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کتــاب  چکیــده: ویلفــرد مادلونــگ اسالم شــناس برجســتۀ آلمانــی، به مناســبت معّرفــی و نقــد 
ــی  [: مالحظات ــاب او ارزشــمنِد »یکــی و دیگــر ]یعنــی: خــدا و همــۀ اندیشــه های انســان در ب
کتابهــای ِمَلــل و ِنَحل نگاشــتی اســالمی« نوشــتۀ دیگــر اســالم پژوه برجســتۀ آلمانــی،  در بــاب 
پروفســور یــوزف فــان ِاس، بــه اختصــار بســیار، دیدگاه هــای خویــش را در بــاب مســألۀ 
کــرده اســت و  کــرم )ص( و موضــع شــیعیان و اهــل ســّنت در ایــن بــاره بازگــو  جانشــینی پیامبــر ا
کتــاب جانشــینی  این بــار بــا صراحتــی بیشــتر بــه تبییــن و توضیــح نظــرگاه خویــش و آنچــه در 
کــرده بــود، پرداختــه اســت. بــه جهــت اهّمّیــت نگرش هــا و  حضــرت محّمــد )ص( بیــان 
کــه وی در مقالــۀ یادشــده دربــارۀ تاریــخ پیدائــی تشــّیع و موضــوع جانشــینی  نظرگاه هایــی 
کــرده اســت، در ایــن  پیامبــر )ص( و نقــد برخــی از آراء فــان ِاس در مســائل یادشــده، مطــرح 

ــرور می شــود. ــه بعــِض آراء شــایان توّجــه او در ایــن موضوعــات م گان نوشــتار به طــور جدا

کلید واژه ها: جانشینی پیامبر، شیعه، اهل سّنت، ویلفرد مادلونگ، یوزف فان ِاس.

 A Review of Van Ess and Madelung›s Newest 
Views on the Evolution of Shi›ism and the Issue 
of Prophet›s Succession 
By: Hamīd Atā›ie Nazari
Abstract: Wilfred Madelung, a prominent German 
scholar, on the occasion of introducing and criticiz-
ing the valuable book One and the Other [i.e.: God 
and all the men›s thoughts about him]: Consider-
ations about Books of Mellal wa Nehal Negāshti-e 
Islami written by another famous Islamist scholar 
Professor Josef van Ess briefly expresses his views 
on the issue of the Prophet›s succession along with 
the Shia and Sunni›s position in this regard. This 
time, he has more explicitly explained about his 
point of view and what he stated in his book the 
Succession to Muhammad. Because of the impor-
tance of the attitudes and views he has in the men-
tioned article about the history of founding Shi›ism 
as well as the issue of the succession of the Prophet 
(pbuh), and due to his criticizing some of Van Ess› 
views on the above-mentioned issues, this paper is 
going to review some of his remarkable opinions on 
these issues one by one.
Key words: The succession to the Prophet, Shia, 
the Sunnis, Wilfred Madelung, Josef Van Ess.

  نظرة عىل أحدث آراء فان أس ومادلونغ
 اهّلل  عليه وآله

ّ
حول نشأه التشّيع ومسألة خالفة الرسول صىل

محيد عطايئ نظري

يد مادلونغ -   يلفر أفصح املتخّصص األملاين البارز بالدراســات اإلســامّية و
 األفكار اإلنســانّية 

ّ
يفه ونقده لكتاب )الواحد واآلخر ]  أي اهّلل  وكل عند تعر

فه 
ّ
عنــه [: ماحظــات حول تأليف كتب امللل والنحل اإلســامّية( الذي أل

يف فــان إس  - باختصاٍر  املتخّصــص األملاين البارز اآلخر البروفيســور جوز
 اهّلل  عليه وآله وموقف 

ّ
كرم صل شــديد آراءه حول مســألة خافة الرسول األ

الشيعة وأهل السّنة جتاهها.

 وجهات 
ً
كثــر مبّينا ويف هــذا املقــال يتحــّدث حول نفس املوضوع بصراحة أ

 اهّلل  عليه وآله.
ّ

 يف كتاب خافة النيّب حمّمد صل
ً
نظره وما ذكره سابقا

ونظــرا ألمّهّيــة آراء هــذا املفّكر وأفــكاره اليت طرحها يف مقالتــه املذكورة حول 
 اهّلل  عليه وآلــه ونقده 

ّ
يــخ ظهــور التشــّيع ومســألة خافــة الرســول صــل تار

لبعــض آراء فــان إس يف املســائل املذكورة، حياول الكاتــب يف املقال التايل 
 واحٍد من هذه املوضوعات.

ّ
استعراض بعض آرائه امللفتة للنظر يف كل

يد مادلونغ،  يلفر املفردات األساسّية: خافة الرسول، الشيعة، أهل السّنة، و
يف فان إس. جوز
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مروری بر تازه ترین دیدگاه های 
فان ِاس و مادلونگ در باب تکوین 
تشّیع و مسئلۀ جانشینی پیامبر)ص(

یلِفــرد ِفردینانــد ماِدلونــگ Wilferd Ferdinand Madelung )زاده در 1930 میــالدی( دانشــور نامــور آلمانــی و  و

کســفورد بی گمان یکی از برجســته ترین شرق شناسان و اســالم پژوهان در دنیای  اســتاد بازنشســتۀ دانشــگاه آ

یخ و  یخ و کالم اســالمی، خاّصه در باب تار ی در زمینۀ تار معاصــر اســت. کتاب هــا و مقاالت متعّددی که و

یدّیه و معتزله، به نگارش درآورده اســت اغلب در زمرۀ پژوهش های مرجع و دســت اّول به  اندیشــۀ امامّیه و ز

کرده اســت.1 نقش او در تربیت نسل  شــمار می آید و ســهم مهّمی در پیشــرفت مطالعات اسالم شناسانه ایفا 

تازه ای از اسالم شناسان نیز در جای خود حائز اهّمّیت و در خور توّجه است.   

که دربارۀ مســئلۀ بســیار مهّم جانشــینی حضرت محّمد)ص(  کتابی اســت   از جمله آثار ماندگار ماِدلونگ 

نگاشــته2 و زیــر همیــن عنــوان به فارســی ترَجمه شــده اســت.3 دیدگاه ها و تحلیل هــای تــازۀ مادلونگ که در 

بیشــتر موارد با نظرگاه های شــیعی در خصوص موضوع خالفت و جانشــینی پیامبر)ص( همســو و هماهنگ 

اســت و برای نخســتین بار بر اســاس توّجه به منابع و مآخذ کهن شــیعی و سّنی از سوی یک مستشرق نامدار 

در ایــن کتــاب مطــرح شــده، مــورد عنایت و اقبال بســیاری از محّققان قــرار گرفت. پس از گذشــت قریب به 

بیســت ســال از طرح آن دیدگاه ها، به تازگی )در ســال 2014 میالدی( نامبرده به مناسبت معّرفی و نقد کتاب 

ارزشــمنِد »یکــی و دیگــر ]یعنی: خدا و همۀ اندیشــه های انســان در بــاب او[: مالحظاتی در بــاب کتاب های 

ل و ِنَحل نگاشــتی اســالمی«4 نوشــتۀ دیگر اســالم پژوه برجستۀ آلمانی، پروفســور یوزف فان ِاس، به اختصار 
َ
ِمل

کرم)ص( و موضع شیعیان و اهل سّنت در این باره  بسیار، نظرات خویش را در باب مسئلۀ جانشینی پیامبر ا

کتاب جانشینی حضرت  کرده و این بار با صراحتی بیشتر به تبیین و توضیح نظرگاه خویش و آنچه در  بازگو 

کتابگزارانۀ مادلونگ  کــرده بود پرداخته اســت. ترَجمۀ راقم این ســطور از ایــن یادداشــت  محّمــد)ص( بیــان 
ی در مقالۀ  که و review(5( در ادامۀ همین نوشتار خواهد آمد، اّما به جهت اهّمّیت نگرش ها و نظرگاه هایی 

یخ پیدایی تشــّیع و موضوع جانشــینی پیامبر)ص( و نقد برخی از آراء فان ِاس در مســائل  یادشــده دربارۀ تار

گانه بعِض آراء شــایان توّجه او را در این موضوعات  یادشــده مطرح کرده اســت، ســزاوار آن دیدم تا به طورجدا

که پاره ای  گفته نماند  گیرد. نا که موردعنایت بیشــتری از ســوی خوانندگان و محّققان قرار  کنم. باشــد  بازگو 

از نظرات مادلونگ در این مقاله از منظر عقاید راست کیشــانۀ شــیعی قابل مناقشــه اســت و باید در نوشتاری 

یر به چاپ رسید: گردید و با مشّخصات ز ین  د تدو
ّ
گردش خانم زابینه اشمیتکه در دو مجل 1. چندی پیش مجموعه مقاالت ایشان به دست شا

1. Studies in Medieval Shi'ism, Wilferd Madelung, edited by Sabine Schmidtke, Routledge, 2012, 326 pages.

2. Studies in Medieval Muslim Thought and History, Wilferd Madelung, edited by Sabine Schmidtke, 2013, 322 pages.

2. The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate, Cambridge University Press, 1997.

ی اهلل علیه و آله )پژوهشی پیرامون خالفت نخستین(، ترجمۀ احمد نمایی، جواد قاسمی، محّمد 
ّ
یلفرد مادلونگ، جانشینی حضرت محّمد صل 3. و

یراست دوم، مشهد، 1385ش. جواد مهدوی، دکتر حیدررضا ضابط، بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی، و
4. 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.

5. Journal of the American Oriental Society, Vol. 134, No. 3 (July-September 2014), pp. 531-533.

 حمید عطائی نظری



ب ا ی اگن ل ام و س ی ناف یهب  ا یید ن ر  هبات رب یرورم   یوامت وو ی ی  یواف اام    ی ت ن و ت 

سال بیست و نهــم،مشـارۀدوم،خـــردادوتیــــــر61701397

که در  کید بر آن دســته از آراء اوســت  گانه به نقد آنها پرداخت، لیک آنچه در اینجا مهم اســت، تأ دیگر جدا

کرم)ص( از برای خاندان ایشان و همچنین  دفاع از مواضع شــیعیان در باب حّق محفوظ جانشــینی پیامبر ا

نقد عملکرد خلفای نخستین، خاّصه خلیفۀ دوم، در حوادث صدر اسالم ابراز داشته است.

کرده مربوط به  یخ پیدائی آن ابراز  که مادلونگ بر نظرات فان ِاس در خصوص تشــّیع و تار نخســتین انتقادی 

که »]ارادت و[  کسی می داند  که فان ِاس از اصطالح »شیعه« ارائه نموده. او شیعه را عبارت از  تعریفی است 

همدلی قوی با علی یا فرزندانش دارد«. به عقیدۀ مادلونگ این تعریف از »شــیعه« تعریفی بســیار فراخ اســت 

کثرّیت مســلمانان و حّتی ُعَمر ـ که حضرت علی)ع( را به عضویت شــورای تعیین جانشــین خود  که شــامل ا

درآورد ـ نیز می شود. به نظر مادلونگ اصطالح »شیعه« تعریف بسیار محدودتری دارد و فقط بر کسانی اطالق 

کرده اند. کرم)ص(، حضرت علی)ع( را به عنوان امام اّول قبول  که پس از پیامبر ا می شود 

یخ پیدائی تشّیع به ِعنوان یک فرقۀ متمایز  انتقاد دیگر مادلونگ بر آراء فان ِاس راجع به مسئلۀ بسیار مهّم تار

کــه دربارۀ آغاز تکوین تشــّیع و آغاز پیدائِی فرقۀ شــیعه نظــرات مختلفی ابراز  از اهــل ســّنت اســت. می دانیم 

یخ َشــکل گیری  شــده اســت. در اینجا اختالف قابل توجهی میان فان ِاس و مادلونگ وجود دارد. فان ِاس تار

تشــّیع را بــه زمــان وقوع فتنــه در جامعۀ مســلمانان در پایان دورۀ خالفــت عثمان بازمی گرداند، یعنی درســت 

کــه عثمان در ماجرای شــورش علیه او کشــته شــد و مســلمانان با حضرت علی)ع( بیعــت کردند. به  زمانــی 

یخ پیدائی تشّیع و تمایز آن از اهل سّنت را  که تار ی به انتقاد از نظر موّرخانی برخاسته است  همین جهت و

کرم)ص( و اجتماع گروهی از مســلمانان در ســقیفۀ بنی ســاعده و انتخاب ابوبکر به  در هنگام وفات پیامبر ا

که جدائی راه شیعه از اهل سّنت  ِعنوان جانشین پیامبر)ص( دانسته اند. در حقیقت فان ِاس معتقد است 

که حضرت علی)ع( خالفت ابوبکر و ُعَمر را پذیرفته بود، بلکه این جدائی از  از سقیفۀ بنی ساعده نبود، چرا

زمان شورش بر ضّد عثمان حادث شد، شورشی که بنا بر اّدعای ناصواِب فان ِاس، حضرت علی)ع( در پِس 

آن نقش داشته اســت. به پندار فان ِاس، حضرت، خود، زمینه  ســاز قتل خلیفه و بروز تفرقه ای بود که موجب 

گروه پیرو او )یعنی شــیعه( از اجتماع بزرگ تر مســلمانان )یعنی جماعة( شــد. از نظر فان ِاس تنها  جداشــدن 

پــس از رحلــت امــام علــی)ع( بود که پیــروان تندروتر او به انکار خالفــت ابوبکر و ُعَمر و بدگویــی از آنها و همۀ 

که از آنها حمایت می  کردند پرداختند. صحابۀ پیامبر 

یده اســت. به عقیدۀ  پروفســور مادلونگ با نظرات پیش گفته از فان ِاس موافق نیســت و به نقد آنها دســت یاز

یخ پژوهان اوایــل قرن بیســتم همچون هنری  ی تحلیل هــای یادشــده از فــان ِاس ســازگار بــا دیدگاه هــای تار و

گسترش و تعمیق  گذشت بیش از یک قرن از آن پندارها و  کائتانی است و دیگر امروزه پس از  الِمنس و لئونه 

گرچــه ظهور دو اصطالح »شــیعه علی«  یخــی، قابــل دفاع و پذیرش نیســت. بــه نظر مادلونگ ا تحقیقــات تار

و »شــیعه عثمــان« بــه زمــان وقوع فتنــه و قتل عثمــان بازمی گردد، بر اســاس منابع و مدارک خود اهل ســّنت، 

ی نداشته است. اهل سّنت  حضرت علی)ع( هیچ نقشــی در بروز شــورش علیه عثمان و زمینه سازی قتل و

یه که به طرزی موذیانه  حضرت علی)ع( را به ِعنوان خلیفه چهارم قبول دارند و بنابراین او را در مبارزه  با معاو

ســعی داشــت تقصیــر قتــل خلیفــه را به گردن علــی)ع( بیندازد تــا از ایــن راه بتواند خالفت را بــه چنگ خود 

یخِی اهل ســّنت، صحابه ای چــون عمرو بن  درآورد بــر حــّق می داننــد. بــه گفتــۀ مادلونگ بر اســاس منابع تار

عاص، عایشه و طلحه سرکردگان شورش بر ضّد عثمان و زمینه سازان سرنگونی او بودند. برخالِف فان ِاس، 

که نه تنها حضرت علی)ع( نقشــی در بروز شورش علیه عثمان و قتل او نداشت، بلکه  مادلونگ بر آن اســت 

حضــرت بــا نصیحــت و راهنمایی ســعی در میانجیگــری و برقراری آرامــش در میان مســلمان و جلوگیری از 

که  کردند  کشی می نمودند و در همین راستا هم حسنین)علیهما السالم( را برای دفاع از خلیفه روانه  خلیفه 

که  فـــــان ِاس معتقد اســـــت   
جدائـــــی راه شـــــیعه از اهـــــل 
سّنت از ســـــقیفۀ بنی ساعده 
حضـــــرت  کـــــه  چرا نبـــــود، 
و  ابوبکر  خالفـــــت  علـــــی)ع( 
ُعَمر را پذیرفته بود، بلکه این 
جدائی از زمان شورش بر ضّد 
شورشی  شد،  حادث  عثمان 
که بنا بر اّدعای ناصواِب فان 
ِاس، حضـــــرت علـــــی)ع( در 
داشته اســـــت.  نقش  آن  پِس 
به پنـــــدار فان ِاس، حضرت، 
خود، زمینه  ساز قتل خلیفه و 
که موجب  تفرقه ای بود  بروز 
گروه پیرو او )یعنی  جداشدن 
شـــــیعه( از اجتمـــــاع بزرگ تـــــر 
جماعة(  )یعنـــــی  مســـــلمانان 
شـــــد. از نظـــــر فـــــان ِاس تنها 
پس از رحلـــــت امام علی)ع( 
او  تندروتر  پیـــــروان  کـــــه  بود 
بـــــه انـــــکار خالفـــــت ابوبکر و 
ُعَمر و بدگویـــــی از آنها و همۀ 
آنها  از  کـــــه  پیامبـــــر  صحابـــــۀ 
حمایت می  کردند پرداختند.
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کش ها مجروح شد. کشا در پی آن، امام حسن مجتبی)ع( در هنگامۀ آن 

ی به حّق خالفت و جانشــینی  کرده اســت تصریــح و نکتــۀ شــایان توّجــه و تأّمل دیگــری که مادلونگ مطرح 

کــه تنها فرزنــد بازمانده  کرم)ص( اســت. از نظــر مادلونــگ از آنجا  حضــرت زهــرا)س( پــس از وفــات پیامبــر ا

از پیامبــر)ص( دختــر ایشــان بــود، بنــا بــر قوانیــن ارث که در آیات قرآن آمده اســت، می بایســت هفت هشــتم 

دارایی ها و حقوق پیامبر به ایشان به ارث می رسید، در حالی  که همسران پیامبر)ص( جمعًا فقط یک هشتم 

کــه حضــرت علــی)ع( و عمــوم  ی ایــن مطلــب  از حقــوق و دارایی هــای او را بــه ارث می بردنــد. بــه عقیــدۀ و

بنی هاشم تنها پس از رحلت حضرت فاطمه)س(، یعنی شش ماه بعد از وفات پیامبر)ص( با ابوبکر بیعت 

کردند، دلیل آشکاری است بر اینکه آنها حضرت فاطمه)س( را به ِعنوان تنها فرزند بازمانده از پیامبر)ص(، 

کس دیگری به ِعنوان خلیفۀ  نخستین وارث و جانشین بر حّق او می دانستند و لذا تا او در قید حیات بود با 

کــرم)ص( از آِن یگانــه دختر او،  پیامبــر)ص( بیعــت نکردنــد. بــه باور مادلونــگ، حّق خالفت پــس از پیامبر ا

که مردی بس جاه  طلب و به شّدت با رسمّیت بخشی به حقوق زنان و  یعنی حضرت زهرا)س( بود، اّما ُعَمر 

م دختر پیامبر)ص( به او داده شــود. همین 
ّ
حکومت آنان بر مردان مخالف بود، مانع از این شــد که حّق مســل

امر در نهایت منجر به انتخاب ابوبکر در سقیفه و تهدید ُعَمر به سوزاندن خانۀ دختر پیامبر)ص( و خانوادۀ او 

شد. مادلونگ با اشاره به این نکته که ُعَمر، خود، بعدها انتخاب ابوبکر در سقیفه را یک »َفلتة«، یعنی کاری 

که در آن حّق  کودتایی نظامی تلّقی می کند  شتاب زده و نسنجیده و تصمیمی عجوالنه خواند، آن حادثه را 

ی نیز در معرض تهدید قرار  گرفته شــد و حیات جانشــیِن بر حّق و مشروع و کمّیت از خاندان پیامبر)ص(  حا

گرفــت. یکــی از پیامدهای این واقعــه ازبین رفتن زندگی بدون تبعیض و برابر مســلمانان و برتری یافتن قریش 

گروه های مســلمان بود. پیامد دیگر آن بروز تفرقه و شــکاف در میان مســلمانان و جدایی شــیعیان از  بر دیگر 

اهل ســّنت بود. مادلونگ به صراحت خاطرنشــان می کند که »این ســقیفه بود که موجب تفرقه و دودســتگی 

بزرگ در اســالم شــد؛ تفرقه  ای که منجر به کشــت و کشــتار ظاهرًا بی  پایان مسلمانان از آغاز جنگ های ِرّده تا 
گردیده است«.       6 به امروز 

که آیا جامعۀ مســلمانان نخســتین، در صورتی  که به  مادلونــگ دســت آخر این پرســش مهم را مطــرح می کند 

جــای حمایــت از کودتای بدفرجــاِم ُعَمر و غصب خالفت، از حکم خداوند در قرآن ـ مبنی بر به ارث رســیدن 

م دخت ایشــان شــمرده می شــد ـ 
ّ
که بر اســاس آن جانشــینی پیامبر)ص( حّق مســل دارایی های پدر به فرزند 

کامیاب تر نمی شدند؟       کرده بودند، در نهایت  اطاعت 

گرچــه ســخن مادلونگ در خصوص حّق جانشــینی و خالفت حضرت زهرا)س( پــس از وفات پیامبر)ص(  ا

کرم)ص( در زمان حیات خود و به دســتور  که از دیدگاه شــیعیان، پیامبر ا از منظر شــیعی پذیرفته نیســت چرا

خداونــد، حضــرت علــی)ع( را به ِعنوان جانشــین خود انتخــاب کرده و به همگان اعالم نمــوده بودند، اصل 

یــخ اســالم بــه اینکــه حــّق خالفت و  ــق برَجســتۀ تار ی در مقــام یــک شرق شــناس بی طــرف و محّقِ تصریــح و

کودتای ُعَمر غصب شد،  ق به اهل بیت ایشان بود، نه ابوبکر، و اینکه این حّق با 
ّ
جانشینی پیامبر)ص( متعل

که پنداشته است رهبری مسلمانان در  بسیار حائز اهّمّیت است. خطای مادلونگ در این موضوع آن است 

زمرۀ حقوق و دارایی های شــخصی پیامبر)ص( اســت که می بایســت بر اساس قوانین ارث پس از درگذشت 

ایشان به تنها فرزند دخترشان منتقل می شد، در حالی  که از منظر شیعیان، امامت و رهبری جامعۀ مسلمین 

در حیطۀ دارایی های شخصی و اموال پیامبر)ص( نیست، بلکه این امر، حّقی است الهی و مقامی دینی و 

6. «It was the Saqī�fa meeting that caused the great schism in Islam, which has resulted in seemingly endless Muslim bloodshed since 

the wars of the ridda until the present day».

 مادلونـــــگ با اشـــــاره به این 
بعدها  خـــــود،  ُعَمر،  که  نکته 
انتخـــــاب ابوبکـــــر در ســـــقیفه 
کاری  لتـــــة«، یعنی 

َ
را یـــــک »ف

و  نســـــنجیده  و  شـــــتاب زده 
خواند،  عجوالنـــــه  تصمیمی 
کودتایـــــی  را  حادثـــــه  آن 
در  که  می کند  تلّقـــــی  نظامی 
از خاندان  کمّیت  آن حّق حا
و  شـــــد  گرفتـــــه  پیامبـــــر)ص( 
حیـــــات جانشـــــیِن بـــــر حّق و 
ع وی نیـــــز در معرض  مشـــــرو
یکی  گرفـــــت.  قـــــرار  تهدیـــــد 
ایـــــن واقعـــــه  از پیامدهـــــای 
بدون  زندگـــــی  ازبین رفتـــــن 
تبعیـــــض و برابر مســـــلمانان و 
برتری یافتـــــن قریـــــش بر دیگر 
بـــــود.  مســـــلمان  گروه هـــــای 
پیامد دیگر آن بـــــروز تفرقه و 
شـــــکاف در میان مسلمانان و 
جدایی شیعیان از اهل سّنت 
بـــــود. مادلونـــــگ به صراحت 
که »این  خاطرنشـــــان می کند 
که موجب تفرقه  ســـــقیفه بود 
و دودســـــتگی بزرگ در اسالم 
کـــــه منجر به  شـــــد؛ تفرقه  ای 
کشتار ظاهراً بی  پایان  کشت و 
جنگ های  آغاز  از  مسلمانان 
گردیده است« ِرّده تا به امروز 
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فرهنگی و سیاســی که تنها به خواســت و ارادۀ خداوند و به دســتور او به اولیای برگزیده  اش تفویض می شود. 

کرم)ص( بــه امر خداونــد، حضرت  کــه در آنها پیامبــر ا همچنیــن نادیده گرفتــن نصــوص و اخبــار پرشــماری 

علــی)ع( را بــه جانشــینی خــود برمی گزینــد و ثبــوت ایــن حــّق را برای ایشــان بــه مســلمانان اعــالم می کند، از 

یخی اش در مســئلۀ خالفت و جانشــینی رســول گرامی اســالم  لغزش هــای بــزرگ مادلونگ در تحلیل های تار

مین.   
َ
گیرد. والَحمُد هلِل رّبِ العال ی مّد نظر قرار  یابی دیدگاه های و که باید در ارز است 


