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: سخن  ناشر  

قاسم قره داغی،که به دور از تعصبات دینی و مهندس تال العرب، اثر  شاعر، نویسنده و محقق توانا کتاب علی ق

که فاصله بسیاري از آن تصویر خدا  شود آشنا می یافته و در آن خواننده با انسانیخرافه هاي مذهبی نگارش 

 انسانی، شما با درباره ي علی قیقیدر این کتاب تح. نده اگونه اي که طی قرون متمادي علماي شیعه به علی داد

 است شوید که مکار است و در عین حال ساده لوح، از سیاست چیزي نمی فهمد و متعصبی آدمکش روبرو می

 .زند و از کشتن و آتش زدن انسانها ابایی ندارد که براي حفظ دین به بیشرمانه ترین اعمال دست می

 شان از علی بر پایه جعلیاتی از شیخ مفید و عالمه مجلسیکتاب، چالشی است براي علماي دین که مستندات

 .است

سال است که با چوب تکفیر دهان مخالفان را بسته و یک تنه معرکه گردان علم و تاریخ گشته اند و هر  1400

از ابن مقفع تا . و بی دین و بابی سرکوب می نمایندذهن روشن و پرسشگر را با انگ هاي کافر و زندیق 

از رازي تا حالج وکسروي همه را به جرم مخالف گوئی و آراي مخالف کشتند و آتش زدند و دهان  سهروردي،

از علی انسانی خدا گونه و  .و جعلیات و خرافات بی پایه و داستان گونه خود را در بین مردم رواج دادند ددوختن

 .به دور از هر لغزش و نقطه ضعفی ساخته اند

بوده به عنوان یک رجل سیاسی ویک انسان زمینی با سیاهی ها و سفیدي هایش  کتاب حاضر علی را آنگونه که

مورد بررسی قرار میدهد و تابو شکنی کرده و با عبور از خط قرمز متعصبین دینی آنان را به تفکر و پاسخ گویی 

  .ازدس وادار می

 .به چالش کشیدن این سیاهی پرستان ودد منشان همتی بزرگ می طلبد

  »آواي بوف «
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  کیدهچ

  

  علی است؟امام آیا می دانستید قتال العرب همان 

  .معروف است“ قاتل عربها”یعنی “ قتال العرب”علی بن ابی طالب آنقدر آدم کشته است که در بین خود اعراب به 

 .چه در زمان زندگی محمد و چه پس از به قدرت رسیدنش حتی لحظه اي از جنگ و کشتار دست برنداشت

  :ـ  تصاویر علی بن ابی طالب که آخوندها تالش دارند تا به خورد مردم بدهند)    2و1تصویر  ( 
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این نقاشی منسوب به یک راهب مسیحی . ـ تصویر واقعی از علی بن ابی طالب که در موزه هاي معتبر دنیا نگهداري می شود

علی به ایرانیان کمک کرده و  ،در طول سالیان دراز در گوش ایرانیان خوانده اند که علی دوستدار ایرانیان بوده

ولی تا به حال کسی به ما نگفته چرا؟ چرا علی تازي وقتی براي 

  به ایرانیان دلبستگی داشت؟؟؟ ،گذراند

علی که به گونه اي نادرست  تصویراین 

این . علی به وجود آورد ي در دل ما احساس مهربانی و خوبی و پاکی درباره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

ـ تصویر واقعی از علی بن ابی طالب که در موزه هاي معتبر دنیا نگهداري می شود

 .دارداست که با روایت تاریخی طبري از شمایل وي تطابق کامل 

در طول سالیان دراز در گوش ایرانیان خوانده اند که علی دوستدار ایرانیان بوده

ولی تا به حال کسی به ما نگفته چرا؟ چرا علی تازي وقتی براي . ایرانیان هم در مقابل علی را دوست میداشته اند

گذراندراحتی از دم تیغ می کرد و آنها را بههم میهنان خودش دلسوزي نمی

این . نخست به چهره ي نادرستی که از علی براي ما ترسیم کرده اند بنگریم

در دل ما احساس مهربانی و خوبی و پاکی درباره ،ترسیم شده تا با نگاه کردن به آن

 8        علی قتال العرب      

ـ تصویر واقعی از علی بن ابی طالب که در موزه هاي معتبر دنیا نگهداري می شود)    3تصویر  ( 

است که با روایت تاریخی طبري از شمایل وي تطابق کامل 

  

در طول سالیان دراز در گوش ایرانیان خوانده اند که علی دوستدار ایرانیان بوده

ایرانیان هم در مقابل علی را دوست میداشته اند

هم میهنان خودش دلسوزي نمی

نخست به چهره ي نادرستی که از علی براي ما ترسیم کرده اند بنگریم

ترسیم شده تا با نگاه کردن به آن



9 قاسم قره داغی                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ولی همانطور  ،را به گونه ي مردان ایرانی ترسیم کرده اند تا جلوه یک ایرانی را در ذهن بیننده ایجاد کند تصویر

  .خشن و بی رحم بوده است وآن از چهره واقعی اش نمایان است ،که می بینید علی واقعی موجودي خشک

دالهایی که از پیش کنده را در مقابل گو بیلهنفر از مردان ق 900تعداد “ بنی قریظه“ علی پس از پیروزي بر قبیله

 )1088صفحه .  3جلد . تاریخ طبري. (بودند سر بریدند

جلد .تاریخ طبري . (در حضور پیامبر گردن آنها را زدند“ زبیر“ و“ علی“ گفت تا در زمین گودالها بکندند و پیامبر 

 )1093صفحه . 3

 :“»اَزد”«”کشتار خاندان  - 2

نحوي که کسی زنده نماند تا ه ب .را سر بریدند“ »اَزد”«”نفر از خاندان  2500ک روز تعداد علی و یارانش در ی

 )729صفحه . جلد اول . مروج الذهب . (دیگري را دلداري دهد

 :کشتار خوارج  - 3

هجري در محلی واقع در دشت نهروان جنگ خونینی بین لشگریان علی و خوارج روي داد  38در نهم صفر سال 

 .قتل رسیدنده نفر از خوارج ب 1800این جنگ در حدود که در 

 :لیله الحریر نبرد  - 4

صفحه . 1جلد . مال منتهی اال. (را از دم تیغ گذراندنفر  900تا  500در حدود  »لیله الحریر«علی در نبردي بنام 

153( 

 : »عبداهللا خرمی و یارانش « کشتار - 5

به دستور علی قلعه به آتش کشیده شد که در  .ن به قلعه اي پناه بردتن از یارانش از بیم جا 70عبداهللا خرمی و 

آنها آنچنان در هوا پخش  ي طوري که بوي گوشت بریان شدهه ب .جریان آن تمامی این افراد در آتش سوختند

 )199صفحه . علی مرز نامتناهی . (شده بود که مردم را آزار می داد

 :دین اسالم برگشتند کشتار کسانی که بعد از فوت محمد از - 6
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علی و خالد بن ولید  ،آنانکه دست رنگ کرده بودند و شادي و شعف در اثر در گذشت محمد نشان داده بودند

تاریخ طبري ) (1380.1464صفحات .  4جلد .تاریخ طبري . (کشتند و اجسادشان را در آتش سوزاندندهمه را 

  )2420.2265صفحات .6جلد .
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 :لفان نقش علی در ترور مخا

 :»حویرث بن نقیذ « ترور شاعري بنام - 1

توسط علی در به فرمان حضرت محمد و  ،م داده بودرا ر“ ام کلثوم”و “ فاطمه” ،شتر دختران محمدکه وي 

 )273صفحه . 2جلد .سیره ابن هشام . (طئه به قتل رسیدتو جریان یک

 :“ مغیره“ سر بریدن - 2

. بوسیله علی دستگیر و سر بریده شد ،که از ترس محمد گریخته بودکه پس از فتح م“ مغیره”پیر مردي بنام 

 )316صفحه . زنان پیغمبر (

امام . (علی شاهرگ مردانی را برید و بمانند مرغان نیم بسمل آنان را در بیابان رها کرد تا با شکنجه بمیرند - 3

 )27صفحه . 5جلد . عبدالفتاح . علی 

 :“ عتبه”و “ نضر”سر بریدن  - 4

همینطور در منطقه اي دیگر  .را سر ببرد“ حارث“ پسر“ نضر”محمد به علی دستور داد که “ ائیل“ ز شکستپس ا

. منتهی االمال . (بدستور محمد و بدست علی سر بریده شد“ ابی معیظ “ پسر“ عتبه”از میان اسرا “ الظیه”بنام 

 )57صفحه .1جلد 

 :“ عتبه”سر بریدن  - 5

 ،عدم پخش مساوي غنایم بین لشکریان اسالم به صورت محمد تف کرده بودکه بخاطر “ عتبه”مردي بنام 

 )1103صفحه . 5جلد . تاریخ طبري . (بوسیله علی سر بریده شد

را در » عبداهللا بن عباس«امام علی در یکی از آن موارد . در زمان امام علی، مردم استخر چندین بار قیام کردند

  ).136فارسنامه ابن بلخی،ص ( .ش توده ها را در سیل خون فرونشاندراس لشکري به آنجا گسیل داشت و شور

که از خونخواري و آدمکشی به انوشیروان » زیادبن ابیه«در مورد دیگر که مردم استخر شورش کردند، امام علی  

م استخر در مورد جنایات و کشتار مرد. به آنجا گسیل داشت تا به سرکوبی این قیام بپردازند ،دوم لقب گرفته بود
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روجوع کنید به کتاب مروج الذهب،جلد دوم (. توسط زیادبن ابیه کتابها و روایات زیادي نوشته و نقل شده است

 ).29ص 

هجري مردم فارس و کرمان نیز سر به شورش گذاشتند و حکام ستمگر امام علی را از شهر خود  39در سال  –

آنجا گسیل داشت و لشکریان وي از هیچ جنایتی فروگذاري ابن ابیه را به  امام علی مجددا زیاد. بیرون کردند

 )136و یا فارسنامه، ص  2657، ص 6تاریخ طبري، جلد . (نکردند

مردم خراسان نیز در زمان امام علی براي چندین بار قیام کردند و چون چیزي نداشتند به عنوان باج و خراج  –

را بسوي » جعدبن هبیره«امام علی . جانانه اي دست زدندبپردازند، از دین اسالم برگشته و به مقاومت سخت و 

و  2586، ص 6تاریخ طبري، جلد . (را محاصره کرد تا مجبور به صلح شدند راو مردم نیشابو. خراسان فرستاد

 )292فتوح البلدان ص 

مام علی، ا. در زمان امام علی مردم شهر ري نیز سر به طغیان برداشتند و از پرداخت خراج خودداري کردند –

ابوموسی پیش از . را با لشکري زیاد به سرکوب شورش فرستاد و امور آنجا را بحال نخستین برگرداند» ابوموسی«

 )150توح البلدان ص ف. (نگ مردم شهر ري گسیل شده بوداین طغیان نیز، یکبار دیگر بدستور امام علی به ج

بود، حارث بن سره عبدي، به فرمان  39و آغاز سال  38به روزگار خالفت علی بن ابی طالب، چون پایان سال  –

تنها در یک روز، هزار . علی لشکر به خراسان کشید و پیروز شد، غنیمت بسیار و برده ي بی شمار بدست آوردند

سر حد (لکن سرانجام خود و یارانش، جز گروهی اندك، در سرزمین قیقان . برده میان یارانش تقسیم کرد

 )فتوح البلدان، بالذري. (کشته شد) خراسان

پس . لکن حسکه حبطی وي را بکشت. تان فرستادسعلی بن ابی طالب، عبدالرحمان بنی جز طائی را به سی –

. حبطیان پانصد تن هم نشوند: وي را گفتند. اید که چهار هزار تن از حبطیان را به قتل رسانیمب: علی فرمود

 )فتوح البلدان، بالذري(

یکی از شیوخ . ن را نخست به سعید بن ساریه خزاعی و سپس به اشعث بن قیس دادعلی والیت آذربایجا –

بن عقبه همراه با اشعث از ولید طلب یاري می کرد و ولد براي یاري وي سپاهی  آذربایجان نقل می کند که ولید

و پس از فتح  .فتح کرد و پیش رفت) خانه به خانه= حان(اشعث، حان به حان . از کوفه به در آنجا گسیل داشت

آذربایجان گروهی از تازیان اهل عطا را بیاورد و در آنجاي ساکن ساخت و آنان را فرمان داد که مردم را به اسالم 

 )فتوح البلدان، بالذري( .خوانند
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  :در پایان براي آنکه علی را بهتر بشناسید

.  ر کثیف میان مسلمانان متدوال استاین کا .ساله هدیه داد 57ساله اش را بنام ام کلثوم به عمر  7علی دختر 

علی گفته است که زن ناقص العقل است و شهادت یک زن در قضاوت کافی نیست باید دو زن جاي یک مرد را 

 ).نهج البالغه(. بگیرد

در ایران سر به طغیان بر علیه اعراب مسلمان گذاشته و از پرداخت خراج به » ري«در زمان حضرت علی مردم 

را با » موسیابو «حضرت علی  .بطوریکه در خراج آن دیار کسري پدید آمد .خودداري کردند والیان اعراب

  .در ایران فرستاد» ري«ري فراوان به سرکوب شورش مردم لشک

  )150صفحه .فتوح البلدان( 

 :فارس و کرمان  –

 .را از شهر بیرون کردندمردم فارس و کرمان نیز در ایران بر علیه اعراب مسلمان قیام کردند و عمال حضرت علی 

را به سوي فارس و کرمان » زیاد بن ابیه«حضرت علی براي خاموش کردن شورش مردم فارس و کرمان در ایران 

  . فرستاد

مراجعه  29صفحه . 2جلد. به کتاب مروج الذهب» زیاد بن ابیه«این سردار معروف  جهت آشنایی با جنایات(

 ).فرمایید

استخر درایران باردیگر به علیه اعراب مسلمان سر به شورش گذاشتند و این بار  در زمان حضرت علی نیز مردم

. به فرمان حضرت علی شورش توده هاي مردم استخر در ایران را به خون فرو نشاند» عبداهللا ابن عباس«

 136صفحه  - فارسنامه

هفت نفر آفریده شده و مردم  زمین به خاطر: عیسى بن عبداهللا العمرى از پدرش از على نقل می کند که فرمود

ابوذر و سلمان و مقداد و : بارد و پیروز مى شوند  میبه خاطر آنان روزى مى خورند و به خاطر آنان باران بر آنان 

نماز بر و من پیشواى آنان هستم و آنان همان کسانى هستند که در : عمار و حذیفه و عبداهللا بن مسعود و فرمود

 .ندجنازه فاطمه شرکت داشت

 .الخصال، جلد دوم، صفحه سیصد و شصت
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  :بالذري نقل می کند

 ، داما د و پسر عموي پیامبر اسالم از اولین کسانی است که، اولین امام شعیانخلیفه راشدینعلی، چهارمین 

ظاهر او  در وصف. پشته ساخت اسالم آورد و در راه ترویج دین محمد از کشته هاي مخالفان عرب و عجم

 .، سر طا س و قدي کوتاه داشتچشمان برآمده پوست تیره پر رنگ،] علی: [گوید می

 40ساالنه  علی برخالف ادعاهاي صرفا مکتبی و مذهبی، فردي ثروتمند بود بطوریکه تنها از راه نخلستانهاي خود

 ). 13تاریخ اسالم شناسی، علی میرفطروس باستناد به تجارب السلف ص . ( هزار دینار درآمد داشت

مکتب  پولهاي قارونی که در دوران حاکمیت اسالم ناب محمدي رشد چندین برابر داشت، توانست در کناراین 

 .خونریز ذوالفقار، نقش عمده اي در ترویج اسالم ایفا کند

 .عقیده هایمان را بر شمشیرهایمان حمل می کنیم ]مسلمانان[د بود که ما علی بر این اعتقا

  ).به نقل نهج البالغه ( 

 بطوري که بنا به کتاب ،، علی شروع به گسترش حرمسراي خود کردز درگذشت محمد و فاطمه الزهراس اپ

زن و تعداد زیادي کنیز را در حرمسراي خود جا  30 نوشته عمادزاده که از منابع معتبري یاري جسته بالغ بر

علی که نامشان در تاریخ  یدائمزنان . واج تاریخ استزدثیراالکار مردان بقول غزالى آن حضرت در شم .داده بود

  :مانده جز زنانى که نامشان برده نشده و جز کنیزان که از برخى از آنها فرزندانی بجاى مانده عبارتند از

فاطمه بنت حزام مکناة به  فاطمه زهراء، خوله بنت ایاس حنفیه، لیلى بنت مسعود نهشلیه، اسماء بنت عمیس، 

  .مسعود ثقفى، امامه بنت ابوالعاص بن ربیع ام البنین، ام سعید بنت عروة بن

در  .، بیعت کرد)ابوبکر(اول مسلمانان ماهه با خلیفه  6 م کش و قوسهايغر امبر اسالم، علیعلی پس از مرگ پی

در . کند واج دخترش با عمر موافقت کرد تا بتواند در معا دالت سیاسی نقش بازيازد، با )عمر( زمان خلیفه دوم

 .عمرعمل کرد که در هنگام لشکرکشی مسلمانان به ایران، بعنوان یکی از مشاوران نزدیک همین راستا بود

مخالفت پرداخت و ه ، بارها با وي ب)عثمان(پس از ترور عمر بدست فیروز ابولولو و روي کار آمدن خلیفه سوم 

با قدرت  .الم تکیه زدامپراطوري اسبر کرسی  »اهل اجماع « پس از کشته شدن عثمان بدون در نظر گرفتن راي 

جنگهاي بس  گرفتن علی، اختالفات بین وي و معاویه بر سر قدرت و گسترش قلمرو باال گرفت بطوري که

ي ابا نگارش نامه  این اختالفات سرانجام وقتی که هیچ یک از دو گروه به اطاعت دیگري نیامد، .خونین درگرفت
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هستی عراق از آن تو  اگر مایل«: ین نامه خطاب به علی نوشتمعاویه در ا. که معاویه به علی نوشت پایان یافت

علی  ».پیشنهاد را قبول کن این باشد و شام از آن من، و شمشیر از این امت برداري و خون مسلمانان را نریزي

حکومت و گرفتن خراج مبادرت  این پیشنهاد را پذیرفت و پس از آن معاویه با سپاهیانش در شام و اطراف آن به

 .د و علی نیز در عراق حکومت نمودکر

  ) طبري، جلد ششم، ترجمه ابولقاسم پاینده به نقل از زیادبن عبداهللا ، تاریخ( 

در  در جریان جنگهاي ما بین علی و معاویه و کشتارهاي عقیدتی در سرزمینهاي تحت کنترل آنان، کینه و انتقام

یافته  سازمان رد و بسیاري از آنان شروع به فعالیتبسیاري از خانواده هاي داغدار و گرایشات مخالف رشد ک

که علل اصلی  به این نتیجه رسیدند ،یکی از این گروهها که از هواداران خوارج محسوب می شدند. مخفی نمودند

در این . گرفته اند است که روزگار خوش را از مردم گناهکارسقوط اسالم و کشتارها عقیدتی، وجود رهبران 

بن عبداهللا و عمر بن  لجم، بركبن ماسه نفر به نامهاي . تند که حاکمین جبار را ترور کنندمیم گرفراستا آنان تص

روز مقرر شده براي این کار  .ا ترور کنندامام علی، معاویه و عمروبن عاص ربکر مامور شدند که هر یک به ترتیب 

خود را در روز مشخص شده  اموریتی رفتند تا میهریک با شمشیرهاي زهرآگین بسو. هفتم رمضان تعین شد

را معدوم سازند ولی ابن ملجم  برك بن عبداهللا و عمر بن بکر به دالیلی نتوانستند سوژه هاي خود. انجام دهند

شبیب ضربت کاري را به پیشانی  که خود را به کوفه رسانده بود توانست با یاري یکی از دوستان همفکر خود بنام

چرا چنین کردي؟ ابن  :علی از او پرسید از ضربت، ابن ملجم را نزد امام علی بردند وبعد  .ازدامام علی وارد س

خلوق خدا را با آن بدترین و پست ترین م شمشیرم را چهل صبحگاه تیز کردم و از خدا خواستم که: ملجم گفت

 ) 2681تاریخ طبري، ص . (ییخود نیز با آن کشته می شوي که بدترین مخلوق خدا: علی گفت. بکشم

 پس از نگاه شتابزده اي که بر زندگی امام علی داشتیم، در ادامه سعی می کنیم با استناد به منابع مستند

  .وي را در سرکوب و کشتار مخالفان ، بهتر بشکافیمي  تاریخی، نقش عمده
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  علی و شیعیان 

ر کسی به خدا ایرادي اگرسد شیعیان نسبت به علی حساس تر از خدا هستند، یعنی گاهی اوقات به نظر می

 ،اما اگر کسی بگوید باالي چشم علی ابرو بوده ،خوردید او وجود ندارد، به شیعیان زیاد بر نمیبگیرد و بگو

من تابحال چندین نوشتار در مورد رد وجود خدا نوشته ام، . رود و ممکن است فیوز بسوزانندآمپرشان باال می

قی به آنها نداده است اما تقریباً در مورد تمام مقاله هایی که راجع به هیچ خداباوري تابحال پاسخ جامع و دقی

بیهوده نیست که برخی سنی ها . اند پاسخهایی ارائه دهنداست، شیعیان تالش کرده نوشته شدهامام علی 

اند  آنقدر در مورد علی قصه گفته اند و چیزهاي عجیب غریب به او نسبت داده. خوانند شیعیان را علی پرست می

که آن علی تخیلی که در ذهن شیعیان وجود دارد با شخصیت تاریخی علی که چهارده قرن پیش می زیسته 

نه خدا توانمش خواند نه بشر « :شهریار در ارتباط با علی سروده است. است چندین سال نوري فاصله دارد

علی  .اقل بسیار متفاوت استباورهاي شیعیان نسبت به علی از علی اللهی ها تا شیعیان ع ».توانمش گفت

توان آنها را تمام دیوانه  ها طبیعتاً باورهاي عجیب غریب بیشتري نسبت به علی دارند و با اطمینان می اللهی

 .کنند اما باز هم غلو فراوان نسبت به علی می ،دانند نامید، بعد از آنها شیعیان عوام هستند که علی را خدا نمی

یون روحان. گیرند  اطالعات خود در مورد علی را از پاي منبر روحانیون شیعه میاین دسته از شیعیان معموالً

مثالً به نمونه هایی در مورد  .توان شیعیان نیمه دیوانه دانست نها باورمندند را میشیعه و کسانی که به اباطیل آ

 :وجه کنیدعلی از برجسته ترین محدثان شیعه که جزو باورهاي رایج همین طیف از شیعیان است ت

 

 :به نقل از ابن شهر آشوب 184منتهی اآلمال، شیخ عباس قمی، پوشینه نخست برگ 

 

چنان است که جماعتی حدیث کرده اند از فاطمه مادر آن جناب که : را )قنداق( ماطحکایت دریدن آنحضرت ق

را پاره ساخت من  ماط پیچیده و سخت ببستم علی قوت کرد و اومتولد شد او را در ق) ع(فرمود چون علی 

قماط را دوالیه و سه الیه نمودم و او را پاره همی نمود تا گاهی که شش الیه کردم پارچه بعضی از حریر و بعضی 

از چرم بود چون آنحضرت را در الي آن قماط ببستم باز قوت نموده آن قماط را پاره کرد آنگاه گفت اي مادر 

  .خود از براي حقتعالی تبصبص و تضرع و ابتهال کنم خواهم با انگشتان دستهاي مرا مبند که می
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  186همانجا، برگ 

و اما معجزاتی که گاهی از آنحضرت ظاهر شده زیاده از حد و عد است و این احقر در این مختصر بطور  …

اجمال اشاره بمختصري از آن مینمایم که فهرستی باشد از براي اهل تمیز واطالع، از جمله معجزات آنحضرت 

زات متعلقه بانقیاد و حیوانات و جنیان است آنجنابرا چنانچه اینمطلب ظاهر است از حدیث شیر و جویریه معج

ابن مسهر و مخاطبه فرمودن آنجناب باثعبان بر منبر کوفه و تکلم کردن مرغان و گرك و جري با آن حضرت و 

آن حضرت را و افتادن ماري از آن و سالم دادن ماهیان فرات آنجنابرا بامارت مومنان و بر داشتن غراب کفش 

قضیه مرد آذربیجانی و شتر سرکش او حکایت مرد یهودي و مفقود شدن مالهاي او و آوردن جنیان آنها را بامر 

ه گر معجزات آنحضرتست متعلق بیامیر المونان و کیفیت بیعت گرفتن آنجناب از جنها بوادي عقبق و غیره و د

و بعد از ممات آنحضرت در ارض بابل ) ص(براي آن حضرت در زان رسول خدا  دات و نباتات مانند رد شمسجام

حضرت نگاشته اند، و دیگر  و بعضی در جواز ردشمس کتابی نوشته اند و ردشمس را در مواضع عدیده براي آن

تکلم کردن شمس است با آنجناب در مواضع متعدده و دیگر حکم آنحضرت بسکون زمین در هنگام زلزله حادث 

د در زمین مدینه زمان ابوبکر و از جنبش باز نمی ایستاد و بحکم آنجناب قرار گرفت و دیگر تنطق کردن ش

حصی در دست حق پرستش و دیگر حاضر شدن آن حضرت بطی االرض و رسانیدن او بخانه خویش هنگامیکه 

که سیر دادن ان شکایت کرد بآنحضرت کثرت شوق خویش بدیدن اهل و اوالد خود و دیگر حدیث بساط است 

جناب باشد جمعی از اصحاب را در خوا و بردن ایشانرا بنزد کهف و اصحاب کهف و سالم کردن اصحاب بر 

ال کردن و تکلم نمودن ایشان با آنجضرت و دیگر ط) ع(اصحاب کهف و جوان ندادن ایشان جز امیر المومنین 

دست او چنانچه خالد گفته که دیدم آن جناب مخواه و دیگر نرم شدن آهن زره در آنجناب کلوخی را براي وا

حلقه هاي درع خود را با دست خویش اصالح میفرمود و بمن فرمود که اي خالد خداوند بسبب ما و ببرکت ما 

خدا  آهن را در دست داود نرم ساخت و دیگر شهادت نخلهاي مدینه بفضیلت آنجناب و پسر عم و برادرش رسول

نحضرت که یا علی نخل مدینه صیحانی نام گذار که فضیلت من و تو را آشکار بآ) ص(و فرمودن پیغمبر ) ص(

معجزه آنحضرت و اژدها شدن کمان بامر آنحضرت و از این قبیل ه کردند و دیگر سبز شدن درخت امرودي ب

نجناب در اراضی یمن و کم شدن فرات هنگام طغیان آزیاده از آنست که احصاء شود و سالم کردن شجر و مدر ب

 .آن بامر آنحضرت

 

ي هالیوودي همچون هاو قدرت شخصیت هاي کارتونی، فیلم نیروهاشیعیان معتقدند امام علی یک تنه تمام 

ماند شیعیان عاقل  گروه دیگر شیعیان که باقی می. سوپرمن، اسپایدرمن، هرکول، زورو و سیندرال را دارا است
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یک عبارت متناقض بدانند و بگویند چنین گونه انسانی  البته ممکن است برخی از افراد این عبارت را. هستند

شیعیان عاقل . تابحال دیده نشده است، بنابر این شاید بهتر باشد این دسته را شیعیان کمتر دیوانه بخوانیم

علی . دانند که این زیاده گویی ها همگی باورهاي عوامانه است که دکان روحانیت براي مردم ساخته است می

اما آنچه شیعیان عاقل . نه بال و پر داشته است و نه بشر خواندن وي دشوار است ،وده استفردي عادي ب

شخصیت . بشر نبوده است بلکه انسانی فرومایه و دژخیم بوده است دانند این است که علی نه تنها فرا نمی

کرد که شخصیت این نوشتار تالش خواهد . تاریخی علی چیزي است که این نوشتار بر آن تکیه خواهد داشت

  .خیالی علی را با شخصیت تاریخی او مقایسه اي کوتاه کند

نوشته شده  هاي زیادي هدف این نوشتار، شرح زندگی علی و بررسی ویژگیهاي او نیست، در این زمینه کتاب 

ا دهند و بر آنه هدف این نوشتار در واقع بررسی چند داستان و ماجرا است که شیعیان به علی نسبت می. است

این نوشتار نقدي است بر آن ادعاها و . وزه هایی عالی و اخالقی داشته استآمکنند تا ادعا کنند علی  تکیه می

جامعه اي که الگوي اخالقی اش علی . گفته ها که همیشه میتوان آنرا از شیعیان نیمه دیوانه تا تمام دیوانه شنید

  .ي بیمار استباشد و او را بی خطا و معصوم بداند بدون شک جامعه ا

خوانند فرض  و کسانی که آنرا می. امیدوارم خوانندگان باورمند به اسالم این نوشتار را با پیش داوري نخوانند

ه و پرداخته دستگاه تکنند که ممکن است هر آنچه از پیش در مورد علی خوانده و شنیده اند نادرست و ساخ

ستی تنها با این دیدگاه است که میتوان به حقیقت نزدیکتر راه ب. دینی شامل روحانیون و شرکایشان بوده باشد

 .شد
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  ):Amr ibn Abd al-Wud(جنگ امام علی با عمر بن عبدود بررسی 

على که دستش به سر و گردن عمرو نمى رسید، در حالى که او شمشیر را بر کشیده . دو مرد بهم گالویز شدند

قوى بر ران عمرو زد که آن را قطع کرد و در افتاد و بر سینه اش بود تا بر على فرود آورد، وى ضربه اى چنان 

عمرو که از ننگ شکست از جوانى که خود را از او در پهلوانى نامورتر . پرید و ریشش را گرفت تا سرش را برگیرد

على علیه السالم بسختى خشمگین . مى دید، سخت به خشم آمده بود، بر چهره على علیه السالم تف انداخت 

عکرمه و دیگران . ه بود، ناگهان برداشت و کنار رفتگذاشت  شد و در حالى که از غیظ، شمشیر را بر گردنش 

، قدم مى زد، چشمش را به همه ى علیه السالم آنان را مى نگریستعل. بسرعت فرار کردند و از خندق گذشتند

با لبخندى آرام بر گشت . فرو نشستخشمش . مغزش هجوم مى دادسو مى گرداند و اندیشه هاى گوناگون را به 

عمرو که از این حرکت خیره مانده . پایش را بر سینه او گذاشت. یک شدو با گامهاى شمرده و راحت به عمرو نزد

  !این چه بود؟: بود، پرسید

، صبر کردم که آرام ى خواستم از خشم خویش تو را بکشم، نمز کار تو خشمگین شدما: على علیه السالم گفت 

عر سپس چنان که گویى شتر و حسان بن ثابت که در همه جنگها با ش .تا تو را همه براى خدا کشته باشمم گرد

   …، فرار عکرمه را از دم شمشیر على علیه السالم سرودبرنده تر از شمشیرش شرکت داشت

و معموالً از چیزهایی تف انداختن عمر بن عبدود بر چهره امام علی و بعد برخواستن و دور زدن امام علی به دور ا

کنم نخستین بار که این داستان را شنیدم در  کنند، گمان می است که شیعیان خیلی راجع به آن صحبت می

بیشتر تمرکز این داستان معموالً روي این است که امام علی بلند شد، یک دور زد و . کالس سوم دبستان بودم

نظر شیعیان خیلی اهمیت بیشتري دارد تا بریده شدن سر یک  بعد سر او را برید، این بلند شدن و دور زدن در

وقتی که مسلمان بودم وقتی به عمرو بن عبدود و کاري که کرده (به یاد دارم در دوران جاهلیت خویش .  انسان

است فکر میکردم با خود میگفتم این شخص چه انسان پستی بوده است، وقتی در جنگ شکست میخوري و 

شی که بر چهره نشیند تا سرت را با دستهاي مبارکش ببرد باید خیلی انسان پلیدي با یحضرت امام رویت م

و بعد یاد یکی از . بلکه باید اجازه بدهی آن امام عزیز سرت را راحت از تنت جدا کند !!ندازيآسمانی امام تف بی

کرد و  زاري می و خواند و گریه یروضه خوانها میافتادم که شعر منصوب به مولوي را با آه و ناله در شبهاي احیا م

  .را بخاطر کارهاي بدي که کرده ایم ببخشد ریختیم که خدا ما ما هم با او اشک می

 :انداختن خصم در روي امیر المومنین علی کرم اهللا وجهه و انداختن امیرالممنین علی شمشیر از دست
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 شیر حق را دان مطهر از دغل      از علی آموز اخالص عمل

 زود شمشیري بر آورد و شتافت      پهلوانی دست یافت در غزا بر

 افتخار هر نبی و هر ولی      او خدو انداخت در روي علی

 گاه سجده آرد پیش او در سجده    آن خدو زد بر رخی که روي ماه

 کرد او اندر غزااش کاهلی    در زمان انداخت شمشیر آن علی

 محل بی وز نمودن عفو و رحمت    گشت حیران آن مبارز زین عمل

 از چه افکندي مرا بگذاشتی    گفت بر من تیغ تیز افراشتی

 تا شدي تو سست در اشکار من    آن چه دیدي بهتر از پیکار من

 تا چنان برقی نمود و باز جست    آن چه دیدي که چنین خشمت نشست

 اي آمد پدید در دل و جان شعله    آن چه دیدي که مرا زان عکس دید

 که به از جان بود و بخشیدیم جان    و مکانآن چه دیدي برتر از کون 

 در مروت خود کی داند کیستی    در شجاعت شیر ربانیستی

 شبیه کمد از وي خوان و نان بی    در مروت ابر موسیی بتیه

 پخته و شیرین کند مردم چو شهد    ابرها گندم دهد کان را بجهد

 پخته و شیرین بی زحمت بداد    ابر موسی پر رحمت بر گشاد

 رحمتش افراخت در عالم علم    خواران کرم ي پختهاز برا

 کم نشد یک روز زان اهل رجا    تا چهل سال آن وظیفه و آن عطا

 گندنا و تره و خس خواستند    تا هم ایشان از خسیسی خاستند

 تا قیامت هست باقی آن طعام    امت احمد که هستید از کرام
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 دیطعم و یسقی کنایت ز آش ش    چون ابیت عند ربی فاش شد

عمربن عبدود را بخشیده است و بیخیال ماجرا شده  ،گونه اي از ماجرا سخن گفته که گویا امام علیه ب ،مولوي

صحبت کرده است که  کند که چقدر کریم و بخشنده است و همینطور بگونه اي و بعد امام را ستایش می. است

شتافت  را به دست گرفته بود و تند میود بیمار بوده است و بدون هیچ دلیلی بر صورت امام که شمشیرش عبد

مولوي دروغ گفته است، در هیچکدام از کتابهاي تاریخی نوشته نشده است که امام در واقع اما . تف انداخته است

خواسته است  البته شاید مولوي هم مثل روشنفکران دینی امروز می. علی عمربن عبدود را بخشید و اورا نکشت

اي تاریخی و دروغهاي هفت رنگ مردم زمان خود را گول بزند و با اینگونه حرفها با تحریف تاریخ، شخصیت ه

از توحش تاریخی سنگسارگرایان  اسالمگرایان زمانه خود را به ترحم و انسانیت دعوت کند، به این امید که

وي نیز همانند شاید هنر و ارزش مولوي تماماً به همین باشد، این داستان مول. وجدان و انسان ستیز کم شود بی

تبلیغ مدارا و تحمل مذهبی  ،شود و ساخته مولوي است داستان موسی و شبان او که در هیچ کتابی یافت نمی

  .شود کند، در حالی که در قرآن چنین چیزهایی یافت نمی می

این ماجرا مربوط به جنگ احزاب یا خندق است که در آن تمامی اعراب جمع شده بودند تا محمد را که به 

اما . کاروانها حمله برده بود و مردمانی را قتل عام کرده بود و تهدیدي براي منطقه بشمار میرفت از بین ببرند

ود از بتهاي . عبدود براي چه بر چهره امام علی تف انداخت؟ پاسخ بسیار جالبی براي این پرسش وجود دارد

عبدود از پهلوانان عرب بود و در آن جنگ از  .مشهور اعراب بوده است و عبدود از پرستندگان آن بت بوده است

و بعد از . معدود کسانی بود که توانسته بود از خندقی که به پیشنهاد سلمان پارسی کنده شده بود عبور کند

  .شود گردد و علی داوطلب مبارزه با او می عبور از خندق بدنبال مبارز می

  :رح ماجراي مبارزه علی با عبدود نوشته استسیره ابن هشام در پوشینه سوم از قول امام علی در ش

، پس از اسب فرود آي تا )درحالی که من پیاده هستم(چگونه با تو بجنگم درحالی که تو بر اسب نشسته اي 

  . پس از اسبش پیاده شد. شوي) پیاده(مانند من 

د پهلوان براي اینکه در عبدو .انسانهاي پستی نبودند -اعراب آنقدر هم که مسلمانان اصرار دارند نشان دهند

شود تا هردو با یکدیگر برابر شوند، یعنی آداب  از اسب پیاده می ،مبارزه با علی انصاف را رعایت کرده باشد

اما جنگ . جوانمردي حتی در آن شرایط نیز وجود داشته است و انسانیت در آن کویر نیز جوانه هایی زده بود

اما امام علی که گویا آن نیرویی که در هنگام کندن در . جنگد میگیرد و پهلوان عرب با علی  سختی در می
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ماجراي این عمل  .زند دست به یک حرکت ناجوانمردانه و بسیار زشت می ،را نداشته(!) خیبر داشته است 

  :ناجوانمردانه در بسیاري از کتابهاي حدیث اینگونه آورده شده است

  :میزان الحکمه پوشینه سوم بخش آداب جنگ

) در بـزدلـى تـو! (اى عمرو: جـنـگ احزاب میان على وعمرو بن عبدود سخنانى گذشت على به او فرموددر 

عربى با خـودت کمک آورده اى؟   هـمین بس نیست که من به جنگ تن به تن باتو آمده ام وتو که شهسوار

بر دو ساق پاى او وارد  بیدرنگ چنان ضربه اى) ع(عمرو برگشت که پشت سر خود را نگاه کند امیر المؤمنین 

آن حـضـرت در حـالـى کـه بر اثر ضربت عمرو   .آورد که از پیکرش جدا شدند و گرد و غبارى به هوا برخاست

) ص(برگشت رسول خدا ) ص(خون از فرقش مى ریخت و ازشمشیرش نیز خون مـى چکید نزد رسول خدا 

 . جنگ نیرنگ است! ا اى رسول خد ،آرى: فریبش دادى؟ عرض کرد ! على اى: فرمود 

  میزان الحکمه، بخش آداب جنگ پوشینه سوم

آیا مشخص است که چرا آن ملعون بر روي چهره امام اول شیعیان و خلیفه چهارم مسلمانان تف کرد؟ عبدود از 

اسب پیاده شد تا اصول جوانمردي را رعایت کرده باشد و جنگی برابر داشته باشد، اما در مقابل علی در میان 

ود که برمیگردد تا ببیند آیا براستی یارانش از خندق انت نیز به کمک تو آمده اند، عبدگ به او میگوید که یارجن

در این زمان امام پاهاي پهلوان عرب  .گذشته اند یا نه، میبیند که افتخار هر نبی و هر ولی به او دروغ گفته است

کجاست آن عدالت علی که . ازدم شیعیان تف می اندکند و آنگاه است که آن ملعون بر چهره اما را قطع می

شیعیان از آن سخن میگویند؟ پیامبر نیز گویا میدانسته است که علی از پس عبدود بر نمی آید، از علی پرسیده 

این خدعه و . براستی که جنگ همان خدعه و نیرنگ است! گوید آري است که آیا وي را فریب دادي؟ و علی می

در فرانسه براي آنان از دموکراسی و حقوق . ه هایی است که امام خمینی به مردم ایران زدنیرنگ از همان خدع

بشر سخن گفت و در ایران از جمهوري اسالمی و شریعت اسالمی، همان امامی که ابتدا گفت میزان راي ملت 

انی کند و پول نفت را آن امامی که قرار بود آب و برق را مج! گویم نه است بعد گفت اگر همه بگویند آري من می

  .براستی که این دو امام چقدر بهم شباهت دارند! در خانه هاي مردم به آنها تحویل بدهد

دارد، از طرفی در شگفتم که چگونه در بیابانهاي  ماجراي تف انداختن عبدود به علی مرا به شگفت وا می

که خود را در میان مسلمانان تنها یافته عربستان هم انسانیت و جوانمردي اینگونه وجود داشته است و عبدود 

از طرفی فرومایگی علی و ددمنشی و زشت کرداري  .شود از اسبش پایین آید تا با علی برابر گردد است حاضر می
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کند، او چگونه توانست در مقابل چنین لطفی اینگونه پاسخ بگوید؟ بیش از رفتار  او است که مرا شگفتزده می

کند که چگونه با اخالقمدار دانستن علی خود نیز پا روي اخالق و انسانیت  شگفت زده میعلی رفتار شیعیان مرا 

  . پندارند گذارند و چنین ددمنشی را نیک کردار می می
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 امام علیفقر 

 

  :درمان بیماري حسنین

ر آن د .با جمعی از مردم به عیادت آنان آمدند) ص(پیامبر اکرم .بیمار شدند) ع(و امام حسین) ع(امام حسن

چه خوب است براي شفاي ! یا اباالحسن: علی پیشنهاد نمودند و عرض کردندجلسه برخی از حضار به حضرت 

سه  ،فرزندانت نذري بنمائی، آنگاه علی و فاطمه و فضه که جاریۀ آنها بود نذر کردند که اگر حسنین شفا یافتند

در چون را باز یافتند آنها شروع به انجام نذر و روزه کردند و  هنگامی که حسنین سالمتی خود .روز روزه بگیرند

لذا امیر المؤمنین از شمعون یهودي خیبري سه صـاع جـو قـرض  ،خانۀ علی چیزي براي افطار موجود نبود

 ،افطار شدند ه ي هنگامی که آماد .گرفـت و فاطمـه از یک صاع آن پنج قرض نان پخت و در سفرة افطار نان نهاد

ما سالم بر شما اي خاندان محمد مسکینی از مساکین مسلمین بر در خانۀ ش: ي سائلی برخاست که می گفتندا

در این هنگام خاندان وحی نان افطار خود  .خدا از سفرة بهشتی شما را روزي دهد .آمده است، به من اطعام کنید

سائل داد و همگی شب را بدون غذا صبح  را ایثار کردند و فضه نیز تبعیت از آنان نمود و غذاي خود را به آن

  …کردند و جز آب چیز دیگري به کامشان نرسید 

در آن  .نان و افطارشان در سفره نهاده شد، و هنگامی که دوباره شب فرا رسید فرداي آن روز را نیز روزه گرفتند

در روز سوم نیز  .ایثار کردندبه همان ترتیب همگی غذاي خود را به آن یتیم  نگام یتیمی بر در خانه آمد و بازه

بار سوم نیز آنچه در سفره بود قبل از افطار از طرف خاندان  .هنگام افطار اسیري از راه رسید و مطالبه طعام کرد

پیامبر  .صبح روز چهارم، علی دست حسنین را گرفت و به سوي رسول خدا رفتند .پیامبر به آن اسیر ایثار شد

براي من چه سخت : فرمود .ین افتاد دید که از شدت گرسنگی می لرزیدنداکرم هنگامی که چشمش به حسن

است که شما را به این حال می بینم، رسول خدا فوراً از جاي برخاست و همراه آنان به خانۀ حضرت زهرا آمد و 

از شدت گرسنگی شکم مبارکش به  .او را در محراب عبادتش مشاهده نمود که حالت نگران کننده اي داشت

پیامبر اکرم با دیدن این منظره بسیار اندوهگین و افسرده  .شت چسبیده و چشمهایش در گودي نشسته بودپ

بگیر یا محمد مبارك باد بر تو این خاندان تو و سپس سورة : در آن هنگام جبرئیل فرود آمد و چنین گفت .شد

  . را قرائت نمود» هل اتی  «
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سرتاسر دروغ است یا علی واقعا آدمی نابکار و شرور بوده  ،رار کرده اندیا داستان باال که بسیار شیعیان آنرا تک

 .پنج سال داشته باشند یا توانسته اند بیش از چهار امام حسین و امام حسین در دوران حیات فاطمه نمی. است

این . شود البته روایات مختلفی راجع به سن فاطمه وجود دارد که در آن صورت سن آن دو اندکی بیشتر می

رسد علی امام حسن را در سنین کودکی تا این حد گشنه  بعید به نظر می .داستان به احتمال زیاد ساختگی است

  .نگه داشته باشد که در این صورت حقیقتاً ننگ بر او باد

یکی از . تنها این ماجراي احتماالً ساختگی نیست ،شود فقر علی جزوي از این نوشتار باشد اما آنچه باعث می

 ،مردم ایران گاهی اوقات کسی را که فقیر است .شهاي غلطی که اسالم بین مردم رواج داده است فقر استارز

خواهند به مردم  زیرا آنها می ،شود این طرز تفکر توسط حکومت هاي اسالمی ترویج می. دانند انسان خوبی می

این . فکر مطالبه حقوق مادي خود نیافتندتا مردم از فقر خود کمتر بنالند و به  ،بفهمانند که فقر چیز خوبی است

همان چیزي  ،کند بیماري گدا پرستی اسالمیستی که همچون بختکی کریه بر روان جامعه ایرانی سنگینی می

غیر از کسانی که در . شود فقر علی را ارزشی براي او بدانند و آنرا دلیلی بر واالییش بر شمرند است که باعث می

باید براي همه روشن باشد که  ،ل بی کفایتی و تصمیمهاي غلط شکست خورده اندزندگی مالی خود به دلی

کسی که فقیر است یا انسان تنبلی است یا انسانی است که در زندگی  .داشتن ثروت یک ارزش به شمار میرود

قیق و خود به اندازه کافی براي رفاه اقتصادي خود و خانواده اش تالش نکرده است یا اینکه برنامه ریزي د

فقر در اکثر مواقع نشانه کوتاهی افراد است و من گمان . مشخصی براي پیشرفت در کار خود نداشته است

بدتر از فقیر بودن آن است که شخص فقیري بچه دار شود و فقر او سبب شود . کنم فقیر بودن شرم آور است می

دنگ ژائوپنگ . توان یک ارزش دانست ن نمیلذا فقر را به هیچ عنوا. کودکانش نیز در کمبود و عذاب زندگی کنند

)Deng Xiaoping (و این دیدگاه او » .ثروتمند بودن افتخار است« :گفته است، از رهبران چین کمونیست

گدا پرستی و  ،از آن طرف مالیان. بود که باعث شد چین به یکی از قدرتهاي اقتصادي دنیاي امروز تبدیل شود

  .تبدیل کرده اند فقر را در میان مردم به یک ارزش

همچون سایر (در تاریخ آمده است که او . درست است که او در ابتدا بسیار فقیر بوده است ،اما در مورد فقر علی

در وضعیت اقتصادي بسیار بدي به سر میبرده و براي یهودیان در  ،پس از فرار مسلمانان به مدینه) مسلمانان

  .کرده است قبال مزد بسیار کمی کار می

این شرایط که بر همه مسلمانان در سالهاي ابتدایی حاکم بود، با تجاوز به جان و مال یهودیان ساکن مدینه اما 

همچنین پس از مرگ محمد و . در همان سالهاي ابتدائی پس از فرار محمد و هوادارانش از مکه تغییر یافت
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اي عربستان گسترش یافت و متجاوزان خالفت خلفاي تبهکار راشدین، دامنه تجاوز به سایرین به خارج از مرزه

دکتر علی میر فطرس در کتاب  مقدمه ي در اسالم شناسی علی . مسلمان به ثروت هاي کالنی رسیدند

روایت هاي تاریخی متعددي از ثروت علی که شامل  ) 99تا  90پوشینه دوم برگ () بابک دوستدار(میرفطروس 

از جمله جالب ترین آنها از این قرار . آورده است ،شود لی میپول نقد، برده هاي متعدد، دهات و نخلستانهاي ع

  :است

 .هزار دینار در آمد داشت 40در شهر ینبع اراضی و امالك پر ارزشی داشت و صاحب نخلستانی بود که ساالنه 

  )13تجارب السلف، ص (

مثقال یاقوت سرخ  5ینش و وزن نگ چهار مثقال نقره ،وزن حلقه انگشتر علی که آنرا در وقت نماز به سائل داد

  .بود که قیمتش خراج یکساله کشور شام بود

  )، به روایت امام صادق137جواهر الوالیه، آیت اهللا بروجردي کاظمینی، ص ( 

 .بوده است) کیلو طال 230معادل (علی حدود هشتاد هزار دینار طال » تولیدي«در آمد سالیانه فعالیت هاي 

  )96دین رهنما ص زندگانی امام حسین، زین العاب(

اش اگر فرزندي داشته اند باید آزاد گردند و همچنین راجع ) برده زن(علی در نهج البالغه راجع به اینکه کنیزان 

  . شرح داده است ،به اینکه نخلستانهاي او چگونه باید میان ورثه او پخش شوند

  )نهج البالغه شیخ رضی، پوشینه سوم برگ بیست و سه(

. شود ز این منابع حقیقت را گفته باشند، فقر علی نیز به روضه خوانی هاي مالیان محدود میهرگاه تنها یکی ا

علی اگر فقیر بوده باشد فقر او شرمی . روشن است که نه علی فقیر بوده است و نه فقر افتخاري براي علی است

بخشی از ثروتی که علی به . تالبته این به آن معنی نیست که هر ثروتی افتخار اس. براي او است نه یک افتخار

از راه غنیمت گیري و از اموال مردمانی است که آنها را به جرم نامسلمانی خود غارت کرده  ،دست آورده است

 .ي هاي آنها سهمی برده استچنین کرده اند و او از چپاولگر است یا همدستان و سایر تبهکاران مسلمان
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  امام علی و فاطمه

. لی و فاطمه نیز مالیان، شبهه مالیان و شیعیان یاوه گو بسیار الف زده اند و اغراق کرده انددر مورد زندگانی ع

کنند، اما تاریخ بگفته  برخی از اسالمگرایان علی و فاطمه را بهترین نمونه و الگو براي همه دورانها معرفی می

دهند که  منابع تاریخی نشان می. ردناپلئون که آنرا دشمن دین دانسته است به شدت با این فرضیه مخالفت دا

واج داشته است و از همین روي فاطمه به ازدعلی قصد . میان علی و فاطمه روابط خوبی وجود نداشته است

فاطمه پاره تن من است، «حدیث معروف محمد نیز که در مورد فاطمه است، یعنی . کند محمد شکایت می

دانشنامه اسالم . ن آزردگی فاطمه از دست علی ارتباط داردبه هما» .هرکس او را بیازارد مرا آزرده است

)Encyclopedia of Islam (نویسان متعددي از دانشگاه هاي  ترین کتابهایی که اساتید و تاریخاز معتبر

استفاده از منابع تاریخی  با 843مختلف دنیا در تکمیل آن با یکدیگر همکاري کرده اند در زیر نام فاطمه، برگ 

  :وصف کرده است چنینتنش ها را  این ،اسالمی

. کردند علی و فاطمه همیشه با یکدیگر در همسازي زندگی نمی. تنش هاي بین علی و فاطمه و مداخله محمد

احادیثی وجود . کرد، و فاطمه از همین رو براي شکایت به نزد پدرش رفت علی با شدت و خشم با زنش رفتار می

دهند که چگونه پیامبر دخالت کرد و  را بگونه اي شفاف و روشن نشان می دارند که که این مشکالت خانوادگی

بین فاطمه و (جدي ترین اختالف . از رضایت درخشید ،ورده شدآصورت او وقتی که خواسته ها و تمایالتش بر

علی . کندواج ازدوقتی رخ داد که بنی هشام بن المغیره از قریش به علی پیشنهاد داد تا با یکی از زنانشان ) علی

فاطمه «: محمد گفت. دفاع از دخترش برخاست این پیشنهاد را رد نکرد اما وقتی این خبر به محمد رسید، او به

و  319، 2، الترمذي 403، 1البالذري، انساب االشراف (» .پاره تن من است و هرکس او را بیازارد مرا آزرده است

این حدیث به گونه هاي مختلفی آورده شده اما ) (.ازدس د میمرا ناخوشنو ازد،هرچه او را ناخشنود س(یا ) غیره

خواست با دختر ابوجهل که با  رسد در همان دوران علی می به نظر می ).تغییر چندانی در معنی پیش نمی آید

محمد از روي منبر بر این تصمیم علی اعتراض کرد که . واج کندازدشناخته میشد ) یک چشم(روه ام العن

در این ماجرا نیز پیامبر . ر رسول اهللا را در کنار دختر دشمن رسول اهللا در یک خانه اسکان دهدخواست دخت می

ابتدا باید  ،ن برسانداخواهد پروژه اش را با موفقیت به پای ، و اگر علی می)فاطمه پاره تن من است(اعالم کرد که 

  .فاطمه را طالق دهد

  ).440شماره  2؛ بخاري پوشینه 326، 4، پوشینه 1313احمد بن حنبل، مسعود قاهره ( 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        علی قتال العرب        28 

 

برخی از نویسندگان از این ماجرا نتیجه گرفته اند که از خصیصه هاي فاطمه این بوده است که شوهرش تنها  

 .داشته استرا حق داشتن یک همسر 

 

ست که ، این احاتی که در مورد این نام آمدهیکی از توضی. بوده است» مرد خاك«ابوتراب  ،یکی از نامهاي علی

محمد چون او . شد و خاك بر سر خود میریخت علی بجاي اینکه جواب فاطمه را با خشم بدهد، از خانه خارج می

  .تراب را به او داده بود که علی بعدها به این نام اشتهار یافتاینگونه دیده بود نام ابورا 

خوانند شما را  آورده و بر سر منبر ها میاگر این گزارشهاي دقیق تاریخی و تفاوت آنها با آنچه مالیان از خود در 

روز بعد از مرگ فاطمه  3علی تنها  ،شاید این واقعیت شما را بیشتر شگفت زده کند که بدانید ،شگفت زده کرده

که تا زمان  علی نیز همچون محمد .امامه هم بازي امام حسین بوده است. کند واج میازدبا دختري به نام امامه 

توانست چنین کند و  نداشت زن بگیرد، در دوران حیات فاطمه هیچ زنی نگرفت، زیرا نمیحیات خدیجه جرات 

شروع به تشکیل و تکمیل حرمسرایش  ،اشتهاي خود را براي زنبارگی با اجبار سرکوب کرد، اما بعد از مرگ او

او در این ي ازه کم به اند کرد، چنانکه در زنبارگی، دستکمی از خود محمد نداشته است و نشان داد که دست

 :ده زن در حرمسراي علی عضویت رسمی داشته اندحدود . زمینه نیز استعداد دارد

 

 .فاطمه بنت محمد بن عبداهللا

 .خوله بنت جعفر بن قیس بن مسلمه

 .لیلی بنت مسعود بن خالد

 .ام البنین بنت حزام بن خالد

 .ام ولد

 .اسماء بنت عمیس الخثعمیه

 .هالصهباء ام حبیب بنت ربیع

 .امامه بنت ابی العاص بن الربیع بن عبدالعزي، اما زینب بنت رسول اهللا، و امها خدیجه بنت خویلد
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 .ام سعید بنت عروه بن مسعود

 . محیاه بنت امريء القیس بن عدي

  . دو تن از این زنان بردگانی بوده اند که علی آنها را خریداري کرده است

که نام » صهبا ثعلبیه«نام  به ، ماجراي خریداري کنیزي زیبا391ه برگ دفتر زنان پیغمبر اسالم نوشته عمادزاد

امام علی وي . توسط امام علی را از خالد ابن ولید شرح داده است ،است» الصهباء ام حبیب بنت ربیعه«کامل او 

و نتیجه این  یخرددینار از خالد م 40به قیمت  امام علی او را. شود بیند و به او عالقه مند می را در خانه خالد می

خوله . این دو فرزند عمر االصرف و رقیه نام دارند .ه صهبا براي علی بدنیا آورده استکار او دو فرزندي است ک

کنیز دیگري است که علی داشت و نام فرزندي که او براي علی آورده محمد االکبر ابن الحنفیه  ،بنت یاس حنفیه

ماجراي کشته شدن او را  324شیخ عباس قمی برگ نَفَس المهموم . شود که در ماجراي کربال کشته می، بود

 17پسر و  14) 108/1(نتیجه این زنبارگی علی به گفت ابن سعد در کتاب طبقات الکبري . نقل کرده است

  . دختر بوده است

مام توان در یک زمان عاشق دو زن بود، از همین روي ت عشق چیزي یگانه است، یعنی نمی ،من به عقیده ي

بینند،  بلکه زن را یا اسباب جنسی خود می ،واجشان مبتنی بر عشق نیستازدکسانی که بیش از یک زن دارند، 

زن دارد  10انصافاً نظر شما در مورد مردي که . شوربختانه علی از این دست انسانها بوده است .نه یک انسان

کانتان به مجموعه زنهاي او بپیوندند؟ البته از چیست؟ آیا او انسانی سالم و اخالقمدار است؟ آیا حاضرید نزدی

توان مواردي  نیز می ،قرآنی به بردگان و اسراي جنگی کرده است ،تجاوزاتی که علی با استفاده از قوانین اسالمی

  :را در تاریخ و احادیث یافت، مثال

  637شماره   60بخش  5صحیح بخاري جلد 

  :سوید بن منجوف، از عبداهللا بن بریده، نقل کرده است کهمحمد بن بشار، از روح بن عباده، از علی بن 

بگیرد و من از دست علی ناراحت ) سهم پیامبر از غنایم را(رسول خدا علی را به سوي خالد فرستاد تا خمس 

 ،)بعد از برقراري تماس جنسی با یکی از بردگانی که جزوي از غنایم بود( ،بعد از اینکه علی غسل گرفت .شدم

وقتی به پیامبر رسیدیم، من جریان را براي  .)؟خوابیدن علی با بریره را(» آیا این را نمیبینی؟« :لد گفتممن به خا

از او متنفر  «:، پیامبر گفت»آري«: گفتم»  بریده آیا از علی متنفري؟اي « :پیامبر گفت. پیامبر تعریف کردم

  ».نباش، زیرا سهم او از خمس بیش از این است
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  :گوید آمده است در مورد همین حدیث می 447گ توضیحی که در بر

زیرا علی دختري را از میان غنائم بیرون کشیده بود و با او تماس جنسی برقرار کرده بود  ،بریره از علی متنفر بود

  .و در نظر بریرده این کار او ناپسند بود

وقتی که این قضیه با محمد در میان . شود در اینجا علی دختري را از میان اسرا انتخاب کرده و با او همبستر می

توجه داشته باشید که اسرا همچون غنیمت ها به شمار میرفتند و . کند شود او این مسئله را تایید می گذاشته می

توانند از کنیز خود براي سکس استفاده کنند یا به عبارت دیگر به آنها تجاوز  از اموال مسلمانان و مسلمانان می

  .کنند
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  اسلحه نکشیدن بر روي خوارج امام علی و

البته . شود که علی در مقابل خوارج تا زمانی که آنها بر روي او شمشیر نکشیدند، شمشیر نکشید معموالً گفته می

ش از منتقدین حکومت گویند که علی وقتی شمشیر علیه خوارج کشید با آنها چه کرد و چه خونهایی شیعیان نمی

گردد که علی برعکس محمد سیاستمدار خوبی  بیشتر به این برمی ،اري نکرداما اینکه چرا علی چنین ک. ریخت

از طرفی او درگیر سایر مسائل سیاسی و جنگ با رقباي . نبود و اشتباهات سیاسی بسیاري را مرتکب شده بود

رض اما حتی اگر ف. دیگر بود و موقعیت سرکوب خوارج را تا زمانی که دست به این کار زد، بدست نیاورده بود

کنیم علی با سایر مسلمانان رفتار شایسته اي داشته است، آیا همین کافی است که او را انسانی اخالقمدار و 

عادل بدانیم؟ این تنها در صورتی میسر است که کارهاي وحشتناك دیگري که او انجام داده است را نادیده 

ناباوران به اسالم و دگر اندیشان را نادیده معموالً اسالمگرایان فاشیسم دینی رهبرانشان نسبت به  . بگیریم

در زیر چند مورد مورد از . دهند میگیرند و تنها رفتار اسالمگرایان اولیه با سایر اسالمگرایان را مد نظر قرار می

 .این کارهاي وحشتناك را خواهیم آورد

  

  

  سر بریدن یهودیان بنی قریظه

اق نظر دارند که امام علی و زبیر بن عوام مسئول سر بریدن در ماجراي بنی قریظه تمامی تاریخ نویسان اتف 

حال در مورد تعداد افراد این قبیله که  .یهودیان اسیر بودند و سر آنها را بریدند و جسد آنها را در چاه انداختند

ریم و نفر را بپذی 800اگر میانگین این دو قول یعنی  .تن آورده شده است 700تن و  900کشته شده اند دو قول 

فرض کنیم که علی و زبیر بن عوام هرکدام به اندازه یکدیگر سر بریده اند، به این نتیجه خواهیم رسید که امام 

نفر آدم بیگناه را سر ببرد او انسان قاتل و  1اگر شخصی تنها . نفر را سر بریده است 400علی با دست خود 

در جنگ (در لیلۀ الهریر « :در جایی دیگر آمده است. ردنفر را سر بب 400کثیفی خواهد بود، چه برسد به اینکه 

  » .هر ضربتی تکبیري گفته شت و برا با شمشیر بکُنفر و بقولی نهصد  نفرزیاده از پانصد  ،)صفین

  ).183شیخ عباس قمی، منتهی اآلمال پوشینه یکم برگ (
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آنها را بریده است و جان آنها  وجدان شما در مورد کسی که در چشمهاي صدها انسان نگاه کرده است و سرهاي 

گوید؟ آیا حاضرید در همسایگی چنین مردي زندگی کنید؟  را در مقابل عزیزانشان گرفته است به شما چه می

امام علی رکورد کشتن افراد با دست خود را دارد، من تابحال به هیچ شخصیت دیگري در تاریخ هیچ مملکتی در 

وده اند چنگیزها، تیمورها، البته ب. ود این تعداد آدم را کشته باشندهیچ زمانی بر نخورده ام که با دست خ

ها و سایر آدمهایی که کردار و پندار آنها به مرگ صدها، هزاران و میلیونها نفر انجامیده است، اما آنها  هیتلر

ه بیش از حتی اگر آدمهاي دیگري نیز پیدا شوند ک. هیچکدام خودشان با دست خود این تعداد آدم نکشته اند

این مردي است که  .کند علی با دست خود آدم کشته باشند، امام علی به مقام دوم یا سوم تاریخ نزول پیدا می

تصور . شیعیان با تحریف اتفاقهاي تاریخی و نادیده گرفتن اعمال او سعی در ساختن الگویی اخالقی از وي دارند

آیا براي چنین انسانی میتوان . برید مان سر آنها را میکرد و همز در چشم انسانهاي دیگر نگاه میکنید شخصی 

 هیچ احترامی قائل شد؟

 

به گوشه  .شود، وي و یارانش دست به جنایات بسیار هولناکی زده اند قتل عامهاي علی به این مورد منتهی نمی

  :اي دیگر از اسناد تاریخی توجه کنید

چگونه کسی را که در یک « :گفت» علی را دوست داري؟«ند بود گفت »اَزد”«که از قوم   یجهضَم دیلَببه ابی 

دوست داشته باشم؟ آنقدر از مردم کشت که کسی نبود  ،از قوم مرا کشته است نفرقسمت روز دو هزار و پانصد 

 ».کسی را تسلیت گوید و هر خاندانی بکشتگان خود مشغول بود

 

  سوزاندن انسانها

وزان امام علی بوده باشد، اما مسلما او نیز همچون هیتلر در هولوکاست، البته این درست نیست که مبتکر آدم س 

از روي باورهاي افراد بوده  ،آدم سوزاندن او نیز همچون آدم سوزي هیتلر. دست به سوزاندن آدمها زده است

در ادامه  و اینکار همانطور که اندیش را زنده زنده سوزانده است امام علی در زمان حیات خود افراد دگر. است

اتفاق افتاده  هالرِّدّآدم سوزي هاي علی در جنگ هاي . همین نوشتار خواهد آمد در مورد قاتل او نیز انجام شد

مرگ محمد را جشن  ،اعراب بسیاري که همچون ایرانیان با ارعاب و زور شمشیر مسلمان شده بودند. است
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به شدت به سرکوب و قتل عام این افراد و قبایل  مسلمانان. گرفتند و زنانشان دست خود را حنا بسته بودند

  .علی این افراد را زنده زنده سوزاند.  شود ده گفته میبه این جنگها جنگهاي رِ .پرداختند

  ).88، 83، 37کامل ابن اثیر، پوشینه دوم صفحات ( 

  ،آدم به دو نیم قسمت کرده است) مثالً نضر بن الحارث( .علی بارها گردن زده است 

  )184قال مرحب یهودي منتهی اآلمال پوشینه نخست برگ م( 

 سرفصل براي سیاهه اي بزرگتر از جنایات علی از این دست به کتاب پژوهشی در زندگانی علی بخش هفتم با  

 .مراجعه کنید» علی دژخیم محمد«

 

در زمان  .ت علی استاز دیگر جنایا ،سرکوب ایرانیانی که از سلطه و تجاوز مسلمانان عرب به تنگ آمده بودند

حکومت علی مردم بسیاري از شهر هاي ایران توسط حکام علی و با دستور مستقیم وي با خشونت تمام سرکوب 

وي همچنین در تجاوز نخستین اعراب به ایران که قرنها سبب بردگی ملت ایران شد نقش فراوان داشته . شدند

  .است

نیست که کشتار اعراب و یهودیان و مخالفان اسالم تنشان را بلرزاند اگر انسانگرایی در برخی ایرانیان به آن حد  

بر سر ایرانیان  شمثالبالیی که علی و اَ ي و نشان دهد که علی چه انسان ددمنشی بوده است، امید است مطالعه

ج را در شمشیر نکشیدن علی در مقابل خوار. موجب شود تا چهره واقعی علی براي ایرانیان آشکار شود، آورده اند

 .کنار این کارها بگذارید، آنگاه قضاوت کنید که علی دژخیم بوده است یا انسان دوست و اهل مدارا
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  نقش امام علی در کشتارهاي جمعی

با پیامبر اسالم قراداد دوستی و همکاري امضا کردند که بر اساس آن قرارداد اگر » یظهرَبنی قُ«قبیله یهودي ) 1

. ینه هجوم آوردند، این قبیله موظف بود دوش به دوش لشکر مسلمانان با آنها بجنگددشمنانی از خارج به مد

و از قبیله بنی قریظه  ازدضیرکه جزو قبایل مدینه است به جنگ می پردمحمد پس از چندي با قبیله بنی نَ

داند  همکاري می دادراین قبیله سر باز می زند و خود را در صورتی مسئول و ملزم به اجراي قرا. کمک می خواهد

محمد خشمگین می شود و به امام علی دستور می دهد که در . که دشمنان خارجی به مدینه حمله ور شوند

به همراه » بنی قریظه «امام علی نیز پس از فتح قبیله  .راس لشکري به آنجا رفته و آنها را حسابی گوشمالی دهد

ی که از پیش کنده شده یز مردان قبیله را در مقابل گودالهانفر ا 900نفر تا  700سایر لشکران اسالم بیش از 

  . سر می زنند ،بود

 )1088، ص  3تاریخ طبري، جلد (   

 

را سر بریدند، به نحوي که کسی زنده نماند تا دیگري  اَزدنفر از خاندان  2500امام علی و یارانش در یک روز، ) 2

 )729مروج الذهب،جلد اول، ص . (را دلداري دهد

 

به مخالفت على برخاستند و چون از  ،خوارج از مسلمانانی بودند که پس از جنگ صفّین و مسئله حکمیت) 3

مرو عاص به داورى معین شده بودند تا به مطالعه کتاب خدا و رى و از سوى معاویه عشعسوى على ابو موسى اَ

عراق را فریب داد و عراقیان دانستند که از  داور شام داور .سنّت پیغمبر کدامیک از على و معاویه را برگزینند

به حضرت اعتراض کردند که چرا به حکمیت تن دادى؟ و آنان فرقه اى شدند و به  .عمرو عاص فریب خورده اند

وان بین خوارج و لشکر علی درگرفت که در طی آن تعداد زیادي هرَبعدها جنگی به نام نَ. مخالفت على پرداختند

هزاران : لدان می نویسندري و فتوح البببطوري که تاریخ طَ. لشکر امام علی از دم تیغ گذشتند ج بوسیلهوارِاز خَ

  .جسد از خوارج زمین را پوشانده بود

خواه از قریش و عرب و یا از هر قوم  ،خوارج به خالفتى معتقد بودند که انتخاب خلیفه از روى اختیار مردم باشد

  .پس از انتخاب باید اوامر الهى را اطاعت کند وگرنه باید عزل شود خلیفه: گفتند و ملتى باشد؛ و می
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یوم اهللا واقعی روزي : قرن بعد از کشتار خوارج چنین گفت 14، رهبر حکومت اسالمی ایران، »روح اهللا خمینی« 

  .است که امیر علیه السالم شمشیرش را کشید و خوارج را از اول تا به آخر درو کرد و تمامشان را کشت

  )بمناسبت سا لگرد پیامبر اسالم 1361سخنرانی خمینی در سال (  

 .کشترا نفر  900تا  500چیزي بالغ بر تن »  ریالهر ُ ۀلَیلَ« امام علی در نبردي بنام )  4

  )153منتهی االمال ، جلد اول، ص ( 

ام علی، دژ به آتش کشیده به دستور ام. به دژي پناه برد ،نفر از همراهانش از بیم جان 70می با عبدهللا خر) 5

در جریان آن تمامی این افراد زنده زنده در آتش سوختند؛ بطوري که بوي گوشت بریان شده این انسانهاي و شد 

 .نگون بخت در هوا پخش و مردم را آزار داد

  )199علی مرزي نامتناهی، حس صدر، ص (

سالم برگشتند و عوامل پیامبر اسالم را کشتند و از بعد از مرگ محمد پیامبراسالم، عده اي از مردم قبایل از ا)  6

 .شادي مرگ محمد به زنانشان فرمودند که دستان خود را حنا بگذارند

 ) .455قصص النیا نیشاپوري، ص ( 

 

ند و با آتش بسوزانند و زن و زنب، گردن تور دادند که هر که از دین برگشتفوریت دسه ، عمر و علی بابوبکر ) 7

  .اسارت برند شان را بهیاه بچه

  ) .2665و  2420، ص ص  6و جلد  1407،  1394، 1380، 1379ص  4تاریخ طبري، جلد ( 

تاریخ طبري . گران عمل کرددر جریان این کشتارها، شمشیرهاي خالد ابن ولید و امام علی برنده تر از دی 

شادي و شعف در اثر  آنانکه دست رنگ کرده بودند و«: می نویسد» خالد بن ولید«  ي کشتارهاي درباره

همه را بکشت و به آتش بسوخت و فرمود تا سرهایشان گرد کنند و  ،درگذشت پیامبر اسالم نشان داده بودند

همین کتاب در مورد نقش علی در سوزاندن  ».پایه دیگ کنند و آتش در تن هاي ایشان زد و همه را بسوخت

  ».هاي آنان را در آتش سوزاند و خاکستر نمود علی تن«: اجساد مردم در جریان این کشتارها می نویسد

 )2265تا  2420و جلد ششم صفحات  1464و  1380تاریخ طبري، جلد چهارم ص ص ( 
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  واقعی جالد عرب  چهره

که با سخنان شیوا و افشاگریانه ي خود موجبات اذیت و آزار محمد پیامبر » قیذ ث بن نَویرِح« شاعري بنام ) 1

به فرمان محمد رسول خدا و ، لثوم را رم داده بودو همچنین شتر دختران محمد، فاطمه و ام کُخدا را برانگیخته 

  . توسط علی امام اول شعیان، در جریان یک توطئه به قتل رسید

  )273ص  2و سیره ابن هشام ج  1188ص  3رجوع شود به تاریخ طبري ج (

  . بود، بوسیله امام علی دستگیر و سر بریده شدکه از ترس محمد گریخته »  رَةیمغ« پیرمردي بنام ) 2

  )317و  316دفتر زنان پیغمبر، عمادزاده ص ص (

  . امام علی شاهرگ مردانی را برید و بمانند مرغان نیم بسمل آنان را در بیابان رها کرد تا با شکنجه بمیرند) 3

  )27، ص 5امام علی، عبدالفتاح، جلد ( 

م پخش مساوي غنائم بین لشکر اسالم به صورت محمد تف کرده بود، بوسیله مردي بنام عتبه که بخاطر عد) 4

  .علی سر بریده شد

 )1103، ص 3تاریخ طبري، جلد ( 
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 امام علی و ایرانیان

زمانی که . در هنگام حمله لشکر اسالم به ایران بود) خلیفه دوم مسلمانان(امام علی یکی از مشاوران نزدیک عمر 

تو سر این سپاهی اگر بروي و «: خصا در این جنگها حاضر شود، امام علی به او گفتعمر می خواست خود ش

 ،تو باید مرکز خالفت را داشته باشی تا اگر سپاه اسالم شکست خورد. کشته شوي، سپاه اسالم متالشی می شود

  ».ایرانیان بدانند که این نیرو پشت دارد

 ).446 – 443و نهج البالغه ص  147طول ص ، اخبار ال1945و  1943، ص 5تاریخ طبري، جلد ( 

 

پیشنهاد وي را پذیرفت و در دارالخالفه ماند و  ،عمر که داما د امام علی بود و روي حرفهاي وي حساب می کرد

پس از شکست . در راس لشکریان اسالم فرماندهان با تجربه و خونریزي گمارد و به طرف ایران گسیل داشت

  .شما شوکت عجمان را بردید !اي مردم کوفه: ب به مردم کوفه گفتاسالم، علی خطا و پیروزي لشکریانایرانیان 

 )2208ص  6تاریخ طبري، جلد ( 

 

نوبت سلطنت امام علی رسید که بسیار ) ابوبکر،عمر، عثمان(تن از خلفاي مسلمانان  3پس از پایان سلطنت 

علی . رفت و سبب ساز جنگهاي طوالنی گردیداختالفات معاویه و علی بر سر قدرت باال گ. لرزان و کوتاه بود

این فشارها موجب قیامها . جهت تامین مخارج این جنگها مجبور بود که باج و خراج بیشتري از ایرانیان اخذ کند

و مقاومتهاي دلیرانه از سوي شهرهاي مختلف ایران شد بطوري که امام علی بی رحم ترین سرداران خود، از 

 .را بسوي خراسان، فارس، ري ، آذربایجان و سایر شهرها و بالد اعزام داشت»  بیهزیاد ابن اَ« جمله 

  :در ادامه به مواردي از سرکوب قیامهاي مردم ایران در زمان خالفت امام علی می پردازیم

 را در» عبداهللا بن عباس«امام علی در یکی از آن موارد . در زمان امام علی، مردم استخر چندین بار قیام کردند

در ). 136فارسنامه ابن بلخی، ص (ها را در سیل خون فرونشاند  راس لشکري به آنجا گسیل داشت و شورش توده

که از خونخواري و آدمکشی به انوشیروان » زیاد بن ابیه « مورد دیگر که مردم استخر شوروش کردند، امام علی 
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در مورد جنایات و کشتار مردم استخر . پردازنددوم لقب گرفته بود به آنجا گسیل داشت تا به سرکوبی این قیام ب

  .توسط زیاد بن ابیه کتابها و روایت زیادي نوشته و نقل شده است

 ).29رجوع کنید به کتاب مروج الذهب، جلد دوم ص(

هجري مردم فارس و کرمان نیز سر به شورش گذاشتند و حکام ستمگر امام علی را از شهر خود  39در سال 

م علی مجددا زیاد بن ابیه را به آنجا گسیل داشت و لشکریان وي از هیچ جنایتی فروگذار اما. بیرون کردند

  . نکردند

 )136و یا فارسنامه، ص  2657، صفحه 6تاریخ طبري، جلد (

مردم خراسان نیز در زمان امام علی براي چندین بار قیام کردند و چون چیزي نداشتند بعنوان باج و خراج 

را »  رهیبن هب هجعد «امام علی . سالم برگشته و به مقاومت سخت و جانانه اي دست زدندبپردازند، از دین ا

  .او مردم نیشاپور را محاصره کرد تا مجبور به صلح شدند. بسوي خراسان فرستاد

 )292و فتوح البلدان ص  2586، ص 6تاریخ طبري، جلد (  

امام علی، . شتند و از پرداخت خراج خوداري کردنددر زمان امام علی مردم شهر ري نیز سر به طغیان بردا

ابوموسی پیش . را با لشکري زیاد به سرکوب شوروش فرستاد و امور آنجا را بحال نخستین برگرداند» ابوموسی«

  .از این طغیان نیز، یکبار دیگر بدستور امام علی به جنگ مردم شهر ري گسیل شده بود

 )150فتوح البلدان ص ( 

به فرمان علی لشکر به ، بود، حارث 39و آغاز سال  38الفت علی بن ابی طالب، چون پایان سال به روزگا ر خ

تنها در یک روز، هزار برده میان . خراسان کشید و پیروز شد، غنیمت بسیار و برده ي بی شمار بدست آورد

کشته ) سرحد خراسان(لکن سرانجام خود و یارانش، جز گروهی اندك، در سرزمین قیقان . یارانش تقسیم کرد

  .شد

 )فتوح البلدان، بالذري( 

حبطی وي را بکشت، بن عطاب لکن حسکه . علی بن ابی طالب، عبدالرحمن بنی جز طائی را به سیستان فرستاد

حبطیان پانصد تن هم : وي را گفتند. بیاید که چهار هزار تن از حبطیان را به قتل رسانیم: پس علی فرمود

  .نشوند
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 )383ص  – ، بالذريفتوح البلدان(

یکی از شیوخ . یس دادث بن قشععلی والیت آذربایجان را نخست به سعید بن ساریه خزاعی و سپس به اَ

و چون ولید آن دیار را . شعث بن قیس به آذربایجان می آیندآذربایجان نقل می کند که ولید بن عقبه همراه با ا

ولید طلب یاري کرد و ولید براي یاري وي سپاهی از کوفه به  اشعث از. ترك کرد ، مردم آذربایجان قیام کردند

و پس از فتح آذربایجان . فتح کرد و پیش رفت) خانه به خانه= حان(اشعث، حان به حان . آنجا گسیل داشت

  .گروهی از تازیان اهل عطا را بیاورد و در آنجاي ساکن ساخت و آنان را فرمان داد که مردم را به اسالم خوانند

  )فتوح البلدان، بالذري( 
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  تعداد جنایات فردي امام علی 

  :امام اول شیعیان ،عداد افراد سربریده شده توسط امام علیت

یکی از بزرگترین متخصصان سر بریدن انسان ها در تاریخ چند هزار ساله ما انسان  ،امام علی امام اول شیعیان

هن و عجیب است ولی متاسفانه کتاب هاي زیادي از خود ذز البته این مطلب براي شیعیان بسیار دور ا. هاست 

 .شیعیان بر این داستان غم انگیز شهادت می دهند

م یها را با هم جمع می زنسپس آن .میورآ اینجا تعدادافراد کشته شده توسط علی را از کتاب هاي تاریخی می در

  ؟نه آیا امام علی افتخار مدال طالي آدمکش ها را دارد یا :تا ببینیم

علی و زنفر از مردان قبیله را در مقابل گودالهایی  900تعداد “ بنی قریظه“ وام پس از پیروزي بر قبیلهبیر بن ع

  )3جلد . تاریخ طبري. (سر بریدند ،که از پیش کنده بودند

اریخ طبري ت. (نها را زدندآدر حضور پیامبر گردن “ زبیر“ و“ علی“ پیامبر بگفت تا در زمین گودالها بکندند و 

اگر  فرض کنیم که علی و زبیر بن عوام هرکدام به اندازه یکدیگر سر بریده اند، به این ) 1093صفحه  3٫جلد .

  .نفر را سر بریده است 400امام علی تا اینجا با دست خود  نتیجه خواهیم رسید که

 :“»اَزد”«”کشتار خاندان  - 2

بنحوي که کسی زنده نماند تا دیگري  .را سر بریدند »اَزد«ندان نفر از خا 2500علی و یارانش در یک روز تعداد 

  )729صفحه . جلد اول . مروج الذهب . (را دلداري دهد

نفر همراه در نظر  4اگر خوشبینانه به قضیه نگاه کنیم و زبیر سربر را تنها یار علی حساب نکنیم براي امام علی 

  :می گیریم پس

  نفر 900نفر باالیی می شود  400نفر که با  500سهم علی می شود 

400+500=900 

 :“لیله الحریر”نبرد  - 4
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  . نفر را از دم تیغ گذراند 900تا  500در حدود “ لیله الحریر”علی در نبردي بنام 

  )153صفحه  1٫جلد . منتهی اال مال (

  :را حساب می کنیم ،هست 500کمترین عدد ذکر شده که  را در اینجا 900و  500میانگین 

  .نفر راکشت 500در این نبرد ناجوانمردانه علی 

900+500=1400 

 :“ عبداهللا خرمی و یارانش“ کشتار - 5

به دستور علی قلعه به آتش کشیده شد که  .ندتن از یارانش از بیم جان به قلعه اي پناه برد 70رمی و عبداهللا خُ

ن شده آنها آنچنان در هوا پخش بطوري که بوي گوشت بریا ،در جریان آن تمامی این افراد در آتش سوختند

  )199صفحه . علی مرز نامتناهی . (شده بود که مردم را آزار می داد

  .است نفر را کباب کرده 70اینجا علی 

1400+70=1470 

 :کشتار کسانی که بعد از فوت محمد از دین اسالم برگشتند - 6

خالد بن “ و“ علی“ ان داده بودند آنانکه دست رنگ کرده بودند و شادي و شعف در اثر در گذشت محمد نش

تاریخ ) (1380٫1464صفحات .  4جلد .تاریخ طبري . (همه را بکشتند و اجسادشان را در آتش سوزاندند“ ولید

  )2420٫2265صفحات 6٫جلد .طبري 

  :نفر حساب می کنیم 100به طور تخمینی تعداد زنان و مردان کشته شده توسط علی را 

1470+100=1570 

دوارم از طرف شیعیان به بی انصافی متهم نشوم چون من اینجا فقط قتل هاي ناجوانمردانه علی را جمع البته امی

ر و ده ها یبخ، لمج ،ینفص ،هروانگرنه اگر شمار کشته شدگان به دست علی را در جنگ هایی مثل نَوکردم 

  .ر می شودنفر هم بیشت 5000بدون شک این تعداد از ، جنگ دیگر آن امام حساب کنم

  :پس .رند می کنیم 1500را به  1570 ،براي اینکه آخرین امتیاز را هم به علی داده باشیم
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 .ه استنفر را ناجوانمردانه کشت 1500ده با وجدان آسو ،است! که هماي رحمت) ع(علی
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  ماجراي عقیل و امام علی

با اینکه  .بود -عقیل - برابر برادر خودشقاطعیت آن حضرت در  ،)ع(بارزترین مثال از عدالت طلبی موالي متقیان

هیچگاه از ) ع(عقیل نابینا و فقیر و مستمند بود و غبار فقر بر چهره کودکانش هم نمایان بود، اما امام علی

  . موقعیت خود سوءاستفاده نکرد و از بیت المال چیزي بیشتر از سایرین به برادرش نداد

جراي عقیل بن ابیطالب برادر او است که به نزد او می آید و از او ما ،از ماجراهاي دیگر امام علی و عدالتش

امام نیز آهنی گداخته در آتش را به سوي برادر نابیناي خود نزدیک . خواهد که از بیت المال به او پولی دهد می

را  مل آن آتشمن تاب و تح .کند و به روایاتی به بدن او میزند، و به او میگوید آتش جهنم از این داغ تر است می

  خواهی که به تو از بیت المال پول دهم؟ ، چگونه از من میندارم

برداشتن پول از بیت المال که از اموال دیگران است . دانند این ماجرا را دلیل بر عدالت سرشار علی می ،شیعیان

ارند که چون امام و شیعیان اصرار د. بدون شک دزدي به حساب می آید ،و به امانت نزد حاکم گذاشته شده بود

این درحالی است که . دالعاده باششود که او از لحاظ اخالقی بسیار واال و فوق  علی دزدي نکرده است باعث می

گمان . اکثر انسانها دزد نیستند، و دزدي نکردن به گمان من کاري عادي است و چندان شایسته ستایش نیست

همچنین سایر داستانهاي مشابه . ل دزد نبودن جایزه بدهنداگر به کسی به دلی ،کنم کار شایسته اي باشد نمی

داد و پول  پول آنرا از پول بیت المال می ،کرد مانند اینکه امام علی وقتی براي کارهاي اداري شمعی روشن می

اگر شما هم پول قبض برق خانه . بسیار شباهت به همین قضیه دارد ،داد را خود می خانه اش اییشمع روشن

دزدید به همان اندازه اخالقمدار هستید که علی  نمی ،کنید ز پول شرکت یا جایی که براي آن کار میخود را ا

باید به آنها یاد آور شد که پس به اندازه  ،از شیعیان باید پرسید که آیا شما دزد هستید؟ اگر گفتند نه. بوده است

 .دزد نبوده باشد همان امام علی اخالقمدار هستید، البته با فرض اینکه امام علی

 

و از او نیز رفته  اما از طرف دیگر عقیل کسی است که به نزد دشمن امام علی یعنی معاویه بن ابوسفیان می

جالب است بدانید برادر دیگر علی، طالب . ، بنابر این او برادري خیانت پیشه بوده استکرد درخواست کمک می

کدام انسانی . علیه علی جنگید، لذا برادر دیگر او نیز علیه او بودنیز در جنگ بدر در صف مکیان قرار گرفته بود و 

. حاضر است به چنین برادر خائنی کمک کند؟ عقیل ظاهراً نه تنها یک برادر خیانت کار بلکه یک دزد نیز هست

شما دزد  خود را بجاي امام علی بگذارید، آیا. یعنی از امام علی خواسته است که از بیت المال براي او دزدي کند
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هستید؟ آیا شما حاضرید به چنین برادر نابکار و فرومایه اي کمک مالی کنید و یا بخاطر او دست به دزدي 

. بزنید؟ اگر پاسخ شما به این دو پرسش منفی است، پس شما نیز به همان اندازه امام علی قابل ستایش هستید

دهند  دهند و در عمل نیز نشان می اسخ منفی میگمان من بر آن است که اکثر مردم در مقابل این دو پرسش پ

کند؟  کنند، اگر اینگونه باشد کار امام علی چه ارزش فوق العاده اي پیدا می که بر اساس این دو پاسخ رفتار می

آیا هرکس دزد نباشد انسان فوق العاده با اخالق و شایسته اي است؟ روشن است که شیعیان در این قضیه اغراق 

  .کنند ز ماجرایی کم اهمیت نتیجه گیري هاي غیر عادي میکنند و ا می

یا اینکه رفتاري بیمارگونه و  ؟کار اخالقی است ،حال اینکه آیا آهن داغ گذاشتن در دست کسی که نابینا است

این داستان با داستان دیگر که   ي همچنین مقایسه. نشان دهنده بالهت یک شخص است بر عهده شما بماند

به گدایی داده است و تناقض میان این دو  ،شد داد وع  انگشتر خود را که خراج روم را با آن میعلی در هنگام رک

  .داستان نیز بر عهده شما

شاید اسالمگرایان به دلیل فساد شدید اخالقی که گریبانگیرشان است و بی انصافیها و دزدیهایی که بینشان رایج 

شوند که شخصی  انگیز بدانند، اما چنین رفتارهایی قطعاً باعث نمیاینگونه اعمال را فوق العاده و تعجب بر  ،است

   .یک الگوي اخالقی فوق العاده براي انسانهاي تمام دورانها شود
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 توصیه هاي امام به مالک اشتر

 ،مجموعه نهج البالغه آمده 53توان انصاف را کنار گذاشت و گفت این جمالت که در نامه  نمی

 400یکم اینکه کتاب نهج البالغه تقریباً . قضیه را نیز نباید فراموش کرداما دو . ارزش هستند بی

سال بعد از حیات علی نوشته شده است، کتابی که اسناد و مدارك معتبري را از راویان اعالم 

البته این کتاب در نزد . کند و به همین دلیل ارتباط این کتاب با امام علی بسیار ضعیف است نمی

دومین نکته که اهمیت . اما براستی ارزش تاریخی چندانی ندارد ،یار یافته استشیعیان ارزش بس

آیا هرگز . بسیار بزرگ و کلی است ي بیشتري از نخستین نکته دارد این است که عدالت واژه

شخصی مردم را تشویق به بی عدالتی بکند یا بگوید که هوادار بی عدالتی که تابحال شنیده اید 

  .منتها تعریف انسانها از عدالت متفاوت است ،طرفدار عدالت هستند است؟ همه انسانها

نژاد آریایی و ي کرد از بین بردن یهودیان و همجنسگرایان و کمونیست ها و سلطه  هیتلر گمان می

بنابر این . عادالنه است ،ه انسان مینامیدشبآنها را شم آبی بر سایر انسانها که او افراد مو بور چ

عدالت از نظر امام علی برابر با به بردگی کشیدن . کردن هیچ ارزش خاصی ندارد تشویق به عدالت

امام علی تجاوز به . انسانها، حمله به کشورهاي مختلف، کشتن مردان و تصاحب زنانشان بوده است

از نظر او چشم در آوردن، دست و پا بریدن، آدم سوزاندن، سر  .دانسته است اسرا را عین عدالت می

 .بنابر این، اینگونه نصیحت ها نیز کوچکترین ارزشی ندارند.  غیره برابر با عدالت بوده استبریدن و 

 

و همین کافی است که او شخصی عادل نباشد و توصیه او به  دانست اسالم را عادالنه می ،علی

که نیست،  ،حال اگر اسالم عادالنه نباشد. عدالت در اصل رعایت کردن اسالم و قوانین آن است

اگر چشم در آوردن، دست بریدن، سر بریدن، آدم سوزاندن، . رود دالت علی نیز زیر سوال میع

تجاوز به سایر مردم و ملتها، سرکوب انسانهاي آزادیخواه، سنگسار کردن، برده داري کردن، 

و در کنار او چنگیز خان را حمله به کاروان ها و غیره عادالنه هستند، علی  ،همخوابگی با بردگان

 .دادگر و دادگستر دانستمی توان غول، اسکندر، هیتلر، استالین و خمینی را نیز م
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 علی انزندانی

است مخالفان سیاسیِ حکومت صالح و ) ع(اما در اتهامات سیاسی چنانکه گفته و سیرة حضرت امام علی 

ارتباط آنان با بستگان براي اشت و قطع ازدآزادند، و حبس و ب ،منتقدان آن تا زمانی که اقدام مسلّحانه ننمایند

  . المدت جائز نیست اثبات جرم و اقرار به آن و اعمال هرگونه فشار به ویژه به طور حبس انفرادي و طویل

این سخن را نیز از اسالمگرایان زیادي شنیده ام، گمان میکنم حشمت اهللا طبرزدي بوده است که از آقاي خامنه 

جالب است که این افراد نمیدانند در آن شرایط و . »ندانی سیاسی داشته است؟آیا امام علی ز« :اي پرسیده است

زندان بعدها با تصرف ایران و تشکیل حکومتهاي بنی امیه و بنی عباس . زمان اساساً زندانی وجود نداشته است

دلیلی براي  نه، شتن زندانی براي آنها وجود داشتهدلیلش هم واضح است، نه هزینه نگه دا. بود که بوجود آمد

ممکن است فردي را در آن دوران بعنوان اسیر . حبس کردن بعدها وارد شریعت اسالمی شده است. انجام اینکار

اما هرگز زندان به معنی امروزي آن، یعنی اینکه فردي را به دلیل  ،براي مدتی در جایی زندانی کرده باشند

امام علی و سایر . شود ر تاریخ اولیه اسالم دیده نمید ،جرمی که انجام داده است با حبس کردن مکافات کنند

افراد، سر آنها را ببرند یا تکه اي از بدنشان را جدا کنند و کار را  کردن  جاي حبسه تازیان مجبور بودند ب

 .خالص کنند

 

  33سوره مائده آیه 

رضِ فَسادا أَن یقَتَّلُواْ أَو یصلَّبواْ أَو تُقَطَّع یدیهِم وأَرجلُهم مّنْ إِنَّما جزَاء الَّذینَ یحارِبونَ اللّه ورسولَه ویسعونَ فی األَ

یمظع ذَابرَةِ عی اآلخف ملَهّنْیا وی الدزْي فخ ملَه کضِ ذَلنَ األَراْ مینفَو أَو الفخ.  

کوشند جز این نیست که  و در زمین به فساد مىجنگند  خدا و پیامبر او مى] دوستداران[سزاى کسانى که با 

یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید   کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خالف جهت

 .گردند این رسوایى آنان در دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت
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متیازي براي علی باشد، علی نه امکانش را داشته است که تواند ا بنابر این روشن است که این قضیه نیز نمی

نگاهی به  آقاي طبرزدي بد نیست. کرد نه چنین چیزي به ذهنش خطور می ،نظام فعلی زندانها را ایجاد بکند

 .د که همچون جدشان عمل کنندنکار از نوادگان علی بخواه و تنها بعد از این تاریخ اسالم بیاندازند
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 قتل ابن ملجم

تل ابن ملجم هم از دیگر داستانهایی است که شیعیان معموال براي علی میگویند، ببینید نویسنده شیعه زیر در ق

  :مورد این قتل چه گفته است

هنگامی که در بستر شهادت قرار داشتند وقتی برایش ) ع(شیعیان همه میدانند که موال علی «

نیزغذا برده اند و توصیه می فرمودند که ) م ضارب آن حضرت ابن ملج( آیا براي اسیر خود :  شیرآوردند فرمودند

اگر زنده بمانم خود میدانم با او چگونه : نه تنها بد رفتاري با او نشود حتی گرسنه یا تشنه هم نماند و باز فرمودند

او را مثله  رفتارکنم واگر زنده نمانم شما اجازه دارید فقط یک ضربه همان گونه که او زده است بزنید و نکند

این برخورد امام علی، یک برخورد ارزش اسالمی است یعنی ارزشی است نه حکومتی و . کنید یا شکنجه نمائید

  ».سیاسی

 محمد رضا سعادت، حکومت اسالمی یا ارزش اسالمی

 

ن براي ای .دانسته است که خواهد مرد و یا زنده خواهد ماند توجه داشته باشید که بر اساس نوشته باال، علی نمی

سته است، از جمله اینکه دان شیعیان باید دلیلی باشد بر اینکه او غیب گو نبوده است و بسیاري از چیزها را نمی

  .بر اثر این ضربه خواهد مرد یا نخواهد مرد نمیدانست

به  کند و حضرت با زبان میخی و میخ در به لباس حضرت گیر میود ر باري آنروز که حضرت از خانه بیرون می

 نرو  حضرت جان  :دیگویو میخ به حضرت م »خواهم بروم شهید شوم ها کن که میمیخ جان مرا ر« :میخ میگوید

 نرو ابن ملجم می :می گویندحضرت  پیدایشان می شود، بهکجا در آن بیابان از  و مرغابی ها که معلوم نیست

نیم چیکار ان میداما امامها خودم ،لت نکنیداین کارا دخا در شما  :می گویدحضرت با زبان مرغابی ها  .تدشکُ

  .کنیم

اسالم یک حرکت مافیایی است و رهبران این گروه خونخوار مافیایی بعد از مرگ  که متوجه نشده بودابن ملجم 

و فکر میکرد واقعا اسالم براي برابري و برادري آمده است و از این رو  پدرخوانده خود به جان یکدیگر افتاده اند

سایر خوارج دموکرات به این معتقد بود که خلیفه باید از میان تمامی مردمان چه عجم و چه عرب همچون 

 عدالت را خواستند دانست که می انتخاب شود و شایسته ترین فرد براي خالفت باشد، علی و معاویه را افرادي می

 :رد فریاد زدب ه علی حمله میاو در هنگامی که ب .زیر پا گذاشته و بر سر حکومت بایکدیگر جنگ قدرت کنند
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اغفال ، زیرا معتقد بود علی نیز همچون سید علی خامنه اي مردم را » !ن خدا است نه تو اي علیآ حکمیت از«

آن شمشیر را بر سر آن امام همام  .کشد خواند، او بر علی شمشیر می و خود را حاکم از طرف خدا می کرده

  .میکوبد

  .دهند ها عالقه دارند و به تاریخ عالقه چندانی نشان نمی شیعیان معموالً به همین قصه

آیا مایلید بدانید آن شخصی که قرار بود با یک ضربت کشته شود و مبادا شکنجه شود چه بالیی سرش آمد؟ از 

  :یکی از معتبر ترین کتابهاي تاریخی اسالم پاسخ را بیابید

بگذارید من دل خودم را خنک « :داهللا بن جعفر گفتعب ،وقتی خواستند ابن ملجم لعنت اهللا علیه را بکشند

منزه است خدایی « :م گفتجو دست و پاهاي او را ببرید و میخی را سرخ کرد و به چشم او کشید ابن مل» .کنم

پس از آن او را گرفتند و در حصیر » .کنی که انسان را آفرید تو چشمان خودت را بسائیده سرب سرمه می

  .و آتش در آن زدند و بسوختندپیچیدند و نفت مالیدند 

چه ضربتی «ضمن شعري دراز چنین میگوید  ،درباره ابن ملجم و ستایش او درباره ضربی که زدعمران بن حطَّان 

هروقت او را بیاد می آورم پندارم  .خواست بوسیله آن رضایت خداوند را جلب کند بود از مردي پرهیزکار که می

   ».مه مردم سنگینتر استکه کفه عمل او بنزد خدا از ه

  ، پوشینه نخست 1382مروج الذهب، علی بن حسین مسعودي، مترجم ابوالقاسم پاینده، تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 

 

  :تاریخ نویس دیگر نوشته است ،ابن سعد

. وي را بکشد، حسن بن علی به سوي عبدالرحمن بن ملجم رفت و او را از زندان خارج کرد تا )علی(بعد از دفن 

عبداهللا بن جعفر و . و گفت که او را آتش بزنیم بدن او را به نفت آغشته کرد) حسن(پس مردم جمع شدند، او 

حسین بن علی و محمد بن حنیفه گفتند اجازه دهید تا دل خود را از او خنک کنیم، پس عبداهللا بن جعفر 

. سپس میخ داغ به چشان او کشید، و او شکوه نکرد. کردشکوه ن) ابن ملجم(او . دست او را و پاهاي او را قطع کرد

خلق  ،سپس گفت تو چشمان خودت را بسائیده سرب سرمه میکنی، سپس گفت اقرا باسم ربک الذي خلق

دستور دادند زبان او را قطع کنند،  .االنسان من علق و تا آخر سوره را خواند، سپس چشمان او پر از اشک شد

بریدیم ضجه نزدي،  ، پس به او گفتند اي دشمن خدا وقتی دست و پایت را می)ضجه زد(پس او شکوه کرد 
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خواهیم زبانت را ببریم ضجه میزنی؟ گفت من ضجه میزنم زیرا من از این دنیا  اکنون چه شده است که وقتی می

  . متنفرم، پس زبان او را بریدند و او را درون نمدي پیچیده و سوزاندند

 .المپوشینه الثالث، ذکر عبد الرحمن بن ملجم المرادي الطبقات کبري، ابن سعد،

 

  :شیخ عباس قمی نوشته است

روایت ه ابن ملجم ملعون را بیک ضربت بجهنم فرستاد، و ب) ع(پس آن حضرت موافق وصیت امیر المومنین 

پس  .به او سپردندعی خواستار شد تا جسدش را خَد نَسوم دختر اَیثَو ام الهِ. دیگر حکم کرد که او را گردن زدند

و ابن شهر آشوب و دیگران روایت کرده اند که .. …آتشی بر افروخت و آن جسد پلید را در آتش بسوخت

استخوانهاي پلید ابن ملجم را در گودالی انداخته بودند و پیوسته مردم کوفه از آن مغاك بانک ناله و فریاد 

ردار دنیا بقی کردن مرغی بدن او را در چهار مرتبه و شنیدند و حکایت اخبار آنراهب از عذاب ابن ملجم د می

ا پاره پاره نمودن و بلعیدن و پیوسته اینکار را با او نمودند و بر روي سنگی در میان دریا مشهور و در رپس او 

  . کتب معتبره مسطور است

 224منتهی اآلمال پوشینه نخست برگ 

 

ینجاي قصه را هم براي کسی تعریف کنند؟ در هیچ کتابی از حال شنیده بودید آخوندها و بچه آخوندها اه ب تا

این  .توان یافت که علی گفته باشد به قاتلش شیر بدهند و یا او را تنها یک ضربه بزنند کتب تاریخ اسالم نمی

 .رسد به دست توانمند روحانیت شیعه ساخته شده باشند داستانها به نظر می
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 جورج جورداق و امام علی

نوشته است و همین قضیه سبب شده » علی، صداي عدالت انسانی«جلدي با نام  6کتابی  ،مسیحی اقِردجورج ج

گویند تمام متفکرین بزرگ جهان به علی و عدالت او می عثمان کنند و  پیراهنکه شیعیان بسیاري کتاب او را 

  .معتقد هستند

ت و در هر جا که در جستجوي انسانیت برآیید هر جا که بدنبال عدالت بگردید، نام علی را در آنجا خواهید یاف«

او واالترین الگو و عالیترین مثال است و هیچ کسی نمی تواند در . نظیري براي آن حضرت نخواهید یافت

انسانیت، عدالت، سخاوت، آزادمنشی، بخشش و شجاعت نظیر او باشد و به پایه علم، ادب، بالغت، سعه صدر و 

  .میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است: ا و ابوالحسن کجا؟ کهآري آنان کج. عطوفت او برسد

است و چاره  نیکیامام علی علیه السالم تجسم حقیقی همه فضایل انسانی است، نام او مترادف با هر فضیلت و 

ریت تاکنون نظیري بش. اي جز این نیست که او را همانند آن معانی متعالی که در او تجلی یافته بشمار آورید

براي او نیافته است و اگر چشم بینا بیابد خواهد فهمید که با از دست دادن علی، دچار چه زیان بزرگی شده و در 

  .چه خسارت بزرگی همچنان بسر می برد

جلوه ارزش ها و مشعل تمدن است، همه بزرگان در برابرش زانو می زنند و تنها کاري که » ع«از آنجا که امام 

  .توانند بکنند این است که سر به زیر افکنند و در تعظیم و بزرگداشت او کمر خم کنندمی 

خود را ناچیز می یابند و  ،این بزرگان با هر عقیده و فرهنگ و ایدئولوژي، وقتی به فرزند ابیطالب می رسند

دشان را فرامی گریزي جز بزرگداشت و تعظیم او نمی بینند و عشق به آن شخصیت بلندمرتبه و سترگ، وجو

 .گیرد و کیست که عاشق همچو اوئی نشود و اذعان نکند که او شخصیتی بی بدیل است

 

از اینجاست که دانشمندان، ادیبان، اندیشمندان، سیاستمداران، روشنفکران، دانشگاهیان و تمامی جویندگان 

فکري گوناگون، به دیده حقیقت و همه دوستداران نیکی و فضیلت در ادیان و مذاهب و گرایشات فلسفی و 

تجلیل و اعجاب به این شخصیت سترگ می نگرند، که جهان را به شگفتی واداشته و با عدالت و با انسانیتش بر 

است که انگیزه » جورج جرداق«یکی از این بزرگان، اندیشمند و ادیب مسیحی معروف . جهان سایه افکنده است

بزرگ در معرفی شخصیت یگانه آن حضرت به نگارش درآورد و او را واداشت که شش جلد ) کشف دوباره علی(
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به جهانیان تقدیم کند؛ کتابی که » علی، صداي عدالت انسانی«این محصول علمی گسترده را تحت عنوان 

  ». شهرت آن تمام آفاق را فراگرفته و بازتاب کم نظیري در جهان امروز داشته است

شود، کلمه منصف از نظر  آثار و نوشتارهاي شیعیان دیده میهمیشه در ادامه نام جرداق در » منصف«نام 

جالب . کنند شود که همانند شیعیان در مورد علی فکر می شیعیان به تاریخ نویس یا اندیشمندي گفته می

نتیجه منطقی این است  .اینجاست که نویسنده سطور باال معتقد است همه اندیشمندان باید هوادار علی باشند

مثالً دانته که در کمدي الهی علی و محمد را در . کند اندیشمند نیست او راجع به علی فکر نمیکه هرکس مثل 

  .بزرگان خارج کرد جهنم به تصویر کشیده است را باید از لیست

چندین زن نداشته  ؟علی رکورد دار آدمکشی نیستکه تواند نشان دهد  اما پرسش این است که آیا جرداق می

ه است، مردم را سرکوب نکرده است، با دست خود آدمها را نسوزانده است، سر نبریده است، است، برده دار نبود

به دو نیمه تقسیم نکرده است و غیره؟ آیا انصاف او همانند انصاف نویسندگان شیعه است که چشم بر تمام این 

 خوانند؟ بندند و علی را بخاطر داستانهایی که در همین نوشتار مطرح شدند عادل می وقایع می

 

راست و درست  ،تواند اثبات کند که هرچه او گفته است و بافته است روشن است که مسیحی بودن جرداق نمی

. این همه شیعیان یاوه براي علی بافته اند، یک مسیحی نیز به جمع آنها بپیوندد اتفاق خاصی نمی افتد. هستند

شوند، جرداق انسانی  وسل به مرجعیت میرسد شیعیان در نقل قول از جرداق دچار سفسطه ت به نظر می

ما است و سخنان او در مورد علی ذره اي ارزش ندارند مگر اینکه مستند به تاریخ نویسانی که در  ي دوره هم

جرداق به علی نیز به حدي نیست که او مسیحیت و » عشق«البته گویا . دورانی نزدیک به علی بوده اند، باشد

کاش جرداق در زمان علی وجود  اي. ده است کنار بگذارد و مسلمان شودتثلیث را که از نظر علی کفر بو

ار حقوق ذبازهم علی را بنیانگآیا بودم ببینم  شخصاً مایل !داشت تا علی نیز در مقابل او سر چند انسان را ببرد می

 ؟نوشت یا نه دانست یا نه و چنین مزخرفاتی را می بشر می

توانند نشان دهند که علی جایگاه ویژه و باالیی در اخالقمداري و  نمییک از ماجراهایی که در باال آمد  هیچ

شخصیت تاریخی علی در کتب تاریخی ثبت شده است، او نه تنها شخصیتی واال نداشته  که انسانیت دارد، آنگونه

اریخی و است بلکه انسانی ددمنش و فرومایه بوده است و اگر میان روایات روي منبري ها و مادر بزرگها و کتب ت

قدیمی قرار باشد یکی را مالك شناخت علی قرار دهیم، مسلماً باید کتب تاریخی را انتخاب کنیم و این انتخاب 
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جامعه اي که الگوهاي اخالقی اش . شود که میان شخصیت تخیلی و تاریخی علی فاصله بسیار بیافتد سبب می

 .وامع موفق و پیشرفته اي باشندتوانند ج انسانهایی دون و ددمنش همچون علی باشند هرگز نمی
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  زنان از دیدگاه علی 

  . همه چیز زن بد است و بدتر چیزي که در اوست این است که مرد را چاره اي نیست از بودن با او 

 نهج البالغه 230نامه ي 

 :لیست زنان عقدي امام علی

 فاطمه زهرا - 1

 خوله بنت ایاس حنیفه - 2

 لیلی بنت مسعود نهشلیه - 3

 اسماء بنت عمیس - 4

 فاطمه بنت حزام مکناه به ام البنین - 5

 ام سعید بنت عروه بن مسعود ثقفی - 6

 امامه بنت ابو العاص بن ربیع - 7

 

 .فرزند بجا ماند 34از او 

 نفر 16: فرزندان دخترامام علی 

 نفر 18: فرزندان پسرامام علی 

  

  نهج البالغه 80خطبه 

  ...االیمان نواقص الحظوظ نواقص العقولمعاشرالنّاس ان النساء نواقص 
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اما نقصان ایمان آنها به جهت نماز نخواندن و روزه نگرفتن  .از ایمان و ارث و خرد کم بهره هستنداي مردم ،زنها 

است در روزهاي حیض و جهت نقصان خردشان آن است که در اسالم گواهی دو زن به جاي گواهی یک مرد 

پرهیز کنیدو از پس از زنهاي بد  .ارث آنها نصف ارث مردان می باشد است و از جهت نقصان نصیب و بهره هم،

خوبانشان بر حذر باشید و در گفتار و کردار پسندیده از انها پیروي نکنید تا در گفتار و کردار ناشایسته طمع 

 .نکنند

 

  :این خطبه بعد از جنگ جمل خطاب به عایشه خوانده شده است(نهج البالغه  155خطبه 

  ....و اما فال نه فادرکها راي النساء و ضغن غالفی صدرها

اندیشه زنان غلبه یافت و کینه در سینه او جوشیدن گرفت،همچون دیگ آهنگران که در ) عایشه(فالن زن اما بر

نهی می نمود و بعد از این هم حرمت  آن فلز گدازند و اگر او را فرا می خواندند تا آنچه با من کرد با دیگري کند،

 .ند استو بزرگی پیش از این براي او باقی است و حساب و بازرسی با خداو

 

  نهج البالغه 14نامه 

  ...وال تهیجوا النساء با ذي و

به سرداران و  انگیزید،هر چند دشنام به شرافت و بزرگواري شما داده، و زنان را با آزار رساندن به آنها بر می

جانها و خردهاي ایشان ضعیف و سست است حتّی در زمانی که زنان مشرك  زیرا نیروها، بزرگانتان نا سزا گویند،

بر اثر  بودند ما را گفته بودند که از آنها دست باز داریمدر زمان جاهلیت اگر مردي زنی را با سنگ یا چماق میزد،

 .او را و بعد از او فرزندانش را سرزنش می نمودند آن،

 

  نهج البالغه 31نامه 

  ..وایاك و مشاورة النّساء فانّ رایهنّ الی افن و عزمهن الی و هن و
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ن بپرهیز،زیرا ایشان را رایی سست و عزمی نا توان است با پرده نشینی،نگاه آلوده شان را راه ببند از راي زدن بازنا

ماندگاریشان را افزون کندخارج شدن زنان از خانه بدتر نیست از اینکه  که سخت گیري در پرده نشینی آنان،

اگر  ).اندازه میتواند خطرناك باشد یعنی هر دو اینها به یک( کسی را که به او اطمینان نداري به خانه در آوري

کاري که بدور از توان اوست بدو مسپار زیرا زن چون گل  .چنان کن توانی کاري کنی که جز تو را نشناسند،

گرامی داشتن او را از حدمگذران و او را به طمع میانداز چندان که دیگري را  .ظریف است نه پهلوان خشن

شود که زن درستکار به نادرستی افتدو زن  زیرا سبب می دن نابجا،زنهار از رشک بردن و غیرت نمو .شفاعت کند

 .به عفت آراسته را به تردید کشاند

 

  .زن چون کژدم است که شیرین است گزیدن او 58حکمت 

  .غیرت زن کفر است و غیرت مرد ایمان است  119حکمت 

  .جهاد زن خوشرفتاري با شوهر و اطاعت از اوست  131حکمت 

هاي مردان است که تکبر و ترس و بخل باشدپس هر گاه زن هاي زنان بدترین خوبهترین خو  227حکمت 

سر فرود نمی آورد و هر گاه بخیل و زفت باشد مال خود و شوهرش را نگاه می دارد و هر گاه ترسو  متکبره باشد،

  .باشد از آنچه به او رو آورد می ترسد و دوري می گزیند

  .ي که در اوست این است که مرد را چاره اي نیست از بودن با اوهمه چیز زن بد است و بدتر چیز 230حکمت

 ).ذکر حکمتها از منبع ترجمه نهج البالغه فیض االسالم می باشد(

 

در تمام خطبه ها و نامه ها کلمه عام النّساء به کار برده شده و این نشان می دهد که عموم زنان مورد نظر علی 

هیچ وجه  به با گروه خاصی از زنان بوده است،وي ه در واقع روي صحبت این توجیه ک پس. ابن ابیطالب بوده اند

 .علی می بایست با بکار بردن عباراتی مناسب این ابهام را از بین می برد که اگر چنین بود،، چرا قابل قبول نیست

رد خطاب هیچگاه همه مردان را مو ،همچنانکه آنجا که در مورد مردان صحبت می کند و از آنان گله می کند

اي کسانی که به مردان  «: چنین می گوید 27به عنوان نمونه علی در قسمتی از خطبه . است قرار نداده

چقدر دوست داشتم که هرگز ! اي کودك صفتان بی خرد و اي عروسان حجله نشین! مانید ولی مرد نیستید می
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ملول و ناراحت ساخت خدا شما را  دیدم و نمیشناختم همان شناسایی که سر انجام مرا اینچنین شما را نمی

و کاسه هاي غم و اندوه جرعه جرعه  و سینه مرا مملو از خشم ساختید بکشد که این قدر خون به دل من کردید

  ».نقشه هاي مرا تباه کردید به من نوشاندید و با سر پیچی کردن و یاري نکردن،

انبار تاخته و هیچکس در مقابل قواي او پایداري این خطبه به هنگامی ایراد شد که خبر رسید سپاه معاویه بر 

بلکه مردانی  ،دهد که روي صحبت علی با تمام مردان و در همه زمانها نیست نکرده است و به خوبی نشان می

اند و با نافرمانی از او نقشه هایش را تباه ساخته مورد خطاب واقع شده اند که در حال حاضر خون به دل او کرده 

چنانچه گفته می شود مقصود اصلی عایشه  نهج البالغه بیشتر به کار می رود، 80یه در مورد خطبه جاند این تو

همه زنان مطابق قوانین اسالمی ارثی نصف . شود این نظر شدیدا رد می 80است که با توجه به محتواي خطبه 

گذشته از این  .نان صادق استمعادل بودن شهادت یک مرد با دو زن در مورد همه ز. مردان دارند نه فقط عایشه

از طرفی علی آنجا که در . تمام زنان چه مسلمان و چه غیر مسلمان چند روزي از ماه را عادت ماهانه هستند

از لفظ عام النساء استفاده نمی کند و دقیقا او را مورد خطاب قرار می دهد خطبه  ،مورد عایشه صحبت می کند

  .ازده خوبی نمایان می سنهج البالغه این امر را ب 155و  13

  ...کنتم جندالمرئه و اتباع البهیمه   13خطبه 

اي مردم شما سپاه زنی و پیرو حیوان زبان بسته اي بودید به صداي شتر برانگیخته می شدید و هنگامیکه پی    

  .کرده شد همگی گریختید

اما . روي صحبت او تمام زنان بوده اندنیاز به بحث بیشتر نیست و از آنچه از علی ذکر شد بخوبی نمایان است که 

در اینجا . استدالل علی درباره نقصان خرد و اندیشه زنان است ؛شایان ذکر است 80یکی از نکاتی که در خطبه 

علی معلول را جاي علت می گذارد و در واقع دلیل کمی بهره زنان از عقل را در این می داند که شهادت دو تن 

در حالیکه در واقع شرع اسالم چون زن را ضعیف و ناقص عقل تر از مردان ، ک مرد استمعادل شهادت ی از آنها،

از سویی دیگر علی علت کمی ایمان زنان را در این  .شهادت دو تن از زنان را معادل یک مرد قرار میدهد میداند،

ا کمیت را عامل باال رفتن کیفیت یعنی تنه میداند که آنها مدتی از ماه را نمی توانند نماز بخوانند و روزه بگیرند،

همین کافی ست تا  گویی که هر کس بیشتر نماز بخواند و ساعات بیشتري به عبادت اختصاص دهد، ،دانسته

هر چند که در هر صورت زنان در این باره هیچ دخالتی نداشته اند و تنها در برابر . ایمان او قوي و محکم گردد

 .دقانون طبیعت سر تعظیم فرود آوردن
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پس از زنان بد باید پرهیز کرد و از  خوبان آنها بر حذر بود و حتی در معروف هم از آنها اطاعت نکرد چون آنها 

عقل آنها نیز دچار نقص است و  وپس ایمان آنها ناقص  .تمام سال را نمی توانند روزه نگاه دارند و نماز بخوانند

در اینجا علی باز هم معلول را جاي . رثی نصف مردان دارنددلیل سوم هم آن است که بهره آنان کم است چون ا

ارث او را نصف ارث مرد قرار  ،چرا که شرع اسالم چون زن را در مرتبه  پایین تري از مرد میداند ،علت می گذارد

داده است هر چند که به هر حال این جمله قابل هضم نیست که چون ارث زنان نصف ارث مردان است پس باید 

  .هم از آنان اطاعت نکرد اموربان آنها بر حذر بود و در از خو

و نیز  80که با توجه به متن خطبه  .علت کار عایشه را غلبه یافتن اندیشه زنان بر او می داند 155علی در خطبه 

م به اقدا می توان حرف او را اینگونه تعبیر کرد که عایشه به علت غلبه یافتن اندیشه زنان بر او، 14یا  31نامه 

  .چنین نتیجه اي حاصل شد ،این کار کرد و از آنجا که راي و اندیشه زنان سست و ضعیف است

علی ضمن تکرار صحبتهاي قبلی خود . ازدعلی جایگاه و سیماي زن نزد او را به خوبی نمایان می س 31اما نامه

 .نماید در میاین بارحکم پرده نشینی درمورد زنان را صا ضعف خرد زنان، مبنی برناتوانی و

 

شَد من إدخَالک و اکفُف علَیهنَّ من أبصارِ هنَّ بِحجابِک إیاهنَّ، فَإنَّ شده الحجابِ أبقی علَیهِنَّ، و لَیس خُروجهنَّ بِأ

  من لَا یوثَقُ بِه علیهِنَّ، و إن استَطَعت أال یعرِفنَ غَیرَك فَافعل؛

هشان دار، تا نامحرمان را ننگرند، زیرا که سخت گیري در پوشش، عامل سالمت و استواري در پرده ي حجاب نگا

بیرون رفتن زنان بدتر از آن نیست که افراد غیر صالح را در میانشان آوري، و اگر بتوانی بگونه اي . آنان است

 .زندگی کنی که غیر تو را نشناسند چنین کن

کلمه مناسب براي مفهوم پوشش در  .نه پوشش ،حایل میان دو چیز است حجاب در واقع بیشتر به معناي پرده و

. تعبیر درستی نیست بنابراین تعبیر حجاب به پوشش که امروزه به کار می رود، .کلمه ستر است ،زبان عربی

  :میگوید  نهج البالغه می نویسد، 53همچنانکه علی در دستوري که به مالک اشتر در نامه 

  ...بک عن رعیتک فال تطولن احتجا  

مردم جدا حاجب و دربان تو را از  یعنی در میان مردم باش، کمتر خود را در اندرون خانه از مردم پنهان کن، 

  .نکند
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این نبوده که مالک اشتر باید روسري و یا روبنده خود را کنار » احتجابک  «که مسلما منظور علی از بکار بردن 

بکار برده به معناي  31پس حجابی که علی در متن نامه  .آمد و شد کندبگذارد و بدون آنها در میان مردم 

تا آنجا  .از دید علی این  پرده نشینی براي بقاي زنان بهتر است .پوشش نیست و معناي پرده نشینی را میدهد

صی همچنین از دید علی بیرون رفتن زن و آوردن شخ!) ؟(!اگر توانی کاري کن که جز تو را نشناسند که حتّی

پس چه بهتر که آنها تا حد امکان از . هر دو به یک اندازه می تواند بد و خطرناك باشد غیر قابل اعتماد به خانه،

  !)؟(خانه بیرون نروند و چه خوبتر اگر شرایطی فراهم شود که زن غیر از شوهر خود را نشناسد 

اما . نیازي به شرح و توضیح بیشتر نیست سازند و حکمتهاي ذکر شده به خوبی جایگاه زن نزد علی را نمایان می

خالی از  ،ی که علما و بزرگان اسالمی در رابطه با زن عنوان نموده اندیذکر شماري چند از نظرات و تفسیرها

  .لطف نیست

 .بودن با او بدتر چیزي که در اوست این است که مرد را چاره اي نیست جز است و زن بد همه چیز

 از دیدگاه ابن میثم بحرانی

که این ظاهر است و  یا از جهت نفقه اي است که بر مرد دارد، مقصود از اینکه احوال زن تماما بر مرد شر است،

یا ا زجهت لذت بردن از اوست که این خود عاملی باز دارنده از اطاعت الهی است،که مرد را از خدا دور می کند و 

احتیاجی است که در طبیعت وجود دینوي نسبت به  اینکه مرد را چاره اي نیست از همراه بودن با زن ضرورت و

عقلی است که  البته وجود شر در درون زن، .او هست و به خاطر این مسأله است که مرد زن را تحمل می کند

  .قوي تر از معلول می باشد

 )5شرح نهج البالغه ابن میثم ج(

 

  از دیدگاه عالمه خوئی

ادي و دنیوي می باشند که زندگی آنان از جهات مختلف با آن مردان ناگزیر از رویارویی و بر خورد با شئون م

کارگران، همسایگان،نزدیکان،فرزندان و غیره که در این  ،زن مانند مواجه شدن با مال، .شئون ارتباط دارد

خوبیها و بدیها و روبرو می شوند که این امور،به خوبی یا بدي مرد در  برخوردها آنان با سختیها و آسانیها ،

با  )ع(در شئون مختلف زندگی است و علی   برخورد با زن ر می گردد مشکل ترین این برخوردها،زندگی ب
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سخنان خود این آگاهی را داد که این رویارویی از تمام جهات براي مرد شر است زیرا زن اگر آشوبگر باشد عقل 

شد، مرد مکلّف به پرداخت مرد را سلب می کند و اگر بد کار باشد دل مرد را ترسو می کند، اگر همسر مرد با

نفقه اش می باشدو اگر زن بیگانه باشد مرد را به فساد و گمراهی سوق می دهد و اگر دشمن مرد باشد با بهتان 

و دورغ بر او پیروز می شودبا تمام این اوصاف مرد ناچار از بودن با زن است و رهایی وي از دست زن امکان پذیر 

  )21ج البالغه ،عالمه خوئی،جمنهاج البراعه فی شرح نه(  .نیست
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  از دیدگاه ابن میثم بحرانی

  .زن چون کژدم است که شیرین است گزیدن او

لفظ عقرب براي او استعاره شده است،منتها در زن  نیز اذیت می باشد، گزیدن براي عقرب است و چون شأن زن،

 اما در لحظه خارش، ه دنبال دارد،مانند زخمی که خاراندن آن اگر چه ناراحتی ب گزیدنش همراه با لذت است،

 )5شرح ابن میثم بحرانی، ج(این خاراندن همراه با لذت است 

 

 31نظر ابن میثم بحرانی پیرامون وصیت 

 

  :به اموري وصیت نمود از جمله اینکه در مورد زنان،)ع(به امام حسن ) ع(علی

نقصان هستند و فکر آنان در معرض  از مشورت کردن با زنان بپرهیز،زیرا که آنان از نظر عقالنی داراي - 1

 .سزاوار نیست که مورد مشورت قرار گیرد خطاست و هر کسی که اینچنین باشد،

 

  .دیدگان زنان را به واسطه حجاب بپوشانید که این فصیح ترین کنایات از حجاب است 2

 نماید وارد خانه اش)خواه زن خواه مرد(جایز نیست شخصی را که اطمینان به او نمی باشد  - 3

 

در بعضی مواقع، فساد آوردن بعضی از مردم به خانه،بیش از بیرون شدن زنان از خانه است و بهتر این است  - 4

 .که زن در حالتی باشد که غیر از شوهر را نشناسد

 

 .نباید مسلط  شوند) اعم ازخوردنیها و پوشیدنیها و غیره (زنان براموري که خارج ازتوانایی آنهاباشد- 5
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است نه کار فرما،غرض آن است که زن محلی براي لذت و بهره جویی  )ریحانه(که زن چون گیاهی خوشبو اما این

از جهت استعاره باشد،زیرا زنان عرب عطر را بسیار  است و شاید هم اختصاص دادن لفظ ریحانه براي زن،

بلکه  اي حکمرانی خلق نشده،اما اینکه زن نمی تواند کار فرما باشد،براي این است که او بر .استعمال می کردند

  .باید بر او حکومت کرد

  .در گرامی داشتن او از آنچه که مربوط به اوست تجاوز مکن- 6

زن را به طمع شفاعت براي دیگران نینداز،زیرا از توانایی او خارج است و این امر ناشی از نقصان غریزه و - 7

 .ناتوانی اندیشه اوست

 

ر نبرد،زیرا که این امرسبب فساد براي وي میشود،یعنی او را به کاري درمورد زنان پاکدامن غیرت به کا- 8

 )5شرح نهج البالغه ابن میثم ،ج(کند و قبح و زشتی عمل را از او سلب میگرداند ناشایست وادار می

 

 از دیدگاه عالمه خوئی 31شرح وصیت 

 

 :به امور زیر وصیت نموده است ،امام در رفتار با زنان

 .ان به جهت ناتوانی اندیشه و اراده و تصمیم آنها در امورترك مشورت با زن- 1

دیدگان زنان را از بیگانگان و زیبایی دنیا بوسیله حجاب باز دارد زیرا براي آنها پاینده تر است و سبب  - 2

 .وفاداري به همسر می شود

 .مردان غریبه را اگر اهل فساد و فتنه هستند به خانه ات راه مده - 3

منزل،مانند نیازهاي سخت و اموري را که از توانایی زنان خارج است،بر عهده ایشان مگذار،زیرا  تدبیر امور - 4

 .موجب رنج آنها می شود و زیبایی و ارزش آنها را از بین می برد

زیرا سبب توجه دیگران به سوي ایشان می گردد و منجر به  ،او را به شفاعت در مورد دیگري وادار مکن - 5

  .دفسادشان می شو
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از اظهار غیرت و بدگمانی در جائیکه نباید غیرت بکار رود بپرهیزد،مقصود این است که از سوءظن نسبت به - 6

منهاج البراعه فی شرح نهج (زنان دوري نماید و مهر آنان بر دل گیرد،زیرا بدگمانی موجب فساد آنها می شود 

  )20البالغه ،عالمه خوئی،ج

  بحرانیاز دیدگاه ابن میثم  14شرح نامه 

این است که با اذیت و آزار نسبت به زنان موجب شرارت آنها نشوید، اگر چه آنها )ال تهیجوا النّساء(مقصود از 

دشنام دادن نسبت به شرافت و بزرگی شما را به باال ترین حد برسانند و این مساله عدم آزار و اذیت زنها،ناشی از 

ا این است که آنان قادر به مقاومت در مقابل مردان نیستند و در ضعف القوا بودن آنان است و منظور از ضعف آنه

این مورد سالح ضعیفی دارند،بدین معنا که براي دفع اذیت و آزار،متوسل به دشنام دادن می شوندمنظور از بکار 

شنام را بردن نواقص العقول،در مورد زنان این است که زنان،قوه اي براي تعقل این مسأله ندارند که عدم فایده د

بفهمند و این عدم توانایی بر تعقل از رذائل اخالقی است که مستلزم زیاد شدن شر و بدي است و باعث بر 

که می فرماید  )ع(قول حضرت علی  و که فرد می خواهد آن را آرامش بخشدانگیختن حاالت درونی می شود،

ور شدیم که از ایشان دست بر داریمحال ما در زمان رسول مأم) (ان کنا لنؤ مر بالکف عنهن وانهن لمشرکات (

در صورت اظهار اسالم، اولی به این است که نباید موجب اذیت و آزار آنها شوند و قول )آنکه مشرکه بودند

بر )در زمان جاهلیت(حضرت که می فرمایدو ان کان الرّجل الی آخره  اگر کسی زنش را با سنگ یا چماق می زد 

آن مرد فرزندانش را سرزنش می نمودند،این مسأله هشداري است براي اینکه اذیت  اثر آن زدن،آن مرد و بعد از

و آزار زنان،به دنبال خود مفسده اي دارد که این مفسده همان ننگی است که که با مرد آزار دهنده در حالت 

بالغه ابن شرح نهج ال(  .حیات و بعد از وفاتش نیز،همراه است یعنی وي پیوسته مورد سرزنش قرار می گیرد

  )4میثم بحرانی،ج

  :و نظر ابن ابی الحدید 226حکمت 

در حکمت افالطون آمده است از استوار ترین دالیل عالقه مرد به همسرش و همبستگی میان آن دو،این است 

که صداي زن،ذاتا پایین تر از صداي مرد،قوه تشخیص و تمییز او کمتر از قوه تشخیص مرد و قلبش نازك تر و 

از قلب مرد می باشد،پس هر گاه یکی از صفات زن نسبت به مرد فزونی یابد،به همان میزان از مرد دور رقیق تر 

 )17شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ،ج(می شود
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  از دیدگاه عالمه خوئی 226حکمت 

،و شعله از مهمترین صفات پسندیده و واجب زن،پاکدامنی و امانت اوست،زیرا زن در معرض شهوت مردان بیگانه

ور شدن عشق و احساس از هر جهتی است زن مالک خانه و حافظ اموال شوهر است و از سوي دیگر در نزد 

مردم به ضعف و عدم توانایی شهرت دارد،پس ناگزیر باید زن را نسبت به مال و نفس آگاهی داد از بهترین صفات 

یگانه،یا طمع آنها نسبت به زنها شود،این کبر و زن تکبر است،بگونه اي که این کبر و غرور،مانع از نظر مردان ب

غرور از صفات مذموم و ناپسند براي مرد است و در مورد زن از صفات مورد ستایش به شمار می رود همچنین 

بخل در زن که خودداري از بخشش اموالی می باشد که در دست اوست،از صفات پسندیده استزیرا این عمل از 

به اموال وي جلوگیري می کند همچنین صفت ترس در زن که به معناي ترس از رفتن طمع بیگانگان و سارقین 

این صفات  .موجب مقید شدن زن میگردد به مکانهاي خلوت و سفر در تاریکی شب و سفر در صحرا می باشد،

   .با احساس در ارتباط است و احساس در زن قوي تر از مرد است) تکبر-بخل- ترس(

  )21ج البالغه ، عالمه خوئی،جمنهاج البراعه فی شرح نه( 

  .غیرت زن کفر است و غیرت مرد ایمان است

  :نظر ابن میثم بحرانی

غیرت مرد،مستلزم بر آن چیزي است که خداوند بر آن خشم دارد چون خداوند دو مرد را بر یک زن دشمن دارد 

است و این ایمان موافق رضاي خدا و مؤید نهی خداوند  و خشم بر آنچه که خداوند بر آن خشم می گیرد،

باشد اما غیرت زن در تحریم آنچه خداوند حالل کرده است، یعنی اشتراك دو زن یا بیشتر براي یک مرد و  می

مقابله کردن بر این مسأله رد و انکار و تحریم آنچه که خداوند حالل کرده است، می باشد واین مستلزم کفر 

  )5شرح نهج البالغه ابن میثم ،ج(  .است

  .وشرفتاري با شوهر و اطاعت از اوستجهاد زن خ

  :نظر عالمه طباطبایی

اسالم محرومیت هاي زنان را مانند محرومیت جهاد در راه خدا بدون عوض و جبران به مثل نگذاشته،بلکه کمبود 

آن را به معادل آن در فضیلت و مزیت تدارك نموده،مثال نیکو داشتن شوهر را  معادل جهاد قرار داده،این کارها 

ولی در نظر اسالم  ،ارزشی نداشته باشد، این گونه مزایا چه بسا براي ما که بازار فاسد زندگانی ما را احاطه کرده و
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خداوند تعالی نیز هر  می جوید،  که هر چیزي را به بهاي حقیقی آن می سنجد و فضایلی را که مرضی خداست،

ي وي نهاده و آن را مستلزم به آن راه ساخته چه را به ارزش آن مقدار فرمود و راه مخصوص هر کس را جلوي پا

و قیمت هر کس معادل خدمات انسانی وي و به وزن اعمال او قرار داده، پس در اسالم شهادت مرد در میدان 

و گذشت از خون رنگین بر نیکو شوهر داري زن برتري نداردو حاکم که چرخ زندگی اجتماع را می چرخاند  نبرد

ت تکیه می زند بر زنی که خانه دار است مایه افتخاري ندارد با اینکه اینها مناسبتی یا قاضی که بر مسند قضاو

هستند که اگر عمل به حق کرده و بر حق رفته باشند،جز تحمل بار گران مسئولیت حکومت و قضاوت و در 

بر کسانی  پس اینان چه افتخاري ،معرض عالج و مخاطراتی براي دفاع از حقوق ضعفا واقع شدن،فایده اي ندارد

دارند که دین آنها را از ورود به این کارها منع کرده و بر ایشان راه دیگري پیش رو نهاده است این افتخارات را 

چرا که در  .زنده و استوار می دارد احتیاجات مختلف اجتماعات و برگزیدگی افرادي از خود براي هر کاري،

  .هاي اجتماع، جاي انکار نیستاختالف شئون اجتماعی و انسانی برحسب اختالف محیط 

  )  517، ص4تفسیر المیزان،ج(  

  و در پایان نظر ابن میثم پیرامون حکمت مذکور

جهاد زن نیکو شوهر داري کردن است و این از اسرار شوهر داري می باشد طاعت شوهر در طاعت خداست و در 

   .منقاد می شود هی،زن شکسته می شود و نفس زن در صراط ال ي این مسأله نفس اماره

 5شرح نهج البالغه ابن میثم ،ج
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 رد شمس  داستان

با   بیش از بیست نفر از بزرگان اهل سنت ،را عالوه بر علماي شیعه» بازگشت خورشید«یا »  رد شمس«  داستان

و از دیگر صحابه بو هرَیرَة أرى، دخُاللمه، جابر، ابو سعید م سع، اُ، ابو راف  أَسماء بِنْت عمیساختالف مختصرى از 

که وقوع آن را در فتح خیبر و هنگام تقسیم   از حوادث سال هفتم هجرت است» رد شمس«.  اند  نقل کرده

سرش را در ) ص(یت شده است که روزى هنگام عصر رسول خدا ااز اسماء بنت عمیس رو. یم ذکر کرده انداغن

نماز عصر ) ع(عارض شد و طول کشید تا غروب شد و على نهاد و حالت وحى بر آن حضرت ) ع(دامان على 

یا نماز عصر آ: فرمود) ع(به على   نخوانده بود، اما به احترام پیغمبر نتوانست از جا برخیزد و چون پیغمبر برخاست

 در راه اطاعت تو و فرمانبردارى) بنده تو(پروردگارا على «: پیغمبر دعا کرده گفت. نه: عرض کرد اى؟ خوانده 

خورشید را دیدم که بازگشت و   ین وقتادر : اسماء گوید» .رسول تو بوده پس خورشید را براى او بازگردان

ین حادثه اگر اوقوع .  وضو گرفت و نمازش را خواند، آنگاه غروب کرد) ع(دیوارها را دوباره آفتاب گرفت تا على 

رخداد چنین  .داوند بر همگان اثبات شده استنزد خ) ع(اما فضیلت علی  ،یره نظام طبیعت خارج استاچه از د

پدیده اي براي فردي که خداوند به جهت بزرگداشت و باال بردن مقام و اظهار کرامت او محل تولد او را خانه 

 .یتی است بر همگانآخویش قرار داده؛ 
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 عالقه ي ایرانیان به علی 

ا کردند؟ علی در دوران خالفت عمر و عثمان چه چرا و به چه دلیل ایرانیان این چنین به علی دلبستگی پید

چه کمکی به  ،کمکی به ایرانیان شکست خورده کرد؟ علی در دوران خالفت خودش که در جایگاه قدرت بود

شود که علی از اعمال وحشیانه اعراب در ایران  در هیچ کجاي تاریخ موردي پیدا نمی. ایرانیان کرد؟ هیچ و هیچ

 ،عمر و عثمان در قتل عام و رفتار وحشیانه با اسیران ي در مورد دستورات بی رحمانه جلوگیري کرده باشد و یا

همیشه در مشورتهاي خویش با عمر و عثمان با آنها همراهی کرده  ،بلکه برعکس. به کمک ایرانیان شتافته باشد

خلیفه اي که  ،خلیفه خود و این منطقی تر به نظر میرسد که یک عرب با. تا بهتر و راحتتر بر ایرانیان چیره شوند

پس علی دلیلی !! آنهم قوم عجم   ،تا جانبدار قومی بیگانه باشد ،همفکري کند و همراهی ،با او  بیعت کرده است

آیا بدیهی . همانطوري که عمر وعثمان نداشته اند ،براي کمک به ایرانیان و در دلش مهري براي ایرانیان نداشته

  هر که به فکر قوم خویش باشد و نه قوم بیگانه؟ ،جریان دارد نیست که وقتی جنگی بین دو قوم

یکی از بهانه هایی که تازي پرستان نادان براي بیگناهی علی می آورند این است که حمله تازیان به ایران در 

  .پس علی بیگناه است ،زمان عمر صورت گرفته

در تمام رایزنی ها شرکت داشته  ،مر و عثمانع ،علی در کنار و همپاي دیگر خلفاي تازي ،براساس اسناد تاریخی

در نهج البالغه چنین . یکی از مشاوران مهم عمر و عثمان بشمار میرفته ،و به عنوان یکی از مردان جنگجوي

  :آمده

  :146نهج البالغه خطبه 

ان با از سخنان آنحضرت علیه السالم است به عمر بن خطاب هنگامی که براي رفتن خود به جنگ با اهل ایر« 

 .آن بزرگوار مشورت نمود

 

عمر گفت یا علی پس دستور چیست؟ فرمود راي اینست که تو در مدینه مانده مرد دلیري را امیر لشگر اسالم 

نموده بجنگ ایرانیها بفرستی و اگر هم مغلوب شده شکست بخورند تو در جاي خود مانده دوباره لشگر آماده 

عمر این راي را اختیار نموده نامه اي به   ،مان ابن مقرن لیاقت داردمیسازي و براي سرداري لشگر اسالم نع

  ..…نعمان که در بصره بود نوشت و او را مامور نمود که به سپهساالري لشگر اسالم به جنگ ایرانیها برود
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  :پس راي خود را براي نرفتن عمر بکارزار از روي برهان چنین بیان فرمود

پس اگر  ،لکت مانند رشته مهره است که آنرا گرد آورده بهم پیوند می نمایدمکان زمامدار دین و حکمران مم

  .……رشته بگسلد مهره ها از هم جدا شده و پراکنده گردد و هرگز همه آنها گرد نیامده است

  ..…بسیار است) و غلبه بر سایر ادیان(لیکن بسبب دین اسالم  ،اگر چه امروز عرب اندکست

در تجهیز لشگر و (را بوسیله عرب بگردان ) ي جنگ(باش و آسیا) ساکن و برقرار(پس تو مانند میخ وسط آسیا

  ..…و آنان را به آتش جنگ در آورده خود بکارزار مرو ) آراستگی و انتظام امرایشان بکوش

ن که اگر او ار از بی ،این پیشواي عرب است: و دیگر آنکه اگر تو وارد کارزار شوي ایرانیها ترا ببینند میگویند

نابود (تو و طمعشان را در ) جنگ با(و این اندیشه حرص ایشانرا بر  ،آسودگی خواهید یافت) بقتل رسانید(ببرید 

  »……تو سختتر و زیاد تر می گرداند) کردن

  :بريطو در تاریخ 

  1943 -1942برگ  5بري پوشینه ط

 .…چنان بود که عمر آنها را از پیشروي در دیار جبل منع کرده بود« 

 

نگاه نداي نماز جماعت دادند که مردم فراهم آمدند و سعد بیامد و عمر از نام سعد فال نیک زد و بر منبر آ. …

  :به سخن ایستاد و خبر را با مسلمانان بگفت و با آنها مشورت کرد و گفت

ین دو آیا صواب است که من با کسانی که پیش منند و آنچه فراهم توانم کرد بروم و در منزلگاهی میان ا.. …

شهر فرود آیم و آنها را براي حرکت دعوت کنم و ذخیر قوم باشم تا خدا ظفرشان دهد و آنچه را خواهد مقرر 

  اگر خدا ظفرشان داد آنها را سوي دیار پارسیان برانم که بر سر ملکشان جنگ آغاز کنند؟. کند

  :آنگاه علی بن ابیطالب علیه السالم برخاست و گفت

ت راي صواب آوردند و مکتوبی را که به تو رسیده فهمیدند، ظفر و شکست این کار به اي امیر مومنان، جماع

وضع تو نسبت به مسلمانان چون رشته مهره هاست که آنرا فراهم دارد و نگه دارد و .. …بیش و کمی نیست، 

چه کمند اما بوسیله  اکنون عربان اگر. مهره ها پراکنده شود و برود و هرگز به تمامی فراهم نیاید ،اگر پاره شود
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بمان و به مردم کوفه که بزرگان و سران عربند و از جمع بیشتر و تواناتر و کوشاتر از . اسالم بسیارند و نیرومند

اینان باك نداشته اند، بنویس که دو سوم آنها سوي پارسیان روند و یک سوم بمانند و به مردم بصره بنویس که 

  ». م کوفه فرستندجمعی از سپاه آنجا را به کمک مرد

  1945ادامه در برگ 

اما بعد اي امیر مومنان، اگر مردم شام را از شام ببري رومیان سوي زن و فرزندشان بتازند : علی برخاست گفت« 

و اگر مردم یمن را از یمن ببري حبشیان سوي زن و فرزندشان تازند، تو اگر از این سرزمین بروي همه اطراف 

که پشت سرت به سبب زنان و نانخوران از آنچه در پیش روي داري مهمتر شود، این آن آشفته شود تا آنجا 

یک گروه پیش زن و فرزند : کسان را در شهرهایشان به جاي گذارد و به مردم بصره بنویس که سه گروه شوند

وفه روند، بمانند و گروهی با ذمیان بمانند که نقض پیمان نکنند و گروهی دیگر به کمک برادران خویش سوي ک

  ». اگر عجمان فردا ترا ببینند گویند این امیر عرب است و ریشه عرب، و سختتر و مصرانه تر حمله کنند

چه بسا . علی شرکت عمر را در سپاه تازیان به سود تازیان نمی دید و با آن مخالفت کرد ،همانطور که می بینید

بت جنگ به سود ایرانیان خاتمه یان می شد و عاقباعث برافروخته شدن ایران ،وجود عمر در میان سپاه عرب

  .یافت می

بهانه  ،و با این حال. چقدر ملیت عربِ علی برایش اهمیت داشته که آنرا چند بار تکرار میکند که دقت کنید

براي علی ایرانی و یا عرب بودن مهم نبوده بلکه علی براي حق و حقوق ایرانیان تالش   :جویان اسالمی میگویند

  ما می پرسیم کجا و چگونه و چرا؟!!! دهمیکر

  :مینویسد» …مالحظاتی در تاریخ ایران « علی میر فطروس در همین مورد در کتاب 

 ،در همین جنگ. علی در حمله به ایران و خصوصا در جنگ نهاوند از عوامل مهم و از مشاوران نزدیک عمر بود« 

خواست که شخصا به  ،عمر براي تشویق و ترغیب سپاه  ،شکست خورده بودند  -ابتدا –وقتی سپاهیان اسالم  

تو سر این سپاهی و اگر :  اما حضرت علی او را از این کار منع کرد و به عمر توصیه کرد ،جنگ ایرانیان برود

تو باید مرکز خالفت را داشته باشی تا اگر سپاه اسالم  ،سپاه اسالم بکلی متالشی شود  ،بروي و کشته شوي

  . اینجا پشت دارد  ،بداند که) ایرانیان(دشمن   ،شکست خورد

  ).446 – 443نهج البالغه برگ +   147برگ  -اخبار الطول+    1945و   1943برگ  5پوشینه  -تاریخ تبري: نگاه کنید به(
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نمونه هاي بسیاري از اینگونه مشاورتها و همیاري علی در هجوم به ایران و کمکهایش به عمر و عثمان در امور 

  :فت، در تاریخ وجود داردخال

 

ابوبکر از آن پس که فرستادگان برفتند علی و زبیر و طلحه و عبداهللا بن مسعود را بر گذرگاههاي مدینه « 

 1371برگ  4بري پوشینه ط   ». …گماشت

 

 

  1631برگ  4بري پوشینه ط

  :عبداهللا بن عمر گوید« 

علی بن ابیطالب عهده دار قضا  ……ر حج کرد سالی که عمر به خالفت رسید عبدالرحمان بن عوف را ساال

  ».بود

  1632برگ   4طبري پوشینه 

عمر نداي نماز داد و مردم بر او فراهم شدند و کس فرستاد و علی علیه السالم را در مدینه جانشین کرده بود « 

  ». بخوان که بیامد

  ». … و چنان بود که علی علیه السالم را در مدینه جانشین عمر شده بود. ……«

  )پس از آوردن پروه هاي تیسفون( 1822برگ  5طبري پوشینه 

کسانی که این را تسلیم کرده اند موتمن : وقتی شمشیر خسرو و کمر بند و زیور وي را پیش عمر آوردند گفت« 

  .بوده اند

  ». تو خویشتن داري، رعیت نیز خویشتن دار شده: گفت یعل

  1842برگ  5طبري پوشینه 

  تاریخ از چه روز  نهم؟: مردم را فراهم آورد و گفتعمر بن خطاب « 
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  ». از روزي که پیمبر خدا صلی اهللا علیه و سلم هجرت کرد و سرزمین مشرکان را ترك کرد: علی گفت

  1864برگ  5طبري پوشینه 

  .دهیدجزیه ب: فرستادگان قوم سوي عمر رفتند، ولید نیز سران و دینداران نصاري را فرستاد، عمر به آنها گفت« 

  .چیزي از ما بگیر و نام آنرا جزیه مگذار: گفتند

  .خواهید بنامید ما نام آنرا جزیه می گذاریم و شما هر چه می: عمر گفت

  اي امیر مومنان مگر سعد زکات را دو برابر از آنها نگرفته است؟: علی بن ابیطالب گفت

  ». چرا و سخن علی  را شنید: گفت

  2046برگ  5طبري پوشینه 

 »اب با مسلمانان در کار ترتیب دیوانها مشورت کرد،طّربن خَمع  

  ». شود تقسیم کن و چیزي از آن نگه مدار هر سال اموالی را که پیش تو فراهم می: علی بن ابیطالب گفت

  )هنگام جانشینی عمر( 2078برگ  5طبري پوشینه 

ه و خدمت موثر در کار دین بیش از تو می گویی به سبب خویشاوندي پیمبر و سابق: عبدالرحمان به علی گفت« 

و بیجا نیست، اما اگر کار از تو بگردد و به تو نرسد کدام یک از این جمع را . همه حاضران شایستگی خالفت دارم

  .براي اینکار شایسته تر میدانی

 »عثمان : گفت 

  2079برگ  5طبري پوشینه 

عبدالرحمان کس به طلب علی فرستاد و به .. …دعبدالرحمان سه روز در خانه خود بماند که نزدیک مسجد بو« 

  اگر با تو بیعت نکنم به کی نظر می دهی؟: او گفت

  ». عثمان: گفت 

  )جانبداري علی از عثمان( 2127برگ   5طبري پوشینه 
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گویید همانند آن کسید که خویشتن را ضربت می زند که  شما که عیب عثمان می: علی علیه السالم گفت« 

  ». همراهش را بکشد

  )شورش مصریان بر عثمان( 2241برگ   6طبري پوشینه 

  ».سخن کرد که آنها را بازگردانندوقتی مصریان در ذي خشب منزل گرفتند، با علی و یاران پیمبر خدا « 

  2243برگ   6طبري پوشینه 

.. …کنند و شاهد آن شوند سخن گوي که مردم استماع: پس از رفتن مصریان علی پیش عثمان آمد و گفت« 

بیم دارم گروهی دیگر از کوفه بیایند و بگویی اي علی سوي آنها برو و من رفتن نتوانم و معذورم نداري، و گروه 

دیگر از بصره بیایند و گویی اي علی سوي آنها برو اگر نروم پنداري که رعایتخویشاوندي نکرده ام و حق تو را 

  ». سبک گرفته ام

  2245برگ   6طبري پوشینه 

سخن علی را شنیدم که دیگر پیش .. …: چون برون شد نائله دختر قرامضه، زن عثمان پیش وي آمد و گفت« 

  .تو نخواهد آمد، مطیع مروان شده اي که تو را هر کجا بخواهد می کشد

  .چه باید کرد: گفت

  ».کند خویشاوند است و خالف تو نمی کس پیش علی فرست و از او استمالت کن که: گفت

  2248برگ   6طبري پوشینه 

اي امیر : علی گفت .آنروز که عثمان غش کرده بود علی بن ابیطالب پیش وي رفت، بنی امیه اطراف وي بودند«

  ». شود مومنان تو را چه می

  2254برگ   6طبري پوشینه 

ردم چنان بوده که اي ابو حسن، رفتار م: پس عثمان کس سوي علی فرستاد و او را خواند و چون بیامد گفت« 

  ». دیده اي و رفتار من چنان بود که دانسته اي، میترسم مرا بکشند، آنها را پس فرست

  2278برگ   6طبري پوشینه 
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را بکشیم و مردم به این حادثه از ما ) عثمان(از این ورطه رهایی نداریم جز اینکه این مرد:  مصریان  گفتند« 

آهنگ در کردند اما حسن و ابن زبیر و محمد بن . کشتن عثمان نماند و راهی براي نجاتشان جز. مشغول شوند

طلحه و مروان بن حکم و سعید بن عاص و دیگر فرزندان صحابه که با آنها بودندمانعشان شدند و در هم 

  ». آویختند

  2284برگ   6طبري پوشینه 

  پس از کشته شدن عثمان

  ». د و به جاي وي نیکی آردخدا عثمان را رحمت کن: علی نیز خبر یافت و گفت« 

  2286برگ   6طبري پوشینه 

  ».حسن نزد وي بود. همه کسان برفتند، عثمان قرآن خواست و قرائت آغاز کرد« 

  2302برگ   6طبري پوشینه 

  ……وقتی عثمان براي آخرین بار محاصره شد: عکرمه به نقل از ابن عباس گوید« 

  بود؟مگر دو محاصره : از ابن عباس پرسیدم: گوید

آري، محاصره اول ده روز بود، مصریان آمده بودند که علی در ذي خشب آنها را بدید و از عثمان بازشان : گفت

  » ……گردانید، بخدا علی براي وي یاري راستگو بود

  )گفتگوي شریح بن هانی با عمروعاص( 2590برگ  6طبري پوشینه 

من کی مشورت علی را پذیرفته ام یا : هم رفت و گفتاین سخنان را باوي بگفتم که چهره اش در: شریح گوید« 

  پیرو دستور وي بوده ام یا به راي او اعتنا داشته ام؟

اي روسپی زاده، چه مانعی دارد که نظر سرورت را که پس از پیمبر پیشواي مسلمانان است، بپذیري؟ : گفتم

  ».به راي وي کار میکردند کسانی بهتر از تو بودند یعنی ابوبکر و عمر با او مشورت می کردند و

  415برگ  134نهج البالغه خطبه 
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از سخنان آن حضرت علیه السالم است هنگامیکه عمربن خطاب براي رفتن بجنگ رومیان از آن بزرگوار « 

  ». …مشورت نمود 

  1999برگ  5طبري پوشینه 

میان ما و آنها دریایی از  خوش داشتم که: وقتی خبر فتح خراسان به عمر رسید گفت: علی بن ابیطالب گوید« 

  .آتش بود

  ». چرا از فتح آنها آزرده اي که اینک وقت خرسندي است: گفتم

  ).نمونه خرسندي علی در فتح و کشتار ایرانیان بدست سرداران خونخوار تازي(

  1872برگ  5طبري پوشینه 

د و علی علیه السالم را در عمر روانه ش .در همین سال یعنی سال هفدهم عمر براي آخرین بار سوي شام آمد«  

  ». مدینه جانشین کرد

  :علی به مردم کوفه گفت  ،پس از شکست ایرانیان و پیروزي اعراب

  .را ببردید) ایرانیان(شما شوکت عجمان! اي مردم کوفه

 819برگ  235نهج البالغه خطبه 

 ابن عباس فرمود زمانیکه از طرف عثمان که در محاصره از سخنان آنحضرت علیه السالم است که به عبداهللا« 

نمود که به ملک خود در ینبع تشریف  بود نامه اي براي آن بزرگوار آورد، در آن نامه از آن حضرت درخواست می

بعد از آنکه مانند آن درخواست را پیشتر هم . ببرد تا غوغا و هیاهوي مردم براي نامزد نمودن او بخالفت کم شود

پیش از آن خواست که حضرت به ینبع تشریف ببرد، چون رفت پس از آن درخواست نمود که از ( .موده بودن

پس امام ) .نمود که به ینبع تشریف ببرد مدینه برگشته او را یاري فرماید، اکنون دوباره درخواست میه آنجا ب

  :علیه السالم فرمود

پیش از (لو بزرگ، بیایم و برومد نند شتر آب کش قرار دهد باخواهد مرا مگر اینکه ما اي پسر عباس، عثمان می

بیایم، و ) براي یاري او از ینبع به مدینه(بیرون شوم، پس از آن فرستاد ) از مدینه(بسوي من فرستاد که ) این

زیاد کوشش از ( بطوریکه، و از او دفاع نمودم) او را یاري کرده(میفرستد که بیرون روم، بخدا سوگند) راو ت(اکنون
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چون بر اثر کارهاي ناشایسته اي که کرده و بجا میاورد مستحق دفاع نمی ( گناهکار باشم) کردن در همراهیش

  »). باشد

از نوشته هاي باال در نهج البالغه نمایان است که علی مانند مهره اي، مشاوري و زیردستی در خدمت عثمان 

کرده و دستور آمدن و  آب کش به این سو و آن سو روانه می خواسته او را مانند شتر بوده است که هرگاه می

آیا این همان علی است که آخوند شیعه به ما فروخته است که با دستگاه . رفتنش را از مدینه میداده است

  مویان در ستیز بوده است و در حمله و کشتار ایرانیان دست نداشته است؟؟؟؟خالفت اُ

با علی  ،خواهد در مورد فرش گرانبهاي بهارستان تصمیم بگیرد امی میدر جاي دیگر می بینیم که عمر هنگ

  ):213ص  1ج  –ابن اثیر  ،تاریخ تبري و همچنین کامل( .کند رایزنی می

  :1824برگ   ،پوشینه پنجم   تاریخ تبري

در آن  به اندازه یک جریب که ،کپارچهی ،راع در شصت ذراع بودشصت ذَفرش . را بر این قرار فرستادفرش . …« 

راههاي مصور بود و آب نماها چون نهرها و البه الي آن همانند مروارید بود و حاشیه ها چون کشتزار و سبزه زار 

  .از حریر بر پودهاي طال که گلهاي طال و نقره و امثال آن داشت .بهاران بود

همه جنگاورانی که حضور از خمسها به « : مس به کسان چیز داد و گفتاز خُ  ،را پیش عمر آوردند فَرشوقتی 

آنگاه  ».داشته اند یا میان حصول دو خمس کوشا بوده اند باید داد و گمان ندارم از خمس بسیار داده باشند

  »دهید؟ چه راي می فرشاین  ي درباره«: به مصارف آن تقسیم کرد و گفت خمس را

  »یست؟این را به راي تو واگذاشته اند راي تو چ« : جماعت همسخن شدند و گفتند

اما تامل باید که اگر اکنون آنرا بپذیري فردا کسانی به   د،کار چنانست که گفتن  ،اي امیر مومنان« :اما علی گفت

  ».دستاویز آن به ناحق چیزها بگیرند

  .و آنرا پاره پاره کرد و به کسان داد» .راست گفتی و اندرز دادي« : عمر گفت

  :ورت عمر و علی به زبان دیگري آورده شدهري همین مشبطَدوباره در برگ دیگر تاریخ 

  :1825برگ   ،پوشینه پنجم  ،بريطتاریخ 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        علی قتال العرب        78 

 

خوابی دید و کسانی را  فراهم آورد و حمد و ثناي خدا کرد   ،را در مدینه پیش عمر آوردند فرشو چون : گوید« 

 ،ه نظر او واگذاشتندبعضی دیگر ب ،بعضی ها گفتند آنرا بگیرید  ،و درباره فرش راي خواست و قصه آنرا بگفت

چرا علم خود را  « : علی سکوت عمر را دید برخاست و نزدیک او رفت و گفت. بعضی دیگر راي مشخص نداشتند

جهل می کنی و یقین خود را به مقام شک می بري؟ از دنیا جز آن نداري که عطا کنی و از پیش برداري یا 

  ».بپوشی و پاره کنی یا بخوري و ناچیز کنی

یک پاره آن به  علی رسید که به بیست . است گفتی و فرش را پاره پاره کرد و میان کسان تقسیم کردر« :گفت

  ».هزار فروخت و از پاره هاي دیگر بهتر نبود

و همچنین در تاریخ حبیب السر در مورد پروه هایی که بدست تازیان افتاد و پخش آنها در میان اهل بیت و ی

  .سخن گفته شده استسهم علی از فرش بهارستان 

  481پوشینه اول،  برگ   –میر خواند –تاریخ حبیب السیر 

 »… .باجتماع غنایم . …فتح و نصرت اختصاص یافت به لوازم شکر الهی قیام نمودهه قاص چون بسعد بن ابی و

زربفت و  نقود نامعدود و جواهر زواهر و اوانی زرین و سیمین و البسه. …که زیاده از حد حصر و احصا بود 

ابریشمین و اسیان را هوار و شتران باربردار و استران رکابی و قطار و اسلحه نفیسه بسیار که خمس غنایم آن 

و اسامی اجله  …معرکه بود بنظر عمر رضی اهللا عنه رسانیدند و خلیفه آن اموال را بمصارف شرعیه صرف نموده 

بر ) یاران اولیه رسول(و اصحاب را ) فاطمه و علی و غیره پیامبر مانند زنان بیشمار و اقوام بیحساب،(اهل بیت

ه هزار ازددفتر ثبت کرده جهت هر یک چیزي مقرر فرمود و ابتدا به عباس رضی اهللا عنه کرده باسم شریفش دو

درهم و بروایتی بیست و پنج هزار درهم نوشت و بعد از آن سادات خاندان سید کاینان را  بر سایر برایا تقدم داد 

بنام هر یک از امهات مومنین ده هزار درم تعیین فرمود و هر یک از حضار معرکه بــــدر را پنج هزار درم داد  و

امام حسن و امام حسن رضی اهللا عنها را بدستور اهل بدر وظیفه مقرر کرد و ابوذر  بطین خواجه کونینو س

  » ……غفاري و سلمان فارسی را نیز داخل آن طیقه گردانید

 »بن اَ عدسبعد از این درآمده نظر بران قصور منقش و منیع و ایوانهاي دلکش رفیع انداخت و آن . …قاص بی و

اموال التعدوالتحصی و اجناس بی حد و قیاس دیده زبان بحمد مهیمن منان گردان ساخت و ضبط غنایم را در 

واوانی نقره و طال و فرش و  عهده عمربن مقرن مزخی کرده آن مقدار اشیا نفیسه و اقمشه شریفه و ظروف

بساطهاي گران بها بدست آمد که وصف آن با مداد قلم و بنان تسیر پذیر نیست و از آن جمله بساطی بود 
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ابریشمین شصت گز در شصت که اطراف آن بزمرد ترصییع یافته بود و بروایتی هژده ارش از آن فرش بجوهري 

سبز بوده و ده ارش از بلور سفید و ده ارش از یاقوت سرخ و ده  غیر مکرر تزئین داشت چنانچه دو ارش از زمرد

ارش از یاقوت کبود و ده ارش از یاقوت زرد و در حواشی و جوانبش اصناف ریاحین و ازهار و انواع اشجار و اثمار 

ساط را از جواهر آبدار و اللی شاه وار بافته بودند و آنرا بهارستان نام نهاده و ملوك عجم در فصل شتا آن ب

القصه سعد بن ابی . مسبوط ساخته مجلس عشرت می آراستند و میان زمستان را اوایل ایام بهار می پنداشتند

شتر جهت حمل آن ترتیب نموده و چون از قیمت بساط موصوف ) 900(وقاص از غنایم خمس جدا کرد نهصد

بمدینه .. …فه اموال خمس کرده اضا ازدمقومان ذوالبصیره عاجز گشتند آنرا بی از آنکه در قسمت داخل س

) درهم 120000(ه هزار دینار ازدفرستاد و تتمه غنایم را بر شصت هزار سوار تقسیم نموده بدست هر سواري دو

در آمد و چون اموال خمس و خبر فتح مداین بمدینه رسید امیرالمومنین عمر بتجدید مبتهج و مسرور گشته آن 

قطعه ساخته یک  که مجرد رویت آن موجب نشاط و انبساط میشد قطعه اموال را پخش کرد و بساط مزکور را

ب آن را بیست هزار افرستاد و آنجن) علی امام اول شیعیان(اه مردان علیه الرحمۀ و الرضوانوصله از آن پیش ش

  .فروخت) درم 200000(درم و بقولی بیست هزار دینار

علی باید در ) 69و  41و انفال  6حشر(اس آیات قرآن این است که بر اس ،شود نکته اي که به آن کمتر دقت می

جنگ با ایرانیان شرکت مستقیم داشته باشد و بر روي دشمنان شمشیر کشیده باشد تا بتواند سهمی از غنایم 

  !!!جنگی ببرد

  6سوره حشر، آیه 

شما سپاهیان اسالم  متعلق برسول است، که ،رسم غنیمت باز داده ب) یهودیان بنی نضیر(و آنچه را اهللا از مال« 

  ». … .)و آزار نبرد نکشیدید( برآن هیچ اسب و استري نتاختید

  :223نهج البالغه خطبه 

از سخنان آن حضرت علیه السالم است به عبداهللا ابن زمعه یکی از اصحابش، هنگامیکه در زمان خالفت « 

  :امام علیه السالم فرمود از او درخواست نمود،) از بیت المال(آنحضرت نزد آن بزرگوار آمده مالی

و اندوخته شمشیرهاي ) که بر اثر غلبه و تسلط بر کفار در کارزار بدست آورده اند(غنیمت مسلمانان. …این مال 

ترا (پس اگر با آنها در  کارزارشان شریک بوده اي ترا هم مانند آنان نصیب و بهره میباشد و اگر نه . ایشان است

  ».باشد ستهاي آنها براي دهنهاي دیگران نمیچیده د) بهره اي نیست، زیرا
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  عمر را به این کار احمقانه تشویق کرد؟ ،آیا علی براي اینکه خودش سهمی از آن فرش گرانبها ببرد

متجاوزان و قاتالن ایرانیان دست در  ،باز هم می بینیم که علی پاي به پاي عمر و دیگر راهزنان  ،به هر سوي

  .برد مشغول است و خود سهمی هم میدست آنها به تقسیم پروه ها 

در پاره کردن فرش گرانبهاي بهارستان نقش داشت و در آخر سهمی   ،علی در رایزنی نقش داشت  ،نتیجه کار

  !علی تا اینجا که چیزي از عشق و عالقه به ایرانیان نشان نداده. هم از غنایم بدست آورد

این را گفته . دشمنی میان علی، عمر و عثمان است ،گفته اند یکی از مواردي که به ایرانیان در طول سالها دروغ

دانند چقدر ایرانی از عمر و عثمان براي جنایاتی که مرتکب  چون می .اند تا مهر علی را در دل ایرانی بنشانند

در روابط نزدیک میان علی و عمر و  ،کنند ولی این دشمنی که تازي پرستان از آن یاد می. شده اند متنفرند

همانگونه که در پیش گذشت علی یکی از خویشاوندان و مشاوران و یاران دو خلیفه و . مان به چشم نمیخوردعث

. در تمام امور داخلی و خارجی و جنگهاي تازیان بر علیه ایرانیان شرکت داشته و در همه چیز سهیم بوده است

وده است که در نبودنش علی را جانشین روابط علی و عمر به گونه اي نزدیک و علی چنان مورد اطمینان عمر ب

  .خود قرار میداده است

چطور محمد دختر خودش را به زنی  ،اگر عمر آدم جنایتکاري بود. حفصه یکی از زنان محمد دختر عمر بود  - 1

  به او داده بود؟

ادر زن محمد این معاویه را بر. خواهر معاویه همینطور یکی از زنان محمد بود ،ام حبیبه دختر ابو سفیان - 2

  .کند می

محمد دختر  ،شود از کتکهاي عثمان مرد که گفته می  ،پس از مرگ رقیه. رقیه دختر محمد زن عثمان بود – 3

  .را به عقد عثمان درآورد ،ام کلثوم ،دیگر خود

ا به اگر علی با عمر دشمنی داشت چگونه دخترش ر.  ام کلثوم را  به زنی به عمر داد ،علی دختر نابالغ خود  - 4

  او داده است؟؟؟

  :گوید می) 462، ص 8طبقات ابن سعد، ج ( ابن سعد

واج خود درآورد، در حالی که دختري غیربالغ بود ازدعمربن خطاب، ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب را به  …«

 ».براي او دو فرزند به نام زید و رقیه به دنیا آورد، او بود تا هنگامی که عمر کشته شدو نزد 
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  :کند کم نیشابوري به سند خود از علی بن حسین نقل میحا

نزد او آمد و از او خواست که دخترش را به نکاح وي ) ع(لثوم دختر علیکُ عمر بن خطاب براي خواستگاري ام

باید او را به نکاح من : عمر گفت. ام من او را براي فرزند برادرم، عبداهللا بن جعفر گذاشته: فرمود) ع(علی. درآورد

آیا به من تبریک : سپس عمر نزد مهاجران آمد و گفت. واج او درآوردازدکلثوم را به  ام) ع(آنگاه علی …درآوري

من شنیدم از رسول . فاطمه  و کلثوم دختر علی واج امازدبه دلیل : به چه دلیل؟ گفت: گویید؟ گفتند نمی

از همین رو، دوست دارم . نسب من هر نسب و سببی روز قیامت منقطع است، مگر سبب و: که فرمود) ص(خدا

  )142، ص 3مستدرك حاکم، ج (» .نسب و سبب باشد) ص(که بین من و رسول خدا

  :کند نقل می) ع(بیهقی نیز به سند خود از علی بن الحسین

شنیده بود که ) ص(واج از مهاجران خواست که به او تبریک گویند، زیرا از رسول خداازدعمر بعد از انجام گرفتن 

  ».شود سبب و نسبی غیر از سبب و نسب حضرت در روز قیامت منقطع میهر 

  )63، ص 7بیهقی، سنن الکبري، ج ( 

،  ابن )1954، ص 4االستیعاب، ج (ابن عبدالبرّ، ) 182، ص 6تاریخ بغداد، ج ( طیب بغدادي،همچنین خَ

 .هم آورده اند) 492، ص 4االصابه، ج (النی سقَو ابن حجر ع) 614، ص  5اسدالغالبه، ج (ثیراَ

 

، برگ 4بري، پوشینه طتاریخ ( چرا نام فرزند خود را عمر نهاد؟  ،اگر علی با عمر و با خالفتش مخالف بود  - 5

  ). 37/  45؛ بحاراالنوار  101/  6؛ مستدرکات علم رجال الحدیث  224/  1؛ تحفه العالم 1521

مستدرکات علم رجال (ند دیگر خود را عثمان نهاد؟ اگر علی با عثمان و خالفتش  مخالف بود چرا نام فرز – 6

  )231/ 1؛ تحفه العالم  398/  1؛ لباب االنساب  220/  5الحدیث 

  :به مناسبت مرگ عمر چنین میگوید) 721برگ ( 219علی در نهج البالغه، خطبه  – 7
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 ،نه را پشت سر گذاشتو سنت را بر پا داشت و فت ،و درد را درمان کرد ،او کسی است که کجی را راست کرد«

طاعت خداوند را بجاي آورد و . خیر خالفت را دریافت و از شر آن اجتناب جست و پاك جامه رفت و اندك عیب

  .»بر اداي حقش تقوي ورزید

  : 7برگ ) بخش مربوط به ایران(بالذري  ، فتوح البلدان

  »فصلی در امر عطا به روزگار عمر بن خطاب رضی اهللا عنه« 

در هر « : وي را گفت) ع(علی بن ابی طالب. در تدوین دیوانها با مسلمین راي زد ،رضی اهللا عنه عمر بن خطاب

می بینم که مالی عظیم « : عثمان گفت» .هر چه گرد آمده است تقسیم کن و چیزي نزد خود نگه مدار ،سال

ی که بهره خود گرفته از آن لکن اگر آنان را شماره نکنیم تا کس. گرد آمده است که همه مردمان را بسنده باشد

  ». بیم آن دارم که امر پریشان گردد  ،کس که چیزي نگرفته است باز شناخته نشود

این در زمانی است که هزاران زن و کودك ایرانی در بند اسارت تازیان راهی مکه و مدینه و بازارهاي برده 

  !این هم از عشق علی به ایرانیان. فروشی دنیا بودند

  1958برگ  5ه طبري پوشین

، هر کس از آنها را کوچک و بن شُعبه  ترَیمغوقتی اسیران نهاوند را به مدینه آوردند، ابولولو فیروز، غالم « 

  ». عمر جگرم را خورد: بزرگ می دید دست به سرش می کشید و می گریست و می گفت

  ،  دکتر عبدالحسین زرین کوب59دو قرن سکوت برگ 

 »چندان غنیمت که پیش از آن نیافته بودند و زنان و  ،چنگ عرب افتاده ه هاي بسیار بدرب ،لوالدر جنگ ج

دینوري می نویسد که . اسارت گرفتند چندانکه عمر را از کثرت اسیران نگرانی در دل پدید آمده دختران نیز ب

  »123اخبارالطول برگ . مبر گفت از فرزندان این زنان که در جلوال اسیر شده اند بخدا پناه می عمر مکرر می

ترس عمر از . ، فرزندانی است که زنان ایرانی پس از تجاوز تازیان باردار شده بودند»فرزند این زنان«منظور از 

  .فرزندان بی پدري بود که در شکم این زنان بودند

  ، یعقوبی62البلدان برگ 
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جام در زمان خالفت عثمان، حاکم کرمان پرداخت مردم کرمان نیز سالها در برابر تازیان پایداري کردند تا سران

  .دو میلیون درهم و دو هزار غالم و کنیز، بعنوان جزیه، با تازیان مهاجم صلح کرد

در یورش تازیان به سیستان در زمان عثمان مردم شهر، مقاومت بسیار کردند ولی تازیان با خشونت بی اندازه 

براي ایجاد وحشت و کاستن از شور مقاومت ) سردار عرب(ربیع بن زیاد .توانستند در آخر آنها را به صلح درآورند

  :آنها، دستور داد

و جامه ) یعنی اجساد کشته شدگان جنگ را روي هم انباشتند(تا صدري بساختند از آن کشتگان . …« 

ایران بن «گاهها ساختند و ربیع بن زیاد برشُد و برآن نشست و افکندند بر پشتهاشان و هم از کشتگان، تکیه 

چون ایران بن رستم او را بر آن حال بدید و صدر او از . ………و بزرگان و موبد موبدان بیامدند  …» رستم

میگویند اهرمن بروز فرادید نیاید، اینک اهرمن فرادید آمد که اندرین هیچ : یاران گفتبه کشتگان، بازنگرید و 

  ».شک نیست

 50برگ  3؛ کامل ابن اثیر ج 80تاریخ سیستان برگ 

درهم و هزار ) یک میلیون(پس از این شکست، ایرانیان پیمان بستند تا هر سال از سیستان هزار هزار 

  .که بدست هر یک از آنها جام زرین باشد، به تازیان بپردازند) غالم نابالغ(وصیف

  1521،  برگ 4بري، پوشینه طتاریخ 

اه گذشت که اکنون از آن بنی جناده بن زهبر تیره اي از آنگاه خالد از مصیخ  برفت و از حوران و رنق و حم« 

صافه است و از نی نزدیک آنست و هر دو در مشرق رو هم از زمیل گذشت که همان بشر است و ث ،کلب است

ثنی آغاز کرد و با یاران خویش فراهم آمدند و شبانگاه از سه طرف بر آن حمله بردند و شمشیر در جمع نهادند و 

م جان به در نبرد و نوساالن را اسیر گرفتند و خمس خدا را همراه نعمان ابن عوف شیبانی پیش ابوبکر کس از قو

بیعه بن بجیر را ر ي به نامفرستاد و اموال غارتی  و اسیران را تقسیم کرد و علی بن ابی طالب علیه السالم دختر

  ». خرید و به خانه برد و عمر و رقیه را از او آورد

بلکه نام فرزند خود را عمر گذاشته  ،در چپاول تازیان سهیم بوده و زنان اسیر را خریداري میکرده ،علی تنهانه 

  این است سکوت علی؟!! سال سکوت کرد و با عمر و عثمان مخالفت داشت 25میگویند علی . است
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ن بو جانشین عبداهللا ادر پایین متن نامه اي را خواهید خواند که از طرف علی در زمان خالفتش به حاکم بصره 

عبداهللا ابن عباس کسی است که علی او را براي سرکوب شورش . زیاد بن ابیه در ایران نوشته شده است ،عباس

گرفته شده از ایرانیان است و نه » خراج«علی در این نامه تنها به فکر  ،همانطور که می بینید. استخر می فرستد

  .جان و مال و ناموس ایرانی

  :871غه برگ نهج البال

از نامه هاي آنحضرت علیه السالم است بزیاد ابن ابیه هنگامیکه در حکومت بصره قائم مقام و جانشین عبداهللا «  

و عبداهللا آنهنگام از جانب امیرالمومنین علیه السالم بر بصره و شهرهاي اهواز و فارس و کرمان  ،این عباس بود

  :حکمفرما بود

 هسوگند از روي راستی و درستی اگر بمن برسد که تو در بیت المال مسلمانان ب و من سوگند بخدا یاد میکنم

چیزي اندك یا بزرگ  خیانت کرده و بر خالف دستور صرف نموده اي بر تو سخت خواهم گرفت چنان 

منزلت برکنار نموده آنچه از  را از مقام و وت(سختگیري که ترا کم مایه و گران پشت و ذلیل و خوار گرداند 

المال اندوخته اي میستانم بطوریکه درویش گردیده و توانایی کشیدن بارمونه و روزي عیال نداشته در پیش  بیت

  ».و درود برآنکه شایسته دورد است) مردم خوار و پست گردي

ولی  ،شد درست است که حمله تازیان در زمان خالفت عمر صورت گرفت و دستورات از طرف عمر صادر می

. علی با  رضایت قلبی با هر دو خلیفه عمر و عثمان بیعت کرده بود ،ی و گفته هاي خود علیبراساس اسناد تاریخ

تنها چیزي . کرد علی در کنار عمر و عثمان قرار داشت و با آنها همراهی می ،در ضمن در تمام رایزنی هاي مهم

شیوه  ،ه خالفت رسیدنکه میتواند نیت واقعی علی را در آنزمان نشان دهد این است که اگر علی بعد از ب

شد ادعا کرد که شرکت علی در مشورتها با خلفاي  آنگاه می ،وحشیانه عرب را بر علیه ایرانیان تغییر میداد

چون علی بعد از به خالفت  ،رسد ولی این به نظر درست نمی. پیشین خود، از روي میل قلبی نبوده است

  .ران تغییر ندادرسیدنش شیوه قتل و غارت تازیان زیر فرمانش را در ای

. ستبارها دستور قتل عام مردم بیگناه ایران را صادر کرده ا ،رسیدن به خالفتبراساس اسناد تاریخی علی بعد از 

داند صادر شده که به هیچ وجه  ي پیاپی که مردم در شهرهاي مختلف انجام میاین دستورات به دنبال شورشها

 ،سربازان در میدان جنگ یکی از عوارض نگونبختانه جنگ استکشتن و کشته شدن . آنها نیست هامکان توجی
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زن و   ،بلکه سخن از کشتار بی رحمانه مردم عادي ،ولی ما در اینجا در مورد سربازان جنگی سخن نمی گویم

  .بچه و مردان بیگناه است

یم ثَیع بن خُبدهی رهزار نفر از کسانی را که در جنگ صفین با او همکاري نکردند را به فرمان 5تا  4علی بین 

 81فتوح البلدان برگ .  براي جنگ به دیلمان فرستاد   ،ثوري

مردم فارس و کرمان در شورش خود بر علیه دستگاه خالفت علی نمایندگان علی را از شهر بیرون راندند و از 

  . اج گرفتعلی زیاد بن ابیه را به فارس فرستاد که مردم را سرکوب کرد و خر. دادن خراج سرپیچی کردند

برگ  1ابن اثیر پوشینه  ،کامل+   2722برگ  7طبري پوشینه   – 2674و برگ   2657برگ  6طبري پوشینه  

 333و   328

مردم استخر در زمان علی دوباره دست به شورش زدند و این بار علی عبداهللا بن عباس را براي سرکوبی مردم 

  . »عباس خالیقی بی اندازه بکشتعبداهللا بن «: استخر فرستاد که به گفته ابن بلخی

 146فتوح البلدان برگ +   278فارسنامه این بلخی برگ 

گونه زد و خوردهاي این ،در سالهاي آخر خالفت عثمان نیز که دستگاه خالفت دستخوش ضعف و تزلزل بود« 

بود ازین  چنانکه در دوره خالفت پرآشوب علی نیز چون بصره و کوفه در دست وي. محلی همچنان وجود داشت

چنانکه بعد از کشته شدن عثمان باز اهل استخر سر به شورش . همچنان دنبال می شد» فتوح« دو لشکرگاه کار 

  » .برآوردند و عبداهللا بن عباس به فرمان علی عصیان آنها را در سیل خون فروشست

 .؛ دکتر عبدالحسین زرین کوب350تاریخ ایران بعد از اسالم برگ  

علی این بار جعده بن . ز در زمان علی بار دیگر سر به شورش برداشتند و از اسالم سرباز زدندمردم خراسان نی

مردم مرو هم در همان زمان .   هبیره را بسوي خراسان فرستاد و او مردم نیشابور را محاصره کرد تا تسلیم شدند

  . دست به قیام زدند که او آنها را هم ساکت کرد

 164فتوح البلدان برگ   – 325برگ  1ابن اثیر  پوشینه  ،کامل   2582برگ  6طبري پوشینه 

ماهویه مرزبان مرو به خدمت وي  ،به روزگار خالفت خویش در کوفه بود) ع(هنگامی که علی بن ابی طالب« 

پس . باز زدند اهل خراسان سر. به دهقانان و اسوران و دهساالران نامه نوشت که جزیه بدو بپردازند) ع(علی . شد
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اما فتحی دست . جعده بن هبیره مخزومی را که پسر ام هانی دختر ابوطالب بود بدان جاي روانه کرد) ع(لیع

  ». نداد و امر خراسان همچنان پریشان بود تا علی علیه السالم کشته شد

 187فتوح البلدان برگ 

حارث  ،از سال سی ونه بودچون پایان سال سی و هشت و آغ ،به روزگار خالفت علی بن ابیطالب رضی اهللا عنه« 

غنیمت  ،کشید و پیروز شد) منظور خراسان(لشکر به آن حدود) رضی اهللا عنه(به فرمان علی   ،بن مره عبدي

لکن سرانجام . هزار برده میان یاران خویش بخش کرد  ،بسیار و برده بی شمار به دست آورد و تنها در یک روز

قیقان در   .قتل او در سال چهل و دو بود.  قیقان کشته شدند در سرزمین ،جز گروهی اندك ،خود و یارانش

  ». نزدیک سر حد خراسان واقع است  ،دیار سند

 :157حسن بن اسفندیار ؛ برگ  –تاریخ تبرستان 

  :لشکر آوردن مصقله بن هیره الشیبانی به تبرستان«  

 ،گفتند» بنوناجیه« بودند که ایشان را قومی  ،امیرالمومنین علی علیه السالم رسیده بوده و درین وقت خالفت ب

جمله را بغارت بیاورد و زنان و فرزندان  ،امیر المومنین بر ایشان تاخت. است نصرانیان پیوستند و ترسا شدهه ب

سی .  صد هزار درهم بخرید و آزاد کرده بمصقَلَۀ بن هبیره  ،بمن یزید برداشت و تا مسلمانان به بندگی بخرند

امیرالمومنین علی علیه السالم در حق . بگریخت و بمعاویه پیوست ،سانید مابقی ادا را وجه نداشتهزار درهم بر

و  ،ببصره فرستاد و خانه و سراي او خراب کرد. قبح اهللا مصقله فعل فعل الساده و فر فرار العبید:  او میگوید که

و امروز هنوز در بصره آثار سراي او  ،لب فرمودو از خواهر او مال ط  اول سرایی که در اسالم خراب کردند این بود،

 ».. …باقیست و فرزندان  او  بکوفه مقیم اند

 

کنند و زنان و فرزندان آنان را به بندگی براي  در کمال شگفت زدگی میخوانیم که چگونه علی به قومی حمله می

که او هم آنها را پس از خرید فروشد  کند و سپس آنها به قیمت صد هزار درهم به مصقله می مسلمانان اسیر می

و قادر به پرداخت مابقی آن نیست و از  ازدولی مصقله بیش از سی هزار درهم آن را نمیتواند بپرد. کند آزاد می

ماموران خود را  به  ،ایرانی دوست  علیِ. طلبد به فرار میگذارد و پیش معاویه امان می اپ و از ترس علی این رو

  !کند و حتی از خواهر مصقله طلب باقیمانده پول را میکند ه او را خراب میفرستد و خان بصره می
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 85و تاریخ سیستان برگ  151 – 150فتوح البلدان برگ 

آنگاه امیر ابن احمر َیشکُري . در آنجا ببود تا امر عثمان پریشان گردید. عبدالرحمن به زرنگ شد: گویند . 375« 

قوم َیشکُر همه   ،اگر امیر نبود: زیاد اعجم درباره امیر گوید. ان بازگشترا  بر آنجاي گمارد و خود از سیست

  .َیشکُریان همه هالك خواهند گردید  ،به هر حال. هالك می شدند

بن ابیطالب علیه  همان زمان که علی. امیر را از شهر براندند و دروازه آن را ببستند ،اهل زرنگ  ،پس از چندي

حسکه بن عتاب حبطی و عمران بن فصیل برجمی با گروهی از راهزنان عرب به  ،السالم از امر جمل فارغ شد

مالی بسیار به دست آوردند و نیاي بختري اصم پسر   ،تازیان. پیمان شکسته بودند  ،اهل آنجاي. زالق شتافتند

ان زرنگ مرزب.  و سپس از آن شهر به زرنگ روي آوردند. مجاهد و موالي شیبان را نیز در آنجاي اسیر کردند

  .تازیان به شهر اندر شدند. بترسید و صلح طلبید

. ابن فصیل و راهزنان عرب فرا رسیدند. دیار سیستان را خبر دهید که گرسنگی و جنگ فرا رسید: شاعر گوید

  .ایشان را نه سیم رضا کند و نه زر

پس  ،بطی وي را بکشتح کهحسلکن . عبدالرحمن بن جر طائی را  به سیستان فرستاد ،)ع(علی بن ابی طالب

همه حبطیان پانصد تن هم « : وي را گفتند  ».ن از حبطیان را  به قتل رسانمبباید که چهار هزار ت« : علی فرمود

  ».نشوند

وي بدست . عون بن جعده بن هبیره مخزونی را  به سیستان فرستاد ،علی رضی اهللا عنه: ابومخنف گوید. 376

به عبداهللا بن عباس نامه نوشت و فرمان داد مردي ) ع(پس علی. راق کشته شدبهدالی راهزن طایی در نیمه را ع

ربعی ابن کاس عنبري را با چهار هزار مرد جنگی روانه  ،عبداهللا. را با چهار هزار تن به والیت سیستان فرستد

. شدند و نیز ثابت همراه وي –ابوالحر خود مالک بن خشخاش عنبري نام داشت  –حصین بن ابی الحر . کرد

حسکه به جنگ ایشان آمد و کشته شد و ربعی همه  ،چون به سیستان رسیدند. فرمانده سپاه پیشرو بود  ،ثابت

  ». آن دیار را  به  تصرف خود درآورد

در چنگال راهزنان  ،)پیمان شکسته بودند(اینگونه است مهر علی به ایرانیان که نخست ایرانیانی که شوریده بودند

  .ند و سپس سپاهیان علی بعد از کشتن راهزنان مردم را دوباره تسلیم به خراجگذاري میکنندشو تازي غارت می

  ». والی کوفه شده بود و همان جا نیز وفات یافت و علی رضی اهللا عنه بر وي نماز گزارد) ع(قرظۀ از جانب علی« 
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  :78بالذري برگ   ،فتوح البلدان

گونه که می بینم علی براي  کند و همین ري را فتح میقرظۀ بن کعب انصاري کسی است که آخرین بار 

  .گزارد کند و پس از مرگش بر وي نماز می قدردانی از قرظۀ، او را والی کوفه می

در زمان خالفت عمر مردم آذربایجان شوریدند و اشعت بن قیس کندي فرمانده سپاه تازیان  با سپاهی عظیم از 

علی در زمان خالفتش همین اشعت بن قیس کندي را حاکم . کوفه، این شورش را با خشونت خاموش کرد

اشعت در کار آماده سازي سپاه است که علی . کند که با چهل هزار سپاهی به آذربایجان روانه شود آذربایجان می

  . شود کشته می

  2713برگ  7طبري پوشینه +  86بالذري برگ   ،فتوح البلدان 

ي مرگش به فرستادن سپاه و کشتار ایرانیان و برده گیري و جنایتهاي علی تا آخرین روزها بر اساس این شواهد،

خود سرگرم بود و اگر کشته نشده بود همچنان مانند گذشته سیاست چپاول و خونخواري خود را در مورد 

  .داد ایرانیان ادامه می

کعب انصاري و یا کسانی مانند اشعت بن قیس، قرظۀ بن  .نکته دیگر انتخاب علی در سرداران سپاه خود است

ید که چگونه علی آ این پرسش پیش می. یان دارشته اندزیاد ابن ابیه که گذشته اي خون آشام در برخورد با ایران

  که دوستدار ایرانیان است چنین کسانی را به فرماندهی سپاهش دربرخورد با ایرانیان انتخاب میکند؟؟؟

  :م کوفه گفت علی به مرد ،پس از شکست ایرانیان و پیروزي اعراب

  .را ببردید) ایرانیان(شما شوکت عجمان! اي مردم کوفه

  2408برگ   6بري  پوشینه ط

  

در . میان خالفت علی و عمر و عثمان و دیگر تجاوزگران تازي تفاوتی وجود نداشته است ،همانطوري که دیدید

پس به چه دلیلی ایرانیان باید  ،هیچ کجا ِمهري از سوي علی نسبت به ایرانیانِ شکست خورده روا داشته نشده

قاتالن نیاکان خود   ِمهر کسی که دستور قتل عام نیاکانشان را داده را به دل داشته باشند؟ در تاریخ کدام ملتی

  پرستند؟می را 
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 خضر در حضور علی

ت سلمان امیرالمؤ منین همراه حسن بن على علیهما السالم مى آمد و بدس: امام محمد تقى علیه السالم فرمود

مردى خوش قیافه و خوش لباس پیش آمد و به امیرالمومنین  .تکیه کرده بود تا وارد مسجدالحرام شد و بنشست

از شما  یا امیرالمؤ منین سه مساءله: آنگاه عرض کرد .علیه السالم سالم کرد، حضرت جوابش فرمود و او بنشست

درباره تو ) از پیغمبر حکومت را متصرف شدند که بعد(، مى دانم که آن مردم مى پرسم ، اگر جواب گفتى

اگر  .مرتکب عملى شدند که خود را محکوم ساختند و در امر دنیا و آخرت خویش آسوده و در امان نیستند

 1: ، او گفت هر چه خواهى از من بپرس: و فرمودامیرالمؤ منین به ا. تى مى دانم تو هم با آنها برابرىجواب نگف

و چگونه مى شود که انسان گاهى بیاد مى آورد و گاهى فراموش  2د روحش کجا مى رود؟ وقتى انسان مى خواب

  و چگونه مى شود که بچه انسان مانند عموها و دائیهایش مى شود؟ 3مى کند؟ 

جوابش را بگو، امام حسن جوابش را فرمود، آن مرد گفت ! اى ابا محمد: امیرالمؤ منین رو به حسن کرد و فرمود 

و گواهى دهم که محمد . ى دهم که شایسته پرستشى جز خدا نیست و همواره به آن گواهى مى دهمگواهى م: 

حجت او قیام کرده ه خدا هستى و ب گواهى دهم که تو وصى رسول. ماست و همواره بدان گواهى دهرسول خد

 ،ائم بحجت او هستىگواهى دهم که تو وصى او و ق. نین کرد و همواره بدان گواهى دهممى اشاره به امیرالمؤا

و گواهى . جتش بعد از او استو گواهى دهم که حسین بن على وصى برادرش و قائم بح. اشاره به امام حسن کرد

و گواهى دهم که محمد على قائم بامر امامت . امر امامت اوسته دهم که على بن الحسین پس از حسین قائم ب

و گواهى دهم که موسى . د قائم بامر امامت محمد استو گواهى دهم که جعفر بن محم. على بن الحسین است

و گواهى دهم که على بن موسى قائم بامر موسى بن جعفر . قائم بامر امامت جعفر بن محمد است) بن جعفر(

و گواهى دهم که على بن محمد . و گواهى دهم که محمد بن على قائم بامر امامت على بن موسى است. است

و . و گواهى دهم که حسن بن على قائم بامر امامت على بن محمد است. ن على استقائم بامر امامت محمد ب

نیه و نام خوانده شود، تا امرش ظاهر شود و زمین را از گواهى دهم که مردى از فرزندان حسن است که نباید بکُ

، سپس !میرالمؤ منینخدا بر تو باد، اى او سالم و رحمت و برکات . چنان که از ستم پر شده باشد ،عدالت پر کند

: دنبالش برو ببین کجا مى رود؟ حسن بیرون آمد و فرمود! اى ابا محمد: برخاست و برفت، امیرالمؤ منین گفت

، سپس خدمت همین که پایش را از مسجد بیرون گذاشت نفهمیدم کدام جانب از زمین خدا را گرفت و برفت

خدا و پیغمبرش و : او را مى شناسى؟ گفتم ! ابا محمد اى: فرمود. منین بازگشتم و به او خبر دادمامیرالمؤ

  .او خضر علیه السالم است: فرمود .داناترند امیرالمؤمنین
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 1روایت  468صفحه  2اصول کافى جلد  

  :صحیح بخاري چنین آمده است در

 :اکرمه روایت میکند 

ر این عمل به ابن عباس رسید و او با خب. گروهی از مشرکین را نزد علی آوردند و او دستور داد آنها را بسوزانند

شنیدن این خبر اظهار داشت، هرگاه من بجاي علی میبودم دست به چنین کاري نمیزدم، زیرا پیامبر اهللا 

سوزانیدن کار اهللا است، شما هیچکس را با مجازات اهللا «: سوزانیدن افراد را منع کرده و در این راستا گفته است

بنابر این هرگاه من بجاي علی می بودم، دستور میدادم آنها را بوسیله اي » .دهیدکه آتش زدن آنهاست کیفر ن

  .از این پس هر مسلمانی که از اسالم بازگشت کرد، او را بکشید. بغیر از سوزانیدن به قتل برسانند

  45برگ  9:57صحیح بخاري 
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  بخشش هاي علی 

رسول خدا، روزي بیرون رفت و نماز صبح را : تکند که گف زید پسر علی، از پدرش علی بن حسین نقل می

الت و عزي قسم خورده اند اي مردمان کدامیک از شما حاضر است به نزد سه نفري که به : خواند و آنگاه فرمود

مردم سکوت کردند . رفته و از من دفاع نمایید که قسم به خداي کعبه، آنها به دروغ قسم خورده اند ،ندمرا بکش

او تب : عامر پسر قتالده گفت. گمان میکنم علی بن ابیطالب، پیش شما نیست: پیامبر گفت. تو کسی چیزي نگف

او علی را باخبر کرد و ! علی را با خبر کن: گفت. داشت و براي نماز نیامده است، اجازه دهید تا او را باخبر کنم

: آنگاه پرسید. به گردنش بسته بودعلی با عجله آمد، در حالی که پیراهنی بلند بر تن داشت که دو سوي آن را 

این خبر از طرف فرستاده خداي من است و اطالع میدهد که : این چه خبري است؟ گفت! اي فرستاده خدا

من به پیشواز آنها : علی گفت. کسانی براي کشتن من، به پا خاسته اند و به خداوند کعبه قسم دروغ خورده اند

او زره را به تن نمود ! بگیر این لباس و زره و شمشیر را: رسول خدا فرمود .میروم و هم اکنون لباس بر تن میکنم

و . و عمامه را به سر نهاد و شمشیر را به کمرش بست و با اسبش رفت و تا سه روز، خبري از او در دست نبود

در این حال، . شاید این دو کودك بی پدر شده اند: فاطمه با حسنین آمد و گفت. جبرئیل خبري از او نداده بود

هرکس که خبري از علی براي من بیاورد او را به بهشت ! اي مردم: اشک از چشمان پیامبر جاري شد و فرمود

چون پیامبر بسیار اندوهگین و غم زده بود، حتی پیر زنان . مردم به راه افتادند تا خبري بیاورند. بشارت میدهم

در این حال، علی با . ه آورد و جبرئیل نیز خبر به پیامبر آوردنیز بیرون شتافتند و عامر پسر قتاده برگشت و مژد

آیا میخواهی کار ! اي ابوالحسن: پیامبر فرمود. سه شتر و دو نفر اسیر و سه اسب، وارد شد و در دستش سري بود

پیامبر  !تا لحظاتی پیش اندوهگین بود و اکنون میخواهد حاالت او را باز گوید: تو را بازگو کنم؟ منافقان گفتند

چون به آن محل رسیدم، سه ! اي رسول خدا: گفت. گفت تو خود کارت را بازگو کن، تا براي مردم حجت باشی

ما : گفتند. کیستی؟ گفتم علی پسر ابوطالب، پسر عموي رسول خدا هستم: نفر شتر سوار را دیدم که فریاد زدند

شخصی که اکنون کشته . ا کشتن او یکسان استبراي خداوند فرستاده اي سراغ نداریم، و پیش ما، کشتن تو ب

بادي سرخ وزید که از آن، آواز شما را شنیدم که . شده به من هجوم آورد و میان من و او، ضرباتی رد و بدل شد

بادي زرد . پس به شانه او زدم و اتفاقی نیافتاد. گریبان زره را برایش پاره کرده، بر رگ و شانه اش بکوب: میگفتید

. زدم و آن را قطع نمودم و سرش را گرفتم و کنار انداختم! زره از پایش افتاد، به پایش بزن: میگفتیدوزید که 

شنیده ایم محمد انسانی رحم پیشه و پر مهر است، پس در قتل ما تعجیل نکن و ما را به نزد : این دو مرد گفتند

آواز اول که شنیدي از طرف جبرئیل بود، ! یا علی: پیامبر فرمود. او ببر که این رئیس ما، با هزار قهرمان برابر بود

ال «بگو : پیامبر گفت. او را آورد! آنگاه فرمود یکی از این دو مرد را پیش من بیاور. آواز دوم از طرف میکائیل بود
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ي گفت ا. کندن کوه ابو قبیس، براي من ، از اعتراف آسان تر است: گفت! و به رسالت من شهادت بده» اله اال اهللا

و بر رسالت » ال اله اال اهللا«: به او هم گفت که بگو. دومی را بیاور: سپس فرمود. او را ببر و گردنش را بزن! علی

علی او را کنار کشید و . او را نیز گردن بزن! اي علی: فرمود! مرا به دوستم ملحق کن: گفت! من گواهی بده

او را : خداوند سالم می رساند و میگوید! اي محمد: گفتشمشیر کشید، تا گردنش را بزند که جبرئیل نازل شد و 

دست دار که فرستاده ! یا علی: پیامبر فرمود. نکش، زیرا در قبیله اش، انسانی است خوش اخالق و بخشنده

این خبر را آیا فرستاده : مشرك گفت. خداي من اطالع میدهد این شخص خوش اخالق و سخاوتمند است

سوگند به خدا من در برابر برادرم، هرگز مالک یک درهم نبوده ام و در : گفت! آري: پروردگارت داده است؟ گفت

شهادت میدهم که معبودي جز خداي یگانه : من ا کنون به خدا ایمان می آورم. جنگ هرگز رو ترش نکرده ام

انباشته از  این از مواردي است که حسن اخالقش و سخاوتش او را به بهشت. نیست و تو نیز فرستاده او هستی

  . نعمت رساند

  169امالی شیخ صدوق برگ  

  

  :عقبه پسر علقمه، از صادق جعفر بن محمد نقل میکند

  .عرب بیابانگردي نزد پیامبر آمد و ادعا کرد که از بابت شتر، هفتاد درهم از او طلب دارد

  آیا آن را از من نگرفتی؟: پیامبر به او گفت

  .من راضی هستم که شخصی میان ما و شما حکم کند: عرب گفت. ممن آن را به تو داد: گفت! نه: گفت

هفتاد درهم : به پیامبر خدا چه ادعاي داري؟ گفت: قریشی به عرب گفت. پیامر با او به نزد یکی از قریشیان آمد

قریشی . آن را پرداخت کرده ام: اي پیامبر خدا تو چه میگوئی؟ گفت: گفت. پول یک شتر که به او فروخته ام

شما بر طلب داشتن او اقرار نمودید، بنابر این باید دو نفر را به عنوان شاهد بیاورید، تا ! اي رسول خدا: فتگ

  .اثبات شود که پرداخته اید، یا اینکه هفتاد درهم به او بدهید

به خدا قسم، نزد کسی خواهم رفت که با : پیامبر خشمناك برخاست و در حالی که عبایش را میکشید، گفت

و همراه مرد عرب نزد علی آمد و علی از عرب پرسید چه ادعایی درباره رسول . خداوند میان ما حکم نماید حکم
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اي پیامبر خدا، شما چه میگوئید؟ گفت : گفت. از بابت فروختن شتري، هفتاد درهم طلب دارم: خدا داري؟ گفت

  رده است، آیا راست میگوید؟رسول خدا میگوید آن را پرداخت ک! اي عرب: گفت. پولش را پرداخته ام

عرب را چرا : علی، در دم شمشیر کشید و گردن او را زد پیامبر گفت. نه، به من پرداخت نکرده است: گفت

و هرکس که شما را تکذیب کند، خون او خالل است و قتلش . به خاطر اینکه شما را تکذیب نمود: کشتی؟ گفت

که مرا به حق مبعوث نموده تو از حکم خدا خطا ننمودي، ولی سوگند به خدائی ! یا علی: پیامبر گفت. واجب

  !دیگر چنین نکن

  164امالی شیح صدوق برگ 

  

و ! با رسول خدا به مسافرت رفت و عایشه همراهش بود و تنها یک لحاف همراهش بود یدر روایت است که عل

ن و راي نماز شب بر خاست مکه شب ب و هنگامی! خوابید) یعنی علی و عایشه( رسول خدا بین من و عایشه 

  !عایشه در یک لحاف بودیم

کتاب  40جلد یک ص 314 297بیروت بحار االنوار ص  –دار احیاء التراث العربی  40ص  – 2بحار االنوار جلد 

  221سلیم ابن قیس ص 
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  امتیاز امامت

وحید، نبوت و معاد باور ها که اکثریت مسلمانان را تشکیل میدهند به امامت بعنوان یک اصل در کنار ت سنّی

ه تن از باقیماندگان او نیز از امتیازاتی الهی ازدامامت باوري ویژه شیعیان و به معناي آن است که دو. ندارند

گفتند اما به باور بسیاري معصوم بودند و  با جبرئیل سخن نمی آنها شاید. حمد برخوردار بودندهمچون خود م

حکومت علی . غیر از علی هیچیک از این امامان به حکومت نرسید. مسلمامانبرگزیده از طرف خدا براي امامت 

  .نیز دیري نپایید و او به دست یاران پیشین خود کشته شد

اگر قرار است با . شود به فرض اینکه خدایی وجود داشته باشد و محمد پیامبري راستین باشد، امامت حاصل نمی

نخستین پرسش جالب در این مورد . نیز باید در جاي خود اثبات شودامامت  ،عقل و خرد اصول دین را بپذیریم

اگر . شاید پاسخ این باشد که در قرآن خبري از امامت نیست  این است که چرا اهل تسنن امامت را قبول ندارند؟

ه به قرآن توجه کنید مفاهیم یگانگی، پیامبري و زندگی پس از مرگ بخش وسیعی از آیات قرآن را در بر گرفت

آیا اگر خداي مسلمانان میخواست امامت نیز جزو اصول دین باشد، منطقی نبود سه چهار کلمه صریح . است

  :به آیه زیر در قرآن توجه کنید  راجع به آن در قرآن بگوید؟

  53آیه ) 33(قرآن، سوره األحزاب 

یؤْذَنَ لَکُم إِلى طَعامٍ غَیرَ ناظرِینَ إِناه و لکنْ إِذا دعیتُم فَادخُلُوا فَإِذا  یا أَیها الَّذینَ آمنُوا ال تَدخُلُوا بیوت النَّبِی إِالَّ أَنْ

 ه ال یستَحیِی منَ الْحقِّ وطَعمتُم فَانْتَشرُوا و ال مستَأْنسینَ لحدیث إِنَّ ذلکُم کانَ یؤْذي النَّبِی فَیستَحیِی منْکُم و اللَّ

م أَنْ تُؤْذُوا رسولَ اللَّه و إِذا سأَلْتُموهنَّ متاعاً فَسئَلُوهنَّ منْ وراء حجابٍ ذلکُم أَطْهرُ لقُلُوبِکُم و قُلُوبِهِنَّ و ما کانَ لَکُ

 .اًال أَنْ تَنْکحوا أَزواجه منْ بعده أَبداً إِنَّ ذلکُم کانَ عنْد اللَّه عظیم

 

وارد خانه پیامبر نشوید، مگر اینکه شما را براى صرف غذا ) بدون کسب اجازه(اید  اى کسانى که ایمان آورده

نروید تا منتظر طعام باشید و چون از شما دعوت ) از موعد مقرره(در آن صورت نیز زودتر . اجازه ورود بدهد

کنید و متفرق شوید و خودتان را با بحث و گفتگو بعمل آمد، بموقع حاضر شوید و پس از صرف غذا آنجا را ترك 

این رفتار شما پیامبر را میرنجاند و او از شما شرم دارد ولى خدا را از اظهار سخن حق ابایى . سرگرم نسازید

این پرده و حجاب براى دلهاى . هر گاه از زنان پیامبر درخواست متاعى کردید، آن را از پس پرده بخواهید. نیست
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پس از رحلت پیامبر نیز هیچ . هاى آنان پاکتر و بهتر است و شایسته شما نیست که پیامبر را برنجانیدشما و دل

 ).و نابخشودنى(مسلما این کار در پیشگاه خدا گناهیست بسیار بزرگ . گاه نباید زنانش را به نکاح درآورید

 

دقتی مسائلی سطحی و از جمله اینکه بعد ببینید پروردگار جهان چگونه کار و زندگی خود را رها ساخته و با چه 

پرداخته است، آیا امام علی و حسن و حسین و فاطمه و امام  ،واج نکندازداز مردن محمد کسی با زنان زیباي او 

زمان آنقدر ارزش نداشتند که چهارتا کلمه راجع به آنان و اینکه آنها هم مثل پیامبرند و معصومند و باید به 

بسیاري از آیات قرآن تکراري   ا و جشن بگیرید سخن میگفت؟زو مرگ و میالدشان را عن گوش بدهید احرفش

کند، اما امامت، آنگونه که شیعیان قبول دارند را هیچ کجا  یعنی خدا یک عبارت یا فهم را تنها تکرار می ،هستند

کنند که  قرآن را پیدا میشیعیان گاهی با تکاپوي بسیار آیاتی از . کند و کسی را بدان دعوت نمیکند معرفی نمی

اگر خدا چنین میخواست خوب خود زبان . دهند آنرا به اهل بیت و امامت ربط می و ترفندبا هزار و یک داستان 

گویند و تشیع یک  دهند که چرا اهل تسنن درست می اینها همگی نشان می. گفت کرد و می داشت و وحی می

 .مکتب کامال ساختگی و افزون شده بر اسالم است

 

چنانکه برخی از امامان در تاریخ با . هر کسی یک امام نیست ،اما حتی اگر امامت نیز حقانیت داشته باشد

بنابر این تنها در صورتی . شود برادرانشان در امامت رقابت داشتند و در تاریخ شیعه امام دروغین نیز دیده می

حال آیا واقعا میتوان با . ان به ما اثبات شده باشدتوان با خرد و عقل امامت را پذیرفت که امامت تک تک امام می

  عقل به امامت باور داشت؟
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  ؟خوش خدمتی پاداش وصی پیامبر، ارث یا 

من در نزد  ردى پشت عرب را به خاك رسانیدم و شاخهاى ربیعه و مضر را شکستم و شما از منزلتمن در خُ

من . شناخت ت حرمت خاصى که براى من مىه، هم از جهت خویشاوندى و هم از جرسول اهللا آگاه هستید

خوابانید و تن من به  چسباند و در بستر خود مى نشاند و بر سینه خود مى خردسال بودم که مرا در کنار خود مى

او . نهاد وید و در دهان من مىج گاه چیزى را مى. رسانید سایید و بوى خوش خود را به مشام من مى تن او مى

  .از شیر باز گرفته شد از آن زمان که رسول اهللا. ز من شنید و نه در رفتارم خطایى دیدهرگز نه دروغى را ا

  نهج البالغه 192خطبه 

مگر : علیه السالم گفتم من به امام صادق : فرمود که  موسى بن جعفر  به من: گوید) نابینا(ابو موسى ضریر 

سر  حضرت مدتى! الئکه مقربون شهود آن نبودند؟کاتب وصیت و پیغمبر دیکته گو و جبرئیل و م مینین امیرالمؤ

وفات رسول خدا صلى اللّه علیه و  که ؛ ولى زمانیچنان بود که گفتى، اى ابوالحسن: ت و سپس فرمودبزیر انداخ

مهر فرود آمد، آن مکتوب را جبرئیل همراه مالئکه امین  آله در رسید، امر وصیت از جانب خدا در مکتوبى سر به

دستور ده هر که نزدت هست، جز وصیت یعنى على ! اى محمد: جبرئیل گفت. تعالى فرود آورد ك وخداى تبار

ضامن و معتهد  او مکتوب وصیت را از ما بگیرد و ما را گواه گیرد که تو آن را به او دادى و خودش بیرون روند، تا

. و فاطمه در میان در و پرده بودآن شود، پیغمبر به اخراج هر که در خانه بود، جزعلى علیه السالم دستور داد 

در شب (همان مکتوب است که  این: پروردگارت سالم مى رساند و مى فرماید! اى محمد: آنگاه جبرئیل گفت 

و فرشتگان خود را هم گواه  به آن بر تو شاهد بودم با تو پیمان کردم و بر تو شرط نمودم و خودم نسبت) معراج 

: بندهاى استخوان پیغمبر به لرزه در آمد و گفت  تنها کافى است اى محمد؛ ، در صورتى که شهادت خودمگرفتم

سوى  و سالم از جانب اوست و سالم به) یعنى سالمتى از هر عیب (پروردگار من خودش سالم است ! یلاى جبرئ

اد و جبرئیل آن را به او د ،جل راست فرموده و احسان کرده است، مکتوب را بدهخداى عزو. او باز مى گردد

. ، حضرت آن را کلمه به کلمه قرائت کردآن را بخوان: المؤ منین تسلیم کند و به او گفتدستور داد که به امیر

این پیمانى است که پروردگار تبارك و تعالى با من کرده و امانت او شرط او بر من ! اى على: سپس پیغمبر فرمود

من در این ) فدایت ه ب پدر و مادرم(: ى علیه السالم گفتعل. دم و خیر خواهى کردم و ادا نمودماست، من رسانی

مى  و گوش وچشم و گوشت و خونم براى تو گواهى هستم  تصدیق آنچه گفتى گواه تورسانیدن و خیر خواهى و 

پس رسول خدا صلى اللّه علیه و آله  .موضوع گواه شما هستم من هم در این: دهد، جبرئیل علیه السالم گفت

على  »مضامینش را براى خدا و من ضمانت کردى؟ه گرفتى و آن را فهمیدى و وفا ب وصیت مرا! ىاى عل« :فرمود
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را بر انجام آن بر  ، و یارى من و توفیق دادنممادرم بقربانت ، ضمانت آن بر من آرى پدر و«: علیهالسالم گفت

گواه گیرم که عمل کردن به  خواهم بر توی ؛ من ماى على«: رسول خدا صلى اللّه علیه و آله فرمود ».خداست

پیغمبر صلى اللّه علیه و  ».، گواه بگیرآرى«: فت علیه السالم گی عل ».این وصیت را روز قیامت به من خبر دهى

آنها را برتو گواه  .جبرئیل و میکائیل میان من و تو حاضرند و مالئکه مقربین همراه ایشانند االن«: آله فرمود

پس  ».ایشان را گواه مى گیرم ،قربانت آرى گواه باشند، من هم پدر و مادرم به«: گفتعلى علیه السالم  ».میگریم

از جمله آنچه پیغمبر بر على به دستور جبرئیل و فرمان . گرفت رسول خدا صلى اللّه علیه و آله ایشان را گواه

 از دوست. وصیت استوفا مى کنى به آنچه در این ! اى على«: این بود که به او گفت خداى عزوجل شرط کرد،

بیزارى و دشمنى نسبت بکسانى که با خداو رسولش دشمنى  که خدا و رسولش را دوست دارند و داشتن کسانى

کردن خمست و دریدن پرده  ، در صورت از میان رفتن حقت و غصبند، با شکیبائى و فرو خوردن خشمتکن

سوگند به آنکه دانه را «: علیه السالم فرمود سپس امیرالمؤمنین »!، اى رسول خداآرى حاضرم«: گفت .احترامت

جبرئیل علیه السالم شنیدم که به پیغمبر صلى اللّه علیه و آله مى گفت اى  شکافت و انسان را آفرید که من از

است دریده مى  على بفهمان که پرده احترام او که همان احترام خدا و رسول خدا صلى اللّه علیه و آله به! محمد

: منین علیه السالم گویدامیرالمؤ. وصیت با این شرط است که ریشش از خون تازه سرش رنگین شود شود، و این

آرى قبول دارم و راضى : دم و به رو بر زمین افتادم و گفتزي چون این جمله را از جبرئیل امین فهمیدم، فریاد

 و خانه کعبه خراب گردد و ریشم احترام دریده شود و سنتها تعطیل شود و قرآن پاره شود ، اگر چه پردههستم

سپس رسولخدا صلى . حساب خدا گذارم تا بر تو واردشومهمواره شکیبائى کنم و ب ؛از خون تازه سرم رنگین شود

امیرالمؤ منین اعالم فرمود، بآنها نیز اعالم کرد، ه ب اللّه علیه و آله فاطمه و حسن و حسین را بخواند و چنانچه

ساخته دست (آن نرسیده بود ه سپس آن وصیت با چند مهر از طال که آتش ب. بدادند ایشان هم مانند او جواب

عرض  من بموسى بن جعفر: ابو موسى گوید. امیرالمؤ منین علیه السالم تحویل داده شده و ب مهر شد) بشر نبود

ى خدا و سنتهاى سنت ها: پدر و مادرم بقربانت ، نمى فرمائى در آن وصیت نامه چه نوشته بود؟ فرمود: کردم 

بر ) و آله طغیان کردند که بعد ازپیغمبر صلى اللّه علیه(طغیان جستن و مخالفت آنها : کردم عرض .رسولش بود

، مگر نشنیده یک و حرف بحرفه ، بخدا، یک بآرى: وصیتنامه نوشته بود؟ فرمود در آن منین علیه السالمامیرالمؤ

  :که می فرماید  خداى عزوجل را ى قولا

را که از پیش انجام داده اند با آثار ایشان بنویسم و همه چیز ی را زنده کنیم و اعمال ود هستیم که مردگانما خ

  ».ینسای 12ـ آمارگیرى کرده ایم  را در کتابى روشن
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بخدا که پیغمبر صلى اللّه علیه و آله به ) استبعادى ندارد نامه پس نوشته شدن همه چیز در وصیت( 

مگر چنین نیست که آنچه را بشما وصیت کردم و دستور دادم : علیهماالسالم فرمود طمهامیرالمومنین و فا

درنسخه صفوانى زیاده  چرا، و بر آنچه ما را ناراحت کند و بخشم آورد صبر کنیم و: و پذیرفتید؟ گفتند فهمیدید

داشته و رواتش  زیرا کتاب کافى چند نسخه ،سخن یکى از روات مرحوم کلینى استاین جمله : بر این است

ست که مردى ا مختلفند، یکى همین صفوانى است که نامش محمدبن احمد بن عبداللّه بن قضاعۀ بن صفوان

و . و دیگر از روات کافى محمد بن ابراهیم نعمانى و هارون بن موسى است. است مورد اعتماد و فقیه و فاضل بوده

مثال اینها نسخه هاى کافى را جمع کرده و مفید و ا بوده و شیخ صدوق و شیخ میان نسخه هاى کافى اختالفى

اند و چون این خبر شریف در نسخه صفوانى اضافه اى را که اکنون  مورد اختالف را در کتابهاى خود ذکر نموده

امام ه ب: حریز گوید: و آن اضافه اینست. ه آن اشاره شدذکر میشود داشته و درنسخ دیگر نبوده، با این جمله ب

بیت  دارند چقدر عمر شما اهل شماه ، با وجود احتیاجى که مردم بقربانت گردم: کردم  ه السالم عرضصادق علی

براى هر یک از ما صحیفه و مکتوبى است که آنچه در : فرمود!! ؟ستا کوتاه و اجل شما خانواده بیکدیگر نزدیک

که در آنست پایان  مر و دستوراتیاحتیاج دارد در آن نوشته است، چون او ا مدت عمرش راجع به برنامه کارش

سپس پیغمبر صلى اللّه علیه و آله نزد او آید و خبرمرگش را باو . مى فهمد که اجل او رسیده است یابد، امام

مکتوبى را که باو دادند، قرائت کرد، و خبر  گوید و آنچه نزد خدا دارد، باو گزارش دهد، و امام حسین علیه السالم

، او براى چیزهائى در آن مکتوب باقى بود که هنوز انجام نشدهی برایش تفسیر شد، ول مرگش که در پیش داشت

اجازه  ، وچیزهائیکه باقى بود، این بود که مالئکه یارى کردن او را از خدا خواسته اند و خداتجنگ بیرون رف

الئکه فرود آمدند، در مالئکه مهیا و آماده جنگ گشته و در انتظار بودند تا آنحضرت شهیدشد، م .فرموده است

فرود آمدن و اجازه تو بما اجازه ! پروردگارا: مالئکه گفتند. بود زمانیکه عمر آن حضرت تمام شده و شهید گشته

باشید تا  شما بر سر قبر او: خدا بایشان وحى کرد!! فرود آمدیم و تو قبض روحش نمودى ولى ما ،یاریش را دادى

 .و بر از دست رفتن یارى او از شما نگاه یاریش کنید، اکنون گریه کنید بر اواو را ببینید که بیرون آمده است آ

دارى اما حسین و براى افسوس از پس آن مالئکه براى عزا زیرا شما براى او و گریه بر او اختصاص یافته اید،

  . باشند بیرون آید یاور او دست رفتن یاریش گریستند و چون

 4روایۀ  31صفحه  2اصولکافى جلد 
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تمامی این رویا بافی هاي شیوخ شیعه و پیروان تاریخی آنها و حکام فعلی ایران نتیجه اي جز به 

اینکه تمامی . ماوراي طبیعت رساندن و فراانسانی جلوه دادن امامان و در راس آن علی، را ندارد

می غرق منافع و تضمین قدرت این حکام در رویا بافی و فانتزي سازي هاي مقدس است، تا بر مرد

  .در خرافات و توهم حکومت کنند

روشن است که عدل علی همچون علم امام صادق  قالبی، پوشالین و  ساخته دستگاه دینی تشیع 

گانه غول ساخته اند و در موردشان اغراق کرده  12است که همواره از امامان شیعه، این خدایگان 

بلکه انسانی بسیار فرومایه و  ،ان بودن را نداردعلی نه تنها انسان واالیی نیست و لیاقت شاه مرد. اند

دون بوده است و براي رسیدن به جامعه اي سالم و حقوق بشر باید این الگوهاي اخالقی مضر را به 

لیل خونریز بودن علی در دوران حیات خود نیز به د. زباله دان تاریخ انداخت و طرحی نو ایجاد کرد

کردند، احتماالً  به علی اگر در زمان خود او زندگی می عالقه مندان. ه استبسیار منفور بود

یکی از نزدیکان خود را بخاطر خشونت و ددمنشی علی از دست  ،همچون اعراب آن دوران

 کاش عالقه مندان به علی کمی عقل و انصاف داشتند تا چهره علی را در تاریخ می دادند، اي می

  .جستند نه در پاي منابر و روضه خوانی ها
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