تبیین همگرایی سیرهنگاران شیعی ایرانی عصر پهلوی اول
با اهل سنّت در مسئله جانشینی پیامبر
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چکیده
جانشینی پیامبر ،از مهم ترین مسائل چالشی میان شیع ،و اههل سهنت به دهاسهت ایهن
م ض ع در اندک مکت بات سیره نگاران شیعی ایرانی عصر پهب ی اول نیهز بازتها ههای
متفاوتی داشت ،است در کنار تأکید بر دیدگاه امامی ،مبنی بهر ققانیهت امهام عبهی در
جانشینی پیامبر ،در برخی از مکت بات شیعیان این دوره ،تبیینی همگرایان ،با اهل سهنت
از مسئب ،جانشینی پیامبر ارائ ،شده است مسئب ،پژوهش قاضر ،عبل همگرایی برخی از
سیره نگاران شیعی ایرانی با دیدگاه اهل سنت در مسئب ،جانشینی پیامبر در عصر پهب ی
اول است این پژوهش با رویکرد ت صیفی-تدبیبی با بررسی اطالعهات م جه د دربهاره
وضع مذهبی دوره رضا شاه و بررسی سیرههای ن شت ،شده ت سط سهیرهنگهاران شهیعی
ایرانی درصدد پاسخگ یی ب ،پرسش ف ق است ایهن بررسهی نشهان داد سیاسهت ضهد
مذهبی رضاشاه و م ج فزاینده دگراندیشهی در آن دوره ،از مههمتهرین عبهل همگرایهی
سیرهنگاران شیعی ایرانی با دیدگاه اهل سنت در مسئب ،جانشینی پیامبر است
کلیدواژه ها :ایرانشهر ،تاریخ نگهاری عصهر پهبه ی ،جانشهینی پیهامبر ،خبیبهی ،رهنمها،
سیرهنگاری شیعی ایرانی ،ل اسانی ،مهرین
1

 .دکتری مدرسی معارف اسالمی ،گرایش تاریخ و تمدن اساالمی دانشاگاه شاهید بهشاتی (نویسانده مسائول).
h_yaghoubzadeh@sbu.ac.ir

 . 2دانشیار گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.
 . 3استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه شهید بهشتیa_ahmadvand@sbu.ac.ir .
پذیرش9۶/0۶/30 :
دریافت9۶/03/25 :
M_Babapour@sbu.ac.ir
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فصلنامه علمی ا پژوهشی پژوهشنامۀ تاریخ اسالم
ساال هفتم ،شماره بیست و ششم ،تابستان 139۶
صفحات 44 - 27

جانشینی پیامبر از بنیانیترین مسائل اسالمی است که باعث شاکلگیاری دو جریاان
عمده تشیع و تسنن در جامعه اسالمی شده است .در حالی که شیعیان بر تنصیصی بودن
امامت از سوی خداوند تأکید دارند ،اهل سنّت ایان امار را در حیطاه اختیاارات ماردم
می دانند .بر این اساس ،شیعیان معتقدند پیامبر از جانب خداوند متعال حضرت علی
را در مقاطع مختلف ،به ویژه در یوم الدار و واقعه غدیر به عنوان جانشین خود معرفای
کرد .اما اهل سنّت معرفی جانشین از سوی پیامبر را انکار کرده و واقعه غادیر و نظاایر
آن را زمینه ای برای اعالم لزوم دوست داشتن علی

میدانناد .ایان موضاوع در دوره

معاصر و در اندک سیره های نوشته شده به وسیله نویسندگان شیعه در عصر رضاا شااه
(1320-1304ش) نیز آمده است .بررسی ها نشان داد که در ایان دوره ،از میاان معادود

آثار منتشر شده درباره پیامبر ،تنها پنج کتابن پیامبر نوشته زین العابدین رهنما ،محمود و
تعلیمات عالیه اسالم نوشته حسین کاظمزاده ایرانشهر ،خاتم النبیین نوشته عباس مهارین

شوشتری ،تاریخ النبی احمد نوشته حسن نجفی لواساانی و توأثیر خخصویت محمود
پیشوای بشر در عالم نوشته محمد علی خلیلی ،به صاورت تاکنگااری باه زنادگی آن
سال هفتم ،شماره بیست و ششم ،تابستان 139۶

حضرت پرداختند .این آثار در فاصله زمانی  131۶تا 1320ش نگاشته شدهاناد .از ایان

میان تنها کتاب تأثیر خخصیت محمد

اثر خلیلی در ایران نوشته شده اسات و ماابقی

در خارج از کشور تألیف شده و سپس در ایران منتشار شادهاناد .کااظمزاده ایرانشاهر،
لواسانی و خلیلی برغم رویکردهای متفاوت ،امام علای

را جانشاین بار حاق پیاامبر

می دانند .در حالی که رهنما از بیان حادیث غادیر روی گرداناده و مهارین نیاز اساسااً
جانشینی امام علی

را قبول نداشته و حدیث غدیر را به مانند اهل سنّت تفسیر کارده

است .این پژوهش درصدد است با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بررسی علل همگرایای
آثار رهنما و مهرین با اهل سنّت در مسئله جانشینی پیامبر بپردازد.
دگراندیشی و رویگردانی از باورهای شیعی در برخی از نویسندگان عصر رضاا شااه
یکی از عوامل همگرایی با آراا کالمای اهال سانّت باوده اسات .ایان دگراندیشای باا

28

سیاست های رضا شاه تقویت و به نشر آثاری مخالف با مبانی اعتقادی شیعی منجر شد.
به همین رو تألیفات عصار پهلاوی اول ماورد بررسای قارار گرفتاه اسات .فشاارها و
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مقدمه

آنها گرفت تا بتوانند تالشی شایسته در نگارش سیره پیاامبر انجاام دهناد .در خا باه
وجود آمده آثاری در تقابل جدی با باورهای شیعی منتشر شد .همچناانکاه فضاای باه
وجود آمده پس از شهریور  1320و نشر آثار متعدد درباره زندگی پیامبر از سوی علماا
و دانشمندان شیعی ،به اصالح آثاری همچون کتاب پیامبر نوشته رهنما انجامید.
بنابراین ،باه منظاور راساتی آزماایی فرضایه فاوق و بررسای امکاان تعمایم آن بار
نویسندگان مورد بحث ،نوشتار حاضر با توجه به وضع دین در عصر رضا شاه پهلاوی،
سیره های مکتوب در این عصر را بررسی خواهد کرد تا علل همگرایی آنان با آراا اهال
سنّت روشن شود.
پیشینه پژوهش

بررسی ها نشان داد تاکنون آثار مورد بحث از منظر مسئله جانشینی پیامبر به صاورت
تطبیقی مورد بررسی قرار نگرفتهاند .جز نقدهایی پراکنده بر کتاب پیامبر نوشاته رهنماا،
درسهایی از مکتب اسالم ،شماره  ،10تحت عنوان «باز هم درباره کتاب پیامبر» باه نقاد
یکی از گزارشهای تاریخی این کتاب پرداخته است .علی قدوسی نیز در «بررسای یاک
کتاب/کتاب پیامبر» ،در شماره  4مجله درسهایی از مکتب اسالم ،بار بایتاوجهی او باه
موضوع غدیر خرده گرفته اسات .از ایان رو ،تحلیال جاامعی دربااره ایان آثاار حتای
بهصورت جداگانه انجام نشده است و نوشته حاضر از این جهت بدیع میباشد.
 .1سیاستهای ضد مذهبی رضا شاه پهلوی

رضا شاه پس از دستیابی به قدرت در سال 1304ش ،خود را پایبند به مذهب نشان
داد .او در مراسم تحلیف ،به ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سوگند یاد کرد (مکای،

تبیین همگرایی سیرهنگاران شیعی ایرانی عصر پهلوی اول ...

حتی نقدی جامع بر این آثار نگاشته نشده است .علی کیا در متنای یاک صافحهای ،در

 .)18/4در مراسم تاج گذاری حفظ اصول دیانت و تشیید مبانی آن را به عنوان یکای از
وسائل موثر وحدت ملی ،وظیفه خود اعالم کرد (همان .)40/4 ،او پس از پیاروزی بار
شیخ خزعل به زیارت عتبات و دیدار علما در عراق رفت و در مراسم عزاداری محرم با
پای برهنه شرکت کرد (دیگار و دیگران .)111 ،اما این ظاهر سازی چندان طول نکشید.

29
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مشکالتی که سیاست های رضا شاه برای روحانیت شیعه به وجود آورد ،این امکان را از

(بهبودی ،)299 ،ممنوعیت عزاداری محرم و به راه انداختن کارناوالهای شادی در شب
عاشورا (مکی ،)22/4 ،تغییر پوشش ،کشف حجاب ،تأسیس «ساازمان پارورش افکاار»
برای کنترل روحانیان ،از جمله اقدامات رضا شاه در تقابل با مذهب باود .حاذف فقاه
شیعه از نظام قضایی و کوتاه کردن دست روحانیون از دستگاه عدلیه و عرفیگرایای در
آیین نامه های قضائی و لغو قانون معافیت روحانیون در سال 1317ش از دیگر اقدامات
او برای کاستن از قدرت روحانیت در جامعه بود (دیگار .)101-100 ،ضمناً باه منظاور
کاستن از توان مالی روحانیون ،به دستور رضا شاه بسیاری از موقوفات تحت سرپرستی
علما ،مصادره شد .رضا شاه تالش کرد از قدرت سیاسی روحانیون نیز بکاهد .ممانعات
از حضور روحانیون در مجلس (فوران )334 ،و اعمال محادودیت در پوشایدن لبااس
روحانیت و تحقیر آنان در روزنامه ها و تبلیغات رسمی دولت ،در ایان راساتا صاورت
گرفت (دیگار .) 112 ،این عوامال باعاث کااهش طاالب در مادارس علمیاه شاد ،باه
طوری که در این دوره ،شمار طاالب مادارس دینای از  5984نفار باه  785نفار رساید
(آبراهامیان.)180 ،
سال هفتم ،شماره بیست و ششم ،تابستان 139۶

سیاست های رضا شاه در زمینه فرهنگی که متکی بر ایرانیگرایی افراطی ،غربگرایی
در تمام مظاهر زنادگی و تارویج باساتان گرایای باود ،نقشای اساسای در کامتاوجهی
اندیشمندان جامعه به تاریخ اسالم و به تبع آن سیره نگاری داشت .ترویج عرفایگرایای
در جامعه از طریق آموزش ،کوشش دیگری برای زدودن مذهب از جامعه باود .عرفای
کردن کتاب های درسی و تهی کردن محتوای آنها از مضامین دینی در این راستا صورت
می گرفت .از این رو ،به حاشیه راندن و نادیده گرفتن وقایع ظهور پیامبر و ذکر غزوات
آن حضرت تنها در پنج صفحه در سال 1309ش ،و کاهش بیشتر آن در سال 1317ش،
نمادهایی از ویژگی عرفی گرایانه حاکمیت پهلاوی و نفاوذ آن در کتاب درسای اسات
(حامدی.)2۶0 ،
وضعیت نگارش سیره نبوی در عصر رضا شاه

30

در دوره رضا شاه تک نگاری اندکی در سیره پیامبر نوشته شد .توجه به باستانگرایای
و ترویج روحیه شاه پرستی ،تقابل با مذهب ،کنار زدن روحانیت و ترویج فرهنگ غربی
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لغو برگزاری برخی از آیین های اسالمی که به طور سنّتی از سوی دربار انجام مایشاد

کتاب های دینی ،کمتر از  21درصد آثار منتشر شده در سالهاای  131۶تاا 1320ش ،را
به خود اختصاص داد (گودرزی .)۶0 ،طبعا بخش ناچیزی از این میان باه سایره نباوی
اختصاص مییافته است .البته آثاری در رابطه با مباحث نباوت یاا موضاوعات پیراماون
پیامبر منتشر شده که از موضوع بحث خارج است 1.در ساال 131۶ش ،زیان العابادین
رهنما 2جلد اول کتاب پیامبر را به زبان فارسی نوشات و در دمشاق باه چااپ رسااند
(مشار .)971/1 ،این کتاب با نثری داستانی و شبه رمان ،از شیواترین نمونههای ادبیاات
منثور معاصر ایران دانسته شده است (باوسانی .)119 ،3جلد دوم و سوم آن به ترتیب در
سالهای  1332و 1335ش در ایاران منتشار شاد (رهنماا .)498 ،2۶4 ،ایان کتااب در
1957م133۶/ش ،بااه وساایله مؤسسااه کولومااب 4در پاااریس بااه فرانسااوی و در
19۶4م1343/ش ،توسط ال ول ساتن 5به انگلیسی ترجمه شد (همو .)2 ،1348 ،حسین
کاظمزاده ایرانشهر 6نیز در سال 131۶ش ،کتاب محمد و تعلیمات عالیه اسالم را به زبان

منتشر شد که در آن نگارنده در قالب گفتگوی برنا و پیر ،مباحثی را درباره اثبات صانع ،ابطال مذهب مادیین،
اثبات یگانگی خدا ،ضرورت وجود پیغمبر و نظیر اینها آورده است.
 .2زین العابدین رهنما در سال  12۶9یا 1272ش در کربال به دنیا آمد .وی پس از تحصیالت حوزوی و پوشیدن
لباس روحانیت به ایران بازگشت و عالوه بر نمایندگی مجلس ،در مناصب مختلف سیاسی حضور پیادا کارد
(مشار 2۶5- 2۶4/3 ،رنجبر عمرانی .)9۶ ،رهنما در کنار فعالیت هاای سیاسای کاه باه کناار گذاشاتن لبااس
روحانیت منجر شد ،به روزنامه نگاری نیز روی آورد .او که از طرفداران رضا شاه بود ،در سال 1314ش به دلیل
انتقاد از رژیم ،به زندان افتاد و سپس به لبنان تبعید شد .او پس از سقوط رضا شاه به ایران بازگشت و در کنار
فعالیته ای سیاسی ،در زمینه نویسندگی نیز فعال شد .رهنما در سال 13۶8ش در تهاران درگذشات (رنجبار
عمرانی.)101- 98 ،
3 .Bausani
4 .La Colombe Edition de Vieux Colombier. S.A

تبیین همگرایی سیرهنگاران شیعی ایرانی عصر پهلوی اول ...

 .1مانند کتاب محمد رسول اهلل (کتاب الهادی) از میرزا هادی نوری مازندرانی که حاوی دیادگاههاای اروپائیاان
درباره پیامبر است و در سال 1313ش در مطبعه مجلس به چاپ رسیده است .نمونه دیگر کتاب رهبر سعادت
نوشته حسین خادمی است که در آذر 1318ش در چاپخانه و کتابخاناه مرکازی در تهاران
یا دین محمد

5 .Elwell-Sutton

 .۶حسین کاظم زاده ایرانشهر سال 12۶2ش ،در تبریز به دنیا آمد .وی پس از گذراندن تحصیالت اولیه در تبریز،
به اروپا رفت و تا پایان عمر در کشور سویس زندگی کرد (کاظمزاده ایرانشهر 1 ،باه بعاد) .ایرانشاهر در 27
اسفند 1340ش درگذشت (همان.)389 ،
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از جمله عواملی بود که فضای جامعه را از مباحث سیره نبوی دور میکرد .به همین رو،

ترجمه و به همت انتشارات اقبال در تهران منتشر شد (بنی آدم.)103 ،
در سال 1319ش حسن نجفی لواسانی 1جلد اول کتاب تاریخ النبی احمد را به زباان
عربی در شهر صیدا در کشور لبنان ،به وسیله مطبعه العرفاان منتشار کارد (آقاا بازرگ،
 .)290/3جلد دوم این اثر نیز در همانجا در ساال 13۶7ق1327/ش ،باه چااپ رساید
(رفاعی .)342/1 ،همچنین در این سال ،کتاب خاتم النبیین از عباس مهارین شوشاتری

2

در شهر میسور 3هند منتشر شد .این کتاب در ایران برای اولین بار به وسایله انتشاارات
کالله خاور در سال  1324منتشر و ساپس در ساال 1349ش باه چااپ مجادد رساید

(همان .)508/1 ،در سال 1320ش ،نیز محمد علی خلیلی 4کتاب تاثیر خخصویت محمود
پیشوای بشر در عالم را در  218صفحه به زبان فارسی نگاشات و باه وسایله انتشاارات
اسالمیه در تهران منتشر کرد (همان.)323/1 ،
 .2دیدگاه های مکتوبات عصر پهلوی اول درباره جانشینی پیامبر

به طور کلی در آثار مورد بحث دو دیدگاه درباره جانشینی پیامبر مطرح شده اسات:
سال هفتم ،شماره بیست و ششم ،تابستان 139۶

 .1اثبات حقانیت حضرت علی

در جانشینی پیامبر  .2همگرایی باا آراا کالمای اهال

سنّت در مسئله جانشینی پیامبر.
در حااالی کااه ایرانشااهر ،لواسااانی و خلیلاای همگااام بااا دیگاار نویسااندگان شاایعی
 . 1حسن نجفی لواسانی ،فقیه ،متکلم ،مورخ و ادیب امامیه (آقا بزرگ )290/3 ،در سال  1308در نجف متولد شد
و پس از کسب علم به تبلیغ در عراق و لبنان پرداخت .او در اواخر عمر به تهاران آماد و در ساال 1358ش
درگذشت.
 .2عباس مهرین شوشتری در سال 1259/1298ش در حیدرآباد هند متولد شد .مهرین بخشی از تحصیالت خود
را در کاظمین گذراند .سپس برای ادامه تحصیل به بسیاری از کشورهای دنیا سفر کرد .او در سال 1918م ،در
دانشگاه میسور هند استخدام شد و در سال 1940م ،بازنشسته شد و به ایران بازگشت (مهرین .)93- 92 ،مهرین
میهن پرستی و عالقه به سید الشهداا و اسالم را از ویژگیهای خود میداند و میگویاد در هایچجاا از انجاام
وظایف شرعی کوتاهی نکرده است (جمشیدی .) 332 ،باا ایان حاال ،کتااب او فاصاله زیاادی باا باورهاا و
نگرشهای شیعی دارد.
3 .Mysore

32

 .4علی رغم بررسی های صورت گرفته ،اطالعات زیادی درباره وی یافت نشد .خلیلی از نویسندگان مجله آئاین
اسالم بود که در سال 1323ش ،منتشر می شد .وی آثار متعددی درباره تاریخ اسالم پدید آورد.
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آلمانی نگاشت .این کتاب در سال 1343ش ،به کوشش عباس مجذوب صفا به فارسای

دو پهلو و مهارین باا انکاار جانشاینی حضارت علای

باا آراا کالمای اهال سانّت

همراه شدهاند .در ادامه به دیدگاه نویسندگان فوق در مسائله جانشاینی پیاامبر پرداختاه
خواهد شد.
 .2-1اثبات حقانیت حضرت علی

در جانشینی پیامبر

ایرانشهر در کتاب مختصر محمد و تعلیمات عالیه اسالم به واقعه غدیر خم 1و نصاب
علی

به جانشینی پیامبر اشاره کرده و آیه اکمال 2را ناظر به تکمیال دیان باه واساطه

اعالم جانشینی علی

میداند (ایرانشهر ،محمد و تعلیمات عالیه اسوالم .)45 ،ایرانشاهر

در بحث از اعیاد مسلمانان ،به عید غدیر باه عناوان روز نصاب حضارت علای

باه

جانشینی پیامبر اشاره و از جشن گرفتن شایعیان در ایان روز خبار داده اسات (هماو،
 .)142ایرانشهر با گرایش صوفیانه میکوشد تبیینی باطنی از تعالیم اسالم ارائه کناد .باه
نظر او هر دینی ظاهری دارد که عوام آن را می فهمند و باطنی دارد که تنها خاواص آن
تعالیم قرار دارد (همو .)4-3 ،ایرانشهر بر این باور است که هر شاارع ،پیاروی خااص
داشته که آن پیرو او را بهتر و بیشتر از بقیه می شناخته و نسبت به او وفادارتر و تسلیمتر
بوده است .این پیرو خااص بارای کریشانا  3منجای هنادی ،آرجوناا 4،بارای زرتشات
 . 1غدیر خم محلی میان مکه و مدینه است که تا جحفه دو میل فاصله دارد (بغدادی .)985/2 ،در این محال ،در
هجدهم ذی الحجه سال دهم و در راه بازگشت از حجه الوداع ،پیامبر حضرت علی را جانشین خود معرفی
کرد .این جریان در منابع مختلف تاریخی ،روایی ،تفسیری و حتی لغوی ذکر شده است (امینی .)29- 2۶/1 ،در
برخی از منابع ،علی رغم ذکر حجه الوداع ،به جریان غدیر اشاره نشده است (ابن هشام ۶05- ۶01/2 ،صالحی
شامی .)489- 450/8 ،البته حلبی (د ) 1044 .به این حدیث اشاره کرده و آن را صحیح دانسته و بر کسانی که آن
را ضعیف شمردهاند ،خرده گرفته است (حلبی .)384/3 ،دیار بکری (د ) 9۶۶ .نیز درباره این واقعه نوشته است:
در غدیر خم ،پیامبر درباره علی فرمود« :هر کس من موالی اویم ،پس علی نیز ماوالی اوسات» (دیاار
بکری .) 351/1 ،با این وجود ،در منابع اهل سنت واژه موال در عبارت «من کنت مواله فعلی مواله» به معناای

تبیین همگرایی سیرهنگاران شیعی ایرانی عصر پهلوی اول ...

را می فهمند .او معتقد است حقیقت دین ،باطن آن است و حکمت الهی در ایان گوناه

دوستی و محبت تفسیر شده است (حلبی.)38۶/3 ،
 « .2الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإنسْالمَ دیناً امروز دین شما را برایتان کامل و
نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسالم را براى شما [به عنوان] آیینى برگزیدم» (مائده.)3 /
3. Krichna
4 .Ardjuna

33

Downloaded from journal.isihistory.ir at 21:18 +0430 on Friday August 17th 2018

بر حق حضرت علای

در جانشاینی پیاامبر تأکیاد ورزیاده اناد ،رهنماا در موضاعی

عیسی

یوحنا 4بوده است .پیرو خاص پیامبر نیز حضرت علی

و رموز را به او یاد داده است( 5همو .)4 ،ایرانشاهر حقانیات علای

بوده که پیامبر اسرار
را بارای احاراز

جانشینی آن حضرت مربوط به مراد و مریدی وی با پیامبر میداند.

خلیلی در کتاب تاثیر خخصیت محمد

پیشوای بشر در عوالم ،با نقال جریاان یاوم

الدار 6بر حقانیت علی

در احراز منصب جانشینی پیامبرصحه گذاشته است (خلیلای،

تاثیر خخصیت محمد

پیشوای بشر در عالم .)102-101 ،وی همچنین ،در کتاب خلفا

راخدین -که آن نیز در سال  1320منتشر شده است -از جریان سقیفه بنای سااعده باه
عنوان اقدامی ناخوشایند یاد میکند که عامل تفرقه در جهاان اساالم شاد و مشاکالت
فراوانی به تبع آن بار اساالم وارد شاد (خلیلای ،خلفوا راخودین .)4 ،خلیلای باا طارح
دیدگاه های مختلف درباره خالفت و امامت در اسالم ،دیدگاه شیعیان مبنی بر تنصیصی
بودن و وقوع آن در خاندان پیامبر را ترجیح داده و حفظ امامات در خانادانی طااهر و
1 .Medyoman

سال هفتم ،شماره بیست و ششم ،تابستان 139۶
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2 .Josua
3 .Ananda
4 .John

 .5ذکر شخصیت هایی همچون بودا و کریشنا در کنار پیامبران الهی ،به دلیل مبنای صوفیانه ایرانشهر است .او بار
این باور است که اصل تعالیم همه مذاهب از یک منبع حقیقت نشأت گرفته و تفاوتشان تنها در فرم و شکل

تعالیم است .او معتقد است تصوف و عرفان می تواند همه اینها را در کنار یکدیگر جمع کند (ایرانشهر ،محمد و
تعلیمات عالیه اسالم.)5 ،
 . ۶پس از سه سال دعوت مخفیانه ،پیامبر به واسطه نزول آیه «و خویشانن نزدیکت را هشدار ده» (شعراا»)214 /
دعوتش را علنی کرد .پیامبر خویشانش را دعوت کرد .پس از به هم خوردن جلسه اول توسط اباو لهاب ،آن
حضرت در جلسه دوم ،آنان را به اسالم دعوت کرده و فرمود« :کدام یک از شما مرا در این امر یاری میکند ،تا
برادر و وصی من و جانشین من در میان شما باشد» ،این سخن که سه با ر تکرار شد ،تنها با لبیک علی که
در آن هنگام نوجوان بود ،همراه گردید .پیامبر این لبیک را پاسخ داد و علی را به عناوان بارادر ،وصای و
جانشین خود معرفی کرد و به آنها فرمود « :سخنان او را بشنوید و مطیع او باشید ».مهمانان در حال خروج ،با
قهقهه و تمسخر به ابو طالب گفتند« :پسرت را بر تو امیر قرار داد»(طبری .)321- 319/2 ،برخی از سیرهنگاران
قسمت های پایانی روایت فوق را که بر جانشینی امام علی داللت دارد ،نقال نکاردهاناد (صاالحی شاامی،
 .)325/2عده ای نیز روایت طبری را ضعیف دانسته و جریان را به گونهای دیگار آوردهاناد (حلبای- 407/1 ،
.)408
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مدیومه 1،برای حضرت موسی

یوشع 2،برای بودا آنوندای 3راهاب و بارای حضارت

زندگانی علی بن ابیطالب

نیز تصریح میکند که اگار آن حضارت در موقاع مناساب

خود به خالفت می رسید یا آن هنگام که به خالفت رسید اوضااع دگرگاون نمایشاد،
تاریخ اسالم مجرای دیگری پیدا میکرد (همو ،زندگانی علی بن ابیطالب .)2۶7/2 ،
در این میان ،لواسانی با تفصیل بیشتری به مسائله جانشاینی اماام علای
است .وی در کنار نشان دادن نقش برجسته حضرت علی

پرداختاه

در دوران زنادگی پیاامبر،

در سه جریان یوم الدار ،روز غدیر و جریان یوم الخمیس یا همان حدیث قلم و دوات
به مسئله جانشینی حضرت علی

1

پرداخته است .لواساانی باا ذکار واقعاه دعاوت از

خویشان و نزدیکان ،سخنان پیامبر مبنی بار جانشاینی علای

و وصاایت او از ساوی

پیامبر را ذکر کرده و این رخداد تاریخی را دلیلی بر حقانیات علای

در جانشاینی آن

حضرت می داند (لواسانی .)259-257/2 ،و ی همچنین ،با گزارش تفصیلی جریان غدیر
خم و نقل کامل خطبه پیامبر در آن روز ،این رخاداد را مهامتارین دلیال بار حقانیات
علی

2

و بیعت همه مسلمانان با آن حضرت را نیز آورده است (هماو .)30۶-305 ،او

بر این باور است که آیه« ،اکمال» به معنای اتمام دین با جانشینی علی

میباشد (همو،

 .) 307همچنین لواسانی عالوه بر اینکه حدیث قلم و دوات را ناظر به مسئله جانشاینی
میداند (همو ،) 311 ،بر این باور است که پیامبر ،در اواخر عمر بارها کوشید علی
وصی و جانشین خود معرفی کند .آن حضرت از علی

را

خواستند که انگشتر ایشاان را

در برابر چشمان اصحابی که حاضر بودند در دست کند تا کسی با او در جانشینی نزاع
نکند (همو .) 312 ،همچنین ،در آخرین لحظات خطاب به مهاجران و انصار ،علی

را

به عنوان وصی و جانشین خود معرفی کرد و از آنها خواسات از دساتورات او پیاروی
 . 1در آخرین پنجشنبه حیات پیامبر ،آن حضرت از اطرافیانش خواست برای او قلم و کتفی بیاورند تا مطلبای را
بنویسد که بعد از وی گمراه نشوند .در این هنگام ،عمر گفت « :درد بر این مرد غلبه کرده ،قرآن در میان شاما
هست ،و کتاب خدا ما را کفایت میکند» .بحث و مجادله باال گرفت ،عدهای سخن عمر را تأیید کرده و برخی
خواستار آوردن قلم و کتف بودند .پیامبر از این نزاع ناراحت شد و از آنان خواسات مجلاس را تارک کنناد
(همان.)485/3 ،
 « .2بخٍ بخٍ لک یا ابا الحسن! اصبحتَ موالی و موال کلن مومنٍ و مومنۀٍ» (لواسانی.)305/2 ،

تبیین همگرایی سیرهنگاران شیعی ایرانی عصر پهلوی اول ...

علی

در جانشینی از پیامبر میداند (همو .)307-295 ،لواسانی تبریک عمار باه اماام
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عالم را عامل حفظ دیانت میداند (هماو .)14-11 ،خلیلای در پایاان جلاد دوم کتااب

عمرشان بار دیگر بر والیت و جانشینی حضرت علی

بعد از خود تأکید کردند ،یکی

از حاضران که از این سخنان عصبانی بود گفت این را از جانب خودت میگویی یاا از
جانب خدا می گویی پیامبر در حالی که عصبانی بود ،فرمود« :به امار خادا مایگاویم»
(همان.)314 ،
لواسانی در عصر رضا شاه در ایران حضور نداشته کاه بتاوان اثار او را پاساخی باه
تالش های ضد شیعی رضا شاه و نویسندگان هوادار او دانست .نگارش ایان کتااب باه
زبان عربی و ترجمه آن به فارسی پ س از دوره رضا شاه بیانگر این اسات کاه در ابتادا
جامعه هدف او ایرانیان نبوده است .تأثیرپذیری ایرانشهر از دگراندیشیهای قبل از رضاا
شاه را نباید فراموش کرد .ایرانشهر از طرفداران مشاروطه و از تجاددطلبانی اسات کاه
افکار خود را از طریق روزنامه ایرانشهر در ایران نشر میداد (کاظمزاده ایرانشاهر-92 ،
 .) 93او با ایدئولوژی حاکم بر حکومت رضا شاه همگرایی داشت .تأکید بر ملیگرایای
(ایرانشهر« ،معارف و معارف پروران ایران» ،)81-۶5/2 ،عرفی ساازی دیان و تأکیاد بار
زرتشت گرایی (ایرانشهر« ،عشق و تظاهرات آن در حیات اجتماعی» ،)572/2 ،مخالفات
سال هفتم ،شماره بیست و ششم ،تابستان 139۶

با روحانیت (کاظمزاده ایرانشهر )۶2-57 ،و باور باه عادم عصامت پیاامبر (ایرانشاهر،
محمد و تعلیمات عالیه اسالم )54-50 ،از مواردی بود که ایان همگرایای را مایرسااند.
تأکید او بر جانشینی امام علی

از پیامبر نیز در قالاب تعاالیم صاوفیانه او مایگنجاد.

همچنانکه خود نیز چنین تبی ین کرده بود .اما محمد علی خلیلی در دوران رضا شااه در
ایران می زیسته و با فضای برآمده از سیاست های رضاشااه ماأنوس باوده اسات .او باا

نگارش دو کتاب تأثیر خخصیت محمد

پیشووای بشور در عوالم و خلفوا راخودین باا

نگرش های ضد شیعی که در دوره رضا شاه به آنها دامن زده میشد ،به مقابله برخاست.
 . 2-2همگرایی با آراء کالمی اهل سنّت در مسئله جانشینی پیامبر

در برخی از مکتوبات شیعیان ایرانی عصر پهلوی اول درباره مسئله جانشینی پیاامبر،
عالوه بر دیدگاه شیعی ،همگرایی با آراا کالمی اهال سانّت نیاز دیاده مای شاود .ایان
3۶

همگرایی در دو اثر پیامبر نوشته زین العابدین رهنما و خاتم النبیین نوشته عباس مهرین
شوشتری مشهود است .در کنار مواضاع دو پهلاوی رهنماا در ایان مسائله ،مهارین در
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کنند و با او مخالفت نکنند تا گمراه نشوند (همان .)313 ،آن حضرت در لحظات پایانی

راستی آزمایی فرضیه تأثیرگذاری سیاست های رضا شاه و نیاز دگراندیشای موجاود در
دوران او بر این همگرایی است .از این رو ،نمیتوان مهرین را شااهدی بار ایان قضایه
دانست .زیرا مهرین زاده حیدرآباد هند بوده و دوران کودکی و جوانی خود را در آنجاا
و عراق و دیگر کشورها گذرانده و تا پس از دوره رضاا شااه باه ایاران نیاماده اسات
(مهرین« ،تراجم احوال ،پروفسور عباس مهرین» .)93-92 ،بنابراین ،علت همگرایای او
را باید در زیست اجتماعی و علمی او در شهر میسور هند دانست .شهری کاه بایش از
نیمی از جمعیت آن هندو بوده و بقیه جمعیت آن را اهل سنّت تشکیل میداد (عاالمی،
 .)27مهرین عضو هیئت علمی دانشگاه میسور و متأثر از فضای علمی آنجا بود .از ایان
رو ،هر چند از عالقه شدید خود به سیدالشهدا

سخن گفته (جمشیدی ،)332 ،با این

حال مهرین با اهل سنّت نیز همگرایی داشته است .به همین دلیل ،او به طور کلی مسئله
جانشینی پیامبر را منکر میشود (مهرین ،خاتم النبیین )52-51 ،و بر این باور اسات کاه
سیره نگاران اهل سنّت« ،مولی» را در عبارت« :من کنت ماوال فعلای ماواله» باه معناای
«دوست» و «بیعت با حضرت علی » را به معنای «عقد برادری» گرفتاه اسات (هماو،
 .)284او همچنین آیه اکمال را ناظر به تکمیل اسالم با بیان احکام حج میداناد (هماو،
 .)283این همگرایی که در موضوعات دیگر نیز تداوم مییابد ،از نوعی دگراندیشای در
مهرین حکایت می کند .این کتاب در سال  1324و 1349ش بدون تغییر در محتوای آن
و با همان آراا سنّی گرایانه تجدید چاپ شد.
دیدگاه رهنما در مسئله جانشینی پیامبر

تحلیلهای سیره نگاران در سه جریان یوم الدار ،روز غدیر و حدیث قلم و دوات باه

تبیین همگرایی سیرهنگاران شیعی ایرانی عصر پهلوی اول ...

غدیر حکایت ضرورت محبت به علی

است و نه چیز دیگار .از ایان رو ،باه مانناد

تبیین نگرش های کالمی آنان کمک خواهد کرد .رهنما در موضوع یوم الدار همگاام باا
شیعیان نقلی را آورده که بر جانشینی حضرت علی

پس از پیامبر داللت دارد (رهنما،

پیامبر .)31۶ ،او این جریان را به نقل از حلبی آورده است .البته حلبی با استناد به سخن
ابن تیمیه کوشیده است این خبر را جعلی جلوه دهد (حلبی .)405-403/1 ،در موضوع
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موضعی صریح جانشینی حضرت علی

را انکار کرده اسات .نوشاتار حاضار در پای

مخالفت می کردند» ،تالشی جمعی برای مکتوب نشدن امر پیامبر را نشان داده است .او
همچنین جمله عمر مبنی بر اینکه « مرض بر او غلباه کارده ،قلام و دوات الزم نیسات.
قرآن پیش شما است و کتاب خدا برای ما کافیست» را نقل کرده است (رهنماا ،پیوامبر،
 .) 708رهنما با اشاره به اینکه بعدها بسیاری از مسلمانان گفتند «به واسطه همین تخلف
از امر پیغمبر و نیاوردن قلم و دوات چیز مهمی را از میان بردند» (هماو) ،اهمیات ایان
امر را نشان داده است.
با این وجود ،رهنما از پرداختن به جریان غدیر چشم پوشی کرده است .رهنما که در
این قسمت به نقل از ابن هشام به حجه الوداع پرداخته ،به مانند او از ذکر رخداد غدیر
طفره رفت (همو .)703-۶97 ،در حالی که میتوانست به مانند دیگر بخشهای کتااب،
به سیره الحلبیه (حلبی )384/3 ،یا دیگر منابع اهل سنّت ،که این واقعه را ذکر کردهاناد،
ارجاع دهد .یا مانند مواردی که به قول علمای شایعه نیاز اشااره کارده ،1در اینجاا نیاز
اینگونه عمل کند .چشم پوشی رهنما از جریان غدیر انتقاداتی را نسبت به او باه دنباال
آورد .او ابتدا در پاسخ به این انتقادات گفته باود کاه ایان کتااب را بارای اهال سانّت
سال هفتم ،شماره بیست و ششم ،تابستان 139۶
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نگاشتهام ( انصاری ،پانزده) .این پاسخ ،توجیهی غیر موجه باود کاه از شادت انتقاادات
نکاست .به همین دلیل ،رهنما در دهه چهل به اصالح این بخش پرداخته و با استناد باه
منابع شیعه جریان غدیر را نقل کرده است.
تبیین علل همگرایی رهنما با اهل سنّت در مسئله جانشینی پیامبر

این همگرایی را باید برآیند موج دگرگونی فکاری و عقیادتی دانسات کاه پایش از
مشااروطه در ایااران آغاااز و پااس از آن نیااز ادامااه یافاات .ایاان دگرگااونی بساایاری از
تحصیل کردگان جامعه و از جمله برخی از روحانیون را در برگرفت .ایان دگرگاونی از
مخالفت با مبانی اسالم تا کنار گذاشتن باورهای شیعی متغیر بود .برخی مانند کساروی
 .1رهنما پس از نقل حدیث عشره مبشره ،در پاورقی می نویسد که شیعه این روایت را قبول ندارد (رهنما- 393 ،
 .) 394همچنین ،در جریان ایمان ابوطالب با نقل سخنان اهل سنت مبنی بار اینکاه آیاه« :إننَّاکَ ال تَهْادی مَانْ
أَحْبَبْتَ» (قصص ،) 5۶ /در شان ابو طالب نازل شده ،می نویسد که علمای شیعه این را قباول ندارناد (هماان،
 .) 404رهنما این کار را در موضوع غدیر نیز میتوانست انجام دهد.
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حدیث قلم و دوات یا همان جریان یوم الخمیس ،با بیان این جملاه «عمار و دساته او

ا سالم به تولید دینی جدید روی آوردند .برخی نیز مباانی تشایع را زیار ساوال بارده و
مقوله امامت را خرافه دانستند (حکمیزاده .1)14-10 ،عصر رضا شااه پهلاوی فرصات
مناسبی بود تا این افراد راحتتر دیدگاهها و نظریات خود را عرضه کنند .2طبیعای باود
بسیاری دیگر نیز هر چند به ای ن دگرگونی فکری دچار نشادند ،اماا در وادی تردیاد و
تحیّر سرگردان بودند .زین العابدین رهنما از همراهان رضا شاه در پروژه گذار ایاران از
جامعه سنتی به یک جامعه غربی باود .او در عرصاه قانونگاذاری و مجلاس و نیاز در
عرصه نشار افکاار در روزناموه ایوران و رهنموا ،از حامیاان رضاا شااه باود .رهنماا باا
تجددطلبانی همچون یحیی دولت آبادی ،علی اکبر داور ،سید محماد تادین و دیگاران
همراه بود (رنجبر عمرانی .)97 ،کنار گذاشتن لباس روحانیت از نشاانههاای دگرگاونی
فکری رهنما بود که در فضای موجود برای او ایجاد شده بود .همچنین ،کناار گذاشاتن
نام خانوادگی «شیخ العراقین زاده» که بیانگر انتساب وی به خاندانی روحانی بود ،یکای
نیز اثر گذاشت .از این رو ،با وجود اینکه رهنما هیچ گاه تشایع را انکاار نکارد ،اماا در
کتاب پیامبر گزارشی مطابق با من ابع اهل سنّت ارائه کارد .ایان گازارش در بسایاری از
موارد از جمله جریان غدیر ،مخالف باورهای شیعی بود .اما ایان دگرگاونی باه مارور

دچار تغییراتی شد .این تغییرات را در کتاب زندگانی امام حسوین

او مایتاوان دیاد.

البته فکر نگارش این کتاب در زمان رضا شاه و در سال 1314ش ،که رهنما به واساطه
غضب رضا شاه به دمشق تبعید شده بود ،در ذهن او پدیدار شد .او این کار را آغاز کرد
و فصولی از آن را نیز نوشت .اما به یک باره تصمیم گرفت ابتدا درباره زندگی پیامبر که
امام حسین

شاخه ای از درخت وجود اوست ،کتاب بنویسد .رهنما پس از یک دوره

زمانی سی ساله کتاب زندگانی امام حسین

را تکمیل و منتشر کارد .رهنماا در کتااب

تبیین همگرایی سیرهنگاران شیعی ایرانی عصر پهلوی اول ...

دیگر از نشانههای دگرگونی در افکار و تمایالت رهنما میباشد .این امور در نگارش او

پیامبر از مسئله جانشینی و جریان غدیر چشمپوشی کرد ،اما در مقدماه کتااب زنودگانی
 .1علی اکبر حکمی زاده به تبع کسروی ،در کتاب اسرار هزار ساله به عقاید شیعیان تاخت.
 . 2به همین دلیل بود که کسروی از نقش رضا شاه در مخالفت با مراسام ماذهبی از جملاه مراسام عازای اماام
حسین تمجید میکند (کسروی.)74 ،
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که خود مدتی در کسوت روحانیت و دانش آموخته حوزه بود ،عاالوه بار انکاار دیان

دارند (رهنما ،زندگانی امام حسین /1 ،ح-ی) .هر چند این عبارت داللتی بر حقانیات
علی

در جانشینی پیامبر نمیکند ،اما می تواند بیانگر نقاش برجساته آن حضارت در

هستی باشد .یادکرد از امام حسین

به عنوان امام سوم و به جاا دانساتن گریاه بارای

ایشان 1تأکیدی بر باورهای شیعی نویسنده است (همو/1 ،ز).
رهنما با تقدیر از کسانی که درباره واقعه عاشورا کتاب نوشتهاند ،نپرداختن به وقاایع
پیش از عاشورا و جدا کردن آن از تاریخ اسالم را از ایرادات این گونه آثار میداناد .او
بر این باور است که باید واقعه کربال را در ضمن شرح اوضاع جامعه آن عصر بیان کرد
و روشن نمود در کجا و چگونه و تحت تأثیر چه عواملی بوجاود آماده اسات (هماو،
/ 1ک) .بررسی تحوالت پس از پیامبر در این کتاب حاکی از آن است که رهنما انحراف
از مسیر خالفت را یکی از عوامل وقوع واقعه عاشاورا مایداناد .از ایان رو ،در فصال
چهارم کتاب با لحنی عتاب آمیز از مشغول شدن ابوبکر و عمر و عثمان به گرفتن بیعت
از مردم سخن گفته 2و از مشغولیت علی

«پیشوای پرهیزکاران» به کفن و دفن پیاامبر

به عظمت یاد کرده است (همو .)17/1 ،رهنماا از اهال بیات باه خاانواده «رساالت» و
سال هفتم ،شماره بیست و ششم ،تابستان 139۶
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«امامت» یاد میکند (همو .)187/1 ،بر خالف کتاب پیامبر ،در ایان کتااب رهنماا نقاش
علی

را برجسته کردهاست (همو .)192-49/2 ،تأکید او بر جایگااه ائماه در هساتی،

اهتمام به برجسته کردن تأثیر انحراف خالفت از مسیر اصلی در وقاوع واقعاه عاشاورا،
تأکید بر عظمت گریه برای امام حسین

بیاانگر نگارش هاای شایعی و دور شادن از

دگراندیشی هایی است که در دوره رضا شاه در جامعه روشنفکری ایران رواج پیدا کرده
بود .در همین برهه بود که رهنما کتاب پیامبر را اصالح کرد و به واقعه غدیر نیز اشااره
کرد .هر چند اصالح او با ارجاع به کتاب نه چندان معتبار ناسوخ التوواریخ و احتاراز از
ارجاع دادن به منابع معتبر و دست اول ،کاری ناتمام بود ،اما پذیرش این اصاالح خاود
 . 1در حالی که کسروی بر گریه کردن به کشتگان کربال ایراد گرفته و آن را به دور از خرد میداند (همان.)43 ،
 . 2آن روزی که ابوبکر پس از فوت پیامبر بدستیاری همراهانش در مسجد مدینه خود را بخالفت رسانید  ...در آن
ساعت ه مه دیدند او [امام علی (ع)] به چه کاری مشغول بود و دیگران به چه کار (رهنما ،زندگانی امام حسین
(ع).)17/1 ،
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امام حسین

مینویسد علی و حسین

در درگاه الوهیت مقام اصلی و نقاش اول را

کتاب خاتم النبیین خود را بدون هیچ تغییاری در دیادگاههاای ضاد شایعی مجادد باه
چاپ رساند.
نتیجهگیری

مسائله چالشاای جانشااینی پیااامبر ،در مکتوباات شاایعیان ایراناای عصاار پهلااوی اول
بازتابهای متفاوتی داشته است .در این دوره ،پنج تک نگاری درباره سیره پیامبر توسط
شیعیان ایرانی نوشته شده است .از این میان ایرانشهر ،لواسانی و خلیلای دیادگاه شایعه
مبنی بر حقانیت حضرت علی

در جانشینی پیامبر را دنبال کرده اند .ایرانشهر هر چند

بر باورهای شیعی در مسئله جانشینی تأکید کرده ،اما روحیاه تجاددخواهی ،تأکیاد بار
ملیگرایی ،ایرانی گرایی و کوتاه کردن دسات علماا از مناابع قادرت از نقااط اشاتراک
دیدگاه او با سیاستهای رضا شاه بود .لواسانی عالم شیعی ساکن عراق نیز اثری در تقابل

با آراا عصر پهلوی نوشت .خلیلی نیز در کتاب توأثیر خخصویت محمود

از پیامبر تأکید کارده اسات .باا ایان حاال،

عباس مهرین در کتاب خاتم النبیین و زین العابادین رهنماا در کتااب پیوامبر از مسائله
جانشینی امام علی

چشام پوشای کردناد .علات ردّ و انکاار مهارین را مایتاوان در

تأثیرپذیری او از فضای اجتماعی و علمی میسورن هند دانسات .اماا رهنماا نموناه باارز
تأثیرپذیری از فضای ضد شیعی عصر رضا شاه است .در حقیقت فرضیه نوشتار حاضار
مبنی بر تأثیرگذاری سیاست های رضاشاه بر همگرایای باا آراا اهال سانّت تأییاد شاد.
همچنین ،روشن شد رهنما متأثر از فضای موجاود از ذکار جریاان غادیر و تأکیاد بار
جانشینی امام علی

امتناع کرده است ،به همین رو وی پس از رضا شاه ،خصوصاً پس

از نهضت امام خمینی (ره) در خرداد سال 1342ش ،کتاب پیامبر را اصالح کرد و واقعه

تبیین همگرایی سیرهنگاران شیعی ایرانی عصر پهلوی اول ...

خلفا راخدین ،بر حق جانشینی امام علی

در عوالم و

غدیر را در آن گنجانده است .تأکید وی بار باورهاای شایعی در کتااب زنودگانی اموام
حسین

نمونه بارزی از تأثیرپذیری نویسنده از سیاستهای زمانه است.
41
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ب یانگر عدم تقابل رهنما با باورهای شیعی است .در حالی که مهارین در ساال 1349ش

ا قرآن کریم ،ترجمه فوالدوند.
ا آبراهامیان ،یرواند ،ایران بین دو انقالب ،ترجمه احمد گل محمادی و محماد اباراهیم
فتّاحی ولیالیی ،تهران :نشر نی1389 ،ش.
ا آقا بزرگ ،محمد محسن ،الذریعة إلى تصانیف الشیعة ،قم-تهران :اسماعیلیان-کتابخانه
اسالمیه1408 ،ق.
ا ابن هشام ،عبد الملک بن هشام الحمیرى المعافرى ،السویر النبویوة ،تحقیاق مصاطفى
السقا و ابراهیم األبیارى و عبد الحفیظ شلبى ،بیروت :دار المعرفۀ1955 ،م.
ا انصاری ،محمد علی ،محمد پیغمبر خناخته خده ،قم :چاپ حکمت قم1344 ،ق.
ا باوسانی ،الساندرو ،مقاله « اروپا و ایران در ادبیات نوین ایران» درادبیوات نووین ایوران،
گردآوری یعقوب آژند ،تهران :انتشارات امیرکبیر13۶3 ،ش.

ا بهبودی ،سلیمان « ،خاطرات سلیمان بهبودی :بیست سال با رضا شااه» ،در رضوا خواه
خاطرات سلیمان بهبودی ،خمس پهلوی ،علوی ایوزدی ،باه کوشاش غالمحساین میارزا
سال هفتم ،شماره بیست و ششم ،تابستان 139۶

صالح ،تهران1372 :ش.

ا بغدادی ،صفى الدین عبد المؤمن بن عبد الحق ،مراصد االطالع على اسوماء االمکنوة و
البقاع ،بیروت :دار الجیل1412 ،ق.
ا بنی آدم ،حسین ،کتابشناسی موضوعی ایوران ( ،)1348-1343تهاران :انتشاارات بنگااه
ترجمه و نشر کتاب1352 ،ش.
ا جمشیدی ،اسماعیل« ،دیدار با پرفسور عباس مهرین شوشتری» ،بخارا ،سال پاانزدهم،
شماره  89و 1391 ،90ش.

ا حامدی ،زهرا ،مبانی ایدئولوژی حاکمیت و تاثیر آن بور متوون و موواد درسوی در عصور
پهلوی اول ،تهران :نشر تاریخ ایران1395 ،ش.
ا حلبی شافعی ،ابوالفرج ،السیر الحلبیة (إنسان العیون فی سیر األمین الموأمون) ،بیاروت:
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ا همو ،خلفا راخدین ،تهران-تبریز :شرکت چاپ کتاب1320 ،ش.
ا همو ،زندگانی علی بن ابیطالب (ع)  ،تهران :شرکت نسبی اقبال و شرکاا ،بیتا.

ا دیگار ،ژان پیر ،دیگران (برنار هورکاد و یاان ریشاار) ،ایوران در قورن بیسوتم بررسوی
اوضاع سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ایران در یکصد سوال اخیور ،تهوران :نشار
البرز1378 ،ش.
ا دیار بکری ،حسین ،تاریخ الخمیس فی أحوال أنفس النفیس ،بیروت :دارالصادر ،بیتا.
ا رنجبر عمرانی ،حمیرا« ،انجمن قلم ایران» ،مطالعات تاریخی ،شماره 138۶ ،18ش.
ا رهنما ،زین العابدین ،پیامبر ،تهران :انتشارات زوار133۶ ،ش.
ا همو ،پیامبر ،تهران :انتشارات زوار1348 ،ش.
ا همو ،زندگانی امام حسین بن علی بون ابوی طالوب (ع) ،تهاران :انتشاارات امیار کبیار،
1345ش.
ارشاد1371،ش.
ا صالحى شامى ،محمد بن یوسف ،سبل الهدى و الرخاد فى سویر خیور العبواد ،تحقیاق
عادل احماد عباد الموجاود و علاى محماد معاوض ،بیاروت :دار الکتاب العلمیاۀ،
1414ق1993/م.
ا طبرى ،ابو جعفر محمد بن جریر ،تاریخ االمم و الملووک ،تحقیاق محماد اباو الفضال
ابراهیم ،بیروت :دار التراث1387 ،ق19۶7/م.
ا عالمی ،احمد ،آخنایی با کشور هندوستان ،دهلی نو :خانه فرهناگ جمهاوری اساالمی
ایران1391 ،ش.

ا فوران ،جان ،مقاومت خکننده؛ تاریخ تحوالت اجتماعی ایران ،از صفویه تا سالهای پس

تبیین همگرایی سیرهنگاران شیعی ایرانی عصر پهلوی اول ...

ا رفاااعی ،عبااد الجبااار ،معجووم مووا کتووب عوون الرسووول و أهوول بیتووه ،تهااران :وزارت

از انقالب اسوالمی ،ترجماه احماد تادین ،تهاران :موسساه خادمات فرهنگای رساا،
1385ش.
ا کاظم زاده ایرانشهر ،حسین ،محمد و تعلیمات عالیه اسوالم ،حسین کاظم زاده ایرانشهر،
ترجمه مجذوب صفا ،تهران :اقبال1343 ،ش.
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اسالمیه،

1320ش.

13۶3ش.
ا همو« ،معارف و معارفپروران ایران» ،مجله ایرانشهر ،تهران :اقبال ،اول13۶3 ،ش.
ا کاظم زاده ایرانشهر ،کاظم ،آثار و احوال کاظم زاده ایرانشهر ،تهران :شرکت نسبی اقباال
و شرکاا1350 ،ش.
ا گودرزی ،حسین ،بررسی تحلیلی نشر کتاب دینوی در ایوران ،قام :پژوهشاگاه علاوم و
فرهنگ اسالمی1394 ،ش.
ا لواسانی ،حسن ،تاریخ النبی احمد (جلد اول) ،صیدا :مطبعه العرفان1359 ،ق.
ا همو ،تاریخ النبی احمد (جلد دوم) ،صیدا :مطبعه العرفان13۶7 ،ق.
ا مشار ،خانبابا ،فهرست کتابهای چاپی فارسی ،تهران :چاپخانه ارژنگ1351 ،ش.
ا مکی ،حسین ،تاریخ بیست ساله ایران ،تهران :انتشارات علمی1374 ،ش.
ا مهرین شوشتری ،عباس« ،تراجم احوال ،پروفسور عباس مهرین» ،وحید ،شاماره ،2۶
1344ش.
ا همو ،خاتم النبیین و آموزش اسالم ،تهران :کالله خاور1324 ،ش.
سال هفتم ،شماره بیست و ششم ،تابستان 139۶
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ا همو« ،عشق و تظاهرات آن در حیات اجتماعی» ،مجله ایرانشوهر ،تهاران :اقباال ،اول،

