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 .1مقدمه
الوردي ،جامعهشناس و تاريخنگار عراقی ،فردي سرشناس اس .ك ه می راا ارزن دهاي از
نگاشتههاي تاريخی و اجتماع ی را ك ه همنن ان ت رثیر بزرگ ی ب ر فک اي فک ري ع راق
میگذارد ،از خود بر جاي گذاش( .عبدالحمید و المرهج و مجهول ،علی الوردي ق راهه نقدي ه ف ی
ارائه منهجیه ،ص )7وي ترلیاات فراوانی به جا نهاد ك ه در آنه ا ب ا ص را  .و ب ا تا یل،
نظرات خود را در زمینۀ تاريخ ،انديشه ،سیاس ،.جامعه و ادبیات تبیین نمود (به طور مثال
ر ك :آثار الوردي :اسطوره األدب الرفیع؛ مهزله العقل البشري؛ منط ابن خل دون ف ی ء وه ک ارته و
شخ یته؛ لمحات اجتماعیه من تاريخ العراق الحديث ،ج-1ج6؛ دروس فی یاتی؛ هکذا قتلوا قرۀ العین؛

الایلسوف الثائر السید جمال الدين االفغانی؛ من و ی الثمانین؛ هکذا قتلوا قرۀ الع ین) ق درت ب االي
الوردي در بیان دلانگیز و استواريِ سبک روان وي ،و بهره بردن از کاي.ها و مثالهاي
تاريخی (ر ك :المطبعی ،علی ال وردي ي دافع ع ن ناس ه ،ص ص  )87-86او را از ديگ ران متم ايز
ساخته اس .به همین دلیل ،ترثیر او به میان مردم ،گ روهه اي محافظ هك ار ،مت دين و
کومتی كشیده شد (ر ك :الوردي ،سلیم ،علم االجتماع بین الموءوعیه والوء عیه مناقش ه لم نهج
الدكتور علی الوردي فی دراسه المجتمع العراقی ،صص  )4-3بلکه میتوان گا .كه در ساله اي
اخیر ،با بازگش .مردم عراق به خويشتنِ خوي و تالش براي ترمیم هوي  .مل ی خ ود،
بازگش .به الوردي و بازشناسی نگاشتههاي اين فرهیختۀ گرانقدر آغاز شده اس( .به ط ور
مثال ر ك :الروازق  ،الدكتور علی الوردي مقاربات اصال یه فی فه م ال دين و ال ذات ،ص ص 204 ،174؛
الحیدري ،علی الوردي ،شخ یته و منهجه و أفکاره االجتماعیه ،ص ص 17-15؛ الج ابري ،عل ی ال وردي
سیرته فلساته م ادره ،صص 12-11؛ سن ،علی الوردي عدو السالطین و وعاظهم ،ص ص ،295 ،156
298؛ نخبه من الکتاب و المخت ین ،عل ی ال وردي و المش وع العراق ی ،ص ص ،296 ،237 ،201 ،111
351؛ عبدالجبار ،فی اال وال و االهوال المنابع االجتماعیه و الثقافیه للعنف ،صص )116-95
الوردي كتاب هاي متعددي در موءوعات مختلف فرهنگی دارد (بهطور مث ال ر ك :آث ار
الوردي :اال الم بین العلم و العقیدة؛ خوارق الالشعور أو أسرار الشخصية الناجحة؛ شخصة الا رد العراق ی؛

فی الطبيعة البشرية محاولۀ فی فهم ماجرى) اما در دو زمینۀ كالن ،اهتمام و توج ه بیش تري از
خود نشان داده اس.؛ اين دو زمینۀ كالن ،جامعهشناسی و تاريخ اس .كه الوردي از آغاز
مسیر علمی خوي تالش نمود بین اين دو زمینه ،هماهنگی ايجاد نماي د (القیس ی ،عل ی
الوردي و السوسیولوجیا التاريخیه ،صص  )48-47وي اين تالش خوي را با دانش نامۀ مش هور
خود« ،لمحات اجتماعیه من تاريخ العراق الحديث» آراس .اين دانش نامه از ش جل د
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تشکیل می شود كه الوردي در آن تمام دوران عثمانی و پس از آن را ب ه ت وير كش یده
اس( .الوردي ،لمحات اجتماعیه من تاريخ العراق الحديث ،ج 1ج)6
ديدگاههاي الوردي در مورد جامعۀ عراق ،در تمامی آثار او پراكنده اس .ام ا كت اب
«دراسه فی طبیعه المجتمع العراقی» كتابی اس .كه به طور مس تقیم آن را ب راي بی ان
نظريات خود دربارۀ جامعۀ عراق تخ یص داده اس .او پدي دهه اي اجتم اعی مختل ف
موجود در اين جامعه را تحلیل نموده و اسباب ،داليل ،اصلیترين بیماريهاي موجود در
آن و درمان برخی از آنها را در كتاب خوي ارائه نموده اس ( .ال وردي ،دراس ه ف ی طبیع ه
المجتمع العراقی) امروزه كتابهاي وي ،مرجع و مرخذي ب راي ش ناخ .جامع ۀ ع راق در
درجۀ اول و براي جامعۀ عربی در درج ۀ دوم اس  .م یت وان گا  .او از جمل ه ان دك
انديشمندان عربزبان معاصري اس .كه آثار ايشان به زبانه اي بیگان ه ترجم ه ش ده و
مورد توجه مخاطبان غیرعربزب ان ق رار گرفت ه اس  .او ب ه نشس .ه ا و س مینارها و
جلسات دفاعیۀ دانشگاهی در اروپا و شمال آفريقا دعوت میشد ش اگردان و ه واداران و
مخاطبان فراوانی بهدس .آورد نهتنه ا در ع راق ،بلک ه در تم امی من اط عرب ی كمت ر
میتوان از میان نويسندگان همانندي براي وي ياف( .الساهوكی ،البعد السیاسی فی فک ر عل ی
الوردي ،ص10؛ الخاقانی ،مئة عام مع الوردي صص ) 68-62

نظر به گستردگی انتشار انديشههاي الوردي در عرصۀ فرهنگی جهان ع رب و ت رثیر
فکري نگاشتههاي وي در اين فکا ،و با توجه به اين كه يکی از مهمترين و ريشهدارترين
دغدغههاي موجود در جهان عرب اختالفهاي فرقهاي اس ،.در اين مقاله ،مسئلۀ ش یعه
و سنی كه الوردي در برخی كتابهاي خوي به آن پرداخته اس ،.بررسی خواه د ش د
(الوردي ،دراسه فی سوسیولوجیا االسالم ،ص76-63؛ الوردي ،وعاظ السالطین ،صص  )261-229بدين
وسیله میتوان در د و اندازۀ اين مقاله ،ديدگاههاي او در اين مسئله را بررسی نم وده و
در صورت ءرورت ،آنها به بحث و بررسی گذارد
 .2موضع الوردی دربارۀ اختالف شیعه و سنّی
مسئلۀ شیعه و سنی ،همواره در انديشۀ اسالمی ،در جم و سطح گستردهاي مطرح بوده
و از آغاز پیداي خود تا به امروز ترثیر فراوانی بر جاي نهاده اس .خونهاي بسیاري ب ه
دلیل اين مسئله ريخته شده و دول.هاي بسیاري بر س ر آن ب ه س تیز پرداخت هان د در
بسیاري از كشورها همننان خونهاي بسیاري به اين دلیل ب ه زم ین ريخت ه م یش ود
البته سهم كشور عراق از اين خونريزي ،بزرگتر و پرمايهتر بوده اس( .ياسین ،االجتثاا فی

 /20پژوهشهای علوم تاریخی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1394

التاريخ العراقی ،صص 103 -95؛ مار ،عراق مابعد  ،2003صص  84 -79؛ ياسین ،تاريخ العن ف ال دموي
فی العراق ص ،203الهاشمی ،عالم داع

تنظیم الدولة االسالمية فی الشام و العراق ،ص )25

الوردي از آغاز فعالی.هاي علمی زودهنگام خوي  ،به اين مسئله پرداخ .همننان
كه در پاياننامۀ كارشناسی ارشد (الوردي ،دراسه فی سوسیولوجیا االسالم ،ص )63خود نی ز ب ه
اين مسئله پرداخته اس  .در اين نوشتار ،ت الش ب ر آن اس  .ك ه دس تاوردهاي فک ري
الوردي در اين موءوع بررسی شود او اين مشکل را تا دود زي ادي عمی و ريش هاي
میداند ،به ويژه در عراق كه خود از ابتدا زادگاه اين چال بوده و همننان از پیام دهاي
آن در رنج اس .و هیچيک از ديگر كشورهاي اسالمی همنون عراق ،گرفتار آن نیس تند
(الوردي ،وعاظ الس الطین ،ص )229الوردي طرح اين مسئله را نه به خاطر نسل گذشته ،ك ه
با
به خاطر نسل جديد انجام داده اس .زيرا در میان نسل گذشته ،همگی از اين كه
آنهاس .و طرف ديگر كامال بر راه خطاس ،.مطمئن هستند و به همین دلی ل چی زي از
رفهاي او را نخواهند فهمید ال آن كه هر ك دام از ايش ان اي ن اعتق اد قطع ی را از
پدران خوي به ارا برده اس .ال وردي ،ب راي نس ل جدي د چن ین م ینويس د ك ه از
رفتارهاي پوسیده ،بی وصله و ملول گشته و دانسته همین رفتارهاس .كه خاستگاه ب ال
و اساس ءعف و سستی اوس .و جان او را آزرده اس( .همانجا) زيرا پش .جامعه در زي ر
سنگینی ديگر مشکالت خمیده گشته؛ اما ايل و تبار اين نسل ،همننان به دنبال ج دال
و ستیزهاي بیثمري هستند كه هرگز فايدهاي در بر نخواهد داش.
 -1.2ریشههای اجتماعی جدالهای فرقهای
الوردي منط اجتماعی اين جدال و ستیز را بیهوده میشمارد و هواداران آن را به سخره
میگیرد زيرا آن را بی از آن كه جدالی مبنايی بداند ،كشاكشی قبیل هاي م یش مارد
و باطل در نگاه منط جديد ،دو امر اعتبارياند و ستیز و جدال ب ر
زيرا به گاتۀ وي
سر آن ،بیشتر نزاع بر سر معیارهاس .تا ستیز بر امور قیقی (همانجا) اين امر درس .در
و باطل را دو امر متناقض میداند ،و هرگاه امر
نقطۀ مقابل منط قديم قرار دارد كه
باشد ،ناگزير طرف مقابل آن باطل خواهد بود اين هم ان چی زي اس  .ك ه ب ه آن
تقسیم ثنائی گاته می شود و منط نوين آن را برنمیتابد (هم ان ،ص230؛ ال وردي ،مه زلةة
العقل البشري ،صص61-60؛ الوردي ،علی الوردي فی الناس و المجتمع ،ص)85

الوردي ،همننین نارا تی خود را از برخی از علماي دي ن ك ه م دعی دنبال هروي از
قیق .هستند ،مخای نمیكند او میپندارد كه ايشان به دنبال قیق .اما طب امی ال
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خوي هستند زيرا انسان از قیق ،.چیزي جز صورت هماهنگ آن با عقدههاي روان ی
و ارزشهاي اجتماعی و منافع اقت ادي خوي نمیيابد ،و ديگر جنبههاي قیق .را ب ه
عنوان دروغ و انديشههاي ملحدان به كنار میزند (الوردي ،وع اظ الس الطین ،ص )231البت ه
الوردي علما را به دلیل ايمانی كه بدان پايبند هستند ،سرزن نمیكند؛ بلکه ب ه خ اطر
كوتاهی و كوتهنظري در بحثهاي علمی ك ه توان ايی آن را ندارن د س رزن م ینماي د
الوردي بر آن اس .كه ايمان و بحث علم ی ،دو ام ر متناقک ند و ه یچگ اه ي ک م من
نمیتواند پژوهشگر باشد هر كس خواستار جمع میان اين دو روش باشد ،ن اگزير ه ر دو
را از دس .خواهد داد
به اعتقاد الوردي ،علماي دين از شیعه و اهلسن ،.بر پايه و اساسی قبیلهاي منازع ه
میكنند ،همانگونه كه صحرانشینان به نزاع برمیخیزند و هر طرف ،تنها به ب ديه اي
طرف ديگر نظر دارد و از خوي غافل اس( .همانجا)
از اين ديدگاه ،الوردي میان وظیاۀ مبلّغ دينی و وظیاۀ پژوهشگر در زن دگی تا اوت
قائل میشود مبلّغ كه پايبند به عقیده اي از عقايد دينی يا سیاسی اس .و مردم را به آن
فرا میخواند ،ناچار اس .ك ه وادا ت اريخی را ب ا دي دي ارزشمداران ه ب ا معیاره اي
عقیدهاي كه مردم را به آن فرا میخواند ،بازخوانی نمايد
اما پژوهشگر ،بايد وقايع تاريخی را بدون پی داوري مورد مطالعه ق رار ده د البت ه
هرگاه پژوهشگري با اين ديدگاه وارد مبا ث تاريخی شود ديگر پژوهش گر نیس  ،.بلک ه
مبلغ دينی خواهد بود (الوردي ،لمحات اجتماعية من تاريخ الع راق الح ديث ،ج ،4ص )447البت ه
معناي اين سخن آن نیس .كه براي الوردي ،يکی از اين دو ،اولوي .دارد ،زيرا هر ي ک از
اين دو ،در زندگی اجتماعی نق خود را داشته و قوامبخ يک جامعه ک ور همزم ان
هر دو اس .به سخن ديگر ،مبلغ ان ت اريخ را ب ه جري ان انداخت ه و پژوهش گران آن را
مطالعه میكنند
الوردي ،معتقد اس .گروهی از نويسندگان و انديشمندان ما ،اين دو وظیاه را خل ط
نموده و خواستار آنند كه در آن وا د ،پژوهشگر و مبلغ باشند؛ و همین امر ،عل .افتادن
پی در پی ما در چاه تندروي شده اس.؛ بدون اين كه از تاريخ عبرت بگیريم (همانجا)
الوردي در موءوع شیعه و سنی تالش میكند پژوهشگر باشد پ س بهت ر آن اس .
كه به بررسی انديشهها و نظرات وي در اين موءوع و شیوۀ نگ اه او ب ه وق ايع با ردازيم
الوردي ،هیچ اختالفی میان شیعه و سنی ،در مبا ث جوهري و بنیادين دين نم یياب د

 /22پژوهشهای علوم تاریخی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1394

زيرا هر يک از دو مذهب ،مرا ل تطور و گذار و ت رثیر و اثرپ ذيري اجتم اعی را همانن د
ديگري طی كرده اس .به همین دلیل ،ام روزه اي ن دو م ذهب اس المی در بس یاري از
ويژگیهاي اساسی خوي همانند و يکسان هستند (الوردي ،دراسه فی سوس یولوجیا االس الم،
ص )93از ديدگاه الوردي ،اختالفی كه براي بینندۀ ب یط رف ،ب ه وء وح قاب ل مش اهده
اس ،.زاويهاي س .كه هر يک از دو فرقه از طري آن به تاريخ آغازين اسالم م ینگ رد و
روشی اس .كه آن تاريخ را به وسیلۀ آن تاسیر مینمايد
اهلسن .اسالم را پروژۀ سیاسی مقدسی میشمارند كه با ن ام خ دا ،س رزمینه اي
بسیاري را در قرون وسطی فتح نموده و براي جهان ،نظام و معرف .و دين را ب ه ارمغ ان
آورده اس .در سوي ديگر اما ،شیعیان معتقدند ك ه فتو ات اس المی اهمی  .نداش ته
اس .ايشان بر خالف اهل س ن ،.ب ه امارات وري گس تردۀ اس المی ك ه توس ط خلا ا و
فرماندهان نظامی تشکیل شده ،ارجی نمی نهند شیعیان روش برخورد فاتحان ب ا رعی .
خود و میزان اخالص ايشان نسب .به دين الهی را بیش تر م ورد تركی د ق رار م یدهن د
(همان ،ص)63

الوردي ،انديشمندان بسیاري را كه ب ه خ وص در كش ورهاي اس المی در بح ث و
اس.؟» مورد اعتراض ق رار م یده د؛ زي را
پاسخ به س ال «كدام يک از دو گروه بر
مطل يا باطل مطل وجود ندارد زي را
الوردي میپندارد ،از ديدگاه جامعه شناختی،
و هم بر باط ل اس  .و ه ر ي ک از دو گ روه،
هر يک از طرفین ،در آن وا د هم بر
چهرهاي از چهرههاي قیق .را نمايندگی میكند (هم ان ،ص )64ال وردي ،اه لس ن .و
شیعیان را به ا زاب سیاسی تشبیه میكند زيرا در ابتدا ،مسالۀ خالف  .ب ود ك ه باع ث
تشکیل اين دو فرقه ول خود گرديد به همین دلیل ،الوردي م ذهب س نی را نماين دۀ
زب اكم ،و تشیع را نمايندۀ زب اپوزسیون و معارض میشمارد (همان ،ص)66
با همین ديدگاه ،الوردي تالش میكن د برخ ی از اختالف ات ت اريخ ص در اس الم را
هنگامی كه خالف .در اوج خود بود و اين اختالفات به تمايز دو گروه از يکديگر انجامی د
مورد تاسیر قرار دهد او مسئلۀ شیعه و سنی را از جنس درگیري می ان آرم انگراي ی و
واقعگرايی میداند (همان ،ص )79او شیعه را به دلیل ستمهايی كه از سوي کوم.ها ب ر
ايشان روا داشته شده ،نماد آرمانگراي ی م یدان د؛ در الی ك ه اه لس ن .ب ه جنب ۀ
واقع گرايی گراي يافتند زيرا کوم  .در دس  .ايش ان ب ود و ت الش م یكردن د ب ه
روشهاي مختلف از رفتارهاي کوم .و اكمان دفاع نمايند (همان ،ص)67
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اهلسن .شیعه را اهل بدع .میشمارند زيرا ايشان و دت مسلمانان را از بین برده
و عهد فرمانبرداري از کوم .را نقض كردهاند در مقابل ،شیعه اه لس ن .را ب ه دلی ل
اطاع .و ت دي خلاايی كه خالف .را به زور غ ب نموده و آن را از اصول و آرمانه اي
نبوي دور نموده اند ،ظالم و ستمکار میشمارند (دونالدسن ،المذهب الشیعی ،ص 328به نق ل از
الوردي ،دراسه فی سوسیولوجیا االسالم ،ص)66

اما ،الوردي معتقد اس .كه قیق .در میانهروي بین اي ن دو فرق ه اس  .زي را ب ه
گمان الوردي ،اين دو همانند ا زاب سیاسی هستند كه اهلسن .زب اكم و ش یعه
زب معارض و اپوزسیون آن اس( .الوردي ،دراسه فی سوسیولوجیا االسالم ،ص )66و درگیري
میان آنها ،نزاع میان آرمانگرا و واقعگراس.؛ چراكه دغدغۀ اهلسن .برپايی دول .به هر
قیم .اس ،.اما دغدغۀ شیعه برپايی و اقامۀ دين اس .اما الوردي اس الم را در آن وا د
هم دين می شمارد و هم دول .بنابراين هر دو گروه ،از قیق .اسالم دور هستند (همان،
ص )151الوردي بسیاري از مس ائل را هم ینگون ه يعن ی ب ا در نظ ر داش تن دگرس انی
آرمانگرايی شیعه و واقعگرايی اهلسن .تاسیر م یكن د در ادام ه ،ب ه بررس ی برخ ی
انديشههاي وي در اين راستا خواهیم پرداخ.
 .3ریشههای تاریخی دشمنی
 -1-3نقش معاویه در پیدایش اختالف فرقهای

پی از ورود به مبا ث اصلی ،مسئلۀ مهمی شايان وكر اس .الوردي معتق د اس  .ك ه
شیعیان و اهلسن .در ابتداي كار هر دو به خالف .راشدين معتقد ب ودهان د و در رك اب
امام علی(ع) به مبارزه با بارقههاي آغازين دول .پادشاهی آينده میپرداختهاند اما معاوي ه
براي اينکه فکا را براي خود مهیا كند ،تالش نمود میان اص حاب عل ی(ع) و عم ر ش کاف
ايجاد كند تالش او به مرور زمان به ثمر نشس  .و اص حاب عل ی(ع) ب ه س خ.گی ري و
اصحاب عمر به هم آوايی و رءاي .كشیده شدند ،و بدترين چی ز ،اف راو و تا ريط اس .
(الوردي ،مهزله العقل البشري ،ص )288؛ زيرا شیعیان در بغض و كینۀ عمر تن دروي نم وده و
عدال .او را فراموش نمودند اهلسن .نیز با معاويه آسان گرفته و او را دوس  .داش ته و
ستمهاي او را فراموش كردند در اين میان ،چیزي كه ف دا ش د ،میان هروي ب ود هم ان
چیزي كه الوردي طرفدار آن اس .اين میانهروي از نگاه الوردي ،محب .شیخین يعن ی
ابوبکر و عمر ،و دشمنی و جنگ با بنیامیه اس .زيرا بنیامیه از نگاه ال وردي ،نخس تین
كسانی هستند كه اس الم را بازين ه خ ود ق رار داده و آن را س رنگون ك ردهان د (هم ان،
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ص )290-288الوردي معتقد اس .كه علی و عمر و ابوبکر همه از يک زب يعن ی زب
انقالب محمدي بوده اند ،و در واقع هیچ خ ومتی میان علی و عمر نب وده اس .؛ از اي ن
رو ،خ ومتی كه امروزه مشاهده میشود ،س اختۀ معاوي ه ب ود ،ت ا ب دين وس یله می ان
مسلمانان تارقه افکنده و در نتیجه به زعام .و سلطه دس .يابد (همان ،صص )255-254
عمر و ابوبکر خلااي عادلی بودهاند؛ همننان كه هدف علیبناب یطال ب نی ز تحق
عدال .اجتماعی بود بنا بر نظر الوردي ،چون عدال .توسط شیخین محق ش ده اس ،.
پس در واقع هدف علی محق شده اس .بنابراين ،بايد گا .خالف  .وس یله اس  .ن ه
هدف؛ و تا زمانی كه اهداف اسالمی محق می شود ،براي علی نیز مه م نب ود ك ه خ ود
کوم .كند يا كسی جز او (همان ،ص)286
 -2-3رابطۀ صحابه در صدر اسالم

الوردي ،اهلسن .و شیعه را م ورد مل ۀ هم هجانب هاي ق رار داده و آنه ا را جاه ل
میشمارد؛ به اين دلیل كه ايشان ،به نظر الوردي ،اين قیق .روشن را كه عم ر و عل ی
از يک زب و رويکرد نزديک به هم بودهاند درك ننمودهاند (همان ،صص )285-284
الوردي معتقد اس .کومتی كه زمام امور را پس از درگذش .پی امبر(ص) ب ه دس .
گرف ،.با اهداف اسالم هماهنگ بوده و به همین دلیل ،شخ ی.ه اي اي ن کوم  .را
ستوده و تالش میكند برخی از رفتارهاي ايشان را توجیه نمايد در نگاه ال وردي ،اب وبکر
مرد عادلی بوده و عمربنخطاب نیز عادل (همان ،ص )286و فرزانه (الوردي ،وعاظ الس الطین،
ص )70بوده اس .عمر ،دوستدار علی بود و آرزو داش .كه خالف .پس از درگذش .او از
آن علی گردد با اين ال ،از ترس اين كه قري علی ه عل ی ك اري كن د ،ب ه اي ن ام ر
ت ريح ننمود (همان ،صص )129-127
(ص)
الوردي همننین مخالا .عمر با قرآن يا ديث پیامبر را با اي ن دس تاويز ك ه از
باب دلسوزي براي م لح .مسلمانان بوده توجیه میكند و میگويد« :عم ر را در دوران
خالف ،.از دلسوزترين مردمان بر م لح .مسلمانان يافتیم ،و در موارد بسیاري ب ا ام ور
صريحی كه قرآن آورده يا پیامبر فرموده به اجتهاد خوي مخالا .كرده اس ،.كه هدف
از آن م الح عمومی بوده اس( » .همان ،ص )192الوردي شیاتۀ روش عمر در مخالا .ب ا
قرآن و پیامبر اس .و مسلمانان را به پیروي از اين روش فراخوانده و میگويد:
«البته اينها براي ما مسلمانان در ع ر اءر مايۀ عبرت اس ،.زيرا الزم اس .كه به م الح عم ومی
با نگاهی علمی نگريسته و در اين موارد مجتهد بوده و در قید آننه در قرآن ي ا ديث از ا ک ام آم ده
نباشیم؛ زيرا چهبسا كه با مقتکیات و شرايط زمانه در تکاد باشد » (همانجا ،ص)192
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الوردي ،بیاندازه عالقمند شیوۀ عمر اس.؛ زيرا معتقد اس .كه عم ر ،ب ا اس تناد ب ه
رأي و اجتهاد خوي  ،توانس .قري را از كبرياي خ ود پ ايین كش یده و آن را خ وار و
كوچک نمايد به عالوه ،سهم «م لاه قلوبهم» را از فیه باطل كرد ،و بدينوس یله ق ري
را از عطايايی كه در روزگار پیامبر و ابوبکر از آن بهرهمند ب ود ،ب ین یب نم ود (هم ان،
ص)126
«سهم مؤلفه قلوبهم كه در قرآن آمده و واجب شده اس ،.نبايد بازينۀ دس .قرار گیرد ام ا عم ر
اهمیتی به اين امر نداد زيرا او فرمان روشن و صريحی را كه قرآن آورده نسخ و باطل نمود ت ا ق ري را
خوار نموده و آسیب زند او در توجیه رفتار خوي گا :.همانا رسول خدا هنگامی كه دين خدا ء عیف
بود و به ياريشان نیازمند ،به آنان بخش مینمود اما امروز اسالم نیرومند گشته و نیازمن د گ ردآوري
دلهاي ايشان يا رءاي.بخشی به آنها نیس( » .همانجا)

الوردي از اين شگا .زده اس .كه چرا عالمان دين ،امروزه همانن د عم ر ب ا مت ون
شرعی تعامل نمیكنند او میگويد:
«عجیب آن اس .كه میبینیم عمر آيه اي از قرآن را نسخ و باطل نموده و اهمیتی نمیدهد اما اگ ر
كسی امروز ،همانند او كاري كند ،عالمان از هر سوي به او ملهور می شوند عمر اين ك ار را ب ه خ اطر
م لح .اسالم انجام داده بود او گرفتار قید و بند امور ظاهري نشد ،و به پیروي بیچونوچراي از دي ن
نارداخ.؛ بر خالف روش امروزين عالمان دين » (همان ،صص )127-126

نظر الوردي دربارۀ عثمان اين اس .كه او داراي اخالق نیکو و رو ی ۀ آش تیجويان ه
(همان ،ص )24بود الوردي از اين كه عماربن ياسر میان قري و عثمان تااوتی نم یدي د،
مترسف اس .زيرا الوردي عثمان را مردي م ومن و فاء ل م یش مارد از س وي ديگ ر
از سوي عمار ،اش تباهی نابخش ودنی اس ( .هم ان،
تااوت ننهادن میان عثمان و قري
ص )172الوردي ،قتل عثمان را عظیمترين فاجعۀ تاريخ اسالم برمیش مارد او م یگوي د:
«هیچ فاجعه اي در اسالم ،ءرربارتر از قتل شهید عثمان نیس .واي بر كسانی كه توطئۀ
اين كار را چیده و ريسمان آن را بافتند » (همان ،ص)144
 .4آرمانگرایی و واقعگرایی :ماهیت واقعی اختالف شیعه و سنی
به نظر الوردي رهبران سهگانه ،يعنی ابوبکر و عمر و عثمان همگ ی ع ادل ب وده و می ان
ايشان و علیبنابیطالب مشکلی وجود نداش ،.مشکالت را معاوي هب ناب یس ایان ب راي
رسیدن به قدرت به وجود آورد
ال و با دانستن اين پیشینه از انديشۀ الوردي ،میبايس .به بررس ی برخ ی ام ور و
پديدههايی كه در شیعه و اهلسن .وجود داشته باردازيم و تاسیر الوردي از اين ام ور را
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بر پايۀ نظريۀ پی گاتهاش درگیري میان آرمانگراي ی و واق عگراي ی بررس ی كن یم
(الوردي ،دراسه فی سوسیولوجیا االسالم ،صص)65-64
(ص)

از مهمترين اين مسائل ،مسئلۀ وصی .پیامبر نسب .به خالف .علیبناب یطال ب
پس از ايشان اس .كه شیعه به واسطۀ اين وصی .خواستار نا ی خالف  .اب وبکر ب وده و
اهلسن .با انکار آن ،خواهان ت حیح و توجیه خالف .اوين د مش کل در اي ن مس ئله از
نگاه الوردي آن اس .كه همانند ديگر مش کالت ن زاع فرق هاي ،م ردم قیق  .را م ورد
غال .قرار داده و درگیر تع ب نسب .به يک فرد گشتهاند
الوردي بعید نمیبیند كه ابوبکر ،خلیاۀ رسول خدا(ص) ب وده و عل ی(ع) نی ز همزم ان
وصی پیامبر بوده باشد او با تعجب میپرسد كه آيا نم یت وان عل ی را وص ی پی امبر در
امري خطیرت ر از خالف  .دانس .؟ آي ا م لح .مس لمانان تنه ا در خالف  .مح دود
میشود؟(الوردي ،مهزله العقل البشري ،صص)333-332
الوردي بر مسلمانان خرده میگیرد ك ه چ را خالف  .را هم هچی ز جامع ۀ اس المی
میدانند ،كه در صورت سالمتی آن ،همۀ امور در سالم .خواهد بود او بر آن اس  .ك ه
جامعهشناسان معاصر ،با اين مسئله مواف نیستند زيرا ،چهبس ا ك ه اهمی  .اپوزس یون
براي اصالح اجتماعی بیشتر از کوم .باشد زي را اپوزس یون و کوم  .دو روي س کۀ
پیشرف .متمدنانهاي هستند كه هیچي ک ب دون ديگ ري راه درس  .را نخواه د پیم ود
(همان ،ص )333کوم .در اين مقام نمايندۀ واقعگراي ی ،و وص اي .نماين دۀ اپوزس یون
آرمانگراس.
الوردي بر آن اس .كه هنگامی كه اهلسن .در جامعۀ اسالمی به واق عگراي ی روي
آوردند ،اين شیوه ايشان را به دفاع از کوم .موجود واداشته و ب ه دنب ال توجی هه ايی
بودند كه ادعاي مشروعی .خ ود را ب ر اس اس آن اس توار نماين د البت ه اي ن ش یوه ب ا
چشمپوشی آنها از شیوۀ غیرروادارانۀ اين مشروعی .و ستمی كه بر ديگران روا میداش.
صورت گرف( .الوردي ،دراسه فی سوسیولوجیا االسالم ،ص)67
به نظر الوردي ،گروهی از اهلسن .مانند غزالی كه به س طح ب االيی از واق عگراي ی
رسیده بودند ،دريافتند كه برنامۀ آرمانی ،برنامهاي بسیار متعالی اس .كه به ك ار زن دگی
عملی نمیآيد ،و به همین دلیل به اين نتیج ه رس یدند ك ه الزم اس  .همنن ان م ردم
وامدار اطاع .و پیروي از کوم .و پايبند به بیع  .ب ا آن باش ند؛ اگرچ ه آن کوم .
خواسته هاي ا کام الهی را برآورده ننمايد ،و تی بر اساس خشون .استوار ش ده باش د
زير،ا اين کوم .به سادگی و بیپرده ءمانتی اس .در برابر هرجومرج و خش ون.ه اي
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فردي اين کوم .آساي اجتماعی را فراهم میكند كه همان هدف شريع .م یباش د
(هم ان ،ص )70-68البته جناح ديگر از اهلسن .ك ه ت ا می زان زي ادي واق عگ را بودن د،
واقعگرايی خود را با توجیهات دينی همانند گروه پیشین مخای ننمودن د ايش ان ب ا
صرا  .گاتند كه زور و قدرت ،تنها چیزي اس .كه ب ه وس یلۀ آن م یت وان پاي هه اي
کوم .را استوار ساخ.
الوردي ،بنمايۀ نظريۀ ابنخلدون را همین مطلب میداند همان چی زي ك ه ت الش
كرد آن را با نامی خوشايندتر يعنی «ع بی ».تاسیر كند الوردي ،مق ود ابنخلدون از
اصطالح «ع بی ».را بیشک قدرت محض میداند زيرا ع بی .در جامع ۀ ب دوي ك ه
ابن خلدون تمامی دادههاي خود را از درون آن گردآوري كرده ،جز قدرت اجتم اعی ك ه
به واسطۀ آن برخی اشخاص مانند رئیس قبیله براي رسیدن به س لطه در دس  .دارن د،
معنايی ندارد (همان ،ص 70؛ الوردي ،منط ابن خلدون فی ءوه کارته و شخ یته ،صص)94-92
الوردي معتقد اس .كه ابن خلدون و پیروان او ،ناوو زيادي در میان پیروان مذهب تسنن
نداشتند زيرا ايشان در واقعگرايی زيادهروي كرده بودن د (ال وردي ،دراس ه ف ی سوس یولوجیا
االسالم ،ص )71اما واقعگرايی اكثري .اهلسن ،.مبتنی بر ادعاه اي دين ی اس  .ك ه ب ه
وسیلۀ جعل مجموعهاي از ا اديث از زبان پیامبر براي توجی ه اي ن واق عگراي ی ص ورت
گرفته اس( .همان ،ص )73-72الوردي معتقد اس .كه عقیدۀ اجماع نزد اهلسن ،.دالل .
زيادي بر اين گراي واقعگرايانه دارد زيرا به نظ ر ال وردي ،اي ن عقی ده ،زمین ۀ بس یار
مناسبی براي توجیه اطاع .كامل از کوم.هاي مختلف اسالمی به دس .میدهد زي را
اهلسن .هر خلیاهاي را خلیاۀ مشروع رسول خدا میدانن د ،ه ر ان دازه ك ه فاس ي ا
ستمگر باشد هر خلیاهاي كه مسلمانان بر تسلیم در برابر او اجماع كنند ،هر ان دازه ه م
كه فاس يا ظالم باشد ،خلیاۀ رسول خدا خواهد بود و در غیر اين صورت ،میبايس  .در
برابر اين چنین خلاايی میشوريدند (همان ،صص  )74-73بنا بر نظر اهلسن ،.ه ر آنن ه
كه در تاريخ اسالم سیاسی يا دينی رخ داده ،صحیح اس.
به نظر الوردي ،اهلسن .خواستار تغییر تاريخ از مسیر جاري آن نبودهاند در الی
كه شیعیان آرمان گرا ،براي تغییر مسیر تاريخ به سوي آرم انه ايی ك ه ب ه آنه ا ايم ان
داشتهاند ،تالشهاي فکري و عملی فراوانی داشتهاند؛ اما س رانجام شکس  .ن یب آنه ا
شده اس.؛ به همین دلیل اس .كه به دنبال يک منجی هستند كه ايشان را نجات ده د
(همان ،ص )74الوردي ،بر اين گمان اس .كه عقی دۀ منج ی ،نی ازي رو ی و اجتم اعی
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اس .كه انسان را نسب .به پذيرش شکس .ياري می رساند زي را ب دون آن ،زن دگی ب ر
مردم تنگ میآيد بنابراين عقیدۀ منجی ،از گونههاي امید اس( .الوردي ،دراسه ف ی طبیع ه
المجتمع العراقی ،ص )122زيرا ستمديدهاي كه از انتقام از ستمگر ناتوان باشد ،به انتق ام در
انديشه و رؤياها پناه می برد ،و در آن هنگام ق رهاي عظیم ی از آرزوه ا ب راي خ وي
میسازد (الوردي ،وعاظالسالطین ،ص )253الوردي ،از اي ن خاس تگاه ب ه تاس یر عقی ده ب ه
مهدوي .نزد اهلسن .و شیعه میپردازد زيرا به گم ان او ش یعه پ ی از اه لس ن .از
ستم و ظلم در رنج بوده و به هم ین دلی ل اي ن انديش ه پ ی از اه لس ن ،.در می ان
شیعیان پیدا شد (الوردي ،دراسه فی سوسیولوجیا االس الم ،ص )74و می ان اه لس ن .پ س از
انحط او خالف  .ظ اهر گردي د (هم ان ،ص )184ال وردي مش کل اس الم را درگی ري
آرمانگرايی و واقعگرايی میداند؛ زيرا واق عگ را كس ی اس  .ك ه خالف  .را پش تیبانی
میكند و اهلسن .از اين دستهاند؛ اما آرمانگرا كسی اس .كه مخالف خالف .اس .ك ه
همان شیعه اس( .همان ،ص )182-181الوردي معتقد اس .ك ه اي ن مس ئله رو ب ه اف ول
گذاشته زيرا شیعه در آن آرم انگراي ی ش ديد ب اقی نمان ده و خ ود عه دهدار کوم .
گشتند طبیعی اس .اگر ت ور كنیم كه كمكم و به مرور زمان و در زمانهايی كه ش یعه
در اينجا و آنجا کوم .را به دس .گرف ،.آرمانگرايی آن نیز كمرنگ شد ب ه وي ژه در
ع ر صاويه كه ديگر تشیع ،آن جريان دوران انقالب مستکعاین (ثورة المستک عاین) نبود
بلکه عبارت بود از سازمان دينی پیروزي كه اكن ون تجرب ۀ عمل ی ب ه دس  .آورده ب ود
(همان ،ص )183در مورد اهلسن .اما ،در میان پژوهشگران اسالمی در بارۀ اي ن موء وع
كه بسیاري از مزاياي آرمانگرايی تح.ترثیر جريان ت وف ،در عقايد ايشان رخن ه ك رد،
اتااقنظروجود دارد (همان)184 ،
به همین دلیل الوردي میپندارد ك ه اخ تالف انگی زه ه اي موج ود می ان ش یعه و
اهل سن ،.ناشی از قکاياي تاريخی اس .كه مربوو به گذشته اس .ممکن اس .ام روزه
در میان اهلسن .و شیعه شباه.ها بی از اختالفات دي ده ش ود ب ه اي ن معن ی ك ه
ممکن اس .گونهاي از موءعگیري هاي مادي را در عقاي د ش یعیان ببین یم و در س وي
مقابل نیز گونههايی از موءعگیريهاي آرمانگرايانه كه در عقايد اه لس ن .وارد ش ده
اس( .همان ،ص )182در سايۀ تطور و پیشرفتی كه در عقايد هر يک از شیعه و اهلس ن.
رخ داده اس ،.الوردي نتیجه میگیرد كه ديگر افتراق دو گروه ش یعه و س نی در زمین ۀ
آرمانگرايی و واقعگرايی مشکل جامعۀ اسالمی نیس .اما يادآور میشود كه گراي هاي
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سنتی يا آرمانی شیعه و واقعگرايانۀ اهلسن ،.نمیتواند به س ادگی مخا ی ش ود دلی ل
اين امر موءعگیريهاي متناقض ناشی از آن در گذشته اس( .همان ،صص )186-185
الوردي بر آن اس .كه برخی از آثار واقعگرايی به رغ م گ راي ه اي ن و ب ه س وي
آرمان گرايی ،همننان در مذهب سنی مشهود اس .وي ،در بررسیهاي خود درياف .كه
اكثر كسانی كه در جهان اسالم در قرنهاي گذشته ب ه ن ام مه دي ظه ور ك ردهان د ،از
اهلسن .بودهاند و نه شیعه زيرا ت ور اهلسن .از مهدي ،واقعگرايانهتر از ت ور ش یعه
اس .چراكه مهدي شیعیان در سال  255هجري متولد و ساس مخای شده و در انتظار
فرمان الهی براي ظهور اس .و ادامۀ یات وي به معجزۀ الهی ممکن میشود؛ اما مهدي
اهل سن ،.مردي معمولی اس .كه مانند هر انسان ديگر به دنیا آمده و رشد نم وده ،و در
لحظۀ مناسب قیام خواهد نمود و عظم .و پی روزي آغ ازين را ب راي اس الم ب ه ارمغ ان
خواهد آورد در سايۀ اين ديدگاه ،در میان اهل سن .م دعیان متع ددي ب راي مه دوي.
ظهور كردهاند دلیل آن وجود اين شیوۀ نگاه واقعگرايان ه نس ب .ب ه منج ی آخرالزم ان
اس( .همان ،صص )187-186
الوردي معتقد اس .كه عقیدۀ مهدي در اسالم ،چه نزد شیعه و چ ه اه لس ن ،.در
ال اءر نمايانگر درگیري میان آرمانگرايی و واقعگرايی اس .زي را هرچ ه از دوران
پیامبر دور و دورتر میشويم ،نزديک ش دن ب ه آرم انه اي ايش ان س خ .و س خ.ت ر
میشود اين موقعی ،.بیشک بار سنگینی بر دوش وجدان مسلمانان خواهد بود در اي ن
میان ،صوفیه همانند راهبان مسیحی ،به روش هاي مخ وص خوي براي ره ايی عم ل
میكنند اما ديگر مسلمانان ،كه روشهاي رفتار جمعی را از پیامبر خوي میآموزند ،به
ا تمال قوي با روش ل مسئلۀ صوفیه مواف نباشند ايشان همیشه در انتظ ار انقالب ی
اجتماعی و نجات اجتماعی هستند و به همین دلیل هم عقیدۀ مهدوي .بهترين پاسخ به
اين مسئله اس .البته مشکل همننان موجود اس ،.و وجود آن تا زم انی ك ه جامع ه از
رك .باز نايستاده استمرار خواهد داش .اما زمانی كه اين جامعه از رك .باز ايس تد،
آن زمان ،واقعا آخرالزمان خواهد بود (همان ،صص )188-187
 . 5دیدگاه الوردی دربارۀ حل اختالف تشیع و اهلسنت
الوردي تالش نمود بسیاري از مسائل مرب وو ب ه ش یعه و س نی را از دي دگاه اجتم اعی
تاسیر نمايد او معتقد بود كه میت وان نظري ۀ ع م .موج ود ن زد ش یعه را از مب انی
اجتماعی تاسیر نمود زيرا طبقه هاي ستمديده در جامعه همواره گراي به آن دارد ك ه
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وجود ظلم اجتماعی و مشکالت را به اي ن قیق  .بازگش  .ده د ك ه ظالم ان اكم
هستند و تنها هنگامی امور به نحو مطلوب خواهد شد كه اين اكمان با اكمان ص الح
جايگزين شوند و از هم ین روي ،ال وردي ب ر اي ن ب اور اس  .ك ه ش یعیان ب ه عن وان
نمايندگان طبقات ستمديده از سوي اماراتوري اسالمی ،نظريۀ ع م .را تنها به عن وان
واكنشی علیه ستمِ روا داشته شده از سوي خلااي اهلسن .ارائه نمودهاند (همان ،ص)85
او همننین پراكندگی جغرافیايی ش یعیان و اه ل س ن .را ب ا دي دگاهی اجتم اعی
تاسیر می نمايد او معتقد اس .كه ص حرا و فرهن گ ب دوي .بیش تر ب ا م ذهب تس نن
هماهنگ اس .در الی كه مناط زراعی و كشاورزي بیشتر با تشیع هم اهنگی دارن د
الوردي درياف .كه همگی صحرانشینانی كه به اسالم گرويدهاند ،از عرب و ت رك و برب ر،
همگی اهلسن .هستند زيرا باديه نشینانی كه میل به شرارت و پهلوانی دارن د ،گ راي
مدنی و نظمگراي شیعه را بر نمیتابند تشیع از ديدگاه ال وردي ،تنه ا در س رزمینه اي
زراعی مانند عراق و يمن و ايران و ا ساه و هند وجود دارد الوردي همننین درياف .كه
سرزمین هاي كشاورزي كه تح .ناوو تشیع قرار نگرف ،.به دلیلی به سرع .تح .ت اثیر
صوفیه قرار گرف .و صوفیه را می توان از ديدگاه اجتماعی مش ابه تش یع دانس ( .هم ان،
صص )84-83

يکی ديگر از مسائلی كه الوردي آن را ب ا دي دگاه اجتم اعی تاس یر نم وده ،پدي دۀ
گسترش انديشۀ تشیع و غلو در آن اس .او دلیل آن را س تمِ روا داش ته علی ه ش یعه از
سوي بنیامیه دانسته اس.؛ هنگامی كه فرمانداران بنیامیه ،شیعیان را در هر كجا م ورد
پیگرد قرار داده و دس.وپاي ايشان را قطع نموده و بر نخلها به صلیب میكشیدند اي ن
ستم ،باعث انتشار انديشۀ تشیع و غلو در آن شد؛ و هیچچیز همانند فشار و ستم ،باع ث
انتشار يک انديشه نمیشود (الوردي ،وعاظالسالطین ،صص)212-211
پی از پايان اين بخ  ،بايد به دو مسئله كه الوردي در رابط ه ب ا هم ین موء وع
مطرح نموده اشاره نمايیم:
نخس ،.الوردي بر آن اس .كه بحث موجود در میان اهلسن .نس ب .ب ه اي ن ك ه
«كدام يک بهتر اس ،.ابوبکر يا علی؟» بحثی بیفايده اس .زيرا يک مل .زنده ،هنگ امی
كه تاريخ را مطالعه میكند مق ود ايشان ،اس تااده از آن ،ب راي ال و آين دۀ خ وي
اس ،.اما مسخرهآمیز اس .كه دربارۀ چیزي نزاع كن یم ك ه ب ی از س یزده ق رن از آن
گذشته و هیچ فايدهاي براي امروز يا آيندۀ ما ندارد (الوردي ،مهزله العقل البشري ،صص )67-65
الوردي ،معتقد اس .كه ابوبکر و علی هر دو ام امه اي ع ادلی ب ودهان د و می ان اي ن دو
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مشکل اساسی وجود نداشته و لذا فايدهاي از جدال بر اين موءوع اصل نمیآيد وي بر
اين عقیده اس .كه بررسی درگیري میان علی و معاويه اهمی  .بیش تري دارد چ را ك ه
اين درگیري ،بر سر اصول اس .اين درگیري ،بر سر سرنوش .ام .اسالمی اس .كه آي ا
در مسیر عدال .اجتماعی پی میرود ،يا اين كه به سوي کوم .سركشی كه نه ع دل
میشناسد و نه برابري وقتی اهل سن ،.معاويه را به عنوان كسی معرفی میكنند ك ه در
بوده اما در جنگ علی ه عل ی اجته اد اش تباهی از او س ر زده و مجته د در ه ر
پی
صورت مورد پاداش خواهد بود ،الوردي به اين موء عگی ري خ رده م یگی رد ال وردي،
درگیري میان علی و معاويه را بیشتر شبیه درگیري میان قافله و راهزنان م یدان د ل ذا،
اين كه بگويیم كه راهزنان اجتهادي كردند و در اجتهاد خوي به خطا رفتهان د ام ا ك ار
آنها وجهۀ صحیحی داشته ،بیجاس( .همان ،صص)71-69
دوم ،اينکه مسئلۀ خالف ،.وهن الوردي را بسیار به خود مشغول ساخ .زيرا ش یعه
ايمان دارند كه پیامبر به روشنی و بی هیچ شک و گمانی خالف .را پس از خود ،از ب راي
علی وصی .نمود اما اهل سن .معتقدند كه پیامبر خالف .را براي كسی وصی .ننموده و
آن را به شورا سارد تا مردم هر كه را بخواهند انتخاب نمايند در طول جدالی ديرين ،هر
يک از دو طرف تالش میكند نظر خود را با داليلی اثبات نمايد او اعتراف م یكن د ك ه
پژوهشگر بی طرف در برابر اين جدال بیپايان متحیر می ماند زيرا پژوهش گر نم یتوان د
ت ور كند كه پیامبر به صرا  .و وءوح علی را ب ه جانش ینی برگزين د ،ام ا پ س از آن
مسلمانان از فرمان او سرپینی نمايند همننان كه نمیتواند ت ور كند كه پی امبر ام .
خوي را پس از خود ،بدون هیچ برنامۀ واءحی به ال هرجومرج در انتخاب خلیاه رها
نمايد (الوردي ،وعاظ السالطین ،ص)188
الوردي هیچ راه لی براي اين مشکل پینیده جز پناه بردن به نظ ر عب اس محم ود
العقاد نمیيابد او با میانهروي ،تالش میكند می ان اي ن دو عقی ده متن اقض هم اهنگی
ايجاد كند العقاد معتقد اس .كه پیامبر از صمیم قلب خلیاه ق رار دادن عل ی را دوس .
می داش ،.اما آن را به صرا  .اعالم ننمود او براي اين كه مردم علی را از روي اطاع .
و اختیار خلیاه برگزينند ،زمینهسازي و اشاره نمود (همانجا ،ص )188الوردي میپنداش .
كه پژوهشگر بیطرف ،می تواند در میراا ديثی ه ر دو ط رف مط البی در تريی د نظ ر
العقاد بیابد البته الوردي معتقد اس .كه هر دو فرقه ،پیرو نظريۀ العقاد هستند؛ البته ب ه
طور ناخودآگاه
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شیعیان در خلیاه شمردن علی(ع) به ديث غدير تکیه میكنند ام ا اه لس ن .ب ر
عدم تعیین خلیاه در ديث «خمیس» تکیه نمودهاند الوردي میگوي د اگ ر در ه ر دو
ديث ترمل كنیم ،آن دو را هماهنگ با نظريۀ العقاد خواهیم ياف .او همنن ین معتق د
اس .كه پیامبر از طري ديث غدير میخواس .براي علی زمینهچین ی كن د و ديث
غدير ،دالل .بر نامزدي علی براي خالف .دارد و نه تعی ین وي ام ا در م اجراي ديث
خمیس ،پیامبر میخواس .وصی .به خالف .علی و ترسیس نظام خالف .نمايد ،اما عم ر
به دلیل م لح .مسلمانان ،مانع از اين كار گرديد
البته به نظر الوردي ،وادا تاريخی بعد ،صح .نظر عمر را اثبات نمود زيرا عمر به
گمان الوردي ،از دلسوزترين مردمان بر م لح .مسلمانان بوده و بسیار اتا اق م یافت اد
كه با صريح قرآن يا ديث پیامبر ،به اجتهاد خوي به مخالا .م یپرداخ  .ب ه نظ ر
الوردي اينها به خاطر رعاي .م لح .مسلمانان بوده اس( .الوردي ،وع اظ الس الطین ،ص ص
 )192-188به هر ترتیب ،بنا بر نظر الوردي ،هیچ وصیتی نسب .ب ه خالف  .عل ی وج ود
نداشته و تنها چیز ،نامزدي او براي اين من ب بوده اس.
 .6نتیجه
در اين مقاله به درنگ و ترمل در انديشۀ الوردي در زمینۀ مسئلۀ شیعه و سنی پرداخت ه
شد؛ زيرا الوردي ناوو و ترثیر شايانتوجهی در میان مخاطب ان خ ود در عرص ۀ علم ی و
عمومی دارد رويکرد كالن الوردي ،بررسی اختالف میان شیعه و س نی از چش مان دازي
تاريخی ،فرهنگی و سرانجام نسبیگرايانه اس .به طور خالصه الوردي معتق د اس  .ك ه
اختالف اين دو فرقه از ديدگاه ناظر بیطرف ،زاويۀ نگ اه ه ر ي ک از دو فرق ه ب ه ت اريخ
آغازين اسالم و روش تاسیر ايشان از آن برهه اس .الوردي معتق د اس  .ك ه كش اك
میان دو شخ ی .كلیدي در دس تهبن ديه اي ش یعه و س نی در ص در اس الم ،يعن ی
عمربن خطاب و علی ،بی از آن كه در روابط قیقی میان اين دو ريشه داشته باشد ،در
تبلیغات معاويه به هنگام نبردهاي وي با علی ريشه دارد با اين ال ،ب ه نظ ر م یرس د
الوردي اهمی .مقولۀ جانشینی پیامبر را به موءوعی تنها تاريخی فروكاسته اس .؛ چ را
كه دس.كم از نظر تشیع مسئلۀ جانشینی پیامبر با اصل اساسی امام .گ ره خ ورده و از
اين نظر مسئلهاي اعتقادي اس.
همننین الوردي در پیداي تشیع و تسنن به ريشهها و زمینههاي فرهنگ ی توج ه
اندكی دارد و به بررسی زمینههاي اجتماعی و تاريخی بسنده نموده اس  .ب راي نمون ه
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ترثیر گراي هاي غیراسالمی در توسعۀ انديشۀ مهدي .در فرقههاي گوناگون اس المی را
ناديده میگیرد
از ديدگاه فرهنگ سیاسی ،به نظر الوردي ،شیعه ب ه س اخ .دي ن و اه لس ن .ب ه
ساخ .دول .اهتمام دارند وي به هم ین ريش ه و خاس تگاه مس ئله را درگی ري می ان
آرمانگرايی و واقع گرايی دانس ته و معتق د اس  .ك ه ه ر دوي آنه ا از روح اس الم دور
هستند؛ زيرا اسالم هم دين و هم دول .اس .از اين رو ،به نظر میرسد اگر چ ه ال وردي
در خانواده و محیطی شیعه زاده و تربی .شد ،ولی ديدگاههاي او را نمیت وان در يک ی از
دو چارچوب تشیع يا تسنن جاي داد به طور خالصه جه.گیري اصلی الوردي به عنوان
يک دانشمند و يک انديشمند ،كماهمی .شمردن زمینههاي اخ تالف ش یعه و س نی ب ا
نگاهی نقادانه ،و بر گرفتن رويکردي براي ايجاد زمینههاي همگرايی میان آنهاس.
منابع
الجابري ،علی سین ،علی الوردي (سیرته ،فلساته ،م ادره) ،و ،1دمش  ،دار نینوى للدراس ات و
النشر و التوزيع1429 ،ه2009/م
سن ،سین سرمک ،علی الوردي عدو السالطین و وعاظهم (مراجعة و تحلی ل دور الماک ر الث ائر
علی الوردي فی الثقافة العراقية و العربية) ،و ،1بغداد ،دار الکااف للطباعة و النشر و التوزيع2013 ،م
الخاقانی ،محمد عیسى ،مئة عام مع الوردي ،و ،1لندن ،دار احلكمة2014 ،م
الروازق ،صادق جعار ،الدكتور علی الوردي مقاربات اصالحية فی فهمالدين والذات ،و ،1ال ديوانيةة،
دار نیبور للطباعة و النشر2015 ،
الساهوكی ،ناهض سن جابر ،البعد السیاسی فی فکر علی ال وردي ،و ،1بی روت ،مرك ز م ورابی
للبحوا و الدراسات االستراتيجية2014 ،م
عبدالحمید ،صائب ،و المرهج ،علی عبدالهادي ،و مجهول ،فی ل غازي ،علی الوردي قراهة نقدية فی
آراهه املنهجية ،م سسة العارف للمطبوعات2008 ،م
عبدالجبار ،فالح ،فی األ وال و األه وال المن ابع االجتم اعيةة و الثق افيةة للعن ف ،و ،2بغ داد ،دار
میزوبوتامیا للطباعة و النشر و التوزيع2014 ،م
القیسی ،محمود عبدالوا د محمود ،علی الوردي و السوسیولوجیا التارخيية (مح اولةة للترص یل ف ی
منظره و منهجه وفقا إلى «وعاظ السالطین» و«لمحات اجتماعيةة ») ،و ،1بغ داد ،دار و مكتبةة ع دنان
للطباعة و النشر و التوزيع2014 ،م
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المطبعی ،مید ،علی الوردي يدافع عن ناسه ،و ،2بیروت ،دارالکتب العراقية للطب اعةة و النش ر و
التوزيع1431 ،ه2010/م
مار ،فیبی ،عراق مابعد  ،2003ترمجة :م طاى نعمان أ مد ،بغداد ،دارالمرتکى2013 ،م
خنبة من الکتاب والمخت ین ،علی الوردي و المشروع العراقی ،إعداد :د علی ثوينی و م ازن لطی ف،
و ،1بغداد ،دارالسجاد ع1431 ،ه2010/م
الهاشمی ،هشام ،عالم داع

من النشرة إلى اعالن الخالفة ،و ،1لندن ،داراحلكمة للنش ر والتوزي ع،

2015م
الوردي ،علی ،لمحات اجتم اعيةة م ن ت اريخ الع راق الح ديث ج -1ج ،6و ،2بی روت ،دارالراش د،
1426ه2005/م
الوردي ،علی ،دراسة فی طبيعة المجتمع العراقی (محاولة تمهیدية لدراسة المجتمع العربی األكبر فی
ءوه علم اإلجتماع الحديث ،و ،1بیروت ،دار و مكتبة دجلة و الارات1430 ،ه2009/م
الوردي ،علی ،منط ابن خلدون فی ءوه کارته و شخ یته ،و ،1بی روت ،دار و مكتبةة دجلةة و
الارات1430 ،ه2009/م
الوردي ،علی ،وعاظ السالطین (رأي صريح فی ترريخ الاکر اإلسالمی ف ی ء وه المنط

الح ديث)،

و ،1بیروت ،دار و مكتبة دجلة و الارات1430 ،ه2010/م
الوردي ،علی ،أسطورة األدب الرفیع ،و ،1بیروت ،دار و مكتبة دجلة و الارات1430 ،ه2009/م
الوردي ،علی ،مهزلة العقل البشري (محاولة جديدة فی نقد المنط القديم التخلو من سفسطة) ،و،1
بیروت ،دار و مكتبة دجلة و الارات1430 ،ه2009/م
الوردي ،علی ،شخصية الارد العراقی (بحث ف ی نفسةية الش عب العراق ی عل ى ء وه عل م اإلجتم اع
الحديث) ،و ،2لندن ،منشورات دار لیلى2001 ،م
الوردي ،علی ،األ الم بین العلم و العقیدة ،و ،1بیروت ،دار و مكتبة دجلة و الارات1430 ،ه2009/م
الوردي ،علی ،خوارق الالشعور أو أسرار الشخصية الناجحة ،و ،1بیروت ،دار و مكتبة دجلة و الا رات،
1430ه2009/م
الوردي ،علی ،فی الطبيعة البشرية محاولة فی فهم ماجرى ،تقديم :سعد البزاز ،و ،1عمان ،منش وران
األهلية للنشر و التوزيع1416 ،ه1996/م
الوردي ،علی ،من و ی الثمانین ،جمع و تعلی  :سالم الشماع ،و ،1بیروت ،مركز الحکارة الثقافيةة،
1432ه2011/م
الوردي ،علی ،دروس فی یاتی ،اعداد و تقديم :ماجد السامرائی ،و ،1بغداد ،مكتبة اجمللة2015 ،م
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الوردي ،علی ،الایلسوف الثائر السید جمالالدين األفغانی ،ققه و قدم ل ه :عبدالحس ین ال الحی،
و ،1بیروت ،م سسة البالغ للطباعة و النشر و التوزيع1430 ،ه2009/م
الوردي ،علی ،هکذا قتلوا قرة العین ،ققه و قدم له :عبدالحسین ال الحی ،و ،1بی روت ،م سسةة
البالغ للطباعة و النشر و التوزيع1430 ،ه2009 /م
الوردي ،علی ،دراسة فی سوسیولوجیا اإلسالم ،ترمجة :رافد األسدي ،و ،1بیروت ،دارالوراق2013 ،م
الوردي ،علی ،علی الوردي فی الناس و المجتمع ،اعداد :سعدون هلی ل ،و ،1لبن ان ،مكتبةة اجمللةة
2014م
الوردي ،سلیم ،علم اإلجتماع بین الموءوعية و الوضعية (مناقشة لمنهج ال دكتور عل ی ال وردي ف ی
دراسة المجتمع العراقی) ،بغداد1978 ،م
ياسین ،باقر ،تاريخ العنف الدموي فی العراق (الوقائع – الدوافع -الحلول ،مخسة آالف سنة من العن ف
المتواصل) ،و ،2دمش 2014،م
ياسین ،باقر ،االجتثاا فی التاريخ العراقی (ا تکار السلطۀ و اإللغاه و العزل السیاسی) ،دمش 2015 ،م

