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چکیده
معجمالصحابهی بغای از جمله مهمترین منابع صحابهنگاری قرن سام و چهارم هجری
است که همانند سایر منابع معرفتی در ازۀ ت اریخ ،ت اریخنگاش تهای ش فاف و خنث ی
نیست که واقعیتهای اجتماعی ،سیاسی ،و مذهبی را عیناً ب ازگا کن د ،بلک ه ق ایق را
تحری ،یا پنهان کردهاست .این دسته از منابع بازتابی دقیق و منطبق بر عینیت نیستند،
بلکه بهناعی بازنمایی اراده و اندیشههای مارخاند و تحت تأثیر بافتهای زمان ۀ مؤل ،
تدوین شدهاند .در این منبع نیز ،نماد تفکرات مؤل ،دربارۀ روای ات مرب ا ب ه خلف ای
راشدین ،که در برههای از تاریخ ،خاد تفکرساز بادهاند ،بیشتر است .پ ژوهش پ یشِ رو
درصدد است بر اساس روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف ،به این مسئله بپردازد ک ه
الگا و نحاۀ بازنمایی روایات معجمالصححابه دربارۀ خلفای س هگان ه و عل ی  ،بازت اب
کدام معانی از گفتمانهای سیاسی-مذهبی جامعه است .بن ابراین ای ن پ ژوهش ن اعی
تحقیق متنمحار است که چگانگی شکلگیری قدرت (سیاسی-م ذهبی و ). ..در م تن
بغای را ،که در آن با برجستهسازی یک اندیشه و طرد س ایر اندیش هه ا در قیق ت ب ه
تقایت آن قدرت پنهان پرداخته شده ،تفسیر و تبیین کند.
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گفتمان انتقادی.
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فصلنامه علمی ی پژوهشی پژوه نامۀ تاریخ اسالم
سیال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397
لفحات 54 - 31

مسئلۀ عدالت لحابه ،که از مهمترین اعتقادات سیاسیی-میذهبی اهیل سینت اسیت
(حسن عبا

حسن ،)543 ،منجر به ت لیف آثاری در زمینۀ شناخت لحابۀ رسول خیدا

توسط رجال اهل سنت شد .یکی از نخستین آثار در این زمینه ،معج الصحابهی بغیوی
است .بغوی از لحابهنگاران بنام قرن سوم و چهارم هجری در مصر و شیام اسیت .در
پایان قرن سوم ،به واسطۀ فتوحات ،جایگاه لحابه نزد اقوام غیرعرب نیز تقوییت شید،
زیرا آنها الحاب را واسطههای میان رسولاهلل
رسول خدا

و امت و نیز آشنایان به سنت و سیر

میدانستند .اما لحابهنگاشتههایی که در منیاطق مختلیف تیدوین شید،

تحت ت ثیر جریانهای فکری-عقیدتی و گاه سیاسی ،شیکلهیای مختلفیی یافیت .ایین
جریانات نه تنها در کمیت و حجم کتب لحابهنگاری ت ثیر مهمی بیر جیای گذاشیت،
بلکه در محتوا و روایات این آثار نیز اثر داشت و سبب شد تا لحابهنگاران در پی حل
و پاسخگویی یا مقابله با ایین اندیشیههیای سیاسیی-میذهبی ،رواییاتی را از الیحاب
انعکا

دهند که در راستای جو سیاسی-فکری زمانهشان باشد .همچنیین از آنجیا کیه

لحابهنگاران میبایست اوضاع و شرایط پیچیده و انواع رویدادهای درهیمتنییده را در
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

قالب شمار اندکی از واژهها یا جمالت روایت مییکردنید ،مؤلفیههیای دیگیری چیون
ذهنیت و بین

راوی نیز به میدان میآمد (استنفورد .)3۶0 ،از آنجا که خمیرمایۀ الیلی

منابع لحابهنگاری ،رواییات و احادییث اسیت ،نقی

مؤلیف در ایین دسیته از منیابع

پررنگتر است .یکی از دالیل آن ،مسئلۀ جعل حدیث است که بهطور رسیمی از زمیان
خلیفۀ سوم آغاز و تا پایان قرن دوم هجری تداوم یافت (ابوریه .)118 ،ایین مسیئله در
قرن سوم محدّثان بغداد را با تعداد زیادی از روایات ساختگی ،که هیر ییک بیا انگییز
خالی ساخته شده بودند ،روبهرو ساخت و آنان و لحابهنگیاران را وادار بیه گیزین
این روایات کرد .عالوهبرآن ،منع حدیث نیز ،که از زمان وفات رسول خدا آغاز شد ،در
قرن سوم هجری مورخان و محدّثان را با روایاتی با اخیتال

در لفیظ ییا معنیا مواجیه

ساخت .با توجه به این شرایط ،لحابهنگاران عالوه بیر گیزین
32

معنای احادیث و رواییات را بیر اسیا

رواییات ،لفیظ و گیاه

عالئیق ،ارزشهیا ،و عقایید درونیی خیوی

برمیگزیدند .مسئله این است که این احادیث و روایات بر اسا

چه معیارهایی توسط
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مقدمه

تراجم الحاب ،به بازتاب معانی کدام گفتمان جامعه پرداختهاند و نیز اینکه گفتمانهای
نامطلوبی که آنها در متن به طرد و حاشیهرانی آنها پرداختهاند ،کداماند .پاسیخ بیه ایین
سؤاالت تنها بر اسا

رویکرد تحلیل گفتمان امکانپذیر است و پژوه

حاضر نییز در

بررسی معج الصحابهی بغوی ،از میان بیشمار تراجم الحاب ،بهسبب نفوذ و جایگاه
خلفای راشدین و اختال

اندیشههای کالمی مییان فیرق مختلیف بیر سیر حقانییت و

مشروعیت خلفا ،از تراجم خلفای راشدین در معج الصحابه بنا به این شیوه نمونهگیری
کردهاست .در این پژوه  ،تالش خواهد شد تا دیدگاههای سیاسی-مذهبی بغوی ،کیه
بازتاب مجموعهای از نزاعهای گفتمانی جامعه در متن است ،با الگوی تحلییل گفتمیان
فرکال

تفسیر و تبیین شود .در پیشینۀ تحقیق در منابع لیحابهنگیاری بیه مقیاالتی بیا

عناوین «ساختار و شیوههای تدوین معج الصحابه»« ،درآمدی بر شناخت شکلگیری و
تطور لحابهنگاری» ،و «مکتبهای تیاریخی و کالمیی لیحابهنگیاری» ،از محمدرضیا
هدایتپناه ،میتوان اشاره کرد ،اما این آثار تنها به بررسی یا دستکم ،نقد بیرونی منابع
نمونهگیری از تراجم خلفای راشدین معج الصحابه را نقد کردهاست .افیزونبیراین ،از
آنجا که تحلیل گفتمان یک رویکرد بینرشتهای و بسیار گسیترده اسیت ،در بسییاری از
رشتهها ،پژوه های متنوعی بنا به آن لیورت گرفتیهاسیت .در حیوز تیاریخ نییز در
سالهای اخیر ،متون بسیاری با بهرهگیری از این روش ،بررسی و تحلیل شیدهانید ،امیا
تاکنون در هیچ مقالهای با رویکرد گفتمان به نقد منابع لحابهنگاری پرداخته نشدهاست
و ازاینرو ،میتوان کاربرد رویکرد فرکال

در نقد متون لحابهنگاری در این مقالیه را

نخستین تجربۀ پژوه های اینچنینی به شمار آورد.
رویکرد فرکالف

بررسی نزاع گفتمانها بر سر معانی سیاسی ی مذهبی ...

لحابهنگاری پرداختهاند ،در لورتی که پژوه

پی ِ رو از منظر گفتمان انتقادی و بیا

روش تحلیل گفتمان انتقادی انتقیال از سیطح جملیه و روابیط دسیتوری بیه سیطح
بزرگتر است (میلز .)171 ،در سال  ،1970گونیهای از تحلییل گفتمیان و میتن در پیی
سازماندهی نق

زبان در روابط قدرت در جامعه به وجود آمد ،زیرا پیی

از آن ،اکثیر
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لحابهنگاران گزین

و نقل شده و آنان در ذکر روایات تاریخی یا حدیثهای راجع به

اجتماعی و قیدرت داشیتند ( .)Wodak & Mayer, 5در زبیانشناسیی نقیاد ،کیه نیورمن
فرکال

چهر بارز آن است ،بیشتر به مبانی تعریف فوکو از گفتمان پرداخته و کوش

میشود مباحث فوکو انضمامیتر و پیژوه هیای تحلییل گفتمیانی روشیمندتر شیوند
(غالمرضاکاشی .)71 ،فرکال

تعریف فوکو را از گفتمان بیا چیارچوب نظیاممنیدی از

تحلیل مبتنی بر زبانشناسی متن تلفییق کیردهاسیت (میلیز .)187 ،بیا اسیتفاده از شییو
پیشنهادی وی میتوان ویژگیهایی را در متن پیدا کرد که با قرائت عادی نادیده میماند.
عالوهبراین ،متخصصان تحلیل گفتمان انتقادی بیر آنانید کیه بیا اسیتفاده از ابزارهیای
مناسب زبانشناختی از یکسو ،و با ارجاع به زمینههای تیاریخی و اجتمیاعی موضیوع
مورد بررسی از دیگرسو ،میتوان ایدئولوژی را (کیه عمیدتا از طرییق عیادیسیازی و
خنثیسازی گفتمان بهلورت پنهان درآمده) ،بیه منظیور بررسیی انتقیادی از الییههیای
زیرین متن و گفتمان به سطح آورند .بنابراین ،تحلیل گفتمان انتقیادی نیوعی از تحلییل
ایدئولوژیک متون اسیت (آقاگیلزاده .)23۶ ،ایین اییدئولوژیهیا ذهنییت مؤلیف را در
راستای دو قطب «ما» و «آنها» سامان میدهد و مورخ تمامی متن را در قالب دوگانۀ میا
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

و آنها پی میریزد و این دوگانگی بهلورت برجستهسازی و حاشیهرانی در متن نمایان
میشود .برجستهسازی و حاشیهرانی سازوکاری است که بهواسطۀ آن ،گفتمانها تالش
میکنند نقاط قوّت خود را برجسته کنند و نقیاط ضیعف خیود را بیه حاشییه براننید و
بالعکس ،نقاط قوّت غیر یا دشمن را به حاشیه برانند و نقاط ضعف او را برجسته سازند
(سلطانی .)112 ،فرکال

معتقد است متن معنایی دارد که مفسر میبایست آن را یکبار

با توجه به متغیرهای درون متن فهم کند و ییکبیار نییز ،در نسیبت بیا متیون دیگیر و
گفتمانهای زمینه به آن دست یابد .این بخ

اخیر از فهم از نظر فرکال

تفسییر میتن

است که در فاللۀ بین متن و جامعه رخ میدهد و نوعی نقد مییانمتنیی اسیت کیه بیه
ت ثیرات قدرت و اجتماع بر متن میپردازد .در این مرحله مشخص خواهد شد که ماجرا
چه بوده و چه دشواریهایی ذهن مورخ را به خوی
34

مشغول ساخته و نقی

زبیان در

این باره چه بودهاست (فرکال .)222 ،
روش تحلیل متن در این مقاله نیز مبتنی بر تفکیک برجستهسازی و حاشییهرانیی در
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پژوه های جامعهشناختی زبان تیوجهی کمّیی بیه موضیوعاتی چیون سلسیلهمراتیب

چگونه گفتمانها را در راستای ایدئولوژی خودی برجسته ساخته و با حاشیهرانی معانی
گفتمانهای غیرخودی ،به طرد آنها پرداخته و روایات را در راستای اعتبار گفتمانهیای
مورد توافق

گزین

و نقل کردهاست.

فضای گفتمانی تدوین معجم الصحابه
مهمترین مباحث در قرن سوم هجری ،مسائل سیاسی ،بهویژه در موضیوع امامیت و
خالفت ،بود (طوسی .)554/2 ،این مسئله مواضع و واکین هیای متفیاوت گیروههیای
مختلف جامعه اسالمی را در پی داشت و به تشعبات زیادی دامن زد .همچنین نوشتهها،
فتاوی ،و متون فقهی بسیاری در این دوره بیا محورییت جانشیینی رسیول خیدا شیکل
گرفت .ازاینرو ،میتوان گفت اپیستمۀ سیاسی حاکم بیر ایین دوره از تیاریخ اسیالمی،
مبانی مشروعیت قدرت ،آن هم از نوع دینی ،است .ظهور این نظام معرفتیی در جامعیۀ
اسالمی به ظهور گفتمانهای متعددی انجامید که بیهمنظیور اعیالم مشیروعیت خیود و
 ،)25به سراغ مذهب رفتند و گفتمانهای میذهبی نییز ،بیههید

هژمونییک شیدن در

اجتماع از قدرت (سیاست) بهره گرفتند .این دو گفتمیان متعیارضِ سیاسیی و میذهبی
بهمنظور تثبیت خوی  ،دالها و معناهای همدیگر را به کیار بردنید و فضیای گفتمیانی
مشترکی بین آنها شکل گرفت که نتیجۀ آن ،ظهور گفتمانی واحد و سیاسی-مذهبی بود.
بنابراین ،همۀ گفتمانهای این دوره زیرساختها و مسائل واحیدی داشیتند کیه الفیا ،
مفاهیم ،و ساختار مشترک ،آنها را به هم نزدیک میکرد (فیرحی)58 ،؛ همۀ آنهیا بیرای
هژمونیک شدن در جامعه از کانال علم (روایات نبوی) وارد شدند و با گزین  ،جعیل،
و طرح روایات بهنفع خوی  ،به تقویت گفتمان خود در جامعه دست زدند .پاسیخ بیه

بررسی نزاع گفتمانها بر سر معانی سیاسی ی مذهبی ...

کسب هژمونی در جامعه و بهعلت ایدئولوژیک بودن بنیان دولت اسالمی (لمبتون-23 ،

الل رهبری جامعۀ اسالمی ،دو گفتمان سیاسی-مذهبی را در اواخر قرن سوم برجسیته
سیاخت؛ ایین دو گفتمیان ،تشییع و تسینن بودنید کیه از دو حیزب علیوی و عثمیانی
برمیخواستند و بر سر دو دال مرکزی امامت و خالفت به نزاع گفتمانی مشغول بودند.
با اینکه بیشتر فِرق اسالمی با یکدیگر اختال

و درگیری داشیتند ،ایین اختالفیات در
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زبان است .کوش

شده به این سؤال پاسیخ داده شیود کیه بغیوی در معجة الصةحابه

کانون تجمع شیعیان و حنبلیها ،بهعنوان طیف تندرو سنیمذهب ،بود (حموی)448/4 ،
و عالمان حنبلی بسیاری در بغداد حضور داشتند (ابنخلدون .)5۶۶/1 ،در اواخیر قیرن
سوم دو گفتمان سیاسی-مذهبی شیعه و حنبلی نسبت به سیایر گفتمیانهیا برجسیتهتیر
شدند (حموی )255/4 ،که در این میان گفتمان سنت با گرای

حنبلی ،بهعنوان گفتمان

رسمی ،حمایت قدرت را نیز با خود داشت و ازاینرو ،با نیروی قدرت به حاشیهرانیی
تشییع روی آورد .گفتمییان تش ییع کییه در اواخییر قییرن سییوم هجییری بییا حاش ییهران یی
سختافزاری گفتمان تسنن مواجه شد ،شیو رقابت نرمافزاری خود را ناکارامد دیید و
ازاینرو ،با برپایی جنب هایی به حاشیهرانی سختافزاری رقیب روی آورد و همچنین
با نفوذ به دربار عباسی (بارانی )147 ،به کنترل قدرت و سیاست پرداخت و با ورود به
مراکز قدرت بر سایر قلمروی اسالمی نیز تسلط یافت .به علت عدم باور به گرای های
عقالنی در میان اهل سنت ،در آغاز این حنابلیه بودنید کیه تجلیی بیشیتر یافتنید و بیه
فتنهانگیزی برخواستند (ابنمسکویه149/5 ، ،؛ حموی .)255/4 ،ولی بهتدریج بیتدبیری
حنابله در ت مین نیازهای فکری و پاسخگویی به پرس های زمانه و تعصبشان در نیزاع
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

یا طرد رقبا آشکار شد .در بسیاری اوقات ،نزاعها میان فرقههای سنی از مجادالت میان
شیعه و سنی بر سر معناها بیشتر بود ،بهطوری کیه خیردهگفتمیان حنابلیه ،بیا تفکیرات
سلفیگری ،بیشترین درگیری را با سایر خردهگفتمانهای اهل سنت داشت .اهل سینت،
معتزله و شافعیها را جزو الحاب رأی میدانستند و دوگیانگی مییان الیحاب رأی و
الحاب حدیث جامعه را به عرلۀ منازعات تعصبآمیز بدل کرده بود .حنابله ییا اهیل
حدیث در رفتار با دشمنانشان به خشونت (شیو سختافزاری) شیهرت داشیتند .طیرد
سختافزاری مخالفان در گفتمان حنبلی ،این فرقه را با کاه

گرای

اجتماعی به آنان

روبهرو ساخت .اگرچه در این نیزاعهیا گفتمیان تسینن سیلفی ساختارشکسیته شید و
هژمونیاش را از دست داد ،هژمونیک شدن گفتمان تشیع بر افکار عمومی نییز حالیل
نشد و در آن قرن ،روابط نیروهای سیاسی و میذهبی در وضیعیت تیوازن نسیبی قیرار
3۶

گرفت و امکان حذ

هر یک از دو نیروی شیعه و سینی از عرلیۀ اجتمیاع و قیدرت

منتفی بود ،زیرا حنابله بهعلت فزونی جمعیتشیان در بغیداد و تنیدروی در برخیورد بیا
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میان شیعه و خردهگفتمان حنابله نمود بارزتری یافت ،زیرا بغداد ،مرکز خالفت اسالمی،

منازعات در جامعۀ اسالمی از سطح شمشیر به عرلۀ قلم انتقیال یافیت .گفتمیانهیای
مختلف راجع به مسائلی چون انتخاب امام یا خلیفه ،تعداد خلفیا ،و فضیل و برتیری و
ترتیب آنها به تولید معنا پرداختند و در راستای تبلیغ و تثبیت معنای میورد نظیر خیود
دسیت بیه تیدوین رسیالههیایی زدنید و بیا طیرح معیانی جدییدی در بیاب خالفییت،
لورتبندیهای متفاوتی ارائه و مرزهای نظری خود را مشخص کردنید .همچنیین در
طرد اندیشههای دیگر ،ردیههایی علیه مخالفان نوشتند .بههمینجهت ،در این دوران در
ممالک اسالمی پدید «عقیدهنویسی» رواج یافت .بهایینترتییب ،هیر گفتمیان مرزهیای
سیاسیاش را لورتبندی و با تثبیت اولیۀ هویت خود ،سیعی در طیرد و نفیی دیگیر
گفتمانها و اندیشهها میکرد .در این میدان تخالم گفتمانی ،هر گیروه بیرای تفیوق و
برجستهسازی خود و بهحاشیهرانی معانی سیاسی-مذهبی رقیب ،دست به جعل و ت ویل
روایات زد و به نشر احادیثی در فضل و ت یید یا ذم و طعن خلفای سهگانیه و علیی
پرداخت (سباعی .)79 ،ازاینرو ،رقابت و تخالم گفتمانی از میدان اجتماع بیه عرلیۀ
برجستهسازی گفتمان خودی در معرفه الصحابه نیز قابل بررسی است و با تفسییر میتن
میتوان به آن دست یافت.
عبدالعزیز بغوى ،معرو

به ابنمنیع (ابنندیم ،)423 ،از لحابهنگاران بنام قرن سیوم

هجرى است که از کودکى به لحابهنگارى پرداختهاست (ذهبی .)442/14 ،او از محضر
استادان بزرگى استفاده و اغلب از آنها روایت نقل کردهاست .احمد بن حنبیل از کسیانى
است که بغوى از او روایات بسیاری نقل کردهاست .او از دوستداران احمد بن حنبیل و
مالزم وى بوده و اکثر معلومات

را از احمد و پسرش ،عبداهلل ،فراگرفتهاست .بغیوی در

تراجم خلفای راشدین به همان شیوهای که به سایر لحابه پرداخته ،عمل کردهاست ،اما

بررسی نزاع گفتمانها بر سر معانی سیاسی ی مذهبی ...

قلم و زبان وارد شد .بازتاب این نزاع بر سر طرد معانی گفتمان غییر و اعتباربخشیی و

در مواردی در این شیوه اختالفاتی یافت میشود .وی جلد سیوم کتیاب را بیا ترجمیۀ
احوال ابوبکر آغاز کرده و در جلد چهارم معج الصحابه ،بر اسا
بر اسا

حیرو

امیرالمومنین علی

ترتیب خالفت و نه

الفبیایی ،ابتیدا بیه شیرح حیال عمیر ،سیپس ،عثمیان و در نهاییت،
پرداختهاست .بهعبارتی ،او ترجمۀ احوال خلفیای راشیدین را بیر
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مخالفان ،باالخص شیعه و معتزله ،هنوز بر آگاهی جامعه ت ثیرات بسیزایی داشیتند .ایین

بازتاب نزاعهای گفتمانی بر سر معانی سیاسی در معجم الصحابه
الف) طرد و برجستهسازی گفتمانها در مسئلة تعداد خلفا و افضلیت آنها

در این دال سیاسی در حوز امامت ،بغوی مت ثر از گفتمان حنبلی اسیت کیه ضیمن
پذیرش علی

بهعنوان خلیفۀ چهارم ،فضیلت خلفای سهگانه و علیی

ترتیب به خالفت رسیدنشان میپذیرد .او اندیشۀ تفضیل را در دو بخ

را بیه همیان
طرد کردهاست:

 .1طرد اندیشۀ تفضیل علی بر ابوبکر .طرد این معنیا در معجة الصةحابه درواقیع در
راستای طرد معنای امامت و راههیای گیزین

امیام در گفتمیان سیاسیی شییعه اسیت.

ازاینرو ،با بررسی ایدئولوژی بغوی در مسئلۀ گزین

امام میتوان به اندیشیۀ میتن در

مسئلۀ تفضیل نیز دست یافت .شیعیان بر این عقیدهاند که امامیت از طیر
بهواسطۀ نص تعیین میشود .در معج الصحابه ،گزین

امام بر اسا

خداونید و

این شیو معنایی

از ایدئولوژی غیر به شمار میآید .اینکه بغوی بیشترین روایات را به فضییلت علیی
اختصاص داده ،دلیلی بر خالفت و افضلیت ایشان پس از رسیول خیدا در نظیر بغیوی
نیست .شیعیان برای مشروعیت خالفت علی و افضلیت او بر سیایر خلفیا بیر رواییاتی
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

ت کید کردهاند که از میان آنها ،بغوی تنها به حیدیث غیدیر بسینده کیردهاسیت (بغیوی،
 ،)3۶4/4زیرا تمامی نویسندگان معتبر و متعصب سنی ایین حیدیث را ثبیت و لیحت
واقعه را ت یید کردهاند .بنابراین هرگز لحت واقعۀ غدیر و توجیه و عناییت پییامبر بیه
علی

مبنای مجادلۀ شیعه و سنی نبوده و نیست .اختال

بین این دو گفتمان سیاسی-

مذهبی بر سر معنای کلمۀ موال در روایت است .شیعیان این واژه را بهمعنی رهبر ،آقا ،و
سرپرست میدانند و لریحا علی را جانشین بالفصل پیامبر مینامند ،ولیی اهیل سینت
کلمۀ موال را بهمعنی دوست و یاور یا محرم راز تفسیر میکنند (ابنکثییر)214-208/5 ،
و چنین استدالل میآورند که منظور پیامبر تشویق پیروان

به توجه بیشتر به علی

و

ایجیاد قیدر و اعتبیار و مهیر و محبیت بیرای وی بیودهاسیت .بغیوی نییز در راسیتای
38

اعتباربخشی به گفتمان سنت در مسئلۀ گزین

امام ،با بهرهگیری از روایات رسول خدا،

حدیث و بهواسطۀ چین

ساختاری و ارائۀ روایات در متن ،همیان

با استراتژی گزین
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اسا

ترتیب به خالفت رسیدنشان بررسی کردهاست.

رسول خدا دربار دوستی و مودت به علی

بیان کرده؛ از جمله« :ای علی جز میؤمن

تو را دوست ندارد و جز منافق تو را دشمن ندارد» (بغوی .)3۶2/4 ،در روایتی ،بهنقیل
از رسول اکرم ،امام را ولی کل مؤمنان بعد از پیامبر معرفی کردهاست (بغوی )3۶3/4 ،و
در ادامه به بیان حدیث غدیر پرداختهاست (بغوی .)3۶4/4 ،بغوی بالفالله پس از ذکر
روایت غدیر ،دوباره به سفارش رسول خدا در دوستی با علی پرداخته ،با این شرح کیه
«کسی جز مؤمن او را دوست ندارد و کسی جز منافق بر او غضب نمییدارد» (بغیوی،
 .)3۶4/4گزین

و چ ین

روایات در معج الصحابه بهگونهای است که خواننده از واژ

«ولی» همان نگرش اهل سنت را برداشت کند و این روایت سیاسی را ،که شییعه آن را
نص آشکار دربار خالفت و افضلیت علی
و چی ن

بر سایر لحابه میداند ،بهواسطۀ گزین

هدفمندانۀ روایات رسول خدا در سفارش به دوستی با علی کمرنگ میسیازد

و برداشت اهل سنت از کلمۀ موال را به خواننده منتقل میکند.
در معج الصحابه ،عالوه بر چین

هدفمندانۀ روایات ،بیا گیزین

گفتمان سنت پرداختیه شیدهاسیت.

مهمترین معیار خالفت در گفتمان سیاسی سنت ،انتخابی بیودن خلیفیه اسیت .بررسیی
لفات و ارزشهایی که بغوی برای خلفای راشدین به کار برده ،نشان میدهد کیه وی
آن لفات را در راستای اختیارات خالفت گزین
لفات ممدوح و فضایل علی

و نقل کردهاست .در کتاب او ،شمار

نسبت به سایر خلفا بیشتر اسیت .همچنیین بغیوی در

ذکر لفات خلفا به مواردی اشاره کرده که مختص ویژگییهیای رفتیاری و شخصییتی
شیخین است ،ولی در تولیف علی  ،بهجای چنین ولفهایی ،بیه بازتیاب فضیایل
ایشان پرداختهاست .مهمترین تولیفی که از لفات اخالقیی ابیوبکر در میتن انعکیا
یافته ،رحیم و دلسوز بودن است (بغوی .)451/3 ،دربار لفات اخالقی عمر نیز با نقل

بررسی نزاع گفتمانها بر سر معانی سیاسی ی مذهبی ...

دیگر ،به برجستهسازی معیارهای خالفت بر اسا

و نقیل رواییاتی

روایتی از ابنکثیر سلمی نوشتهاست« :عمر هم سختگیر بود و هیم تسیامح مییورزیید»
(بغوی .)339/4 ،این تولیف از عمر تنها لفتی ارزشیی اسیت کیه بغیوی در ولیف
خلیفۀ دوم به کار بردهاست؛ تولیفی متعارض با دو بار ارزشی مثبیت و منفیی .دربیار
خشونت اخالقی و تندی خلیفۀ دوم در کتب و منابع ،روایات زییادی نقیل شیدهاسیت
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مضمون موال را بر اسا

گفتمان سنت مینعکس سیاختهاسیت .او در ابتیدا رواییاتی از

درلدد بودهاست با بهرهگیری از استراتژی حسن تعبیر ،خشونت و شخصیت اخالقیی
نامتعار

عمر را ،که در اکثر منابع رعبآور ترسیم شده ،با ولف تعدیلشد «تسیامح»

همییراه کنیید .همچنیین عییالوه بییر آنکییه خشییونت ظییاهری خلیفیۀ دوم را بییا عبییارت
«سختگیری» تولییف کیرده ،بیا آوردن ویژگیی متقابیل «تسیامحورزی» و ایجیاد ییک
دوگانهسازی اخالقی تالش کرده به تعدیل هویت اخالقی عمر مدد برساند.
بغوی در تولیف خلیفۀ سوم نیز از مقولۀ رفتار و اخیالق وی آغیاز کیردهاسیت؛ او
عثمان را از زبان رقیه ،دختر رسول خدا ،از مردان خوب و شبیهترین لحابه در خلق به
رسول خدا تولیف کردهاست (بغوی.)330/4 ،
بنابراین سه خلیفۀ نخست از منظر مؤلف معج الصةحابه تنهیا بیر اسیا
ویژگیهای رفتاریشان در مواجهه با مردم برجسته شدهاند ،ولی علی

اخیالق و

بهعنوان خلیفۀ

چهارم در اندیشۀ بغوی (بغوی )337/4 ،با شرح فضیایل درونیی تولییف شیدهاسیت.
بغوی سه مرتبه علی را با لفت علم تولیف کردهاست .در روایت نخسیت ،تولییف
علی به فضیلت علم را از زبان خود حضرت و با نوعی طیرد از طیر
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

ساخته« :ما پسربچه بودیم که در بازار علی را دیدیم ...او را شکمگنیده خوانیدیم .علیی
گفت :چه میگویید؟ گفتیم :به ما گفتند که به شما شکمگنده گوییم .علی گفت :بله ،من
شکمگندهام؛ باالی

علم و پایین

طعام است» (بغوی .)359/4 ،همچنیین در رواییات

دیگری آورده« :هیچ یک از الحاب پیامبر نبود کیه بگویید از مین بپرسیید ،الّیا علیی»
(بغوی )3۶1/4 ،و «عمر در مشکلی که پی

میآمد ،اگر ابوالحسن نبیود و او را ییاری

نمیکرد ،به خدا پناه میبرد» (همان .)3۶2/4 ،این دو روایت نیز تعبیری دیگر از فضیلت
امام در علم هستند .اگر توانایی پاسخ به سؤاالت الحاب و حل مشکالت عمر توسیط
علی

را پاسخ به سؤاالت و حیل مشیکالت علمیی-فقهیی تفسییر کنییم ،در معجة

الصحابه ،علی

سه مرتبه با فضیلت علم تولیف شیدهاسیت .عیادلتیرین و بهتیرین

قاضی مدینه بودن ،از دیگر فضایلی است که علی
40

میردم مینعکس

در معج الصةحابه بیه آن ولیف

شده« :علی روایت میکند :بعد از آن دعای پیامبر ،من در امیر قضیاوت دیگیر مشیکلی
نداشتم و قضاوتی بر من مبهم نیامد» (بغوی .)3۶1/4 ،از همین روست که بغوی امام را

Downloaded from journal.isihistory.ir at 20:44 +0330 on Saturday December 14th 2019

(ابن سعد 274/3 ،و  )282و به نظر میرسد بغوی نیز با نقل روایت از ابنکثییر سیلمی

درخواست امام از مردم برای پرس

از ایشان ،در واقع دعوت از سؤال دربیار مسیائل

فقهی و قضایی باشد ،زیرا در معج الصحابه بالفالله پس از مسئلۀ قضاوت و عیدالت
علی و دعای پیامبر در حق امام ،به آن پرداخته شدهاست.
با وجود آنکه در معج الصحابه لفات و فضایل ارزشی علی

نسبت به سایر خلفا

از کمیت باالتری برخوردار است ،بغیوی تیالش کیرده بیا حیذ

ارزشهیا و فضیایل

بیشمار حضرت تا حد امکان یا تقسیم آنها بین خلفای سهگانه ،در طرد مخالفان بهیره
گیرد .هیچ یک از فضایل و ارزشهایی که او نقل کرده بر افضلیت سیاسی علیی
سایر خلفا داللت ندارد ،بلکه آن فضایل بر اسیا

بیر

اییدئولوژی مؤلیف گیزین

و نقیل

شدهاست .علم ،عدالت ،و قضاوت ،مهمترین فضایل و ارزشهاییاند که علی

با آنها

در معج الصحابه تولیف شدهاست (بغوی)3۶2-3۶1/4 ،؛ لفاتی که در شمار فضایل
حضرت بوده و شرح آنها با رویۀ کار بغوی در تولیف اخالق سیایر خلفیا همخیوانی
ندارد .در حالی که در معج الصحابه ،سه خلیفۀ نخسیت از منظیر ارزشهیای رفتیاری
علم ،عدالت ،و قضاوت ،از نظر اخالقی تازیانهبیهدسیت اسیت (بغیوی .)3۶0/4 ،ایین
واژگان ارزشی معج الصحابه دربار علی  ،افضلیت اخالقی ایشان را بر سیه خلیفیۀ
نخست کمرنگ میکند .بهعبارتی ،مهمترین عامل اعتبار بیشتر سه خلیفۀ نخست نسبت
به علی

نه اعلمیت آنها ،که اخالق و رفتار خلفا با میردم تحیت حاکمیتشیان عنیوان

شدهاست .همفکران بغوی نیز در مورد علی

به انعکا

همین عقیده پرداختهانید کیه

«علی کار خالفت را شایسته نیست ،زیرا مردی سخت دینیدار اسیت؛ از هییچ خطیایی
چشمپوشی نمیکند ...و با این روش نمیتوان رعییت را اداره کیرد» (ابینابییالحدیید،
 .)81-80/12 ،1387اگرچه علم از شروط امامت نزد شیعه و سینی اسیت ،در گفتمیان

بررسی نزاع گفتمانها بر سر معانی سیاسی ی مذهبی ...

تولیف و برجسته شدهاند ،علی  ،با وجود فضایل و ارزشهای بیشیماری همچیون

اهل سنت ،اینکه کسی لِرفا عالم باشد را نمیتوان دلیل امامت وی دانسیت ،بلکیه وی
زمانی امام است که امت او را به این مقام منصوب کنند (خنجی .)79 ،ازاینرو در ایین
دیدگاه ،الزم نیست امام ،اعلم زمان خوی

باشد و همین اندازه که به اجتهاد و آگیاهی

به احکام الهی رسیده باشد ،کافی است و امامت وی با اختیار و پیذیرش میردم تحقیق
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عادلترین قاضی اهل مدینیه تولییف کیردهاسیت (همیان .)3۶1/4 ،بیه نظیر مییآیید

کییرده ،امییا مقبولی یت اجتمییاعی عل یی

را بییا ولییف سییختگیری وی در احکییام و

تازیانهبهدست بودن او ،طرد میکند و فضایل علمی حضرت را عامیل افضیلیت وی در
خالفت به شمار نمیآورد .بغوی عالوه بر طرد اخالقی علی  ،به تولیفاتی با واژگان
ارزشی دیگری راجع به ایشان پرداخته که ظاهرا مثبت و در باطن ،با بار معنیایی منفیی
استفاده شدهاند« :علی نقل میکند :رسولاهلل مرا قاضی کرد ،ولی من گفتم :مین جیوانم؛
مرا بهسوی قومی میفرستی که از من باتجربهترند» (بغوی .)3۶9/4 ،بغوی با ذکیر ایین
روایت ،لفت «جوانی» را ،که در ظاهر بار ارزشی مثبتی دارد ،بهمعنای عدم تجربۀ کافی
در ادار جامعۀ مسلمانان و در راستای طرد تفضیل علی بر سایر خلفا به کار گرفتهاست.
بنابراین ،در اندیشۀ بغوی ،علی  ،با همۀ فضایل بیشیماری کیه از وی در منیابع ییاد
شده ،بهعلت خشونت و استفاده از ابزار زور (تازیانه) و عدم تجربۀ کافی (جیوانی) در
ادار جامعه ،طرد اخالقی و مدیریتی میشود .در کتاب بغیوی ،تازیانیهبیهدسیت بیودن
حضرت منجر به کینۀ مردم از او عنوان شدهاست (نک :بغوی .)3۶5/4 ،ازاینرو ،چنیین
القا شده که علی

از مقبولیت الزم در خالفت برخوردار نیست ،تا آنجا کیه در بیازار

سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

مدینه به کودکان دستور میدهند به او توهین کنند (بغوی )3۶0/4 ،و خصائص ظیاهری
او (شکمگندگی) نسبت به فضایل و ارزشهای درونی ،همچون علم و تدبیر ،برجسیته
شدهاست .از منظر معج الصحابه ،تفضیل ابوبکر بر علی

به مقولیۀ تجربیه و اخیالق

بازمیگردد و فضایل و لفاتی هم که از خلفا در این کتاب انعکا

یافتیه ،در راسیتای

طییرد معییانی گفتمییان سیاسیی ش ییعه در مسییئلۀ افضییلیت علیی

بییر سییایر خلفییا و

برجستهسازی امامت اختیاری در گفتمان سیاسی سنت است.
دومین معیار اهل سنت در انتخاب خلیفه ،قریشی بودن است که در رواییات بغیوی
نیز برجسته شدهاست .بغوی در روایتی از عایشه آورده« :پدرم مرا در هنگام بیماریاش
لدا زد و گفت ای دخترم! من گرامیترین مردم قری
در این روایت ،با ولف ابوبکر بهعنوان گرامیترینِ قری
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بودم» (بغیوی .)451/3 ،بغیوی
دو معنا را به خواننده منتقل

کردهاست؛ نخست آنکه افضل همۀ مردمان قری  ،ابیوبکر اسیت و دیگیر آنکیه مقولیۀ
افضلیت خلفا تنها در میان قری

قابلطرح است .بغوی ،مت ثر از اندیشۀ اهل سنت و در
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مییابد .از همین جهت است که بغوی بر لفات اجتماعی در سه خلیفۀ نخست ت کیید

فرد قری

و افضل بر سایر خلفا و علی

معرفی کرده و اینگونه بیه برجسیتهسیازی

گفتمان سیاسی-مذهبی اهل سنت ،بهعنوان گفتمانی خودی ،پرداختهاست.
معیار دیگر خالفت در گفتمان اهل سنت این اسیت کیه الیل والییت از آنِ طالیب
والیت نیست .از ابوبکر نقل شده که «از رسول خدا دربار این موضیوع سیؤال کیردم.
ایشان به من فرمودند :ای ابوبکر! خالفت از آن کسی است که از آن رویگردان است ،نه
کسی که بر گرد خالفت میجهد و از آن کسی اسیت کیه از آن دوری مییجویید ،نیه
کسی که به آن نزدیک میشود و برای کسی است که به او بگویند خالفت مال توست،
نه کسی که بگوید خالفت از آن من است» (کردعلی .)354 ،شاید همین سیخن ابیوبکر
سبب ورود این اندیشه به گفتمان سیاسی اهل سنت شدهاست؛ درواقع ،این اندیشه یکی
از توجیهاتی است که نظریۀ سیاسی اهل سنت بهعنوان جزئی از ساختار منطقییاش در
برابر ادلۀ شیعه ،که مبنی بر اعتبار نص در تعیین یا معرفی علی بهعنیوان خلیفیه اسیت،
مطرح میکند .برجستهسازی این معنا در معج الصحابه از ایین رواییت نییز بیه دسیت
(مقام خالفت) هم راضی هستم ،یعنی کراهت دارم که مرا خلیف اهلل میخوانند» (بغوی،
 .)451/3بغوی در این روایت ،ضمن برجستهسیازی اندیشیۀ میذکور در گفتمیان اهیل
سنت ،درواقع ادعای علی

در افضلیت خود را بر ابوبکر در مسیئلۀ خالفیت نییز بیه

حاشیه راندهاست.
دال بعدی گفتمان سیاسی اهل سنت در مسئلۀ امامت ،شرایط سِنّی است .اولیین بیار
ابوعبید جراح خطاب به علی

بیان کرد :ای پسرعمو! تو جوان هستی و آنان مشیایخ

قوم هستند و تجربه و شناختی را که آنیان از امیور دارنید ،نیداری (دینیوری.)15-14 ،
بغوی بیه ایین اندیشیه در گفتمیان سینت نییز ،بیر اسیا
بخشیدهاست :در آن روایت ،امام با گزین

روایتیی از علیی

اعتبیار

بررسی نزاع گفتمانها بر سر معانی سیاسی ی مذهبی ...

میآید« :به ابوبکر گفته میشد خلیف اهلل .پس گفت :من خلیفۀ محمدم و به کمتر از این

رسول خدا بهمنظور قضاوت قومی فرستاده

میشود ،ولی حضرت به این مسئله اعتراض کرده و خطاب به رسول خدا فرمیودهانید:
«من جوانم و مرا به سوی قومی میفرستی که از من باتجربهترند» (بغیوی .)3۶0/4 ،در
این روایت ،بغوی از زبان خود علی ،افضلیت را از او طرد کرده و با حاشیهرانی گفتمان
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راستای افضلیت ابوبکر ،با بهرهگیری از استراتژی ذکر حدیث ،خلیفۀ اول را گرامیترین

پختگی قوم را از خوی
انعکا

برتر یافته و به ایین انتسیاب اعتیراض کیردهاسیت .درواقیع،

تجربۀ قوم ت ویلی از کبر سن و پختگی سیاسی-مذهبی سایر الحاب نسبت به

ایشان است و بغوی با گزین

و نقل این روایت ،به برجستهسازی گفتمان اهیل سینت

پرداختهاست.
در ترجمۀ احوال ابوبکر نیز ،بغوی در دو روایت به مسئلۀ کبر سن (تجربۀ سیاسیی-
مذهبی) او پس از رسول خدا اشاره کردهاست .در رواییت نخسیت ،بیه نقیل از انیس،
ابوبکر را بزرگترین الحاب رسول خدا معرفیی کیرده (بغیوی )449/3 ،و در رواییت
دیگر ،به مقایسۀ سن رسول خدا با ابوبکر پرداختهاست (همانجا) .برجستهسازی مقولۀ
سن در مبحث امامت شیو دیگر بغوی است که بهواسطۀ آن ،افضلیت ابوبکر در مقابل
علی

برجسته شدهاست.

برجستهسازی خالفت ابوبکر در معج الصحابه .روایات معج الصحابه نشان میدهد
که بغوی با گفتمانی مواجه بوده کیه حقانییت ابیوبکر و خالفیت او را پیس از رسیول
خدا

طرد میکرده و با حمله به مقام خلیفۀ اول ،خالفت علی

را منصوص الهیی

سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

به شمار میآوردهاست .ازاینرو ،بغوی برای بهحاشیهراندن ایین گفتمیان و در راسیتای
اعتباربخشی به خالفت ابوبکر ،بیه گیزین

و نقیل رواییاتی روی آورده کیه بیا اثبیات

حقانیت خلیفۀ اول ،ضمن برجستهسازی گفتمان خودی ،بخ هایی از عنالر گفتمیان
غیرخودی را طرد میکردهاند .ازجمله روایت عبداهلل بن عمرو که در آن« ،رسیول خیدا
فرمودند :در پی من  12خلیفه خواهند آمد که [از میان آنها] ابوبکر زندگی نمیکند ،جز
اندکی» (بغوی .)450/3 ،بغوی با نقل این روایت ،خالفت ابوبکر را پیی بینیی رسیول
خدا و مورد ت یید ایشان به شمار آورده و مسئلۀ انتخاب او توسط مسلمانان را ،که مورد
طعن گفتمان تشیع است ،برجسته کردهاست .سپس در راستای اعتباربخشی به خالفیت
ابوبکر ،به همراهی او با رسول خدا در غیار (بغیوی )453/3 ،پرداختیه کیه در گفتمیان
سیاسی اهل سنت ،اغلب بهمنظور مشروعیتبخشی به خالفت ابوبکر ،نقل میشود.
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در این بخ های معج الصحابه ،تقابل گفتمانی بین دو گفتمان کالن شییعه و سینی
است که در یکی از آنها مسئلۀ خالفت خلیفۀ نخست بهطور کلی انکیار مییشیود و در
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شیعه ،برتری علی را بر ابوبکر خاتمه دادهاست ،زیرا در ادامۀ روایت ،علی

تجربیه و

 .2طرد اندیشۀ تفضیل عل ی

هد

ب ر عثم ان .برخیی از رواییات معجة الصةحابه بیا

طرد و حاشیهرانی اندیشۀ تفضیل علی بر عثمیان گیزین

و نقیل شیدهانید .ایین

مسئله در متن ،دیگر از نوع تقابل دو گفتمان شیعه و سنی نیست ،زیرا شیعه افضلیت دو
خلیفۀ نخست را نیز طرد میکرد .بلکه نزاعی درونمتنی است میان خیردهگفتمیانهیای
اهل سنت.
اندیشۀ افضلیت علی بر عثمان گفتمانی است کیه بیرای نخسیتین بیار توسیط اهیل
حدیث کوفه مطرح شد؛ آنها ابوبکر و عمر را بر اسا
بهعنوان دو خلیفۀ نخست ،علی

اندیشۀ گفتمیانی اهیل حیدیث،

را در مرتبۀ سوم ،و عثمان را بهعنوان خلیفۀ چهیارم

پذیرفتند .خردهگفتمانهای دیگری از اهل حدیث هم در عراق شکل گرفت که بیر سیر
مسئلۀ افضلیت و تعداد خلفا با کالنگفتمان اهل سنت اختال
به متشیعان معرو

داشتند .این گروهها کیه

بودند ،تنها به سه خلیفه اعتقیاد داشیتند و عثمیان را فاقید هرگونیه

افضلیت میدانستند و با رد خالفت او ،ترتیب خلفا را اینگونه ترسیم میکردند :ابوبکر،
میبایست با دو گفتمان در نزاع بوده باشد .نخست بایستی بیا طیرد افضیلیت علیی بیر
عثمان ،خردهگفتمان اهل حدیث کوفه را به حاشیه میراند و سپس ،بیا برجسیتهسیازی
ویژگیهای عثمان و اثبات حقانیت او ،گفتمان متشیعان عیراق را ،کیه بیه حاشییهرانیی
عثمان میپرداخت ،طرد میکرد .ازاینرو ،وی به ترسیم هویتی مثبت از عثمان در میتن
پرداختهاست .هویتی که وی از خلیفۀ سوم ترسیم کرده ،در پاسخ به طرد هیویتی او در
دو گفتمان مذکور است .از آنجا که بغوی نمیتوانسته به بیان فضایلی از عثمان بپیردازد
که افضل بر فضایل علی باشد ،به روایاتی جعلی متوسل شیده کیه در آنهیا ترتییب بیه
خالفت رسیدن خلفای سهگانه و علی

بر اسا

گفتمان سیاسی-مذهبی اهیل سینت

بررسی نزاع گفتمانها بر سر معانی سیاسی ی مذهبی ...

عمر ،و علی (خالل .)409 ،بغوی نیز در معج الصةحابه و در مقولیۀ افضیلیت عثمیان،

مورد توافق رسول خدا مطرح شدهاست .نکتۀ جالبتوجه اینکیه ایین رواییات تنهیا در
بخ

تراجم احوال عثمان آمده و در ترجمۀ احوال سایر خلفا بیه چشیم نمییخورنید.

«احمد بن ابراهیم روایت کرده که :با عمر حج گزاردم ،پس قافلهساالر آواز سر داد کیه
امیر بعد از عمر ،عثمان است .سالی دیگر با عثمان حج گزاردم ،قافلهساالر فریاد مییزد
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گفتمان دیگر ،که در قطب مثبت متن قرار دارد ،مقام مشروع ابوبکر به شمار میآید.

از ابوعبداهلل ،احمد بن حنبل سؤال کردم که از چهل سال پی

تیا بیه حیال میردم چیه

نظری به تفضیل داشتهاند .گفت :ابوبکر ،عمر ،عثمان و ...علی نزد ما از خلفای راشدین
است» (بغوی .)337-33۶/4 ،این روایتها عالوه بر آنکیه علیی

را در افضیلیت بیر

ابوبکر و عثمان طرد میکنند ،معنایی جدید از تقابل گفتمانی در معج الصحابه به دست
میدهند که دیگر از نوع تقابل شیعه و سنی نیست ،بلکه حاکی از تضادی درونگفتمانی
بین فرق اهل سنتاست.
برجستهسازی هویت عثمان .بغوی پس از طرد اندیشۀ تفضیل علی بر خلیفۀ سوم ،با
هویتبخشی به عثمان ،افضلیت او را بر علی

برجسته کردهاست .در معج الصةحابه،

هویت عثمان با چهار روایت جعلی منسوب به رسول خدا ،برجسته شدهاست .ازجمله:
«پیامبر فرمود این مرد و الحاب

بر حقاند .پس ما بهدنبال آن مرد رفتییم .دییدیم کیه

عثمان بن عفان است» (بغوی)331/4 ،؛ «رسول خدا فرمود :او [عثمان] را گرامی بیدار،
زیرا او شبیهترین لحابه در خلق به من است» (بغوی .)330/4 ،سرانجام با نقل روایت
هدب بن خالد بر حقانیت عثمان لحه گذاشته شده« :هجوم میآورید بر میردی کیه بیا
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

مردم بیعت میکند ،درحالیکه ردایی پوشیده با بُردی از بهشت .این شخص کسیی جیز
عثمان نبود» (بغوی.)331/4 ،
بغوی با بیان حقانیت عثمان ،شباهت او در خلق به رسیول خیدا ،و شیرح پوشی
بهشتیگونۀ او درلدد است نظریۀ خالفیت را در گفتمیان متشییعان کوفیه طیرد کنید.
همچنین از این نحو برجستهسازی هویت عثمان میتوان فهمیید کیه از طیر

غییر و

متخالمان چه حمالتی به هویت عثمان مطرح بوده کیه بغیوی در پاسیخ بیه آنهیا ،بیه
هویتبخشی در آن زمینههیا پرداختیهاسیت .از آنجیا کیه در گفتمیان متشییعان کوفیه،
مشروعیت سیاسی عثمان نفی میشده ،بغوی اغلب با طرح روایاتی مجعیول از رسیول
خدا ،در ابتدا او را برحق معرفی کردهاست .یکی دیگر از مطاعن شورشیان علیه عثمیان
روحیۀ تجملگرایی و اشرافیتطلبی او بودهاست؛ لبا های فاخر عثمان و بهکیارگیری

4۶

کارگزارانی از بنیامیه ،که به تجملگرایی روی آورده بودند ،از مسائل مورد اعتراض در
این مخالفتها و اعتراضات شورشیان بود و عثمان اغلب به این علل ،فاقید معیارهیای
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که امیر بعد از عثمان ،علی است» (بغوی)331/4 ،؛ «از محمد بن مطهر روایت شده کیه

جعلی منسوب به رسول خدا روحیۀ اشرافیگری و شییو خویشیاوندگزینی عثمیان را،
خلقی پیامبرگونه ترسیم کند (بغوی )330/4 ،و سرانجام او را با دعای رسول خدا مورد
آمرزش الهی قرار دهد« :رسول خدا فرمود :ای عثمان! خدا قبل و بعید تیو را ...تیا روز
قیامت بیامرزد» (بغوی.)332/4 ،
ب) طرد و برجستهسازی گفتمانها در مسئله تربیع در معجم الصحابه

با بررسی روایات معج الصحابه ،ستیزندگی دیگر متن که راجع به مفهوم تربییع 1در
درون گفتمان اهل سنت است ،نیز به دست میآید .اندیشۀ تربیع راهحل آرمانی حنابلیه
بوده که در نزاع گفتمانی قرن سوم بر سر معنای تفضیل مطیرح شیدهاسیت .زمیانیکیه
گفتمانهای موجود در کوفه و بصره بر سر مسئلۀ تفضیل و ترتییب خلفیا معطیو

بیه

نزاع و مرزبندی سیاسی بود ،احمد بن حنبل بیهمنظیور رفیع اوضیاع آشیفتهای کیه در
گفتمان اهل سنت اختال

و نزاع درونی ایجاد میکرد و با توجه به فضیایل بییشیمار

علی  ،که قابلانکار نبودند ،تربیع را بهعنوان راهحل نهایی برای خیتم نیزاع گفتمیانی
تربیع با وجوه متعددش نزد مخالفان و موافقان به چشم میآید .بغوی در نزاع گفتمیانی
بر سر این معنا ،به اعتباربخشی و برجستهسازی گفتمان حنبلیی و طیرد و حاشییهرانیی
گفتمان اهل حدیث حامی عثمان پرداختهاست.
بغوی در راستای اعتباربخشی به گفتمان حنابلیه ،بیه برجسیتهسیازی معنیای تربییع
پرداخته و از مشروعیت سخن رسول خدا بهره گرفته و روایتی مجعیول از حضیرت را
دربار تعداد خلفا بیان کرده« :رسول خدا فرمود :خداوند مرا از چهار نفر خبیر داد کیه
آنها را دوست بدار و به من خبر داد که خداوند نیز ایشان را دوست مییدارد» (بغیوی،
 .)3۶3/4نیز آورده که« :خالفت پس از من سی سیال اسیت کیه شی
خالفت علی

اختصاص دارد» (بغوی .)3۶8/4 ،این روایات که بهمنظور اعتباربخشیی

به مسئلۀ تربیع و برجستهسازی گفتمان حنابله گزین
 .1پذیرش علی

سیال از آن بیه

بررسی نزاع گفتمانها بر سر معانی سیاسی ی مذهبی ...

شیعه و سنی و خردهگفتمانهای اهل سنت مطرح ساخت .در معج الصحابه نیز ،مسئلۀ

در جایگاه خلیفۀ چهارم توسط احمد بن حنبل.

و نقل شدهاست ،بر خال

نظیر
47
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خالفت در نظر گرفته میشد .این مطاعن بغوی را واداشیت بیا بهیرهگییری از روایتیی

دیگری که در معنای متن حائز اهمیت است ،علت طیرد خالفیت علیی

در گفتمیان

حامیان عثمان است .بغوی این طرد هویتی را با ذکر داستانی از رسول خدا بییان کیرده
(بغوی )3۶5/4 ،و به نقل روایتی پرداخته که بر مشروعیت علی

نزد پیامبر ت کید دارد:

«رسول خدا فرمودند :برای هر پیامبری ولی و وارثی است و علی ولی و وارث مین
است» (بغوی .)3۶3/4 ،وی این روایت را در جهت ت یید علی
گزین

در مقام خلیفۀ چهارم

و نقل کرده و از آنجا که این روایت بالفالله پس از سفارش رسیول خیدا بیه

دوستی با چهار نفر در متن ذکر شده ،در راسیتای برجسیتهسیازی جایگیاه علیی

در

مسئلۀ تربیع تفسیر میشود و نمیتوان آن را بازتابی از اعتبار گفتمیان تشییع در مسیئلۀ
امامت دانست .بغوی این حدیث سیاسی را ،که شیعه آن را به ولایت و امامیت علیی
تفسیر میکند ،در راستای اثبیات حقانییت خالفیت علیی
برجسته ساختهاست .همچنین وی بر اسا

نیزد اهیل سینت در میتن

روایتی از رسول خدا ،دشیمنان علیی

را

منافق به شمار آورده(بغوی )3۶2/4 ،و غضب بر علی را نشانۀ نفاق دانستهاست (بغوی،
 .)3۶4/4بنابراین ،وی در مسئلۀ تربیع به طرد هویتی و نفی معنای سیاسی خردهگفتمیان
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

حامیان عثمان در متن پرداختهاست.

بازتاب نزاعهای گفتمانی بر سر مسائل اقتصادی-سیاسی در معجم الصحابه
اندیشۀ سیاسی شیعه دالیلی برای وقوع خطاها در دور خلفای سهگانه ارائه میدهد
(حسن عبا

حسن .)3۶4 ،شیعیان ،عالوه بر مناقشههای سیاسی-مذهبی ،با وارد کردن

برخی ایرادات اقتصادی به درون گفتمان سیاسی ،به نقد عملکرد خلفای سهگانه و طعن
آنان میپرداختند .مهمترین این مجادالت اقتصادی-سیاسی بر سر غصب فدک و مسئلۀ
ارث بود .فاطمه

(بر اسا

آیۀ  2۶از سور اسرا ) پس از وفات رسول خدا ،میدعی

شد که فدک بهطور غیرمشروط از پدرش به او واگذار شدهاسیت (ابینهشیام.)571/2 ،
ولی ابوبکر با نقل این روایت از پیامبر که «ما [پییامبران] آنچیه را بیهلیورت لیدقات
مشروع فراهم میکنیم ،به ارث نمیگذاریم» ،ادعای فاطمه را رد کرد و فدک را بهطیور
48

کلی ،متعلق به جامعه دانست (بخاری435/2 ،؛ یعقیوبی127/2 ،؛ ابینسیعد 314/2 ،بیه
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اهل حدیث حامی عثمان ،مقام علی

را در جایگاه خلیفۀ چهارم ت یید مییکنید .نکتیۀ

شیعیان و مخالفان آنان تبدیل شد (جاحظ .)300 ،نیزاع بیر سیر مشیروعیت سیاسیی و
اقتصادی اهل بییت در میاجرای فیدک و مسیئلۀ ارث در معجة الصةحابه نییز بازتیاب
یافتهاست .بغوی در پوش

زبان و روایت ،مقولۀ ارث در گفتمان تشییع را بیه حاشییه

رانده و در راستای برجستهسازی آرای اقتصادی-سیاسی گفتمان اهل سنت ،روایتیی را
بهنقل از عایشه ذکر کرده« :پدرم هنگام بیماری مرا لدا زد و گفت ...زمانی که امیارت
مرا به خود مشغول کرد ،میخواستم مال و پول جمع کنم ،ولی وقتی امییر شیدم ،فقیط
یک عبای قطوانی و یک گوسفند شیرده و یک غالم به دست آوردم .وقتی مُردم ،آنها را
با عجله به عمر برسان ...پدرم گفت :پولی که میا دارییم بیرای کمیک بیه میردم در راه
خداست» .در ادامه از زبان عایشه آمده« :وقتی پدرم مُرد ،من مواردی را که پدرم گفت،
برای عمر فرستادم و عمر گفت خدا پدرت را رحمت کند ،چون دوست نداشت بعد از
خود چیزی بگذارد که کسی در میوردش حرفیی بزنید» (بغیوی .)452-451/3 ،بغیوی
بدون اشاره به الل ماجرای فدک یا نقد مستقیم آن به طرد گفتمیان سیاسیی شییعه در
ارتباط است و شیعیان مطالبۀ فدک را مطالبیۀ خالفیت منصیوص امیرالمیومنین توسیط
فاطمه

میدانند .اما تفسیر اقتصادی از مسئلۀ فدک در معج الصةحابه قطبییت مثبیت

متن را در مسئلۀ ارث رسول خدا به سمت گفتمان اهل سنت سوق دادهاست .مهمترین
معنایی که میتوان از این روایت در متن برداشت کرد ،بازتاب همیان کیالم ابیوبکر در
مقابل فاطمه

است مبنی بر اینکه ارث پیامبران لدقات مشروع و متعلق به کل جامعه

به شمار میآید (یعقوبی127/2 ،؛ ابنسعد 314/2 ،به بعد) .در رواییت میذکور ،ابیوبکر
داراییاش را پس از مرگ در اختیار خلیفۀ پس از خودش قرار میدهد تا لر

کمیک

به مردم شود (یعنی متعلق به کل جامعه بوده) و در راه خدا (بهعنوان لدقات) مصر
گردد و ارث فرزندان

بررسی نزاع گفتمانها بر سر معانی سیاسی ی مذهبی ...

مسئلۀ غصب فدک پرداختهاست .مسئلۀ فیدک در گفتمیان تشییع بیا مسیئلۀ امامیت در

نباشد .بنابراین ،در معج الصحابه ،مسئلۀ فدک نزاعی اقتصیادی

بر سر مسئلۀ ارث به شمار آمدهاست .همچنین بغوی ،عالوه بر طیرد معنیای سیاسیی-
اقتصادی گفتمان تشیع در مسئلۀ فدک ،با نقیل عبیارت «ابیوبکر امیوالی از خیود بیاقی
نگذاشت که سبب قیلوقال شود» (بغوی ،)452/3 ،عملکیرد رسیول خیدا را در مسیئلۀ
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بعد) .ازاینرو ،موضوع ارث بهزودی به یکی از بحثبرانگیزترین مسائل در تعارض بین

عملکرد او را بر رفتار رسول خدا ترجیح دادهاست.

بازتاب نزاع گفتمانی بر سر مسائل فقهی-عبادی در معجم الصحابه
نزاع بر سر پیروی از سنت و رویۀ شیخین .مسئلۀ کشمک

دو گفتمان شیعه و سنی

در پیروی از رویۀ شیخین ،بهخصوص سییره و سینت شیرعی عمیر ،نخسیتین بیار در
شورای ش نفر عمر مطرح شد .در آن شورا ،عبدالرحمن بن عو
شرط به علی

پیشنهاد کرد :نخست آنکه بر اسا

خالفیت را بیا دو

قیرآن و سینت حکمرانیی کنید و

دیگر آنکه از رویۀ شیخین (عمر و ابوبکر) پیروی نماید .علی

شرط اول را پذیرفت،

ولی با اعالم اینکه در شرایطی که قانون لریحی در قرآن و سیر پیامبر نیابد ،به اجتهاد
خود تکیه میکند ،از پذیرش شرط دوم امتناع ورزید (بالذری22/5 ،؛ طبری.)2793/1 ،
این نکته اسا

اختال

نظریۀ قانونی و عملی تشیع و تسنن بود و بر اسا

آن ،فقهای

شیعه نیز تصمیمات سه خلیفۀ اول را مردود دانستند .نفی پیروی علی از روییۀ شییخین
مهمترین شقاق و اختال

شیعه و سنی در مسائل حقوقی و فقهی بودهاست .عالوه بیر

آن ،بدعتهای عمر در اسالم و تغییر سنت رسول خدا توسط او و اعتیراض الیحاب
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

پیامبر بر وی ،فرضیۀ عدم آشنایی عمر به قرآن و سنت رسولاهلل را در میان مردم قیوت
بخشید و سبب اعتراضاتی از جانب فرق مختلف ،باالخص شیعه ،شد و حقانییت او را
در خالفت زیر سؤال برد .طرد سنت و رویۀ عمر و نقد بیدعتهیای او توسیط رجیال
برجستۀ شیعه ،اهل سنت و ازجمله مؤلف کتاب معج الصحابه را در موضیعی تیدافعی
قرار داد .ازاینرو ،رجال اهل سنت متوسل به روایاتی جعلی شدند که در آنهیا شی ن و
مقام خلیفۀ دوم ،همطراز جایگاه رسول خدا و حتی باالتر از آن نشان داده میشد و این
بدعتها پیامبرگونه مینمود (نجمی .)158 ،در کتب حدیث و تاریخ ،این فضیلتهیای
ساختگی بهنام موافقات عمر معرو

شدهاست (بخاری157/1 ،؛ سیوطی.)122/1 ،

بغوی نیز در مقام دفاع از گفتمان فقهی اهل سنت در مقابل مطاعن شییعه ،ابتیدا بیه
برجستهسازی هویت خلیفۀ دوم پرداختیه« :اگیر پییامبری پیس از پییامبر خیاتم ظهیور
50

میکرد ،همانا عمر بود» (بغوی .)310/4 ،او برای ت یید عملکرد و شیو عبادی عمیر در
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ارث طرد کرده و با ت یید این غصب ،به عملکرد ابوبکر اعتبار بخشیده و دوراندیشیی و

از مرتبۀ نبوت است .در مرحلۀ بعد ،وی این بدعتها و سنتهای فقهی-عبادی خلیفۀ
دوم را ت ویل کرده و سیره و عملکرد عمر را ،که در فکر و اندیشۀ اهل سنت بیهعنیوان
منبعی شرعی قابلاستناد است ،بر اسا

روایتی منسوب به رسول خیدا ،برحیق جلیوه

دادهاست« :همانا خداوند حق را بر زبان عمر جاری مییسیاخت» (بغیوی .)310/4 ،او
عمر را آشناترین شخص با سنت و سیر رسول اکرم معرفی کرده و مخالفان عملکرد او
را به عدم شناخت قرآن متهم ساخته« :عمر گفت :مردمی میگفتند سنگسار چیست؟ در
کتاب خدا ،تاریانه آمدهاست ،ولی پیامبر هیم سنگسیار کیرد و میا پیس از او سنگسیار
کردیم .اینگونه نبوده که گفتهاند عمر مسئلهای را که در کتاب خدا ثابت نبیوده ،ثابیت
کردهاست .من آن را آنگونه که نازل شده بود ،ثابت کردم» (بغیوی .)314/4 ،نهایتیا بیا
ذکر روایتی از اب علقم  ،سیره و عملکرد فقهی-عبادی خلیفۀ دوم را ،بر خال
گفتمان شیعه ،مورد ت یید علی

مطاعن

به شمار آوردهاست« :دیدم علی را که آبی برای وضو

از چاه میکشید .من برای او زودتر آب کشیدم .او گفت :رها کن ای اباالخبوب! عمر بن
گفت :رها کن ای ابوالحسن! که من پیامبر را دیدم که برای وضوی خود آب میکشید و
من زودتر برای او آب آوردم .پس پیامبر گفت :ای عمر! خوش نیدارم کیه در طهیارتم
هیچ کس با من شریک شود» (بغوی .)314/4 ،بغوی با ذکر این روایت ،عالوه بر آنکیه
سنت و سیر خلیفۀ دوم را ادامۀ سنت و سیر رسول خدا معرفی کرده ،علی

را نییز

از پیروان سنت و سیر خلیفۀ دوم و عملکرد فقهی او را همان عملکرد فقهی عمیر بیه
شییمار آوردهاسییت .بنییابراین ،بغییوی در نییزاع فقه یی-عبییادی بییا گفتمییان تش ییع ،بییه
برجستهسازی عملکرد فقهی خلیفۀ دوم از سه طریق اقدام کردهاست )1 :بهواسطۀ ت یید
خدا و رسول

(قرآن و سنت)؛  )2بهواسطۀ ت یید تاریخی (عملکیرد عمیر در میاجرای

سنگسار)؛ و  )3بهواسطۀ ت یید لحابه (پیروی علی
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خطاب را دیدم که برای وضوی خود آب میکشید .مین بیرای او زودتیر آب آوردم .او

از سنت او و طرد نظیر شییعیان

دربار نفی عملکرد عمر توسط علی ).
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مقابل حمالت گفتمان فقهی شیعه ،مقامی به خلیفۀ دوم اختصاص داده که اندکی کمتیر

در معج الصةحابه ،چهار خردهگفتمان از اهل سنت در عین اینکه با هم در تضیادند،
همگرایی و همپوشانی نیز دارند .در تمامی آنها (جز گفتمان گروهی از معتزله) افضلیت
ابوبکر و عمر بر علی

مطرح است و اعتقاد به سه خلیفۀ نخست در میان هیر چهیار

خردهگفتمان مشترک است .اما گفتمان شیعه در مخالفت کامل با گفتمان اهل سنت قرار
دارد .ازاینرو ،تالش بغوی در جهت طرد دالهای سیاسی-مذهبی گفتمان تشیع اسیت.
در معج الصحابه ،در عین حمله به گفتمان تشییع بیهعنیوان قطیب مخیالف ،در درون
گفتمان سنت نیز تضادهای معنایی دیده میشود ،ولی اتحاد این خردهگفتمانهیای اهیل
سنت ،که در برخی عنالر گفتمانی علیه هم حرکیت مییکننید ،در برابیر شییعه حفیظ
شدهاست .عمد تالش بغوی در معج الصحابه ناظر به طرد گفتمیان تشییع ،بیهعنیوان
گفتمان غیر ،بودهاست.

سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397
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نتیجه

ی ابن ابی الحدید ،عبدالحمید بن هبه اهلل ،شرح نهةل البالغةه ،ج ،12محقیق و مصیحح:
محمد ابوالفضل ابراهیم ،مصر ،دار االحیا الکتب العربیه.1387 ،
ی یییییییییییییییییییییییییییییییییییی  ،شةرح نهةةلالبالغة  ،چییاپ محمید ابوالفضییل
ابراهیم ،قم ،مکتب آی اهلل المرعشی النجفی.1404 ،
ی ابنخلدون ،عبدالرحمن بن محمد ،تاریخ اب خلدون ،چیاپ خلییل شیحادة ،بییروت،
دارالفکر.1408 ،
ی ابنسعد ،محمد ،الطبقات الکبری ،بیروت ،دار الکتب العلمی .1957 ،
ی ابنکثیر ،عمادالدین ابوالفدا  ،البدای و النهای  ،قاهره ،مطبع السعادة.1351-1348 ،
ی ابنمسکویه ،تجارب االم  ،چاپ سیدحسین کسیروی ،بییروت ،دار الکتیب العلمیة ،
.1424
ی ابنندیم ،الفهرست ،ترجمۀ رضا تجدد ،انتشارات ابنسینا1352 ،ش.
ی ابنهشام ،ابومحمد عبدالملک ،سیرت رسولاهلل ،چاپ مصطفی سقا و دیگران ،قیاهره،
ی ابوریه ،محمود ،اضواء علی السن المحمدی  ،قاهره ،دار المعار  ،بیتا.
ی استنفورد ،مایکل ،درآمدی بر فلسفه تاریخ ،ترجمیۀ احمید گیلمحمیدی ،تهیران ،نیی،
1387ش.
ی آقاگلزاده ،فردو  ،تحلیل گفتمان انتقادی ،تهران ،علمی و فرهنگی1390 ،ش.
ی بارانی ،محمدرضا ،بررسی تاریخی تعامل فکری و سیاسی امامیه با فرقههیای معتزلیه،
حنابله و اشاعره در عصر آلبویه در بغداد ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه1392 ،ش.
ی
ی
ی
ی
ی

بخاری ،محمد بن اسماعیل ،الجامع الصحیح المختصر ،دمشق ،دار طوق النجاه.1422،
همو ،الجامع الصحیح ،قاهره ،بینا.1932 ،
بغوی ،ابوالقاسم عبداهلل ،معج الصحاب  ،چاپ محمد بن امین جکنی ،کوییت ،مکتبة
دار البیان.1412 ،
بالذری ،احمد بن یحیی بن جابر ،انساب االشراف ،چاپ محمد حمیداهلل ،قیاهره ،دار
المعار .1955 ،
جاحظ ،رسائل ،چاپ حسن سندوبی ،قاهره.1933 ،

بررسی نزاع گفتمانها بر سر معانی سیاسی ی مذهبی ...
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منابع

بوستان کتاب1383 ،ش.
ی حموی ،یاقوت بن عبداهلل ،معج البلدان ،بیروت ،دار الصادر.1995 ،
ی خالل ،ابوبکر احمد بن محمد ،السنّ  ،بیروت ،دار المیمن .1979 ،
ی خنجی ،روزبهان ،سلوک الملوک ،چاپ محمدعلی موحد ،تهران ،خوارزمی13۶2 ،ش.
ی دینوری ،اب قتیب  ،االمام و السیاس  ،قم ،منشورات شریف رضی.1413 ،
ی ذهبی ،تاریخ االسالم ،چاپ عبدالسالم تدمری ،بیروت ،دار النشر.1407 ،
ی سباعی ،مصطفی ،السن و مکانتها فی التشریع االسالمی ،قاهره ،دار االسالم.1427 ،
ی سلطانی ،علیالغر ،قدرت ،گفتمان ،زبان ،تهران ،نی1384 ،ش.
ی سیوطی ،تاریخ الخلفاء ،مصر ،مطبع السعادة.1952 ،
ی طبری ،ابوجعفر ،تاریخ ،چاپ ام .جی .دخویه ،لیدن ،بریل.1879 ،
ی طوسی ،محمد بن حسن ،اختیار معرف الرجال کشّی ،چاپ میرداماد استرآبادی ،قم ،آل
البیت.1404 ،

ی غالمرضاکاشی ،محمدجواد ،جادوی گفتار (ذهنیت فرهنگی و نمام معنایی در انتخابةات
دوم خرداد) ،تهران ،موسسۀ فرهنگی آینیدهپوییان فارسیی ،وزارت فرهنیگ و ارشیاد
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

اسالمی1379 ،ش.
ی فرکال  ،نورمن ،تحلیل انتقادی گفتمان ،ترجمۀ فاطمه شایستهپور و دیگیران ،تهیران،
مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها1379 ،ش.
ی فیرحی ،داوود ،قدرت ،دانش ،مشروعیت در اسالم ،تهران ،نی1378 ،ش.
ی کردعلی ،محمد ،االسالم و الحضارة العربی  ،قاهره ،لجن التةالیف و الترجمة و النشیر،
.19۶8
ی لمبتون ،دولت و حکومت در دوره میانه ،ترجمه و تحقیق محمدمهدی فقیهیی ،تهیران،
شفیعی1385 ،ش.
ی میلز ،سارا ،گفتمان ،ترجمۀ فتاح محمدی ،تهران ،هزار سوم1382 ،ش.
ی نجمی ،محمدلادق ،سیری در صحیحی  ،مشهد ،انتشارات المهدی.139۶ ،
ی یعقوبی ،احمد بن علی ،تاریخ ،بیروت ،دار الصادر.1415 ،
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ی حسن عبا

حسن ،ساختار منطقی اندیشه سیاسی اسالم ،ترجمۀ مصطفی فضائلی ،قم،

