
 
 
 

 
  ايرج ارجمند راد

  11/ 02/ 2006،  شنبه تاريخ نگارش
  

بخش (  از صدر اسالم تصویر هایی   )١
  دمحم رسول هللا و رهبران اسالم از نگاه متون شيعه

 
  

  :پيش گفتار 
این . بررسی شکل گيری  تنش ميان شيعه و سنی و یا ميان امامت و خالفت ، موضوع این نوشته است

ایی با زمينه های شکل گيری این تنش محدود و کوشش می کند تا بر اکثریت نزدیک شنآبررسی  خود را به 
پرتوی دیگر ) خواه از نوع جانبدارانه و ایمانی و یا در ظاهر بی طرف و علمی(به همه بررسی های تاریخی 

 بيشتری ه ، ک و همه جانبه این واژهاز این رو این نوشتار نه یک بررسی تاریخی به معنای دقيق. بيافکند
 کوششی برای این این که نگاه . ارائه یک روش در راستای شناخت انتقادی از متون رایج استکوششی در

 .خود را تيز و دقيق کنيم
  

این جستار تالش و آزمونی است در باز خوانی غير اسالمی و انتقادی متن ها و روایت های رایج اسالمی  ، و 
، فی نفسه روی داده است؛ نه بدانگونه که تاویل  آن گونه که این تاریخآزمونی است در بازسازی تاریخ اسالم

ما کوشش می کنيم که به همراه خواننده ی جوینده و اندیشنده در بررسی . و تفسير شده و هنوز می شود
از سوی یاران دمحم » غصب امامت علی«پاره ای از متونی که شيعيان علی ابن ابی طالب در باره چگونگی 

هللا نگاشته اند ، اسالم تاریخی  را بهتر بشناسيم و چرایی خون ریزی ها و توطئه گری ها و تنش رسول 
این شناخت برای پا گرفتن و  .هایی را بهتر بشناسيم که در سراسر تاریخ اسالميّت با آن درهم تنيده شده اند

این ضرورت از دو .  استاستواری یک جنبش روشنگری و سنجشگری فرهنگ و تاریخ ایران و اسالم ضروری
از یک سو، سکوت مرگ بار بخش بزرگی از تحصيل کرده گان ایرانی در برابر : دليل به هم پيوسته بر می خيزد 

 از نقد و بررسی ترس و خودداری و گریز و  و تاریخ آن و در برابر سرسری ترین واقعيت های این تاریخ ، اسالم
وز گری بی حد و مرز اسالمگرایان در انکار بررسی های مستقل و فلسفی و شناختی آن و از سوی دیگر تجا

 .غير ممکن کردن نشر این گونه بررسی ها در فضای فرهنگی تحت سلطه اسالميّت
  

هدف آغازین یک جنبش روشنگری مستقل باید شکستن فضای ترسی که پاره ای از روشنفکران را به سکوت 
 باشد، ه سلطه ی  متوليان اسالميّت بر فضای فرهنگی ایران زمينغير مسئوالنه کشانده و نيز پایان دادن ب

  .این جنبش برای آشکار تر سخن گفتن از حقيقت اسالم به انسان های دلير نياز دارد
  

****** 
  :در باره روش 

  
، »اسالم اوليه «(با آگاهی به دست آوردن از آن چه در آغاز  ظهور اسالم  » اسالميّت تاریخی«شناخت 

  .در جامعه عرب های حجاز شکل گرفته، رابطه تنگاتنگی دارد)  »م مکیاسال«
 . از چند دانسته ساده و حتی ابتدایی آغاز کنيم ، برای روشنی برداشت خود ،بگذارید

  
یک نگاه ساده به تاریخ اسالم حتی به روایت طرفداران آن نشان می دهد که تنش های برآمده از دعوت دینی  

ر ناگزیری و ذات خشونت مآب اسالميّت به جنگ های متعدد و به غارتگری مخالفان و از س دمحم در حجاز
 .کشتار آنان و به اسارت رفتن خاندان آنان انجاميد و سپس در همه جوامع اسالمی آن روز گسترده شد

» دین« با  بکار ميرود ، و مذاهب سامی رایج معنایدر» دین«در این جا واژه  خواننده سنجش گر توجه دارد که 
در تجربيان دینی ایرانی و هندی فهميده می شو د » دین«آن گونه که » بينش فردی انسان«به معنای  

 .یکسان نيست
  

یک نگاه ساده به  سرکوب و ترور  تجاوزگری همه جانبه ای که در ایران امروز از ابتدای قدرت یابی مالیان 
وب اسالمی در ایران نيز هرگز به تنها مخالفان سياسی و عادی شد نيز همين تصویر را تکرار می کند که سرک

بسياری از . رانيز در بر گرفت» یاران انقالب«فکری استيالی فقاهتی  مالیان محدود نشد و دامن همه 
همراهان اوليه حکومت اسالمی و نيز بسياری از سازندگان و مومنين به آن  از ابتدایی ترین حقوق خود و گاه 

این ، همان گونه که خواهيم دید ، در کنار بسياری از شباهت ها و یکسانی های . حروم شدنداز حق زندگی م
 .نيست ده و دیگر، نه تصادفی و نه ویژه حکومت آخوند های شيعه در ایران نبو

  
تنش های اجتماعی و کشوری با دعوت دمحم رسول هللا به اسالم ، به تدریج در همه حجاز  گسترده شد و پی 

دعوت دمحم به اسالميّت به مرور و به موازات قدرت گيری او خشن تر شده و  . ی همه جانبه ای داشتآمد ها
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 دمحم نبودند ، بلکه با گذشت زمان بسياری از  ادّعای رسالتاین قربانيان تنها منکران.قربانيان زیادی گرفت
 دمحم  ادّعای رسالت بزرگ تر منکرانشمار. همراهان و مومنين به اسالم، یعنی یاران دمحم را نيز در بر گرفت

کسانی بودند که اساس اختالفشان با دمحم، رد تجربه دینی او بود و به جز این و بر خالف دعوی و اخالق دمحم، 
اینان با قدرت گيری اسالميّت مجبور به . دشمنان محّمد از بردباری و تسامح دینی زیادی برخوردار بودند

، اما در این اسالم آوردن اجباری است که ریشه مشکالت بعدی اسالميت یعنی در برابر آن شدند » تسليم«
 ریاکاری چندش آور رایج در یک جامعه .نفاق و شرک و ریاکاری و تظاهر و امثال اینگونه رفتارها ، نهفته است

 .ستاسالمی در این دروغ نخستين ایمانی ، در این ایمان دروغين ریشه ژرف دارد و از آن ناگسستنی ا
  

حکومت  و اسالميت در حجاز و نيز اسالمبر آمد اکنون تنها پس از مرور یک دو دانسته ساده در باره تاریخ 
این پرسشی است ساده . اسالمی مالیان در ایران باید از خود پرسيد چه رابطه ای ميان این دو وجود دارد ؟

د ، با پاسخی سخت غافل گير کننده برای این پرسشی است ساده اما ، آن گونه که خواهيم دی. اما کليدی 
براستی نيز روشنگری در اسالم نيز بایستی در بنيان خود . عقل ایمان خواه و برای همه ترسندگان از اسالم 

روشنگری . از واقعيت های ساده و پيش پا افتاده و به سختی قابل انکار از اسالميان و اسالم سازان آغاز کند 
ربيات ملت و بدیهی ترین واقعيت ها اجتماع اسالم زده بيا آغازد و نه از بحث های کشاف باید از ساده ترین تج

تفسير متن از سوی نجات دهندگان اسالم که راستایش درست انکار همين واقعيت های ساده 
سنجشگری در اسالم و روشنگران باید همه ملت را فرا بخوانند که بر بنياد تجربه های ساده و روزانه .است

زندگی شان ، خود به تاویل و تفسير از اسالم به پردازند و انحصار آن را از دست مالیان و متوليان اسالم بيرون 
 . بيآورند

  
) » اسالم مکی«یا (»اسالم اوليه «برای روشن تر کردن بحثی که در پيش روست ، در ابتدا چند مفهوم مهم 

  . کنيم تا خواننده با محدوده واژگان بحث، بهتر آشنا شود را در چارچوب این نوشته تعریف » اسالم تاریخی«و 
را واقعيت یابی دعوت دمحم رسول هللا به اسالميت در دوره زندگی خود او و در چند دهه » اسالم اوليه«اگر 

را » اسالم تاریخی «آغاز اسالميت تعریف کنيم و آن را به همان محيط جغرافيایی حجاز محدود بدانيم آنگاه 
اگر اسالم اوليه محدودیت های .هم چون تداوم و گسترش اسالم اوليه در فراسوی مرز های حجاز دانستباید 

 تمدنی خود را در محيط چند خدایی حجاز  فرهنگی وناگزیری داشت و همه انرژی و امکانات ویران گری و ضد
رهنگی و تمدن ستيز کند ، اسالم تاریخی انرژی ویران گر و ضد انسانی ، ضد ف» شکوفا«نمی توانست 

شدن   محدود و » متمدن«اسالميت را آشکار و متحقق کرد و  پس از نزدیک به دو سده ، در سراشيب 
و آغاز تجاوزگری » اسالم مکی«و » اسالم اوليه«اگر سوره توبه را پایان دو رویی و حيله گری . نسبی افتاد

 ، آن گاه دو سده نخستين تاریخ اسالم از این همه جانبه آن و بلوغ و انکشاف منطقی و گوهری آن بدانيم
زمان به بعد را باید دوره اوج اقتدار و تمدن ستيزی  و ویران گری تاریخی و فرهنگی اسالميت و دوره ای 

بيشترین نزدیکی منطقی و درونی و گوهری را با اسالم اوليه داشته و به نوعی » اسالم تاریخی«دانست که 
پایان یافتن . و جهانگيری است»  مقدس و خونریزیغارت«ین اسالميت، همان ستون ا. آن است» بلوغ« 

» اسالم تاریخی« حکومت امویان و نفوذ بی منازع برمکيان بر دستگاه خالفت عباسی را باید دوره پایان 
 .دانست و آغاز روند دگر گون شدن آن در ضرب آهنگ تماس با تمدن های برتر

  
به فرهنگ ها و تمدن های دیگر و » تسليم«و » جهان داری« اسالم ، الم و این دوره سوم از اسویژه گی این 

اسالم به واقعيت بی فرهنگی ، و پذیرش »تسليم «ویژه گی این دوره . نان استآپذیرش نسبی و محدود 
 نتایج ناشی از آن در خود و پایان نسبی تمدن ستيزی و ویرانگری برآمده از این بی فرهنگی گوهری و ذاتی

درست آن چه که از سوی بسياری از به اصطالح محققان و پژوهشگران تاریخ اسالم به عنوان . اسالم است
دوره شکوفایی آن فهميده می شود ، کمترین رابطه را با اسالم اوليه و با مضمون دعوت دینی تجاوز گرانه و 

ویژه گی دوره سوم اسالم  را باید با این .خون ریزانه دمحم و تجربه دینی یک بعدی و دین تک حقيقتی او دارد
احتياط و نسبی فهميد و در باره خصلت موقتی و تاریخی و محدود آن ، و به ویژه در باره جدا افتادن محدود این 

درست همين جدایی است که به جنبش های ریز و . اسالم از اصل خود و شکاف در آن تردیدی نداشت
خالفت عباسی و بازگشت به ساده گی و انقالبی » شکوه مند « ره درشت احيای اسالم ميدانی برای رد دو

و درست همين ویژه گی در رابطه با تاریخ ایران زمين است که در دوره کوتاه پيش . گری صدر اسالم می دهد
از برآمد مالیان شيعه به قدرت ، از یک سو محملی برای آشتی دادن ناسيوناليسم ایرانی با اسالم شد و از 

های اوليه » ارزش«یگر بهانه ای برای احيا گران گاه چپ نمای اسالم برای دعوت به بازگشت به سوی د
های کذایی اند و هنوز نيز درسی نگرفته » ارزش«این دعوت کنندگان فریب کار اکنون قربانی احيای آن . اسالم

صر اصلی سياست خود تبدیل و با کمال آمادگی فریبی دیگر از اسالميان را انتظار می کشند و آن را به عت
 .   کرده اند

  
شاید تنها یکی دو . پی گرفتن رد پای اسالم پس از این دوره به بعد مورد بحث و بر رسی ما نيستدر هر رو ، 

که کمترین سهم مثبت (» تمدن اسالمی« شکل گيریبا . اشاره برای روشن کردن دامنه بحث ما کافی باشد
. بازگشت به اسالم اوليه و تاریخی دیگر به سادگی ممکن نبود) آن اسالم بودو بيشترین سهم منفی در آن از 

اما در این جامعه اسالم زده ، تعادلی شکنده ميان فرهنگ ستيزی و توحش گوهری اسالم با تمدن پذیرفته 
 عليرغم  نيزو. شده وجود داشت و درست این تمدن پذیری محدود است که به پایان سروری عرب انجاميد

 ، و عليرغم آراستن اسالم از سوی  نو هر دو» اسالم تاریخی«و یا » اسالم اوليه«واری بازگشت بهدش
که در (مسلمانان غير عرب و گنجاندگان ارزش ها و تجربه های برآمده از فرهنگ های دیگر به متون اسالمی 

گونی همه جانبه تغييری  ، به معنای یک دگر در ظرفيت تمدن پذیری اسالم) ایران هنوز نيز ادامه دارد
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اسالم هم چنان فقير و زبر، بدوی و متجاوز ، مغرور اما در ذات خود حقير و بی لياقت . محسوس رخ نمی دهد
، زور گو و زور پذیر ، جاهل و نادان و نا آموختنی ، بسته و منجمد ، ریاکار و حقير پرور ، نا بود کننده سرآفرازی 

. ت در انسان ، برده دوست و برده پرور ، خبيث و مخنث پرور باقی ماندو بلندی همت و راستمنشی و لياق
براستی سرگذشت آن جان های آزاده  و انسان های سر فرازی که در این جهنم ایستادند و به فراز آمدند و بر 

 .راستی و ارجمندی انسان پای فشردند باید هنوز سروده شود
  

شيه و به اشاره به چرایی این سترونی و نازایی تاریخی اسالم در ما در بر رسی خود، تنها در حااز این رو 
هر گاه متوليان اسالميت امکان گسترش . گسست قطعی از ریشه های بی  فرهنگی بومی اش پرداخته ایم

اسالم را بيابند ، همان گونه که در ایران به خوبی دیده شد ، گرایش گوهری در بيشتر گونه ها » نو سازی« و
است  و  نه به گونه های خاص ملی و » اسالم تاریخی«و نيز » اسالم اوليه«های اسالم ، گرایش به و روایت 

  .زوال یافته و بزک شده اسالم ایرانی یا عرفانی و غيره 
   

این غارت مقدس را نباید با چپاول گری دزدان .  مقدس است و خونریزی اسالم تاریخی، غارتمضمون و ذات
آخوند های شيعه و همراهان آن ها که هر کدام امتياز . (قی غارت گران یکی گرفتمتعارف و یا بی اخال

همچنين غارت مقدس ). بخشی از اقتصاد را در ایران امروز دارند از سوی بسياری چنين دیده می شوند
درست در این جا تفاوت اسالميت از آن چه .  دینی ومقدسش جدا کرد-اسالمی را نباید از وجه اسالمی

کسانی که بی اخالقی آخوند ها را از . آشکار می شود) راهبندی و باج گيری(عرب جاهلی بود » تصاداق«
ر اسالميت تاریخی جدا می کنند باید نگاهی دقيق تر به متون اوليه اسالمی بياندازند و ببينند که چگونه بست

اراج ميرود ، چگونه رهبران اسالم و زندگی و دارایی و خانواده اسيران و شکست خوردگان از غازیان اسالم به ت
در ابتدای آن ها خود دمحم و نزدیکان اش سهم اصلی از غارت و نقش اصلی در بی ارزش نمودن زندگی  

کسانی که از بی اطالعی و یا از سر ميان مایگی و . دیگران دارند ، دیگرانی که تنها جرمشان رد اسالميت بود
 اسالم تاریخی را با واقعيت حکومت اسالمی مالیان درهمتنيده یو یا ایمان اسالمی شان رابطه درونی 

شيعه در ایران انکار می کنند ، باید  ابتدا دليری روبرو شدن با حقيقت های ابتدایی تاریخ اسالم را بيابند و 
 .سپس در آن چه که می گویند بياندیشند

  
دارانه ، اما غير احساساتی در برابر همه از این دیدگاه، این نوشته دعوت به یک صف آرایی روشن و جانب

گونه بداناین سازندگان باید در برابر تاریخ اسالم . سازندگان و بزک کنندگان اسالم های اصيل و اصيل تر است
 را پاسخگو باشند  و اگر دليری آن را می  و آنایستاده  و نشان می دهند،که متون اسالمی اثبات می کنند

  .نجشگری و صف آرایی فکری کنندیابند در برابر آن، س
  

این صف آرایی در سرتاسر این نوشته با بازگشت به واقعيت ایران تحت سلطه مالیان متخصصين اسالم شيعه 
ما نشان می دهيم که تجربه کنونی ما ایرانيان با اسالم ، فراسوی مرز های زمان و تاریخ . ، پيگيری می شود

ما نشان می دهيم که . گزیر با آغاز اسالم شيعی و سنی هر دو دارد، یک پيوستگی مضمونی و منطقی و نا
رفت از منطق درونی دعوت دمحم رسول هللا بر می خواست و با آن » بيراهه«آن چه که در آغاز اسالم به 

» راه«سازندگان اسالم های راستين اگر راست منش باشند بایستی . پيوندی جدایی ناپذیر داشت و دارد
 این دليری را داشته باشند که بخش بزرگی از ،دمحم و اسالم جدا کنند و یا دست کم» بيراهه«خود را از  

 .  تجربه دینی او را بی ارزش بشمارند 
  

انسان مومن به اسالم در . اسالم تاریخی از مضمون اوليه و بنيادی دعوت دمحم به اسالم جدایی ناپذیر است
ه و برده در برابر هللا ، یعنی صفر و هيچ در برابر اقتدار او تعریف شده ، یعنی بند» عبدهللا«تصویر ایده آللی 

مومن به اسالم و یا دقيق تر مومن به هللا در ازای این ایمان و عبودیت مطلق است که پاداش می .  است
اج و غارت وغنيمت در جنگ و  ب. سهمی از این پاداش در این دنيا و سهمی دیگر از آن در آن دنيا است. گيرد

ی های آنان و به برده گی بردنشان جملگی در راستای یخراج از غير مسلمانان پس از تجاوز ، گرفتن دارا
از این پاداش است که نيروی تحریک کننده به تجاوز و وجنگ و جهاد و یا . پاداش هللا به مومنين به آن است

ره ای از این پاداش برای یاران دمحم و نو پا.  مقدس تغذیه می کند و بر انگيخته می شود و کشتارهمان غارت
غنيمت هایی بود که اسالم اوليه در آغاز تجاوز گری و تحميل خود )  همان عرب جاهلی پيشين (مسلمانا ن 

باید در پيش چشم داشت که در تمام این غارت . به اعراب بادیه نشين به دست می آورد و تقسيم ميکرد
برای نمونه بنگرید به .( رسول هللا و خانواده او یا بنی هاشم می رسيدگری ها ، سهم ویژه ای به خود دمحم

در دوره پس از تثبيت حاکميت اسالم بر حجاز ، تنش در ميان جامعه نو )  بررسی سوره توبه از همين نگارنده
مسلمان عرب بر سر چگونگی  سهم بردن از غارت مقدس  حاد تر می شود و در  دعوای تاریخی خالفت و 

  .مامت  از یک سو و در تنش ميان مدعيان خالفت  و امامت هر دو ،  از سوی دیگر باز تاب می یابدا
  

 ضوع خالفت  آن اکنون مو- و جنبه های مختلف تاریخی و فرقه ای و مذهبی تنش امامت ُمعضل بررسی این 
ه ای در آن همه بر این  اسالم و جنگ های هولناک فر ق مملو از خونریزی و جنایتتاریخ. این نوشته نيست

اسالم تاریخی اما خود  بر بستر مضمون و محتوی  تجاوز گر، سلطه . بستر اسالم تاریخی  شکل می گيرد
مضمون و محتوی تجاوز گری دعوت دمحم در انکار .  جوی دعوت دمحم به هللا  رشد می کند و معنی می یابد

بيان فشرده دعوت دمحم ، انکار تجربه » الاله اال هللا « .  از سوی او خالصه می شودانتجربه های دینی دیگر
حقيقتی که باید . است» یک حقيقت فراگير و متجاوز «  از سوی او و چکيده اسالم همچون انهای دینی دیگر

به ضرب شمشير و با مقدس ساختن هر نوع تجاوز گری و تبهکاری و با بکار گيری هر نوع نيرنگ و پليدی 
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این دعوت دمحم هنوز نيز در همه جوامع اسالم زده در رفتار و واکنش های مسلمانان و نيز  .ممکن ، سلطه یابد
 رو نيز  اینکسانی که خواسته و نا خواسته در فضای ضد فرهنگی آن تنفس کرده اند دیده می شود و از

انه و بر  از اسالم باید گسستی آگاهنگسست.  آگاهانه می تواند باشدن از اسالم تنها یک گسستنگسست
رویکرد و  رفتار   ژرف و آگاهانه ازنزیرا بدون گسست.  فردی باشد و پرسشهایبستر جستجو ها و باز یافت ها

 در برابر آن، و به صرف دوری از پاره ای از ظواهر  و سنجشگرو نگاه و ادبيات اسالمی و بدون صف آرایی روشن
شکست غم انگيز نزدیک به دو . ود دست یافتشریعت اسالم ، نمی توان به دگرگشت ژرف در آگاهبود خ

سده تالش های روشنفکری و روشنگری در جهان تحت سلطه اسالم ، شکستی است در گسستن از 
سنجش گری اسالم و  اسالم ستيزی نيست ، بلکه راستای اصلی اش الزاما چنين گسستنی . اسالم

در ایران زمين این گسست تنها در . استمتعهد کردن اسالم به گفتگو به دون تهدید و تجاوز و شمشير 
جلوه ) ؟ ( !» فرهنگ«گسست از اسالم با فریب کاری با . راستای تابعيت اسالم از فرهنگ ایران معنی دارد

به دست )  به مثابه یک شریعت عميقا بدوی و متجاوز(  اسالم دادن و بزک کردن چهره ی زشت و هولناک
  و  تلطيفبا فرهنگ شدن. این دور باطل ادامه خواهد داشتکه نمی آید که تنها نتيجه اش این است 

آن به سر اندیشه پایه ای  آگاهانه ، روشن و دليرانه پایبند کردن  در راستایمی بایستی در ایران يّتاسالم
 ناین پيکار فرهنگی بدون گسست. گيردبصورت   »  و زندگیسراندیشه قداست جان «یعنی, فرهنگ ایران 

بدون این خط راهنمای اصلی و بنيادی ، بدون آگاهی بر  .ليرانه از ذهنيت اسالمی ممکن نيستآگاهانه و د
، با فرهنگ نخواهد شد ، » تقدس زندگی«این که اسالم بدون فروگذاشتن شمشير و به دون پذیرش 

. شکست جنبش های اصالح دین ؛ حتی آنانی که با خواست انسانی و نيک دنبال می شوند حتمی است
شتر از آن نيز شکست های مشابه  جنبش های عرفانی و صوفيه و ادبی و نيز  فرقه سازی رنگارنگ شبه پي

اسالمی الزامی بود ، به دون این که ارزش این جنبش ها و دالوری جان های آزاده ای که تجربه آزادی را 
 بر عکس .باشدمن کار  می جستند و به مدعيان و مجاهدان آن تحميل کردند ، مورد انيّتفراسوی اسالم

درست امروز که بی خردان و سطحی نگران ، ناتوان از تمرکز دادن انتقاد شفاف و دليرانه و همه جانبه از عقل 
ایمانی و ایمان خواه شيعه و اسالميت ، تجربه های ژرف آزادی و آزاد اندیشی و استواری فرزندان ایران زمين 

 به ناگزیر با واژگان اسالمی و دینی بيان شده اند ، به عنوان دین و در دامنه های عرفان و ادب پارسی را که
دین خویی  خوار می شمارند و در دیدن و یافتن گوهر زنده و آزاد این تجربيات و عبارت بندی نوین آن ها ناتوان 

کار رفتن واژگان به . اند ، باید از این جان های آزاده ستایش کرد و ارزش کوشش آنان را دید و به آن آفرین گفت
اسالمی در بسياری از متون عرفانی و ادبی و در تجربيات فوق ، دليلی بر خوار شمردن و تحقير تجربه آزادی 

بررسی ساده بسياری از این . در فرهنگ ایران نيست بلکه دليلی بر تجاوز گری و نا مدارایی اسالميت است
یی و  ریاکاری اسالمی بر نویسندگان این متن ها متون به خوبی برزخ روحی و تنش شدیدی را  که دو رو

  .   تحميل می کرده است  آشکار می کند
    

  :امامت و خالفت 
من در بررسی بزرگترین شکاف در امت اسالم ، جدایی تاریخی  شيعه و سنی ، در این نوشته تنها به ترجمه 

متن اصلی این . دیر خم  بسنده می کنمی از بحار االنوار در رابطه با غیاستاد امير حسين خنجی ازبخش ها
 آمده است و ما بدون کوچک ترین »  ) http://www.irantarikh.com(   استاد تار نمای« نوشته در 

در این نوشته ، تمام فراز هایيی که از ترجمه استاد خنجی وام  .تغييری در متن به بررسی آن می پردازیم
 .و  بقيه متن از این نگارنده است) «»:(این صورت می آیند گرفته شده اند در داخل دو ماهک  و به 

  
  : چنين است  خنجی، مقدمه فشرده ترجمه استاد

خوانيم احاديث و روايتهائی است كه عالمه دمحمباقر مجلسی در بحاراالنوار آورده  آنچه در اينجا می: اشاره«(
خاطر حفظ  به). ی كوتاِه ضروری در پرانتز هجز چند اشار(ام  من هيچ توضيح و تفسيری برآنها نيفزوده. است
» عليه السالم«و » صلی هللا عليه و آله«و » حضرت«نويسی، همراه نامهای پيامبر و امامان عبارتهای  ساده

اميدوارم كه اين . ام ننوشته» گفتن«به جای » فرمودن«، و »آمدن«به جای » تشريف آوردن«ام، و  نياورده
ی  را نيز يادآوری كنم كه همه اين. احترامی به بزرگان دين نپندارد ی بی  نشانهی نگارش را خواننده شيوه

  .های قرآن است عبارتهائی كه به عربی است آيه
 هجری در غدير خم به ١٠ ذوالحجه سال ١٨ی شيعه، امام علی را پيامبر به فرماِن خدا در روز  بنا بر عقيده

عنوان اميرالمؤمنين و  ينه حضور داشتند و با امام علی بهی مردان مد جانشينی خودش منصوب كرد، و همه
 ذوالحجه در قيد حيات بود، و در همان روزی كه از دنيا ١٨ روز پس از ٨١پيامبر . جانشين پيامبر بيعت كردند

ساعده به جانشينی پيامبر انتخاب شد و مردم مدينه با او بيعت كردند، كه  رفت ابوبكر در سقيفه بنی
ی مردم مدينه با فرمان خدا و پيامبر مخالفت كردند و  دهد كه يا همه از است، ولی نشان میداستانش در

 ٨١شان غدير خم را پس از  بيعتی كه با علی كرده بودند را شكستند و دست بيعت به ابوبكر دادند، يا همه
ه فرمان عمر گشودند و باورهای اتفاقا هم اينها بودند كه عراق و شام و مصر و ايران را ب. روز ازياد برده بودند

  ) » .دينی خويش را به اين سرزمنيها بردند و برای هميشه نشاندند
  
  
  
  
  
  
 :    ، با شرح این واقعه تاریخی آغاز می شود روایات شيعه از غدیر خم 
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جاری بود خوانيم كه وقتی پيامبر به معراج رفت به جائی رسيد كه رودی از نور  از زبان عبدهللا ابن عباس می«(
تكانم  آيم و پر می زنم و وقتی بيرون می بار در اين رود غوطه می من روزی يك«: و جبرئيل درآنجا ايستاد و گفت

من . شود هزار زبان خلق می هزار چهره و چهل ئی با بيست تراود يك فرشته ی آب كه از پرهايم می از هر قطره
پيامبر خودش به تنهائی رفت تابه جائی » .اينجا به بعد تنها بروی گذشتن از اينجا را ندارم، و توبايد از ی اجازه

من نام تورا از نام خودم . من محمودم و تو دمحم! يا دمحم«: گفت رسيد كه صدای پروردگار را شنيد كه به او می
ر چون پيامب» .وقتی به زمين برگشتی به مردم خبر بده كه تو پيامبِر منی و علی وزير تو است. ام مشتق كرده

. ترسيد كه اگر علی را به عنواِن وزير خودش معرفی كند مردم دست از اسالم بكشند به زمين برگشت می
َفلََعلََّك تَاِرٌك بَعَض َما ُيوَحى إِلَيَك َوَضائٌِق «: گفت او می چون چندروزی گذشت جبرئيل آمد و پيام هللا را آورد كه به

باز هم پيامبر اقدامی نكرد، » ).شود را فروگذاری كني چه برتو وحی میخواهی برخی ازآن شايد می(بِِه َصدُرَك 
ِّغ َما ُأنِزَل إِلَيَك ِمن َربَِّك َوإِن لَم تَفَعل « : و چندروز ديگر جبرئيل آمد و اين پيام را ازطرِف هللا آورد يَا أَيَُّها الرَُّسوُل بَل

ُ يَعِصُمَك ِمن ا َّ آنچه ازطرف پروردگارت برتو نازل شده است را به مردم ! ای پيامبر(لنَّاسِ َفَما بَلَّغَت ِرَسالََتُه َو
عنوان  جبرئيل به علی نيز يه» ).گيرد خدا تورا از مردم در پناه می. ای ابالغ كن، و اگر نكنی رسالتش را نرسانده

پيامبر به » .ينمب شنوم ولی خودش را نمی من صدايش را می«: علی به پيامبر گفت. اميرالمؤمنين سالم كرد
» .اين جبرئيل است، ازطرف پروردگارم آمده تا آنچه را به من وعده داده بوده است تصديق كند«: علی گفت

بايد فرمان پروردگارم را ببرم حتی اگر مردم . پس از آن عتاب اينك تشر آمده است«: سپس پيامبر با خود گفت
برو بانگ «: آنگاه به بالل گفت» .ی دردناِك دنيا و آخرت است جهانجام اين كار برايم آسانتر از شكن. تكذيبم كنند
 ».مردْم فردا به محل غدير خم بروند كه پيام مهمی برايشان دارم ی بزن تا همه

  
روز ديگر كه اصحاب پيامبر به غدير خم رفته درآنجا گرد آمدند پيامبر بر منبر رفته برای مردم سخنرانی كرده 

الی مأموريتی را به من سپرده بود كه به شما ابالغ كنم، ولی من از بيم آنكه شما تع خدای! ای مردم: گفت
تا آنكه خدا تشر پشت تشر برايم فرستاد، و انديشيدم كه . اش نگفتم دروغ بپنداريد و تكذيبم كنيد چيزی درباره

مان برد و به من خدا مرا به آس. تكذيب شدن توسط شما برايم آسانتر از كيفِر سخِت ديدن توسط خدا است
ام، هركس با تو خوب باشد من  من محمودم و تو دمحمی، اسم تورا از اسم خودم مشتق كرده! يا دمحم«: گفت

به زمين برگرد و به بندگانم خبر بده . با او خوب خواهم بود و هركس با تو بد بشود كمرش را خواهم شكست
ام يك وزيری نيز برايش  گزيده ن هر پيامبری كه برمیام، و به مردم بگو كه م كه من كرامت به تو عطا كرده

سپس پيامبر دست علی را گرفته » .طالب است ام، و تو پيامبر منی و وزيرت علی ابن ابی كرده منصوب می
خدا موالی من است و من موالی ! ای مردم«: و گفت. بلند كرد تا مردم سفيدی زير دستهايشان را ديدند

هركس واليت اورا قبول دارد تو ! بارخدايا. س من موالی اويم علی موالی اواستهرك. ی مؤمنين هستم همه
مواليش باش، و هركس دشمنش باشد دشمنش باش، و هركس ياوريش كند ياورش باش و هركس ياوريش 

 ».خوارش كن
  

 شنيدند شكاكها و منافقين و كسانی كه كژی دردلهايشان بود و دلهايشان بيمار بود وقتی اينها را ديدند و
مردم هنوز نشسته » .پذيريم كه علی وزير او باشد تواند درست باشد، ما نمی چنين سخنانی نمی«: گفتند

امروز (اليَوَم أَكَملُت لَُكم ِديَنُكم َوأَتَممُت َعلَيُكم نِعَمتِی َوَرِضيُت لَُكم اِإلسالََم ِديًنا «: بودند كه اين آيه نازل شد
ی كمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام كردم و از اينكه اسالم دينتان است من برايتان  دينتان را برايتان به پايه

كمال دين و تمام نعمت و خشنودی پروردگار «: بار برای مردم خواند و گفت پيامبر اين آيه را سه» ).خشنودم
بحار االنوار، جزء [».تاس همانا مأمور كردِن من به سوی شما برای تبليغِ واليت علی ابن ابيطالب پس از من

  )» ]١١١-١١٠ص ص /٣٧
  

  امامت ، وزارت یا خالفت ؟
  

د که سپس در بقيه احادیث به نوعی تکرار یا ندر این حدیث شيعه علی چند نکته کليدی آشکار می شو
  .گردندتکميل می 

 گفته می  نخست این که سند سازان شيعه به خوبی می دانند که جانشينی دمحم یا آن طور که از زبان هللا
. با مسئله اصلی سلطه سروری بنی قریش بر سایر اعراب گره خورده است» وزیر برای دمحم« شود نام بردن 

برای محکم کردن کار سلطه بنی هاشم و به ویژه خانواده نزدیک دمحم ، ماجرای شاید واژگون شده رو از این 
 . ه می شودغدیر خم به عنوان خواست هللا عليرغم اکراه دمحم نمایاند

  
در همين رابطه باید اشاره کرد که بر خالف تاریخی نویسی ساده و رایجی که گویا شيعه دست ساز ایرانيان 
برای مقابله با اعراب بود ، ریشه تنش  ميان خالفت و امامت در آغاز ربطی به داد خواهی ایرانيان از تجاوز 

این تنش قبل از .   و سپس کامال منحرف شد نداردعرب و اسالم که مورد سوئ استفاده شيعيان قرار گرفت
 .شروع تجاوز گری های اسالم به تمدن های همسایه در خود حجاز به شدت عمل می کند

  
جداشدن شيعه از سنی ریشه در نزاع قبيله های عرب برای سروری در حجاز تحت لوای اسالم دارد  و امری 

جدایی شيعه از سنی به معنی . ن یافته استاب به ایران  پای مجاهدان ایمان خواه اعراهجوماست که قبل از 
دقيق کلمه از نظر تاریخ وقوع در روز های پایانی حيات دمحم ریشه گرفته و در جریان قدرت یابی چهار خليفه 

  )  ١. (اول رسميت یافته است
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  :ایرانيان و اسالم 
م و متوليان آن از خود اسالم نيز همچون یک حربه این که ایرانيان در سراسر دوره طوالنی مقابله خود با اسال

موثر استفاده کرده اند و حتی این که در یک دوره از این تنش برای نوعی جداسازی از کليت اسالم سود 
جسته اند برداشتی نادرست نيست و خود بهترین دليل بر شدت تجاوز گری اسالم است که امکان بروز هر 

ناممکن می ) ولو اسالمی ظاهری و دروغين (و دینی را در فراسوی اسالم نوع حرکت اجتماعی و سياسی 
 .کرد

  
 و بوم ایران زمين به اجبار دست کم در آغاز با ظاهر رز به راستی نيز جنبش های آزادی خواهانه بسياری در م

 هس بابيّ  و سپهاسالمی و یا شيعه به ميدان  آمدند که از جمله می توان به آخرین آن یعنی جنبش شيخيّ 
سياه (جنبش های بزرگ مردمی در ایران پس از اسالم که در آغاز آشکارا ضد اسالمی بودند . اشاره کرد

در دوره های بعدی برای پاگيری اوليه شان نياز شدید تری به ) جامگان ، سرخ جامگان و یطور کلی خرم دینان 
 نيز چنين آغازید و سپس در شکل صوفيه عرفان ایرانی. پنهان شدن در یک الیه به ظاهر اسالمی داشتند

تاریخ نگاری مستقل ایرانی هنوز  آن گونه که .  و منحط شدظاهر و تا حدی مضمون اسالمی آشکاری یافت
شایسته است به بررسی این گونه جنبش ها واشکار نمودن ماهيت واقعی آن ها و نيز مضمون اجتماعی 

 .اشان و دالیل ناکامی اشان نپرداخته است
  

: نکته مهم بعدی این است که حدیث شيعه از دهان دمحم به تعریف خود از مومن واقعی می پردازند 
هركس واليت اورا قبول دارد تو مواليش باش، و هركس دشمنش باشد دشمنش باش، و هركس ! بارخدايا«(

 )»...ياوريش كند ياورش باش و 
  

را . ) و که مورد پذیرش اهل تسنن است اشتباه نشودبا خالفت ا(بر مبنای این جمله کسانی که والیت علی  
این جمله پایه نظری جنگ ها و نزاع . قبول ندارند و یا با او دشمنی می کنند هللا با آنان دشمنی خواهد کرد

های فرقه ای در اسالم است که سده ها با سنگدلی و شقاوت بی نظيری از هر دو سو ادامه داشته  و ما 
 سرکوب اقليت های اهل .در سنی کشی های دوره بر آمد ترکان صفوی در ایران دیده ایمآخرین فراز آن را 

  .تسنن در ایران از سوی مالیان شيعه که مدعی رهبری جهان اسالم اند ، نيز آشکار است
  

  ....ادامه دارد 
  

  arjemandrad@yahoo.com: پست الکترونيکی نگارنده  آدرس
  .ا های اینترنتی بدون تغيير آزاد استدرج این نوشته در نشریات وتارنم

 .نویسنده از دریافت دیدگاه های خوانندگان شاد می شود
  

 ایرج ارجمند راد
 
 
 
 
 

  ش کــاويـــــانیــــدرفـ
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