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   )٣بخش (  از صدر اسالم تصویر هایی
  دمحم رسول هللا و رهبران اسالم از نگاه متون شيعه

 
 

پدران ما سده ها در جنبش های بزرگ ی چون سرخ جامگان و سياه جامگان و خرم دینی و قرمطی وزندقه و 
 این تنش گوهری ميان خود  و اسالم تحميلی را  ... با ظاهر اسالمی ییو سپس در جنبش ها... رافضی و 

 .نشان دادند
  

برای نمونه ،  نه سده پس از تجاوز اسالم به حوزه تمدن ایرانی  هنوز حافظ شيرازی  به قصص انبياء  دمحم پوز 
 :خند می زند 

  
  ثمودز دست شاهد نازک عذار عيسی دم        شراب نوش و رها کن حدیث عاد و

  
 به ضرقلبی را داشت که سده ها پيش از او اعراب ساده دل و راستمنش  داشتند و از ته دل حا او همان بيماری

قرآنی بيماری » حدیث عاد و ثمود«قصه های هولناک اسالمی نظير . پذیرش دین دمحم و خدای رزمنده او نبودند
اقدام او به قهر و خشونت و تجاوز ، حقيقت خود  تيندعوت دمحم به اسالم با نخس. قلبی آن ها را شفا نمی داد
 ....را برای هميشه از دست داد

 
 و دين دمحم را در ظاهر «از زبان آن منافق به والیت علی می گوید که » امام کاظم« از این رو باید آن چه که 

بری از پسرعمويش علی  انرهانيم و حاضر به فرم  خودمان را از قيد و بنِد بندگی دمحم می....كنيم  قبول می
  /// .به حقيقت تاریخی بسيار نزدیک باشد» .نيستيم

  
  

 :...ادامه از بخش دوم 
امام حسين نيز در واقعيت تاریخی اش تنها برای قدرت بر خاست و هنگامی که با دیدن اشتباه خود آماده 

که به دليل استواری حسين بيش از این »  شهادت امام حسين«.  بازگشت و تابعيت از یزید بود کشته شد
باشد بر آمده از کينه توزی و  بی تدبيری سرداران یزید بود که حسين تسليم شده و آماده بيعت را به خواری 

  .کشتند
  

با نياز بعدی به ) قدسی کردن امامان شيعه(بدون دریافت همه جانبه رابطه کارکردی فریب نخستين شيعه 
نمی توان ژرفای کينه توزی فراتاریخی و هميشگی ) ای امامان شيعهاسطوره ای کردن شخصيت ه(خودفریبی 

آن فریب نخستين چنان آگاه بود شيعه  را در بستر تاریخی اش شکل داده است ، که ناکامی . شيعه را دریافت
 واقعی و از نظر تاریخی غير قابل انکار امامان شيعه در رسيدن به قدرت به هيچ وجه با واقعيت ملموس و روشن

ناکامی امامان شيعه عليرغم قدسی و پيامبر گونه . بی لياقتی و بی تدبيری این امامان توضيح داده نمی شود
از این رو . بدنشان و عليرغم همه معجزات و کراماتشان ، تنها و تنها با پليدی دشمنان شيعه فهميده می شود

درست این آگاه . دی و مظلوم نمایی عمل می کنددر آگاه بود شيعه همواره یک نياز بيمار گونه به کينه توزی اب
 . بود سر چشمه آخوند زدگی و بسياری پليدی ها ی دیگر در دامنه اجتماع و سياست است

  
  :در روایت بعدی  می آید .  بررسی خود را ادامه می دهيم

. ران به غائبها برسانندحاض! ای مسلمانها«: خوانيم كه پيامبر در غدير خم به مردم گفت از زبان امام باقر می«(
كنم كه همگان بايد بدانند  به كسانی كه به من ايمان دارند و به واليت علی ابن ابيطالب ايمان دارند توصيه می

اين عهدی است كه خدا به من . كه واليت علی ابن ابيطالب واليت من است و واليت من والیت پروردگار است
بار  بار اينها را گفت و مردم هر سه پيامبر سه» آيا شنيديد؟. انمسپرده است و من مسئولم كه به شما برس

 )  »]١٤١ /٣٧همان، [.  ».شنيديم«: گفتند
  

نسبت داده می شود و در آن ادعا می شود که مردم » امام باقر«نکته با مزه در این روایت یکی این است که به 
ه چرا دمحم مردم را پس از سه بار گفتن دیگر این که این پرسش ک. سه بار با علی بيعت شفاهی کردند

به بيعت با علی  وا نمی دارد تا مسئله جدایی در امتش را برای هميشه حل کند به فکر راوی و یا » شنيدیم«
 تدبير شيعه برای قدسی کردن علی .لبته این خطا در روایت های دیگر جبران می شودا.  روایت ساز نمی رسد

 و بی فضيلت کردن همه دشمنان آنان  خود یک روند جالب است که در این نوشته و امام شيعه ، و پليد کردن
 .تنها به اشاره به آن می پردازیم

   
  :در روایت بعدی  می آید باری ، 
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در مراسم حجه الوداع نازل شد پيامبر » اِذا جاء نصُر هللا والَفتح«ی  خوانيم كه وقتی آيه در روايت ديگری می«(
 ١٣يعنی روز (روِز تَشريق  خبر داده شده كه عمرش به سر رسيده است؛ لذا در آخريندانست كه به او 

مردم در مسجد خيف گرد آمدند و پيامبر برای مردم . دستور داد كه ندا بزنند كه نماز به جماعت است) ذوالحجه
مردم » .ام دهمن ثقلين را درميان شما برجا نها! ای مردم«: سخنرانی كرد و ضمن سخنرانيش ازجمله گفت

خدای لطيف خبير به من خبر داده . كتاب خدا و عترم اهل بيتم«: گفت» ثقلين چيست؟! يا رسول هللا«: گفتند
پس ازاينها چهارنفر از اصحاب پيامبر » .دو از هم جدا نخواهند شد تا آنگاه كه برسر حوض به من بپيوندند كه اين

واهد امامت را به پسرعمويش بدهد، ولی ما نخواهيم گذاشت كه خ با هم گرد آمدند و به هم گفتند كه دمحم می
ئی در بين خودشان نوشتند كه هرگاه پيامبر  آنها با هم وارد كعبه شدند و عهدنامه. اين كار به سرانجام برسد

به دنبال اين توطئه خدا اين آيه را برای پيامبر . بميرد يا كشته شود نگذارند كه امامت به اهل بيتش برسد
آيا آنها (أَم يَحَسُبوَن أَنَّا الَ نَسَمُع ِسرَُّهم َونَجَواُهم بَلَى َوُرُسلَُنا لََديِهم يَكُتُبوَن . أَم أَبَرُموا أَمًرا َفإِنَّا ُمبِرُمونَ «: فرستاد

شنويم؟  شان را نمی پندارند كه ما راز و سخن درگوشی آيا می. گيريم اند؟ مائيم كه تصميم می تصميی گرفته
پس ازآن پيامبر به قصد برگشتن به مدينه از مكه بيرون رفت، و » ).نويسند  فرستادگاِن ما نزدشانند و میبلی،

بر او نازل شد، و پيامبر با …» يا اَيَّها الرَّسول بَلِّغ ما اُنِزَل اِلَيك «ی  چون به منزلگاهی به نام غدير خم رسيد آيه
دانيد كه  آيا می! ای مردم«: استه پس از حمد و ثنای خدا گفتآنگاه برخ. خود گفت كه اين تهديد و تشر است

تان  دانيد كه من از همگی مگر نه اينست كه می«: گفت» .مان خدا و پيامبرند ولی«: گفتند» تان كيست؟ ولی
دم بار مر بار آن پرسش را تكرار كرد و هرسه و سه» .پروردگارا گواه باش«: گفت» .دانيم آری، می«: گفتند» برترم؟

آنگاه دست اميرالمؤمنين را گرفته بلند كرد » .پروردگارا گواه باش«: گفت همان پاسخ را دادند و هربار پيامبر می
. هركس من موالی اويم اين علی موالی اواست! هان بدانيد«: تا سفيدی زير دستشان هويدا شد، و گفت

. ركس اورا دشمن بدارد تو دشمنش باشبارخدايا هركس واليت اورا قبول داشته باشد تو مواليش باش و ه
و هركس دوستش داشته . هركس ياوريش كرد تو ياوريش كن و هركس از ياوريش خودداری كرد تو خوارش كن

 ».بارخدايا تو گواه بر اينها باش و من نيز برآنها گواهم. باشد تو دوستش بدار
  

آيا اين دستوری از طرف خدا و پيامبر «: گفتعمر ابن خطاب پس از سخنرانی پيامبر برخاسته خطاب به پيامبر 
لين . آری، ازطرف خدا و پيامبر است«: پيامبر گفت» است؟ او اميرالمؤمنين و امام المتقين و قائد الُغر الُمَحجَّ
نشاند و او اوليايش را به بهشت و دشمنانش را به دوزخ  اورا خدا در روز قيامت برسرِ صراط می. است

 )»  ]١١٥ - ١١٣ / ٣٧ همان، [  .فرستد می
  

  :نفاق در اسالم به دليل تحميلی بودن آن 
 برجسته ای از بی اخالقی عمومی در ميان مالیان شيعه و همه طيف هاین روایت شاهکار سند سازی و نمون

مختلف خود نيستند و اساسا در راه ایمان  هر » روایات«مالیان اسالمی که نگران تناقضات ميان . اسالمی است
مرده ریگ این سنت پليد و ضد اجتماعی پس از (سرقت ادبی و سند سازی و دروغ گویی را روا ميدانند نوع 

از نظر ) دو ثقل(» ثقلين«در این سند ماجرای ). در ایران به بی داد گاه های انقالب رسيد» انقالب اسالمی «
ته نکته جالب دیگری نيز نا خواسته زمانی به قبل از ماجرای غدیر خم انتقال داده می شود وهمراه با آن الب

 این نکته چيست ؟. آشکار می شود
  

 در یک نگاه اوليه آشکار است که بر اساس این سند دمحم با یک ناشی گری ، تنش پر دامنه ای ميان مدعيان  
دمحم سهم چهار نفر از اصحاب دمحم ، از احتمال این که . را تحریک می کند)  از جمله علی  ( رهبری بر امت خود 

خویشاوندی علی با . اصلی و عواید ناشی از این سهم را به خانواده خود و علی از بنی هاشم بدهد نگران اند
 .دمحم و همسری با فاطمه عالیمی هشدار دهنده اند

  
نویسنده گان و کاتبان بعدی آن گذشته » عقل ایمان خواه« تاریخ اسالم ، یا دقيق تر آن چه از آن که از غربال 

است ، شمار بزرگ و  نمونه های شگفت انگيزی از توطئه ها و دسته بندی های مدعيان قدرت را ثبت کرده 
اما پس از آن که صحنه دوم این . ما در این روایت هنوز اعضای این گروه توطئه گر را به نام نمی شناسيم. است

 خيزد و نسبت به صداقت دمحم تردید روایت یعنی ماجرای غدیر خم از سوی دمحم تکرار می شود ، عمر بر می
 !او از دمحم می پرسد که آیا این دستوری از هللا است ؟. می کند

  
این پرسش ساده ژرفای ایمان . این پرسش عمر از دمحم ، یک روایت مغرضانه شيعی از ذهنيت عمر نيست 

 گونه که پيش تر اشاره شد ، همان. اجباری به اسالم را حتی در ميان نزدیک ترین یاران دمحم نشان می دهد 
فراگير بودن پدیده نفاق درمتن های اوليه اسالم و از جمله در روایات مورد بحث این نوشته و نيز سراسر تاریخ 

اساسا رابطه دمحم با حتی نزدیک ترین یاران .  اسالم  پيوند تنگاتنگی با واقعيت ساده تحميل اسالم به عرب دارد
  .خود نيز بر این اساس است

  
در همه روایات غدیر خم در باال و آن چه بعد تر خواهد آمد رابطه قدرت ميان رسول هللا و بندگان هللا یک رابطه 

که شمشير اسالم را بر گردنش حس (در همه روایات دمحم در پرسش از امت ترسزده خود . پایدار و کليدی است
 والیت خود بر آن ها و نيز برای حّقانيّتن ها در باره از آ) هم چون مردم ایران در حکومت مالیان شيعه(می کند 

در رابطه ایمانی امت با والیت . محکم کاری از این که این والیت به نمایندگی از سوی هللا است تایيد  می گيرد
ترس از سرکوب ایمانی به دست مومنين در این دنيا و البته ترس از عقوبت در دنيای . عنصر اصلی ترس است

مومن اسالمی یا باید ار گماشتگان و گزمه های پاسدار ایمان ایالمی در این دنيا بترسد و یا از . مرگپس از 
 .عقوبت مجازات گناه در آخرت
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  فراسوی بحث جاری نيز ، در روایات و تفسير های گوناگون دوره های پایانی تصوف اسالمی و صوفيه به طور 

از تجربه دینی اسالمی نيز ، که در آن ها ) وره های آغازین عرفان ایرانیو در تقابل اشکار با تجربه های د( کلی 
 و اطاعت و اميری در ميان مومنين به اسالم اقتداربرداشت نرم تری از اسالم را عبارت بندی می کنند نيز رابطه 

 .و رهبران تعيين کننده و مسير اصلی انحطاط تصوف است
  

هللا  و اطاعت از رهبران مذهبی آن چنان امکانات تجربه های دینی –من تاریخ  و سنت های رابطه بنده وار مو
 محدود کرده اند که می توان تجربه دینی اسالمی را تقریبا تهی  راآزادانه و امکانات تجربه کردن آزادی در اسالم

 نظامی مومن اسالمی با اندکی دگر اندیشی در ابتدا زندگی سخت و شبه. از هر گونه امکان آزادی دانست
آیا ریشه شکست جنبش ها .  اسالمی را به کناری می نهد و در گام بعد به مسلمان اسمی تبدیل می شود

با این حقيقت ساده و در واقعيت  تنگی و ضمختی و )  عرفان ایرانیهاز جمله و به ویژ(ی اصالح دین در اسالم 
. ت ال هللا اال هللا  چکيده شده است پيوند ندارد ؟حقارت و فقر و ناشکيبایی اسالم و تجربه دینی دمحم که در عبار

آیا نفاق پر دامنه و سر تاسری در اسالم که آموزش های اخالقی آن را به تباهی و بی ارزشی کشانده است 
 )٢(یر فقدان تجربه آزادی در اسالم نيست ؟زنتيجه ناگ

  
 اسالمی و شيعی خود و یا پنهان کردن آن  راویان و سازندگان چنين سند هایی در نا توانی در گریز از ذهنيت

تناقضات ميان . خواسته یا نا خواسته تصویری اصيل و نزدیک به واقعيت تاریخی از رهبران اسالم تصویر می کنند
این روایات اعتبار تاریخی آنان را بسيار ناچيز می کند اما آن ها اسناد گویایی از ذهنيت و آگاهبود اسالمی اند ، 

 .اهبودی که در سراسر تاریخ پر نکبت اسالم در ایران ادامه داشته استذهنيت و آگ
  

برای درک و فهم آن چه که ایران زمين را به تباهی و نکبت کنونی انداخته است باید از سنجشگری ذهنيت 
آن چه که در تاریخ نگاری ایمانی اسالمی همواره انکار شده و یا با سند سازی و سند .  اسالمی آغاز کرد

سوزی و دروغ گویی  وارونه نشان داده می شود ، با شناخت از تصویر های پایه ای اسالم و ذهنيت اسالمی 
 و تصنّعیتاریخ نگاری اسالمی نيز همچون همه نمونه های دیگر تاریخ نگاری . بر آمده از آن آشکار می شود

 خود را باز می کند و تصویری همه ایمان خواه درست در اوج دروغ گویی و توجيه ایمانی حوادث تاریخی مشت
افسوس که جنبش  .  فی نفسه بوده باشد که واقعيت تاریخ می توانستيزهایيستجانبه و تکان دهنده از آن چ

روشنگری در ایران هنوز توجه شایسته به روش بررسی تاریخ اسالم نشان نداده و در پيچ و تاب باز یافت و فهم 
 .دهنده تاریخ اسالم کمتر پرداخته استتحوالت تاریخی به مضمون پيوند 

  
  :اعتبار دمحم نزد یاران نزدیک خود 

  :در روایت بعدی  می آید 
يكی  مردم يكی. خوانيم كه پيامبر به مردم دستور داد كه با اميرالمؤمنين بيعت كنند از زبان امام صادق می«(

ابوبكر » .با اميرالمؤمنين بيعت كن! ابوبكر«: كر گفتابوبكر و عمر كه آمدند، پيامبر به ابوب. رفته با او بيعت كردند
ابوبكر بيعت كرد و » .آری، دستور خدا و پيامبر است«: پيامبر گفت» آيا اين دستور خدا و پياميبر است؟«: گفت

و » آيا اين دستور خدا و پيامبر است؟«: عمر گفت» !با اميرالمؤمنين بيعت كن! عمر«: رفت، و پيامبر به عمر گفت
همان، [» خواهد زير دست پسرعمويش را بگيرد و بلندش كند؟ تا كی می«: ش را برگردانده به ابوبكر گفتسر
١١٩ -١١٨ / ٣٧[«( 
  

در . در این روایت به روشی زیرکانه ابوبکر به عنوان عضو دیگری از گروه چهار نفره توطئه گران معرفی می شود
وه ، شخصيتی منافق است که از سر فرصت طلبی با علی این روایت او نيز همچون عمر ، عضو بعدی این گر

در . ما در روایات پيشين دیدیم که هنوز از بيعت رسمی و صریح یاران دمحم با علی خبری نيست. بيعت می کند
این روایت از یک سو ابوبکر به بيعت کردن واداشته می شود و از سوی دیگر با آشکار تر شدن نفاق عمر بر کينه 

اما شاهکار این روایت . عه از این یار باوفا و خشن و بی فرهنگ اما با تدبيردمحم افزوده می شودخی شيیتار
تا كی «:  و سرش را برگردانده به ابوبكر گفت..«: (کوچک جمله ای است که بر دهان عمر گذارده می شود 

راز هزاران سند و واقعه این جمله کوتاه گویا ت). »خواهد زير دست پسرعمويش را بگيرد و بلندش كند؟ می
 آنان را همان قدرت گيری و غرضاین جمله کوتاه مغزه تنش در ميان مدعيان رهبری اسالم و . تاریخی است

این جمله کوتاه همچنين آشکار می سازد .قدرت ورزی بر  نو مسلمانان دمحم است را به خوبی نشان می دهد
آما اگر ادعای معصوم . اکار و قدرت طلب و غير قابل اعتماد اندکه از نگاه شيعيان ، همه رهبران اوليه اسالم ری

بودن و برگزیده بودن علی و فرزندانش را به کناری نهيم ، آیا مدعيان رهبری در طيف شيعه جز این بوده اند ؟ 
کدام رهبر و امام شيعه است که کم و بيش همان خصوصيت های اخالقی و قدرت طلبی و ریاکاری را از خود 

 . ن نداده باشد که این یا آن رهبر صدر اسالم ؟نشا
  
  

  : در روایت بعدی ، این بار از زبان یک امام بعد تر شيعه  می آید 
او ابتدا به . خوانيم كه پيامبر به مردم دستور داد كه برخاسته با اميرالمؤمنين بيعت كنند از زبان امام كاظم می«(

: سپی به عمر گفت. ابوبكر برخاسته بيعت كرد» .ميرالمؤمنين بيعت كنعنوان ا برخيز و با علی به«: ابوبكر گفت
تن ديگر به  سپس هفت. عمر نيز برخاست و بيعت كرد» .عنوان اميرالمؤمنين بيعت كن برخيز و با علی به«

سپس سران . سان به دستور پيامبر برخاسته با اميرالمؤمنين بيعت كردند تا نُه نفرشان تمام شد همين
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و برخی، ازجمله عمر ابن خطاب . عنوان اميرالمؤمنين بيعت كردند يكی با علی به  و انصار برخاسته يكیمهاجرين
  امام» !ای كه موالی من و موالی هر مرد و زن مؤمنی شده! بَخ بَخ ای علی«: برخاسته خطاب به علی گفتند

و سركشانشان با هم توطئه كردند كه افزايد كه پس ازآن مردم پراكنده شدند، و چندتنی از زورگويان  كاظم می
رفتند و  آنها به نزد پيامبر می. هرگاه چيزی برای پيامبر پيش آيد ما نخواهيم گذاشت كه اين امر به علی برسد

ولی » .ای كه محبوبترين مخلوقان خدا نزد تو و نزد ما است تو علی را به جانشينيت منصوب كرده«: گفتند می
لذا . پرورانند و درنظر دارند كه حق را از حقدارش دور كنند هائی می شان چه ئوطئهدانست كه دردلهاي خدا می

ِ َوبِاليَوِم اآلِخِر َوَما ُهم بُِمؤِمنِينَ «خدا برای يامبر آيه فرستاده به او خبر داد كه  َّ ؛ »َوِمن النَّاسِ َمن يَُقوُل آَمنَّا بِا
مان داريم كه به تو دستور داده علی را منصوب كنی تا امام و گويند به خدا اي يعنی بعضی ازمردم هستند كه می

كنند كه تورا و اورا به هالكت  آور نخواهند بود، و توطئه می سياستگذار و مدبر امر ما باشد، ولی آنها حقيقتا ايمان
 )ام كاظم استاين تفسير از ام. (برسانند، و درنظر دارند كه اگر برای تو چيزی پيش بيايد برضد علی عصيان كنند

  
  :یاران و تربيت شدگان دمحم رسول هللا »  راست گویی«

. اندازيهايشان برضد علی به پيامبر رسيد، و پيامبر آنها را طلبيد و نكوهيد هم ها و پشت توطئه: امام كاظم گويد
و اميد دارم كه . ام من برای هيچ جيزی مثل اين بيعت آمادگی نداشته! يا رسول هللا«: شان به پيامبر گفت اولی

پدر و مادرم به ! يا رسول هللا«: شان گفت دومی» .با اين بيعتم خدا جايگاه نيكو در بهشت برين به من عطا كند
ام يقين دارم كه  من اطمينان نداشتم كه از دوزخ برهم و به بهشت بروم ولی اكنون كه اين بيعت را كرده! قربانت

فضای مابين زمين و آسمان را پر از گوهر كنند و به من بدهند تا اين به خدا سوگند كه اگر . روم به بهشت می
قدری  به خدا سوگند كه با اين بيعت به! يا رسول هللا«: شان گفت سومی» .بيعت را بشكنم نخواهم شكست

چندتن ديگر » .كنم اگر گناهانم به حجم زمين و آسمان بوده باشد هم خدا آمرزيده است شادمانم كه فكر می
ليكن خدا امرشان را افشا كرده آيه برای پيامبر فرستاد كه . به نزد پيامبر رفته سخنان مشابهی گفتندهم 

كنند و دردلشان  بازی می ؛ يعنی با پيامبر فريب»ُيَخاِدُعوَن َهللا َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما يَخَدُعوَن إِالّ أَنُفَسُهم َوَما يَشُعُرونَ «
بازی  طالب فريب و با سرور و مواليشان علی ابن ابی. نمايند ز ديگری را ابراز میدارند و چي را چيزی نهان می

بازی به ضد خودشان خواهد بود، زيرا كه خدا نفاقشان را برای پيامبرش افشا خواهد كرد  كنند، ولی اين فريب می
كرد و روز قيامت نيز به و به او دستور خواهد داد كه لعنتشان كند و مؤمنين هم تا آخر دنيا لعنتشان خواهند 

 .)اين تفسير از امام كاظم است. (ها گرفتار خواهند شد شديدترين شكنجه
  

ولی . شان را به خدا واگذاشت حال پيامبر اعتذارهای ظاهری آنها را پذيرفت، و نيات درونی با اين: امام كاظم گويد
كنند و درنظر  گونه توطئه می ی علی اين بارهخدا جبرئيل را فرستاده به پيامبر پيام داد كه اين سركشان كه در

و . نياز است دارند كه برضد علی عصيان كنند و بيعتش را بشكنند را بيرون ببر تا بدانند كه ولی خدا از آنها بی
گر بيرون   پس پيامبر دستور داد تا جماعت توطئه.تواند آنها را از انتقام خدا نجات بدهد بدانند كه هيچ نيروئی نمی

تعالی به اينها  خدای! يا علی«:  و درآنجا به علی گفتسپس آنها را به يكی از كوهستانهای مدينه برد. بروند
اگر درفرمانت ماندند برايشان نيك . دستور داده كه از تو اطاعت نمايند و تورا ياری كنند و در خدمت تو باشند

د بهشت خواهند شد و از نعمتهايش برخوردار خواهند گرديد؛ ولی اگر نافرمانی نمودند به جهنم است و وار
شما اگر از علی اطاعت كرديد «: بعد ازآن خطاب به آن جماعت گفت» .خواهند رفت و شكنجه خواهند شد

را به  خواهد كرد و ايننياز  خدا اورا از شما بی. خوشبخت خواهيد شد، و اگر نافرمانی كرديد بدبخت خواهيد شد
 ».چشم خودتان خواهيد ديد

  
از پروردگارت تقاضا كن به جاه دمحم و آله الطاهرين كه ! يا علی«: پس ازآن پيامبر به علی گفت: امام كاظم گويد

علی از خدا تقاضا كرد و درجا » .تو پس از دمحم سرور آنهائی كه اين كوهها را به هرچه خواهی تبديل كند
! يا وصی رسول ربِ العالمين! يا علی«: های آنجا تبديل به نقره شدند و به علی بانگ زده گفتندسراسر كوه

هرگاه به ما . تعالی ما را تبديل به نقره كرده و در اختيار تو نهاده تا هرگونه كه دلت بخواهد هزينه كنی خدای
سپس تبديل به مشك و .  را گفتندها سپس تبديل به طال شدند و همين» .دستور بدهی ما اطاعت خواهيم كرد

! يا علی«: گفتند شدند و به علی می كوهها هربار تبديل به يك چيز گرانبها می. ها را گفتند عنبر شدند و همين
ما به هرچه دلت بخواهد تبديل . هرگاه دلت خواست از ما هزينه كن. ما در اطاعت توئيم! يا وصی رسول هللا

 ».شويم می
  

از هللا تقاضا كن به حق دمحم و آله الطاهرين كه تو ! يا علی«: پس ازآن پيامبر به علی گفت: امام كاظم گويد
سرور آنهائی، كه درختهای اين كوهستان برايت تبديل به مردان مسلح شوند و سنگهايش تبديل به شيران 

ن پر شد از مرداِن مسلح علی اين تقاضا را از خدا كرد و ناگاه سراسر كوهستا» .درنده و اژدهاهای بلعنده شوند
خدا ما را در ! يا وصی رسول هللا! يا علی«زدند كه  شان بانگ می و همه. و شيرهای درنده و اژدهاهای بلعنده

هرگاه دلت خواست به ما دستور بده تا . اطاعت تو قرار داده و به ما فرمان شده كه هرچه گفتی انجام بدهيم
تو نزد خدا چنان منزلتی داری كه اگر از هللا تقاضا كنی سراسر !  هللايا علی يا وصی رسول. درجا اجابت كنيم

و . زمين برايت درهم پيچيده خواهد شد و مثل ناِف سِر يك كيسه خواهد بود و در دستهايت قرار خواهد گرفت
 باال و اگر تقاضا كنی زمين برايت. اگر تقاضا كنی آسمان برايت پائين خواهد آمد و برروی زمين خواهد نشست

و اگر تقاضا كنی آبهای درياها برايت شيرين خواهد شد يا تبديل به . خواهد رفت و به آسمان خواهد چسپيد
و اگر تقاضا كنی سراسر درياها برايت خشك خواهد شد يا سراسر . جيوه يا روغن يا هرچه بخواهی خواهد شد

فكر كن كه اينها . نمايند را با تو مخالفت میاز سركشی اينها نگران مباش كه چ. زمين تبديل به دريا خواهد شد
آن خدائی كه به اينها با اين كفرشان مهلت داده است همان خدائی است كه به ! يا علی. اند در دنيا نبوده

نه تو ! يا علی. ترين سركشها است مهلت داد فرعون و نمرود و ديگر مدعيان الوهيت و به ابليس كه سركش
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همه آن  تان به سرای باقی خواهيد رفت، ولی منظور خدا از اين همه. هی ماند نه آنهادراين دنيا جاويدان خوا
 ».كرد شان را هدايت می خواست همه و خدا اگر می. است كه شرف و منزلت تورا به مردم نشان بدهد

  
 پيامبر آيه نازل دل ماندند، و پس ازآن برای ها باز هم آنها كج ی اين معجزه با وجود ديدِن همه: امام كاظم گويد

؛ يعنی در دلهای »فی ُقلُوبِِهم َمَرٌض َفَزاَدُهم ُهللا َمَرًضا َولَُهم َعَذاٌب أَلِيٌم بَِما َكانُوا يَكِذُبونَ «: شده خدا به او گفت
ئی مرض افتاده است، و خدا  خاطر بيعتی كه برای علی ازآنها گرفته ها به شكن اين سركشان و مترددها و بيعت

همه معجزه كه ديدند بازهم به  ن را افزايش داده به نحوی كه دلهاشان گمراه شده است، زيرا كه اينشا بيماری
ی دردناكی در  گويند كه ما بر پيمانمان استوار خواهيم ماند، شكنجه و چونكه به پيامبر دروغ می. راه نيامدند

 .)اين تفسير از امام كاظم است. (انتظارشان است
  

قتی به اينها كه در روز غدير با علی بيعت كردند گفته شود كه با شكستن بيعتتان فساد و: امام كاظم گويد
ی مذهبشان به سرگردانی مكشانيد و دينشان را  دل را به نقض بيعت وادار مسازيد و درباره مكنيد و مردم ساده

يم و نه به دين ديگری و خودمان گريم زيرا كه نه به دين دمحم باور دار ما اصالح«: گويند برآنها آشفته مكنيد، می
رويم و از  كنيم ولی در باطن به دنبال شهوتهای خودمان می سرگردانيم، و دين دمحم را در ظاهر قبول می

بری از  رهانيم و حاضر به فرمان شويم و خودمان را از قيد و بنِد بندگی دمحم می مان برخوردار می زندگی
َوإَِذا قِيَل لَُهم الَ تُفِسُدوا فِی «دا آيه نازل كرده به پيامبر خبر داد كه بود كه خ اين» .پسرعمويش علی نيستيم

 ».اَال إِنَُّهم ُهم الُمفِسُدوَن َولَكِن الَ يَشُعُرونَ . األَرضِ َقالُوا إِنََّما نَحُن ُمصلُِحونَ 
  

شكنان گفتند كه شما  بيعتوقتی كسانی از مؤمنين مثل سلمان و ابوذر و مقداد و َعّمار به اين : امام كاظم گويد
را به جانشينی خودش منصوب كرده و امور دين و دنيا را به  هم مثل مردم به علی ايمان بياوريد كه پيامبر وی

دست او داده است، و به اين پيامبر ايمان بياوريد و به اين امام تسليم شويد، و مثل سلمان و ابوذر و مقداد و 
آيا ما بايد مثل اين نادانها ايمان «: گويند اند، اينها به ياران خودشان می سليم شدهعمار باشيد كه ايمان آورده و ت

َوإَِذا قِيَل لَُهم آِمُنوا َكَما آَمَن النَّاُس «برای اين مورد هم آيه آمده به پيامبر خبر داد كه » بياوريم و تسليم باشيم؟
َفَهاُء أَالَ إِنَّ  َفَهاُء َولَكِن الَ يَعلَُمونَ َقالُوا أَنُؤِمُن َكَما آَمَن السُّ ؛ يعنی اينها خودشان نادانند نه كسانی كه »ُهم ُهم السُّ

نگرند تا نبوتش  ی دمحم به حقيقت نمی اند؛ زيرا كه اينها درباره با پيامبر و اميرالمؤمنين بيعت كرده و تسليم شده
و با ترك كردن تأمل درباره حجتهای .  استرا بشناسند و متوجه شوند كه پيامبر امر دين و دنيا را به علی سپرده

 )»  ]١٤٧ -١٤٢ / ٣٧همان، ) [اين تفسير از امام كاظم است. (اند خدا نادانی خودشان را نشان داده
  
  : و بررسی نزدیک او از نفاق و بی اخالقی رهبران اسالم » امام کاظم«

ی ها و تردید های سند سازان قبلی همه  به از حوادث آن ، نا پيگير» امام کاظم«در این روایت  و تفسير های 
قدسی کردن (اکنون شيعه افسار گسخته تر از یک سو روند تعميق فریب نخستين . کناری نهاده شده اند

را ادمه می دهد و از سوی دیگر ، سند سازی برای نشان دادن مظلوميت علی و پليدی دشمنا ) امامام شيعه
 پيش چشم داشتن آن زمينه ها اکنون شيعه و سند سازان آن آشکار می کنند با . ن او بی محابا ادامه می یابد

حتی عمر . که دمحم از ابوبکر  و عمر و سایر رهبران اسالم و ازسران مهاجر و انصار برای والیت علی بيعت گرفت
است و این را اما از آن جا که نفاق از ایمان اسالمی جدایی ناپذیر . گویان به علی شادباش می گوید! به به 

نيز می داند ، چند تن از زور گویان و سرکشان برای دزدیدن حق علی به والیت هم پيمان می » امام کاظم«
 .به روش رایج در ميان اسالميان به توطئه گری می پردازند. شوند 

   
شده در مکتب  تصویری واقعی و درخشان از ژرفای ریا کاری مسلمانان تربيت  هایشدر این روایت» امام کاظم«

پس از آن که دمحم از توطئه .   دمحم به دست می دهد که باید به آن نگاهی کرد و خونریزیجنگ و جهاد و غارت
گری اصحاب خود که کمی پيش تر با علی بيعت کرده اند با خبر می شود ، آنان را فرا می خواند و نکوهش می 

 : ت او به آ تا چه ميزان اصيل است اکنون باید دید که ایمان اینان به دمحم و دعو. کند
  
. اندازيهايشان برضد علی به پيامبر رسيد، و پيامبر آنها را طلبيد و نكوهيد هم ها و پشت توطئه: امام كاظم گويد«(

و اميد دارم كه . ام من برای هيچ جيزی مثل اين بيعت آمادگی نداشته! يا رسول هللا«: شان به پيامبر گفت اولی
پدر و مادرم به ! يا رسول هللا«: شان گفت دومی» .عتم خدا جايگاه نيكو در بهشت برين به من عطا كندبا اين بي
ام يقين دارم كه  من اطمينان نداشتم كه از دوزخ برهم و به بهشت بروم ولی اكنون كه اين بيعت را كرده! قربانت

را پر از گوهر كنند و به من بدهند تا اين به خدا سوگند كه اگر فضای مابين زمين و آسمان . روم به بهشت می
قدری  به خدا سوگند كه با اين بيعت به! يا رسول هللا«: شان گفت سومی» .بيعت را بشكنم نخواهم شكست

چندتن ديگر » .كنم اگر گناهانم به حجم زمين و آسمان بوده باشد هم خدا آمرزيده است شادمانم كه فكر می
ليكن خدا امرشان را افشا كرده آيه برای پيامبر فرستاد كه .  مشابهی گفتندهم به نزد پيامبر رفته سخنان

كنند و دردلشان  بازی می ؛ يعنی با پيامبر فريب»ُيَخاِدُعوَن َهللا َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما يَخَدُعوَن إِالّ أَنُفَسُهم َوَما يَشُعُرونَ «
بازی  طالب فريب و با سرور و مواليشان علی ابن ابی. ندنماي دارند و چيز ديگری را ابراز می را چيزی نهان می

بازی به ضد خودشان خواهد بود، زيرا كه خدا نفاقشان را برای پيامبرش افشا خواهد كرد  كنند، ولی اين فريب می
و به او دستور خواهد داد كه لعنتشان كند و مؤمنين هم تا آخر دنيا لعنتشان خواهند كرد و روز قيامت نيز به 

  )».)اين تفسير از امام كاظم است. (ها گرفتار خواهند شد ديدترين شكنجهش
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بيان می کنند همان است که در سراسر تاریخ » امام کاظم«براستی آن چه سند سازان شيعه در باال از زبان 
 از غارت  مبارزه اشرافيت عرب برای رهبری بر مسلمانان و بهره بردننکبتبار و مملوّ از خونریزی و ویرانگری

خدعه : یار با وفای دمحم به او همان را پس می دهد که از تعليم گرفته است . مقدس اسالمی دیده می شود
مگر سراسر حوادثی که به قدرت گيری دمحم بر . نيست ؟ » خير الما کرین «آیا هللا خود . و دروغ و ریا کاری را

و دیگر اندیشان و تهدید و خریدن آنان و ایمان آوردن حجاز انجاميد ترکيبی از تجاوز و جنگ و کشتن مخالفان 
ظاهری اشان نيست ؟ آیا حيله گری و دروغ ایمانی و نوطئه گری و جنایت از زندگی روزانه متوليان اسالم جدا 
شدنی است ؟ آیا روند قدرت یابی مالیان شيعه در ایران و نيز چگونگی حفظ قدرت از سوی آنان چيزی دیگر را 

و سند سازان شيعه نکوهش می کنند همانا این است که چرا چنين » امام کاظم«آن چه . هد؟نشان می د
از این رو نيز با توسل به قرآن هللا که خود معلم و کتاب .  روش هایی  بر ضد آنان به کار گرفته شده است

بران شيعه در جهت ره. خدعه گری  و فوت و فن های آن است ، ریاکاری این یاران دمحم را بر مال می کنند
گيری عمومی خود چاره ای به جز این که ناکامی علی در کسب قدرت ارثی را به دورویی و گمراهی چند نفر 

 و به دليل فریب کاری نخستينشان ، نمی تواننند حتی امکان بی لياقتی علی را نيز در نظر نسبت دهند ندارند
ا در دامن اسالم اش پرورده است که در همان راستای تبه  شيعه نمی تواند بپذیرد که دمحم کسانی ر.بگيرند 

 .از علی باشند» بهتر«کاری و حيله گری و خشونت و کشتار و غارت مقدس مورد نظر او ، 
  

تاریخ نویسی شيعه باید به هر روش ممکن شکست تالش علی و فرزندانش برای رهبری ارثی بر عرب نو 
راستای این توجيه درست همان است که خود . را توجيه کند ) ی وبردن سهم اصلی از غارت اسالم(مسلمان 

آنانی . نفاق با کفر و شرک یکی  و از آن بد تر است: دمحم در تحميل کردن اسالم به اعراب حجاز به کار می برد 
انيان در ما ایر. اند» مریض «انکار نمی کنند ، در قلبشان  که والیت علی را بر نمی تابند ، گرچه آن را در ظاهر

و تباهی اخالقی و اجتماعی » بيماری قلبی « سده های طوالنی سلطه اسالم و شمشير زنان آن بر ایران این 
پدران ما سده ها در جنبش های بزرگ ی چون سرخ جامگان و . بر خاسته از آن را به خوبی تجربه کرده ایم

با ظاهر اسالمی در آغاز ی ی در جنبش هاو سپس... سياه جامگان و خرم دینی و قرمطی وزندقه و رافضی و 
 و غيره این تنش گوهری ميان  و سپس با نوعی اسالم بزک شده و تلطيف شده هم چون اسماعيلی و عرفان

 .خود  و اسالم تحميلی را  نشان دادند
  

  دمحم پوز برای نمونه ،  نه سده پس از تجاوز اسالم به حوزه تمدن ایرانی  هنوز حافظ شيرازی  به قصص انبياء
 :خند می زند 

  
 ز دست شاهد نازک عذار عيسی دم        شراب نوش و رها کن حدیث عاد و ثمود

  
قلبی را داشت که سده ها پيش از او اعراب ساده دل و راستمنش  داشتند و از ته دل حاظر به  او همان بيماری

قرآنی بيماری » حدیث عاد و ثمود« نظير قصه های هولناک اسالمی. پذیرش دین دمحم و خدای رزمنده او نبودند
اقدام او به قهر و خشونت و تجاوز ، حقيقت خود  دعوت دمحم به اسالم با نخستين. قلبی آن ها را شفا نمی داد

متوليان اسالم خود به خوبی ا ز سترونی و ناتوانی اسالم در تسخير دل ها ،  . را برای هميشه از دست داد
آیا ریشه دد منشی متوليان اسالم در این آگاهی شان از سترونی و . ها آگاهنددست یافتن به دل انسان 

 ناتوانی دعوت به حقيقت اسالمی نيست ؟ آیا ریشه این ددمنشی در بی حقيقتی اسالم نيست ؟
 

 حافظ شيراز با روشن بينی و هوشياری از نياز متوليان اسالم به چيره شدن بر زوایای زندگی و فکر انسان گرفتار
حافظ . او زندگی نکبت بار در شرایط سلطه شحنه و شيخ را رندانه تجربه کرده بود. در جامعه اسالمی آگاه بود

شاید به دیده دل می دانست که گماشتگان اسالم  روزگاری او را حافظ قرآن شمرده و دیوان او را برخاسته از 
 که برا ترین سالح ایمان خواهی اسالم است تاثير قرآن خواهند ناميد و از این رو بر ضد حدیت هول قيامت

 :سروده بود 
  

 حدیث هول قيامت که گفت واعظ شهر     کنایتيست که از روزگار هجران گفت
  

برای او حدیث هول قيامت تنها یک کنایه، یا دقيق تر یک افسانه بی ارزش است و اگر ارزشی دارد برای آن 
 ا.ن مهر ورز یاد آوری کنداده را برای انسااست که درد جدایی از دلد

  
نکته جالب دیگر در این حدیث و در آیينه قرانی مر بوط به آن این است که دمحم هللا را مسئول مرض قلبی ریا 

خاطر بيعتی كه  ها به شكن يعنی در دلهای اين سركشان و مترددها و بيعت«(کاران نو مسلمان معرفی ميکند 
شان را افزايش داده به نحوی كه دلهاشان گمراه  ه است، و خدا بيماریدئی مرض افتا برای علی ازآنها گرفته

گويند كه ما بر  و چونكه به پيامبر دروغ می. همه معجزه كه ديدند بازهم به راه نيامدند شده است، زيرا كه اين
  »).تساين تفسير از امام كاظم ا. (ی دردناكی در انتظارشان است پيمانمان استوار خواهيم ماند، شكنجه

براستی با این تناقض ذاتی اسالم چه می توان کرد ؟ از یک سوی رب اسالم هللا عالم است و در باره همه چيز 
باید . ان ها می افزاید» مرض«وقوف دارد و از سوی دیگر انسان ها را که در دست او هيچ اند می آزارد و بر 

 هميشگی رب اسالم قرار داریم زیرا باز به روایت حافظ یاضافه کرد که شاید ما ایرانيان از این نظر مورد کم لطف
« شيراز ، او هنوز فریب افسانه سيب و جوی آب در جنت اسالمی را نخورده و از آن بدتر با ریشخندی رندانه به 

 : گناه استوار است حمله می برد تهمت  عيب جویی و الهيات اسالمی که بر پایه» قلب 
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   عيب کند      که اعتراض بر اسرار اهل غيب کندلمرا به رندی و عشق آن فضو
  و

 کمال سر محبت ببين نه نقص گناه              که هر که بی هنر افتد نظر به عيب کند
  

که ( دادن  نسبت معجزه گری،»امام کاظم«اکنون با بازگشت به بستر اصلی بحث خود ، می بينيم که در روایت 
 و به طور کلی نيز همان گونه که . علی ابعاد براستی حيرت آوری می یابدهب)   در حالت عادی ویژه دمحم است

در هر سند بعدی از سند سازان شيعه ، ادعای قدسی بودن امامان شيعه ابعاد باور نکردنی تری  دیده ایم ، 
مانی در یالبته همه این معجزه های باور ناکردنی نيز مشکل نفاق و بی ا. دروغ هر چه بزرگ تر بهتر. می یابد

  .  اما واقعيت های دیگری را نا خواسته آشکار می کند.اسالم را حل نمی کند
  

وقتی به اينها كه در روز : امام كاظم گويد«: (براستی گویا و خواندنی است » امام کاظم« فراز بعدی از زبان 
دل را به نقض بيعت وادار  غدير با علی بيعت كردند گفته شود كه با شكستن بيعتتان فساد مكنيد و مردم ساده

ما «: گويند ی مذهبشان به سرگردانی مكشانيد و دينشان را برآنها آشفته مكنيد، می مسازيد و درباره
گريم زيرا كه نه به دين دمحم باور داريم و نه به دين ديگری و خودمان سرگردانيم، و دين دمحم را در ظاهر  اصالح

شويم و خودمان را  مان برخوردار می رويم و از زندگی هوتهای خودمان میشكنيم ولی در باطن به دنبال  قبول می
بود كه خدا آيه نازل  اين» .بری از پسرعمويش علی نيستيم رهانيم و حاضر به فرمان از قيد و بنِد بندگی دمحم می

اَال إِنَُّهم ُهم الُمفِسُدوَن . َما نَحُن ُمصلُِحونَ َوإَِذا قِيَل لَُهم الَ تُفِسُدوا فِی األَرضِ َقالُوا إِنَّ «كرده به پيامبر خبر داد كه 
 ) »».َولَكِن الَ يَشُعُرونَ 

  
 
  

اما واقعيت های نا گفته و همواره انکار و حاشا شده ای که اکنون از زبان یک امام شيعه فاش می 
  :شود چيست ؟ 

ذیرش آن حقيقت می شود در پ هر انسان باشعوری که در برابر شمشير خون ریز یک حقيقت فراگير مجبور به 
در مورد بسياری از نو مسلمانان آن زمان باید گفت که این گونه . اولين فرصت برای رهایی خود خواهد کوشيد

افراد که به اعتراف حدیث شيعه دین دمحم را تنها در ظاهر پذیرفته اند  در انتظار فرا رسيدن لحظه ای که بتوانند 
 .رها کنند لحظه شماری می کنند»  دمحماز قيد و بند بندگی «خود را 

  
اانان با زور و از سر ترس و انکار مسلمان شده اند و دین دمحم را مامام کاظم آشکا را اعتراف می کند که مسل

علی .  نگرانی دمحم از این که مسلمانان دعوت او به والیت علی را نپذیرند بی علت نيستو. نپذیرفته اند
توده نو مسلمانان عرب که خاطره و .  یکی از خونریز ترین و خشن ترین یاران دمحم استو ا دامادعموزاده دمحم و

تجربه روشنی از علی و نقش او در تحميل اسالم به عرب دارند  ، در رد او و هر گونه والیت اسالمی دیگری تنها 
او . راب حجاز تحميل می شودعپس از مرگ دمحم ابوبکر به ا. از حق خود به رهایی از برده گی دمحم دفاع می کند

به عنوان نخستين خليفه هللا پس از دمحم ، چاره ای جز این ندارد که اسالم را دو باره به زور به توده برگشته از 
 و دين دمحم «از زبان آن منافق به والیت علی می گوید که » امام کاظم«از این رو باید آن چه که . آن تحميل کند

بری از پسرعمويش  رهانيم و حاضر به فرمان  خودمان را از قيد و بنِد بندگی دمحم می....نيم ك را در ظاهر قبول می
 /// .به حقيقت تاریخی بسيار نزدیک باشد» .علی نيستيم

 
  

  ....ادامه دارد 
 

  arjemandrad@yahoo.com: پست الکترونيکی نگارنده  آدرس
  .ن تغيير آزاد استودرج این نوشته در نشریات وتارنما های اینترنتی بد

 .نویسنده از دریافت دیدگاه های خوانندگان شاد می شود
 ایرج ارجمند راد
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