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رو ازتو روگردان شدند و با ابوبكر بيعت كردند كه تو گوئی. عربها ازآندانم كه تو چه میخالد گفت: «.. من نيك می

خو بود. و ابوبكر به آنها بيش از مدل و نرخونهای بسياری از خويشاوندانشان را ريخته ...بودی، و ابوبكر مردی نرم
  استحقاقشان مال داد.....

ام. تو بهتر از من حالل و حرام را ام حكِم مشخصی از خدا برای قتل او داشتهعلی گفت : اگر من اگر اورا كشته
ايد خواست به نزد تو بياش يك بتِ مرمرين داشت و هرگاه میشناسی. او يك زنديق منافقی بود كه درخانهنمی

پرستان مورد خاطر كشتِن زنديقان و بتكرد. تو بايد بدانی كه خدا مرا بهرا لمس میرفت و آناول به نزد بتش می
  مؤاخذه قرار نخواهد داد.

  
  ادامه از بخش ششم :...

  :نمونه ای خشونت گرایی علی 
  «علی کشتار گری بزرگ است »  

كوچكتان را برداريد و به نزد اربابِ بزرگتان ببريد.» آنها سر را برداشته («اميرالمؤمنين به آنها گفت: «سرِ اين اربابِ 
به نزد ابوبكر رفتند. ابوبكر دستور داد مهاجرين و انصار درمسجد گرد آمدند و برايشان سخنرانی كرده گفت: 

ك صدقه كرده ی شما بود و ما اورا سرپرستِ امال«اشجع يك مرِد مؤمنی بود و در اطاعت خدا و پيامبر و خليفه
بوديم، ولی پسر ابوطالب اورا به زشتی كشته است. او اكنون با گروهی از يارانش دريكی از روستاهای حجاز 

ی سالحهايتان را برداريد كه او همان است كه خواهم كه به جنگ او بشتابيد. همهاست و من از شما می
دقايقی سكوت كردند، و ابوبكر به آنها نهيب زد كه  همتا است.» حاضراندوا و سوارِ بیشناسيد، و درِد بیمی

 «شما را چه شده است كه اينگونه ساكتيد؟» يكی از عربها به پا خاسته گفت: 
مان را از اول تا آخر خواهد كشت و «اگر خودت بروی ما همراهت خواهيم آمد، ولی اگر ما برويم علی همه

پا خاست و گفت: «علی كشتارگرِ بزرگ است و هركس به  مان را نيز زنده نخواهد گذاشت.» ديگری بهيكی
جنگش برود با شمشيرش به ديارِ فنا خواهد فرستاد؛ برای ما مواجهه با عزرائيل بهتر از مقابله با پسر ابوطالب 

كنيد! اسم است.» ابوبكر گفت: «عجب مردمی هستيد شما كه اينگونه از من كه اماِم شمايم نافرمانی می
  افتيد.»رود و به سكرات مرگ میشنويد ازترس او چشمهايتان به پشتِ سرتان میطالب را كه میعلی ابن ابي

تواند ازپِس پسر ابوطالب عمر ابن خطاب به پا خاسته گفت: «خالد ابن وليد را بفرست كه ازهمه كس بهتر می
 برآيد.»

ی دشمنان خدائی. علی ابن ابيطالب دهاو گفت: «تو امروز شمشير خدا و نابودكننابوبكر به خالد نگريسته به
تفرقه در اين امت ايجاد كرده و در گروهی از يارانش به يكی از روستاهای حجاز رفته و سر به شورش برداشته و 

او بگو كه اگر به نزد ما برگردد اورا شيرمردی از اصحاب ما را كشته است. سپاهت را بردار و به نزدش برو و به
 خواهيم داد. و اگر خواست با تو بجنگد اسيرش كن و به نزد ما بياورش.»»)مورد بخشايش قرار 

  
  اسطوره سازی از علی :

روایت سازان شيعه در این داستان نياز دارند که آمادگی علی برای خشونت و «شجاعت» او را برجسته کنند.اما 
رگ است ». این را هم مردمان راست این است که چکيده ارزیابی عرب از علی چنين است «علی کشتار گری بز

عادی و گرفتار اسالم می دانند و هم رهبران و سردارن آن از جمله خالد بن وليد. اما بر خالف ادعای شيعه ، 
«شجاعت» علی از نوع خشونت ناجوانمردانه و شناخته شده همه طيف اسالمی است، فتنه گری ، زور گویی و 

 دیت اخالقی در کار برد خشونت، در دروغ گویی و در مکر و توطئه گری .زور پذیری و فقدان هرگونه ارزش و محدو
  
  

در پاراگراف پيشين دیدیم که چگونه علی و یارانش با حيله گری و ناجوانمردانه اشجع را غافلگير کرده و می 
کشند و چگونه یاران اشجع تسليم خشونت ورزی علی می شوند. هراس از خشونت ورزی علی دليل اصلی 

تمایل نو مسلمانان به اوست. عمر نيز با شناخت همين ویژه گی علی و نيز نرم خویی نسبی ابوبکر است  عدم
که این یکی را برای خليفگی محمد بر می گزیند. گردن کشی و خشونت ورزی علی و آشوب گری او (یکی از 

کشاند که ابوبکر برای مقابله با مهمترین ویژه گی های مالیات شيعه از مشروطه به این سو) کار را به جایی می 
 او خالد بن وليد (یکی از تبهکار ترین سرداران اسالم) را برای سرکوب او می فرستد.

  
  
خالد با پانصد مرِد شمشيرزن از دالوران قومش سوار براسبان تيزتك به سوی اميرالمؤمنين شتافت. فضل ابن  («

 يرالمؤمنين گفت:عباس همينكه چشمش به اين سپاه عظيم افتاد به ام
شكافد.» اميرالمؤمنين گفت: «پسر ابوقحافه سوارانی را برسرت گسيل كرده كه سِم اسبانشان زمين را می 

ی سران قريش و سواراِن هوازن و دالوراِن ُحنين هم آمده بودند من ازآنها باكم نبود.» او «ای پسر عباس! اگر همه
كنارش نهاد و روی زمين برپشت خوابيد و نت قرار دهد شمشيرش را بهسپس برای آنكه خالد ابن وليد را مورد اها

 چشم به هوا دوخت و به خالد گفت:
 ای؟»«برای چه به جنگ من آمده 



ئی است كه از شناسيش. ای پسر ابوطالب! اين چه زشتكاریخالد گفت: «مرا كسی فرستاده است كه تو می
داری او از تو كينی به دل كنی؟ تو اگر اين مرد را دوست نمییتو سر زده و اين چه دعوی نبوتی است كه تو م

ندارد. مردم انتخابش كردند و او خليفه شده است. مردم را به حال خودشان واگذار، به تو چه كه چه كسی 
ها ديری است كه خاموش است و تو كاری مكن كه دوباره گمراه است و چه كسی هدايت يافته است! آتش فتنه

ه گردد؛ كه اگر چنين كنی جز پشيمانی نخواهی ديد.» ») در این فراز کوتاه می بينيم که برای همه برافروخت
 رهبران اسالم از جمله خالد بن وليد روشن است که دليل اصلی فتنه گری علی چيست.

  آن که زور می گوید و آن که زور می پذیرد :
  این داستان ماهرانه پوشانده شده است : زور پذیری علی در برابر قدرت بر تر خالد بن وليد در 

برای علی نيز هم چون همه سر دمداران اسالم ، زور پذیری از زور گویی جدا نيست. علی اکنون آماده عقب 
 نشينی است و این عقب نشينی با رجز خوانی همراه می شود. 

  
  

ترسانی؟ من كسی نيستم كه وقحافه می(« اميرالمؤمنين گفت: «ای خالد! آيا مرا از امثال خودت و امثال پسر اب
 ای برگرد.»ات بردار و از راهی كه آمدههودههای بیگوئیاز امثال شما بترسم. دست از ياوه

  
ای برداری و به نزد او بيائی مورد بخشايش واقع خواهی خالد گفت: «اگر دست از اين راهی كه درپيش گرفته

 تورا بازداشت كرده به زور به نزدش خواهم برد.»شد، و اگر بخواهی همچنان با حق بستيزی 
  

دانی كه حق چيست و باطل كدام است! هيهات كه امثال تو اميرالمؤمنين گفت: «ای مادر فالن! تو چه می
ام كه اورا كشتی و زنش را برای خودت ای كه من مالك ابن نويرهمادرفالن مرا اسير توانند كرد. آيا پنداشته

كدام از مردانت زنده درنخواهی رفت. كافی است كه اگر دست به شمشير ببرم نه تو و نه هيچبرداشتی! به خدا 
  تصميم بگيرم و در همين مسجد سرت را ازتن جدا كنم.» »).

  
 

روایت شيعه از علی ، یک رزمنده زشت گوی اسالم ، در حد «لباس شخصی» های حکومت مالیان را که لمپن 
 صویر می کند. در ادامه الف زدن های علی ادامه می یابد : های معمول خيابانی اند را ت

(« اميرالمؤمنين آنگاه ذوالفقار را بردست گرفته جنباند. خالد همينكه چشمش به برق ذوالفقار و برق چشمان 
 اميرالمؤمنين افتاد مرگ را دربرابر خود ديد، و گفت:

ی ذوالفقار بر شت كه او حرفش را تمام كند و با دسته«يا ابوالحسن! منظور من اين نيست.» اميرالمؤمنين نگذا 
 سرش كوفت و اورا از اسب به زير افكند. سپاهيان خالد را هولی عظيم فراگرفت.
كنيد؟» يكی ازآنها كه مرد اميرالمؤمنين به آنها گفت: «شما را چه شده است كه از فرماندهتان دفاع نمی

 :باخردی بود برخاسته به اميرالمؤمنين گفت
شناسيم، تو شير خدا و شير پيامبر خدا و شمشيرِ خشم خدا بر ايم. ما تورا می«ما برای دشمنی با تو نيامده 

  دشمنان خدائی. ما مأموريم و معذور. خدا خوار كناد كسی كه ما را به جنگ تو فرستاده است.»
 

  
د و با خالد شوخی كرد تا درِد شان نشان دااميرالمؤمنين را سخنان اين مرد خوش آمد و روی خوش به همه

  ضربتی كه برسرش زده بود را ازدلش بيرون كند. آنگاه به خالد گفت:
كنی؟ چرا روز غدير را به ياد خودت نياوردی تا به اين راه نيفتی!؟ به «چرا تو حرف ناكثين و خائنين را گوش می 

حاك نخستين كشتگاِن اين شمشيرِ من خدا سوگند كه اگر موضوع جنگيدن باشد تو و پسر ابوقحافه و پسر ص
ی پهلوانهائی همچون َمرَحب و عمرو ابن عبِد َود و دانی كه من كشندهشناسی و میخواهيد بود. تو مرا می

ای كه مرا اسير جنگ من فرستاده و تو پنداشتهحال پسر ابوقحاقه تورا فريفته و بهی درِ خيبرم، و با اين َبرَكَننده
َكرِب و خردی تو و امثال تو! مگر يادت رفته كه من با َعمرو ابن معدیكنم از بیببری! من شرم میكرده به نزد او 

های پيامبر بود اكنون پسر ابوقحافه كجا بود كه بخواهد امثال خاطرِ توصيهابن َسِلَمه مخزومی چه كردم؟ اگر نه به
اند؟! ای خالد! از خدا بترس و بيِم من در چه حالیگونه از تورا برسرِ من گسيل كند!؟ بنگر كه افراد سپاهت چه

 ها مباش.»»).ها و ظالمياورِ خائن 
  

  
  خالد نيز به روشنی تکرار می کند که دليل بيزاری عرب از علی چيزی به جز ناجوانمردی و خشونت او نيست.

ه کشتن ناجوان مردانه اما ببنيم که علی چگونه در برابر قدرت بر تر شمشير خالد « تسليم » ميشود و چگون
 اشجع را توجيه می کند : 

 
رو ازتو روگردان شدند و با ابوبكر گوئی. عربها ازآندانم كه تو چه میخالد گفت: «يا اميرالمؤمنين! من نيك می («

شان را بريده بودی، و ابوبكر بيعت كردند كه تو خونهای بسياری از خويشاوندانشان را ريخته و سرهای بسياری
ها گريختند و برای بيعت كردن خو بود. آنها از بيِم شمشير تو همچون روباِه بيابان به درون النهدل و نرمدی نرممر

به ابوبكر روی آوردند؛ و ابوبكر به آنها بيش از استحقاقشان مال داد و لذا بسيار اندكند كسانی كه جانبدارِ حق 
ای، و اگر مردم نيز مثل تو بودند خالد هيچگاه با تو مخالفت روختهباشد. تو طالب دنيا نيستی و دنيا را به آخرت ف

ات رفته در سكوت بنشينی و با اينها كاری دهم كه به خانهكردند. اكنون تورا به روح برادرت پيامبر قسم مینمی
  نداشته باشی.»



 
  

 اميرالمؤمنين گفت:
  وار شد و به يارانش گفت:«خدا آنها را خوار كناد.» و فرمود تا اسبش را آوردند و س 
 
كردند وارد مدينه گفتند و شوخی می«حركت كنيم.» خالد نيز با او به راه افتاد، و درحالی كه با هم سخن می 

ها را برايش باز گفت. اميرالمؤمنين نيز به نزد قبر پيامبر ها و شنيدهشدند. خالد سپس به نزد ابوبكر رفته ديده
اش برگردد. ابوبكر در مسجد رفت و چهارركعت نماز گزارد و برخاست كه به خانه یرفت و بعد ازآن به روضه

  مسجد نشسته بود و عباس نيز دركنارش بود. ابوبكر به عباس گفت:
 
ی كار ناروائی كه با اشجع كرده با او عتاب بكنم.» عباس گفت: ئی دربارهات را صدا بزن تا من چندكلمه«برادرزاده 

ترسم كه اگر بخواهی اورا عتاب بكنی چيزهائی ازاو نگفت كه با علی عتاب مكن؟ من ازآن می «مگر خالد به تو
 بشنوی كه نتوانی پاسخش را بدهی.» ابوبكر گفت: 

ترسانی؟ اورا صدا بزن. چيزهائی كه خالد گفت خالف آن چيزهائی بود كه درموقع رفتن به نزد «انگار مرا از او می
  نم كه او چيزهائی از علی ديده و از او هراسيده است.» عباس گفت:كعلی درسر داشت. فكر می

 
«خود دانی ای پسر ابوقحافه!» و اميرالمؤمنين را صدا زد. اميرالمؤمنين آمد و كنار عباس نشست. عباس به  

  اميرالمؤمنين گفت:
 
 آمدم.»طلبيده بود نمیخواهد چندكالمی با تو سخن بگويد.» اميرالمؤمنين گفت: «اگر خودش مرا «ابوبكر می 

  
 ابوبكر به اميرالمؤمنين گفت:

  زد.» اميرالمؤمنين گفت: خواهد كه ازتو سر می«يا ابا الحسن! كاری كه تو كردی كار درستی نبود و من دلم نمی
  

  «چه كاری؟» ابوبكر گفت:
از كشتن و كشتن خواهی دست از كشتن برداری؟ چرا ای. تا كی نمی«اينكه يك مسلمانی را به ناحق كشته

  او كرده گفت:ای؟» اميرالمؤمنين رو بهشوی و كشتن را شعار خودت كردهخسته نمی
 

كه ام. من كسی نيستم كه مسلمان را به ناحق بكشم. ولی كسیگوئی كه من يك مسلمانی را كشته«تو می
ام، اگر اسالم را كشتهگوئی من اشجع شود. و اما اينكه میقتلش واجب بشود صفت مسلمانی ازاو ساقط می

ام حكِم مشخصی از خدا برای ای. من اگر اورا كشتهتو هم مثل اسالم او است، خوش به حالت كه رستگار شده
اش يك بتِ شناسی. او يك زنديق منافقی بود كه درخانهام. تو بهتر از من حالل و حرام را نمیقتل او داشته

كرد. تو بايد بدانی كه را لمس میرفت و آنو بيايد اول به نزد بتش میخواست به نزد تمرمرين داشت و هرگاه می
 پرستان مورد مؤاخذه قرار نخواهد داد.» »)خاطر كشتِن زنديقان و بتخدا مرا به

  
در این جا داستان آشنای نفاق و زندقه برای پا مال کردن خون اشجع ساخته می شود. اما این نفاق و زندقه ، نه 

ود و نه به او محدود می شد. نفاق ویژه گی همه مومنان به یک حقيقت فراگير است و نشان خاصه اشجع ب
  آشکاری از شکست یک دنيای آرمانی به دست واقعيت زندگی است. نفاق از واقعيت اسالم جدایی ناپذیر است.

 این هم از عدالت خاص اسالمی : 
  

زور گویی متوليان اسالم را تجربه می کنيم . آما ایا در صدر ما ایرانيان روزانه بی حقی عمومی ملت خود در برابر 
  اسالم به جز این بود ؟. داستان را ادامه می دهيم.

  
باری نباید پنداشت که سران اسالم ، اکنون پس از این که علی در برای زور تسليم شده است ، ان قدر بی تدبير 

صالح قدرت بدانند. ابوبکر اعتراف می کند که («ما كسی باشند که جان بی ارزش یک مسلمان عادی را بر تر از م
  ی پيامبر را به خوِن يك بيگانه بازكشيم.»).نيستيم كه عموزاده

 
  

این اعتراف ما را به یاد داستان آشنای «خودی و غير خودی» و داد گاه ویژه برای روحانيت در ایران اسالم زده می 
اسالم ورای سده های زمانی نيز یک گونه عمل کرده و به یک سان با اندازد. می بينيم که متوليان و پاسدارن 

 غير خودی ها مرز داشته اند. 
  

(« اميرالمؤمنين به گفتن ادامه داد، و مغيره ابن شعبه و عمار ابن ياسر به ميان آمدند و به اميرالمؤمنين سوگند 
  به فضل پسر عباس كرده گفت: دادند كه بيش ازاين نگويد. اميرالمؤمنين كه سكوت كرد ابوبكر رو

 
كردی. ولی ما كسی دانستی كه من تورا به خوِن اشجع بازخواهم كشت اقدام به كشتِن او نمی«اگر می

  را شنيد به ابوبكر گفت: ی پيامبر را به خوِن يك بيگانه بازكشيم.» عباس تا اين نيستيم كه عموزاده
 



كنی تو فكر میی من و پسر من اهانت مكن. همه به برادرزاده«ای پسر ابوقحافه! بسيار گفتی، بس كن و اين 
دارِ پيامبريم، كه كی هستی؟ تو پسر ابوقحافه هستی و پدرت هم پسر مره بود. ولی ما اهل بيت نبوتيم، ميراث

زده و حق ما را غصب كرده و ميراثمان را از ما صاحبِ حقِ چانشينی پيامبريم، و شما به ناحق برمسنِد او تكيه 
پنداريد. خدا ی ميراث پيامبر میرسد و خودتان را شايستهپنداريد كه ميراثِ پيامبر به ما نمیايد و میبازداشته

خواهيد برويد!» عباس سپس دست اميرالمؤمنين را شرتان را از سر ما كم كناد كه معلوم نيست تا كجا می
«برويم كه من حق اين مرد را كف دستش گذاشتم. اگر بخواهم با او كاری خواهم كرد كه اين  گرفت و گفت:

 ] »). ٦٢ -٤٦/  ٢٩سلطنتی كه دارد را ازدستش بيرون بكشم.» [همان، 
  

  
حرف ساده و روشن عباس عموی محمد : ما خاندان محمد سزاوار به قدرت ایم عباس عموی محمد با زبانی 

دور از تقدس سازی های رایج شيعه ، ادعا و حرف اصلی بنی هاشم را در برابر خليفه ساده و سر راست و 
دارِ محمد چنين بيان می کند («تو پسر ابوقحافه هستی و پدرت هم پسر مره بود. ولی ما اهل بيت نبوتيم، ميراث

ا را غصب كرده و ميراثمان پيامبريم، صاحبِ حقِ چانشينی پيامبريم، و شما به ناحق برمسنِد او تكيه زده و حق م
 ايد»)را از ما بازداشته

  
  

ميراث بری بنی هاشم از محمد پایه حقوقی ادعای ساده و روشن عباس به رهبری بر عرب نو مسلمان و بردن 
سهم اصلی از غارت مقدس از سوی آنان است. این ميراث بری ادامه همان سنت رایج قبيله ای در ميان عرب 

ميان شيعيان علی با دیگر مدعيان بنی هاشم تفاوتی وجود ندارد. تهدید عموی محمد به این که بود و از این نظر 
سلطنت ابوبکر را از دست او بيرون خواهد کشيد ، نزاع ميان اشرافيت عرب را برای سده های اینده شکل می 

 )۴دهد.(
  

در ادامه سنت قبيله ای عرب ،  تفاوت مهم ميان مدعيان قدرت در بنی هاشم تنها در این است که بنی عباس
قدرت ارثی را برای بنی هاشم و در درجه نخست برای خود می خواهد (و کمتر از دو سده بعد نيز به دست می 
آورد) ، اما شيعيان علی برای او تنها جانشينی ارثی رایج را کافی نمی دانند بلکه علی دارای مقامی هم چون 

انواع معجزات به علی و سپس فرزندان او در این راستاست. نمونه خوبی  محمد و به نوعی نبوت است. انتساب
  از این رویکرد در آخرین روایت این نوشته و از زبان سلمان فارسی بازتاب می یابد که خود بسيار گویاست :

را  خوانيم كه روزی درحضور اميرالمؤمنين نشسته بوديم و داستان معجزات انبيا(«از زبان سلمان فارسی می
 گفتيم. من گفتم: می

خواهد كه شترِ پيامبر صالح و برخی از معجزاتِ خودت را به ما نشان بدهی.» «يا اميرالمؤمنين! دلم می
اميرالمؤمنين گفت: «نشانت خواهم داد» و جهيده برخاست و وارد اطاقی شد و بيرون آمد و ديدم كه قبا و كاله 

 او گفت:رنگی سوار است. سپس غالمش قنبر را صدا زده بهسفيدرنگی برتن و سر دارد و بر اسبِ سرخ
 رنگي را آورد و اميرالمؤمنين به من گفت:رنگ را بياور.» قنبر رفت و اسب سرخ«برو آن اسبِ سرخ 

«سوار شو.» من سوار شدم، و ناگاه ديدم كه اسب اميرالمؤمنين و اسب من بال درآوردند و ما را به آسمان 
شنيدم كه در آسمان در پرواز بودند. رفتيم تا به فراز يك دريای خروشان الهای مالئكه را میبردند. من صدای ب

 رسيديم. 
 

 اميرالمؤمنين به دريا نگريست و دريا ساكن شد. گفتم:
او خواهم به«تا به آن نگريستی موجهايش فرونشست و ساكن شد!» گفت: «ساكن شد زيرا كه پنداشت می

رفتيم و تِ مرا گرفت و از اسبها پائين آمديم و مرا به روی آب برد. ما روی آب راه میدستوری بدهم.» سپس دس
آمدند. به خدا سوگند كه نه پای ما تر شد و نه پای اسبها. رفتيم تا به يك جزيره رسيديم اسبها دردنبالمان می

يش گوناگون بودند. يك درخت هاسويش روان بودند و درختانش بسيار و ميوهكه بسيار خرم بود، جويها در همه
ی آن درخت زد و بزرگی آنجا بود كه برگ و بار نداشت ولی گِل سرخ داشت. اميرالمؤمنين با عصايش به تنه

شتری اش بيرون آمد كه طول و عرض و ارتفاعش هشتاد ذرع بود و كرهشتری از دروِن تنهاش شكافت و مادهتنه
تر از عسل فت: «برو شيرش را بنوش.» رفتم شيرش را نوشيدم، شيرين به همراه داشت. اميرالمؤمنين به من گ

 و نرمتر از كره بود. نوشيدم تا سير شدم. 
 

 خواهی ببينی؟» گفتم:اميرالمؤمنين به من گفت: «ديدی؟ خوب بود؟ باز هم می
 «آری.» 
كه طولش صد و بيست ذرع و شتری بيرون آمد گفت: «صدا بزن و بگو: ای زيبا بيرون بيا!» من صدا زدم، و ماده 

عرضش شصت ذرع بود، ُجَلش از ياقوت سرخ و مهارش از ياقوتِ زرد و پهلوی راستش از طال و پهلوی چپش از 
نقره و پستانش از مرواريد تازه بود. اميرالمؤمنين گفت: «شيرش را بنوش» پستانش را به دست گرفتم و ناگاه 

 ن شتر برای كيست؟» گفت:عسل صافی از پستانش بيرون زد. گفتم: «اي
 «اين برای تو و شيعيان است.»  
 

ئی ئی رسيديم كه يك درخت بسيار بزرگی درآن بود و زيرش سفرهسپس از دريا گذشتيم و رفتيم تا به جزيره
شكل شاهين درآنجا بود. پرنده تا ی بزرگی بهداد، و پرندهگسترده بود و طعامی برسفره بود كه بوی مشك می

 ؤمنين را ديد جهيد و سالم كرد و سپس به جای خودش برگشت.اميرالم
 گفتم: «اين سفره برای كيست؟» 



 گفت: «اين سفره از امروز تا روز قيامت برای شيعياِن من اينجا گسترده است.» 
 گفتم: «اين پرنده چيست؟» 
 گفت: «نگهبان سفره است.» 
 گفتم: «تنها است؟» 
ی ديگری گذرد.» سپس دستم را گرفت و از دريا گذشتيم تا به جزيرها میگفت: «خضر هر روز يكبار از اينج 

هايش ی صافی بود و كنگرهرسيديم، و كاخی درآن جزيره بود كه خشتيش از طالی صافی و خشتيش از نقره
و اها آمده بهی آن هفتاد صف مالئكه ايستاده بودند. اميرالمؤمنين نشست و مالئكهعقيق بود، و بر هر گوشه

سالم كردند و به آنها اجازه داد كه به جايشان برگردند. پس ازآن وارد كاخ شد، و ديدم كه پر از انواع درختها و 
ها و پرندگان و جويبارها است، و رفت تا در كنار استخری كه در باغستان بود ايستاد. سپس باال رفت و روی ميوه

ها يك دريای سياهی در حال خروشيدن و موج ن پائين يك تختی كه از طالی خالص بود نشست. من ديدم كه آ
روند. اميرالمؤمنين به دريا نگريست و دريا ناگاه ساكن شد و موجها زدن است، و موجهايش همچون كوه باال می

 ناپديد شدند.
ه او بدهم. اين همان دريا است كخواهم دستوری بهكند كه من میاميرالمؤمنين به من گفت: «دريا گمان می 

فرعون و سپاهيانش درآن غرق شدند. اين دريا چندان ژرف است كه آن شهر را جبرئيل بر بالش نهاده به درونش 
افكند و ازآن هنگام درحال فرورفتن است و تا روز قيامت به قعرش خواهد رسيد.» پس ازآن اسبها آمدند و 

ن نگريستم بيش ازسه ساعت از شب سوارشان شديم و به هوا پريدند و ناگاه خود را در كوفه ديديم. چو
 ايم؟»قدر راه رفتهنگذشته بود. گفتم: «ما چه

 ] »)٣٤١ -٣٣٩/  ٥٤ای.» [همان، بار دورِ دنيا گشتهای و بيستگفت: «ای سلمان! تو بيست هزار فرسنگ رفته 
  

  
  پایان بررسی.
  پانویس ها :

 ) :١(پانویس (
ری از این یا آن مدعی خالفت یا امامت در نابود کردن «دموکراسی احسان طبری حتی ایرانيان را به دليل جانبدا

بدوی» قبایل عرب مسئول می داند. از نظر او «انتخاب» خليفه اگر بر مبنای آن دموکراسی بدوی پيش می رفت 
به کار به اشرافيت خلفای اموی و عباسی نمی کشيد و البته گناه این اشرافيت به گردن ایرانيان است. او البته 

روشنی توضيح نمی دهد که چگونه ایرانيان دموکراسی بدوی عربی را نابود کردند به جر این که خلفای اموی و 
  عباسی از دربار ساسانی نسخه برداری نمودند. !.

آن چه که احسان طبری (و هم فکران او) متاسفانه بسيار دیر دریافت رابطه آن اشرافيت با غارت گری اسالمی 
ن که آن دموکراسی بدوی در همان حدی که به گمان نا درست او در انتخاب چهار خليفه اول عملی بود و نيز ای

شد نيز درست بر همين بستر غارت اسالمی و تقسيم سهم شير ميان رهبران خاندان های قریشی قابل فهم 
مه این است. بررسی دقيق چگونگی خليفه شدن ابوبکر ، عمر و عثمان و علی نشان می دهد که در ه

کشاکش ها ی درون مدعيان قدرت ، نه از دموکراسی بدوی قبيله ای خبری است و نه اساسا گزینشی 
فراسوی توافق گاه تحميلی این مدعيان بر سر یک مدعی ممکن می بود. دموکراسی بدوی مور بحث خواه در 

عرب بر سایرین و نيز تقسيم  ماجرای چهار خليفه اول و خواه در شورش خوارج از مسئله اصلی سروری یک قبيله
سهم دارایی های غارت شده از قبایل مغلوب اسالم و سپس از تمدن های مورد تجاوز اسالم جداشدنی نيست. 
می توان دموکراسی بدوی مورد نظر طبری را به نوعی آزادی رای گيری رهبران در آشيانه دزدان تعبير کرد. در این 

شيان است، نزاع بر سر قدرت در ميان اشراق قریشی صورت می گيرد و در مورد خاص آشيانه دزدان جایگاه قری
آن سایر قبایل حجاز و توده عرب نقشی اندک دارند. فهم این واقعيت های بسيار ساده اما از کسی بر می آید 

که توانایی جستجو و اندیشيدن مستقل دارد. طبری و امثال او که چون در چارچوب کليشه های ماتریاليسم 
تاریخی جایی برای چپاول مقدس اسالمی نمی یابند باید به ناگزیر به پریشان گویی برسند. از این بحث که یک 
توده سر مست از سود های ایمان تازه و (گرچه تحميلی)اسالمی چگونه می تواند حتی یک دموکراسی بدوی 

  ری می کنيم.داشته باشد و به چيزی به جر سهم خود از غارت فکر کند ، اکنون خود دا
دموکراسی به دون دگر گون شدن ابطه انسان با حقيقت و به دون توانایی نسبی دیدن آن و توانایی فرا رفتن از 

مرز های آن ممکن نيست. براستی نيز فردی چون احسان طبری که خود اسير یک حققيت فراگير توتاليتر است ، 
مان پيگر بودن در انقالبی گری و عدالت خواهی چه درکی می توانست از دموکراسی داشته باشد به جز ه

موهوم و نزدیکی به «مواضع پرولتاریای انقالبی »؟. در یک جا معه گرفتار اسالم نيز ، دموکراسی در گام اول با 
آزادی تجربه دینی (پذیرش چند جانبه گی حقيقت در دامنه دین) می تواند آغاز شود و سپس در همه زمينه های 

ابد. این را در مقایسه ساده فراگشت دموکراسی در هند (که حقيقت را در همه تجربه های دینی دیگر گسترش ی
 می پذیرد و آن را اساسا فردی می داند) با پاکستان که گرفتار حقيقت فرا کائناتی اسالم است توان دید. 

  
ها نمونه تجربه آزادی در اسالم ) ادعا های محمد در قرآن بر عليه سنت های پيشيينان و آبا را شاید بتوان تن٢(

  شمرد. البته محمد این ادعا را در راستای ضد آزادی به کار ميبرد. 
برای تجربه دینی محمد ، آزادی تنها یک «لحظه» است . یک لحظه ادعای آزا ی خواهی برای رها شدن از سنت 

محمد گسست از سنت کهن تنها برای  گذشته ، فرو گذاشتن آزادی خود و بنده هللا و باج گذار اسالم شدن. برای
یک «لحظه» و تا زمان اسارت کامل در زنجيرسنتی نو ارزش دارد. درست مانند مالیان شيعه در ایران در زمان 

  مبارزه با «طاغوت».
.درست با این همين منطق می توان دید که تنها راه رهایی از اسالم گسستن از آن و نسخ آن است. این تجربه 

های اصيل اصالح اسالم است. گسست از اسالم (جنبش بابی و بهایی) یا انحطاط و بازگشت به همه جنبش 



  آن (انحطاط عرفان به تصوف) . 
برای یک بررسی ژرف از آزادی در اسالم کتاب «اقليت و آزادی»از استاد منوچهر جمالی بسيار آموزنده و بر 

 انگيزنده است. 
  

  
ی ایرانيان برای «امام حسين» را نيز به همين دليل توضيح ميدهند. برای ) استاد منوچهر جمالی ، عزادار٣(

 ایرانيان این تنها راه نشان دادن تبهکاری اسالم بود. 
  
) این نزاع بر خالف ادعا های سطحی رایج ، نه از سوی ایرانيان ساخته و پر داخته شد و نه برآمده از تجربيات ۴(

های سياسی ایرانيان پيش از اسالم ، انتقال قدرت الزاما بر مبنای ارث سياسی فرهنگ ایران بود. در تجربه 
صورت نمی گيرفت بلکه مجلس بزرگان (مهان) حق و اختياربه تصميم گيری نهایی و حتی بر کناری شاه را 

داشت. در شاهنامه در بخش اسطوره ای اش نمونه های زیادی از «آفرین گویی» پهلوانان و در راس آن ها رستم 
دستان به شاه وجود دارد و شاه بی فر فاقد حقانيت به حکومت گری است. در بخش تاریخی شاهنامه نيز 

داستان گزیده شدن بهرام گور(بهرام پنجم ساسانی) از سوی مجلس بزرگان ، این تجربه را به خوبی باز تاب می 
بدان زرتشتی امکانان نفوذ و دهد. در دوره های پایانی شاهنشاهی ساسانی است که قدرت گيری دستگاه مو

انتقاد جامعه را از قدرت سياسی محدود کرده و مجلس بزرگان از سوی اینان محدود می شود. باز تاب تالش 
برای تحميل یک پادشاه بی فر و دین خواه زرتشتی به جای پادشاهی که آفرین گویی جامعه را پشتوانه قدرت 

تراژدی رستم و اسفندیار به خوبی دیده می شود. ستيز رستم به خود دارد ، دربخش اسطوره ای شاهنامه در 
عنوان نماد نيروی مردمی و پهلوانی جامعه ایرانی با اسفندیار درست ستيز بر سر این است : که تنها آفرین 

گویی جامعه به پادشاه ( که از سوی جهان پهلوان رستم ؛ نماد نيروی مردمی در شاهنامه به زبان می آید ) به 
 و حقانيت به حکومت می دهد و نه دین زرتشتی.ا

  
ایده گریز پا بودن «فر» بر خاسته از این تجربه است که تعادل ميان جامعه با حکومت باید همواره از سر بر قرار 

شود. آفرین گویی بی مرز از سوی پهلوانان شاهنامه به هيچ پادشاهی وجود ندارد و بيشتر شاهان اسطوره ای 
های گاه حادی را با پهلوانان خود دارند. از آغاز شاهنامه تا پایان بخش اسطوره ای آن ، تنها سه شاهنامه تنش 

پادشاه ایرانی ، ایرج ، سياوش و کی خسرو زندگی سياسی و اجتماعی اشان سراسر با منش و آفرین گویی 
ادشاه. در فرهنگ سياسی پادشاه اند و نه پ-پهلوانی هم آهنگ است. این سه به معنی دقيق تر کلمه پهلوان

ایران ارزش بر ترحکومت گری با مهر است و نه حکومت گری با قدرت. حکومت با کشش و نه با قهر ایده آل 
ایرانی است. آن چه که در صدر اسالم در صحنه سياست اتفاق افتاد و اکنون در صحنه سياست ایران دو باره 

کلی متفاوت تکرار شده است ، بر آمده از تعاليم محمد  تکرار می شود و پيش از آن هم در موقعيت های به
 رسول هللا است و ربطی به فرهنگ ایران ندارد. ///

  
  پایان 
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