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نگاشتی
یوزف فان ِاس در باب کتابهای ِملل و ِنحل
نگاهی به کتاب
نوانتشار ِ
ِ
ِ
اسالمی
حمید عطایی نظری
متنــی کــه در پــی میآیــد ترجمــۀ فارســی نوشــتاری اســت کتابگزارانــه از پروفســور ویلفــرد
مادلونــگ دربــارۀ کتابــی نوانتشــار از پروفســور یــوزف فــان ِاس بــا عنــوان «یکــی و دیگــر
َ
[یعنــی :خــدا و همــۀ اندیش ـههای انســان در بــاب او ]َ :
مالحظاتــی در بــاب کتابهــای ِملــل
ّ
و ِن َحلنگاشــتی اســامی» .مادلونــگ در ایــن مقالــۀ کوتــاه ضمــن ارائــۀ ارزیابــی کلــی خــود
از کتــاب فــان ِاس ،بــه مهمتریــن اختالفنظرهــای خــود بــا او در بــاب مســائل مهـ ّـم و وقایــع
سرنوشتســاز و جنجالبرانگیــز صــدر اســام نظیــر مســألۀ جانشــینی پیامبــر (ص) و غصــب
خالفــت و کشــته شــدن عثمــان و اختالفــات شــیعیان و سـ ّـنیان در ایــن مســائل اشــاره میکنــد.
پــارهای از دیدگاههــای همدالنــۀ او بــا نظرگاههــای شــیعه در بــاب مســائل یادشــده ،از حیــث
ابــراز آنهــا از ســوی مـ ّـورخ و پژوهشــگری بیطــرف کــه نگاهــی بیرونــی بــه دو مذهــب شــیعه و
اهم ّیــت و شــایان ّ
اهــل سـ ّـنت دارد بســیار حائــز ّ
توجــه اســت.
کلیــد واژههــا :جانشــینی پیامبــر ،غصــب خالفــت ،قتــل عثمــان ،ویلفــرد مادلونــگ ،یــوزف
َ
فــان ِاس ،کتــاب یکــی و دیگــرَ :
مالحظاتــی در بــاب کتابهــای ِملــل و ِن َحلنگاشــتی اســامی.
ِ
ً
ّ
تأمالت يف كتاب جوزيف فان إس الصادر حديثا
ّ
اإلسالمية
حول تأليف كتب امللل والنحل

Having a Look at Josef van Ess› Newly-Published Book about the Books of Nations and
Islamic Disobedience
By: Hamīd Atā›ie Nazari

محيد عطايئ نظري

ّ
ملقال يف بــاب تعر يف الكتب للبروفيســور
املقــال احلــايل هــو ترمجة
فارســية ٍ
ً
كتــاب صدر حديثا للبروفيســور جوز يــف فان إس
و يلفر يــد مادلونــغ حــول
ٍ ّ
ّ
بعنوان يكى و ديگر [ أي :اهّلل وكل األفكار اإلنســانية عنه ] :مالحظاىت در
باب كتابهاى ملل و حنل نگاشىت اسالمى (= الواحد واآلخر :مالحظات
ّ
اإلسالمية).
حول تأليف كتب امللل والنحل
يشــير مادلونــغ يف مقالتــه القصيــرة هــذه إىل تقييمه ّ
العام لكتــاب فان إس،
ّ
لينتقــل مــن خــال ذلــك إىل اســتعراض ّ
أهــم نقــاط خالفــه مــع املؤلــف،
ً
وخصوصــا آرائــه يف املســائل ّ
ّ
املهمة والوقائــع املصير ية واملثيــرة للجدل اليت
ّ
هّلل عليــه وآلــه
حدثــت يف صــدر اإلســام كمســألة خالفــة الرســول صــى ا 
ّ
وغصــب اخلالفــة ومقتــل عثمــان واخلــاف الناشــب بني الشــيعة والســنة
آنذاك حول هذه املسائل.
وحتظــى آراء الكاتــب املتعاطفــة مع آراء الشــيعة حول املســائل املشــار إلهيا
األمه ّيــة يدفع القــارئ إىل ّ
جبانــب كبيــر مــن ّ
التأمــل من جهة أ ّنــا تأيت من
ٍ
ّ
ِق َبل ّ
َ
مؤرخ وحمقق حمايد ينظر من مسافة واحدة إىل مواقف مذهب الشيعة
وأهل ّ
السنة.

ّ
األساسية :خالفة الرسول ،غصب اخلالفة ،مقتل عثمان ،و يلفر يد
املفردات
مادلونــغ ،جوز يــف فــان إس ،كتــاب يكــى و ديگــر :مالحظــاىت در بــاب
كتابهــاى ملــل و حنــل نگاشــى اســامى (= الواحــد واآلخــر :مالحظات
ّ
اإلسالمية).
حول تأليف كتب امللل والنحل

Abstract: The following paper is the Persian translation of a book report written by Professor Wilfred
Madelung about Professor Josef van Ess› recently
released book One and the Other [i.e.: God and
all the men›s thoughts about him]: Considerations
about Books of Mellal wa Nehal Negāshti-e Islami.
In this short article, Madelung, presenting his general assessment of Van Ess› book, points out his most
important different views from Van Ess over important issues and controversial events of early Islam,
such as the question of succession of the Prophet
(PBUH), the usurpation of the caliphate, the killing
of Uthman, and the Shias and the Sunnis disputes
over these matters. Some of his sympathetic views
with the Shi›a views on these issues are very
important and worthy of consideration since he is a
historian and a neutral scholar who has an objective
view about both Shiite and Sunni religions.
Key words: The succession of the prophet, usurpation of the caliphate, murdering Uthman, Wilfred Madelung, Josef van Ess, One and the Other
[i.e.: God and all the men›s thoughts about him]:
Considerations about Books of Mellal wa Nehal
Negāshti-e Islami.
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یوزف فان
نگاهی به کتاب
نوانتشار ِ
ِ
ِاس در باب کتابهای
1
نگاشتی اسالمی
ِملل و ِنحل
ِ
Der Eine und das Andere: Beobachtungen an islamischen
häresiographischen Texten,
by Josef van Ess (Studien zur Geschichte und Kultur des islamischen Orients/Beihefte
zur Zeitschrift Der Islam, n.s, vol. 23. Berlin: WALTER DE GRUYTER, 2011. 2 vols.
Pp. xliv + 1510. $280.

مادلونگ
ویلفرد ِ
ِ
برگردان :حمید عطائی نظری

«یکــی و دیگــر [یعنــی :خــدا و همــۀ اندیشــههای انســان در بــاب او]َ 2 :
مالحظاتــی در بــاب
َ
َ
یوزف فان ِاس.
کتابهای ِملل و ِنحلنگاشتی اسالمی» ،نوشتۀِ :
عنــوان فرعــی «مالحظاتی در بــاب کتابهای
یوزف فــان ِاس فروتنانــه آن را با
ِ
اثــر دوجلــدی ســترگ که ِ
ایــن ِ
َ
َ
کتاب
ِملل و ِنحلنگاشــتی اســامی» توصیف کرده اســت ،بهطورحتم از ســوی اغلب خوانندگان به عنوان ِ
َ
نگاشــتی اســامی ارج نهاده خواهد
مکتوبات ِملل و ِن َحلنگاشــتی و عقیده
راهنمــای جامعــی دربارۀ تاریخ
ِ
ِ
ِ
کتــاب ماندگار فــان ِاس ،یعنــی کالم و جامعه در قــرن دوم و
شــد .ایــن کتــاب ،همتایی شایســته بــرای دیگر
ِ
ســوم هجری 3به شــمار میآید .اثری که هماکنون در این زمینه به عنوان مرجع اصلی مورد اعتنای گســتردۀ
ّ
محققــان و دانشپژوهــان اســت .فــان ِاس در ایــن کتــاب ،تحقیق خودش را بــا تحلیلی در خصــوص تاریخ

نخستین حدیث مشهور ِ تقسیم اسالم [کذا] به هفتاد و دو فرقه آغاز میکند .او سرگذشت بعدی این حدیث
ِ
َ
َ
را در سرتاســر بخش اصلی کتاب ،یعنی بحث در باب متون ِملل و ِنحلنگاشــتی اســامی و نویسندگان آنها
برحســب ترتیب زمانی از آغاز تا عصر حاضر پی میگیرد .بســیاری از این آثار هنوز تصحیح و منتشــر نشــده
و فــان اس بــه ُن َســخ ّ
خطــی آنهــا رجــوع کرده اســت و از وجــود برخی دیگــر از آنها نیــز هیچ ّاطالعی در دســت
ِ

نیســت .در بخش آخر کتاب ،او ِملل و ِنحلنگاری اســامی را به عنوان یک گونۀ ادبیَ 4برمیرســد و در باب
اجتماعی-تاریخیِ 5ملل و
معنــای بعضی از اصطالحات ّفنی استعمالشــده در آن تحقیق میکنــد و زمینۀ
ِ
نگاری اسالمی را به بحث میگذارد.
ِنحل
ِ

ً
منابع دســت ّاول و پژوهشهای ِس َپســینی که مســتقیما یا غیرمســتقیم به موضوع ِملل و ِن َحلنگاری اسالمی
ِ
ً
تهای
مربوط باشــد فراوان اســت .همچون آثار پیشــین فان ِاس تقریبا در هر صفحه از کتاب حاضر نیز پانوش 
ّ
 .1مشخصات نشر متن اصلی انگلیسی این کتابگزاری ) (reviewبه شرح زیر است:
Journal of the American Oriental Society, Vol. 134, No. 3 (July-September 2014), pp. 531-533.

ّ
 .2عبارت داخل قلب توضیحی است که پروفسور فان ِاس در پاسخ به پرسش راقم این سطور در باب منظور از عبارت «Der Eine und das Andere
 /یکی و دیگر» بیان کردند .بنا به گفتۀ ایشــان ،در حقیقت مراد از «یکی» ،خداوند اســت و منظور از «دیگر» ،تمام اندیشــهها و ّ
تصو راتی که در طول
ِ
تاریخ در اذهان بشری دربارۀ خداوند شکل گرفته است (و دانش ملل و نحل نگاری را پدید آورده است) .عبارت ایشان ُچنین است:
»What I mean is only "God (The One) and all the other ideas or things which grew in human minds about Him (i. e. heresiography)"«.
3. Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra.
4. literary genre.
5. Sitz im Leben.
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مالسا ِیتشاگن لحِن و للِم  یاه باتک با ب رد  سِاناف فِزوی ِراشتناون

ّ
متعدد با ارجاعات بســیار آمده اســت .کتابنامۀ اثر که بهطورفشــرده
ّ
هم چاپ شده است و تازه عناوینی هم که تنها یکبار در کل کتاب
به آنها ارجاع داده شده در آن درج نگردیده متجاوز از هفتاد صفحه
اســت .خوشــبختانه فان ِاس برای خواننده ،سیاحت بیزحمت در
دریایــی از منابــع را بــه ارمغان آورده اســت و تفاســیر و برداشــتهای
ّ
جــذاب و قانعکننــده ارائــه نمــودهّ ،
حتــی در
خــودش را بــه نحــوی
جاهایــی کــه در نتایــج حاصلــه تردیــد هســت .کاوش در دریاهــا،
چنانکــه معــروف اســت ،هیــچگاه اســتقصای تــام و فراگیــر نخواهد
مکتوبات مربوطه پیوســته رو به گســترش
بــود و ایــن دریــای منابــع و
ِ
است ،چراکه همواره منابع تازهای کشف میشود و مورد مطالعه قرار
ناظر ناقد که چهبسا بخواهد «یکی و دیگر»[ 6یعنی مطالب
میگیردِ .

و منابــع دیگر] را نیز به این کتــاب بیفزاید ،خیلی زود درمییابد که از
محدودهای که برای نقد گذاشته شده فراتر رفته است .

زیدی در یمن به سال 284ھ.ق987 /م بود.
آیــا یــک عا ِلــم معتزلـ ِـی حنفــی بهراســتی میتوانــد بر مذهــب زیدی
ً
باشــد یــا اینکــه صرفــا ممکــن اســت همراهیهــا و همدلیهایــی با
ً
زیدیه داشــته باشــد؟ ظاهرا فان ِاس ُچنین میاندیشد که این فرض
ُ
ممکن اســت ـ او حاکم ِجشــمی نویســندۀ معتزلی را (کــه در یمن به
ُ َ
«جشــمی» معروف اســت) ،عالمــی زیدی توصیف کرده اســت
نام
ّ
که در ایام جوانی اســتادانی حنفی و معتزلی برای خود برگزید( .ص
تراجمنامههــا توضیــح دادهانــد کــه
 )762 ،761 ،365در حقیقــت ِ
ُ
ّ
ّ
فاطمی
حنفیه (پســر غیر
هر چند حاکم ِجشــمی از نســل محمد بن
ِ
علــی [ع]) بــود ،او و اجدادش از حنفیان سـ ّـنی بیهــق بودند .حاکم
تنهــا در دوران کهنســالیاش تغییــر کیــش داد و بــه جماعــت ّ
زیدیه
پیوســت .بســیاری از نگاشــتههای او از جمله تفســیر قرآن سترگش
عقاید حنفی و معتزلی اســت ،نه اندیش ـههای زیدی .این
نمایانگر
ِ
ّ
ّ
واقعیــات را زیدیــان یمن کــه آثار عالمانۀ متعدد حاکم به دستشــان

یــک جنبــۀ اصلــی شــایان ّ
توجــه [در خصــوص ایــن کتــاب] مربوط
ّ
اســت بــه مواضعــی کــه داور یهای فــان ِاس آشــکارا محل مناقشــه

رســیده بــود و ســخت آنهــا را ارج نهــاده بودنــد نیک میدانســتهاند.

بــه نظــر میرســد .خوانندگانی که بــا آثار قبلی فان ِاس آشــنا باشــند

نظــر خیالپردازانــۀ فــان ِاس (ص  )363کــه میپنــدارد یمنیــان «از
ِ

کتاب خود بسیاری از نویسندگان
ممکن است از اینکه وی در این ِ

اینکه حاکم ِجشــمی بــر طبق عقیدۀ معتزل ـیاش و برخالف ِاجماع
مکتــب الهــادی إلــی ّ
الحق ،ســه خلیفــۀ نخســتّ ،
حتی عثمــان را

در حالــیکــه همــو برخی از آنهــا را پیشتر در آثار قبلــی خود قاطعانه

همرتبه با علی [ع] میدانسته است ،شگفتزده شدند» بهدشواری

غیرشــیعی خوانده اســت شــگفتزده شــوند .یک نمونۀ بارز در این
َ
خصــوص ،ابوالقاســم بلخی کعبی معتزلی [م 319ه.ق] ،نویســندۀ

قابلقبول است.

مســلمان را شــیعه ،یعنی زیدی ،امامی و اسماعیلی دانسته است،

یکــی از اثرگذارتریــن کتب ِملــل و ِنحل [به نام المقاالت] اســت که
فــان ِاس در مقالــۀ مبســوطش در دائرةالمعــارف ایرانیــکا (359 :1ـ
 )362او را بــه عنــوان «فقیــه حنفــی و برجســتهترین نماینــدۀ معتزله
در خراســان» که «همدلیهای بســیاری با زیدیــه» دارد وصف کرده
اســت .در ایــن کتــاب ّاما او به ّ
معتزلی
کــرات از کعبی با عنــوان یک
ِ
زیدی یاد کرده است و افزوده:
بنابراین او نمایندۀ آنگونه از ّ
تشیع است که برای نسلها منزلگاهی
در میان معتزله یافته بودند( .ص )329
این ســخن نادرســت اســت و میتــوان بیدرنــگ آن را وانهــاد .کالم
ّ
َ َ
ّ
زیــدی متقــدم از حیــث اقــرار و اعتقــادش بــه قــدر الهــی بــه شــدت
ِ
ّ
ّ
زیــدی متقدمــی را نمیشناســیم
ضــد معتزلــی اســت و هیــچ عالــم
ِ
زیدی
کــه منزلگاهــی در میــان معتزلــه یافته باشــد .نخســتین عا ِلــم ِ
َ
برجســته کــه کالم معتزلــی و بهطورخــاص کالم (الهیــات) کعبی را
پذیرفت ،یحیی الهادی إلی ّ
الحق [م 298ه.ق] ،بنیانگذار امامت
6. den Einen und das Andere.
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فان ِاس تعریف فراخی از شــیعه ارائه کرده اســت .او به جای اینکه
شــیعه را بــه «کســی که پــس از پیامبر ،علــی[ع] را به عنــوان امام ّاول
قبــول دارد» تعر یــف کنــد ،آن را بــه معنــای «هــر کــس کــه [ارادت
و] همدلــی قــوی بــا علــی یــا فرزندانــش دارد» در نظر گرفته اســت .او
آنگاه کــه ّ
محمــد بــن َیــزداد اصفهانــی نویســندۀ بیشوکــم گمنــام
یــک سرگذش ـتنامۀ معتزلــی بــه نــام کتــاب المصابیــح را بــه دلیــل
ـوی شایســتۀ خالفت ســخن گفته اســت،
اینکــه دومرتبــه از ســه علـ ِ
ً
ّ
«شــخصیتی احتماال شیعی یا دستکم دوســتدار شیعه» توصیف
میکنــد در واقــع بــر ِوفق همین تعریف فراخ خــودش عمل کرده و آن
را تأیید نموده اســت .بر اســاس تعریف فان ِاس خلیفه ُعمر نیز باید
یک «شــیعه» به حســاب آید؛ زیرا او علی[ع] را به عضویت شــورایی
کــه بــرای تعییــن جانشــین خــودش انتخــاب کــرد درآورد .بــه همین
منــوال بر طبــق تعریف او در واقع اکثریت قابل ّ
توجهی از مســلمانان
َ
نیز باید «شــیعه» دانســته شــوند؛ زیرا تنها تعداد کمی از مســلمانان،
علویــان را از اســاس الیق خالفت نمیدانند[ .حضــرت] َمهدی که
ً
ُس ّنیان معتقدند ّ
حق و َعدالت را در جهان ِاحیا خواهد کرد ،عموما
از اوالد پیامبر یعنی علی و فاطمه [علیهما السالم] شمرده میشود،
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نه از فرزندان ُع َمر یا هر تبار دیگری.
مشــکل اصلــی در اینجا پافشــاری فــان ِاس بر این مطلب اســت که
آن تفرقۀ اصلی که موجب جدایی شــیعه از اهل ّ
سنت شد ،تنها در
نتیجۀ فتنۀ اولی ،یعنی نزاع داخلی مسلمانان که در طی آن عثمان
خلیفۀ سوم از خالفت معزول و کشته شد ،پدید آمد( .ص  )94فان
ِاس بر ِملل و ِنحلنگاران شیعی و ّ
سنی که تاریخ این تفرقه و جدایی
مشهور رخداده در سقیفۀ بنی ساعده
را به زمان وفات پیامبر و وقایع
ِ
ُ
بــاز میگرداننــد خرده میگیرد و به انتقــاد از آنها برمیخیزد .فان ِاس
معتقــد اســت که علی[ع] خالفت ابوبکر و ُع َمــر را پذیرفتّ ،اما همو
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ســرنگونی او پشــتیبانی کردند یاد نمودهاند .علی[ع] با میانجیگری
ُ
میــان طرفهــا قصد داشــت از خلیفه کــه خویشــاوند او از طریق ا ِّم
ّ
ـادری عثمان و]
حکیــم البیضاء [دختــر عبدالمطلب و مادربزرگ مـ ِ
عمــۀ او و پیامبر بود ،محافظت کندّ .
حتی وقتی علی[ع] احســاس
کرد که چون عثمان توصیه و راهنمایی وی را نمیپذیرد و او را ّمتهم
مینمایــد ،دیگر قادر به وســاطتکردن نیســت ،به هنــگام محاصره
خلیفــه ّ
توســط شورشــیان ،فرزندانش حســن و حســین را بــرای دفاع
از خلیفــه روانــه کــردّ .
[حتی] حســن[ع] در طــی درگیریهای همین

محاصره بهطورسطحی آسیب هم دید.

در پشــت شــورش علیه عثمان قرار داشــت و زمینهســاز قتل خلیفه

این مطلب هم درســت اســت که علی[ع] با هر ســه خلیفۀ پیش از
خود عهد بیعت بســتّ ،اما او و عموم بنیهاشــم تنها پس از رحلت

از اجتمــاع بزرگتــر مســلمانان (جماعة) شــد[ .از نظر فــان ِاس] تنها

[حضــرت] فاطمه[س] ،یعنی شــش ماه بعد از وفــات پیامبر[ص]،

پس از رحلت علی[ع] بود که پیروان تندروتر او شروع کردند به انکار
خالفــت ابوبکــر و ُع َمــر و بدگویی از آنهــا و همۀ صحابــۀ پیامبر که از

بــا ابوبکــر بیعت کردند .آشــکارا دلیل این امر آن بــود که فاطمه[س]
بــه عنــوان تنهــا فرزنــد بازمانــده از پیامبــر[ص] ،نخســتین وارث و

آنها حمایت مینمودند.

جانشــین او بــود و بر اســاس قانــون ارث در قرآن او باید هفتهشــتم

و بــروز تفرقــهای گشــت که موجب جداشــدن گــروه پیرو او (شــیعه)

ایــن دیــدگاه تاریخی کــه نظرگاههــای تاریخپژوهان آغاز قرن بیســتم
مثــل هنــری المنــس 7و لئونــه کائتانــی 8را بــه جــای باور اهل ّ
ســنت
ِ
بازتــاب میدهــد ،دیگــر امــروزه پــس از گذشــت بیــش از یــک قــرن
تحقیقــات تاریخــی پذیرفتــه نیســت .درســت اســت کــه عنــوان
«شــیعه علــی» در تاریــخ تنها پــس از بهخالفترســیدن علــی[ع] در
طی فتنۀ اولی پدیدار گشــت 9.همچنین درســت است که نام گروه
مخالــف ،یعنــی «شــیعة عثمــان» و «عثمانیه» نیز فقط پــس از مرگ
عثمان شایع شد و اغلب به طرفداران معاویه که در پی انتقام خون
خلیفــۀ مقتول برآمده بود ،اطالق میگشــت .با این وصف ،مذهب
و اعتقــادات اهــل ّ
ســنت هرگز علــی[ع] را در خصــوص قتل عثمان

ّمتهم نمیداند ،بلکه به جای آن وی را به عنوان چهارمین خلیفه از
ّ
رسمیت میشناسد و بنابراین او را در مبارزهاش
خلفای راشدین به
بــا معاویــه که به طرزی موذیانه در خصوص قتــل خلیفه تقصیر را به
گــردن علــی[ع] میانداخت تا بتوانــد خالفت را به چنــگ خود آورد
برحــق میدانــد .منابــع تاریخــی ّ
ســنی از عمــرو بن عاص ،عایشــه و
ِ
طلحه به عنوان ســرکردگان صحابیانی که از شــورش علیه عثمان و
7. Henri Lammens.
8. Leone Caetani.

 .9ایــن عقیــدۀ مادلونــگ کــه «عنــوان «شــیعۀ علــی» در تاریخ تنها پــس از به خالفت رســیدن
علــی[ع] در طــی فتنــۀ اولی پدیدار گشــت» خالف بســیاری از نصوص و روایــات مندرج در
کتــب شــیعه و اهــل ّ
ســنت از پیامبــر اکرم (ص) اســت که در آنهــا پیامبر در زمان حیاتشــان
عنوان «شیعۀ علی» را برای اشاره به دوستداران و پیروان حضرت علی(ع) به کار بردهاند .در
خصوص این روایات نگرید به :ســبحانی ،جعفر ،بحوث فی الملل والنحلّ ،
مؤسســة النشر
اإلسالمی ،الطبعة الرابعة ،قم ،1424 ،ج  ،6ص  101ـ .106

داراییهــا و حقــوق پــدرش را بــه ارث میبــرد ،در حالیکه همســران
بازمانــدۀ پیامبــر رو یهمرفتــه اســتحقاق یکهشــتم از امــوال او را
داشــتند .بــا این وصف حـ ّـق فاطمه [س] به او داده نشــد .به نحوی
منطقــی تــوان پنداشــت ایــن ّ
واقعیــت کــه وارثــان پیامبــر[ص] فقط
ً
ز نها بودند بر ُع َمر ـ که مردی بس جاهطلب و عمیقا مخالف با ایدۀ
حقــوق زنــان و حکومــت آنان بر مــردان بود ـ گران میآمــد و او را آزرده
میســاخت و در نظــرش ناپذیرفتنــی مینمود .ایــن مخالفت منجر
بــه انتخــاب ابوبکر در ســقیفه و تهدیــد ُع َمر به ســوزاندن خانۀ دختر
خود
پیامبــر[ص] و خانوادۀ او شــد .انتخــاب ابوبکر بعدها از ســوی ِ
َ
ُع َمر یک «ف َلتة» 10،یعنی کاری شــتابزده و عجوالنه خوانده شد .از
َ
دیــد تاریخــی ،این «ف َلته» کودتایی نظامی بود که در َط ِ ّی آن خاندان
جانشین برحق و مشروع پیامبر[ص] در
حا کم برکنار شــدند ،زندگی
ِ
معــرض تهدید قرار گرفت و نظام ّاولیۀ جامعۀ اســامی در مدینه که
تحــت لــوای آن قریش و دیگر مهاجران و انصــار مدینه همرتبه و برابر
بودنــد برچیده شــد و خالفت قریش جایگز یــن آن گردید که انصار و
سایر مسلمانان را تبدیل به پیروان فاقد ّ
حق رأی قریش نمود.
[در واقــع] ایــن ســقیفه بــود کــه موجــب تفرقه و دودســتگی بــزرگ در
ً
اســام شــد .تفرقــهای کــه منجــر به کشــت و کشــتار ظاهــرا بیپایان
مســلمانان از آغاز جنگهای ِر ّده تا به امروز گردیده اســت .بسیاری
از مســلمانان در آن زمان عمل قاطعانه و رهبری حسابشدۀ ُع َمر را
در خصــوص ممانعــت از جانشــینی یک زن در حکومــت بر جامعۀ
 .10که فان ِاس آن را بهدرستی « »etwas überstürztترجمه کرده است ،ص .809
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خود پیامبر[ص] ،دختر و همسرانش،
اســامی تحســین نمودند و آمادۀ باورکردن ســخن ابوبکر مبنی بر اینکه ِ
ّامهات المؤمنین ،را از ارث محروم کرده بود شــدند .شــمار زیادی از مســلمانان هنوز هم آشــکارا ُچنین رفتار

ذریۀ ذکــور پیامبر ّ
میکننــد .تازه بســیاری نیز اعتقاد داشــتهاند و هنــوز هم معتقدند که نوادگان و ّ
حق موروثی
ُ
ُ
مشــروعتری دارند و به حق برای حکومت بر جامعۀ مســلمانان نســبت به دیگران ،خواه ق َرشــی یا غیر ق َرشــی،
رو پرشــماری چــون کعبی،
مناســبتر هســتند .بــه همیــن دلیل اســت کــه فــان ِاس میتوانــد شــیعیان میانه ِ
َ َّ
َ
مســعودی ،ابــن ندیــمُ ،مقدســی و ابــن حوقل را در میان نویســندگان مســلمان بیابــد که با بیشــترینۀ معیارها

ّ
معتزلی تمامعیار بودند .ممکن اســت کســی از خود بپرسد :آیا در عصر جدید ما که حقوق زنان و
ســنی و نیز
ِ
ً
حکومت آنها تقریبا به نحو جهانی پذیرفته شــده اســت و گاه بر حکومت مردانه نیز رجحان مییابد ،ممکن
نیســت مســلمانان ّ
نخستین [اسالمی] درصورتیکه
سن ِی معتقد شروع به پرســش از خود کنند که :آیا جامعۀ
ِ
جدید اســام از حکم خداوند در قــرآن اطاعت کــرده بود در
شــوم رهبــر مردســاالر
ِ
بجــای حمایــت از کودتــای ِ
نهایت کامیابتر نمیشد؟
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