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A Critical Review on the Book

“After the Prophet”
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Abstract
The great Prophet of Islam (PBUH) always invited his followers to unity based on
Quranic concepts, but the new Umma of the Islamic Foundation, shortly after the
death of the Prophet (PBUH), broke away from those teachings, and one of the
consequences was the killing of Muslims by each other. The roots of this
disconnection have always been considered by researchers and much research has
been done in this field. The aim of this article is to critically evaluate the book "After
the Prophet" in which the author has tried to clarify various aspects of the issue in
line with previous research and in a different way. To what extent has the method of
advancing and conducting this research been successful in explaining the research
problem? It seems that the author, while observing the principles of historical
research, has used areas such as psychology, cinema, fiction, anthropology and has
studied the historical roots of the current crisis of Muslims in the Middle East,
especially in Iraq. The result of the present article, which has been done by
descriptive-analytical method, shows that the importance of the book under review
is, above all, in the interdisciplinary approach and the author's new way of
expressing the research problem, which has created a new effect. However, some
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views have been raised and the methods of advancing the research need to be
reviewed.
Keywords: Islamic History, Prophet, Caliphate, Shia and Sunni, Lesley Hazleton,
Critical Review.
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*

یزدان فرخی

چكیده
پیامبر عظیم شأن اسالم(ص) بر پایه مفاهیم قرآنی ،هموااه پیورنان یوایا ها بوه ن و
دعا میکرد .اما امت تاز بنیاد اسالمی ،ده ان ک هنزگواه پوا از ه وت پیوامبر(ص)،
بریالف آن آماز ها دچاه گسستگی ش ن ن یکی از برآین ها آن ،کشتاه مس مانان دسوت
یکدیگر باد .هیشهها این گسستگی همااه ماهدتاجه پژنهشگران باد ن پوژنهاهوا
فرانانی هم ده این زمینوه انجوامشو اسوت هو ف ایون ناشوتاه اهزیوابی انتقواد کتوا
«پااز پیامبر» است که ده آن نایسن ده هاستا پژنهاها پیشین ن بوا هنشوی متفوان
تووالن نموواد تووا جنبووههووا گانوواگان مس و ه ها هنشوون نمای و  .هنن پیشووبرد ن انجووام
پژنها یادش توا چوه انو از ا ده هاسوتا تبیوین مسو ه پوژنها مافوب بواد اسوت
بهنظر میهس که نایسن ضمن مراجعه به منابع ن پژنهاهوا تواهییی ،از عرهوههوایی
چان هنانشناسی ،سینما ،داستاننایسی ،هنانشناسی ،مردمشناسی بهر برد ن تالن نمواد
تا هیشهها تاهییی بحران کنانی مس مانان یانهمیانه ن بوهنیوژ عورار ها برهسوی نمایو
نتیجه مقاله اضر که به هنن تاهیفی -تح ی ی انجامگرفته نشان میده که اهمیت کتوا
ماهدبرهسی بیا از هر چیز ،ده هنیکورد بوینهشوتها ن شویا بیوان متفوان نایسون ده
مااجه با مس ه پژنها است که اثر تواز ا ها پ یو آنهد اسوت .هرچنو دهبواه بریوی
دی گا ها ن هننها پیشبرد پژنها نیازمن بازنگر است.
کلیدواژهها :تاهیخ اسالم ،پیامبر(ص) ،یالفت ،شیعه ن سنی ،لزلی هزلتن ،نق ن اهزیابی.
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 .1مقدمه
 ،یکپاهچگی ن براده  ،ازجم ه مهمترین مفاهیم قرآنی ن آماز هوا پیوامبر بزهگوااه
ن
اسالم (ص) باد که جامعه عر ِ جاه ی ها از پراکن گی ن ایتالف به اُمّتِ منسوجمِ اسوالمی
تب یل کرد ن به برپایی م ینه فاض ه پیامبر(ص) ههنمان سایت .اما بااینهمه ،بیدهنگ پوا
از ه ت پیامبر(ص) ،زمینهها ایتالف ن گسستگی فراهم آم ن برآینو آن ایون بواد کوه
کمتر از سه دهه پاازآن ،سه تن از جانشینان ایشان بر مسن یالفت کشتهش  ،سوه جنوگ
دای ووی (جموول ،هووفین ن نهوورنان) ده میووان اهووحا پیووامبر(ص) ن امووت ان هن داد ن
هزاهان تن از مس مانان به دست یک یگر کشته ش ن  .اما ده این میان پ یو شوگرف افتوادن
یالفت به دست یان انی باد که تا آیورین لحظوه ده برابور پیوامبر ان ایسوتادگی کورد ن
دهنهایت تس یم اسالم گردی بادن ن ده پی آن ،شهاد ن اساه هنج نواک ن مصویبتبواه
نااد ان ،امام سین(ع) ن یان انا به دست گماشتگان ی یفه نقوت هن داد برآینو ایون
هنی اد ،ان نهی باد که س ها پاازآن ده آغاز قورن هشوتم قمور ابون بباببوا ،مواه
مس مان ن از از تباه اهل بیت(ع) ،از آن به نام «مشهاهترینِ مصیبتها» سین گفتوه ن از یواد
آن «لرز » بر ان اما افتاد ن ازآنچه مس مانان بر سر نزدیکترین کسان پیوامبر(ص) آنهدنو ،
بهش بیزاه میجای (ابن بقطقی.)213-211 :2631 ،
اما بااینهمه ،هنی ادها نشان میده که ناقعه یادش  ،گسستگی هوا ده جهوان اسوالم ها
عمیب نماد ن زیمی که بر پیکر جامعه مس مانان گذاشوت ،بیوزاه ن ایوتالف ها دهمیوان
آنها دامن زد .گایا این نضعیت ها یاد ها به هنزگاه معاهر نیز گشاد ن بهنیژ ده عورار
کنانی ،سرزمینی که سرآغاز این هنجهوا ن آسوی هوا بواد ،بیشوتر یواد ها نمایانو اسوت.
بنابر اهمیت ن تأثیرگذاه آن هنی ادها بر تحاال جهان اسالم ،شنایت هیشوههوا مسو ه
ن بنیان ایتالفها ،زمینه بسیاه مهمی برا پژنها به شماه مویهند .هرچنو  ،بوا تاجوه بوه
اهمیت این زمینه ،جا داهد تا پژنهاها بیشتر ده این زمینه انجام شاد.
از پژنهاها مهم ن پرآناز دهزمینه یادش  ،کتابی اسوت کوه نی فورد مادلانوگ بانوام
«جانشینی محمو » منتشور سوایته اسوت .پوژنها ان دهبواه گسسوتگی ن ایوتالف میوان
مس مانان ،بهنیژ دهزمینه جایگا یالفت ن تعیین ب جانشینی پیامبر(ص) بر پایه بانههوا
قرآنی ،سنتها قبی ها عر  ،آماز ها پیامبر(ص) ،نقا هوحابه ایشوان ن هفتاهشناسوی
امت اسوالمی ده هنزگواه پوا از ه وت توا شوهاد یور ع وی(ع) ،از آناز زیواد
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بریاهداه باد  2ن ده میان پژنهشگران بحو هوا ن پوایاهوا ع موی برانگییتوه اسوت.
بههرهن بهتازگی ،ده هاستا پژنها ن دستانهدها مادلانگ ن دهزمینوه مسو ه یادشو ،
کتابی منتشرش که به جهت هنیکرد ،شیا بیان ،است الل ن بهکواهگیر داد هوا تواهییی،
اثر متفانتی پیا چشم نهاد است ن ازاینهن معرفی ن نق آن ضرنه مینمای .

 .2معرفی و توصیف اثر
کتا ِ «پا از پیامبر :داستان ان ن بواه جو ایی شویعه ن سونی ده اسوالم» ده اهول بور پایوه
یکهشته گفتگاهایی برگرفتهش است که جاناتان هَبَون( )Jonathan Rabanبوا لزلوی هوزلتن
انجام داد ن چنانکه آشکاها اشاه میکن  ،هبن ده نگاهن ن تح یلها بوهکاههفتوه دهموتن،
نایسن ها یاه هسان است( .)Hazlton, 2009: 213این کتا ده شوهریاه  1882/ 2600ده
نیایاهک ده انتشاها «دبل د »( )Doubledayبرا نیسوتین بواه بوه چوای هسوی اسوت.
کتووا  101هووفحه داهد ن ده ان و از نزیوور ( ،)26 .1 × 18 .61× 1 .861بووا نزنووی برابوور
 108گرم ،به شوکل ج سویت یوا گوالینگاه ،بوا هنکوا ج کاغوذ هنانوه بوازاه چوای
ش است.
نایسن کتا یانم لِزلی هَزلتُن( ،)2201/2610زاد بریتانیوا ،سواکن سویاتل آمریکوا ن از
یانااد ا یهاد است .ن هنزنامهنگاه کهنهکاه ،داناآمایتوه هنانشناسوی ن هوا
آثاه ده زمینهها یادش است ن البته ده سالها اییر بوه پوژنها دهزمینوه تواهیخ نیوز
هن آنهد ن آثاه هم ده این زمینه منتشر کرد است.
ن ده رفووه هنزنامووهنگوواه پیشووینه فرانانووی داهد ن مقالووههووا ن گووزاهنهووا ان ده
هنزنامووههووا معتبوور چووان «نیایوواهکتووایمز»(« ،)NewYork Timesسووکایر»(،)Esquire
«ننیتووی فیوور» (« ،)Vanity Fairهوواهپرز»(« ،)Harper’sنیشوون»(« ،)Nationنیووا هیپاب یووک»
(« ،)New Republicنیایواهک ه نیوا آن بواک»( )New York Review of Booksبوه چوای
هسی است .تاجه به زنان ،دین ،مسیحیت ،اسالم ،یانهمیانه از زمینهها عالقوه ان بواد ن
سرانجام ان ها به پژنها ده تواهیخ ههنموان سوایته اسوت .کتوا هوایی کوه ن دهبوال
چن دهه منتشر کرد ب ین شرح است« :جایی کوه کوا هوا بوه غورن دهمویآینو »(،)2208
« بداشتن ا ساس ب  :سازگاه یافتن با افسوردگی عواد »(« ،)2200انهشو یم ،انهشو یم»
(« ،)2201انگ ستان ،انگ ستان یوانین :بازگشوت یوک تجربوه» (« ،)2228هموه آنچوه زنوان
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همااه مییااهن دهباه اتامبیلها ب اننو  :اموا نمویداننو از چوه کسوی بپرسون » (،)2221
«هانن گی بهسا دیترنیت :عزیمت پرماجرا بوا اتامبیول» (« ،)2220زنو گیناموه گاشوت ن
یانی ماده باکر »(« ، )1880جِزبِل :داستان ناگفته م که هاهلا ده کتوا مقو س» (،)1881
«پا از پیامبر :داستان ان ن باه ج ایی شیعه ن سونی ده اسوالم»(« ،)1882نیسوتین مسو مان:
6
داستان محم » (.)1826
سیاهه باال ،از کتا ها به چای هسی هزلتن ،هنن ههنمان ش ن ایشوان ها بوه واز
مطالعا تاهییی ن بهبریوبانلوی مطالعوا تواهیخ اسوالم نشوان مویدهو کوه چگانوه از
نایسن ا ده از عمامی ،ببیعتگرد  ،دغ غهها اجتمواعی زنوان ،بوه پژنهشوگر ن
تحقیقا تیصصی ده تاهیخ هن آنهد اسوت .ن نیسوت بوا ناشوتن دهبواه انهشو یم،
سوورزمین اجوو اد ن سووپا انگ سووتان زادگوواها ،آنگووا توواهیخ مسوویحیت ن زنوو گی
مووریم مق و س(س) ن م کووه هوواهلا ن سوورانجام از سووال  1882 /2600بووا انتشوواه کتووا
«پااز پیامبر» (ص) بوه زمینوه مطالعوا تواهیخ هو ه اسوالم هن آنهد اسوت ن اگرچوه
ماضاع اه ی پژنهاها یاد ها ه ه اسالم نهاد است اموا ن پیاسوته از ان یشوههوا ن
دغ غهها یاد از تاهیخ معاهر مس مانان ن بهنیژ یانهمیانه سین به میان میآنهد.
چنانکه از پیشینه باال مال ظه میشاد ،نایسن ده ماه ن پژنهشگر رفها ده واز
تاهیخ نباد ن آمازن دانشگاهی ده این زمینه ن ی است 0.اما بااینهمه چنانکوه از فحواا
کتا پا از پیامبر(ص) مال ظه می شاد تالن نماد تا به سوان ماهیوان ،اسوت الل هوا
یاد ها به منابع تاهییی ن یثی تاهیخ اسالم ،مستن نمای  .چنانکوه هوزلتن اشواه نمواد ،
ن از محیوور بزهگووانی چووان نی فوورد مادلانووگ( )Wilferd Madelungبهوور بوورد اسووت
( )Hazlton, 2009: 213ن همین امر ده میمان ن استنادها کتوا نیوز دیو مویشواد .ن
دهجایی ،کتا «جانشینی محم » 1مادلانگ ها می ستای  .بنابراین ده شیا ن هنن مویتواان
ان ها متأثر از مادلانگ ن بهنیژ کتا «جانشینی محم (ص)» به شماه آنهد.
کتا دهبرگیرن یک هفحه عناان دای ی ،یک هفحه شناسنامه ،یک هوفحه فهرسوت
مطال  ،یک هفحه تاضیح دهباه ناشتاه ن نایسهگردانی ناژگان عربی ن فاهسی ،یک نقشوه
جغرافیایی یانهمیانه ده س نیست هجر  ،پیشگفتاه  6هفحها است که از آغواز توا بوه
اینجا  0هفحه سفی گذاشتهش است .متن اه ی کتا به سه بیا مجزا تقسیم میشواد.
بیا انل بانام «محم (ص)» دهبرگیرن پنج فصل ن  31هفحه ،فصل دنم بانام «ع وی(ع)»،
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شا فصل ن  00هوفحه ن بیوا سوام بانوام « سوین(ع)» چهاهفصول ن  11هوفحه کوه
یک هفحه آن سفی گذاشتهش است .یک هفحه سپاسگزاه  ،چهاه هفحه یادداشوتهوا
ن تاضیح دهباه فصلها 21 ،هفحه شرح تفصی ی ن فهرسوت منوابع ن سورانجام  0هوفحه
نمایه عام ،یک هفحه سفی ن یک هفحه تاضیح دهبواه نایسون ایتصواصیافتوه اسوت.
ده این میان بیا دنم هم از جهت فصل ن هم هفحه بزهگترین بیوا ها ده ایون کتوا
دهبر میگیرد.
ده این اثر ،فصلها ب نن نامگوذاه ن عنواان بواد ن بیوابنو آنهوا تنهوا بوا عو د
مشیصش است .نایسن ده متن از نقلقال مستقیم ن غیرمستقیم بهور بورد اموا اهجواع
نه دهننمتنی ن نه ده پایین هفحه است ب که نایسن بههاه گزینشوی دهبواه بریوی از
مطال یاد ،ده قسمت یادداشتها پایانی کتا تاضیحاتی آنهد ن همانجا بوه منبوع آن
اشاه کرد است .بنابراین نایسن شیا اهجاع دهی گزینشی داهد بههرهن ده پایوان کتوا
فهرستی ج اگانه از منابع تاهییی ن منابع پژنهشی فراهم آنهد است .ن دهباه مهومتورین
منابع تاهییی یاد ،تاضیحاتی معطاف به پژنها یایا بیان کورد ن بوه اهزیوابی بریوی
پژنهاها ازجم ه کتا «جانشینی محم (ص)» از مادلانگ اشاه داهد ن سورانجام فهرسوتی
عام از آنها به دست میده  .این فهرست دهبرگیرن  16کتا میشاد.
کتا برا ی ج نیوژ ا داهد کوه دغ غوه اهو ی نایسون ن کوانان مطالو کتوا
بهشماه میهند .آمیز ا از تصایر نقاشی ش از ناقعوه کوربال از سو سویزدهم/نازدهم ده
باال ج ن ده پایین ج عکا تواز ا از عوزاداه اموام سوین(ع) ده شوهر کوربال ده
هنزگاه کنانی ن ده میانه هر دن برگ سبزهنگی که عناان اه ی ن فرعوی کتوا ن نایسون
آن ناشتهش است .ده پشت ج سینان تحسوینآمیوز ،نایسون گان نوامآنه دهبواه کتوا
اضر ایتصاصیافته است که ده آن نام نی فورد مادلانوگ ،هوامن مجو (،)Hooman Majd
جاناتان هَبَن( ، )Jonathan Rabanآلن نلف( )Alan Wolfدی مویشواد ن همگوی ایشوان ده
تائی محتاا ن اهمیت شیا فراهم آم ن کتا لو بوه سوتایا گشواد انو  .کتوا داها
نقشها از یانهمیانه ده س نیست اسالمی است که بهتصریح نایسن به دست شیصوی
به نام «جِفر  .ل .ناهد»( )Jeffrey .L. Wardبرا یش است.
از کسانی که به زبان انگ یسی به معرفی ن اهزیابی ایون کتوا پردایتوه اسوت ،بایو بوه
پژنهاگور آمریکوایی متیصوص ده امواه ی ویجفواهس ن عورار «ژنزف .ا  .کشیشویان»
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( )Kéchichian, 2010:320-321اشاه کرد .اهزیابی اییر بسیاه اجمالی ن نایسن بهجوا نقو
منصفانه ،اهزن آن ها تنها با اشاه به چن اهجاع گزینشی ،از متن فرن کاسوته ن بوهبواهک ی
تمامی دستانهدها آن ها ده نظر نگرفته است اهیک انهمزبا ده اهزیابی کتا نیز گذشوته
از سبک هنزنامهنگاهانه آن ،هنن منصفانهتر ده پیاگرفته ن به بریی از جنبههوا مثبوت
آن اشاه کرد است (.),2009 Ormsby
ده ایران نیز کتابی که ده آن به ترجموه تنهوا بیوا نیسوت کتوا اهتموام گردیو  ،از
دی گا هنایی ن یثی به اشکال ن ایراد بریوی سرچشومههوا اِسوناد پوژنها اضور
پردایته است(فابمی ن میر شمسی .)2620 ،گذشته از اهزن تالن نقادانه اییور ده برهسوی
اسناد ن هنایوتهوا گانواگان ن عرضوه بریوی تح یولهوا ،بایو تاجوه نمواد کوه کتوا
«پااز پیامبر» ج ا از بیابن ها آن ،از پیکر نا ن منسجمی بریاهداه اسوت ن بوا
دی ن تنها بیشی از آن نمیتاان دهباه آن دانه کرد این ده الی است کوه برآینو موتن
ده هم لی تشیع سین مویگایو  ،ناقو ان بوه بهور گیور ان از منوابع اهول سونت ایوراد ن
اشکال کرد ان ن بانجاد کاشا نقادان ده برهسی بیا انل کتا  ،هموه سوین نایسون
3
ماهدتاجه قراه نگرفته است.

 .3بررسی محتوایی اثر

 1.2نقاط قوت کتاب
کتا اضر بیا از همه از دن جنبه قابلبرهسی است .نیست آنکه ایون کتوا  ،پژنهشوی
مس ه محاه به شماه میهند ن مسو ها نیوز کوه بو ان پردایتوه ،از مهومتورین زمینوههوا
پژنهشووی ده توواهیخ اسووالم ن هنزگوواه کنووانی جاامووع اسووالمی بووهنیووژ ده یانهمیانووه
محسا میشاد .این مس ه محاه  ،گسستگی ن ج ایی امت اسالمی ده هنزگواه پوا از
ه ت پیامبر(ص) ن نیز ت انم این گسستگی ده بال س ها متماد ن تب یلش ن آن بوه
ا سوواس بیووزاه ن کشووتاه یکو یگر ده جاامووع اسووالمی تووا هنزگوواه کنووانی اسووت .ایوون
ازهم گسستگی ده الی شکل گرفت که پیامبر(ص) بنیانگذاه امت اسوالمی ن آمواز هوا
قرآنی ایشان ،همااه ن مؤک اً بر اتحاد ن پیاستگی پافشاه کرد باد .جامعه فرقه فرقه شو
اسالمی ده بیشتر دنهان پا از ه ت پیامبر(ص) به کشتاه یک یگر پردایتن  .نقطوه عطوف
این کشتاه ،ناقعه کربال است ن گایا پاازآن ،همااه این کشوتاهِ «انو ن بواه» تو انمیافتوه ن
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همااه هن داد ن «گرهی ناگشادنی» ده میان مس مانان ش است .بنابراین پرسوا اهو ی
ان ایوون اسووت کووه چگانووه چنووین چیووز هن داد ن چوورا همچنووان هن موویدهوو
( )Hazlton, 2009: 3ن پاسخ گفتن به این دن پرسا ،بنیاد این کتا ها سایته است.
دیگر این کتا  ،شیا بیان ن هنن نیژ ا است که نایسن برا پیشبرد پژنها یواد
برگزی است .ن همچنوان کوه هماننو هور پوژنها تواهییی ترتیو ن تواالی تواهییی
هنی ادها هعایت کرد ن نیز برا هر گزاه تاهییی سن معتبر پیا کشی  ،اموا بوه اتکوا
تیصص ده هشته هنانشناسی ن پشتاانها کوه دنیوا هنزناموهنگواه بوه دسوت آنهد ن
تح یل سیاسی ن اجتماعی که الزمه چنوین رفوها بوه شوماه مویهند ،بوه برهسوی هفتواه
چهر ها تأثیرگذاه ده بزنگا ها مهم تاهیخ ه ه اسالم پردایته ن دهباه هیشهها هنانوی
ن اجتماعی آن هفتاهها ن هنیو ادهایی کوه ایشوان پ یو آنهدنو  ،بوه یااننو آگواهیهوا
فرانانی میده .
برا نمانه شیا تح یل هفتاهها عایشه همسر هسال اهلل(ص) هوم از جهوت هنانوی ن
هم از ماضعگیر اجتماعی ن سیاسی ان ،اگرچه از جهت داد ها تاهییی تازگی ن اهد اموا
از جهت بوه کواهگیر ن عرضوه تح یول متقاع کننو  ،دهبواه هفتاههوا ن ماضوعگیور هوا
ب اهت داهد .ن ماجرا «اِفک» ،یا اتهام زشت ن ناهنا بوه همسور پیوامبر(ص) ها سورآغاز ن
نقطه عطفی از زنجیر کنا ن ناکناها دشمنانه ن کینه دیرپایی میدان کوه برآینو نهوایی
آن ده جنگ جمل یاد ها نشان داد( .)Hazelton, 2009:18-44اما بههورهن نایسون فریفتوه
تأثیر چهر ها ده تاهیخ نمیشاد ن بسترها اجتماعی ن زمینهها شوکلگیور هیو ادها ها
پیا چشم نهاد ن نقا شیصیتها تأثیرگذاه ها ده بستر آن میبین .
هزلتن ده کتا یاد با آمیزن تاهیخ ن هنر هنایتگر  ،اثر پ ی آنهد کوه از یوکسوا
میمانی ع می ن تاهییی است ن از سا دیگر ماشکافی از شیصیتها داسوتانی اسوت
که یک هنانشناس به برهسی آن نشسته است .فرانهد ا که پژنها گران رفه ا تواهیخ
ب ان گرایشی ن اهن  .یاانن یااه دانست کوه هور چوه کوه ده کتوا آمو پیکور یوک
ان یشه باد ن پاسیی به چرایی همان پرسا اه ی ن آغازین پژنها ان است.
ده هنایت ان کشاکا چن هنیه ن هنن متفان با بوازیگر شیصویتهوا برجسوته
پیا چشم نهاد میشاد .ده یکسا یر ع ی(ع) ،اهلبیت ن جریان پشوتیبان ان نمواد
پشتیبانان سنت پیامبر(ص) ده نگه اه از یکپاهچگی امت اسوالمی اسوت ده سوا دیگور
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جریانی دی میشاد که نماد از اکمان پیشین مکه ده هنزگاه جاه یت پشتیبان آن بادنو
ن از چهر ها برجسته آن معانیه ن مرنان ها میتاان نام برد .از دی گا نایسن  ،این جریوان
همااه نقا به سزایی ده دسیسهچینی ،ه ایت نیرنها تنو هن ن افرابوی ن بهور گیور از
بانهها دینی برا استااه سایتن جایگا سیاسی یایا داشتن .
هنایت هزلتن ،نشان دادن چرایی ن چگانگی پیرنز جریان دنم ده عرهوه سیاسوت ن
بهتبع آن ناکامی ن نامراد جریان نیست ده هنی ادها هو ه اسوالم اسوت .کنجکوان ن
آگاهی تاهییی گسترد ا که نایسن برا نشان دادن ابزاههوا ده ایتیواه جریوان دنم بوه
ههبر معانیه پیا چشم یاانن میگذاهد ،به این شکل قابول تأمول اسوت .از شوگردها
دسیسهآمیز ،ایجاد ایتالف ،به بمع ان ایتن ،زهر یاهانی ن 1ن فن سیاست نهز بوهدنه از
ایالقیا به شیا ا استادانه یاانن ها متقاع مویکنو کوه چگانوه جامعوه آمایتوهشو
اسالمی از هنزگاه پیامبر(ص) به دهجها میهس که شماه از یان ان ان ها به قتل هسوان
ن بازمان گان ان ها تحقیر میکننو هموان کسوانی کوه از جم وه پونجتون آل عبوا ن ده نگوا
پیامبرشان گرامی بادن  .چگانه عایشه همسر هسال اهلل(ص) ده پایان کاه یاد مویبینو کوه
ن انسته نقا پیاد نظامِ لشکر جبهه دیگر ها باز کرد است (.)Hazlton, 2009: 172
نایسن بهدهستی ،دن جریان اجتماعی ها هنشن کرد که از دل هنی ادها ه ه اسوالم
ن بهنیژ از هنزگاه یالفت یر ع ی(ع) ه نماد است .نیست گرنهی که بهسوادگی
هنن ،منا ن جهت سیاسی یاد ها دگرگان سایته ن برض ایننآن بسیج ش ن گرنهوی
که اهمیت بیشتر از گرن نیسوت داشوت ن نقوا نیورانکننو ا ده تواهیخ اسوالم ایفوا
کرد است ن آن جریانها تن هنیی که بهنیژ پا از جنگ هفین ه نماد ن نیست بوه
شکل یااهج پ ی اه ش ن ده هر دنه ن ده هرجایی ده سرزمینها اسوالمی بوا مونا ن
شیا ا که آمواز هوا پیوامبر(ص) همیواانی ن سوازگاه ن اشوت ،بوه تکفیور ن کشوتن
مس مانان دیگر پردایته است .نایسن همه این گرن ها تن هن ن ساد ان یا ،از هور فرقوه
ن ده هر هنزگاه ده تاهیخ اسالم به یکچشم میبین ن آن ها ازنظر ان یشوه ن هنن داها
یک تبواه مویدانو  .یواا یوااهج باشون  ،یواا پیورنان «نهابیوت» یوا «القاعو » ،همگوی
تن هنهایی هستن که از کوانان ان یشوه یردمو اه ن ن و گورا پیوامبر(ص) بوه دنهنو
( )Hazlton, 2009: 142-147ن بهبریبانلی آلت فعل ن بازیچها هسوتن کوه هموااه امکوان
بهر برداه از ایشان برا سیاستم اهان فراهم است .نایسن آغوازگر ایون هنیوه ها کسوانی
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مانن معانیه میدان ن سرانجام غر ها برا پشتیبانی ن دامون زدن بوه چنوین جریوانهوایی
مانن نهابیت یا القاع ماهدانتقاد قراه میده (.)Hazlton, 2009: 133
بنابراین نایسن ضمن بیان هنی ادها تاهییی ن تح یل آنها پیاسته به هنزگاه کنوانی،
سیاست هنز ن فرهنگ معاهر بازمیگردد همچنین یااننو بوا بهور گیور از دانواهوا
گانوواگان هنز ن آگوواهیهووا عمووامی ابووزاه بوورا فهووم ن تح یوول هنیو ادها توواهییی
پی ا میکن  .برا نمانه برا بیان ن تح یل شیا هنایت گور محمو جریور ببور ضومن
تاضیحها اهزشمن ده ایون زمینوه بوه تشوبیه آن بوا «سوبک هاشوامان»()Rashomon style
میپردازد ( )Hazelton, 2009: 19که شیا ا ده فوی مسواز ن هنایتگور آکیراکاهنسواا ده
سووینما ژاپوون اسووت 0.ن دهجووایی از تعبیوور ن تشووبیه «هئووال جووادنیی» ده داسووتان
ه سال تنهایی ماهکز بهر میجای (.)Hazelton, 2009:74
دیگر اینکه هرچن  ،هنن بیان کنایها هنی ادها ،ده پوژنها تواهییی معموال ن پسون
پژنهاگران رفه ا تاهیخ نیست اما هزلتن تالن می کنو توا بوا بهور گیور از ادبیوا
پرآناز داستانی-سیاسی جرج انهنل ده داستان «مزهعه یاانوا » ،از هناج نواعی تبعوی
ده هنزگوواه پووا از پیووامبر(ص) سووین بگایو ن از تعبیوور«همووه بوواهم برابرنو امووا بریووی
برابرتر هستن » بهر میگیرد(.)Orwell, 1945:126 Hazelton, 2009: 73
2

( Hazelton, 2009:

ن همچنین ده ناشته یاد تعبیرهوایی چوان «سوینرانی ناگوذاه »
 ،)123از «ه ا دلهر آنه نیانبان» برا ه ا دلهر آنه زنان ده جنوگهوا هو ه اسوالم
(  )Hazelton, 2009:114از دانستهها عمامی هنزگاه کنانی بهر میگیرد .افزنن بر ایونهوا،
تشبیهها تاهیییِ برا میاببان عام فراهم آم است ،چنانکوه شویا کمرانوی ن نظوم ن
امنیت همرا با تورس «عبیو اهلل بون زیواد» ده کافوه ،بوه «دیکتواتاه ماسوی ینی» ده ایتالیوا
دهه  2268میالد ( ،)Hazelton, 2009: 165شیا ن هنن معانیه ده عرهه سیاسی ،پیشورن ن
پیشکسا ان یشهها نیکالا ماکیانلی ان یشمن ایتالیوایی( ،)Hazelton, 2009:127بوهمنظواه
تشبیه ن یادآنه نمادن به یاانن پیا آنهد است.
هن همهفته ،سبک تاهیخنایسی ن نگاهن نایسن  ،نزدیک به سیاقی است که ده ایوران،
محم ابراهیم باستانی پاهیز پیاکسا ن نمانه مافب آن به شماه میهند .باستانی پواهیز
با همین شیا ن ق م جذا ن معرفوت افوزا بورا بیوف نسویعی از یااننو گان ،هوااداهان
بیشماه ده میان دستنپوا کورد ن کتوا هوا ان ازجم وه آثواه پرفورنن واز تواهیخ
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بهشماه میهنن ده این هنن تاهیخ بر ا فایو هسوان ن بوه همگوانی ،بورا هفوع ن ول
مشکال هنزگاه کنانی به بریقها یردمن انه است 28.دهباه کتا یانم هزلتن نیوز چنوین
میتاان پن اشت که اثر ده هاستا ت اعی هنی ادها تاهییی ن فهوم جریوانهوا تواهییی
22
بهنفع هنزگاه کنانی است.
تعامل ن پیان یردمن انه میان گذشته ن ال ن نیز سنگینی باه هستی تاهیخ که همچنوان
ده یانهمیانه ن بهنیژ ده ایران ن عرار دهک میشاد ،هنشی اسوت کوه نایسون ده کتوا
یاد پیگیر کرد اسوت .از نمانوه هوا آن تح ی وی اسوت کوه نایسون از جریوان ناقعوه
جانگ از کربال ن معنا کان از آن ده دهه پنجا یاهشی ده ایران از سوا ان یشومن انی
چان دکتر ع وی شوریعتی پویا کشوی اسوت .ن نقوا ن جایگوا دکتور شوریعتی ها ده
بازآفرینی معنا تاز ا از هنی اد کوربال ن قیوام اموام سوین(ع) ن کواهکرد آن ده هاهبور
ایرانیان به هنیاهنیی با کامت محم هضا شا تح یل مویکنو (.)Hazelton, 2009: 181-184
بر پایه دی گا ن  ،ده دهه پنجا یاهشی ده ایران ،معنا ن فهمی که از هنیو ادها تواهیخ
ه ه اسالم ن بهنیژ هنی اد کربال به دست داد شو  ،سرناشوت تواهییی ایرانیوان ها هقوم
زد است .افزنن بر این به اقتیا مااهد ،تح یلها اهزن ن دهسوتی از بازتوا ن ناکونا
ایرانیها به م ای ه غر ن بهنیژ آمریکا ده تواهیخ ایوران معاهور داهد ن بوا ماشوکافی بوه
چرایووی پ یوو آموو ن آثوواه انتقوواد ماننوو «غوور زدگووی»ِ جووالل آل ا موو موویپووردازد
(.)Hazelton, 2009:209
به بهانه ا ساس محرنمیتی که به بانه نایسن  ،شیعیان ده هنزگاه پوا از پیوامبر(ص)،
تجربه کردن ن پیان آن با استعماه ن غر ستیز چن دهه پیا ده ایران ،تعرییی هوم بوه
دگرگووان کووردن نووام اه و ی کتووا فوورانتا فووانان( 2680تووا  2211 /2608تووا ،)2232از
«هنجاه زمین» به «محرنمین زمین» ده ترجمه فاهسی ،کرد اسوت( )Hazelton, 2009:181ن
ب ین ترتی نام این ان یشمن فرانسا زبان اهل ماهتینیک که ده برابر استعماه ن نژادپرسوتی
21
به شهر هسی باد ،نیز ده فحاا این کتا هم یادش است.
بهنیژ تکاپا نایسن ده برهسی هفتاه زنان مؤثر ده تاهیخ هو ه اسوالم ماننو جعو ،
اُمّ زِمل ،هِن ن یر زین (س) ،جهوت پویا کشوی ن تح یولهوا هنانشونایتی داها
اهمیت است .چنانکه ن ماقعیت جعو پواازاینکوه اموام سون(ع) از قو ه یالفوت
کناه میرند ن امی ی یفه ش ن ایشان نزد جع از میان میهند ن تأثیر این ماقعیت هنانوی ده

نقد و بررسی کتاب پس از پیامبر (ص) (یزدان فرخی) 222

تصومیمگیور ان ن پیشونهاد معانیووه بورا زهور یاهانیو ن بووا آن اموام ها بوه ایون شوویا
تح یل میکن .
هن همهفته ،به جزء ده چن ماهد بهیصاص (برا نمانه دهباه کُنیه ابا ترا کوه بوه
یر ع ی(ع) نسبت داد شو اسوت( ،)Hazelton, 2009:69ده بیشوتر موااهد نایسون از
میووان ایووتالف هنایووتهووا ن گووزاهنهووا توواهییی آن هنایتووی کووه یووایا آن ها
دهستتر میدانسته برگزی ن پیاسته به این ایتالف ده هنایتهوا اشواه ا هوم نمویکنو .
بوورا نمانووه ده هنی و اد قصوواص ابوون م جووم ،هرچنوو کووه منووابعی چووان ایبوواهالطاال
(دیناه  ،)131 :2612 ،امامه ن سیاسه(ابن قتیبه )203 :2608 ،ن نیز منابع متأیر شویعی آن ها
ذکر کرد ان (برا نمانه بنگری  :محالتی ،)188-220 :2632 ،اموا ن از نگوا یواد هنایوت
دهست تر ها برگزی است ن به دلیل مشکاک بادن آن هنایوت دیگور مبنویبور مث وهکوردن
ابنم جم ،تی از اشاه به آنهم یادداه کرد است.
نایسن به تح یل دیااهکا ها ن پاسترها چوایشو از یور ع وی(ع) ن دیگور
معصامین شیعه نیز پردایته ن به تح یل آنها تاجه کرد است .بوههورهن نهند بوه چنوین
عرهها نشان از دانا ن آگاهی نایسن دهباه اهمیت چنین تصانیر ده شنایت بانههوا
ن ان یشهها دینی هنزگاه کنانی ن هوم پویا از آن داهد .ن نهند تفسویرها تواهییی ن
برگزی ن معنا ن دهک شیعیان معاهر ها ده برا ی چنین تصانیر بوهدهسوتی دهک کورد ن
آن ها برا شنایت بانهها معاهور اهزیوابی مویکنو ( Hazelton, 2009: 33, 157-158, 190,
.)199

 2.2نقاط ضعف کتاب
بانجاد اهزن پژنهشی ،اهمیت شیا نایسن ن مسو ه ماهدبرهسوی آن ،مویتواان دهبواه
محتاا اثر پ یو آمو  ،یورد گیور هوایی هوم ده پویا چشوم آنهد هرچنو بیشوی از
یرد گیر ها ن اشکالها به این مرباط است که به ماضاعها ن زمینهها بسویاه گسوترد ا
از تاهیخ سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،ن مانن آن پردایته ن برهوه زموانی میوان تواهیخ هو ه
اسالم تا سالها ها دهبر میگیرد ن ب ین هن بریی سهاها دنه از ذهن نیااه باد.
شماه از سهاها به تاهیخ هنیو ادها مربواط اسوت .چنو از آنهوا بوا تواهیخ قمور
همیاانی ن برابر ن اهد .برا نمانوه تواهیخ مویالد چهواهم مواهس بوا هنز عاشواها کوه
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مطمعنظر نایسن است ،برابر ن اهد( .)Hazelton, 2009:1ن جنگ جمول ها هفوت سوال
پا از ه ت پیامبر(ص) دانسته( )Hazelton, 2009: 44ده الیکه فاه ه میانسوال یوازد توا
سینشا قمر  ،بیستنپنج سال میشاد .تاهیخ ناشوتن کتوا هنضوه الشوه ا کاشوفی،
س و نهووم /پووانزدهم اسووت 26ده ووالیکووه ده مووتن س و دهووم موویالد دهجش و اسووت
( .)Hazelton, 2009: 217تواهیخ ضوربت یواهدن یور ع وی(ع) ده جمعوه  13ژانایوه،
نیمههمیان دانسته ش ( ،)Hazelton, 2009: 151ده الیکه این تاهیخ برابر با نوازد همیوان،
است.
همچنین دهباه تاهیخ ه ت پیامبر(ص) بوه قطوع بوه تواهییی اسوتناد شو کوه اعتبواه
زیاد ن اهد .این تاهیخ هشتم ژانایه  361مویالد اسوت( )Hazelton, 2009:55کوه برابور بوا
دنشوونبه ،دنازدهووم هبیووعاالنل موویشوواد .ایوون توواهیخ گایووا از توواهیخ ببوور گرفتووهش و
(ببر  2611 /0 :2610 ،ببر  )188-222 /6 ،2231 ،اموا چنانکوه پوژنهاهوا نیوز نشوان
داد است (شبیر  ،)22-2 :2630 ،این تاهیخ به دالیل تقایمی ن گا شماه دهسوت نیسوت
ن چنین مینمای که دنشنبه دنم هبیعاالنل بوا محاسوبا گوا شوماه ن هنایوی مطابقوت ن
هنایت یعقابی که همااه تاهیخها دقیقی عرضه میداهد ،همواهنگی داهد(یعقوابی:2612 ،
 .)128-182 /1تاهیخ جنگ جمل نیز( )Hazelton, 2009:112نه بر پایوه تواهیخ ببور اسوت
(ببر  )1013 /3 :2611 ،ن نه با تاهیخ یعقابی همیاانی داهد(یعقابی.)08 /1 :2612 ،
هرچن دهباه پیا کشی ن نقا زنان قهرمانه ده جنگها ،نزد اعرا جاه ی ن اشاه بوه
«ام زم قابل تأمل است( )Hazelton, 2009:115اما ماضاع مهمی که گایا پیا چشوم ن اشوته
آن است که ام زمل ،پاازاینکه ده جنگ با هسال اهلل(ص) اسویر گردیو  ،بوه جواان تورین
همسرشان بیشی ش ن تا سالها به ان ی مت کرد باد ن سپا آزادشو ن بوه سورزمین
یادن بازگشته است(ببر  136 /6 :2230 ،ببور  202620 /0 :2611 ،ابون اثیور:2612 ،
 .)18-02 /0هرچن دی گاهی ده دست اسوت کوه یکسور نجواد تواهییی چنوین زنوی ها
پن اشته ییال هانیانی چان سیف میدان ن ماهیت گزاهن ماهیانی چان ببر ها از بنیواد
دهنغین ن بافته ییال آن هان به شماه آنهد است(عسکر .)020 /1 :2601 ،
دی گا نایسن دهباه نضعیت زنان ده هنزگاه پا از پیرنز انقال اسالمی ایوران ن
بهنیژ اینکه زنان پاازآن به «کاهها سنتیتر» پیشین مشغال شو ن (،)Hazelton, 2009:198
محل بح ن مناقشه است .ده همین هاستا دی گا ان دهباه سرناشت انقال اسالمی ایوران
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ن نیز دهباه جایگا امام یمینی(ه ) جهتداه ن شای ده اثور فیوا هسوانها غربوی باشو
(.)Hazelton, 2009:198-199
دهباه ماجرا افک (اتهام) به همسر پیامبر عظیم الشان اسوالم(ص) ن شویا ن هنیکورد
یر ع ی(ع) ده آن زمینه ،هنایت پذیرفتهش بحو برانگیوز اسوت(Hazelton, 2009:18-
 )44چراکه بنیان هنایت مطرحش  ،با تردی نگریسته ش است(زهگر نوژاد-303 :2610 ،
.)301
ده جایی نایسون بوه اشوتبا ن ده سوها آشوکاه ،هنیکورد اهانوتآمیوز بوه همسور
هسالاهلل(ص) ،ها به شویعیان نسوبت موی دهو ( )Hazelton, 2009:44اموا بویگموان چنوین
هنیکرد تنها دهباه گرن ها «تن هن ن افرابی» دهسوت اسوت .همچنوین جوایی ده موتن
دهبوواه فرقووههووا شوویعه ،فرقووه اسووماعی یه معتق و ان بووه پوونج امووام معرفووی ش و اسووت
( )Hazelton, 2009:200که بیگمان سها است.
دهباه مص ا ش ن یر عیسوی(ع) تنهوا دیو گا هوا غیور اسوالمی ،پویا آنهد
ش و اسووت .یکووی از تح یوولهووا ن مقایسووههووا بووه همانن و جایگووا امووام سووین(ع) بووا
یوور عیسووی(ع) ن ایثوواهگر ن سرناشووت ایشووان دهها امووت ن انسووانیت اسووت
( .)Hazelton, 2009:40,57, 158, 179اما بههرهن بر پایوه دیو گا اسوالمی (اعوم از شویعه ن
سنی) مص ا ش ن عیسی(ع) هن ن اد ن به تعبیور قورآن ،امور بور پیورنان ایشوان مشوتبه
21
ش است.
دهجایی از متن هنگام اشاه فتح ایران به دست اعرا مس مان ده س نیست هجور ،
ناژ ها «ایرانی»(پرشوین « ،)Persiansافغوانی»« ،عراقوی»« ،کُورد» ها از هوم ج اشو اسوت
( .)Hazelton, 2009:131به سینی دیگر ،هر یک از این ناژگان ن نامها ها بهعناان گورن هوا
قامی از یک یگر متمایز نماد است .اما ناگفته پی است که ده آن هنزگاه س نیسوت هموه
آن گرن ها زیر چتر مفهام هایت سیاسی ن تاهییی «ایرانی» قوراه داشوتن ن بنوابراین چنوین
کاهبرد از دی گا هنن تواهییی پرسوابرانگیوز ن نیازمنو اهوالح اسوت .گایوا دیو گا
نایسن تحوت توأثیر تصوایر کنوانی چنوین مفهوام اسوت .چراکوه ده جوا دیگور هوم
« کاموووت نیرنمنوو هوووفا » بوووا جغرافیوووا «ایوووران کنوووانی» مطابقوووت داد اسوووت
(.)Hazelton, 2009:131
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دهبوواه ماضوواع ایووتالف دیو گا امووام سوون(ع) بووا هنن ن برنامووه سیاسووی پو هن
امام ع ی(ع) ،شیا پشتیبانی ایشان از عثمان بن عفوان ،بیشوا قواتالن ن ن یورد گیور
دهباه نهند به جنگ ن یانریز پرسابرانگیز است( .)Hazelton, 2009: 160-161بیگموان
ن ده برح این ماضاع ،از دی گا مادلانوگ توأثیر پذیرفتوه اسوت(Madelung, 1997: 312-
 .)313مادلانووگ نیووز ایوون تح یوول ها بوور اسوواس گمووان یووایا پوویا کشووی ن اسووناد
23
عرضه نمیداهد ن هزلتن نیز همان ها پذیرفته است.
با تاجه به هنیه کتا  ،بهتر باد تا ده بیان مق مه پیکاه جمول(،)Hazelton, 2009:101-112
دهباه کسی که به تهیه شتر معرنف یعنی «عسکر» (نام این شتر هم بوریالف انتظواه از ق وم
افتاد است) پردایته ن ضمن فرستادن اس حه ن پال به برپوایی پیکواه جمول تشوایب نمواد،
سین گفته شاد .این شیص «یع ی بن منیوه» واکم پیشوین یمون ده هنزگواه عثموان ن از
نزدیکان یان ان ان باد(مسعاد .)120 /2 :2610 ،
ده زمینه بیان انااع زهرها بهکاههفته ده تاهیخ ه ه اسالم ن بهنیوژ از سوا معانیوه،
اگرچه از جهت بهکاهگیر داد ها ن تح یلها تاهییی برا فهوم هنن پیشورفت سیاسوی
معانیه ن بهک ی تحال کمرانی ده اسالم ،شایان تاجوه ن اهمیوت اسوت اموا کاهبسوت آن
دهبووواه سوووگهوووا آبگیووور ووواز تاانو و از ا موووبهم ن نیازمنو و تاضووویح اسوووت
( .)Hazelton, 2009:149دستکم چرا برا فهم زهرهایی که بوا هو ا کواه مویکردنو  ،بایو
چنین مثالی ده کناه برکه اائ پیا کشی شاد ان یشه نایسن هر چه باش  ،با ناشوتاه
کنانی ،پیان مطال با هم کاه آسان نیست ن بیگمان نیازمن تاضیح بیشتر است.
ده کتا  ،ماجرا ازدناج یر قاسم بون سون(ع) ده هوحرا کوربال ن هنیو اد
تاهییی ت قی ش است( )Hazelton, 2009:185,189ده والی ده ماهیوت ن سرشوت چنوین
هنی اد ده هحرا کربال ،به بانه کسانی چان استاد مطهر  ،از بافتههایی اسوت کوه گایوا
سرچشمه آن کاشفی سبزناه باد ن ده منابع معتبر تواهییی نیامو اسوت(مطهر :2600 ،
.)11/21
ده ماجرا کشته ش ن عثمان بن عفان ن به اقتیا گزاهن ن تح یل هنی اد ،دن باه نوام
«محمو بوون ابووابکر» سردسووته شاهشوویان بوور ضو عثمووان بوون عفووان« ،ابووابکر» دهجشو
( )Hazelton, 2009:97که بیگمان سها است .اما بهباهک ی چنین اشتبا هایی ده موتن بسویاه
ان ک است.
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بااینکه متن ،از ادبیا نگاهن بسیاه استااه ن دقیقی بریاهداه است ن ده سراسور موتن،
ناشتها یکپاهچه ن ه فمن به چشم میآی اموا موااهد انو کی هوم نجواد داهد کوه ایون
پیاستگی برهمیاهد است .نمانها از آن ها ده معرفی عمرن عاص مویتواان دیو کوه ده
دن جا متن به فاه ه د هفحه ،به یکشوکل ن بوا ناژگوانی تکراه (بو نن کومنکاسوت)
بووهعنوواان «کسووی کووه مصوور ها بوورا اسووالم تصوورف کوورد اسووت» معرفوویش و اسووت
(.)Hazelton, 2009:137, 147
نمایه متن ،بههاه عام برا ی ن دهجش است ن به جهت هنیکرد نمایها  ،شوامل ن
جامع است ن بیشتر زمینهها پراهمیت ده متن ها دهبر میگیرد .هنن نایسن سرناژ هوا
مهم متن ها برگزی ن ماضاعها مرتبط با آن ها فهرست نماد است .بورا نمانوه دهبواه
یوور فابمووه(س) ماضوواعهووا موورتبط ماننوو «ازدناج بووا یوور ع ووی(ع)»،
«اهحا عبا»(ع) ن مانن آن دهجش ن شماه هفحه دهباه آن آمو اسوت .بور پایوه ایون
هنن نبوواد فهرسووت تفصووی ی ده فهرسووت مطالو آغووازین کتووا جبووران شو اسوت ن
یافتن مطال ها ساد میکن  .اما بههرهن ده نمایه مااهد هم ازق مافتاد است که ازجم وه
آنها هاهنما ناژ ها نسبت سرزمینی ن قامی مانن افغوان ،کُورد ،عراقوی ،ایرانوی ن ماننو
آن است.
جنبهها دی اه کتا بسیاه ان ک است ن نایسن تنها بوه دهج نقشوها از یانهمیانوه
س نیست ،ده قسمت پیا از مق مه بسن کرد است .ده الیکوه بهتور بواد ،دسوتکوم
شماه از دیااهکا یا پاسترها مرباط به ائمه شیعه که ده متن کتا هم از آن چنو بواه
سین هفته ،ده پیاست کتا دهج شاد این کاه به جهوت نیرنمنو سوایتن دهک دیو اه
ماضاع بسیاه داها اهمیت است.
هرچن کتا به شیا نگاهشی هنشن ن هنان ناشتهش است اما بههورهن دهجاهوایی
چیرگی با هنایع ادبی باد ن متن ده میان هنیه ادبی ن ع می ،بوهسوا ادبیوا سوار پیو ا
کرد است .برا نمانه ده جا سین گفوتن از تعیوین محول دفون یور ع وی(ع) کوه
براساس سنت ن شیا ا کهن ن برجا مان از پیوامبر اسوالم(ص) بوا ههوا کوردن شوتر ده
سرزمینی ب نن ه ایت کردن آن انجام میگرفت ،گفتهش که شوتر بوهآهاموی ها مویپیمواد
«گووایی کووه موویدانسووت چووه بوور پشووت انسووت ن براثوور سوواگ ن انو ن یوومشو بوواد»
(.)Hazelton, 2009:152
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دهباه شیا اهجاع ن برا ی یادداشتها نیز مال ظاتی قابلتاجه است .شویا ا کوه ده
کتا ده پیاگرفته ش  ،انتقال مطال یادش به پایان کتا است ،تا ده ال یاان ن موتن
اه ی ،از دهگیر کردن دستها از یاانن گان عام به اینگانه از مطال ههوا کورد باشو  .اموا
همین هنیه برا یاانن عالقهمنو ن متیصوص دشوااه ایجواد کورد اسوت .دسوتکوم
بهتر باد که با نشانهگذاه ع د  ،مطال متن به یادداشت پیان داد میش توا یااننو بوه
اقتیا مااهد به یادداشتها مراجعه میکرد .همچنین بهتر باد که افزنن بر بیابنو هوا
کتا  ،برا زیر بیاها آن نیز نامهایی ده نظر گرفته میش  .این هنیوه شومایل کتوا ها
تیصصیتر کرد ن ههنما یابی برا یاانن گان به شماه میآیو  .ده هنیوه اضور ،زیور
بیاها نیز بههاه پیاسته دهجش ن با پایان یافتن یوک بیوا عو د زیور بیوا اداموه
پی ا میکن .
بااینکه عناان کتا نشاندهن  ،هنیکرد مس ه محاه آن ن گایا آن است که نایسون
ده آن به دنبال چه چیز است ،اما دهباه آن چن مال ظه مترت است .نیست آنکه تعبیور
«از هم گسستگی شیعه ن سنی ده اسالم» اگرچه ده تاهیخ ن فرهنگ غر مسیحی قابلفهوم
ن دهک است اما ده جهان اسالم ن برا شیعه ن سنی گایا نیست ن تی غ وطانو از اسوت.
ده غر مسیحی این «از هم گسستگی» میان ک یسا شورر ن غور اهتو کا ن کاتالیوک
داها قابلفهم است .به سینی دیگر نیست این تمایزها میان هر دن ک یسا نجواد داشوت ن
باهم ده پیان بادن اما بع ها از هم ج اشو ن گسسوته شو ن ن ده آنجوا چنوین تعبیور
مفهام است .اما دهباه تاهیخ اسالم ن میان شیعه ن سنی نضعیت به هییت دیگور اسوت ن
داها پیچی گیهایی است .اما بههرهن ده آغاز آن تمایزها نجاد ن اشت که بیااه  ،پوا
از هنزگاه به ج ایی یا از هم گسستگی منجر شاد .به سینی دیگر بهتر است بوهجوا آن
از مفهام پی ایی شیعه ن سنی ده جهان اسالم سین به میان آنهد.
دیگر اینکوه عنواان اهو ی کتوا بااینکوه داللوت بور آن داهد کوه بوه هنزگواه پوا از
پیامبر اسالم (ص) ایتصاص یااه داشت اما دستکم یک بیا از سه بیوا کتوا کوه
شووماه هووفحههووا آن از بیووا سووام نیووز افووزننتوور اسووت ،بوه نووام پیووامبر اسووالم(ص)
نامگذاه ش ن محتاا تاهییی آنهم به هنزگاه پیامبر اسالم(ص) ن ده بیاها انو کی
بهپیا از آن تع ب داهد .دیگر اینکه تعبیر «داستان ان ن باه» نیز ناعی همدلی ن هومسوایی بوا
شیعیان ن اهل سنت ن دهدمن از گسستگی آنها از یک یگر ها نشان میدهو ده والیکوه
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ده متووان ن پووژنهاهووا ع مووی همووااه تووالن موویشوواد تووا عنوواانهووا بوویبرفانووها
برگزی شاد.
بههرهن بوانجاد مال ظوههوا اییور دهبواه عنواان اهو ی ن فرعوی ،هن هومهفتوه
عناان کتا  ،ده پیان با دغ غه هایی کوه نایسون ده موتن بوه دنبوال آن هفتوه ،متناسو ن
سازناه مینمای ن دستکم تاقعی که برا یاانن با دی ن آن پیو ا مویشواد ،ده محتواا
کتا فراهم میآی .

 .4نتیجهگیری
بر پایه یافتهها پژنها اضر میتاان گفوت ،کتوا «پوا از پیوامبر» از جهوت هنیکورد
نایسن ن شیا برح ن پیشبرد مس ه یوایا ،کتوابی نواین بوا دسوتانهدها ن تح یولهوا
متفانتی با آثاه مشابه ده این زمینه است .بااینکه ماضاع اه ی ایون کتوا  ،تواهیخ اسوالم ن
دهپی یافتن هیشهها از هم گسستگی میان مس مانان ده آن برهه ساس تواهییی ،بوهنیوژ
میان شیعه ن سنی است اما گامهایی که این کتا برداشته ،فراتر از برهسی ن تح یول محو ند
به هنی ادها تاهیخ ه ه اسالم ش اسوت .نایسون بوا دغ غوه نضوعیت کنوانی جامعوه
مس مانان یانهمیانه ،بهنیژ شیعه ن سنی ،به مطالعه تاهیخ اسالم ده س نیسوت ن برهسوی
هیشهها از هم گسستگی ده جامعه اسالمی پردایته است.
ده این ناع پژنها نایسن بیا از هر چیز به کمک به اهوالح یردمن انوه مشوکال
جامعه کنانی میپردازد .انجام چنین کاه مست زم پژنها ده منابع ،متوان ن پوژنهاهوا
تاهییی ه ه اسالم از یوکسوا ن زمینوههوا متنواع ن گانواگانی اسوت کوه دهبرگیرنو
هنانشناسی اجتماعی ،نق گفتمانها دینی ،قرآنپژنهشی ،ی شناسی ،تح یول تصوایر،
داهنشناسی ،دانا اهتبابا ن مانن آن از سا دیگر باد ن کتا ان ها ده مقایسوه بوا آثواه
پیا از یاد متمایز سایته است.
مهمترین دستانهد این اثر تالن برا شنایت هیشهها تاهییی تن هن ن افرابیگور
ده تاهیخ اسالم ن عاام ی است که ده س گذشته ده اثر دیالتها غربیها بور پیچیو گی
آن افزند ش است .ازاینهن نایسن ده هاستا همدلی با جاامع مسو مان شویعی ن سونی
بهنیژ ده ایران ن عرار به برهسی تاهیخ آنهوا پردایتوه ن نشوان داد اسوت کوه دن جریوان
بهر جا بر شیا تن هن ده تاهیخ اسالم دامن زد ان یکوی اکموان بهور جوا اموا ده
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تاهیخ ه ه اسالم بادن ن ده س اییر عامل غر به هحنه آم ن ده پوی منوافع یوایا
ده این سرزمینها از جریانها افرابی پشتیبانی کرد است.
بههرهن با تاجه با گستردگی ماضواعهوا مطورحشو ده موتن ن بوانجاد تکواپا
نایسن ده شیا ن هنن گزاهننایسی ،همچنان ابهام ن اشکالهایی ده متن کتوا اضور
به چشم میآی .

پینوشتها
 .2این اثر ده ایران ترجمه ن چای ش است(مادلانگ.)2611 ،
 .1ده میان آثاه پرشماه که بههاه متمرکز بهنق دیو گا هوا مادلانوگ پردایتوه اسوت ،دسوتکوم
میتاان به چنو مقالوه اشواه کرد(عب المحمو ن دیگوران 21-31 :2621 ،بواهانی ن میرزایوی
مهرآباد  61-1 :2623 ،یانه ن ع ا .)206-211 :2621 ،
 .6بیشتر کتا ها یانم هزلتن ده هقابتها فرهنگی ده آمریکا ماهدتاجه قراهگرفته ،فینالیسوت ن
یا برن جایز هایی چان جایز کتا سال ،جایز ق م ن مانن آن ش است .دهباه بریی از ایون
مااهد بنگری به تاهنما کتا «پا از پیامبر» به نشانی پیشرن:
http://www.aftertheprophet.com/abouttheauthor.html

 .0ن ده هشته هنانشناسی ده دانشگا عبر انهش یم تحصیل کرد است.
5. The Succession to Muhammad: AStudy of the Early Caliphate, Cambridge: Cambridge
University Press, 1997.

 .3از آقا سن فابمی که سویانتمن انه نسویها از کتوا ها ده ایتیواه ایونجانو
سپاسگزاه میشاد.

قراهدادنو ،

 .1نایسن ضمن تح یل شیا بهر گیر معانیه از زهر بهعناان یک ابوزاه سیاسوی کاهآمو  ،دهبواه
انااع زهرها سایتهش ده س نیست ن نقا مسیحیان ده دهباه معانیه ن تاسعه ایون دانوا
پیا چشوم یااننو مویگوذاهد (Hazlton, 2009: 149-
ن فن ده دهباه اما ابالعا اهزشمن
.)150
 .0دهباه سینما آکیراکاهسانا ،بهتازگی کتابی ماشکافانه ن منتق انه به فاهسوی ترجموه شو اسوت
(هیچی.)2621 ،
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 .2سینرانی ناگذاه ( )speech concessionاهطال ی ده نظامها انتیابی ن دمکراسوی اسوت ن بوه
سینرانی نامزد گفته میشاد که ده انتیابا هقی یاد شکست یافتوه ن پوا از اعوالم نتیجوه
هز گیر  ،با این سینرانی کاهزاه ها بهاهطالح به شک ی آبرنمن انها به هقی ناگوذاه مویکنو .
این تعبیر ده ایران ن زبان فاهسی معمال ن مت انل نیست.
 .28هرچن این هنن ن میالفانی هم ده میان جامعه دانشگاهی ده ایران داهد تا آنجا کوه یکوی از
دانشگاهیان به آشکاها پیشنهاد میکن تا دانشجایی به دنبال چنین شیا تاهیخنایسی نرند .ده ایون
زمینه دی گا ن هنن ان بنگری به مقالوه منصوفانها کوه عب الرسوال ییرانو یا ده ایون زمینوه
نگاشته است(ییران یا.)06-61 :2601 ،
 .22ن به همین منظاه ،نیستین عباه ها کتا  ،یعنی ده پیشوگفتاه بوه تاهویف هنانشونایتی
پ ی انفجاه ده مکان مق س شیعیان ده عرار ایتصاص داد ن شیا هنزنامهنگاهانوه ا ها بورا
بیان این تاهیف برگزی است.
 .21بههرهن از این کتا دستکم دن ترجمه هاه گرفته است .یکی از ع وی شوریعتی بوه نوام
«دنزییان هن زمین»(فانان )2663 :ن دیگر هم به نام «مغیوابین هن زموین»(فوانان)2632 :
است .بههرهن ده آن برهه تاهییی سینی هم دهباه اهالت ایون ترجموه ،گفتوهشو کوه تنهوا
مق مه ژان پل ساهتر از ع ی شریعتی است.
 .26زن گی ن آثاه پرشوماه موال سوین ناعو کاشوفی سوبزناه  ،ده مق موه تواز تورین تصوحیح
هنضهالشه اء ده برهسیش است(کاشفی)2628 ،
 .20ده ترجمه فاهسی ،بهاشتبا «ام همل» آم است.
 .21دهباه مص ا ش ن یر مسیح ده ساه نسواء آیوه  211چنوین آمو «وَ قَوْلِهِمْل ِمَّاوق قَلَنَاَوق
اِملسهيحَ عهيسىَ ابلنَ مَرَيََْ رَسُْلَ اِناهه وَ مَق قَلَنُْهُ وَ مَق صَنَبُْهُ وَ َِكهن شُبِّهَ ُِِْل وَ ِمنا اِاذهينَ اخَلَنَفُْاَ فهيهه َِفهوى
شَكٍّ مِّاَ ُه مَق َِِْ بمهه مهنَ عهنٍَْ ِمِاق اتِّبَقعَ اِظانِّ وَ مَق قَلَنُْهُ يَقهياَق» .ده این زمینه عالمه بباببایی نیز تفسویر
اهزن ا آنهد است(بباببایی.)121-123 /1 :2610 ،
 .23دهباه دی گا ها دیگر که از سا مادلانگ دهباه ایتالف میان اموام سون(ع) ن پ هشوان
مطرحش  ،مقاله مفص ی به چای هسی است که پیاازاین به آن اشاه گردی (باهانی ن میرزایوی
مهرآباد .)11-26 :2623 ،

کتابنامه
ابن اثیر ،عزال ین ع ی( ،)2231الکامل فی التاهیخ ،بیرن  :داههاده.
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ابن قتیبه دیناه  ،عب اهلل بن مس م( ،)2608امامت ن سیاست (تاهیخ ی فاء) ،ترجمه ناهر بباببوای،،
تهران :ققناس.
بوواهانی ،محم هضووا ن میرزایووی مهرآبوواد  ،زینوو (« ،)2623دیوو گا مادلانووگ دهبوواه ایووتالف
امام سن ع یهالسالم ن امام ع ی ع یه السالم» ،تاهیخ اسالم ،ن ،32بهاه ،ص  1تا .61

ییران یا ،عب الرسال(« ،)2601نق ن نظر دهباه تاهیخنگاه دکتور باسوتانی پواهیز » ،کتوا موا
تاهیخ ن جغرافیا ،د ن بهمن ،شماه  11ن  ،13ص  61تا .06
دیناه  ،ابا نیفه( ،)2612ایباهالطاال ،ترجمه محماد مه ن دامغانی ،تهران :نی.
هیچی ،دان و ( ،)2621فوی مهوا آکیورا کاهنسواا ،ترجموه مجیو اسوالمی ن می هضوا منتظور ،
تهران :نی.
شبیر  ،محم جااد(« ،)2630تحقیقی ده هنز نفوا پیوامبر(ص)» ،تحقیقوا اسوالمی ،شوماه ،2
ص.22-6
بباببایی ،محم سوین( ،) 2610تفسویر المیوزان ،ترجموه محمو باقر ماسوا همو انی ،قوم :دفتور
انتشاها اسالمی.
ببر  ،محم بن جریر( ،)2231تاهیخ األمم ن الم اک ،تحقیوب محمو اباالفیول ابوراهیم ،بیورن ،
داهالتراث.
ببر  ،محم بن جریر( ،)2611تاهیخ ببر یا تاهیخ الرسول ن الم واک ،ترجموه اباالقاسوم پاینو ،
تهران :اسابیر.
عب المحم  ،سین ه یمی ،اس اهلل نع ا  ،مرتیی(« ،)2621نق بر دی گا «مادلانگ» دهبواه
بیعت با امام ع ی ع یهالسالم ن هیشه جنگهوا جمول ،هوفین ن نهورنان ده کتوا «جانشوینی
یر محم ه یاهلل ع یه ن آلوه»» ،پژنهشونامه کوالم ،شوماه  ،1پواییز ن زمسوتان  ،ص 31
تا .02
عسکر  ،مرتیی( ،)2601عب اهلل بن سبا ن دیگر افسانهها تاهییی ،ترجمه ا م فهر زنجوانی ن
عطاء محم سرداه نیا ،قم :دانشک اهال دین.
فانان ،فرانتا( ،)2663دنزییوان هن زموین ،بوا مق موه ژان پول سواهتر ،ترجموه ع وی شوریعتی،
تهران :مجی .
فانان ،فرانتا ( ،)2632مغیابین هن زمین ،ترجمه ف .باقر  ،تهران :مالی.
فووابمی ،سوون ن میوور شمسووی ،محمو  ،)2620( ،هنایووت یووک جانشووینی(ترجمووه ن نقو بیووا
محم (ص) ،کتا «بع از پیامبر» هازلتان) ،مشه  :نینگاه.
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 ع وی تسونیمی ن،  تصوحیح سون ذنالفقواه، هنضوه الشوه ا،)2628( سوین بون ع وی،کاشفی
. معین: تهران،هبا ناهفی
. نشر فرهنگ اسالمی: تهران، زن گانی امام سن مجتبی،)2632( هاشم،هسالی محالتی
. سمت: تهران،)  تاهیخ ه ه اسالم(عصر نبا،)2610( غالمحسین،زهگر نژاد
 محمو جااد مهو ن، ترجمه ا م نمایی،) جانشینی یر محم (ص،)2611( نی فرد،مادلانگ
. بنیاد پژنهاها اسالمی:  مشه،ن ی ه هضا ضابط
،  ترجمووه اباالقاسووم پاینو،ن معووادن الجوواهر

 موورنج الووذه،)2610( اباالحسوون ع ووی، مسووعاد
. ع میفرهنگی:تهران

. ه ها: تهران، ماسه سینی: مجماعه آثاه،)2600( مرتیی، مطهر
 بنیواد: تهوران، ترجمه محم هضا شوفیعی کو کنی، آفرینا ن تاهیخ،)2612( مطهر بن باهر،مق سی
.فرهنگ ایران
، ترجمووه محموو ابراهیم آیتووی، توواهیخ یعقووابی،)2612(  ا موو بوون ابووی یعقووا،یعقووابی
. ع میفرهنگی:تهران
 «برهسی انتقواد دیو گا مادلانوگ دهبواه،)2621( مرتیی،  محم جااد ن ع ا،یانه سرسیتی
عم کرد م یریتی و سیاسی امیرمامنان ع ی ع یهالسالم ده کتا «جانشینی محم هو یاهلل ع یوه
.206  تا211  ص، تاهیخ اسالم ده آینه پژنها،»»ن آله ن س م
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