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   )۵بخش ( تصویر هایی از صدر اسالم 

  دمحم رسول هللا و رهبران اسالم از نگاه متون شيعه
 
 

  :تاریخ نا نوشته اسالم 
  .شيعه در اوج کينه توزی اش به همه مخالفان امامت موروثی ، سندی بسيار روشن کننده را به جا می گذارد

 بر علی چنين رفت ، بر دیگران ، بر نو مسلمانان اجباری چه رفته است ؟اگر 
  

این مخالفان گمنام ، این انسان های آزاده بر آمده از ميان توده عرب گرفتار فتنه اسالم کسی را نداشته اند که 
، یک بار دیگر از شکافی که تنش در ميان مدعيان رهبری پس از دمحم ایجاد کرده است . برایشان تاریخ بنویسد

می توان تاریخ واقعی حوادث صدر اسالم را آن گونه که فی نفسه، روی داده اند، از نو با بينشی سنجشگر و 
  ....دادگزار باز نویسی کرد

وحشت آفرینی مهمترین ویژه گی تجربه دینی دمحم است که زمينه ذهنی اصلی قرآن را به آشکارا تسخير کرده 
 .است

  
  :...م ادامه از بخش چهار

با آشنایی با ویژه گی اصلی ذهنيت شيعه می توان پيش بينی کرد که چگونه گروه کوچک شيعيان علی ضد 
خطوط اصلی این ضد حمله یا سياست که در تاریخ شيعه کم و بيش ادامه یافته . حمله اش را سازمان می دهد

  :در روایت بعدی می آید . است 
  

  :ام آن تعریف شيعه از کافر به روایت یک ام
هركس پس از من مانع خليفه شدن علی شود و «: خوانيم كه پيامبر در يك سخنرانی گفت از زبان ابوذر می «(

ی حقانيت علی برای  هركس درباره. خودش به خالفت بنشند كافر است و به جنگ با خدا و پيامبر برخاسته است
 ]١٥٠ /٣٨[» .جانشينی من شك كند كافر است

  
  

پيچ كرده به زور به مسجد بردند  پس از آنكه ابوبكر در سقيفه جانشين پيامبر شد، علی را لحاف: امام صادق گويد
  )»... تا بيعت كند

 
  

. نخست از زبان ابوذر می آید که هر کس به جز علی خليفه شود و یا در کار خالفت او کارشکنی کند کافر است
 یاران دمحم که همه بيعت کننده گان با سه خليفه اول را این سند نشان ميدهد که شيعيان ، نه تنها نزدیک ترین

 .این روایتی آشنا در ادامه همان اخالق شهيد سازی و کينه توزی ابدی شيعه است. کافر می دانند
  

» رای جمعی مسلمانان« نفره چگونه ٣۴روشن ساخته می شود که نویسندگان سند » امام صادق«دوم از زبان 
ینان با لحاف پيچ کردن علی، نزدیک ترین یار دمحم و بيعت گرفتن از او، روشن می کنند که از ا. را سازمان داده اند

دیگران ، از بی نام و نشان ها ، از افراد عادی با چه روش هایی برای خليفه ای که خود در جمعی کوچک از ميان 
 .مدعيان خالفت بر گزیده اند ، چه کرده اند

  
  :تاریخ نانوشته اسالم 

 درست در اوج کينه توزی هيستری و ُکمپلکسی اش به همه مخالفان امامت موروثی ، سندی بسيار شيعه
  )3(اگر بر علی چنين رفت ، بر دیگران ، بر نو مسلمانان اجباری چه رفته است ؟ . روشن کننده را به جا می گذارد

فتار فتنه اسالم کسی را نداشته اند که این مخالفان گمنام ، این انسان های آزاده بر آمده از ميان توده عرب گر
از شکافی که تنش در ميان مدعيان رهبری پس از دمحم ایجاد کرده است ، یک بار دیگر . برایشان تاریخ بنویسد

می توان تاریخ واقعی حوادث صدر اسالم را آن گونه که فی نفسه، روی داده اند، از نو با بينشی سنجشگر و 
در پاراگرافهای بعدی می بينيم که شهيد نمایی و مظلوم نمایی شيعه با چگونه . دادگزار باز نویسی کرد

 . ادعاهایی ساخته و پرداخته می شود
  

  :در روایت بعدی می آید 
مگر پيامبر از تو و جماعتی كه عمر و عثمان نيز «: اميرالمؤمنين به نزد ابوبكر رفته گفت: امام صادق گويد«(

 برای من بيعت نگرفت؟ مگر در زير درخت كه بيعت رضوان بود از شما برای من بيعت اش درميانشان بودند در خانه
ی ام سلمه نشسته بود از شما برای من بيعت نگرفت؟ مگر روز غدير در بازگشت از  نگرفت؟ مگر روزی كه درخانه

ان خدا و پيامبر تان به پيامبر نگفتيد كه ما درفرم حجت الوداع ازشما برای من بيعت نگرفت؟ مگر شما همگی
تان اقرار  هستيم؟ و مگر پيامبر به شما نگفت كه خدا و پيامبرش بر بيعِت شما گواه هستند؟ و مگر شما همگی

تان گواه همديگر باشيد و  نكرديد كه خدا و پيامبر بر بيعتِ ما گواه هستند؟ و مگر پيامبر به شما نگفت كه همگی
را شنيده به كسانی برساند كه نشنيده است؟ و مگر شما  هركه اينحاضران به كسانی برسانند كه غائبند، و 



ی من زد و به  همگی برنخاستيد و به پيامبر و به من تبريك نگفتيد، و مگر عمر نبود كه برخاست و دست به شانه
 ؟»ای ی مؤمنان شده كه امروز موالی من و موالی همه! بخ بخ ای پسر ابوطالب: من گفت

  
خواهد كاش پيامبر حاضر بود و ازاو هم  چيزهائی را به يادم آوردی كه دلم می! ميرالمؤمنينيا ا«: ابوبكر گفت

 ».شنيدم می
  

اگر تورا به نزد پيامبر ببرم و تو پيامبر را به چشم خودت ببينی و او به زبان خودش به تو بگويد «: اميرالمؤمنين گفت
 حاضر خواهی بود كه استعفا بدهی و خالفت را به من ای آنگاه ای و حق مرا غصب كرده كه تو به من ظلم كرده

  »بسپاری؟
  » آيا چنين چيزش شدنی است؟! يا ابوالحسن«: ابوبكر گفت
اگر خدا و پيامبرش را شاهد بگيری كه وقتی به تو نشان دادم خالفت را به من بسپاری به تو نشان «: علی گفت
  » .خواهم داد
  ».آری«: ابوبكر گفت

وارد كه شدند ابوبكر چشمش به پيامبر افتاد كه . دست ابوبكر را گرفته اورا به مسجد ُقبا بردپس اميرالمؤمنين 
  :او نهيب زده گفت پيامبر به. تا اورا ديد از هول برزمين افتاد. تكيه به محراب زده نشسته بود

آيا پس از مردن ! ول هللالبيك يا رس«: ابوبكر سرش را بلند كرده گفت» !سرت را برگردان ای گمراِه رهاكرده دين«
چرا . كند و برهمه چيزی توانا است خدا مردگان را زنده می! وای برتو ای ابوبكر«: پيامبر گفت» هم زندگی هست؟
  » ای؟ ی علی در چهارمورد به خدا و پيامبر داده بودی را از ياد برده تعهدهائی كه درباره

   ».ام من ازياد نبرده! يا رسول هللا«: ابوبكر گفت
كرد گفتی كه به ياد نداري؛ و علی چنين و چنان گفت و تو  پس چرا امروز كه علی با تو بحث می«: پيامبر گفت

  » چنين و چنان پاسخ دادی؟
شود كه توبه كنم؟ آيا اگر اين امر را به اميرالمؤمنين بسپارم خدا مرا خواهد  آيا می! يا رسول هللا«: ابوبكر گفت

  » بخشود؟
 ».دهم كه اگر چنين كنی خدا تورا ببخشايد من به تو ضمانت می. ری، ای ابوبكرآ«: پيامبر گفت

  
  :پس ازآن پيامبر از ديد ابوبكر غائب شد، و ابوبكر ملتمسانه به دامن علی آويخت و گفت

هم اكنون به مسجد پيامبر خواهم رفت و استعفا خواهم داد و . خواهم كه مرا ببخشائی يا اميرالمؤمنين ازتو می«
  ».ام برای مردم بازخواهم گفت و اين امر را به تو خواهم سپرد ی آنچه را كه ديده همه

  ».اگر شيطانت رهايت كند من با تو هستم«: او گفت علی به
  ».او اگر مرا رها نكند من اورا رها خواهم كرد و برضد او خواهم بود«: ابوبكر گفت

ابوبكر رنگ به ). مسجدی كه قبر پيامبر درآن بود(مبر رفتند پس ازآن هردو از مسجد قبا بيرون شده به مسجد پيا
او  تا آنكه عمر آمد و اورا ديد و به. دانستند كه چه شده است ديدند و نمی شد و مردم حالتش را می رنگ می

 )» »كجا چنين شتابان؟ به! ی رسول هللا ای خليفه«: گفت
  

  :عمر مغر متفکر مخالفين علی و شيعه 
، ابوبکر، موجود بی چاره ای و آلت دستی است که » امام صادق«يار جالب و خواندنی از زبان در این سند بس

اکنون این دمحم دو باره زنده شده است . برای به یاد آوردن عهد شکنی اش باید دمحم را دو باره برای او زنده کرد
یگر بار با تدبير خود او را منصرف می کند که تالش می کند ابوبکر را به تابعيت از علی وادارد و این عمر است که د

 :در ادمه سند می آید : 
  
: ابوبكر گفت» .هنوز وقت نماز نيست«: عمر گفت» .خواهم به مسجد پيامبر بروم و به منبر بروم می«: گفت «(
 آيا بهتر نيست كه اول به! ی رسول هللا ای خليفه«: عمر گفت» .خواهم با تو حرف بزنم ولم كن، من نمی«

  :ابوبكر گفت» ات بروی و وضوئی بگيری و بعد به مسجد بروی؟ خانه
» .برو دركنار منبر بنشين تا من برگردم«: اش به راه افتاد و به علی گفت ، و به سوی خانه»حرف بدی نزدی «

 »نگفتمت كه شيطانت تورا منصرف خواهد كرد؟«: علی گفت
  

را    شدنش را ازاو پرسيد، و ابوبكر ابتدا از ترس آنكه عمر ویگرن رفت موضوعِ رنگ به عمر وقتی همراه ابوبكر می
قدر اورا با سخنهای نرمش ماليم  او اصرار كرد و آن قدر به ولی عمر آن. او بگويد خواست چيزی به منصرف كند نمی

ای  ر فراموش كردهگم«: او گفت عمر به. كرد تا آنكه ابوبكر آنچه را در مسجد قبا از پيامبر ديده بود برايش تعريف كرد
اش را بخورد اورا تازيانه خواهد  ی ماه رمضان فرض شد و پيامبر گفته بود كه هركس روزه نرود و روزه كه وقتی روزه

  :گفت زد، و فالنی و فالنی آمده بودند به ديدنت و شنيدند كه زنت به تو می
گوئی وگرنه دمحم دستور خواهد  ه میچكنی و  برخيز به درون اطاق برو كه كسی از اصحاب دمحم نشنود چه می

بلند شو خوراكم را بياور و جامم را از خمر لبريز كن و به دستم بده، و : داد سرت را ببرند، و تو به زنت گفتي
ات ايستاده بودند اينها را شنيدند، و آنگاه تو جام خمر را سركشيدی و اين شعرها را  فالنی و فالنی كه بردِر خانه

 : خواندي
  

  .گويد كه زنده خواهيم شد  ابوكبشه به ما میرپس
  اند؟  شدنی گونه زنده استخوانهای پوسيده و نابودشده چه

  .فريب است بنياد و عوام گويد بی زند و هرچه می ئی می هوده اين مرد حرفهای بی



  گيرم؟ ی رمضان را نمی كسی هست كه به رحمان خبر بدهد كه من روزه! آهای
  ط دمحم به ما وحی شده است را قبول ندارم؟سو هرچه اساطير به تو

  .به هللا بگو كه جلو نوشيدنم را بگيرد، و به هللا بگو كه جلو غذاخوردنم را بگيرد
 .شان را به افسار كرد حكيم وقتی ديد كه مردم خرند همه

  
االمال د كه جام منكنی به درون خانه ريختند و ديد و آنها كه بر در بودند وقتی شنيدند كه تو دمحم را هجو می

كنی؟ و  آنها به تو گفتند ای دشمن خدا با دستور رسول هللا مخالفت می. دردستت است و مسِت مست هستی
ای و در مستی  ای و هنوز مست بوده تورا گرفته به نزد پيامبر بردند، و تو به پيامبر گفتی كه ديشب شراب خورده

دانيد كه   مردم را گرد آورد و نصيحت كرد كه شما میو دمحم. ای ای و خودت خبر نداری كه چه گفته اينها را گفته
  »خوريد؟ آوَرد و بازهم می گون به سرتان درمی خمر اين

  
دانی كه دمحم يك  امروز تورا چه شده است كه درحالی كه می«: عمر پس از يادآوری اين داستان به ابوبكر گفت

برو به . چيز را به يادم آوردی همه! ای ابوحفص«: فتگابوبكر » او ايمان بياوری؟ خواهی به جادوگری بيش نبود می
 )»]٤٥ -٣٦ / ٢٩همان، [» .پسر ابوطالب بگو كه از منبر دور شود

  
که با واقعيت تاریخی و شناخته شده صدر اسالم انطباق ( در این جا روشن می شود که بر پایه روایت شيعه 

. ایه زور و تهدید و اجبار به رعایت مقررات دین دمحم بوده استپرابطه دمحم با یاران و حتی خليفه آینده اش بر ) دارد
در زمان دمحم نيز درست مانند همه دوره هایی که متوليان اسالم در قدرت بودند ، اجرای اسالم از زور و تهدید و 

یر زاین اجبار به مسلمان بودن و اکراه و تنفر ناشی از آن ، دو سویه ناگ. شالق و شکنجه شرعی جدا نيست
قطب ایمان و نفاق در اسالم و در هر دین و ایده ئولوژی است که بر پایه یک حقيقت فراگير تالش کند که واقعيت 

این تنش یکی از مهمترین موضوعات ادبيات کالسيک فارسی است و حجم .را به تسخير ایده آل های خود در آورد
 سراسری و نفاق فراگير می توان دریافت که اسالم یاز این تجربه بی ایمان. بزرگی از آن را در بر گرفته است

حتی در اوج اقتدار خود نيز به سختی امکان تحميل دستگاه اخالقی خاص خود را به همه جامعه داشته و همواره 
پدیدار شدن ارزش های . در کنار خود ، شکل گيری ارزش ها و دستگاه های اخالقی دیگری را ضروری کرده است

امروزه نيز مردم . از عرفان ، جوانمردی و رندی درادبيات کالسيک فارسی به خوبی آشکار است اخالقی بر آمده
ایران با بازگشت به گستره و زنده کردن همه جانبه همين ارزش هاست که به داوری اخالقی در باره مالیان 

 .شيعه حاکم می پردازند
  
  

  :جادوگری دمحم 
پيش تر می بينيم که ایمان ابوبکر به اسالم تا چه اندازه سست است که ی در پاراگراف باال نيز هم چون روایت ها

  . دمحم فرو می ریزد» جادوگری« با یک یاد آوری از 
  

  
  :در روایت بعدی نيز می آید » جادو گری دمحم«داستان 

 در اطاعت من كهمگر پيامبر به تو دستور نداد «: ابوبكر را اميرالمؤمنين دركوچه گرفت و گفت: امام صادق گويد«(
علی دست ابوبكر » .پيامبر چنين چيزی به من نگفته. كردم اگر گفته بود حتما اطاعت می«: ابوبكر گفت» باشی؟

: علی به پيامبر گفت. ابوبكر ديد كه پيامبر زنده شده و در محراب نشسته است. را گرفت و اورا به مسجد قبا برد
من «: پيامبر به ابوبكر گفت» .ای كه در اطاعت من باشد او دستور نداده ه بگويد كه تو اين ابوبكر می! يا رسول هللا«

زده ازمسجد بيرون  ابوبكر وحشت» .گفتمت كه از علی اطاعت كنی، اين دستور من است و بايد اطاعت كنی
 میبدبخت كسانی كه امورشان را به دست آد«: عمر گفت. او بازگفت رفت، و عمر را درراه ديد و موضوع را به

 )»]٦٦ / ٢٩همان، [» اند؟ هاشم چه جادوگرانی دانی كه اين بنی آيا نمی. اند مثل تو سپرده
  

این جا روشن می شود که بد بينی در ميان یاران دمحم به انتقال قدرت به خانواده دمحم و بنی هاشم تا چه ميزان 
 .ون اصلی دعوت دمحم به اسالم داردضماین ترس ریشه در م. با بی اعتباری دمحم و ترس از او پيوند داشته است

  
قرآن (» !ای جامه در سر کشيده ، برخيز و بيم ده «از هللا می آغازد که » آیه«دمحم دعوت خود را به اسالم با این 

این نخستين آیه قرآن روش و مضمون هراس افکنی هللا را در ) .  تر جمه عبدالمحمد آیتی ، تهران سروش١- ٧۴
دمحم در بازگشت به اساطير یهود ، بيشترین تکيه را به این جنبه وحشت آفرینی .  می ریزدیهسراسر این کتاب پا
و از این رو سر تاسر کتاب او قرآن از داستان های هولناک نوح و لوط و عاد و ثمود ، نيز تهدید . قصص انبياء می داد

ترین ویژه گی تجربه دینی دمحم هموحشت آفرینی م. های دائمی هللا به هر گونه مجازات ممکن انباشته است
ترس از جادوگری دمحم شاید با این هراس . است که زمينه ذهنی اصلی قرآن را به آشکارا تسخير کرده است

در این کتاب را » علم الهی«معاصران دمحم تهدیدات هللا در قرآن ، و هراس افکنی بر پایه . افکنی بی رابطه نباشد
برای عرب باده . د بی گانه می یافته اند که به ضرورت جادوگری دمحم می رسيدندخوچنان بيگانه با تجربه دینی 

نشين که در فرهنگ چند خدایی زیست می کرد ، و هم زیستی خدایان و در نتيجه انسان ها را تجربه کرده بود 
 بعدتر ، الهمان گونه که چند س. می فهميد» جادوگرانه«ادعای یک حقيقتی بودن اسالم ادعایی ضد دینی و 

  .ایرانيان در رو در رویی با اسالم ، در آن نه یک دین که یک تجربه اهریمنی در لباس دین را می دیدند
شيعيان با بيان این که گروهی از نزدیک ترین یاران دمحم او و یا بنی هاشم را به جادوگری متهم می کرده اند ، 

بر گوشه تاریک شده دیگری از تاریخ اسالم ، ) رزانه وخواه چنين ادعایی درست باشد و خواه ساختگی و غرض(



  .آن گونه که می بایست و توانست بوده باشد ، روشنی می افکنند
  
  

  :جادوگری دمحم و معجزات علی 
 :در روایت بعدی داستان جادوگری بنی هاشم و دمحم دو باره می آید

مگر پيامبر وقتی زنده بود به تو دستور «:  گفت وئی گرفت ابوبكر را اميرالمؤمنين در كوچه: امام صادق گويد «(
اگر يك گواِه «: اميرالمؤمنين گفت. ابوبكر خواست انكار كند» عنوان اميرالمؤمنين سالم كنی؟ نداد كه برمن به

پس » .پيامبر است«: كيست؟ اميرالمؤمنين گفت: ابوبكر گفت» كنی؟ را به تو بگويد قبول می صادق بياورم كه اين
مگر به تو ! ابوبكر«: پيامبر در محرابش نشسته بود، و به ابوبكر گفت. ر را گرفته به مسجد پيامبر بردبكدست ابو

پيامبر » .بلی يا رسول هللا«: ابوبكر گفت» دستور نداده بودم كه درفرمان علی باشی و اورا اميرالمؤمنين بدانی؟
پس رفت تا » .چشم، چنين خواهم كرد«: ابوبكر گفت» .خالفت را به علی بسپار و درفرمانش باش«: گفت

های  اين يكی از جادوگری! ای مرد«: او گفت و رفت موضوع را به عمر بازگفت، و عمر به. خالفت را به علی بسپارد
روز همراه پيامبر بوديم و پيامبر به دوتا درخت دستور داد  ؟ آيا ياد نداری كه يك!ای هاشم است، تو چرا ساده بنی

را گفتی يادم آمد كه وقتی  حاال كه اين«: ابوبكر گفت» ادند و او رفت پشتشان قضای حاجت كرد؟ستدركنار هم اي
سپس به من . ی غار را پوشاند ی غار كشيد و تار عنكبوت آمد و دهانه همراه او در غار بودم دستش را به دهانه

يارانش دركشتی هستند؟ و دستی به و خواهد دريا را به تو نشان بدهم كه جعفر ابن ابيطالب  آيا دلت می: گفت
روز فهميدم كه او  من آن. چشم من كشيد و ناگاه دريا را در تِه غار ديدم و كشتی را كه جعفر و يارانش سوار بودند

 ).»] ٢٥ -٢٣ / ٢٩[» .كند جادوگر است و مردم را جادو می
  

در یک روایت . قوله اند تکرار می شود مدر روایت های بعدی به روشنی این ادعای شيعه که امامت و نبوت از یک
حتی هللا نيز به شهادت فرا خوانده می شود تا ادعای امامت علی محکم شود ، و در دیگری بی ایمانی به او با 

کفر برابر است و باز در روایت های بعدی با علی به عنوان معجزه گر ظاهر می شود و در برابر چشم مردم 
 : جادوگری می کند 

  
اشهد ان ال اله اال «خوانيم كه هللا وقتی آسمانها و زمين را آفريد دستور داد ندا بزنند كه  بان امام صادق می زاز «(

 / ٣٧همان، [بار ندا زدند  بار سه ؛ واينها را سه»هللا، اشهد ان دمحما رسول هللا، اشهد ان عليا اميرالمؤمنين حقا
منم هللا كه «: پيرامون عرش با اين عبارت پيچانده شده استر ئی د خوانيم كه نوشته و از زبان او می]. ٢٩٥

و از زبان پيامبر ] ٣٠٢ / ٣٧همان، [» .خدائی جز من نيست، دمحم رسوُل هللا است، علی اميرالمؤمنين است
و از ] ٢٩٩ / ٣٧همان، [» .علی ابن ابيطالب اميرالمؤمنين«خوانيم كه زير عرش در لوح محفوظ نوشته است  می

هللا به . ی مخلوقانش پيمان گرفت كه علی را اميرالمؤمنين بدانند خوانيم كه خدا در آغاز خلقت از همه  میاوزبان 
همگان » ی من نيست؟ آيا علی اميرالمؤمنين نيست؟ آيا من پروردگارتان نيستم؟ آيا دمحم فرستاده«: همگان گفت

  ]٣٠٦ / ٣٧همان، . [چنين است: گفتند
 

  
 اميرالمؤمنين را خدا به علی ابن ابيطالب اختصاص داده است، هركس قبل و بعد از او اين انعنو: امام صادق گويد

  ].٣٧٣ / ٥٢همان، [عنوان را برخودش بگذارد كافر است 
  

  
  :پيامبر گفت» .السالم عليك يا رسوَل هللا«: با پيامبر نشسته بوديم؛ علی آمد و گفت: عبدهللا ابن عباس گويد

ال« در زندگی تو من اميرالمؤمنين «: علی به پيامبر گفت» .يا اَميَرالمؤمنين و رحمه هللا و بركاتهم َوَعليَك السَّ
. استی تو درآسمان اميرالمؤمنين! يا علی… . استی درزندگی من اميرالمؤمنين! آری « :پيامبر گفت» ناميده شوم؟

هركس بعد از من ازتو . يرد كافر استبگهركس بعد از من برتو پيشی . استی تو در زمين اميرالمؤمنين! يا علی
  ]٣٠٧ / ٣٧همان، [» .نامند تورا در آسمانها نيز اميرالمؤمنين می. عقب بماند كافر است
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