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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 پنجموشماره هفتاد، نوزدهمسال 

  7931 پاییز

 

؛ یامبرپ ینیاز مسئله جانش ها کثرت قرائت ییندر تب یختار یِکاربست تزِ واساخت

 یدمف یخو ش یطبر یعقوبی، های یتروا یمطالعه مورد

 9/8/9917: ییدتأ یختار        7/99/9911 :یافتدر یختار

 1یانیس یموسو یدسع 
 2پور یانحاج یدحم

و بااز ووییاا ا اک و دار         از مسئله جانشینی پیاامرر  ها فراوانی خوانش

مساالشانا  واااکنو ی زمینااه  اااز   هاااگ کیماای هاااگ تماشااانی جر ااا  کشااش ش

شاا    "واا  یی از مسائله جانشاینی پیاامرر     هاگ ورییک کدرت خوانش"طرح

ا ت. امرگ که بر ا اس پیش فرض مقایهی برآ ناگ از مسلم فرض نشو   وصو  

باز اخت ترا انه از منطق وم ر وا  یی ا ت.      اتا  نو سنا ی وز وا ااخای  

هااگ   وا  خ به  رب وأکیا بر نقش فعال مو خ    چگونگی پر اخاک باه  وا ات  

اگ از فراوانای     ماهیت ا جاعی منطق وم ر وا  ییی ورییک بسانا  وا  یی و ان ا

  نشا ا. هاگ وا  یی ا ائه می خوانش

طررگی  عقوبی  هاگ  وش نو سنا     اثرات ا ک ماعای  وا ت شنا ی  وا ت

و شیخ ممیا ا ت.  وشی که ماا  ا باه وریایک چگاونگی و چرا ای وناو  طارح        

 الوداع حجةپیرامو   هررگ پس از خو      هاگ  وا ی  ینا  پیامرر اناازگ

طرارگی   هااگ   اهنشا ی خواها کر .  افاه ما از مقا سه  وا ات شاناخای  وا ات   
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 عقوبی و شیخ ممیا آ  ا ت که وماوت چگونگی پر اخاک آنها به تماا  و  فاا  

هاگ نو سناتا  و جا گا  ماشاا زگ   برآ نا پیش پنااشت الوداع حجة   پیامرر

   منا رات اجاشاعی برعها   اشاه انا.ا ت که  

 

طبری، یعقوبی،  گرایی، گرایی، واساخت بازساخت، جانشینی پیامبر: کلیدواژگان

 .شیخ مفید

 مقدمه. 1

ههای   از مهم ترین مسائل تاریخ اندیشهه  پیامبر از پس اسالمی، جامعه مسئله رهبری

زمهانی، پهس از رتلهت    سیاسی و مذهبی در جهان اسهال  اسهتم مسهئله ای اهه انهد       

و چنهدی ععهد    9و در جریان رویداد سقیفه، سرآغاز اختالف میان مسلمانان شهد پیامبر

  2را در جهان اسال  تشکیل دادم  های االمی گره گفتمانی عیشتر جریان

عهه ارائهه    ههر یها از مهذاهس اسهالمی     های االمی متأثر از این اهمیت عود اه جریان

پرداختندم آن چه عه این گرایش سین روزهای زندگی پیامبرهایی تاریخی از واپ دیدگاه

-992) در دوره خلفهای امهوی   عخشید، عازتولید منازعات فکری مذاهس اسهالمی  شدت می

تاریخی آن،  های گفتمانی و عرداشت های همق( عودم اشمکش 992-616همق( و عباسی)19

ی درون گفتمانی خهود را عهه   عا هدف تفظ هویت در مقاعله عا رقبایی عود اه تنها معیارها

 دانستندم مثاعه راست ایشی تقیقی می

 ههای  گزارش مورخ، هر عنیادین های عاورداشت نظا  عا تناسس در شرایط و این از متأثر

و متکثهر عها    متنوع های گزارش اینم شد ارائه تاریخی جریان این از متعارضی گاه و متنوع

                                              

، خیتار ریدر مس عیتشی، محمد جعفر؛ 12-9ص  سیاسی در اسالم و ایران، های اندیشه. قادری، تاریخ 1
 .11ص 

 .161، ص نقد عقل عربی. الجابری، 2
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 های پیش پنداشت متبوع نویسندگان عه منظور توجیهو اعتقادی گفتمان   االمی های انگاره

ههای   محدود نشده است، علکه در دوره عه قرون نخستین اسالمی ها اثرت قرائت معود آنان

فکری و نیازهای جدیهد اجتمهاع عهاز     های هایی، هم چون جانس داری معاصر و عا مالتظه

ه مناقشه عرانگیز در میان و هم چنان مشخصه خود عه عنوان مهم ترین مسئل 9تولید گردید

 مسلمانان را تفظ ارده استم 

در  تداو  این شرایط و عاز تولید مکهرر مسهئله امامهت و خالفهت پهس از پیهامبر      

مختلف تاریخی، ضرورتی تیاتی عهه رهر     های گفتمانی مسلمانان در دوره های اشمکش

پیرامون این مسئله، یا عه تعبیر دیگهر درخواسهت تبیینهی     ها پرسش از چرایی اثرت قرائت

اوشد تبیینهی   دهدم دشواره ای اه مقاله تاضر  می تاریخی می های عرای  فراوانی عرداشت

رئالیسهتی و عازسهاخت    ههای  عرای آن عیاعدم تبیینی اه از رریق عه چالش اشهیدن  انگهاره  

ه واساختی تاریخ عه مثاعهه عرداشهتی   گرایانه موجد این دشواره استم هم چنین، رر  نظری

 شودم هستی شناختی و معرفتی شناختی  جای گزین منطق تفکر تاریخی محقق می

منطق تفکر  2انهیو عازساخت گرا یستیرئال یتلق رشیپذعر اساس عرداشت نویسندگان، 

« از مسهئله جانشهینی پیهامبر    ها دشواره تبیین  اثرتِ قرائت»ی زمینه ساز رر   خیتار

منفعهل   یموجهودات  مورخانتم عر اساس این عرداشت از ماهیت و منطق تفکر تاریخی، اس

را عرعهده دارندم  شیذهن خو نهییگذشته در آ یجهان انسان ینیعازتاب ع فهیاه وظ هستند

گذشهته   یدادهایه صادق از رو یهای گزارش یخیتار های ییعازنما ه،ینظر نیرو در ا نیاز ا

 9مهستند

                                              

 .13-21ص ، در اسالم معاصر یاسیس شهیاند. عنایت، 1
2. Reconstruction. 
3. Tucker, A Companion to the Philosophy of History and Historiography, 

2009, p190. 
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عرداشت آن است اه تقایق تاریخی عه صورت مستقیم از مناعع اصهلی  از الزامات این 

استنتاج شوندم عه عیانی دیگر، استنتاج تقایق تهاریخی از منهاعع و آثهار عهه جهای مانهده از       

انهدم عهر ایهن     گذشته عه منظور شناخت تاریخ عه مثاعه معرفتی جدا و مستقل افایهت مهی  

ی دانشمندان نظر های ف است نه عه ساختهتاریخی معطو-اساس، تاریخ عه امری انضمامی

الیدی ایهن عرداشهت از    های توان ایده می 9علو  اجتماعی و فیلسوفانم عا استناد عه مانزلو

گذشهته عهه ماننهد اانهون، واقعهی اسهت و        -9 منطق تفکر تاریخی را چنین خالصه ارد:

ر مدار ( عها ایهن   تقیقت از رریق سازواار ارجاع و استنتاج)اشف امر واقع جای گرفته د

انفکهاای   -9امور واقع عه صورت ربیعی مقد  عهر تفسهیر اسهتم     -2واقعیت مطاعق استم

نوعی انفکا  میان  -1تاریخ و داستان یکی نیستندم  -1میان امر واقع و ارزش وجود داردم 

 2تقیقت  مشروط عه منظر نیستم -6فاعل شناسا و متعلق شناسایی وجود داردم 

دههد تنهها    تن این عرداشت از دانش تاریخ نزد مسلمانان نشان مهی پذیرش و جای گرف

یا قرائت صحیح از رویدادهای تاریخی وجود داردم ترات از این ادعا عهدین نتیههه اهه    

اوچها اسهت اهه     عرداشت ما از رویدادهای مزعور، یگانه عرداشهت صهحیح اسهت، گهامی    

دهای تهاریخی مهورد عحه     ناخودآگاهانه و جز  گرایانه از سوی مهدعیان شهناخت رویهدا   

مسلمانان ضمن تلقی نظا  عاورههای   االمی های شودم عه همین جهت، جریان عرداشته می

 زنندم  رقیس سر عاز می های خود عه مثاعه سنت صحیح، از پذیرش عاور گفتمان

عندند و یها در تبیهین فراوانهی     می ها آنان در راستای استداللی، چشم عر فراوانی قرائت

دهنهدم   رقیس ارجاع می های ی از مسائل صدر اسال ، عه انحراف و عدعت گفتمانهای قرائت

از  هها  عر خالف این نگرش، نویسنده عر این عاور است اه تبیینی عدیل عرای فراوانی قرائت

عه رور خاص وجود داردم تلقهی   رویداهای تاریخ عه رور عا  و مسئله جانشینی پیامبر

                                              

1. Munslow. 
 . 91-61ص  ،خیواساخت تار مانزلو،.  2
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شایسته توجه از ایهن   ، نظریه ای است اه تبیینی درخور وواساختی از منطق تفکر تاریخی

 دهدم  تاریخی ارائه می های فراوانی عرداشت

عا توجه عه این امر در عخش نخست مقاله، عه رر  تلقی واساختی  از ماهیت و منطق  

تاریخی از  های پردازیم و سپس اارعست آن را جهت تبیین اثرت قرائت تفکر تاریخی می

ربری، یعقهوعی و شهیخ    های آزماییمم روایت شناسی روایت می مسئله جانشینی پیامبر

 ههای  روشی است اه عها اسهتناد عهدان توانهایی     حجةالوداعدر  مفید از سخنان پیامبر

آزمهوده   از مسهئله جانشهین پیهامبر    ها نظریه واساختی تاریخی در تبیین اثرت قرائت

عه جانشین پس  تصریح یا عد  تصریح پیامبر ها ین روایتشودم موضوع محوری ا می

 استم حجةالوداعاز خود در 

 برداشت واساختی از منطق تفکر تاریخی. 2

9اصطال  واساخت
، در راسهتای عهه چهالش اشهیدن دو     2 ( 2111-9191) را ژا  دریهدا  

 صهورت/  مههاز،  /قتیتق اب،یغ هم چون تضور/متافیزیا غرعی،  های و دوگانه ها قطبی

اه  عین /اعژه و ذهن /سوژه قت،یتق ریغ /قتیقصه، تق /تیواقع ،یواقع ریغ /یمحتوا، واقع

در همین راستا عود اهه او ایهده    9مطر  نمودم ،شده است تیآمده و تثب دیدر فرهنگ ما پد

واقعیتی شناختنی، استوار و عیرون را در آن جا اه قادر عه عازشناسی عینی آن هسهتیم عهه   

دم از سوی دیگر او عا رر  ایده ساختارگرایان مرگ مؤلف اوشید عا این فکهر  پرسش اشی

از متهون رسهید مخالفهت      توان از رریق تمراز عر ذهنیت مؤلفان عه تأویل و فهمی اه می

 اندم 

                                              

1. Deconstruction. 
2. Jacques Derrida. 

ص  ،هزاره دوم انیدر پا یفلسف های شهیاند، مرانیض؛ 181ص ، متن لیوأساختار و ت ی،احمد. بابک 1
191-191. 
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تواند عه امر عیرون از خهود   دریدا در ادامه این خط استداللی عیان ارد اه اگر متن نمی

تفسیر عینی متن از رریق واااوی عافت و عستر متون تالشی عی ثمهر  ارجاع دهد،  فهم و 

عا عنایت عه  9نهایت از متون رو عه رو هستیمم عی های استم از این رو، تنها عا امکان قرائت

، شوند می دانستهو آشکار  یعیاه رب یی رازهایآن چ  تمامی یشالوده شکناین امر است اه 

و  لیه و تکامل خاص خود را داشته انهد و عهه دال   خیتار ازهیچ نیرها نمود تا نشان دهد ا

نظریه واساختی تاریخی در تالئم عا این   2ماند افتهیخود را  یانون چهره یمالتظات خاص

 گیردم دریدا و هم فکران اوست اه شکل می های عرداشت

 عر رد تلقهی   6و آنکر اسمیت 1، جنکینز1دن وایتهای  ،9واساخت گرایانی هم چون فواو

نمایند اهه مها پیوسهته از رریهق زعهان در       تأاید می آیینه وار از نسبت میان زعان و جهان

 انیم و  امکان عازنمایشی مستقیم از واقعیت و متعاقس آن نظریهه  جهان واقعی دخالت می

ایهن  دیهدگاه،    7معرفتهی عشهر اسهتم    های مطاعقت صدق، امری دور از دسترس و توانایی

دهد اه چگونه ما زعان را  مورخان را عه اندیشه ورزی خودآگاهانه ای در این عاب سوق می

گیریمم عدین ترتیس واساخت گرایان عر آن هسهتند اهه  زعهان فروعسهته و غیهر       عه اار می

مطاعقتی عینی عا واقعیتهی   اند و سازد و سپس عازنمایی می ارجاعی مورخان، واقعیت را می

  8سازدم وض را محقق نمیمفر

                                              

 .151-151ص  ،یانتقاد هیو نظر یتبارشناس ک،یهرمنوتی قاره ا یفلسفه علوم اجتماعشرت، . 1
 .188ص  ،متن لیوأساختار و ت. بابک احمدی،  2

3. Paul Michel Foucault. 
4. Hayden White. 
5. Keith Jenkins. 
6. Franklin Ankersmit. 
7. Munslow, THE ROUTLEDGE COMPANION TO HISTORICAL 

STUDIES, 2000, p 69-70. 
 .32-31، ص خیواساخت تار. مانزلو، 8
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گفتار تهاریخی، یگانهه گفتهاری اسهت اهه عهه        9 (9181-9191) عه تعبیر روالن عارت

از  2تهوان آن را فراچنهگ آوردم   مصداقی عیرون از خود اشاره داردم مصداقی اه هرگز نمهی 

سوی دیگر، نه تنها هیچ تقیقت نهایی  تاریخی  شناخت پذیر عرجای نیست و شناخت ما از 

نوشته شده را عایهد در   های ه، اجتماعی و مشروط عه منظر است، علکه  رد پای تاریخگذشت

در  جنکینهز  9ساختارهای قدرتی اه عر تسس یا فرهنگ تعین یافته اند پی گیهری اهردم  

 نویسد: این عاره می
این واقعیت که تاریخ به خودی خود یک ساخت ایدئولوژیک است بهه ایهن   

به اشکال مختلف تحت تهثیی  روابهق قهدرر قه ار     معنا است که همه کسانی که 

کنند، زی ا مغلوبان هم ماننهد االاهان    دارند، دائما آن را بازنویسی و بازآرایی می

تعابی  خود را از گذشته دارند تا اعمال خود را مش وعیت بخشهند، تعهابی ی کهه    

این نظ   باید به منزله موارد نامناسب کالً از ب نامه گفتمان االب حذف شوند. از

ی که ق ار است ع ضه شوند را ص فا باید به طور دائهم بهازآرایی که د     های پیام

احتیاجار االب و مغلهو  را در دنیهای واقعهی دائمها بهازن  ی       ها زی ا این پیام

کنند و این کار را از ط یق بسیج م دم ب ای حمایت از منافع مورد توجهه در   می

 4دهند. انجام می ها این پیام

ممکهن و   ههای  جه عه این امر است اه در تلقی واساختی مدار  تاریخی واقعیهت عا تو

تولیهد و عرضهه مهدار      ههای  اند؛ زیرا همهه عافهت   ممکن را نشان گری می های تفسیر

دیگر استم عه تعبیری دیگر اگر تهاریخ   های ی در متنهای تاریخی ناگزیر خود متون یا متن

                                              

1. Roland Barthes. 
 .91ص ، یخیگفتار تاربارت، . 2
 . خیواساخت تار. مانزلو، 1
 .11، ص 1181 ،یخیتار یشیباز اند نز،یجنک. 1
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عه نوعی متن و از رریق زعان تولید شود، آن گهاه  عه مثاعه شناخت نه مکشوف علکه عه مثا

ممکن نیست هیچ واقعیتی عاری از پهیش فهرض و ههم چنهین عهاری از شهکل عخشهی        

  9تفسیری مورخان وجود داشته عاشدم

این تلقی، واساخت گرایان را عر تمایز میان صورت و محتوای دانهش تهاریخی یها عهه     

یت اجتناب ناپذیر فهم تاریخی رهنمون ارده نسب تعبیری دیگر مناعع و تفاسیر و هم چنین

استم عدین ترتیس محتوای تاریخ عه مانند ادعیات از رریق تحقیق در مناعع مسهتند تعهین   

یاعد، علکه زعان مورد استفاده در توصیف و تفسهیر محتهوا نقشهی تعیهین اننهده ایفها        نمی

آن عه عازنمهایش   واسطهروایت تاریخی همان زعان یا نظا  نشانگانی است اه عه  2اندم می

پردازیمم در واقهع، آن هنگها  اهه مورخهان عهه تفسهیر گذشهته         صوری محتوای تاریخ می

  9انندم نشینند، نوعی شکل روایی یا متنی شده را عر گذشته تحمیل می می

عر هر توالی  از پیش انگاشته ای از رخدادهایی اهه  عهه رهور غیهر      1در این جا روایت

عهر ایهن اسهاس،     1انهدم  مند  و معنادار عه هم پیوند یافته انهد داللهت مهی    تصادفی و هدف

در درون  نیپسه  عیوقها  یعه سو نیشیپ عیآمدن وقا شیپ حیو توض انیاقدا  عه ع ها تیروا

 شیپه  ،هها  تیه م روااننهد  یو انتها م انهی، ممتشکل از آغاز یساختار عا یرفت زمان یپ ای

نظهم مشهخد در    ایه  اعه و  یمعنادار و فهم شدن یرا عه صورت سلسله ا عیآمدها و وقا

اهه   انند یم انیصورت ع نیمختلف را عه ا یدادهایرو انیارتباط م ،استار نیم در اآورد یم

ههر   یععهد  یدادهایه در واقهع رو 6مشهود  یم تیهدا یا ژهیو یهر مرتله عه سمت مرتله ا

                                              

 .31، ص خیواساخت تار. مانزلو، 1
 .61، ص همان. 2
 .31، ص همان .1

4. Narrative. 
 .11ص   ،رفتهایپ یمنطق توال یبررس در قرآن؛ تیساختار روا لیتحلی، معمور. 5
 .161-156ص  ،تیو روا خیتار ،«تیساختار روا»لمون، . 6
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واعسته عه آغهاز آن اسهتم عهه     تیهر روا انیاست و پا نیشیپ یدادهایواعسته عه رو تیروا

از  یناش یمند تیو روا زنند را رقم می گرید یدادهایرو ،دادهایرو یعرخ تیروا ،گرید ریتعب

 9ماند واعسته نیشیپ یدادهایعه رو نیپس یدادهایامکان است اه رو نیا

وجود دارد اه از چشم روایت شناسان پنهان نمانده استم عهر    نکته مهمیدر این میان 

انهد   می نییتع یآن را تا اندازه ا انیپا ،تیعتوان گفت اه آغاز روا گرااساس تلقی ایشان، 

 سازدم  آغاز را مشروط می ،انیتوان گفت اه پا می زیرا ن نیا

  یخه عر یعنه هسهتند؛ ی  یشهناخت  تیغا نیتع یدارا ها تیاز روا یاریعس ،گرید یانیعه ع

 گهر ید ریعه تعب مرخ دهند دیتتما عا گرید یدادهایدهند اه رو علت رخ می نیعه ا دادهایرو

)زاده ژرار ژنت ریاندم عه تعب می هیرا توج لهیوس ،اند علکه هدف نمی هیهدف را توج ،لهیوس

ارد و واتهد   فیتعر تیعر اساس ااراردش در روا دیرا عا تیهر عنصر و واتد روا 2(9191

  9مستین یزیچ سلطه ریسلطه دارد و خودش ز ها واتد مهآخر عر ه

 لیتبهد  وسهته یاز تهواد  عهه ههم پ    یرا عهه رشهته ا   دادهایرو ،ها تیروا ،قریر نیاز ا

خهاص   تیغا ایدر جهت تحقق  یاه هم عه رور جداگانه و هم عه صورت جمع انند یم

رسهد   م عهه نظهر مهی   آن اسهت  انیه همهان پا  ایه  تیه اوج روا  اهه نقطهه   اننهد  یمه  اتتر

سازدم پیرنگ شیوه ای  ساختاری است اه چنین امکانی را عرای مورخان فراهم می1پیرنگ

ی از های گزیند و از این رریق رشته است اه  مؤلف عرای گزینش و ترایس رخدادها عر می

دوزد تا سیری منطقی و ارضا اننده عرای رسیدن عه پایان قطعی  را عه یکدیگر می ها انش

دهد و تاصل ترایس پی رفت زمانی و  داستان عیافریندم پیرنگ ساختار روایت را شکل می

                                              

 .161-161، ص تی: شکل و کارکرد روایشناس تیروا، نسیپر. 1
2. gérard genette. 

 .161-161، ص همان. 1
4  . Plot. 
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شکل و نهه   نیچرا امور و تواد  عه ا ،پرسند یم نااه مورخ هنگامیدر واقع  9علیت استم

وقوع تهواد    یچگونگ عارهدر یداستان دیعا ییپاسخ گوعرای  ؟،اتفاق افتاد گریعه صورت د

  2مارائه دهند

تهاریخی، چشهم خهود را عهر      ههای  نظریه واساختی عا وجود پذیرش وجه تبیینی روایت

 ههای  عنددم عر این اساس روایهت  فراروی روایت در عازنمایی عینی رخدادها نمی های چالش

انند؛ چرااه هر مورخ در عاره مسائل مورد  زگو نمیتاریخی، داستانی یگانه و عدون اعها  عا

عررسی، دیدگاه و عرداشت مختد خود را دارد و عهه همهین جههت، عرخهی وجهوه دوره و      

نماید و در مقاعهل از سهایر رویهدادها چشهم پوشهی       رخدادهای مورد عررسی را پررنگ می

عه  اجید  است اه  اتتاز توا یرشته ا ی،خیاارگزاران تار یزندگ ،گرید ریعه تعب 9اندم می

شهدن عهه آنهها     ریرا جههت فههم پهذ    ییساختار روا دادها،یدارد تا پس از وقوع رو یمورخ

نمونه  شیپ رنگیپ های مورخان، ساختار (9128-2198)تیوا دنهای  انیعه ع 1ماند لیتحم

عمهل مورخانهه    یتلقعدین ترتیس انندم   می لیشکل تحم یع یدادهایرو انیرا عر جر یا

 قهت یو تق تیه اشهف واقع  مثاعهه آن عهه   یاز تلق یعس تیاثر و روا ای نشیچون آفر هم

 1متر است نانهیواقع ع یخیتار

البته این ادعای واساخت گرایان عدین معنا نیست اه مورخان هم چون رمان نویسهان  

آفریندم عا عنایت عه این امهر اسهت    عر اساس تخیل  و از هیچ می عناصر روایت تاریخی را

                                              

 .22، ص رفتهایپ یمنطق توال یبررس در قرآن؛ تیساختار روا لیتحل. معموری، 1
2. Meiland, jack w, historical knowledge: in A companion to epistemology, 

2010, p 416. 
 .66ص  ،یشناس تیروا ،«یگر تیو روا تیروا فیتعر یبه سو»، کیفلودرن. 1
 .236-231ص  ،یدر علوم انسان یشناس میپارادا ،یف. 1
و  خیدر تار ییجستارها، «تیروا ی به مثابه خیتار» ،ستریما؛ 161-162ص  ،خیتار رساله، یاحمد. 5

 .1226-1225، ص ینگار خیتار
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تواند یا  اند اه هیچ زنهیره مقرری از وقایع عه تنهایی نمی یدن وایت استدالل میها  اه

اند، عناصهر   داستان یا روایت را عسازدم نهایت آن چه اه این زنهیره عه مورخ پیشنهاد می

عه قیمت سراوب عرخی از آنها در مقاعل عرجسته سازی عرخی دیگر،  ها داستان استم اتفاق

مختلف لحن و زاویه دیهد و یها عهه رهور خالصهه همهه        های ، گونهها یعا شخصیت پرداز

اارعرد دارد عه یها داسهتان یها روایهت تهاریخی       ها ی اه در رر  اندازی رمانهای تکنیا

شوندم این اه وقایع تاریخی یا همان عناصر داستانی مورخ جایگاه نهایی خود را  تبدیل می

رومانتیا  یا آیرونیا عیاعند، عه تصمیم مورخ  در نهایت در قالس داستانی تراژیا، امیا،

در چگونگی پیکرعندی آنان عر اساس یا ساختار پیرنگ عستگی داردم از این روی، زنهیره 

متفاوت رر  اندازی شوند و این شهیوه رهر     های توانند عه شیوه ای از اتفاقات مشاعه می

 9شودم عرگزیده می اندازی عستگی عه ساختار پیرنگی اه مورخ مناسس تشخید دهد

نماید اه مورخ تنها  تأاید می 2 (2111-9118هایدن وایت عا استناد عه لوی اشتراوس)

تواند عا تصمیم عه تر  یا یا چند قلمروی تقیقی اه عرای گنهانده شدن در گزارش  می

 نویسد: انند، داستانی جامع درعاره گذشته عنویسدم او در این عاره می او خودنمایی می
حار ما از ف آیندها و ساختارهای تاریخی، در این صورر، بیشهت   بهه   توضی

شهود، نهه آن    اندازیم، مشخص می وسیله آن چه ما در بازنمودهای خود از قلم می

   3گنجانیم. چه ما  در آنها می

در اختیار مورخ  (a,b,c,d,e,…,n)عرای نمونه، اگر زنهیره خاصی از وقایع عه شکل 

متفهاوتی از   های سته عه ساختار پیرنگی اه عرگزیده است،  رر  اندازیتواند ع عاشد، او می

تواند، عدون آن اه  زمان رویهدادها   این زنهیره وقایع محقق سازدم عر این اساس مورخ می

از رهگذر رهر    متنوعی یمعناهااز لحاظ تقد  و تأخر دچار تغییر شوند، عه مخاربان خود 

رای نمونه، امکان چهار رهر  انهدازی پهیش رو عهرای     نمایدم ععرضه  متفاوت های یانداز
                                              

 .11، ص تیو روا خیتار ،«یادب یفرآورده ا به مثابه یخیمتن تار» ت،یوا. 1
2. Claude Lévi-Strauss. 

 .51، ص همان. 1
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مورخ متصور استم در این رر ، تروفی اه عه صورت عزرگ تصویر شده اند عهه موقعیهت   

انند اه عه ععضی از وقایع داده شده است و یا عهر آن وقهایع موجهود در     عرتری داللت می

 ه است:انند اه قدرت توضیحی عیشتری عه آنها اعطا شد مهموعه داللت می

؛ شههههمای (a,B,c,d,e,…,n)؛ شههههمای دو (A,b,c,d,e,…,n)شههههمای اول

 9م(a,b,c,D,e,…,n)؛ شمای چهار (a,b,C,d,e,…,n)سو 

اانون عا عه پایان رسیدن تشریح تلقی واساختی تاریخ، زمینهه الز  عهرای نشهان دادن    

شهده   فهراهم  از مسئله جانشینی پیهامبر  ها اارعست این نظریه در تبیین اثرت قرائت

در آخرین تج ایشان را  استم از این روی در ادامه، سه روایت پیرامون سخنان پیامبر

 -998 ایه 996)و شهیخ مفیهد    (همق 212 ایه  281 مد) ، یعقوعی (همق 221-991) از ربری

این سه مورخ، تبیینی  های نماییم و سپس همراه عا روایت شناسی روایت نقل می ق(هم199

 انیم م روایی ایشان ارائه می های الف و تنوع رر  اندازیواساختی از چرایی اخت

در  ازسیخنا  پییامبر   هیا  کاربست نظریه واساختی در تبیین فراوانیی رواییت  . 3

 الوداع حجة

تهوزه   در االسهیا  آثهار  و تهاریخی  مناعع مهم ترین از یکی ربری تاریخ :روایت طبری

 مانهد  جسهته  اسهتناد  عهدان  خهود،  آثار تولید عرای مورخان از عسیاری اه است نگاری تاریخ

مکتس خلفاء  یعلما ریمتولد آمل ربرستان از مشاه یربر ریمحمد عن جرنویسنده این اثر 

جریریهه  مذهس  تیو در نها 2عود یشافع رویپ ،در فقهاعتدا استم او  ریو تفس خیدر رشته تار

  9مافتی ینیو مقلدرا عنیان نهاد 

                                              

 .51، ص همان. 1
فتوا مذهب شافعی را آشکار ساختم و ده سال به آن در بغداد : » نویسد . طبری درباره مذهب خود می2

دانش »در این باره ر.ک: ژیو، «. دادم و ابن بشار لوچ، استاد ابوالعباس بن سریج آن را از من فرا گرفت
 .12، ص طبری پژوهی، در «اندوزی طبری

 های مذهب جریری؛ پاره از نگرش»؛ ساکت،  92-86، ص 1188، دیباچه ای بر فقه اسالمی. شاخت، 1
 .515-165، ص طبری پژوهی، «ناسیحقوقی طبری و پایگاه او در اختالف ش
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در دفاع از مکتس خلفهاء روا   یدیشد یها یریسوگ ،اتیآ ریدر نقل اخبار و تفس ربری

 یها  از اهه  دهد می ارائه پیامبر تج آخرین از گزارشی خود، اتاب در او9ماست شتهدا

 عرداشهت  عا تعارض در دیگر سوی از و دارد سنت اهل مورخان عرای وسیعی مقبولیت سو،

 از ربهری  اهه  گزارشهی  مهتن م اسهت  پیامبر زندگی لحظات آن رویدادهای از شیعیان

 است: چنین اند می ارائه ایشان تج آخرین جریان در خطبه پیامبر
 مناسک و ب د س  به حج م اسم پیاما  آن از پس: گوید نجیح ابى بن اهلل عاد

 م دم ب اى را خویش مع وف خطاه و داد تعلیم و وانمود کسان به را حج آدا  و

 مه ا  سهخنان ! مه دم  اى :گفهت  آن ها   که د  خهدا  یناى و حمد نخست. خواند ف و

! م دم اى .ناینم اینجا در را شما ه گز سال این از پس شاید دانم نمى که بشنوید،

 بهه . اسهت  حه ام  دی ه   یک ب  ما  این چون و روز این چون یتان،ها مال و خونها

 که ه  ک دم، ابالغ من. کنند مى پ سش شما اعمال از و روید مى خدایتان پیش ا 

 بهه  فقهق  رفهت  میهان  از رباهها  دههد،  پس امانت صاحب به دارد دست به امانتى

 ربها  کهه  داد  ف مهان  خهدا  باینیهد،  ستم نه و کنید ستم نه دارید، حق خود س مایه

 از کهه  خهونى  نخستین. رفت میان از همه نیز المطلب عاد بن عااس رباى نااشد،

 ایهن : گفهت  [پیاما ].است المطلب عاد بن حارث بن ربیعة خون رود مى میان

 نهدارد  امید شیطان! م دم اى .رود مى میان از که است جاهلیت ایام خون نخستین

 و دی ه   چیزههاى  در که دارد رضا ولى شود، پ ستید  شما س زمین در دی   که

 بیمنها   خهویش  دیهن  ب  شیطان از کنید، او اطاعت شمارید مى ناچیز که اعمالى

 بهه  و حهالل  سالى به را ماهى که است کف  زیادر ک دن ء نسى! م دم اى .باشید

 حهالل  را خهدا  حه ام  و کنند کامل را خدا مح مار شمار تا کنند ح ام دی   سال

                                              

 یخیالسالم در دو اثر تار همیعل تیفضائل اهل ب فیدر کتمان و تحر یطبـر کردیبر رو ینقـدفرجپور، . 1
 .212-219ص  ،شیخو یریو تفس



 ...یامبرپ ینیاز مسئله جانش ها کثرت قرائت ییندر تب یختار یِکاربست تزِ واساخت 731 

 زمهین  و آسهمانها  خلهق  روز که وضعى به زمان. کنند ح ام را خدا حالل و کنند

 چهار. است ما  دوازد  خدا کتا  در و خدا پیش در ها ما  شمار  و ب شت داشت

 امها  .اسهت  شهعاان  و جمهادى  میان که مض  رجب و پیاپى ما  سه است، ح ام ما 

 شهما  حهق  دارند، حقى شما ب  نیز آنها و دارید حقى زنانتان ب  شما! م دم اى بعد،

 و ننشهانند  شهما  فه    به   بیزاریهد  او از کهه  را کسهى  که است چنان زنانتان ب 

 در کهه  داد  اجهاز   شهما  بهه  خهدا  شدند م تکب اگ  و نشوند زشت کار م تکب

 ب داشهتند  دسهت  اگ  بزنید، سخت چندان نه را آنها و کنید دورى آنها از خواب ا 

 کهه  کنیهد  رفتار نیکى به زنان با .بدهید متعارف طور به را آنها پوشش و روزى

 خهدا  امانهت  بهه  را آنهها  شهما  ندارند،  خویش از اختیارى و اسی ند شما دست به

 مه ا  گفتهار ! مه دم  اى ایهد. پهس   که د   حاللشهان  خدا کلمار بوسیله و اید گ فته

 واگذاشهتم  چیهزى  شما میان در و ک دم ابالغ من که بشنوید م ا سخن و دریابید

 اى .خهدا  پیهاما   سهنت  و خدا کتا  نشوید  گم ا  ه گز زنید چنگ بدان اگ  که

 به ادر  مسهلمانى  ه  که بدانید بفهمید، و ک دم، ابالغ که بشنوید م ا گفتار م دم،

 نیسهت  حالل ب ادر  مال هیچکس ب اى و ب ادرند مسلمانان است، دی   مسلمان

 آیها  خهدایا،  مکنیهد.  سهتم  همدی   به پس باخشد، بدو خاط  رضاى به آنکه م  

 1. با  شاهد خدایا: گفت پیاما  آرى. : گفتند کسان و: ک دم؟گوید ابالغ

 اهه  گواههانی  و مورخان و شهاهدان  عا توجه عه تلقی واساختی از منطق تفکر تاریخی،

 اتفهاق  روز ههر  در اهه  رویهدادی  ههزاران  میان از اند گذاشته جای عه ما عرای را ها روایت

دانند و از آن در تولیهد روایهت مطلهوب     اهمیت می دارای و شایسته ثبت را عرخی افتد، می

ارائهه  عرندم آنان در مقاعل، عر آن  گروه از رویدادهایی اه توانایی الز  عهرای   خود عهره می

                                              

 .1238، 1236، ص 1ج، طبرى خیتارطبرى، . 1
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عه زعان روایهت  م پوشند روایتی مطلوب و منسهم عا دستگاه عاورهای آنها را ندارد چشم می

تاصهل   تعریهف شهود،  دهنده اش  لیعناصر تشک یاه عر مبنا از آن شیع تیرواشناسی، 

 ی است اه در آن تولید شده استم و عافت نهیزم

رزش گفتن داشهته عاشهدم   نباشد و ا یهیعداز دیدگاه راوی  دیعا تیرواعه همین جهت، 

 ربری گزارش 9ماستاند اه نامعمول و مسئله ساز  ییو عازنما میرا ترس یزیچ دیعا تیروا

 رویهدادهای  میهان  از او زیهرا  شود؛ می مشخصه این مشمول اه است یهای روایت از یکی

 را رویداد این داشته است، جریان جهان عمر از لحظه آن در اه گوناگونی سخنان و عسیار

 رسهد  مهی  نظر عه است؟ زده انتخاب این عه دست او چگونه و چرا یاعدم می شایسته عررسی

 استم  نهاده او اختیار در گزینشی چنین عرای ربری، معیاری شده درونی عینی جهان

رویهداد، عازتولیهد گفتمهان غالهس در      ایهن  گهزارش  و گزینش از در واقع انگیزه ربری

گفتمان  از انطباق عا چشم انداز مکتس خلفا و دفاع  مناسبات قدرت جهان اسال  از رریق 

 از شهیعیان  نگهاه  رد و رعن و در نهایت  اسال  در تاام شیوه انتخاب پیرامون سنت اهل

 های روایت عه همین دلیل، ربری عا چشم پوشی از ماستجانشین پیامبر عودن انتصاعی

وجود داشته است و ارائه روایتی اه هیچ گزارشی از پیامبر حجةالوداععدیلی اه عرای 

دهد، زمینهه دفهاع از گفتمهان متبهوع خهود را       مسئله رهبری منصوص در اسال  ارائه نمی

 اندم  فراهم می

آنچه اه در مناعع تاریخی و تدیثی اهل سنت و شیعه متقد  عهر ربهری در خصهوص    

، دال عر آن است اه آشنا نبودن ربری عا این گونه از 2غدیر و تفسیر آن وجود داردرویداد 

                                              

 .65-61، تی: شکل و کارکرد روایشناس تیروا. پرینس، 1
توان به عنوان توجیهی برای حضور و  احمد بن حنبل در مسند خود آورده است را میی که های . روایت2

رواج احادیث پیرامون حدیث غدیر نزد هم فکران سنی طبری و به تبع آن آشنایی احتمالی طبری با این 
دُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْ»کند:  احمد بن حنبل بیان می ها دست از احادیث ارائه نمود. در یکی از این روایت

ثَیْعٍ، قَاال: نَشَدَ عَلِیُّ بْنُ حَکِیمٍ الْأَوْدِیُّ، أَخْبَرَنَا شَرِیکٌ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ وَهْبٍ، وَعَنْ زَیْدِ بْنِ یُ
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نمایدم عه ویژه آن اه  از او عه عنوان مورخ و  پیرامون رویداد غدیر، امری ععید می ها روایت

 شودم مفسری آشنا عا تدی  و عنیان گذار یکی از مکاتس فقهی اهل تدی  سنت یاد می

توان مؤید این دانستم او  ی را اه او عه روایت خود داده است، میاز سوی دیگر، چینش 

داردم  شیطانی عر تذر می های در مقدمه روایت، اعتدا در یا هشدار، مسلمانان را از دسیسه

شههود اههه  دهههد چنههین عرداشههت مههی از گزارشههی اههه ربههری پههس از ایههن هشههدار مههی

ایهن   ههای  تالش است زمینهه نگران اختالف مسلمانان، پس از خود است و در پیامبر

دهد  میاختالف را از میان عرداردم ربری پس از عرجستگی ای اه عه این سخن پیامبر

 ههای  اند اه نخست عه شهرتی رهوالنی از دسهتورالعمل    را چنین دنبال میرفت امور  یپ

پردازد و سپس عا مسکوت گذاشتن عرداشت  پیرامون مسائل فقهی و عقیدتی میپیامبر

درعهاره   ، روایت منسوب عهه ایشهان،  مسئله رهبری مسلمانان پس از پیامبر شیعیان از

رسهد ههدف    اندم عه نظر مهی  معیار نهایی عودن قرآن و سنت را در انتهای روایت ارائه می

ایههاد زمینهه عهرای نقطهه پایهانی       ربری از اهمیت دادن عه دستورهای فقهی پیامبر

 روایتش استم 

یم، ربری مانند هر مورخ دیگری عا در نظر داشتن انتهای چنان اه پیش تر اشاره ارد 

پردازدم نکتهه مههم درعهاره     در روایت خود  می ها روایت عه چینش پی رفت امور و وضعیت

غایت روایت ربری عرجستگی و تأایدی است اه او عر عخش پایانی روایهت خهود، درعهاه    

اه در زعان اههل سهنت،    مفهومی اندم در واقع او عر دو معیار نهایی عودن قرآن و سنت می

                                                                                                          

وَسَلَّمَ یَقُولُ یَوْمَ غَدِیرِ خُمٍّ إاِل قَامَ، قَالَ: فَقَامَ مِنْ عَلِیٌّ النَّاسَ فِی الرَّحَبَةِ: مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ 
سَلَّمَ یَقُولُ لِعَلِیٍّ یَوْمَ غَدِیرِ قِبَلِ سَعِیدٍ سِتَّةٌ، وَمِنْ قِبَلِ زَیْدٍ سِتَّةٌ، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ

، فَعَلِیٌّ مَوْالهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَاالهُ،  مَوْالهُ  کُنْتُ  اللَّهُمَّ مَنْ "قَالُوا: بَلَى قَالَ: "للَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ؟أَلَیْسَ ا "خُمٍّ:
. 269، 262، 31، ص 2ج ،المسنددر این باره ر.ک: الشیبانی احمد بن محمد بن حنبل، «. "وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ
کند که حدیث غدیر  نفر از تابعان اشاره می 81نفراز صحابه و  111عالمه امینی در الغدیر به  از سوی دیگر

 (.32-11، ص 1، جالغدیر فی الکتالب و السنة و االدبرا روایت کرده اند )امینی نجفی، 
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زیرا  اند؛ در مقاعل عا رقبای شیعه ایشان دارد تأاید می مهمی  سیاسی و االمی های داللت

و فقهی اهل سنت در نیمه قرن دو  عه ععد، قرآن و   از سرآغاز صورت عندی مکاتس االمی

گوعرداری در شدند اه هر گونه استنباط اتکا  شریعت و ال سنت هم چون مناععی تلقی می

  9یافتم  تنظیم رفتارهای فردی و اجتماعی عر اساس آن تحقق می

اهمیت تأایدی اه ربری و هم فکران سنی مذهس او عر این دو منبع استنباط عقاید و 

انند، تنها از رریق هم سنهی عا عرداشت شیعیان، اه عر نیازمنهدی عهر    می  شرایع اسالمی

در تفسیر صحیح آیات قرآن و استنباط درسهت از سهنت   اما  معصو  و آگاه عه تدود الهی 

شودم عه عیانی خالصه تر ربری عا ارائهه روایتهی    نمودند،  مشخد می تأاید میپیامبر

، زمینه عازتولید قرائت گفتمان اهل سنت عهه  ایدئولوژیا و جهت دار از سخنان پیامبر

عدیل از این رویداد در  های ایتنماید و عا چشم پوشی از رو مثاعه گفتمان غالس را فراهم می

پی عه چالش اشیدن گفتمان شیعی مذهس است اه از تی  امیت اارعران و عهره مندی 

 شدم از قدرت سیاسی، گفتمان مغلوب تلقی می

 عه ماهیت عتوان عهتر شیعه، مورخان از یکی مقایسه گزارش رر  و عا رسد می نظر عه 

 از یعقوعی روایت منظور همین عهم  پی عرد ربریروایت  معنادار سیاسی تی  از و گزینشی

 ربهری  روایت عا  مهمی های تفاوت عسیاری، شباهت وجوه داشتن عا وجود اه حجةالوداع

 شودم می عیان دارد

 2داشهتم  عیعهود و مهذهس تشه    عبهاس  یعن یاز موال یعقوعیواضح  عنا :روایت یعقوبی

السال ، اسهتناد عهه منهاعع و     هیرالس عا عبارت عل یعن اع ینا  عل میتعظیی مانند ها شانهن

و  یو اجتمهاع  یفکهر  خیعه تار ساعقه یتوجه ع ،یعیش انیو راو تیاهل ع یخیتار ها روایت

  تیه اعهال  وال  ن،یثقله  رامهون یو مکهه پ  رفهدر عپیامبر یسخنران، مانند عهیش یاسیس

                                              

 .221ص ، در اسالم یاسیس شهیاند خیتار کرون،. 1
 .21ص  ،بعد از اسالم رانیا خیتار، کوب نیزر. 2
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 یدار جانهس  ی،و تواد  ععهد  فهیاشاره عه تواد  سق رخم،یدر غد رالس یعن اع یعل

 ییحیو  همق( 81-922ی)عن عل دیمانند نهضت ز انیعلو یها جنبش یاز عرخ یو یحیتلو

   9دانندم ی میعقوعی عیتش همق( را دلیلی عر 917-921)دیعن ز

پنههان نگهاه    درصدد یش،خو آثارعه اتاب و  یاعتبارعخشعرای  یعقوعی رسد ینظر م عه

عها توجهه عهه     ،شهد  می یعلن یو عیچرا اه اگر تش عوده است؛ اعتقادات خود یداشتن نسب

و عهه دسهت    گیهرد مهورد توجهه قهرار     یعود آثار و دیمذهس تاام، عع یسن انیتعصس جر

اانون عاید عبینیم، این مشخصات چهه تهأثیری در گهزارش او از سهخنان      2معرسد ندگانیآ

 نویسد: داشته استم یعقوعی در این عاره می حجةالوداعدر پیامبر
 کهه  حهالى  چنهین  در م ا دی   شما شاید: گوید مى خدا پیاما  همانا! م دم اى

 شهه ى  چهه  ایهن  می دانید آیا نکنید، دیدار دارید شما که حالى چنان و دارم من

 اسهت؟  روزى چهه  ایهن  مى دانید آیا و است، ماهى چه این می دانید آیا و است،

 پهس  :گفهت . است ح ام روز و ح ام ما  و ح ام شه  این آرى. : گفتند م دم پس

 شهما  ما  این و شما شه  این بودن  ح ام مانند را شما ىها مال و ها خون خدا همانا

  گفتنهد  رسهانیدم؟  آیها  نهها  است، ساخته ح ام شما دی   یک ب  شما، روز این و

 در و ندهید، کم را م دم چیزهاى و بت سید خدا از و با  گوا  خدایا: گفت آرى.

 سهپس . ب سهاند  آن را باید باشد اى سپ د  او نزد کس ه  و نکنید تاهکارى زمین

 حواینهد،  و آدم ف زنهد  کامهل،  انهداز   یک به م دم ب اب ند، اسالم در م دم :گفت

 خداونهد  از ته س  و پ هیزکهارى  بهه  جز ع بى ب  را عجمى و عجمى ب  را ع بى

 گفهت  سپس. با  گوا  خدایا :گفت آرى. : گفتند رسانیدم؟ آیا نها نیست، ب ت ى

 م دم آورید، من پیش را خویش ىها عمل بلکه نیاورید من نزد را خود ىها نسب

                                              

 .81 ص ،مکتوب راثیو آثار او در م یعقوبیاضح ابن و ی،زیعز. 1
 .81-82ص  همان،. 2
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 خهدایا : گفت آرى. : رسانیدم؟ گفتند آیا نها گویم، مى چنین نیز را شما و چنین را

 نههاد   مهن  پهاى  زیه   است بود  جاهلیت در که خونى ه : گفت سپس. با  گوا 

 عاد بن حارث بن ربیعة بن آدم خون نهم، ف ومى آن را که خونى نخستین و است

 هه   و :گفهت . با  گوا  خدایا: گفت آرى.  گفتند رسانیدم؟ آیا نها است. المطلب

 کهه  را ربهایى  نخسهتین  و اسهت  نههاد   مهن  پهاى  زی  بود، جاهلیت در که ربایى

: گفت بلى.: گفتند رسانیدم؟ آیا نها است، المطلب عاد بن عااس رباى نهم، ف ومى

 اسهت،  کف  در فزونى ح ام ما  تاخی  همانا! م دم اى: گفت پس. با  گوا  خدایا

 شهمارند  ح امش سالى و حاللش سالى شوند گم ا  بدان اند ورزید  کف  که آنان

بهه   ب گشهت  زمهان  کهه  نها آرند، موافق است ک د  ح ام خداى آنچه شمار  با تا

 شمار  همانا و آف ید، را زمین و ها آسمان خدا که روزى داشت، که وضعى همان

 کهه  رجهب : است ح ام آن ما  چهار خدا، کتا  در است ما  دوازد  خدا نزد ها ما 

 ذو: درپهى  پهى  ما  سه و نامند، مى مض  رجب را آن و است شعاان و جمادى میان

. بها   گوا  خدایا :گفت بلى. گفتندرسانیدم؟  آیا! نها مح م، و الحجة ذو و القعد 

 انهد  سپ د  به شما را آنان چه نمایم، مى وصیت زنان با به نیکى را شما: گفت پس

 و اید گ فته خدا به امانت را آنان شما و ندارند بدست را خویشتن ام  از چیزى و

 را آنهان  و حقهى  ایشان ب  را شما اید، گشته هماست  ایشان با خدا کتا  به دستور

 شهما  حهق  و ،(است شما ب ) بمتعارف ایشان خورا  و پوشا  است، حقى شما ب 

 بها  جز شما هاى خانه در و ن سانند شما بف ا  را کسى پاى که است آن ایشان ب 

 در دهنهد،  انجهام  را ها این از چیزى اگ  پس ندهند، بار را کسى شما اذن و اطالع

 آیها  نهها  بزنیهد،  دشهوار  و سهخت  نهه  را آنهان  و گزینید دورى ایشان از خواب ا 

 دربهار   را شهما  اکنهون : گفهت  پهس .با  گوا  خدایا: گفت بلى.:گفتند رسانیدم؟

 از و بخورانیهد  بهه آنهان   مهی خوریهد   آنچه از پس می کنم، سفار  شما ب دگان
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 بهدان  بهه  را ایشان عقوبت شدند گنهکار اگ  و بپوشانید، به آنان پوشید مى آنچه

 آن گها   .بها   گهوا   خهدایا : گفت آرى. : گفتند رسانیدم؟ آیا نها واگذارید، خود

 خیانهت  و کنهد  نمهى  اهش  او با است، مسلمان ب ادر مسلمان که به درستى: گفت

 نهه  و نیسهت  حهالل  او به   خونش و کند نمى او بدگویى س   پشت و ورزد نمى

: گفهت  آرى.  گفتنهد  رسانیدم؟ آیا نها خود ، نفس به طیب م   مالش از چیزى

 شهود،  پ ستید  ام وز از پس این که از شیطان همانا :گفت سپس.با  گوا  خدایا

 شهمارید،  مهى   کوچهک  را آن که شما کارهاى از پ ستش جز در لیکن شد، ناامید

: آرى. گفهت  : گفتنهد  رسهانیدم؟  آیا نها است، خشنود به همان و شود ب د  ف مان

 جهز  کهه  اسهت  کسهى  خهدا  به   دشمنان ت ین گستاخ: گفت سپس.با  گوا  خدایا

 خویش خواج ان نعمت کس ه  و بزند، را خود زنند  جز و بکشد را خود کشند 

 خهود  که کسى و است، شد  کاف  ف ستاد  محمد ب  خدا به آنچه کند، ناسپاسى را

 آیها  نهها  است. او ب  م دم همه و ف شت ان و خدا لعنت دهد، نسات پدر  بجز را

 با اند ف مود  م ا که نها :گفت سپس.با  گوا  خدایا: گفت. آرى: گفتند رسانیدم؟

 آن گها   ه  و خدایم، پیاما  من و نیست خدا جز خدایى: ب ویند تا کنم نا د م دم

 حسها   و انهد  که د   ن هدارى من از بحق جز را خود ىها مال و ها خون گفتند، را

 سهپس .)بها   گوا  خدایا: گفت.آرى: گفتند رسانیدم؟ آیا نها است، خدا ب  ایشان

 مالهک  شهما  از بعضهى  کهه  شهوید  کننهد   گمه ا   کاف انى من از پس ماادا(: گفت

 اگه   که گذاشتم به جاى چیزى شما میان در من که بدرستى باشد، بعضى ال قا 

 خانهدان  مهن،  عته ر  و خهدا  کتها  : شهد  نخواهیهد  گم ا  ه گز زنید چنگ بدان

 شهما  از الاته: گفت سپس.با  گوا  خدایا: گفت. آرى:رسانیدم؟گفتند آیا نها من،

 .ب ساند اایب به شما حاض  باید پس شود، مى سؤال



 733  7931پاییز ، هفتادوپنجم، شماره نوزدهمسال              

عرخهی  از  یعا چشم پوش تیدو رواشود اه  در  می یعقوعیعا  یربر تیروا سهیاز مقا

 عا هم شباهت دارند تیدر الدهند  ارائه میسخنان پیامبردر پی رفت اه از  ها اختالف

و درون مایه یا سانی دارند، اما رر  انداری متفاوت و چینش متمایزی اهه یعقهوعی عهه    

عناصر روایت داده است تعین عخش خوانشی متفاوت عرای مخاربان اسهتم یعقهوعی پهی    

اند اه داللت عر اهمیت و مسئله  آغاز میرفت روایت خود را عا عیان سخنانی از پیامبر

 نمایدم  ونه ای اه مخارس را عه خواندن روایت ترغیس میساز عودن روایتش داردم عه گ

 ارده استم تیرا رواسخنان پیامبر یشتریع لیعا تفص یعقوعی تیروااز سوی دیگر 

رسد این شیوه رر  اندازی او، تالشی عرای آماده اردن مخارهس جههت پیها      عه نظر می

اصهر روایهی او جههت داده    پایانی روایت استم نقطه پایانی اه از همان آغاز عه چینش عن

درصدد پیامبر ایاه گو دهد میسامان  یرا عه گونه ا تیرفت روا یاو پ ،در واقعاستم 

و چینشی رویهدادهای روایهت    نشیگز نحوه م این دیدگاه،است شیدعوت خو دهیچک انیع

چنههان اههه عههر خههالف روایههت ربههری از سههخنان    یعقههوعی را تعیههین نمههوده اسههتم 

عودن اعمال مسلمانان چشم نپوشیده و عا ارائه این روایت، رعنهه   پیرامون معیارپیامبر

 زندم ای عه تفاخر عرعی و نسبی خلفای اموی و عباسی می

است اه عر قسمت نقطه اوج این رر  اندازی و پی رفت متفاوت، تأاید دگرگونه ای   

ادعای ربری اندم یعقوعی در مقاعل دو معیار قرآن و سنت مورد  یمپیامبر خطبه یانیپا

عهدیل   های نمایدم او عر روایت و هم فکران سنی او، قرآن و عترت را در روایت عرجسته می

پوشد  اهل سنت درعاره آن اه قرآن و سنت، هدایت اننده نهایی مسلمانان است، چشم می

را و عا عرجسته نمودن قرآن و عترت زمینه تأییهد عرداشهتی شهیعی از سهخنان پیهامبر     

البته مهم ترین تفاوت روایت یعقوعی عا ربری عهه چشهم پوشهی نویسهنده      اندم فراهم می

از رویدادهایی است اه یعقوعی در ادامه روایت عاال و در خصهوص  الرسل و الملو  تاریخ 

 آوردم ادامه روایت یعقوعی چنین آمده است: توقف در غدیر خم می
 کا  خدا!  پیاما اى: شد گفته به او چون و ن شت ساکن مکه در خدا رسول
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 شه ى در که نیستم کس آن من: گفت. شدى می ساکن خود هاى خانه از یکى در

 در کعاهه  بهه  رسهید  ح کت روز چون و. شوم ساکن اند ک د  بی ون آن از م ا که

 نعمتى علیکم اتممت و دینکم لکم اکملت الیوم: آمد وحى بدو و ک د وداع و آمد

 نعمهت  و نمهودم،  کامهل  شما ب اى را شما دین ام وز. دینا االسالم لکم رضیت و

 شهاانه  [پیاما ].پسندیدم شما ب اى را اسالم دین و ک دم تمام شما ب  را خود

 جحفهه  نزدیک جایى به الحجة ذى هیجدهم در و شد مدینه رهسپار و آمد بی ون

 بهن  علهى  دسهت  و ایستاد خواندن به خطاه و رسید گفتند، مى خم ادی  را آن که

 نیسهتم؟  سهزاوارت   ایشهان  به مؤمنان خود از من آیا: گفت و گ فت را طالب ابى

 واال  مهن  وال اللهم موال ، فعلى موال  کنت فمن: گفت خدا! پیاما  اى چ ا: گفتند

! خهدایا  اسهت.  او سه ور  نیهز  علهى  اویهم،  س ور من که ه  پس عادا   من عاد و

 دشهمنى  او بها  کهه  هه   بها  کن دشمنى و بدارد دوست را او که ه  با کن دوستى

 مهن  نزد حوض س  شما و شمایم پیش رو من اینک م دم! اى گفت: سپس. ورزد

 خواهم پ سش شما از سن ین بار دو دربار  درآیید من ب  که هن امى الاته و آیید

 پیاما  اى: گفتند. کنید مى رفتار دو آن با من از پس چ ونه که بن  ید پس نمود،

 کنهارى  کهه  اى وسیله است، ق آن اکا  یقل گفت: چیست؟ سن ین بار دو آن خدا!

 گم ا  و زنید چنگ بدان پس است، شما به دستهاى کنارى و خدا به دست آن از

   1من. خاندان من، عت ر دی   نسازید، دگ گونش و نشوید

تبیین نظریه واساختی تاریخ از این دو خوانش متعارض و چشم پوشی ربری از عرخی 

گزارش یعقوعی، عیان این ادعا است اه چشهم انهدازی اهه ایهن دو     رویدادهای موجود در 

نگرند و تضورشان در مناسبات قدرت جامعه  مورخ از دریچه آن عه تواد  صدر اسال  می

                                              

 .519-511، ص 1ج، تىیآ میمحمد ابراه ترجمه ،عقوبىی خیتار عقوبى،ی .1
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سبس شده است تا معیارهای گزینش و اسلوب رر  اندازی متفاوتی از سوی این دو مورخ 

بات عرداشت اهل سنت از مسئله امامت استفاده گرددم عه عیانی دقیق تر، تالش ربری در اث

معیارهای اهمیت متفاوت در گزینش روایت  ، او را عه  پذیرشو خالفت پس از پیامبر

و هم چنین شیوه رر  اندازی خاصی رهنمون شده است اه در نهایت او را ملز  عه غفلت 

 م اند می جحفه ناتیه درپیامبر توقف پیرامون های روایت و چشم عستن عر

 عها  استم هم چنین، نوشته شده ربری روایت از پیش یعقوعی عاید توجه داشت، روایت

عهدیل از ههر تادثهه مههم      ههای  ربری و تالش او در ارائه روایهت  گستره دانش عه توجه

 معقهول  و ربیعی امری نبوده است، آشنا ها روایت از گونه  این عا او این اه تصور تاریخی،

چشهم عهر   ، اهل سهنت  مورخ دلباخته ای دیدگاهاز  یاه ربر آن ههینترسدم  نمی نظر عه

ی اسهت اهه از سهوی    ههای  م مؤید این امر روایتعندد خود می تیمتعارض عا روا های روایت

تر عه هنگا  تحلیل روایت ربری عه نمونهه ای از ایهن    محدثان سنی نقل شده استم پیش

ترمذی از مواردی است اه در آن عه  جامع الصحیحاتادی  اشاره نمودیمم عه عنوان نمونه، 

 9توقف در منطقه جحفه اشاره شده استم

شهااله عاورههای خهویش  و در راسهتای      از پهذیری  تهأثیر  ربری، ضمن یعقوعی مانند

  در روایتی گفتمانی رایج در آن دوره تاریخی، های تمایت از گفتمان متبوعش در اشمکش

روایتی اه از دعهاوی و منهافع شهیعه عهه مثاعهه       .نماید می ارائه شیعه عاورهای عا سازگاری

انهد و زمینهه عازتولیهد و تهداو  تضهور گفتمهان شهیعی را در         گفتمان مغلوب تمایت می

اندم روش او در تحقق این هدف، عرضهه روایهت تهاریخی عهه      مناسبات قدرت فراهم می

 عر داشتندم در آن دوره از تاریخ در مخاربان  گسترده شیعه و سنی است اه تواریخ عمومی

                                              

عَرَفَةَ، وَ هُوَ رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ فِی حَجَّتِهِ یَوْمَ » حدیث ترمذی بدین شرح است:  .1
یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی قَدْ تَرَکْتُ فِیکُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا کِتَابَ »عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ یَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ: 

 (.138، ص 5، جالجامع الصحیح)ترمذی، « ؛ أَهْلَ بَیْتِی اللَّهِ وَ عِتْرَتِی
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نکته مهم در روایت یعقوعی آن است اه او پس از رر  والیت امیرالمؤمنین تضهرت   

درعاره عر عهه جهای گذاشهتن دو    در روایتش، سخنانی از پیامبر علی عن اعی رالس

اندم سهخنانی اهه یعقهوعی در عخهش نخسهت       ثقل عه منظور هدایت مسلمانان را نقل می

ده عود، نقل دوعهاره ایهن سهخنان در پهی رفهت روایهت       نقل ار گزارش خود از پیامبر

یعقوعی عه منظور محدود اردن داللت تدی  غدیر عه قرائت شیعی مطلوب خود و عسهتن  

سنی از این تدی  اسهت؛  زیهرا در آن دوره تهاریخی متکلمهان سهنی       های راه عر خوانش

ال در تدی  غدیر را دادندم ایشان المه مو مذهس، عرداشتی متفاوت از تدی  غدیر ارائه می

 اردند م دال عر والیت تلقی نمی

 عهاره در عهیشه روایت یعقوعی یگانه تالش در این خصهوص نیسهت و در میهان منهاعع     

االرشاد در  دیمف خیگزارش ش ،امر نیمصداق ا مرعوره اختالف استم دادیرو قیدق دمانیچ

 مدارد مهمی های تفاوت یعقوعیاست اه عا گزارش 

اعوعبداهلل محمد عن محمد عن نعمان از اندیشه وران عهزرگ شهیعی    :روایت شیخ مفید

عر فقه و اال  شیعه پس از خهود داشهته اسهتم      قرن چهار  ههری است اه تأثیر مهمی

متنهوع   های شیخ مفید در شرایط غیبت ابری و در مقاعله عا رقبای سنی مذهس و گفتمان

تها عها   و تاریخی پرداختم او اوشهید    یشیعی رایج در آن دوره تاریخی عه تألیف آثار االم

چون  هم یخیتار های نگارش پژوهش خود عهشفاف  االمی یو مبان ییاستفاده از عقل گرا

رسهد عهه رهر      مشخصه ای اه عه نظر مهی 9عا هدف دفاع از تشیع امامیه عپردازدم االرشاد

روایهت شهیخ   جهت داده استم درعاره آخرین تج پیامبر االرشاد اندازی روایی صاتس

 مفید عدین ترتیس است:
 شه یک  خهود  ق بانی در را علی آورد جا به را حج مناسک خدا رسول چون

 بهه  تها  بازگشهت  مدینهه  سوی به بودند آمد  هم اهش که مسلمانانی با و ساخت

                                              

 .11-3، ص او در کتاب االرشاد ینگار خیو تار دیمف خیش ،یفروشان یصفر. 1
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 زیه ا  نیست  ک دن منزل جای آن جا و است مع وف خم ادی  به که رسید جایی

 در او بها  نیهز  مسلمانان و آمد ف ود آنجا در حض ر آن پس ندارد چ اگا  و آ 

 خهدای  از دستوری که  بود این آنجا در آمدنش ف ود ساب و. شدند ف ود همانجا

 او  از پهس  امت میان در او جانشینی و المومنین امی  خالفت نصب دربار  تعالی

 بهود، ولهی   شهد   حضه ر  آن ب  وحی بار  این در نیز این از پیش و. گشت نازل

 را ایهن کهار   حض ر آن پس بود، نشد  تعیین الهی وحی در کار این ب ای زمانی

 نسهات  م دم دودست ی و اختالف از که وقتی به ک د موکول و انداخت تاخی  به

 اهدی   از اگه   کهه  دانست می عزوجل خدای و باشد خاط  آسود  امی المؤمنین به

 خهود  های خانه و دیار سوی به و شوند جدا حض ر آن از م دم بیشت  ب ذرد خم

 جانشهینی  ف مهان  شهنیدن  ب ای را آنان که ف مود اراد  عزوجل خدای پس ب وند،

 پهس  شهود،  تمهام  هم هی  ب  بار  این در حجت خواست و  آورد گ د حض ر آن

 به   آمد  ف ود را آنچه ب سان پیاما  ای: )ف مود نازل را آیه این تعالی خدای

 اگ  و)   او امامت به تص یح و علی جانشینی مورد در یعنی  (پ وردگارر از تو

 پهس  .(دارد مهی  ن هه  مه دم  از را تهو  خدا و  را او پیام باشی ن ساند  پس نکنی

 را او آن انهداختن  تهثخی   از و ف مهود  تثکیهد  واجهب  دستور این در تعالی خدای

 و که د   ضمانت دستور این از را آنان داری خود و م دم از ن هداشتن و ت ساند

 بیهان  کهه  دستوری انجام خاط  به گفتیم که آن جا در خدا رسول. گ فت عهد  به

 طاقهت  و گه م  بسهیار  روز آن و  آمدنهد  ف ود او گ د مسلمانان و آمد ف ود شد

 و کننهد  پا  بود آنجا در که را یهای درخت زی  داد دستور خدا رسول .بود ف سا

 خهویش  منهادی  بهه  و بچیننهد  ههم  روی و ک د  ف اهم را شت ان جهاز داد دستور

 و آمدند گ د هم ی پس. آورد گ د را آنان و زند  ف یاد م دم میان در داد ف مان

 خهود  پاهای ساق به را خود عااهای هوا گ می و ح ارر شدر از م دم آن بیشت 
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 رفهت  باال شت  جهازهای آن ب  حض ر آمدند گ د هم ی که همین. بودند پیچید 

 رفهت  بهاال  آنها ب  نیز او خواند. پیش را امی المؤمنین و رسید آنها بلندت ین به تا

 سهپاس  و خوانهد  مه دم  به ای  ای خطاه سپس ایستاد، حض ر راست ط ف در تا

 اسهتعداد  درخور که آن جا به تا را م دم و گفت ینایش و آورد  جای به را خدای

 را خویش م گ ناگوار خا  و ف مود موعظه بود حض ر آن میسور و آنان فهم و

 و بپذی م که است نزدیک و ام شد  خواند  خدا سوی به من ف مود و داد آنان به

 میهان  در مهن  و به وم  شهما  میان از که شد  نزدیک و کنم  اجابت را حق دعور

 :نشهوید  گمه ا   ه گهز  زنیهد  چنگ بدان اگ  که را چیزی نهم جای به دوچیز شما

 نزد تا نشوند جدا یکدی   از ه گز دو این همانا بیتم، اهل من عت ر و خدا کتا 

 شهما  از سهزاوارت   من آیا:  ف مود آواز  بلندت ین به پس. درآیند من ب  حوض

 سهخن  آن سه   پشت پس. چ ا هست گوا  خدا:  ک دند ع ض ؟ نیستم خودتان به

 ه  بغل زی  که بدانسان بود گ فته به دست را امی المؤمنین های شانه که حالی در

 بهار  .اوست موالی علی این ام بود  موالیش من کس ه  پس: ف مود بود پیدا دو

 دشهمن  را او کهه  هه   دار دشهمن  و بهدارد  دوست را او که ه  بدار دوست خدایا

 دست و واگذارد را او کس ه  واگذار و کند یاری را او ه که کن یاری و بدارد

 1.ب دار یاریش از

شیخ مفید در تناسس عا زمینه و شرایط تاریخی خود و در هم انطباقی عا گفتمان غالهس  

پهردازدم مههم تهرین     مهی  حجةالوداععر آن زمینه تاریخی است اه عه رر  روایت خود از 

مؤلفه این دوره تاریخی غیبت اما  دوازدهم شیعیان استم در تالی اه اثر یعقوعی عه پیش 

تهوان در روش   داردم تهأثیر ایهن تمهایز شهرایط عافتهاری را مهی      از شروع عصر غیبت تعلق 

                                              

 .218-215، 1ج، العباد یحجج اهلل عل ةمعرف یاالرشاد ف ،دیمف خیش. 1
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مشاهده اهردم   متفاوتی اه یعقوعی و شیخ مفید در رر  اندازی روایت در پیش گرفته اند،

 دوره تاریخی اه یعقوعی عه نگارش تاریخ خود پرداخت، دوره تضور اما  عودم 

ن عه عنهوان عهاالترین   در این شرایط تاریخی عه علت تضور اما  و شناخت نقش ایشا

شد و تتی  اتساس نمی مرجع شریعت و فکر شیعی، نیاز چندانی عه استدالل ورزی االمی

ق( ،اه از شیوه غالس شهیعیان در امتنهاع از ورود   971) متکلمانی هم چون هشا  عن تکم

خهود، عیهان امها  را عهر      عدول ارده عودند، عه هنگها  منهاظرات االمهی    عه مبات  االمی

  9دادندم عقل گرایانه متکلمان آن زمان ترجیح می یها شیوه

نمود امها   از این روی، سبا غیر استداللی و روایی یعقوعی در تاریخ، امری متعارف می

رسهی مسهتقیم و    وران شیعی عا آغاز غیبت اما  و روالنی شدن دوران عهد  دسهت   اندیشه

بهع دیگهری در دفهاع از    مستقیم عه اما  در عصر غیبت ابری محکو  عه رجوع عهه من  غیر

و اعتقادی خود شدندم این منبع همان عقل متکلمانه ای عهود اهه مرزههای      مبانی االمی

 یمبهاتث  بهت، یغاهرد؛ زیهرا    خود را در چارچوب خوانشی از اصول مذهس تشیع ترسیم می

داشت  یرا در پ بتیغ لیو دال شانیاز دانش ا یعهره مند یمانند رول عمر اما ، چگونگ

 عودم دینوپد هیامام انیاه در م

 ههای  روشعهه جهز    یراهه  ،هیه فهان امام لمبات  و دفاع از آن در عراعر مخا نیا نییتب 

 نیآخهر  بهت یغ یزمان هم ،گرید ریعه تعب 2ممخالفان نداشت رشیمورد استفاده و پذ االمی

دوانهدن   شهه یو ر یو عقالنه  یکیالکتیه د اتیه مکتس اله شیاز پ شیاما  عا ظهور و رواج ع

                                              

أَنَّ أَبَا هُذَیْلٍ الْعَلَّافَ قَالَ لِهِشَامِ   وَ رُوِیَ »کند:  . برای نمونه هشام در مناظره با هذیف بن عالف استدالل می1
فَقَالَ هِشَامٌ: .بِیبْنِ الْحَکَمِ: أُنَاظِرُکَ عَلَى أَنَّکَ إِنْ غَلَبْتَنِی رَجَعْتُ إِلَى مَذْهَبِکَ، وَ إِنْ غَلَبْتُکَ رَجَعْتَ إِلَى مَذْهَ

)ابن «  إِمَامِی  إِلَى  إِنْ غَلَبْتُکَ رَجَعْتَ إِلَى مَذْهَبِی، وَ إِنْ غَلَبْتَنِی رَجَعْتُ مَا أَنْصَفْتَنِی! بَلْ أُنَاظِرُکَ عَلَى أَنِّی
 (.11، ص االعتقادات االمامیةبابویه، 

، بغداد کالمی در مدرسه ییجستارها، «بغداد مدرسه کالمی یریعوامل شکل گ» خضرآباد،  زاده ینیحس. 2
 .169ص
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مسهلح شهدن عهه اعزارهها و      عهه  مهبهور را  هیه نخبگهان، متفکهران امام   انیدر م یخردورز

 یدتیعقتوانستند در مباتثات  واسطه می نیعد شانیاهل سنت خود اردم ا یرقبا یها روش

خهود   دیه سو و تفاوت فاتش عقا ایتفظ و نهات مکتس خود از  عاو ایند عا آنها مقاعله نم

شیخ مفید متهأثر از ایهن    9مسازش عرقرار انند ینوع گر،ید یوغالس از س های یدئولوژیعا ا

زمینه تاریخی و گفتمان عقل گرایانه رایج در میان شیعیان عغهداد اسهت اهه عها رهیهافتی      

عه صورت عا  و تدی  غدیر عهه صهورت خهاص    استداللی عه مسئله جانشینی پیامبر

 ای اه عه وضو  در روایت او مشخد استم پردازدم مشخصه می

اندازی روایی شیخ مفید هم چون ربری و یعقوعی متأثر از معنای پایانی یا همان  رر 

نقطه اوجی است اه او درصدد انتقال آن عودم این نقش تعیین اننهده نقطهه اوج داسهتان    

شیخ مفید عه وضو  در سرآغاز روایتش مشهود است؛ یعنی جایی اه شیخ مفید عر شریا 

انهدم نکتهه مههم دیگهر، چشهم       قرعانی تج تأاید میدر  و اما  علی شدن پیامبر

پیش از تر  مکه استم آن ههم در شهرایطی اهه    پوشی شیخ مفید از سخنان پیامبر

رسهد چشهم    را عیان ارده اندم  عه نظر مییعقوعی و ربری عه تفصیل این خطبه پیامبر

مکهه  پیش از تر  عستن شیخ مفید عر سخنان تفصیلی اه یعقوعی و ربری عه پیامبر

دهد، از آن جهت است اه آیه اامال دین در روایت شیخ مفید، جایگاه متفاوتی  نسبت می

داریم در پی رفتی اه شیخ مفید عه آخهرین تهج    چنان اه در ادامه عیان می داردم در واقع،

عه گونه ای متفاوت از ربری و یعقهوعی عرجسهته   دهد، این سخن پیامبر میپیامبر

 شده استم

م شهوند  محسهوب مهی   تیه از سهازگان روا  یاشت اه زمان و مکان عخشه توجه د یدعا 

 یریه گ شهکل شهیوه  در  گهر ید ریه عه تعب ایو  ییما از متن روا نیادیاه عر در  عن سازگانی

 یانیه ژرف دخالهت دارنهدم عهه ع    ای گونهعه هستیم  عه رو اه عا آن رو یجهان یذهن ریتصاو

                                              

 همان.. 1
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انش عر  ای دادیرو ای ندهیشوند و گذشته، تال و آ در زمان آشکار می ها تیروا ،تر روشن

اهمیت و تأثیر زمان و مکان در تفسیر و خوانش روایهت   9مما از آن انش تأثیر دارد ریتفس

گذاری زمانی و مکانی آیه اامال دیهن در   توان در جای عه وسیله مخاربان را عه وضو  می

الی اه در پی رفت روایت یعقوعی و ربهری، زمهان و   روایت شیخ مفید مشاهده اردم در ت

است، شیخ مفید زمان و مکان مکان نزول این آیه پیش از تر  مکه عه وسیله پیامبر

 گیردم  دیگری را عرای نزول این آیه در نظر می

انهدازی روایهی شهیخ مفیهد از      تمایز در چینش عناصر روایت سبس شده است اه رر 

مرعوط عه  هینزول آو مکان  زمان و ربری  یعقوعیعقوعی عاشدم یاساس متفاوت عا ربری و 

 ادیه در مکهه و در روز تهر  مکهه    پیامبر یروالن را پس از خطبه نیاتما  و اامال د

اهه   دیه آ عر میایشان  های در روایت هیآ نیا یگذار یجا وهیاز ش ی اهعه گونه ا مدنان می

گرددم در  زمیپس از مراسم تج عاپیامبردعوت  و جوهره دهیچک انیعه ع هین نزول آأش

خم  ریدر غدتوقف پیامبرعه هنگا   هیآ نیزمان نزول ا ،دیمف خیاه در گزارش ش یتال

  ماست ینیعه جانش یاما  عل نییدستور خداوند در تع یو پس از اجرا

دو   ههای  تیه را عهه روا  یمتفهاوت  یمعنا، تیدر روا دادهایرورر  اندازی  وهیدو ش نیا

 ینیجانشه  مسهئله  ، آن گهاه میریرا عپهذ  یعقهوع ی تیه اگهر روا  رایه ز؛ داده استمورخ شیعه 

تهج عهه مسهلمانان     انیه در جراه پیامبر یهای سفارشنسبت عه مهموعه  پیامبر

پهس از   نیه اامهال د  هیه عا آوردن آ دیمف خیاه ش یم در تالاعدی می یامتر تیاهم ،اردند

خود را عر  تیتأاید در روا نیشترینه تنها ع یعل امیرالمؤمنین تضرت ینیاعال  جانش

متفهاوت از   ییمعنها  ،در مهمهوع اسهت، علکهه    گذاشته از پیامبر پس ینیجانش مسئله

 مدهد خود می تیعه روا یعقوعی

                                              

  ،یداستان اتیادب لیدرک و تحل یراهنما :یشناس تیروا ،«تیو مکان در روا زمان»، جمانیبر. 1
 .151-119ص 
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شودم  شیخ مفید عر رر  اندازی او عدین جا ختم نمی های و دشواره ها انگاره تأثیر پیش 

در مقاعله عا  درصدد دفاع از مبانی عقیدتی تشیع امامی  شیخ مفید عه عنوان متفکری االمی

رقبای خود عه ویژه اهل سنت عودم این امر، تأثیر خود را عر متن روایت او گذاشته استم عه 

ربری و یعقوعی پهی عهه نهوعی اسهتدالل      ایه ای اه از مقایسه این روایت عا روایت گونه

و  یمنهد  تیه رواعریمم امری اه سبس شده اسهت،   ورزی عقالنی در روایت شیخ مفید می

 در روایت او در مقایسه عا ربری و یعقوعی وضو  عیشتری داشته عاشدم  رنگیاستحکا  پ

ور عرای نمونه شیخ مفید عه هنگا  شر  توقف در غهدیر خهم،  تبیهین از چرایهی دسهت     

در  خالفت امیرالمؤمنین تضهرت علهی   خداوند در اعال  رسالت مبنی عر اعال  عمومی

دههدم از سهوی    از اعالن دستور خداوند ارائه میمنطقه جحفه و هم چنین ترس پیامبر

آعی و  ، عی ی هم چون شرایط نامساعد منطقههای دیگر، شیخ مفید در پی رفت خود وضعیت

رسد هدف شیخ مفید از عیان ایهن رویهدادها،    ستم عه نظر میگرمای هوا را عرجسته ارده ا

 در تکمیل دعوت الهی ایشان استم تأاید عر اهمیت سخنان پیامبر

اندازی شیخ مفید، عقهیم سهاختن خهوانش رقبهای سهنی       اارارد دیگر این شیوه رر  

در غدیر خم تنها دال عر ضرورت مذهس استم خوانشی اه عر اساس آن، خطبه پیامبر

اسهتم ههم چنهین     رالهس  اعی عن وستی و محبت نسبت عه امیرالمؤمنین تضرت علید

تأاید شیخ مفید عر این اه در این زمینه، دستور الهی صادر شده عود و عنا عهه مصهالحی از   

رایج  های آن خودداری گردیده عود، در راستای تالش او در پاسخ عه استدالل اعال  عمومی

 ستماهل سنت در آن زمان عوده ا

 ،االرشهاد  نویسنده اه دهد نشان می مفید شیخ عا یعقوعی از سوی دیگر، مقایسه روایت

 جانهس  از خالفهت  عهه علهی  امیرالمهؤمنین تضهرت   مستقیم انتخاب عیشتری عر تأاید

پهردازد اهه عهر اسهاس آن، عهد  تصهریح        عه گونه ای اه عه نقل آیاتی مهی م دارد خداوند

عه منزله ناقد عهودن دعهوت او تلقهی    علی تضرت عر والیت امیرالمؤمنینپیامبر

 مندارد انتخاب این نبودن یا عودن الهی تأایدی عر یعقوعی اه تالی است شدم این در می
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در آخرین تج ایشان، عهدین امهر   عا عررسی این سه روایت، پیرامون سخنان پیامبر

وعی اهه عهرای   شویم اه یعقوعی، ربری و شیخ مفید در تناسس عا معنای مطله  رهنمون می

در  انهدازی رویهدادهای آخهرین تهج پیهامبر      روایت خویش متصهور عودنهد عهه رهر     

اند تا عا تذف عرخی از رویدادها و عرجسهته   متفاوتی پرداخته اندم آنان اوشیده های رفت پی

نمودن عرخی دیگر، پیرنگ مطلوب خود را عسازند و زمینه پذیرش خوانش مطلوب خود را 

گری راهنمایی ارده است، جایگاه متفهاوتی   چه ایشان را عه چنین انشفراهم نمایندم آن 

 ههای  انگاره و پیش ها پنداشت اند و هم چنین پیش است اه در مناسبات قدرت اشغال ارده

 نمودندم  گفتمانی است اه از آن تبعیت می

و منظرهای متفاوت یعقوعی و ربری   مفهومی های عه عیان دیگر، همان گونه اه رر 

ی عها معنهای متفهاوت    های ع  شده تا آنان دو، عا وجود شباهات عسیار در جزئیات، روایتعا

میان یعقوعی و شیخ مفید، آنهان را عهه     مفهومی های و رر  ها انداز ارائه دهند، تفاوت چشم

تر، ربهری در   متفاوتی راهنمایی ارده استم عه عیانی دقیق های ی عا رر  اندازیهای روایت

اهل سنت از روایت تدی  غدیر چشم پوشی نموده است و روایهت   های صهتناسس عا شاخ

خود را عه گونه ای رر  اندازی نموده اه عرداشت اهل سنت از قرآن و سنت را عهه مثاعهه   

 معیارهای وتدت عخش مسلمانان ثاعت نمایدم 

اوشهید در تناسهس عها عاورههای شهیعی خهود اهه امتهر رنهگ           در مقاعل یعقوعی  می

در آخرین تج ایشان ارائه دهد اه همراه عها  پیامبر های رفتی از انش داشت پی االمی

، مخارهس  علهی  تضهرت  موجه نمودن عرداشت شیعی خویش از والیت امیرالمؤمنین

اتساس نزدیکی و هویت مشتر  عیشتری عا هم فکران سنی خود پیدا  اندم  در تالی اه 

هاد نقطه مشتر ، ایهاد هویت متمایز و مرزعندی عیش از تالش عرای ای االرشاددر روایت 

سیاسی دارای اهمیت عودم عه همین جهت معنایی اه مخارس از روایت شیخ مفید دریافت 

اند، عر ایهاد نوعی فاصله گذاری و مرزعندی هویتی عها مسهلمانان سهنی تأایهد داردم      می

 رسدم  یگفتمانی قرن چهار ، ربیعی عه نظر م های امری اه در اوج اشمکش
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روایت یعقوعی و شیخ مفید عه سبس تأثیرپذیری از  های البته شاید، یکی از علل تفاوت

ی است اه سلسله گواهان عه هنگا  عهه یهاد سهپاری و رمهز گردانهی روایهت       های واره رر 

اندم عه تعبیر دیگر، همان گونه اه یعقوعی و شیخ مفید تحت تأثیر نظا   مرعوره عه اار عرده

تفسیری قرار داشتند، راویانی اه ایشهان عهدان توسهل     های واره خود و رر  های عاورداشت

انهد و در سهازگاری عها گفتمهان مطلهوب خهود و        اند نیز متحمل چنین شرایطی عوده جسته

 اندم خود نموده های ، اقدا  عه گزینش روایتبت عه قدرتگیری نس موضع

وایت ربهری، یعقهوعی و شهیخ    توان گفت اه تعارض معنایی میان سه ر در مهموع می

متمایزی  های مفید، ااراردی از جایگاه متفاوت ایشان در مناسبات قدرت است اه دشواره

 ههای  و رر  اندازی  مفهومی های را عرای ایشان ایهاد ارده عودم هم چنین عاید تنوع رر 

است، عهه  گفتمانی ایشان شکل گرفته  های انگاره متفاوت ایشان را اه در سازگاری عا پیش

الهوداع در نظهر    حجـة در از سهخنان پیهامبر   ها عنوان عاملی دیگر در اختالف خوانش

 گرفتم 

 نتیجه. 4

ی عهود اهه   ههای  از نخستین دشوارهپس از پیامبر  مسئله رهبری سیاسی جامعه اسالمی

 ههای  زمینه ساز اختالف میان مسلمانان گردیدم عه دنبال ایهن اخهتالف، نخسهتین جریهان    

اوشیدند در تناسهس عها    ها میان مسلمانان شکل گرفتند و هر یا از این جریان در  االمی

گفتمانی خهود، خوانشهی تهاریخی از آخهرین روزههای زنهدگی        های پنداشت منافع و پیش

 ارائه دهند و عا این واسطه، سهم خود را از نزاع قدرت دریافت دارندم پیامبر

اریخی متعارضی از واپسین روزههای  ت های عندی خوانش این شرایط منتهی عه صورت 

عهر تلقهی   از مسهئله جانشهینی پیهامبر     ها شدم ساخت تکثر خوانش زندگی پیامبر

رئالیستی از منطق تفکر تاریخی سبس شد اه اذهان اندیشه وران مسلمان عا دشواره تبیین 

این رو شودم دشواره ای اه  روعهتاریخی از مسئله جانشینی پیامبر های فراوانی خوانش

 مقاله اوشید عا تکیه عرنظریه واساختی تاریخ، تبیینی عرای آن عیاعدم 



 177  7931پاییز ، هفتادوپنجم، شماره نوزدهمسال              

درعاره نسبت ارجاعی میان زعهان و   ها عر اساس نظریه واساختی تاریخ، دیدگاه رئالیست

مورخان از رویدادهای گذشته، عیش از آن اهه توصهیف    های جهان صحیح نیستم گزارش

 ههای  انگهاره  ای است اه در عرخورد عا پیش ورزانه نظر های ساخته عاشد عر ها عینی واقعیت

گیرد و تضمین اننده تیات گفتمان مطلوب ایشان در مناسبات قدرت و  مورخان شکل می

 گفتمانی استم های اشمکش

عندی  عر اساس نظریه واساختی، مورخان نیازهای ایدئولوژیا خود را از رریق صورت 

سازندم این عدین معنا نیست اه رویدادهای  یتاریخی در قالس روایت محقق م های گزارش

اندازی رویدادهای تهاریخی   اند، علکه عدین معنا است اه رر  تاریخی از اساس وقوع نیافته

در ساختارهای پیرنگ متفاوت موجس پیدایش معانی متنوع و متکثری عرای وقایع تاریخی 

ای واتدی هم چون مسئله مورخان از رویداده های شده استم در همین راستا، تکثر روایت

مورخهان از ایهن رویهدادها و تحمیهل      ههای  عهه تنهوع رهر  انهدازی     جانشینی پیامبر

 شودم متمایز عر آنها ارجاع داده می های پیرنگ
ربهری، یعقهوعی و شهیخ مفیهد از سهخنان       ههای  عر این اساس، تمایز و تفاوت روایت 

عر مبنای جایگاه متمایزی اهه در مناسهبات قهدرت در جامعهه      حجةالوداعدر  پیامبر

شهودم   اند و عا ارجاع عه نیازهای گفتمانی ایشان در عافت تولید روایت تبیین می اشغال ارده

ربری در راستای تأمین منافع اهل سنت عه مثاعه گفتمان غالس عه چشم پوشی از رویهداد  

پردازدم در مقاعل یعقوعی  قرآن و سنت می سازی دو شاخصه غدیر در روایت خود و عرجسته

عندی متفاوتی  تشیع عه مثاعه گفتمان مغلوب، صورت های در راستای عرررف نمودن دشواره

دهدم او عا عیان تدی  غدیر و معرفی قهرآن و عتهرت در    ارائه می از آخرین تج پیامبر

 اشدم  مقاعل قرآن و سنت، گفتمان غالس را عه چالش می

رسد اه این تالش او عر خالف شیخ مفید تأاید چندانی عر مرزعنهدی   ر میچنین عه نظ

و استداللی عسیار قوی دارد و عا تکیه عهر    هویتی ندارد؛ زیرا روایت شیخ مفید جنبه االمی

گفتمان غالس، شأن نزول آیه اامال دین  های نقاط اختالفی و عه چالش اشیدن استدالل
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نمایهد و عهدین واسهطه از گفتمهان      عیان میعلی رترا اعال  والیت امیرالمؤمنین تض

 اندم گرایانه شیعی مطلوب خود در مقاعل عا گفتمان غالس اهل سنت دفاع می عقل
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