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مقدمه
شیعهپژوهی به مثابهٔ مولودی برای اسالمشناسی مستشرراان رونردها و رویكردهرای
متفاوتی به خود دیده است؛ آنچه در دهههای اخیر جلب توجه میکند حرکت به سمت
پژوهشهای عالمانه از سوی غالب مستشراان و شریعهپژوهران از جملره رابرر گلیرو
است؛ شیعه پژوهی که با بهره گیری از منابع شیعی و اسالمی در پژوهشهای خود سعی
در به کارگیری رویكردی عالمانه داشته و دارد .مقالهٔ اخیر رابر گلیو با عنوان «علی بن
ابی طالب» ،در ویررایش سروم دایرةالمعرار اسرالم لیردن ،نویرد حرکتری عالمانره در
خصوص شخصیت اصلی جهان و مذهب تشیع را میدهد .به گونهای که با بهررهگیرری
فراوان از منابع شیعی و بررسی محققانهٔ جنبههای مختلف حیرا سیاسری ،اجتمراعی و
فرهنگی -مذهبی حضر علی (ع) تا حدودی در این مسیر گام نهاده است .لذا پرسش
اصلی پژوهش حاضر آن است که دیدگاه مؤلف درباره جانشرینی حضرر علری (ع) و
رخداد تاریخی غدیر چیست .آیا رابر گلیو ،همچون برخی مستشراان ،بهکلی از کنرار
این موضوع گذشته و به نفی ماهوی آن پرداخته یا آنكه رویكرد عالمانهای داشته است.
فرض ما بر این است که رابر گلیو به دلیل بهرهگیری از منابع اصیل شیعی و رویكرد
عالمانه اش سعی در تحقیقی منصفانه داشته و در این مسیر گرام نهراده اسرت .پرژوهش
برای پاسخ گویی به این پرسش اصلی و اثبا یا رد فرض مطرحشرده اهمیرت خاصری
دارد؛ زیرا این تحقیق میتواند روشنگر خطمشی مستشراان و شریعهپژوهران دهرههرای
اخیر راجع به این موضوع برای آمادگی در پاسخ به کجفهمیها و غرضورزیهای آنهرا
و اتخاذ سیاستی اصولی در مواجهه با آنها باشد .هرچند در تحقیقی دیگر مدخل مربوط
به امام علی (ع) را بررسری و نقرد کرردهام (نر :..غضرنفری )77- 10 :5940 ،امرا بره دلیرل
گستردگی مطالب مطرح شده در مقاله مذکور برای تفصیل شایستهٔ بحث جانشرینی امرام
(ع) و رخداد غدیر مجال کافی فراهم نیامد .لرذا مریتروان ادعرا کررد کره تراکنون هری
پژوهشی ،به صور جامع ،در این زمینه انجام نشده و پرژوهش پریش رو نخسرتین در
این زمینه است.
 .1رابرت گلیو ،شیعهپژوه انگلیسیزبان
رابر گلیو از متخصصان آرا و عقاید اسالمی در دورهٔ میانره ،بره ویرژه اصرول فقره
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شیعه ،و زمینه اصلی فعالیت و عالاهٔ او حقوق اسالمی و تاریخ تشیع است («گفتوگو با

رابر گلیو» .)01 :5988 ،او با انتشار کتاب اسالم نصگرا؛ تاریخ و عقاید مكتب اخبراری

1

جایگاه خویش را به عنوان متخصص عرصه مطالعا فقره شریعی برا رویكررد اخبراری
تثبیت کررد .در ایرن اثرر عامرل نرااع اخبراری و اصرولی و مكترب اخبراری نخسرتین،
اندیشه های فقهی ،فلسفی و کالمی محمدامین اسرترآبادی ،مؤسر مكترب اخبراری ،و
مهمتر از همه تفسیر ارآن بر مبنای تفكر اخباری و جایگاه سنت و اخبار در فقه مكترب
اخباری بررسی شده است ( .)Gleave, 2007: 31, 61, 102, 140در وااع ،یكی از علرل اصرلی
روی آوردن رابر گلیو به شیعه پژوهی و آغاز جستوجو درباره اخباریگری بره مثابرهٔ
سرآغاز مطالعا اسالمی و شیعی ،رویكرد غیرعالمانه و یكسونگرانه شیعهپژوهان غربی
است («گفتوگو با رابر گلیو» .)01- 04 :5988 ،او با بهرهگیری از منابع اصریل مربروط بره
موضوع در راستای پژوهشی انتقادی و عالمانه گام برداشت و در پرژوهشهرای بعردی
خود این رویكرد را ادامه داد ( .)Gleave, 1997: 76بیتردید به دلیل همین رویكرد او است
که در سمینار شیعهشناسی دانشگاه دورهام ( )Durhamانگلستان برر اهمیرت در آیرا
ارآن و ضرور توجه به جنبههای مختلف آن در اسرتفاده از منرابع اسرالمی ،از جملره
روایا و احادیث در زندگی اجتمراعی ،تأکیرد کررده اسرت (حسرینی.)087- 082 :5987 ،
بره دلیررل بهرره گیررری گلیرو از منررابع اصریل شرریعی و اسرالمی و رویكرررد عالمانررهاش
برخی کارهایش منتهی به کشف مطالبی نو همچون نظریهٔ اخباریان در فهم زبران اخبرار
و ارآن شده است .نكته او دیگر او و عامل اصرلی تمرایا روش او آن اسرت کره بره
منابع اصیل ،دست اول و معتبرر رجروع مریکنرد و برا نگراهی دایرق ،مسرتند و مسرلط
برره موضرروع ،چررون تحلیررل اصررطالحا فقهرری ،در کنررار بهرررهگیررری از روشهررای
علمی و روش شناسانه ،منظری متفراو از موضروع بره دسرت مری دهرد .در مجمروع،
میتروان او را شریعهپژوهری پنداشرت کره در علمریکرردن مطالعرا شریعی در غررب
از بنرردهای رویكرررد تبشرریری و غیرعالمانررهٔ برخرری شرررقشناسرران گسسررته و برررای
کشف حقرایق و بره دسرت دادن دیردگاههرایی مسرتدل و واارعنگرانره کوشریده اسرت
()Gleave, 2007: 335؛ و با بهرهگیری از منابع شیعی سعی داشته به تمام ذائقههرای روایری
در تحلیل خود توجه کند و در راستای فراهم آوردن پرژوهشهرای عالمانره و همدننره
گام بردارد.
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 .2بررسی و نقد دیدگاههای رابرت گلیو
رابر گلیو در مهمترین اثر اسالمشناسی غربیان ،یعنی دایرةالمعرار اسرالم لیردن،
مقان متعددی نگاشته (ن :..غضنفری )77- 19 :5940 ،که مقالهٔ [امام] علی بن ابریطالرب
[(ع)] ،از آن جمله است .او مقالهٔ خویش را در هشت بخرش شرامل .5 :تولرد و اوایرل
زندگانی؛  .0گرویدن به اسالم و همراهی با پیامبر (ص)؛  .9دورهٔ سه خلیفهٔ اول راشرد؛
 .4خالفت امام علی؛  .1ااوال و آثار منسوب به امام علی (ع)؛  .2امام علی (ع) در نگراه
اهل سنت؛  .7جایگاه امام علی (ع) در میان اهل تصو ؛  .8جایگراه امرام علری (ع) در
انهیا تشیع ،تنظیم کرده است .در این میان میتوان دیدگاههای او را درباره جانشرینی
حضر علی (ع) در محورهای ذیل ارزیابی و نقد کرد:
 .1 .2افضلیت علی (ع) برای جانشینی پیامبر (ص)
یكی از احتجاجا اصلی شیعیان برای ذکر افضلیت و اصلحیت حضر علری (ع)
برای جانشینی پیامبر (ص) تقدم اسالم آوری او به عنوان نخستین مررد مسرلمان اسرت.
پیشی گرفتن در اسالم به لحاظ جایگاه ویژهای که در بین مسلمانان داشته همواره امتیراز
محسوب شده است؛ به طوری که خلفای اولیه همواره بررای بیران مشرروعیت سیاسری
خود ،به ویژه در شورای سقیفه ،بدان استناد کردهاند؛ در این باره ،روایتهای فراوانری از
شیعه و سنی وجود دارد که علی (ع) نخستین مرد مسلمان بوده و سابقهٔ او محل اجماع
است .رابر گلیو هم در بحرث از اسرالمآوری حضرر علری (ع) و بحرث نخسرتین
مسلمان ،ابتدا به اختال نقلها میپردازد و سپ میگوید:

مورخان اتفاق دارند که خدیجه (همسر پیامبر [ص]) نخسرتین مسرلمان بعرد از
پیامبر [ص] بود؛ در صورتی که جایگاه [امام] علی [ع] به عنوان دومین شرخص
گرونده به اسالم محل منااشه است ... .برخری منرابع ابروبكر را دومرین و [امرام]

علی [ع] را سومین رویآورنده به اسالم میشناسند .در حرالی کره برخری دیگرر

زیرد برن حارثره ،پسررخوانده محمرد [ص] ،را ابرل از ابروبكر و بعرد از [امررام]
علی [ع] به عنوان دومین گرونده به اسالم میدانند.

اما در آخر به طور ضرمنی روایرا

بیرانگر تقردم اسرالمآوری علری (ع) را تررجی
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می دهد و می گوید« :در نخستین روایا

(.)Gleave, 2007-2011: 62

نام [امام] علی [ع] ابل از ابوبكر آمرده اسرت»

در سوی دیگر ،سخن او درباره بالغبودن یا نبودن آن حضر در زمران اسرالمآوری
خالی از تحلیل و نقل صر است .مهمتر از همه به نظرر مریرسرد برا بیران ایرن نكتره
همگام با نظر غالب اهل سنت خواسته است نشان دهد که این امر فضلی برای او نبوده
است ،آنگاه که می نویسد« :منابع شیعی و برخی از منابع سنی گواهی میدهند که [امرام]
علی [ع] اندکی بعد از خدیجه به اسالم گرویرد ،گرچره او در آن زمران هنروز بره سرن
تكلیف نرسیده بود» (همان).
مورخان بسیاری اتفاق نظر دارند که حضرر علری (ع) نخسرتین مسرلمان پر از
پیامبر (ص) بوده است (ابنهشام020/5 :5929 ،؛ بالذری550/5 :5422 ،؛ ابنحنبل ،بیتا :ح54742

و 5700؛ ابنعبدالبر5242/9 :5450 ،؛ ابنشهرآشوب4/0 :5450 ،؛ ابناثیر087/5 :5451 ،؛ ابنکثیر ،بیتا:

 ،)02/9مهم تر از آن خود حضر علی (ع) ،بارها ،تقدم خویش را یادآور شده اسرت؛ از
آن جمله در خطبهٔ  595نهج البالغه با بیان این جمله که «لرم یسرتبقنی ان رسرول اهلل بره
الصالة» بر این مطلب تأکید مؤکد دارد (سید رضی.)427 :5928 ،
در خطبه «ااصعه» نیا ضمن بیان میاان ارتباط خود برا رسرول خردا (ص) ،و میراان
محبت حضر رسول (ص) به ایشان خود را سرومین مسرلمان بعرد از پیرامبر (ص) و
حضر خدیجه کبری (س) معرفی میکند:

ای مردم! شما از مقام و منالت من ناد پیغمبر به واسرطه خویشری و نادیكری و

منالت خاصی که با آن حضر

داشرته ام ،آگراهی داریرد .پیغمبرر مررا در زمران

کودکی در دامن خود پرورش داد ،و نوزادی بودم که به سینهاش میچسربانید و

در بسترش می خوابانید ،در آغوش او جای داشتم و بوی خوش عررق مبرارکش

را استشمام می کردم .همچرون سرایه پیوسرته دنبرال او برودم .هرر روز از خروی
پسندیدهاش چیای به من میآموخت ،و مررا وا مریداشرت ترا در کارهرا از وی
پیروی کنم .هر ساله در کوه حرا مدتی بره سرر مریبررد .مرن او را در آن مرد

می دیدم و جا مرن کسری او را نمریدیرد .در آن روزهرا غیرر از پیرامبر (ص) و

خدیجه کسی به اسالم نگرویده بود ،و من سومین آنها برودم .مرن نرور وحری و

رسالت را میدیدم و بوی نبو

را استشمام میکردم (سید رضی.)922 :5987 ،
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یكتاپرستی متولد شدم و از دیگران

و در پایان همین خطبه میفرماید« :من بر فطر
به ایمان و هجر سبقت گرفتم» (همان.)40 :
در حالی که ابوبكر و دیگران هی گاه چنین مدعایی نداشتند .مهرمترر از همره تقردم
ابوبكر بر امام علی (ع) اغلب برا اسرتدنل کرمسرنوسرالی آن حضرر مطررح شرده و
مسعودی مورخ به ظرافت ایرن موضروع را بیران کررده اسرت (مسرعودی .)548 :5844 ،در
صورتی که این مطلب به هی وجه از اهمیت موضوع نمیکاهرد ،برهویرژه آنكره اررآن
بهصراحت میفرماید ما حضر یحیی (ع) (مریم )50 :و حضر عیسی (ع) (مریم )92 :را
در سن کم به رسالت برگایدیم .اینكه رسول خدا (ص) از حضرر علری (ع) دعرو
کردند تا اسالم را بپذیرد ،دال بر بلوغ فكری او است ،وگرنه دعو پیامبر (ص) از طفلی
نابالغ در شرایطی که به اسالمآوری افراد بالغ و عاال نیاز بود چه معنا داشت .همچنین،
به گواهی منابع اهل سنت ،اسالم ابوبكر بعد از ناول سورهٔ اسرا بود و به دنبال آن پیامبر
(ص) به ایشان لقب «صدیق» داد و ناول سورهٔ اسرا و اعطای لقب مذکور بعد از معراج
پیامبر (ص) رخ داده است (حلبی ،بیترا .)079/5 :نكته مهمتر اینكه ،از نظر تاریخی ،اسالم
ابوبكر ابل از علری (ع) بره اثبرا نرسریده و حتری در برخری کترب معتبرر ،در شرمار
مسلمانان 12 ،نفر را پیش از ابوبكر ذکر کردهاند (طبری ،بیتا22/0 :؛ ابنکثیر ،بیتا.)08/9 :
رابر گلیو از حدیث یومالدار (حدیث انذار) با تردیرد سرخن رانرده و مریگویرد:
«رابطهٔ نادی[ .امام] علی [ع] با محمد [ص] در زمان حضور وی در مكره و مدینره در
همه منابع مرتبط ذکر شده است .احتمانً در اوایرل رسرالت ،حضرر محمرد [ص] در
مكه ،در میان مسلمانان اعالم داشته که [امام] علی [ع] برادر ،امین و جانشین من (اخی،
وصی و خلیفتی) است» (.)Gleave, 2007: 62
تشكی .رابر در این باره می رساند که مؤلف در برخری مواضرع استفسرار نزم را
نكرده و همین مطلب او را در دام برخی منابع خاص (مانند ابنتیمیه )82/4 :5424 ،انداخته
است؛ در حالی که اجابت دعو پیامبر (ص) از سوی علی (ع) در این موضع و سخن
پیامبر (ص) دربارهٔ او در بسیاری از منابع تاریخی هنگام سخنگفتن از نخستین دعرو
آشكار پیامبر (ص) و در ذیل تفسیر آیه  054و  051سوره شرعرا در بسریاری از کترب
تفسیری و کالمی آمده است (طبری ،بیتا90/0 :؛ ابن حنبل ،بیتا514 ،555/5 :؛ ابنحجرر:5974 ،

249/8؛ زمخشری.)947/5 :5427- 5422 ،
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رابر گلیو درباره رخداد «لیلة المبیت» آورده است که «[امام] علی [ع] با خوابیردن
در رختخواب پیامبر [ص] جان خود را به خطر انداخت تا مهاجر [حضرر ] محمرد
[ص] از مكه به مدینه مخفی بماند؛ بدین وسیله نقشه اریشیان برای اتل پیامبر [ص] را
ناکام گذاشت» (.)Gleave, 2007-2011: 62
هرچند نمی توان از او انتظار تحلیل و نظر اعتقادی داشت امرا بایسرته برود در مقرام
شیعه پژوه حداال به این موضوع اشاره میکرد کره رخرداد لیلرةالمبیت یكری از عناصرر
اصلی در احتجاجا شیعیان برای جانشینی امام علی (ع) اسرت و مهرمترر از همره بره
عنوان مستشرای که بنا بر استفاده محققانه از منابع اسرالمی دارد و حتری پرژوهشهرای
تفسیری ،حردیثی و کالمری هرم انجرام داده اسرت ) ،(Gleave, 1999: 39; Ibid., 2001:350در
پژوهش راجع به امام علی (ع) از این گونه منابع و مهمترین منبرع اسرالمشناسری یعنری
ارآن کریم بهره می برد؛ اگر چنین میکرد از ناول آیه  027سوره بقرره دربراره فرداکاری
حضر علی (ع) که می فرماید « :از مردم کسی هست که جانش را برای خریدن رضای
خداوند بفروشد و خداوند نیا برا بنردگان رئرو و مهربران اسرت»( 2بقرره )027 :غافرل
نمی شد .در صورتی که اگر مدااهای مشر به تمام حقایق تاریخی و ذائقههرای روایری
داشت ،از ا ین مطلب مهم که اغلب منابع اهل سنت و تشیع (ابنابیالحدیرد ،بریترا072/9 :؛
ابن اثیر01/4 :5451 ،؛ نیشابوری4/9 :5455 ،؛ ابنحنبل ،بیتا948/5 :؛ امری071/5 :5927 ،؛ ابرنفررا

کوفی21 :5914 ،؛ ابن بطریق )505 :5422 ،معتر ناول آیه  027سوره بقره دربراره لیلرةالمبیرت
است بهسادگی عبور نمیکرد.
این موضوع ،که در زمان عقد برادری میران مهراجرین و انصرار حضرر علری (ع)
مفتخر به برادری رسول خدا (ص) شد ،هم فضلی عظیم برای او بود و هم جایگاه ویژه
آن حضر ناد پیامبر (ص) را برای مسلمانان یادآور شد .گلیو در ایرن براب ،شراید از
روی غفلت ،بدون بیان فلسفه این تصمیم پیامبر (ص) از آن صرفاً تعبیر به سیاستی برای
حفظ اتحاد مسلمانان کرده و نقلی صر از آن داشته است .لذا مینویسد« :اندکی پ از
هجر واتی جامعه اسالمی با تهدید شقاق و انفصال روبهرو شرد ،پیرامبر [ص] اعرالم
کرد که هر مسلمانی باید دیگری را به عن وان برادر خود بشناسد .هد از این اادام ایجاد
پیوند و اتحاد میان مهاجران زودرنج (از مكه) و انصار (از مدینه) بود .طبق این روایت،
پیامبر [ص] [امام] علی [ع] را به عنوان برادر خود برگاید» (.)Gleave, 2007-2011: 63
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این مطلب آشكارا به این کالم تاریخی پیامبر (ص) خطراب بره حضرر علری (ع)
اشاره دارد که فرمودند « :انت اخی فی الدنیا واآلخرة والذی بعثنی بالحق مرا اخرتر .ان
لنفسی .انت اخی فی الدنیا واآلخرة»؛ «تو برادر من در این جهان و سرای دیگرر هسرتی.
به خدایی که مرا به حق برانگیخته من کار برادری تو را به عقب انداختم که تو را بررادر
خود انتخاب کنم؛ اخوتی که دامنه آن هر دو جهان را فرا گیررد» (حراکم نیشرابوری:5455 ،
 .)54/9بیتردید این بیان حضر رسول (ص) گواه روشنی بر منالت حضر علری (ع)
ناد پیامبر اکرم (ص) از نظر معنویت ،پاکی ،و اخالص در اهدا دینی است.
 .2 .2دیدگاه رابرت گلیو درباره رخداد غدیر
رابر گلیو در اشاره به حدیث تاریخی غدیر مریگویرد« :محمرد [ص] در آخررین
سال زندگی خرود بره همرراه پیرروانش در بازگشرت از مكره و آخررین حرج خرویش
(حجةالوداع) آنها را در «غدیر خم» ،در کنار برکهای به این نام بین مكره و مدینره ،گررد
هم آورد و اعالم کرد« :هر آنكه من مونی (سرپرستِ) اویم از این پ علی مرونی او
است» (.)Gleave, 2007-2011: 63
باید توجه داشت که بیشتر شیعه پژوهان دهههای اخیر در مواجهه با رخداد تراریخی
غدیر با گذر از رویكردهای سكو و نفی مراهوی مستشرراان سرابق چرون بروکلمران
( )Brockelmann, 1939: 370و گلردزیهر ( ،)Goldziher, 1971: vol. 2, pp. 112-113بره سروی
برداشت معنای غیروااعی از واژه «مون» ،مثالً برداشت معنای ناصر و سرپرستی ،رفتهاند
و دچار کجفهمری شردهانرد ( .)Madelung, 1996: 309-310; Vagliri, 1993; Morony, 2000: 153
البته درباره علل عمدهٔ سكو گروه نخست درباره این رخداد تاریخی بایرد افراود کره
عامل آن ،استناد این پژوهشگران به منابع سنی بوده اسرت؛ مطلبری کره نویسرنده مقالره
«علی بن ابیطالب (ع)» در طبع دوم دایرةالمعار اسالم اینگونه به آن اذعان میکند:
بیشتر اطالعا

ما دربارهٔ زندگی پیامبر [ص] از منابعی چون ابرنهشرام ،طبرری،

ابن سعد و  ...است که تا به رخداد تواف پیامبر در غدیر خم مریرسرند سركو
می کنند یا سخنان پیامبر [ص] دربارهٔ حضر

علی (ع) را ذکر نمیکننرد؛ ناگفتره

سبب اتهام فراهم سرازی بسرتر احتجاجرا

شریعیان در برترری خرویش و حرق

پیدا است این سكو

معلول ترس صاحبان این منابع از خلفرای اهرل سرنت بره
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خالفتشان است .لذا مستشراانی که از اینگونه منابع بررای نوشرتن زنردگینامره

پیامبر [ص] بهره می برند ،به این مطلرب کره در غردیر چره اتفراای افتراد ،هری

اشارهای نمیکنند (.)Vagliri, 1993

اما گروه دوم چون با منابعی مواجه شدند که به وضوح این رخداد را شرح داده بود،
دیگر نتوانستند آن را انكار کنند و با روشی سفسطه گرایانره در براب راویران و اصرالت
حدیث غدیر ایجاد شبهه و تردید کردند (برای نمونه نرGoldziher, 1971: vol. 2, pp. 112- :..
 .)113در نهایت چون دیدند این حدیث از احادیث موثق و متواتر است به سوی تفسریر
غیروااعی از این رخداد گام برداشتند.
رابر گلیو هم بره دلیرل بهررهگیرری از منرابع شریعی و رویكررد عالمانرهٔ خرویش
نمی تواند از رخداد غدیر درگذرد؛ اما تحرت ترأثیر رویكررد غالرب مستشرراان پر از
یادآوری اینكه رخداد غدیر «رکن اصلی احتجاجا شیعیان برای اثبا حقانیت رهبری
[امام] علی [ع] بعد از وفرا پیرامبر [ص] اسرت» در تحلیرل ایرن رخرداد دچرار خطرا
می شود و می گوید «این وااعه را میتوان به عنوان تفویض رهبری معنروی ،نره رهبرری
سیاسی ،دانست» (.)Gleave, 2007-2011: 63
جالب آنكه رابر گلیو به رغم این برداشت غیرعلمی ،در جای دیگری منتقرد ایرن
رویكرد بسیاری از اسالمپژوهان و شرقشناسان به رخداد غدیر شده است که بهسادگی
از این موضوع گذر کرردهانرد و گفتمران رایرج و غالرب اهرل سرنت را پذیرفترهانرد؛ و
سردرگمی و گرفتاری اسالمپژوهان شكا غربی را به تحلیل های روایی متون اسالمی،
یكی از علل اصلی نپرداختن به حقیقت یا افسانهبودن وااعره غردیر خرم دانسرته اسرت

(.)Gleave, 2009: 1600

هرچند برخی دیگرر از مستشرراان هرم محققانره و روششناسرانه بره ایرن رخرداد
پرداختهانرد ( )Graham, 1999: 194; Dakake, 2007: 34 ff.و پرژوهشهرای مسرتند و مسرتدل
بسیاری تعلق ایرن حردیث را بره تفرویض رهبرری سیاسری حضرر علری (ع) بررای
جویندگان تبیین کرده است (ن :..مدنی )519- 505 :5977 ،اما ضروری است که بره اسرتناد
گاارشهای متواتر تاریخی استدنلی یادآور شویم که لفظ «مون» نمیتواند معنرایی جرا
رهبری سیاسی و مذهبی جامعه اسالمی بعد از وفا حضر رسول (ص) داشته باشد.
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از جمله در روز وااعه تاریخی غدیر ،حسّان بن ثابت ،شاعر رسول خدا (ص) ،که آشرنا
به رموز زبان عرب بود ،به جای لفظ «مون» کلمه «امام» و «هادی» را بره کرار بررد و در
وصف این رخداد چنین سرود:
رضیت .من بعدی اماماً و هادیاً
فقرال لره :ارم یرا علری فرانّنری

(امینی ،بیتا)94- 95/5 :

چنان که پیدا است وی از لفظ «مون» ،که در کالم پیامبر (ص) بود ،جا مقام امامت و
پیشوایی و هدایت و رهبری امت ،چیا دیگری برداشت نكرده اسرت .پر از وی نیرا،
شعرای بارگ اسالمی ،که بیشتر آنان از ادبا و شعرای طراز اوّل جامعره عربری بودنرد و
برخی نیا از استادان زبان عرب به شمار میرفتنرد ،همگری از ایرن لفرظ همران معنرا را
برداشت کردند که حسان برداشت کرده بود و جا موضوع امامت و پیشوایی امت ،چیا
دیگری به فكر آنان نرسیده است.
مهمتر از همه علی (ع) در اشعار خود ،که خطاب به معاویه نوشرته ،دربراره حردیث
غدیر فرمود:
3
رسرول اهلل یوم غدیر خ مّ
و اوجب لی ونیته علیكم

همچنین ،ارائنی در مرتن حردیث و در خطبره پیرامبر (ص) وجرود دارد کره نشران
میدهد مقصود از «مون» اثبا زعامت و اولویرت برر جران و مرال اسرت؛ یكری آنكره
پیامبر (ص) پیش از بیان متن حدیث فرمودند« :الست اولی بكرم مرن انفسركم»؟ (ایرن
جمله را نیا عالمه امینی از  24محدث و مورخ اسالمی نقل کرده اسرت؛ امینری ،بریترا:
 .)975/5در این جمله ،پیامبر (ص) لفظ «اولی به نف » بره کرار بررده و از همره مرردم
درباره اولویت خود بر جان آنان اارار گرفته است .سپ بالفاصله فرمودند« :من کنرت
مونه فهذا علی مونه» و این تقارن هدفمند مقامی را که خود پیرامبر (ص) بنرا برر نرص
ارآن دارد ،در خصوص حضر علی (ع) نیا ثابت میکند .در نتیجه معنای حردیث آن
است که هر ک من بر او اولی و سااوارترم ،علی نیا بر او اولی است؛ و اگر مقصرود
پیامبر (ص) جا این بود ،دیگر لاومی نداشت برای اولویت خود از مردم اارار بگیرد.
از سوی دیگر ،پیامبر (ص) در آغاز سخن ،از مرردم در خصروص سره اصرل مهرم
اسالمی ،توحید ،نبو و معاد 4،اارار گرفت .این مطلب بهروشرنی مبرین ایرن حقیقرت
است که پیامبر (ص) با این اارارگیری می خواهد ذهن مرردم را آمراده کنرد ،ترا مقرام و
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مواعیتی را که در ادامه برای حضر علی (ع) ثابت خواهد کررد ،بسران اصرول پیشرین
تلقی کند و بدانند که اارار به ونیت و خالفت وی ،در ردیف اصول سهگانرهای اسرت
که همگی به آن اارار و اعترا دارند .اگر مقصود از مون ،دوست و ناصر باشد ،در این
صور رابطه جمله ها به هرم خرورده و کرالم ،بالغرت و اسرتواری خرود را از دسرت
می دهد .زیرا علی (ع) منهای مقام ونیت ،مسلمان برجستهای بود ،که در جامعه آن روز
پرورش یافته بود و لاوم دوستی با همه افراد باایمان ،چه رسد به مؤمنی مانند علی (ع)،
مطلب مخفی و پنهانی نبود که پیامبر (ص) آن را در اجتماع بارگ اعالم کند .همچنین،
این مسئله (دوس تی و یاری) چندان اهمیت نداشت که در ردیف اصرول سرهگانره اررار
گیرد؛ و مهمتر از همه ،پیامبر (ص) در آغاز خطابره خرود ،از مررگ و رحلرت خرویش
سخن می گوید و میفرماید« :انی اوش .ان ادعری فاجیرب» (همران .)547 ،47- 02/5 :ایرن
جمله حاکی از آن است که پیامبر (ص) می خواهد برای پ از رحلرت خرود چرارهای
بیندیشد و خألی را که از رحلت آن حضر پدید میآید ،پر کند .آنچه میتواند چنرین
خألی را پر کند ،تعیین رهبری است که زمام امرور را پر از رحلرت پیرامبر (ص) بره
دست بگیرد .افاون بر آن پیامبر (ص) پ از جمله «من کنت مونه» فرمودند« :اهلل اکبر
علی ا کمال الدین و اتمام النعمة و رضی الربّ برسالتی والونیة لعلی من بعدی» (سیوطی،
 .)909/9 :5454اگر مقصود پیرامبر (ص) دوسرتی و نصرر فرردی از مسرلمانان اسرت،
چگونه با ایجاب مودّ و دوستی علی (ع) و نصر او ،دیرن خردا تكمیرل گردیرد و
نعمت او به پایان رسید؟ روشنتر از همه ،اینكه میفرماید «خداونرد بره رسرالت مرن و
ونیت علی (ع) راضی گردید» را بهانهگیران چگونه توجیه میکنند؟
از سوی دیگر ،شریخین و گرروه بری شرماری از یراران رسرول خردا (ص) پر از
فرودآمدن از منبر خطابه ،همگی به علی (ص) تبری .گفتند و موضوع تهنیت ترا وارت
نماز مغرب ادامه داش ت و شیخین از نخستین افرادی بودند که به امام با بیان این جملره
که« ،هنیئاً ر بخًّ بخًّ ر ل .یابن ابی طالب اصبحت و امسیت مونی و مولی کل مرؤمن و
مؤمنة» تبری .گفتند (ابن حنبل ،بیتا .)085/4 :علی (ع) در آن روز چه مقامی به دست آورد
که شایسته چنین تبریكی شد؟ آیا جا مقام زعامت و رهبری امت ،که تا آن روز به طور
رسمی به او ابالغ نشده بود ،شایسته چنین تهنیتی بود؟ و آخرین نكته اینكه اگر مقصود
همان مراتب دوستی علی (ع) بود ،دیگر نزم نبود این مسرئله در چنرین هروای گرمری
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مطرح شود .کاروان صد هاار نفری را از رفتن باز بردارد و مرردم را در آن هروای گررم
روی ریگ و سنگ های بیابان بنشاند و خطابهای مفصل بخواند .مگر نه اینكه ارآن افراد
باایمان را برادر یكدیگر نامیده و می فرماید« :انما المؤمنرون اخروة» (حجررا  ،)52 :و در
آیا متعدد دیگر افراد باایمان را دوست یكدیگر معرفی کرده است .علی (ع) نیا عضو
همان جامعه باایمان بود و دیگر نیازی نبود مستقالً درباره دوستی و مودّ آن حضرر
داد سخن دهد.
هرچند رابر گلیو ،به طور ضمنی ،مطالبی درباره رابطه خاص حضر علی (ع) با
پیامبر (ص) آورده و میگوید:
واتی پیامبر [ص] در سال  290م .وفا

یافت [امرام] علری [ع] اارداما

نزم را

برای کفن و دفن وی انجام داد .به رغم حكایت این نشانهها از رابطرهای خراص

[امررام] عل ری [ع] بررا پیررامبر [ص] مورخرران مسررلمان برره طررور گسررترده برره آن
نپرداختهاند .تفسیر این امرور عامرل اصرلی تفراو

میران شریعه و سرنی اسرت؛

شیعیان معتقدند پیامبر [ص] [امام] علی [ع] را به عنوان جانشین خرود منصروب
کرد و اهل سنت این روایا

را نشان دهنردهٔ رابطره معنروی نادیر .برین پیرامبر

[ص] و [امام] علی [ع] المرداد مری کننرد و آن را الاامراً انتصراب بره مسرئولیت
سیاسی نمیدانند (.)Gleave, 2007-2011: 63

در این باره نیا از ابراز تحلیل و نظر شخصی خویش اجتناب کرده است؛ مطلبی که
در سراسر مقاله وی میتوان بهوضوح آن را دید.
 .3 .2سقیفه و جانشینی پیامبر (ص)
رابر گلیو ضمن اعترا به آشفتگی گاارشها دربراره رخردادهای پر از مررگ
پیامبر (ص) می گوید« :به طور کلی پذیرفته شده است که بعد از وفا محمد [ص] ،در
شهر مدینه و در جایی به نام سقیفه (مكان مالاا ) بنیساعده گرد هم آمدند ترا دربراره
رهبری جامعه تصمیمگیری کنند .مدعیان اصلی ابوبكر و عمر بودند»؛ و ادامره مریدهرد
که «[امام] علی [ع] در این زمان (بر طبق اغلب منابع) مشغول کفن و دفرن پیرامبر [ص]
بود و در سقیفه حضور نداشت»؛ و طبق روال معمولش از اظهار نظر و تحلیرل تراریخی
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در این باره اجتناب می کند و صرفاً می گوید« :نویسندگان شیعی از ایرن کرار برا عنروان
حراست [امام] علی [ع] از میراث پیامبر [ص] در مقابل حرص و طمرع ابروبكر و عمرر
برای ادر نام بردهاند» (.)Gleave, 2007: 63-64
همچنین ،پ از بیان رأی سقیفه و انتخاب ابوبكر به عنوان خلیفه مسرلمانان براز از
تحلیل و ابراز نظر اجتناب کرده ،با بیانی متفاو تحلیلی فرا روی خواننده ارار میدهرد
تا خود در این باره اضاو کند .آنجا که میآورد:

اگر کسی معتقد باشد پیامبر [ص] بهراستی [امام] علی [ع] را به عنروان جانشرین
خود منصوب کرد در وااع اینگونه به نظر میرسرد کره دسیسرههرای ابروبكر و

عمر و حمایت های آنها خیانت به خواستههای پیامبر [ص] است .در مقابرل اگرر

معتقد باشد پیامبر [ص] چنین انتصابی انجرام نرداده اسرت ،پر

رویرهٔ انتخراب

ابوبكر و خلیفه های بعدی بهسادگی نتیجهٔ عادی توصیه کلی پیرامبر [ص] بررای
رهبری سیاسی جامعه اسالمی است (.)Ibid.: 63

رابر گلیو درباره دلیل سكو حضر علی (ع) در مقابرل رأی سرقیفه ،محققانره
نظر داده و این سكو را برای حفظ جامعره نوپرای اسرالمی ضرروری خوانرده اسرت
) )Gleave, 2007-2011: 63اما به رغم آنكه او در بررسی و نقد کتاب جانشینی محمد [ص]
اثر ویلفرد مادلونگ معتقد ا ست اثر مادلونگ گام مهمی در یافتن پاسخ بره ایرن پرسرش
برداشت که «آیا علی (ع) از سوی پیامبر (ص) به جانشینی منصوب شده بود یا شخص
وی بعدها مدعی این انتصاب شد؟» در پاسخ و تحلیل موضوع همسو با مادلونرگ نظرر
داده است و بدون هی گونه تردیدی بیان میکند که «حضر علی (ع) خرود معتقرد بره
جانشینی پیامبر (ص) پ از وفاتش بوده و این اعتقاد بر مبنای رفتار و اعمال ایشران و
نیا سنتهای رهبری و زعامت در شبهجایره شكل گرفته است» ) .(Gleave, 2009: 1597از
اینرو جای بسی پرسش است که چرا رابر گلیو در مقالره دایرةالمعرار طبرع لیردن
درباره اظهار علی (ع) درباره محقبودنش به خالفت به تردید افتاده و میگوید« :احتمانً
[امام] علی [ع] خود را به عنوان جانشین منصوبشده از جانب پیامبر [ص] میدانست،
اما انتخاب نشد و )Gleave, 2007-2011:63) »...؛ و علت این تنااضگویی چه بروده اسرت.
برره زعررم نگارنررده ،رابررر گلیررو در ایررن موضررع و بسرریاری از دیرردگاههررای خررویش
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محافظ کارانه و با احتیاط نظر داده و بیشتر کوشیده است با بازگوکردن ذائقههای روایری
گروه های گوناگون و اسناد و متون مختلف استنتاج نهایی را به مخاطبانش بسپارد.
در حالی که به استناد منابع معتبر ،حضر علری (ع) بره محرض اطرالع از انتخراب
سقیفه ،با ضعیفخواندن احتجراج هرای مهراجران ،خرود را مسرتحقترر از آنهرا شرمرد
(ابنابیالحدید ،بیتا .)552/5 :پ از آن نیا چندی همراه فاطمه زهرا (س) و حسنین (ع) با
حضور در منال انصار در بازیابی حق از دست رفته خود کوشید و حتی از سوی برخی
متهم به حرص برای خالفت شد و در این موضع و مواضع دیگر (سید رضی :5928 ،خطبه
570؛ ثقفی )928 - 927/5 :5455 ،از حق خود دفاع کرد .مهمترین سند در ایرن براره خطبرهٔ
معرو «شقشقیه» است (ابنابی الحدید ،بیتا 5)18/4 :که به مثابهٔ اعالمیهای ،روشنگر اعتقاد
امام (ع) به محقبودن و تضییع حق ایشان از سوی خلفا است.
رابر گلیو در بررسری عكر العمرل هرای بعردی امرام علری (ع) بره رأی سرقیفه،
مد زمان استنكا آن حضر از بیعت با خلیفه نخست را ،مطابق نظر رایج ،شش ماه
بیان میکند )(Gleave, 2007-2011: 64؛ در حالی کره برازخوانی روایرا مربروط بره زمران
بیعت ستانی از حضر علری (ع) و رخرداد هرای هرم عررض آن و شررایط دارالخالفره
مسلمین این زمان طوننی را منطقی نمی نمایاند؛ باید توجره داشرت کره نقطره مشرتر
اغلب روایا درباره زمان بیعت ستانی از حضر علی(ع)  -چه آنها که زمران بیعرت را
شش ماه (بخاری84 ،80/1 :5425 ،؛ نیشابوری )519/1 :5425 ،و چه آنهرا کره کمترر آوردهانرد
(مسعودی ،بیتا242/5 :؛ ابناتیبره ،)92- 04/5 :5988 ،به استثنای ااوالی که معتقدند آن حضر
هرگا بیعت نكرد (مفید -)12- 42 :5454 ،آن است که ایشان تا فاطمه زهررا (س) در ایرد
حیا بودند بیعت نكردند .از سوی دیگر ،به رغم آنكه برخی زمان شهاد آن حضر
را شش ماه بعد از وفا پیامبر (ص) آورده اند (طبرى ،بیتا448/0 :؛ مسعودی ،بیترا)242/5 :
برخی دیگر زمانهای  42روز (یعقوبی ،بیتا 71 ،)107/5 :روز (ابناتیبه )92- 04 :5422 ،و 41
روز و  522روز (مقدسی )724 /0 :5974 ،و سه ماه (مسرعودی ،بریترا )217- 242 /5 :را زمران
شهاد آن بانو می دانند .اگر وضعیت دشوار حكومت اسالمی در ایام بیعتسرتانی ،کره
درگیر فتنه اهل رده بود ،و گاارشی که بهصراحت بیعرت را مقرارن ایرن فتنره مریدانرد
(ابنهالل )92/5 :5455 ،بر آنچه گفتره شرد بیفرااییم ،و تعجیرل و فشرار حكومتیران بررای
بیعت ستانی و هجوم آنها بره منرال حضرر علری (ع) (ابرنعبدربره )022- 014/4 :5429 ،و
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همچنین خیرخواهی آن حضر
و نیم ،صحی تر به نظر میرسد.

برای امت را لحاظ کنیم زمان تقریبی سه ماه تا سه مراه

 .4 .2خالفت حضرت علی (ع)
رابر گلیو علل کناره گیری امام علری (ع) از امرور حكرومتی در زمران سره خلیفره
نخست و ظاهرشدن در نقش منتقد و مشاور را به دلیل حفظ اسالم و مصال مسرلمانان
و عالاه حضر علی (ع) به توسعه حكومت اسالمی میداند؛ و تأکید دارد که به رغرم
موافق نبودن ایشان با سیاستهای مذهبی و حكومتی عثمان ،برای سرنگونی خلیفه سوم،
آنگونه که پیروانش عمل کردند ،مستقیماً ااردامی نكررد ) .(Gleave, 2007-2011: 63امرا برا
وجود تحلیل جامعه شناسانه و جامع در خصوص تأثیر رخدادهای زمان خلیفه سروم در
به خالفت رسیدن حضر علی (ع) ،از ایرن مطلرب اساسری غفلرت کررده اسرت کره
خالفت از ابتدا حق امام علی (ع) بوده و فقط مدتی به ااتضای شررایط ترأخیری در آن
پدید آمد .از این رو در تحلیل نهایی موضوع به خطا رفته ،میگوید« :پ از آنكه معلروم
شد از حمایت خوبی برخوردار است مقام خالفت را پذیرفت» (.)Gleave, 2007-2011: 64
در صورتی که به گواهی تاریخ و استناد به سخنان و خطبههای امام (ع) ،آن حضر
هی گونه عالاهای به خالفت و حكومت بر مردم ،و به طور کلی به دنیا و پست و مقام
نداشت و صرفاً به دنبال رضای خداوند و اجرای احكرام دینری برود .لرذا در ایرن براره
فرمود« :اگر حضور حاضران نبود و حجت به سبب وجود یاران تمام نمیشد افسار شتر
خالفت را بر پشت آن میانداختم» (سید رضی :5928 ،خطبههرای 027 ،99 ،9؛ منقرری:5924 ،
)554؛ بر این مبنا اگر مقصود رابر گلیو از «حمایت خوب» حضرور حاضرران و اتمرام
حجت حضر علی (ع) با آنها باشد نظر او پذیرفتنی است؛ اما انتسراب منفعرتطلبری
شخصی در ااموس اخالای و مشی علی (ع) نمری گنجرد؛ چنرانکره برا کنرارهگیرری و
سكو 01سالهاش این نكته را به اثبا رساند.
از سوی دیگر ،این نظر رابر گلیو که امام (ع) صرفاً بعرد از اینكره طلحره و زبیرر
خالفت را نپذیرفتند عهده دار آن شد با ارائن سازگار نیسرت ).(Gleave, 2007-2011: 64-65
به ویژه با تكیه بر مطالب پیش گفته و اینكه امام (ع) حكومت را ابتدا برر طلحره و زبیرر
عرضه کرد و صرفاً زمانی که با حضور حاضرران حجرت را برر خرود تمرام دیرد آن را
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پذیرفت .در سوی دیگر ،با آنكه نظر گلیو درباره دو بیعت خصوصی و عمومی برا امرام
علی (ع) ب ر مبنای شواهد تاریخی است ،سخن او درباره بیعت با اکراه و تهدیرد برخری
مانند طلحه و زبیر بیپایه است (همان).
لذا میتوان گفت نظر مؤلف بر بیعت خصوصی با آن حضر ناظر به روایت منفررد
ابنعساکر است که بنا بر آن با علی (ع) ابتدا در خانه او یا خانه عمر بن محض انصاری
بیعت شد (ابن عساکر .)942 ،504 ،509/9 :5441 ،و در شرح آن بیعت برخی مالر .اشرتر را
نخستین بیعتکننده (ابن اتیبه )47- 42/5 :5988 ،و برخی دیگر طلحه را نخستین دانستهانرد
(ابن اعثم .)041- 049/0 :5450 ،به فرض پذیرش گاارش ابنعساکر میتوان بیعرت مالر .را
مربوط به بیعت خصوصی و طلحه را نخستین در بیعت عمومی برشمرد .عالوه برر آن،
برخال نظر گلیو ،نمیتوان بیعت به اجبار طلحه و زبیر و دیگران را پذیرفت؛ نخسرت
به دلیل آنكه اریب به اتفاق منابع متقدم از طیب خاطر مردم در بیعت با علی (ع) سخن
راندهاند که در این گاارشها بیعت طلحه و زبیر نیا آمده است (منقری ،بیتا554 :؛ دینوری،
572 :5422؛ ابنهالل590- 595 :5455 ،؛ یعقوبی ،بریترا574- 578 :؛ ابرناعرثم.)940- 984/0 :5450 ،
دیگر آنكه امام علی (ع) ابتدا خالفت را بر طلحه و زبیر عرضه داشت و پر از امتنراع
آنها از پذیرش و نیا استقبال حاضران پذیرفت (همران .)044- 049 :مهرمترر از همره خرود
حضر بهصراحت بیان داشته است که طلحه و زبیر را مجبور به بیعت نكرده اسرت و
آنها خود بیعت کردند (ابنهالل)590- 595 :5455 ،؛ و اینكه آن حضر هی گراه برهزور از
کسی بیعت نخواست .چنانکه بعد از غائله شورشیان جمل از مروان که میگفرت فقرط
اگر زور باشد بیعت خواهد کرد ،بیعت نگرفت (بالذری .)029 /0 :5422 ،به احتمرال زیراد،
مورخان سخنان طلحه و زبیر ناد عایشه در مكه (یعقوبی ،بیتا )582/0 :و توجیهرا آنران
در شورش علیه علی (ع) 1را با این مبحث خلط کرده اند و پژوهشگرانی چرون رابرر
گلیو آن را مبنای تحلیل و نظر خود ارار دادهاند.
رابر گلیو با افاودن این سخن که «افراد سرشرناس دیگرری کره بیشرتر از انصرار
بودند از بیعت با [امام] علی [ع] سررباز زدنرد» ) (Gleave, 2007-2011: 65, 66سرعی داشرته
است نظریه خویش را مبنی بر بیعت بااکراه برخی تثبیت کند؛ اما بررخال نظرر گلیرو،
نگارنده در این باره نظر دیگری دارد .این گاارش گلیو ناظر به روایت عبداهلل بن حسن
است که رؤسای ذی نفع انصار و کارگااران عثمان را در شمار متمردان از بیعت میآورد
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(طبری .)0994- 0997/2 :5921 ،اگر این مطلب را با گاارش یعقوبی مبنی برر بیعرت اغلرب
انصار و سخنان برخی انصار چون ثابت بن ای و  ...در حمایت از علری (ع) (یعقروبی،
بیتا )574- 578/0 :مقایسه کنیم درخواهیم یافت که جا گروه ذینفع مذکور ،دیگر انصرار
با طیب خاطر بیعت کرده بودند.
نتیجه
رابر گلیو به عنوان شیعه پژوهی انگلیسی زبان در پژوهشش راجع به امام علی (ع)،
برخال پژوهشها ی پیشین دیگر مستشراان و مقاله همنام در طبع دوم دایرةالمعرار
لیدن ،با به کارگیری منابع شیعی سعی در تحقیقی عالمانه و منصفانه داشته اسرت .نتیجره
این روند انعكاس مطالبی درباره جانشینی حضر علی (ع) در اثر خویش اسرت؛ از آن
جمله رخداد تاریخی غدیر اس ت که در اثر رابرر گلیرو بره عنروان رخردادی مهرم در
اند یش ٔه سیاسی شیعه از آن سخن بره میران اسرت .همچنرین ،از مباحرث مبرین فضرایل
حضر علی (ع) مانند تقدم اسالم آوری ،رخداد لیلةالمبیت ،حدیث انذار ،عقد بررادری
میان او و حضر محمد (ص) ،کفرن و دفرن حضرر محمرد (ص) سرخن بره میران
آمده است.
با این حال ،به رغم بهره گیری فراوان رابر از منابع شریعی و پیگیرری رویكرردی
عالمانه و با آنكه در برخی مواضع بهخوبی حقیقت برخی امور را دریافته ،امرا بره دلیرل
نداشتن مدااه کافی و استفسار گسترده ،گاه به ی.جانبهنگرری و افترادن در دام منرابعی
خاص دچار شده که حاصل این رویكرد او تفسریرهای غلرط و دیردگاههرای اشرتباه او
درباره رخداد غدیر و جانشینی امام علی (ع) است.
به طور خالصه ،میتوان گفت رابر گلیو به رغم رویكرد عالمانهاش در مواجهه برا
رخداد تاریخی غدیر با گذر از رویكردهای سركو و نفری مراهوی مستشرراان سرابق
چون بروکلمان و گلدزیهر به سوی برداشت معنای غیروااعی از واژه «مرون» (از جملره
برداشت معنای ناصر و سرپرستی) رفته و دچار کجفهمی شده است.
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پینوشتها
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سید مهدی طباطبایی ،دانشجوی رشته مطالعا تاریخ تشیع از دانشكده شیعهشناسی ،دانشگاه ادیان
و مذاهب در االب پایاننامه کارشناسی ارشد خود (با راهنمایی حمیدرضا شرریعتمداری ،مشراوره
محمدحسن محمدی مظفر) چهار فصل اول و ابراهیم سلیمی ،دانشجوی رشته مطالعا تاریخ تشیع ،
(با راهنمایی محمدحسن محمدی مظفر و مشاوره حمیدرضا شریعتمداری) دیگر فصرلهرای ایرن
کتاب را ترجمه و نقد کردهاند.
 « .2وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَا مَرْضَا ِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُو ٌ بالْعِبَاد».
 .3عالمه امینی ،این شعر را به همراه ابیات دیگر ،از  11نفر از دانشمندان شیعه و  22نفر از دانشمندان
سنّی نقل کرده است؛ امینی ،بیتا.33- 22/2 :
« .4الستم تشهدون ان ن اله الّا اهلل و ان محمداً عبده و رسوله و ان الجنة حق و النّار حق؟».
 .1عبداهلل بن عباس ،فرستاده امام ناد طلحه و زبیر و عایشه برای ارشاد به بازگشت از مسیر طغیان ،در
جواب طلحه که بیعت خود را به اجبار خواند گفت من خود شاهد بیعتتان بودم؛ و بعرد طلحره برا
پیشکشیدن خون خواهی عثمان از پاسخ طفره رفت؛ مفید.522 :5974 ،
 .2از اضا مؤلف نیا در بحث از آثار منسوب به امام (ع) از آن سخن به میان میآورد.
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