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 :پرسش زير را يکی از هموطنان به زبان انگليسی برای من فرستاده اند که ترجمه اش را می خوانيد

 
سئوالی داشتم که ممکنه زياد سئوال روز نباشه اما خيلی دوست دارم اگر فرصت . می دانم که در مورد مذاهب پژوهش می کنيد. سالم بر شما« 

می شه کمی دراين باره توضيح بدهيد؟ من . اختالف نظرهای زيادی بين اهل سنت و شيعه وجود دارد" غدير خم"در مورد واقعه . داشتيد جواب بدهيد
 ». سعيد. تشکر. اگر می شه جواب را همانجا بنويسيد. هر روز به وبالگ تان سر می زنم

 
برای اينکه گفتگويی دوستانه و در کل سازنده با هم داشته باشيم، با اجازه تو و ديگر خوانندگان در مورد. سعيد گرامی، ممنون از عنايت و پرسش شما

نخست، . پرسش ات فهرست وار چند مورد را متذکر می شوم، با اين قول که در فرصتهای آتی در همين باره بيشتر و وسيعتر با يکديگر سخن بگوييم
در تاريخ  -آنطوری که آل علی مدعی اند -" غدير خم"واقعه ای بنام  :بعنوان چکيده ديدگاهم در مورد پرسش شما، بايستی يادآوری کنم که

 :به چند دليل واضح! اتفاق نيافتاده است
خود محمد نيز تا . بدان اذعان داشته اند -موافق و مخالف -اين شهادتی ست که همه مورخان . می دانيم که مرگ نابهنگام پيامبر همه را غافلگير کرد

لحظات آخر نمی توانست پيش بينی کند که در حال مرگ است، و اال پيش از مرگ وصيت نامه ای تنظيم می کرد تا طی آن از اغتشاشاتی که 
شهرت يافته اند در سطور بعدی " جنگ های رده"در باره باال گرفتن آنی همين اختالفات که به . بالفاصله پس از مرگ او رخ داد پيش گيری کرده باشد

سخن خواهيم گفت، اما ناگفته نگذارم که به نقل از تاريخ طبری، در لحظاتی که محمد با مرگ دست و پنجه نرم می کرد و اطمينان حاصل کرده بود که 
اين ! از اين کار ممانعت به عمل آورد" بيمار هذيان می گويد" قلم و کاغذ خواست تا وصيتی بنويسد، اما عمر به بهانه اينکه عمرديگر رفتنی است، از 

واقعيت نيز در دل تاريخ ثبت است و بی شک مشخص می سازد که محمد بزمان حياتش، در مورد مراتب و مسائل مهم پس از خود با جديت 
 نيانديشيده بوده، يا اينکه بخاطر غير قابل پيش بينی بودن مرگش تصميمات مهم را به تعويق انداخته، و براستی چه امری می توانسته مهمتر از

 بوده باشد؟انتخاب جانشين 
. گرديد که تا آنروز با زور شمشير آغشته به خون اسالم، مسلمان مانده بودند] ١[غافلگيری از مرگ ناگهانی محمد، باعث ارتداد آنی بسياری از قبايلی

در بسياری نواحی، عامالن رسول را بکشتند و زنان خويش را بفرمودند تا دستهايشان را رنگ کنند از شادی مرگ رسول، و دف ها «حتا بروايت طبری، 
البته تعدادی از قبايل نزديک به دستگاه قدرتمند و جديد التأسيس مدينه مسلمان باقی ماندند، چرا که مراودات قبيله ای و بازرگانی مانع از ] ٢"[«بزدند

جبهه گيری در مقابل مدينه شان می کرد، اما قبايل دوردست و مردمی که با شهر مدينه فاصله درخور توجهی داشتند، از اسالم برگشتند و حتا 
 !تازه وارد که يکی شان زن بوده نيز وارد صحنه شدند و ادعای پيامبری کردند] ٣[حکايت است که چهار پيغمبر

] ٤[می گويند و جنگهائی که متعاقب آن به سرگردگی خالد بن وليد" رده"در اصطالح اسالمی، ارتداد آنی بخش وسيعی از مردم آنزمان عربستان را 
البته می دانيم که مردم عربستان و سپس ديگر ممالک نه از روی . می خوانند" جنگ های رده"آنان درگرفت را نيز ) مسلمان سازی( برای سرکوب

بسياری از قبايل عرب نيز! اجبار آنان را مسلمان کرد و نه نور خداعالقه، که بخاطر برق شمشير ياران محمد به اسالم گرويدند و می توان گفت که 
به سپاه اسالم پيوستند و نه از روی خلوص نيت، که در اين باره می توان از آيات متعددی " غنيمت گيری"بخاطر رسم معمول آنزمان جزيرة العرب يعنی

به همين خاطر، می توانست برای محمد قابل پيش بينی باشد که . در قرآن که مسلمانان را به بدست آوردن غنايم فراوان نويد می دهد شاهد آورد
بسياری از همين مردم پس از مرگ او از اسالم برخواهند گشت، پس در اين شرايط الزم می آمد که محمد برای جلوگيری از پاشيدن دستگاه نو 

اسالمی و زيرمجموعه هايش چاره ای بيانديشد و جانشين خود را انتخاب کند که ديديم چنين نکرد و مرگ او مصادف شد با جنگهای رده و عصيان ها و 
 .انتخاب پرمغلطه و کاملن سياسی خلفا و الخ

از زاويه ای ديگر و از لحاظ منطقی، بايستی اشاره کرد که حتا اگر محمد می خواست، نمی توانست در زمان حيات خود جانشينی برای خودش قائل 
، او تنها پيامبر و آخرين نماينده تام االختيار خدا برروی زمين بود و همانگونه که انتخاب او !)بخوان شخص خودش(شود، زيرا بر طبق ادعای صريح قرآن

. بايستی به همان گونه انجام می شد و او منطقن نمی توانست شريکی داشته باشد -قاعدتن -بوسيله خدا انجام شده بود، انتخاب جانشين اش نيز
در اين باب سخن بسيار است که به فرصتی ديگر موکولش می کنيم، اما برای ُحسن ختام، دانستن اين نکته الزامی است که آنچه در تاريخ بعنوان 

و جانشينی علی بن ابی طالب شنيده ايم، تنها حاصل جعل و ساخته و پرداخته دستگاه دکانداری شيعه بوده و فقط جنبه سياسی " خمغدير "واقعه 
 .و انحصار قدرت داشته است

______________ 
 .١٣٧٠جلد چهارم، صفحه » .با درگذشت پيامبر، بسياری از قبايل از دين بگشتند «: طبری چنين گزارش می دهد-١
 .١٣٧١؛ جلد چهارم، صفحه "تاريخ طبری" -٢
 :اسامی اين چهار پيغمبر بدين شرح است -٣

 ".رحمن اليمن"معروف به " اسود بن کعب عنسی"» 
 ".طليحه"معروف به " ابن خويلد االسدی"» 
او را  -بخاطر اختالفاتی که با او داشت  -اين يکی از همه مهمتر و معروف تر بود، و حتا محمد در زمان حيات خود . بود" مسيلمه"ملقب به " ابن کثير"» 
 .خوانده بود) دروغگو"(کذاب"

 .، زن زيبا و خوش سخنی بود که ادعای رسالت کرد"متنبيه"معروف به " سجاح بنت الحارث" و در آخر، » 
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قريش را برعهده داشت و در همين جنگ بود که با تدبير " کفر"سرگردگی سپاه " ُاحد"سرداری بود که در جنگ " خالد بن وليد"بيادآوردنی ست که . ۴
جالب ! شخص وی، سپاه اسالم ضربات سختی را متحمل شد و در پايان نيز شکست خورد و حتا روايت است که دندان پيامبر در اين جنگ شکست

اينجاست که در شوال سال هشتم هجری و بهنگام فتح مکه از سوی مسلمانان، همين خالدبن وليد که در تمام اين سالها دشمنی انکارناپذير خود را 
اين قرارداد در محلی بنام حديبيه در پانزده کيلومتری مکه منعقد شد که در آن " (حديبيه"با اسالم و شخص محمد در جنگهای متعدد و حتا در قرار داد 

محمد امتيازات فراوانی را به خالدبن وليد نماينده قريش واگذار کرد، اما سرانجام محمد اين قرارداد را زيرپا گذارد و در هژدهم شوال سال هشتم هجری 
مفتخر ) سيف اهللا"(شمشير خدا"بروشنی نشان داده بود، بيکباره عابد و مسلمان شد و محمد نيز در مقابل حتا او را به لقب !) به مکه حمله کرد

به هنگام پاگيری شورش ها بر . ساخت که اين خود مصلحت جوئی تاجر ثروتمندی چون خالد و سياستمداری چون محمد را به نمايش می گذارد
قبل . سرجانشينی و ارتدادهای فراگير در جزيرة العرب، خالد مأمور قلع و قمع مخالفين گرديد و به جنايات هولناکی دست زد که در دل تاريخ ضبط است

پس از مرگ . رئيس قبيله خزرج را شبانگاه ترور کرد تا يکی از مدعيان مهم خالفت را از ميان بردارد" سعد بن عباده"از آن نيز بدستور عمر، مخفيانه 
در همين رابطه حکايت است زمانی که او از طرف ابوبکر برای خواباندن عصيان . محمد نيز خالد مورد مهر و همچنين ارفاق های فراوان خلفا قرار گرفت

او را در خانه خود ميهمان ساخت، با اينهمه" مالک بن نويره"اعزام شد، پس از تسليم قبيله و مسلمان شدن مجدد آنها، رئيس قبيله " بنی تميم"قبيله 
 ). ٧٣، ص ٢؛ جلد "تاريخ ابن خلدون!( "خالد بخاطر همخوابگی با زنش، مالک را کشت و سرش را در تنور انداخت و همانجا با زنش همخوابه شد
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