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   )۴بخش ( تصویر هایی از صدر اسالم 
 دمحم رسول هللا و رهبران اسالم از نگاه متون شيعه

  
وارد شدن این ذهنيت شيعه در سياست در هر کشوری پایان سياست، پایان رابطه خرد و سياست و در نتيجه 

سياست شيعه زده از یک سو این نياز بيمار گونه به انتقام گيری به ایجاد در . پایان دخالت ملت در آن است
و درست این نابسامانی ها زمينه های ...دوستی ها و دشمنی های فرا تاریخی و ضد اجتماعی می انجامد

 .گسترده تری برای دخالت روحانيت شيعه در سياست ایجاد می کند
  

درت طلب، سياست را به عنوان عرصه عمومی کنش ها و همگرایيها دخالت مالیان شيعه و مقليدن آخوند های ق
وارد . و همکاریهای اجتماعی، در راستای یافتن راه حل برای معضالت جاری و روزانه جامعه بی معنی می کند

شدن مومنين شيعه به سياست ، یک عنصر بدوی و احساسی قوی را به عرصه سياست وارد می کند و آن را 
   غير عقالنی می سازدبه کل نازا و

  :...ادامه از بخش سوم 
  

  :نياز شيعه به شهيد نمایی و مظلوم نمایی 
 . بررسی خود را از روایات ادمه می دهيم

  
خواهد زير دست  تا كی می«: خوانيم كه عمر به ابوبكر گفت از در تكرار حديثِ غدير از زبان امام باقر می «(

يا : ولی ساعتی بعد بازآمد و به پيامبر گفت. از اردوگاه پيامبر گريختو » پسرعمويش را بگيرد و بلندش كند؟
من برای كاری از اردوگاه دور شدم و ناگاه مردی را ديدم كه لباسش بهترين لباسها و بويش بهترين ! رسول هللا

 :بوها و خودش زيباترين مردان بود، و به من گفت
 ».را نخواهد گسست رفته است كه هركس كافر نباشد آنپيامبر يك پيمانی را برای يك مردی از مردم گ «

 »دانی آن مرد كيست؟ آيا می! عمر«: پيامبر گفت
 ».دانم نه، نمی«: عمر گفت

 ».او جبرئيل است«: پيامبر گفت
در غدير خم دوازده هزار تن حاضر بودند و پيامبر ازآنها برای علی بيعت گرفت، ليكن علی : افزايد امام صادق می

  ]١٣٩ - ١٣٨ / ٣٧همان، . [ حقش را بگيردنتوانست
ده هزار گواه داشت ! من در شگفتم ازآنچه به علی رسيد«خوانيم كه   و در حديث ديگری از زبان امام صادق می

 )»]١٤٠ -  ٣٧همان، [» .ولی نتوانست حقش را بگيرد، در حالی كه دوشاهد برای گرفتن حق كافی است
  

از این به بعد ادعای شيعه در باره این که در غدیر خم دوازده هزار نفر به نکته اصلی در این جا این است که 
از ميان این همه حدیث و روایت متناقض . رهبری علی بر مسلمانان تن دادند و با او بيعت کردند تثبيت می شود

ن روایت بيشتر اما چرا ای. در کتاب های شيعيان ، این روایت بيشتر از روایت های دیگر مورد پذیرش آنان است
و با » دشمنان اهل بيت «پذیرفته می شود ؟ زیرا رهبران شيعه برای ارضای کينه توزی و دشمنی ابدی خود با 

نياز به مظلوم نمایی و شهيد نمائی نياز روحی دائمی شيعه . اهل تسنن بيشتر به چنين روایت هایی نياز دارند
 دیگر مسلمانان فراسوی این نياز بيمار گونه با انتقام گيری انسان شيعی نمی تواند در رابطه اش با حتی. است

 .پنداشته می شود، قرار گيرد» عدالت«ابدی و پایان ناپذیر که 
  
  :و سياست یر پایه انتقام گيری ابدی از دشمن دائمی» روشنفکر شيعه «

سياست و در نتيجه وارد شدن این ذهنيت شيعه در سياست در هر کشوری پایان سياست، پایان رابطه خرد و 
در سياست شيعه زده از یک سو این نياز بيمار گونه به انتقام گيری به ایجاد . پایان دخالت ملت در آن است

نمونه های ویران کننده و تاسف بار زیادی از . دوستی ها و دشمنی های فرا تاریخی و ضد اجتماعی می انجامد
تماعی را می توان ميان گروه بندی های سياسی گونا گون این دوستی ها و دشمنی های فرا تاریخی و ضد اج

در این نوع سياست زدگی ، غير . ایرانی یافت که خود به نابسا مانی های سياسی مذمنی تبدیل شده است
برای این فعالين سياسی ، سياست آرمان .اند» فعال سياسی«سياسی ترین و بی مسئو ليت ترین افراد ، 

، برای یک » آن«برای این سياست زدگان ، سياست بستر هم گرایی برای یک .ییخواهی است و نه چاره جو
برای اینان ، . ، بلکه زمينه تحقق آرمان و حقيقت های ابدی اید ئو لوژی هاست. برش زمانی محدود نيست

برای یک برش و یک دوره کوتاه برای حل مسئل اجتماعی نيست ، بلکه عرصه » حقيقت«سياست بستر زایاندن 
برای اینان سياست عرصه همگرایی های کوتاه و ميان مدت . حل و فصل کردن نزاع های بزرگ فکری است

و درست این . نيست ، بلکه زمينه ای است برای سنگر بندی های بزرگ برای جنگ های تاریخی موهوم
 .نابسامانی ها زمينه های گسترده تری برای دخالت روحانيت شيعه در سياست ایجاد می کند

  
این دخالت مالیان شيعه و همراه با آنان مومنين شيعه و مقلدین آخوند های صاحب نام و یا قدرت طلب، 

سياست را به عنوان عرصه عمومی کنش ها و همگرایيها و همکاریهای اجتماعی، در راستای یافتن راه حل برای 
به سياست ، یک عنصر بدوی و وارد شدن مومنين شيعه . معضالت جاری و روزانه جامعه بی معنی می کند

. احساسی قوی را به عرصه کشمکش های سياست وارد می کند و آن را به کل نازا و غير عقالنی می سازد



نفوذ مالیان شيعه در سياست که به ویژه در ایران به هيچ وجه با دامنه و وزنه واقعی نيرو های اجتماعی اشان 
راه برون رفتن از این بن بست . منی عمومی سياست ممکن استهمسنگ و متوازن نيست ، بر بستر این نا ا

و افزون بر کار روشنگری ، باید عادی . این است که ذهنيت شيعه را در همه دامنه هایش شناخت و شناساند
شدن روابط ميان همه گروه بندی های سياسی و کنار گذاشتن ادبيات احساسی و انتقام گيری دائمی و حساب 

 .ی را هدف قرار دادرسی های تاریخ
  

   :شمشير خون ریز هللا و منکران والیت علی 
  :در روایت بعدی می بينيم که انتقام هللا از نو مسلمان نا باور چه هولناک است 

به ما دستور دادی كه اقرار بكنيم كه خدائی «: خوانيم كه يكی از منافقين به پيامبر گفت در روايت ديگری می«(
 . وقت نماز بگزاريم، و ما پذيرفتيم به ما دستور دادی كه پنج. پيامبر خدا هستی، و ما پذيرفتيمجز هللا نيست و تو 

ی اينها را ازتو پذيرفتيم بازهم دلت خوش نبود  كه همه با وجودی. به ما دستور دادی كه به حج برويم و ما پذيرفتيم
 : مان برتری بدهی، و گفتي و اورا برهمهتا آنكه تصميم گرفتی زير دست پسر عمويت را بگيری و بلندش كنی 

 
 »آيا اين دستور خدا است يا از پيش خودت است؟. هركس من موالی اويم اين علی موالی اواست«
 

 :پيامبر گفت
  ».سوگند به خدائی كه جز او كسی خدا نيست اين دستور خدا است «

گويد حق است  ر اينها كه دمحم میاگ«: فتگ  آن مرد پشت داد و رفت كه سوار شترش شود، و با خودش می
ئی ازآسمان  پاره او هنوز به نزد شترش نرسيده بود كه سنگ» .اميدوارم كه سنگپاره از آسمان برسرمان ببارد

 )»] ١٣٦ / ٣٧همان، . [برسرش خورد و از مخرج پائينش بيرون آمد و درجا كشته شد
  

  :در چند روایت پيوسته بعدی می آید 
 تن از كسانی كه با انتصاب علی مخالف بودند با هم گرد آمدند و توطئه كردند كه پيامبر را پس ازآن چهارده «(

نفر  نفرشان در يكطرِف تپه و هفت ئی در بين جحفه و ابواء كمين كردند، هفت آنها رفتند و در كنار تپه. بكشند
شب كه شد پيامبر . ند و ترورش كنندديگرشان در طرف ديگر تپه كمين كردند تا وقتی پيامبر بيايد شترش را برمان

فالنی و ! يا دمحم«و اصحابش رفتند تا به آنجا رسيدند، و چون به تپه نزديك شدند جبرئيل به پيامبر بانگ زد كه 
آيا «: پيامبر به پشت سرش نگريست و حذيفه ابن اليمان را ديد و از او پرسيد. اند فالنی در پشت تپه كمين كرده

سپس پيامبر به آنها » .اين راز را نزد خودت نگاه دار«: پيامبر گفت» .آری، شنيدم«: يفه گفتحذ» تو هم شنيدی؟
آنها تا صدای پيامبر را شنيدند دويدند و . شان را به نامهايشان صدا زد يكی كه كمين كرده بودند نزديك شد و يكی

نی خوابانده بودند و زانوهايشان را بسته يع(به درون جمع مردم رفتند، و شترهايشان را كه به ُبخاؤ كرده بودند 
 : سپس خطاب به اصحابش گفت. پيامبر رفت و به آن شترها نگريست و آنها را شناخت. درآنجا رها كردند) بودند

 
پيمان شدند كه وقتی دمحم بميرد يا كشته شود نگذارند  دانم چرا كسانی دركنار كعبه گرد آمدند و هم من نمی«

ولی جبرئيل آمد و اين . اند آنها به نزد پيامبر رفته سوگند خوردند كه چنين نگفته» ! بيتش برسدكه اين امر به اهل
ِ َما َقالُوا َولََقد َقالُوا َكلَِمه«: آيه را برای پيامبر آورد َّ ی الُكفرِ َوَكَفُروا بَعَد إِسالَِمِهم َوَهمُّوا بَِما لَم يََنالُوا َوَما  يَحلُِفوَن بِا

نيَا نََقُموا بُهُم ُهللا َعَذابًا أَلِيًما فِی الدُّ  إِالَّ أَن أَغَناُهُم ُهللا َوَرُسولُُه ِمن َفضلِِه َفإِن يَُتوُبوا يَُكن َخيًرا لَُهم َوإِن يََتَولَّوا ُيَعّذِ
رحقيقت سخن كفر د. اند خورند كه نگفته به خدا سوگند می(ی َوَما لَُهم فِی األَرضِ ِمن َولِی َوالَ نَِصيٍر  َواآلِخَره

شان جز به  و كينه. گفتند و پس از مسلمان شدنشان كافر شدند و تصميم به كاری گرفتند كه به آن دست نيافتند
اگر توبه كنند برايشان بهتر است، و . نياز كرده است اين سبب نيست كه خدا و پيامبرش آنها را از فضل خويش بی

آخرت به سختی شكنجه خواهد كرد، و در جهان نه ياری خواهند داشت و نه اگر رخ برگردانند خدا آنها را در دنيا و 
 ]١١٦ - ١١٥ / ٣٧همان، [» ).ياوري

  
تن از منافقين دربرابرش  خوانيم كه وقتی پيامبر در غدير خم دست علی را بلند كرد هفت از زبان امام باقر می

ف وسعد أبی وقاص وأبوعبيده وسالم مولى أبی ابوبكر و عمر و عبدالرحمان عو: نشسته بودند و عبارت بودند از
چشمهايش انگار چشمهای ديوانگان است؛ هم اكنون خواهد ! بنگريد«: عمر گفت. ی و مغيره ابن شعبه حذيفه

پيامبر پس ازآنكه كه علی را منصوب كرد و از منبر پائين آمد جبرئيل » .گفت كه خدا به من چنين گفته است
پيامبر ازآنها پرسيد، و آنها سوگند خوردند كه چنين چيزی . اند گفته بر داد كه اينها چه میبرايش آيه آورد و به او خ

 / ٣٧همان، . [اند خورند كه نگفته اند ولی به دروغ سوگند می اند، و باز جبرئيل آمد و آيه آورد كه آنها گفته نگفته
گردد انگار چشمهای ديوانگان  ر حدقه میبه چشمهايش بنگريد كه د«وقتی اينها گفتند : امام صادق گويد] ١١٩

كَر َويَُقولُوَن إِنَُّه «: آيه نازل شده خدا به پيامبر گفت» است َوإِن يََكاُد الَِّذيَن َكَفُروا لَُيزلُِقونََك بِأَبَصاِرِهم لَمَّا َسِمُعوا الّذِ
تی ذكر را شنيدند با چشمهايشان تورا بلغزانند، و نزديك است كه كافرها وق(َوَما ُهَو إِالَّ ِذكٌر لِلَعالَِميَن . لََمجُنونٌ 

  ]١٧٢ / ٣٧همان، [» ).اين نيست مگر ذكری برای مردم جهان. گويند او ديوانه است می
  

  
هركس من موالی اويم «ی واليت اميرالمؤمنين نازل شد و پيامبر گفت  خوانيم كه وقتی آيه از زبان امام صادق می

پس ازآن آيه ازآسمان آمده به » .ی اين جوان شده است او شيفته«: ی گفت، يك مرد»اين علی موالی اواست
يك ازشما دچار  تو خواهی ديد و آنها نيز خواهند ديد كه كدام(َفَسُتبِصُر َوُيبِصُروَن بِأَيِّيُكم الَمفُتوُن «: پيامبر گفت

  ]١٧٣ / ٣٧همان، [» ).شيفتگی است
  



برايش آيه آمد و خدا ) يعنی روز نهم ذوالحجه( كه پيامبر در عرفات بود خوانيم كه روز جمعه از زبان امام صادق می
ی كمال  امروز دينتان را به توسط واليت علی ابن ابيطالب برايتان به پايه«به او دستور داد تا به مردم بگويد كه 

پس ديگر آيه نازل  ازاينرساندم و نعمتم را بر شما تمام كردم و ازاينكه اسالم دينتان است من برايتان خشنودم، و 
نخواهم كرد، زيرا كه نماز و زكات و روزه و حج را نازل كرده بودم و اين نيز پنجمی است، و من آن چهارتا را بدون 

 » ]١٣٨ / ٣٧همان، [» .اين پنجمی قبول نخواهم كرد
  

ین اتهام مبهم آشکار می ا. در اولين روایت تلویحا یاران اصلی دمحم به توطئه گری برای کشتن او متهم می شوند
در روایت بعدی نام هفت نفر از آنان . کند که در صدر اسالم چه رابطه ای در ميان متوليان اسالم بر قرار بوده است

آشکار می شود که اعتبار دمحم در ميان نزدیک ترین یارانش چه » افشاگری «اما همراه با این . فاش می شود
شيعيان با سایر مسلمانان بسياری از واقعيت های انکار شده تاریخ اسالم از درون شکافی دشمنی . اندک است

یاران نزدیک دمحم اعتقادی چندان به داستان وحی و جبرئيل ندارند و از آن بد تر دمحم را دیوانه می . بيرون می ریزد
اسالمی اش آگاه ، دمحم که فردی سيّاس و با هوش است و بهتر از هر کس دیگری از دروغين بودن دعوت . دانند

از زمان به قدرت رسيدن در مدینه سيستم سياسی استوار بر تهدید و ترس را در ميان حتی نزدیک ترین اصحاب 
او از آن چه که دیگران می گویند و می . خود نيز و البته در همه جامعه نو مسلمان مدینه گسترانده است

 . قش خبر چين پنهانی و برای هميشه ناشناس را به عهده گيرداز این رو جبرئيل باید گاه ن. اندیشند با خبر است
  

  :یاران دمحم بر عليه جانشينی علی متحد می شوند 
  :در روایت بعدی ، شيعه داستان توطئه گری نزدیک ترین یاران دمحم را این بار با نام و نشان می آورد 

نامه نوشتند كه  نار كعبه با هم عهد بستند و پيمانخوانيم كه ابوبكر وعمر و ابوعبيده درك ز زبان امام باقر می«(
 ]٨٦ / ٢٨. [وقتی پيامبر بميرد نگذارند كه رياست درخاندانش ادامه يابد

  
ی ضِد علی كه ابوبكر و عمر و ابوعبيده نوشتند را عالمه مجلسی از زبان حذيفه ابن اليمان به نقل از  نامه پيمان

 تن از انصار برپايش امضا ٣٤، و يادآور شده كه ) ابوبكر همسِر علی شدهمان زن كه پس از(همسر ابوبكر آورده 
 .نهادند، و ابوعبيده آن را در جوف كعبه به وديعه نهاد

  
  :ی ضد علی ی محرمانه نامه متِن پيمان

اين است آنچه بزرگان اصحاب دمحم از مهاجرين و انصار كه هللا در كتابش آنها را ستوده است، . ﷽
نسلهای آينده نامه را نوشتند تا مسلمانان در  پس از مشورتها و گفتگوهای بسيار بر آن توافق كردند؛ و اين پيمان

 … . براساسش عمل كنند
  

  
امر انتخاب جانشين پيامبر به . ن دنيا ُبرد بدون آنكه جانشينی برای خودش مقرر كرده باشددمحم را هللا از اي

  … . مسلمانان واگذار شد كه هركس را كه به رأی و تدبيرش اطمينان داشته باشند از ميان خودشان برگزينند
استمرار نيابد و حالت موروثی رو جانشين برای خودش انتخاب نكرد تا امر جانشينی او در يك خاندان  پيامبر ازآن

گيراِن مسلمانان بايد بعد از درگذشت هر خليفه تجمع كنند و به مشورت بپردازند و  رو تصميم ازاين… . خود نگيرد به
شك نيست كه مردم در هر زمانی . او بسپارند ی خالفت بدانند انتخاب كنند و امر امت را به هركس را شايسته

  .دهند سلمانان باشد را تشخيص میی رهبری م كه شايسته كسی
 

  
اگر كسی ادعا كند كه پيامبر كسی را با نام و نشان به جانشينی خودش منصوب كرده است ادعايش باطل 

و اگر كسی ادعا . كند ی اصحاب پيامبر است و با اجماع مسلمانان مخالفت می است، زيرا سخنش خالِف دانسته
بر است، اين ادعا نيز باطل است، زيرا كه پيامبر   و پيامبر دارای ميراثرسد كند كه جانشينی پيامبر به ارث می

 ...» .بََرد و آنچه از خودمان برجا بگذاريم صدقه خواهد بود كسی از ما پيامبرها ميراث نمی«: گفته است
ی و اگر كسی ادعا كند كه جانشين پيامبر بايد يك شخص معين باشد، و جز او كسی ديگری حق ندارد به جا

ی استمرار نبوت است، هركس چنين ادعائی بكند سخنش دروغ  مثابه پيامبر برگزيده شود زيرا كه خالفت پيامبر به
  » .اصحابِ من همچون اخترانند، به هركدامشان اهتدا كنيد راه خواهيد يافت«: است، زيرا كه پيامبر گفته است

ترين كس برای جانشينی او است، و جانشينی  قسبب نزديكيش به پيامبر برح و اگر كسی ادعا كرد كه او به
پيامبر بايد در فرزندان او استمرار يابد به نحوی كه پسر از پدر ارث ببرد، و ادعا كند كه جز افراد اين خانداِن 

مشخص هيچ كس ديگری در هيچ زمان و مكانی حق ندارد خليفه شود، و تا زمانی كه جهان باقی است بايد 
تريِن  مكرم«: بوده باشد، هركس چنين ادعائی بكند ادعايش باطل است، زيرا هللا گفته استحال بر همين منوال 

 » ….شما نزد هللا باتقواترينتان است
  

جمعی مسلمانان گردن نهاد راهش درست است، و هركس  هركس حكم كتاب هللا را پذيرفت و به تصميم دسته
پيامبر گفته . ايد گردنش را بزنند؛ زيرا صالحِ امت در قتل اواستمخالفت ورزيد با كتاب هللا مخالفت ورزيده است و ب

امت من هيچگاه «: و پيامبر گفته است»… .هركس درصدد شد كه ميان امتم تفرقه ايجاد كند بكشيدش«: است
 ».جمعی نخواهند گرفت كننده تصميِم دسته بر يك امر گمراه

  
رو هللا و  د است و همراه دشمنان امت است، و ازاينپس هركس برخالف رأی جمعی مسلمانان نظر بدهد معانِ 

  .اند و بايد كشته گردد پيامبرش خونش را مباح كرده



كه نامهايشان در ذيل آمده   هجری با توافق كسانی١١سعيد ابن عاص اموی اين صحيفه را درماه محرم سال 
 .است تحرير كرد

  
  

آنها اين توطئه را انجام دادند ابوعبيده به مسجد پيامبر رفت و بامداد فردای روزی كه : افزايد حذيفه ابن اليمان می
آفرين بر تو كه «: ، و پيامبر رو به ابوعبيده كرده به طعنه گفت)يعنی زنده شده بود(ديد كه پيامبر نشسته است 

 َهَذا ِمن ِعنِد ِهللا لِيَشَتُروا بِِه ثََمًنا َقلِيالً َفَويٌل لِلَِّذيَن يَكُتُبوَن الكَِتاَب بِأَيِديِهم ثُمَّ يَُقولُونَ . ای دار اين امت شده امانت
ا َكَتبَت أَيِديِهم َوَويٌل لَُهم ِممَّا يَكِسُبوَن  نويسند و  كه كتاب را با دستهايشان می وای بر كسانی(َفَويٌل لَُهم ِممَّ

ز آنچه دستهايشان نوشت و وای برآنها ا. را به بهای اندكی بفروشند گويند اين از نزد هللا است تا آن سپس می
اند كه كافراِن  نامه نوشته ئی شبيه همان پيمان نامه كسانی امروز پيمان). آروند وای برآنها از آنچه به دست می

اگر هللا به من دستور نداده بود كه با آنها مدارا كنم هم اكنون . مكه برضد من نوشتند و درجوف كعبه آويختند
 )»] ١٠٦ - ١٠٣ /٢٨[» .زدم گردنشان را می

  
   :بررسی پيمان نامه دشمنان والیت علی 

  :ترکيبی از فریب کاری و وحشت آفرینی 
در این پاسخ از جمله به روشنی ادعای .  تن از یاران دمحم تهيه نمودند می آید 34در فراز بعدی پيمان نامه ای که 

 نام و نشان به جانشينی خودش منصوب اگر كسی ادعا كند كه پيامبر كسی را با«: (والیت علی انکار می شود 
ی اصحاب پيامبر است و با اجماع مسلمانان مخالفت  كرده است ادعايش باطل است، زيرا سخنش خالِف دانسته

بر است، اين ادعا نيز  رسد و پيامبر دارای ميراث و اگر كسی ادعا كند كه جانشينی پيامبر به ارث می. كند می
بََرد و آنچه از خودمان برجا بگذاريم صدقه  كسی از ما پيامبرها ميراث نمی«: فته استباطل است، زيرا كه پيامبر گ

 » ….خواهد بود
  

  
و اگر كسی ادعا كند كه جانشين پيامبر بايد يك شخص معين باشد، و جز او كسی ديگری حق ندارد به جای 

، هركس چنين ادعائی بكند سخنش دروغ ی استمرار نبوت است مثابه پيامبر برگزيده شود زيرا كه خالفت پيامبر به
  ».اصحابِ من همچون اخترانند، به هركدامشان اهتدا كنيد راه خواهيد يافت«: است، زيرا كه پيامبر گفته است

ترين كس برای جانشينی او است، و جانشينی  سبب نزديكيش به پيامبر برحق و اگر كسی ادعا كرد كه او به
مرار يابد به نحوی كه پسر از پدر ارث ببرد، و ادعا كند كه جز افراد اين خانداِن پيامبر بايد در فرزندان او است

مشخص هيچ كس ديگری در هيچ زمان و مكانی حق ندارد خليفه شود، و تا زمانی كه جهان باقی است بايد 
تريِن  مكرم«: حال بر همين منوال بوده باشد، هركس چنين ادعائی بكند ادعايش باطل است، زيرا هللا گفته است

  » ….شما نزد هللا باتقواترينتان است
 

  
جمعی مسلمانان گردن نهاد راهش درست است، و هركس  هركس حكم كتاب هللا را پذيرفت و به تصميم دسته

پيامبر گفته . مخالفت ورزيد با كتاب هللا مخالفت ورزيده است و بايد گردنش را بزنند؛ زيرا صالحِ امت در قتل اواست
امت من هيچگاه «: و پيامبر گفته است»… .كس درصدد شد كه ميان امتم تفرقه ايجاد كند بكشيدشهر«: است

پس هركس برخالف رأی جمعی مسلمانان نظر » … .جمعی نخواهند گرفت كننده تصميِم دسته بر يك امر گمراه
اند و بايد كشته   كردهرو هللا و پيامبرش خونش را مباح بدهد معانِد است و همراه دشمنان امت است، و ازاين

 ).». گردد
  

  سرکوب و انکار آزادی تجربه دینی برای مسلمانان: دشمنان علی سياست دمحم را ادامه ميدهند 
استد الل های «این سند جالب داری یک بخش استداللی است و یک بخش تهدید آميز، ترکيب جالبی از نوع 

نخست این که تنظيم کنندگان سند ادعای شيعه در . ایرانيانمالیان شيعه و امت مقلّدش در برابر ما » کوبنده 
باره غدیر خم را رد می کنند و می گویند که اصحاب دمحم به یاد نمی آورند که او کسی را برای جانشينی خود 

 این ادعا البته به احتمال زیاد دروغ است زیرا در ادامه استدالل ، انگيزه های اصلی و زمينه. معرفی کرده باشد
 .های اصلی گالویزی با علی و طرفدارانش روشن می شود

  
احتمال این . طرفداران علی نمی توانسته اند به دون هيچ زمينه ای و با انبان کامال خالی برای او رهبری بطلبند
مقاومت یاران . که دمحم به نوعی صریح یا مبهم علی را بر سایر رزمندگان اسالم ترجيح می داده است وجود دارد

دمحم و اعرابی که به زور مسلمان شده بودند در برابر علی در تمامی سند های اوليه شيعه به روشنی دیده می 
یاران دمحم با انگيزه قدرت طلبی و مردم با انگيزه دفاع از آزادی محدود خودشان و رها شدن از شر دین . شود

.  اکراه و بی اعتنایی خود را نشان می دهندتحميلی که علی یکی از خونریز ترین شمشير زنان آن بوده است ،
چنين بيعت هایی در رابطه قدرت . به ادعاهای مربوط به بيعت نو مسلمانان با علی نيز نمی توان اعتبار زیادی داد

و در بهترین حالت نيز . ميان دمحم و نو مسلمانان ارزشی بيش از انتخابات در بالد اسالمی مالیان شيعه ندارد
دود همين دموکراسی دینی مالیان نرم مزاج دارد ، هم چون دارویی تلخ برای پناه بردن به تب از ارزشی در ح

باشد که بر »دموکراسی «بيعت مسلمانان با خليفه خود در صورتی می توانست نوعی ابتدایی از . ترس مرگ
 یا حتی صميمانه توده مومنين به دون چنين آزادی ، هم سویی ریاکارانه و. پایه آزادی تجربه دینی قرار می گرفت

از دیدگاه نو مسلمانان عرب که گرفتاری اصلی شان هم چون ما ایرانيان معاصر . با خليفه خود ،ارزش اندکی دارد
، رها شدن از برکات اسالم تحميلی بود ، داستان جانشينی علی باید چيزی در حد فرض گزینش صادق خلخالی 

 نفره ، 34نویسندگان سند . جانشين اش بوده باشد با عواقب و نتایج قابل فهماز سوی روح هللا خمينی به عنوان 



با رد . را به درستی چيزی هم سنگ نبوت می فهمند که چنين است) امامت علی(امامت مورد ادعای شيعه 
و مردم و معيار دانستن آن ، بخش استداللی » تقوی«خالفت دمحم بر پایه خویشاوندی و بنياد نهادن آن بر پایه 

درست همين مردم فریبی است که افرادی چون احسان طبری را به گمراهی در . فریبانه نوشته پایان می یابد
 .باره آن چه او دموکراسی بدوی عرب می پندارد کشاند

  
برای بهتر فهميدن این . بخش قهر آميز و نزدیک به واقعيت تاریخی از هر نظر جالب و نياز مند بررسی است

در اساس با ) و معاویه( سند باید توجه داشت که پس از مرگ دمحم ، ابوبکر ، عمر ، عثمان و علی قسمت از 
آن گاه با بکار بردن خشونت و بی . توافق ميان مدعيان اصلی قدرت و در ميان آنان به خليفگی انتخاب شدند

ای دیگر از آنان ، از امت اسالم برای خليفه رحمی در برابر پاره ای از مخالفان و به ویژه مردم و امتياز دادن به پاره 
در باره بی . هایی که دست کم سه نفر اولشان به تصميم و انتخاب عمر به قدرت رسيدند ، بيعت گرفته شد

در پاراگراف . پيشتر اشاره کردم» دموکراسی بدوی اسالمی« در » تجربه دینی«ارزش بودن بيعت بدون آزادی 
ت که آزادی تجربه دینی از مومنينی که قرار است به تصميم گيری دسته جمعی آغازین این بخش از سند اس

 :این پاره از سند، چنين حکایت می کند : دعوت شوند گرفته می شود 
 
جمعی مسلمانان گردن نهاد راهش درست است، و  هركس حكم كتاب هللا را پذيرفت و به تصميم دسته « (

. لفت ورزيده است و بايد گردنش را بزنند؛ زيرا صالحِ امت در قتل اواستهركس مخالفت ورزيد با كتاب هللا مخا
امت «: و پيامبر گفته است»… .هركس درصدد شد كه ميان امتم تفرقه ايجاد كند بكشيدش«: پيامبر گفته است

پس هركس برخالف رأی جمعی » … .جمعی نخواهند گرفت كننده تصميِم دسته من هيچگاه بر يك امر گمراه
اند و  رو هللا و پيامبرش خونش را مباح كرده انان نظر بدهد معانِد است و همراه دشمنان امت است، و ازاينمسلم

 .چيست ؟ » تقوی«اما مالک . مالک رهبری است» تقوی«حکم هللا چيست ؟ این است که ) . ».بايد كشته گردد
 

ن پس از مرگ دمحم ، نو مسلمانان عرب در صورت وجود آزادی تجربه دینی در اسالم می شد چنين گفت که اکنو
داوری مومنين در باره تقوی رهبران دینی به دون داشتن آزادی تجربه . باید با تقوی ترین فرد را بر می گزیدند

ما می دانيم که ریشه خشونت ميان فرقه ای در اسالم که سراسر تاریخ اش را . دینی به سختی ممکن است
توده نو مسلمان در دوره صدر .  فقدان آزادی تجربه دینی در اسالم رابطه دارددر بر گرفته است درست با این

می ناميد ، » بت پرستی«اسالم نيز در صورت داشتن کوچکترین آزادی تجربه دینی ، به آن چه دمحم با تحریف 
 مخالفت با »واقع بينی«از این روست که نویسندگان سند با . یعنی یک سامانه دینی چند خدایی باز می گشتند

با این تدبير عمر است که با یک تير سه نشان . تصميم جمعی مسلمانان را با کشتن فرد مخالف پاسخ می دهند
نخست این که طرفداران علی در درون گروه کوچک رهبران و مدعيان خالفت با تهدید به کشته : زده می شود 

مانده می شود که تغييری در سياست سر کوب دو دیگر این که به نو مسلمانان فه. شدن ، منزوی می شوند
دگر اندیشان و منع مطلق آزادی تجربه دینی صورت نمی گيرد و سوم این که برای آنان راهی به جز راضی شدن 

از سوی یک گروه کوچک به رهبری » رای جمعی مسلمانان«این چنين است که . به تب از ترس مرگ وجود ندارد
. اخته می شود و این روش در جریان خليفه شدن عمر و عثمان نيز تکرار می شود و با تدبير عمر ساخته و پرد

عمر در واپسين ساعت زندگی اش حتی رهنمود روشنی در باره این که گروه کوچک بر گزینندگان خليفه سوم 
 می دهند با کنار رفتن عمر از صحنه سياست ، حوادث آموزنده دیگری نيز رخ. باید چگونه عمل کنند نيز می دهد

 . که در این نوشته، موضوع بررسی ما نيستند
  

اکنون باید دید گروه کوچک و شکست خورده شيعه علی چگونه در روایات بعدی بر آتش کينه توزی ابدی خود می 
 . دمد 

  
  ....ادامه دارد 

  17/ 01/ 2003،  جمعه : تاریخ نگارش 
  arjemandrad@yahoo.com: آدرس پست الکترونيکی نگارنده 

  .درج این نوشته در نشریات وتارنما های اینترنتی بدون تغيير آزاد است
  .نویسنده از دریافت دیدگاه های خوانندگان شاد می شود

  ایرج ارجمند راد
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