
 
 

 او علی و عدالت

 

کنند.دروغ را آنقدر بزرگ بگوييد که تصور دروغ بودن آن هم نمايان می دروغهای کوچک هميشه خود را
  نشود. آدولف هيتلر. به ذهن کسی وارد

  
 

  پيشگفتار
گوييد او ب شيعيان نسبت به علی حساس تر از خدا هستند، يعنی اگر کسی به خدا ايرادی بگيرد و گاهی اوقات به نظر ميرسد

ابرو بوده آمپرشان باال ميرود و ممکن است   وجود ندارد، به شيعيان زياد بر نميخورد اما اگر کسی بگويد باالی چشم علی
جامع و دقيقی به آنها  من تابحال چندين نوشتار در مورد رد وجود خدا نوشته ام، هيچ خداباوری تابحال پاسخ بسوزانند. فيوز

امام علی بر روی تارنمای افشا است، شيعيان تالش کرده اند که  ر مورد تمام مقاله هايی که راجع بهنداده است اما تقريباً د
گفته اند و  خوانند. آنقدر در مورد علی قصهبيهوده نيست که برخی سنی ها شيعيان را علی پرست می پاسخهايی ارائه دهند.

وجود دارد با شخصيت تاريخی علی که  که در ذهن شيعيانچيزهای عجيب غريب به او نسبت داده اند که آن علی تخيلی 
فاصله دارد. شهريار در ارتباط با علی سروده است "نه خدا توانمش   چهارده قرن پيش می زيسته است چندين سال نوری

لی اللهی است.ع گفت". باورهای شيعيان نسبت به علی از علی اللهی ها تا شيعيان عاقل بسيار متفاوت خواند نه بشر توانمش
ميتوان آنها را تمام ديوانه ناميد، بعد از آنها  ها طبيعتاً باورهای عجيب غريب بيشتری نسبت به علی دارند و با اطمينان

 کنند اين دسته از شيعيان معموالً نميدانند اما باز هم غلو فراوان نسبت به علی می  شيعيان عوام هستند که علی را خدا
کسانی که به اباطيل آ نها باورمندند  را از پای منبر روحانيون شيعه ميگيرند. روحانيون شيعه واطالعات خود در مورد علی 

نمونه هايی در مورد علی از برجسته ترين محدثان شيعه که جزو باورهای  را ميتوان شيعيان نيمه ديوانه دانست، مثالً به 
  از شيعيان است توجه کنيد: رايج همين طيف

  
  به نقل از ابن شهر آشوب: ١٨۴پوشينه نخست برگ  عباس قمی، منتهی اآلمال، شيخ

چنان است که جماعتی حديث کرده اند از فاطمه مادر آن جناب که فرمود   حکايت دريدن آنحضرت قماط را:
 متولد شد او را در قماط پيچيده و سخت ببستم علی قوت کرد و او را پاره ساخت من قماط چون علی (ع)

بعضی از حرير و  يه نمودم و او را پاره همی نمود تا گاهی که شش اليه کردم پارچهرا دواليه و سه ال
آن قماط را پاره کرد آنگاه گفت  بعضی از چرم بود چون آنحضرت را در الی آن قماط ببستم باز قوت نموده

  هال کنم.از برای حقتعالی تبصبص و تضرع و ابت خواهم با انگشتان خودای مادر دستهای مرا مبند که می

  ١٨۶همانجا، برگ 

از آنحضرت ظاهر شده زياده از حد و عد است و اين احقر در اين مختصر  و اما معجزاتی که گاهی  ...
 بمختصری از آن مينمايم که فهرستی باشد از برای اهل تميز واطالع، از جمله معجزات بطور اجمال اشاره

است از حديث  است آنجنابرا چنانچه اينمطلب ظاهر آنحضرت معجزات متعلقه بانقياد و حيوانات و جنيان
تکلم کردن مرغان و گرک و   شير و جويريه ابن مسهر و مخاطبه فرمودن آنجناب باثعبان بر منبر کوفه و

مومنان و بر داشتن غراب کفش آن حضرت  جری با آن حضرت و سالم دادن ماهيان فرات آنجنابرا بامارت
شتر سرکش او حکايت مرد يهودی و مفقود شدن  ه مرد آذربيجانی ورا و افتادن ماری از آن و قضي

امير المونان و کيفيت بيعت گرفتن آنجناب از جنها بوادی عقبق و  مالهای او و آوردن جنيان آنها را بامر
آنحضرتست متعلق بجامادات و نباتات مانند رد شمس برای آن حضرت در زان رسول  غيره و دگر معجزات

کتابی نوشته اند و   )٠(د از ممات آنحضرت در ارض بابل و بعضی در جواز ردشمس بع خدا (ص) و
 را در مواضع عديده برای آنحضرت نگاشته اند، و ديگر تکلم کردن شمس است با آنجناب در ردشمس

زمان   مواضع متعدده و ديگر حکم آنحضرت بسکون زمين در هنگام زلزله حادث شد در زمين مدينه
حصی در دست حق  بش باز نمی ايستاد و بحکم آنجناب قرار گرفت و ديگر تنطق کردنابوبکر و از جن

هنگاميکه شکايت کرد  پرستش و ديگر حاضر شدن آن حضرت بطی االرض و رسانيدن او بخانه خويش
است که سير دادن ان جناب  بآنحضرت کثرت شوق خويش بديدن اهل و اوالد خود و ديگر حديث بساط



اصحاب کهف و سالم کردن اصحاب بر  حاب را در خوا و بردن ايشانرا بنزد کهف وباشد جمعی از اص
و تکلم نمودن ايشان با آنجضرت و ديگر طال  اصحاب کهف و جوان ندادن ايشان جز امير المومنين (ع)

کردن او بعدم صقوط جداری که مشرف بر انهادام بود و  کردن آنجناب کلوخی را برای وا مخواه و حکم
ديگر نرم شدن آهن زره در دست او چنانچه خالد گفته که ديدم آن جناب  ت در پای آن نشسته بود وآنحضر

را با دست خويش اصالح ميفرمود و بمن فرمود که ای خالد خداوند بسبب ما و ببرکت  حلقه های درع خود
برادرش  عم و آهن را در دست داود نرم ساخت و ديگر شهادت نخلهای مدينه بفضيلت آنجناب و پسر ما

گذار که فضيلت من و  رسولخدا (ص) و فرمودن پيغمبر (ص) بآنحضرت که يا علی نخل مدينه صيحانی نام
اژدها شدن کمان بامر آنحضرت  تو را آشکار کردند و ديگر سبز شدن درخت امرودی بمعجزه آنحضرت و

نجناب در اراضی يمن و کم شدن شجر و مدر با و از اين قبيل زياده از آنست که احصاء شود و سالم کردن
  آنحضرت. فرات هنگام طغيان آن بامر

 امام علی يک تنه تمام فروزه خا و قدرت های شخصيت های کارتونی، فيلمی هاليوودی همچون شيعيان نيمه ديوانه معتقدند
انه نيستند که اين اباطيل را  آنقدر ديو سوپرمن، اسپايدرمن، هرکول، زورو و سيندرال را دارا است. البته همه شيعيان طبيعتا

شيعيان عاقل هستند. البته ممکن است برخی از افراد اين عبارت را يک عبارت  بپذيرند، گروه ديگر شيعيان که باقی ميماند
اين دسته را شيعيان کمتر   بدانند و بگويند چنين گونه انسانی تابحال ديده نشده است، بنابر اين شايد بهتر باشد متناقض

همگی باورهای عوامانه است که دکان روحانيت برای مردم  بخوانيم. شيعيان عاقل ميدانند که اين زياده گويی ها ديوانه
است و نه بال و پر داشته است و نه بشر خواندن وی دشوار است. اما آنچه شيعيان   ساخته است. علی فردی عادی بوده

بوده است. شخصيت تاريخی علی  است بلکه انسانی فرومايه و دژخيمنميدانند اين است که علی نه تنها فرابشر نبوده  عاقل
نوشتار تالش خواهد کرد که شخصيت خيالی علی را با شخصيت  چيزی است که اين نوشتار بر آن تکيه خواهد داشت. اين

  .کند تاريخی او مقايسه ای کوتاه
  

 زمينه کتاب بسيار عالی و خوبی توسط زنده ياد علی و بررسی ويژگيهای او نيست، در اين هدف اين نوشتار، شرح زندگی
 نوشته شده است که خواندن آنرا به همه عالقه مندان به آثار علمی و مستند پژوهشی در زندگی علی دالفک با فرنام هآل

تکيه   دهند و بر آنهاعلی نسبت می توصيه ميکنم. هدف اين نوشتار در واقع بررسی چند داستان و ماجرا است که شيعيان به
اخالقی داشته است. اين نوشتار نقدی است بر آن ادعاها و گفته ها که هميشه   کنند تا ادعا کنند علی فروزه هايی عالی ومی

باشد و او را بی خطا و معصوم  آنرا از شيعيان نيمه ديوانه تا تمام ديوانه شنيد. جامعه ای که الگوی اخالقی اش علی ميتوان
  بيمار است.  بداند بدون شک جامعه ای

  
که ممکن  خوانند فرض کنندبه اسالم اين نوشتار را با پيش داوری نخوانند. و کسانی که آنرا می اميدوارم خوانندگان باورمند

ساخه و پرداخته دستگاه دينی شامل روحانيون  است هر آنچه از پيش در مورد علی خوانده و شنيده اند نادرست بوده باشد و
  اين ديدگاه است که ميتوان به حقيقت نزديکتر شد. شد. براستی تنها باو شرکايشان بوده با

  
  
  

  عمر بن عبدود و تف انداختن او بر چهره امام ماجرای جنگ امام علی با

على كه دستش به سر و گردن عمرو نمى رسيد، در حالى كه او شمشير را بر   دو مرد بهم گالويز شدند.(( 
 وى ضربه اى چنان قوى بر ران عمرو زد كه آن را قطع كرد و در افتاد بر على فرود آورد، كشيده بود تا

كه خود را  و بر سينه اش پريد و ريشش را گرفت تا سرش را برگيرد. عمرو كه از ننگ شكست از جوانى
السالم تف انداخت . على  از او در پهلوانى نامورتر مى ديد، سخت به خشم آمده بود، بر چهره على عليه

گذاشته بود، ناگهان  بر گردنش  الم بسختى خشمگين شد و در حالى كه از غيظ، شمشير راعليه الس
كردند و از خندق گذشتند. على عليه السالم آنان را  برداشت و كنار رفت . عكرمه و ديگران بسرعت فرار

هجوم  به همه سو مى گرداند و انديشه هاى گوناگون را به مغزش مى نگريست ، قدم مى زد، چشمش را
با لبخندى آرام بر گشت و با گامهاى شمرده و راحت به عمرو نزديك شد.  مى داد. خشمش فرو نشست .

 او گذاشت . عمرو كه از اين حركت خيره مانده بود، پرسيد: اين چه بود؟! پايش را بر سينه
كه  ، صبر كردم السالم گفت : از كار تو خشمگين شدم ، نمى خواستم از خشم خويش تو را بكشم على عليه

ثابت كه در همه   آرام گردم تا تو را همه براى خدا كشته باشم . و سپس چنان كه گويى شتر و حسان بن
شمشير على عليه السالم  جنگها با شعر برنده تر از شمشيرش شركت داشت ، فرار عكرمه را از دم

  )١(سرود...)) 

که   خواستن و دور زدن امام علی به دور او معموالً از چيزهايی استچهره امام علی و بعد بر تف انداختن عمر بن عبدود بر
شنيدم در کالس سوم دبستان بودم.  کنند، گمان ميکنم نخستين بار که اين داستان راشيعيان خيلی راجع به آن صحبت می



ا بريد، اين بلند شدن و دور امام علی بلند شد، يک دور زد و بعد سر او ر بيشتر تمرکز اين داستان معموالً روی اين است که 
جاهليت خويش (وقتی که   به ياد دارم در دوران  شيعيان خيلی اهميت بيشتری دارد تا بريده شدن سر يک انسان. زدن در نظر

ميکردم با خود ميگفتم اين شخص چه انسان پستی بوده  مسلمان بودم) وقتی به عمرو بن عبدود و کاری که کرده است فکر
حضرت امام رويت مينشيند تا سرت را با دستهای مبارکش ببرد بايد خيلی انسان  جنگ شکست ميخوری واست، وقتی در 

را راحت از تنت جدا کند (برای  باشی که بر چهره آسمانی امام تف بياندازی، بلکه بايد اجازه بدهی آن امام عزيز سرت پليدی
ياد يکی از روضه خوانها ميافتادم که شعر  د). و بعده کنيمراجع جنايات اسالمگرايان ديدن فيلمهای سر بريدن به بخش

خواند و گريه زاری ميکرد و ما هم با او اشک ميريختيم که خدا مارا  احيا می منصوب به مولوی را با آه و ناله در شبهای
  ده ايم ببخشد.کارهای بدی که کر بخاطر

  
  

  دست شمشير از اميرالممنين علی انداختنوجهه و  کرم هللا علی امير المومنين روی انداختن خصم در
  

  شير حق را دان مطهر از دغل    الص عملاخ علی آموز از

  و شتافت آورد بر ریزود شمشي    دست يافت پهلوانی بر غزا در

  افتخار هر نبی و هر ولی    علی روی در ختاو خدو اندا

  اهگهسجد در او رد پيشسجده آ    اهم روی رخی که بر زد خدو نآ

  ر غزااش کاهلیاند او دکر    شمشير آن علی انداخت ماندر ز

  محلوز نمودن عفو و رحمت بی    گشت حيران آن مبارز زين عمل

  از چه افکندی مرا بگذاشتی    تيغ تيز افراشتی من بر فتگ

  تو سست در اشکار منتا شدی     آن چه ديدی بهتر از پيکار من

  تا چنان برقی نمود و باز جست    ن خشمت نشستآن چه ديدی که چني

  ای آمد پديددر دل و جان شعله    آن چه ديدی که مرا زان عکس ديد

  که به از جان بود و بخشيديم جان    آن چه ديدی برتر از کون و مکان

  کی داند کيستیدر مروت خود     در شجاعت شير ربانيستی

  شبيهاز وی خوان و نان بید کم    در مروت ابر موسيی بتيه

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

  پخته و شيرين بی زحمت بداد    دگشا بر رحمت ابر موسی پر

  رحمتش افراخت در عالم علم    خواران کرماز برای پخته

  اکم نشد يک روز زان اهل رج    تا چهل سال آن وظيفه و آن عطا

  گندنا و تره و خس خواستند    تا هم ايشان از خسيسی خاستند

  تا قيامت هست باقی آن طعام    امت احمد که هستيد از کرام 

  يطعم و يسقی کنايت ز آش شد    چون ابيت عند ربی فاش شد

  
امام  يال ماجرا شده است. و بعدگفته که گويا امام علی عمربن عبدود را بخشيده است و بيخ ای از ماجرا سخنبگونه  مولوی

که عبد ود بيمار بوده است و بدون  کند که چقدر کريم و بخشنده است و همينطور بگونه ای صحبت کرده استرا ستايش می
ود و تند ميشتافت تف انداخته است. اما حال که دوران جاهليتم ب هيچ دليلی بر صورت امام که شمشيرش را به دست گرفته

کتابهای تاريخی  را کنار گذاشته ام به اين نتيجه رسيده ام که مولوی هم دروغ گفته است، در هيچکدام از و اسالم پايان يافته
ثل روشنفکران دينی امروز البته شايد مولوی هم م نوشته نشده است که امام علی عمربن عبدود را بخشيد و اورا نکشت.

ای هفت رنگ مردم زمان خود را گول بزند و با اينگونه ی و دروغههای تاريخ خواسته است با تحريف تاريخ، شخصيتمی
تاريخی سنگسارگرايان بی وجدان  اسالمگرايان زمانه خود را به ترحم و انسانيت دعوت کند، به اين اميد که از توحش حرفها

ً و انسان ستيز کم ش مانند داستان موسی و شبان به همين باشد، اين داستان مولوی نيز ه ود. شايد هنر و ارزش مولوی تماما
قرآن چنين  کند، در حالی که درشود و ساخته مولوی است تبليغ مدارا و تحمل مذهبی می يافت نمی چ کتابیاو که در هي

  شود.چيزهايی يافت نمی
  

حمله برده  خندق است که در آن تمامی اعراب جمع شده بودند تا محمد را که به کاروانهااحزاب يا  اين ماجرا مربوط به جنگ
بين ببرند. اما عبدود برای چه بر چهره امام علی  بود و مردمانی را قتل عام کرده بود و تهديدی برای منطقه بشمار ميرفت از

های مشهور اعراب بوده است و عبدود از پرستندگان اين پرسش وجود دارد. ود از بت تف انداخت؟ پاسخ بسيار جالبی برای



بود از خندقی که به پيشنهاد  د و در آن جنگ از معدود کسانی بود که توانستهز پهلوانان عرب بوبوده است. عبدود ا آن بت
  شود،او می خندق بدنبال مبارز ميگردد و علی داوطلب مبارزه با سلمان پارسی کنده شده بود عبور کند. و بعد از عبور از

  ت مبارزه علی با عبدود نوشته اس از قول امام علی در شرح ماجرای سيره ابن هشام در پوشينه سوم

تو بر اسب نشسته ای (درحالی که من پياده هستم)، پس از اسب فرود آی  چگونه با تو بجنگم درحالی که
  )٢( پياده) شوی. پس از اسبش پياده شد.) تا مانند من

مبارزه با  پهلوان برای اينکه در انسانهای پستی نبودند، عبدود-مسلمانان اصرار دارند نشان دهند نقدر هم کهاعراب بيچاره آ
برابر شوند، يعنی آداب جوانمردی حتی در آن  شود تا هردو با يکديگرعلی انصاف را رعايت کرده باشد از اسب پياده می

يز جوانه هايی زده بود. اما جنگ سختی در ميگيرد و پهلوان عرب با آن کوير ن شرايط نيز وجود داشته است و انسانيت در
نداشته دست به يک حرکت  . اما امام علی که گويا آن نيرويی که در هنگام کندن در خيبر داشته است (!) رانگدميج علی

  ينگونه آورده شده است:ناجوانمردانه در بسياری از کتابهای حديث ا ناجوانمردانه و بسيار زشت ميزند، ماجرای اين عمل
  

  آداب جنگ ميزان الحکمه پوشينه سوم بخش

وعمرو بن عبدود سخنانى گذشت على به او فرمود: اى عمرو! (در  ن على (ع)احزاب ميادر جـنـگ 
نيست كه من به جنگ تن به تن باتو آمده ام وتو كه شهسوارعربى با خـودت كمك  بـزدلـى تـو) هـمين بس

ر دو بيدرنگ چنان ضربه اى ب گشت كه پشت سر خود را نگاه كند امير المؤمنين (ع)عمرو بر  اى؟ آورده
و غبارى به هوا برخاست آن حـضـرت در حـالـى كـه  آورد كه از پيكرش جدا شدند و گردساق پاى او وارد 

ص) (ريخت و ازشمشيرش نيز خون مـى چكيد نزد رسول خدا بر اثر ضربت عمرو خون از فرقش مى
جنگ  سول خدا (ص) فرمود : اى على! فريبش دادى؟ عرض كرد : آرى , اى رسول خدا !ر برگشت
  )٣(است.  نيرنگ

پياده  ملعون بر روی چهره امام اول شيعيان و خليفه چهارم مسلمانان تف کرد؟ عبدود از اسب آيا مشخص است که چرا آن
مقابل علی در ميان جنگ به او ميگويد که  شد، اما درشد تا اصول جوانمردی را رعايت کرده باشد و جنگی برابر داشته با

برميگردد تا ببيند آيا براستی يارانش از خندق گذشته اند يا نه، ميبيند که افتخار  آمده اند، عبد ود که يارانت نيز به کمک تو
آنگاه است که آن ملعون   کند ومی نبی و هر ولی به او دروغ گفته است، و در اين زمان امام پاهای پهلوان عرب را قطع هر

علی که شيعيان از آن سخن ميگويند؟ پيامبر نيز گويا ميدانسته است   لتبر چهره امام شيعيان تف می اندازد. کجاست آن عدا
که جنگ  بر نمی آيد، از علی پرسيده است که آيا وی را فريب دادی؟ و علی ميگويد آری! براستی که علی از پس عبدود
ه برای ران زد. در فرانسخمينی به مردم اي است. اين خدعه و نيرنگ از همان خدعه هايی است که امام همان خدعه و نيرنگ

ايران از جمهوری اسالمی و شريعت اسالمی، همان امامی که ابتدا گفت   آنان از دموکراسی و حقوق بشر سخن گفت و در
کند و پول  ن امامی که قرار بود آب و برق را مجانیبعد گفت اگر همه بگويند آری من ميگويم نه! آ ميزان رای ملت است

  بهم شباهت دارند. ه اين دو امام چقدردم به آنها تحويل بدهد! براستی کنفت را در خانه های مر
 علی مرا به شگفت وا ميدارد، از طرفی در شگفتم که چگونه در بيابانهای عربستان هم ماجرای تف انداختن عبدود به

شود از اضر میته است حتنها ياف  دی اينگونه وجود داشته است و عبدود که خود را در ميان مسلمانانانسانيت و جوانمر
کند، فرومايگی علی و ددمنشی و زشت کرداری او است که مرا شگفتزده می اسبش پايين آيد تا با علی برابر گردد و از طرفی

کند که  زده می بيش از رفتار علی رفتار شيعيان مرا شگفت در مقابل چنين لطفی اينگونه پاسخ بگويد؟ او چگونه توانست
ميگذارند و چنين ددمنشی را نيک کردار ميپندارند. منابع  اخالق و انسانيت دار دانستن علی خود نيز پا رویچگونه با اخالقم

  بيابيد. "دغلکار علی؛ شير حق يا يکاين ماجرا را در نوشتاری با فرنام " و توضيحات بيشتری در مورد
  
  

  امام علی و فقر او
  

   درمان بيماری حسنين علی(ع) و فاطمه(س) بری بيماری حسنين(ع) و نذر

د در آن جمعي از مردم به عيادت آنان آمدن با بيمار شدند پيامبر اكرم(ص) و امام حسين(ع) امام حسن(ع)
پيشنهاد نمودند و عرض كردند: يا اباالحسن ! چه  علي جلسه برخي از حضار به حضرت امير المؤمنين

ية آنها بود نذر كردند كه و فضه كه جار فاطمه و بنمائي، آنگاه علي خوب است براي شفاي فرزندانت نذري
 خود را باز يافتند آنها شروع بهسالمتي  يافتند سه روز روزه بگيرند، هنگامي كه حسنين شفا اگر حسنين

از شمعون   المؤمنين چيزي براي افطار موجود نبود لذا امير انجام نذر و روزه گرفتن كردند و در خانة علي
قرض نان پخت و در سفرة افطار  نجاز يك صاع آن پ جـو قـرض گرفـت و فاطمـهيهودي خيبري سه صـاع 

برخاست كه مي گفت: سالم بر شما اي خاندان  اي سائليافطار شدند ندنان نهاد، هنگامي كه آمادة



شما آمده است، به من اطعام كنيد، خدا از سفرة بهشتي شما   مسكيني از مساكين مسلمين بر در خانة محمد
خاندان وحي نان افطار خود را ايثار كردند و فضه نيز تبعيت از آنان نمود و  زي دهد در اين هنگامرا رو

 سائل داد و همگي شب را بدون غذا صبح كردند و جز آب چيز ديگري به كامشان را به آن غذاي خود
  نرسيد …

طارشان در سفره نهاده شد ف ا فرداي آن روز را نيز روزه گرفتند و هنگامي كه دوباره شب فرا رسيد نان و
يثار كردند در همگي غذاي خود را به آن يتيم ا در آن هنگام يتيمي بر در خانه آمد و باز، به همان ترتيب

رسيد و مطالبه طعام كرد بار سوم نيز آنچه در سفره بود قبل از  روز سوم نيز هنگام افطار اسيري از راه
را گرفت و به   دست حسنين هارم، عليايثار شد صبح روز چپيامبر به آن اسير  افطار از طرف خاندان

 تاد ديد كه از شدت گرسنگي مياف  هنگامي كه چشمش به حسنين رفتند پيامبر اكرم خدا سوي رسول
از جاي برخاست  فوراً  لرزيدند فرمود: براي من چه سخت است كه شما را به اين حال مي بينم، رسول خدا

نمود كه حالت نگران كننده اي  آمد و او را در محراب عبادتش مشاهده هراو همراه آنان به خانة حضرت ز
چشمهايش در گودي نشسته بود… پيامبر  ده وداشت از شدت گرسنگي شكم مباركش به پشت چسبي

شد در آن هنگام جبرئيل فرود آمد و چنين گفت: بگير يا  با ديدن اين منظره بسيار اندوهگين و افسرده اكرم
  )۴(هل اتي » را قرائت نمود.خاندان تو و سپس سورة «  باد بر تو اينمبارك  محمد

است. امام   ده اند سرتاسر دروغ است يا علی واقعا آدمی نابکار و شرور بودهشيعيان آنرا تکرار کر يا داستان باال که بسيار
لبته روايات مختلفی راجع باشند، ا سال داشته حسين و امام حسين در دوران حيات فاطمه نميتوانسته اند بيش از چهار، پنج

به احتمال زياد ساختگی است، بعيد  شود. اين داستانآن دو اندکی بيشتر می به سن فاطمه وجود دارد که در آن صورت سن
حقيقتاً ننگ بر او باد،  ميرسد علی امام حسن را در سنين کودکی تا اين حد گشنه نگه داشته باشد که در اين صورت به نظر

  کنيد. مراجعه "داستان دروغين غذا دادن به مسکين و يتيم نوشتاری با فرنام "بررسی دقيقتر اين ماجرا به  برای
  

غلطی  علی جزوی از اين نوشتار باشد تنها اين ماجرای احتماالً ساختگی نيست. يکی از ارزشهای شود فقراما آنچه باعث می 
ر است انسان خوبی ميدانند. اين طرز فقي ايران گاهی اوقات کسی را که که اسالم بين مردم رواج داده است فقر است، مردم

خواهند به مردم بفهمانند که فقر چيز خوبی است تا مردم از زيرا آنها می شودتفکر توسط حکومت های اسالمی ترويج می
يت دينی ما ميگفت آقا (آ رستان معلمبنالند و به فکر مطالبه حقوق مادی خود نيافتند. به ياد دارم در دوران دبي فقر خود کمتر

غذا کم آمده است. در مورد رجائی ميگويند او در کودکی  کنند، در عروسی پسرشهللا خامنه ای) از نزورات ارتزاق می
 سر ميبرده است. تو گويی از نگر ايشان فقر و نداری امتياز و شرافت است. احمدی نژاد کفاشی ميکرده است و در فقر به

ايامی كه اشرافيت شرافت  وبالگ خود نوشته است در دوران طاغوت "درب نظام خالفت اسالمی در وری منصورئيس جمه
اين بيماری گدا  )۵(دورافتاده از توابع گرمسار متولد شدم."  بود وشهرنشينی كمال، در خانواده ی تهيدست در روستايی

 شوداست که باعث میکند همان چيزی ايرانی سنگينی میهمچون بختکی کريه بر روان جامعه  پرستی اسالموکمونيستی که
که در زندگی مالی خود به دليل بی  فقر علی را ارزشی برای او بدانند و آنرا دليلی بر واالييش بر شمرند. غير از کسانی

د کسی که  همه روشن باشد که داشتن ثروت يک ارزش به شمار ميرو کفايتی و تصميمهای غلط شکست خورده اند بايد برای
اش تالش  است يا انسانی است که در زندگی خود به اندازه کافی برای رفاه اقتصادی خود و خانواده یفقير است يا انسان تنبل

نداشته است. فقر در اکثر مواقع نشانه کوتاهی  نکرده است يا اينکه برنامه ريزی دقيق و مشخصی برای پيشرفت در کار خود
ز فقير بودن آن است که شخص فقيری بچه دار شود و فقر او شرم آور است. بدتر ا م فقير بودنافراد است و من گمان ميکن

دانست. دنگ ژائوپنگ  کودکانش نيز در کمبود و عذاب زندگی کنند. لذا فقر را به هيچ عنوان نميتوان يک ارزش سبب شود
)) iaopingDeng Xاست" و اين ديدگاه او بوده  بوده است که گفته است "ثروتمند بودن افتخار از رهبران چين کمونيست

دنيای امروز تبديل شود. از آن طرف ماليان گدا پرستی و فقر را  است که باعث شده است چين به يکی از قدرتهای اقتصادی
  ارزش تبديل کرده اند. در ميان مردم به يک

  
مسلمانان)  ابتدا بسيار فقير بوده است. در تاريخ آمده است که او (همچون ساير است که او در فقر علی درستمورد  اما در

است و برای يهوديان در قبال مزد بسيار کمی  پس از فرار مسلمانان به مدينه در وضعيت اقتصادی بسيار بدی به سر ميبرده
  کتاب ديگری نقل کرده است: از ٢٣١در برگ   "انی علیدر زندگپژوهشی کار ميکرده است، آل دالفک در کتاب "

  
  :١٩٩هللا منصوری صفحه شناخت، کونستان ويرژيل ترجمه ذبيح  محمد پيامبری که از نو بايد

ند و برای هر صبح تا شام نميتوانست بيش از شانزده دلو آب بپای کار برسا فاصله زياد بود که علی از
از   دادند از اين رو مزد علی در روز شانزده خرما بود که نيمیه او مزد نمياز يک خرما ب سطل آب بيش

  آن يعنی هشت خرما را به محمد ميداد.



همان  مسلمانان در سالهای ابتدايی حاکم بود، با تجاوز به جان و مال يهوديان ساکن مدينه در اما اين شرايط که بر همه 
 برتغييرات را ميتوانيد در بخشی با فرنام " ش از مکه تغيير يافت. جزئيات اينی ابتدائی پس از فرار محمد و هوادارانسالها

راشدين، دامنه تجاوز به سايرين به  همچنين پس از مرگ محمد و خالفت خلفای تبهکار بيابيد. "؟سر يهوديان مدينه چه آمد
علی مير فطرس در  دند. دکتراز مرزهای عربستان گسترش يافت و متجاوزان مسلمان به ثروت های کالنی رسي خارج
متعددی  روايت های تاريخی ٩٩تا  ٩٠پوشينه دوم برگ   شناسی علی ميرفطروس (بابک دوستدار) مقدمه ی در اسالم  کتاب

آورده است. از جمله جالب ترين آنها از  شوداز ثروت علی که شامل پول نقد، برده های متعدد، دهات و نخلستانهای علی می
  اين قرار است:

نار در آمد هزار دي  ۴٠پر ارزشی داشت و صاحب نخلستانی بود که ساالنه  در شهر ينبع اراضی و امالک
  )١٣السلف، ص  داشت (تجارب

مثقال ياقوت  ۵در وقت نماز به سائل داد چهار مثقال نقره، و وزن نگينش  وزن حلقه انگشتر علی که آنرا
 ،١٣٧ظمينی، ص واهر الواليه، آيت هللا بروجردی کاقيمتش خراج يکساله کشور شام بود (ج سرخ بود که

  به روايت امام صادق)

کيلو طال) بوده است  ٢٣٠توليدی" علی حدود هشتاد هزار دينار طال (معادل " فعاليت های در آمد ساليانه
  )٩۶امام حسين، زين العابدين رهنما ص  (زندگانی

ند بايد آزاد گردند و همچنين اش اگر فرزندی داشته ا اينکه کنيزان (برده زن) علی در نهج البالغه راجع به
شيخ   نه بايد ميان ورثه او پخش شوند شرح داده است. (نهج البالغهاينکه نخلستانهای او چگو راجع به

  )  + رضی، پوشينه سوم برگ بيست و سه

 شود. روشن استیاليان محدود محقيقت را گفته باشند، فقر علی نيز به روضه خوانی های م هرگاه تنها يکی از اين منابع
فقر او شرمی برای او است نه يک   که نه علی فقير بوده است و نه فقر افتخاری برای علی است. علی اگر فقير بوده باشد

افتخار است. بخشی از ثروتی که علی به دست آورده است از راه غنيمت   افتخار. البته اين به آن معنی نيست که هر ثروتی
تبهکاران مسلمان  است که آنها را به جرم نامسلمانی خود غارت کرده است يا همدستان و ساير مردمانی اموالگيری و از 

  است. چنين کرده اند و او از چپاولگرايی های آنها سهمی برده
  
  

  امام علی و فاطمه
  

برخی از  کرده اند. ه اند و اغراقنيز ماليان، شبهه ماليان و شيعيان ياوه گو بسيار الف زد در مورد زندگانی علی و فاطمه
کنند، اما تاريخ بگفته ناپلئون که آنرا دشمن می اسالمگرايان علی و فاطمه را بهترين نمونه و الگو برای همه دورانها معرفی

 ددهند که ميان علی و فاطمه روابط خوبی وجومخالفت دارد. منابع تاريخی نشان می دين دانسته است به شدت با اين فرضيه
حديث معروف محمد نيز که در   کند.علی قصد ازدواج داشته است و از همين روی فاطمه به محمد شکايت می  نداشته است. 

بيازارد مرا آزرده است" به همان آزردگی فاطمه از دست   مورد فاطمه است، يعنی "فاطمه پاره تن من است، هرکس او را
که اساتيد و تاريخنويسان متعددی از  از معتبر ترين کتابهايی (Encyclopedia of Islam) دانشنامه اسالم علی ارتباط دارد.

با استفاده از منابع  ٨۴٣همکاری کرده اند در زير فرنام فاطمه، برگ  دانشگاه های مختلف دنيا در تکميل آن با يکديگر
  اين تنش ها را اينگونه وصف کرده است: تاريخی اسالمی

لی و فاطمه هميشه با يکديگر در همسازی زندگی اخله محمد. عدم تنش های بين علی و فاطمه و
خشم با زنش رفتار ميکرد، و فاطمه از همين رو برای شکايت به نزد پدرش  نميکردند. علی با شدت و

 دهند کهوجود دارند که که اين مشکالت خانوادگی را بگونه ای شفاف و روشن نشان می رفت. احاديثی
رضايت درخشيد.  قتی که خواسته ها و تمايالتش براورده شد ازد و صورت او وچگونه پيامبر دخالت کر

المغيره از قريش به علی پيشنهاد داد  جدی ترين اختالف (بين فاطمه و علی) وقتی رخ داد که بنی هشام بن
او به  پيشنهاد را رد نکرد اما وقتی اين خبر به محمد رسيد،  تا با يکی از زنانشان ازدواج کند. علی اين

محمد گفت "فاطمه پاره تن من است و هرکس او را بيازارد مرا آزرده است"  دخترش برخاست. دفاع از
 و غيره) يا (هرچه او را ناخشنود سازد مرا ٣١٩، ٢، الترمذی ۴٠٣،  ١انساب االشراف  (البالذری،

می آيد). پيش ن در معنیناخوشنود ميسازد) (اين حديث به گونه های مختلفی آورده شده اما تغيير چندانی 
العروه (يک چشم) شناخته  خواست با دختر ابوجهل که با فرنامبه نظر ميرسد در همان دوران علی می

خواست دختر رسول هللا را کرد که می ميشد ازدواج کند. محمد از روی منبر بر اين تصميم علی اعتراض
ز پيامبر اعالم کرد که (فاطمه پاره جرا نياين ما دهد. در در کنار دختر دشمن رسول هللا در يک خانه اسکان



خواهد پروژه اش را با موفقيت به پاين برساند ابتدا بايد فاطمه را طالق دهد می تن من است)، و اگر علی
 ). برخی از۴۴٠شماره  ٢؛ بخاری پوشينه ٣٢۶، ۴، پوشينه ١٣١٣بن حنبل، مسعود قاهره  (احمد

شوهرش تنها حق  از خصيصه های فاطمه اين بوده است کهگرفته اند که نويسندگان از اين ماجرا نتيجه 
 داشتن يک همسر داشته است. 

 
خاک" بوده است. يکی از توضيحاتی که در مورد اين نام آمده است،   يکی از نامهای علی ابوتراب "مرد

بر سر خود اينکه جواب فاطمه را با خشم بدهد، از خانه خارج ميشد و خاک  اين است که علی بجای
نام  چون او را اينگونه ديده بود نام ابو تراب را به او داده بود که علی بعدها به اين يخت. محمدمير

  اشتهار يافت.

شما را شگفت  خوانندتاريخی و تفاوت آنها با آنچه ماليان از خود در آورده اند و بر سر منبر ها می اگر اين گزارشهای دقيق
روز بعد از مرگ فاطمه با دختری به نام  3تنها  بيشتر شگفت زده کند که بدانيد علیاقعيت شما را زده کرده است شايد اين و

که تا زمان حيات خديجه جرات   علی نيز همچون محمد )۶(امام حسين بوده است  کند. امامه هم بازیامامه ازدواج می
را برای زنبارگی با  و اشتهای خود انست چنين کندبگيرد، در دوران حيات فاطمه هيچ زنی نگرفت، زيرا نميتو نداشت زن

حرمسرايش کرد، چنانکه در زنبارگی، دستکمی از خود  اجبار سرکوب کرد، اما بعد از مرگ او شروع به تشکيل و تکميل
 دستکم به اندازه او در اين زمينه نيز استعداد دارد. دستکم ده زن در حرمسرای علی محمد نداشته است و نشان داد که

  اشته اند:عضويت رسمی د

  عبدهللا.  فاطمه بنت محمد بن -١

  مسلمه.  خوله بنت جعفر بن قيس بن -٢

  خالد. ليلی بنت مسعود بن -٣

  خالد. ام البنين بنت حزام بن -۴

  ام ولد. -۵

  الخثعميه. اسماء بنت عميس -۶

  ربيعه. الصهباء ام حبيب بنت -٧

  يجه بنت خويلد.رسول هللا، و امها خد زی، اما زينب بنتالربيع بن عبدالع امامه بنت ابی العاص بن -٨

  مسعود. ام سعيد بنت عروه بن -٩

  )٧(عدی.  محياه بنت امریء القيس بن -١٠

برگ  بوده اند که علی آنها را خريداری کرده است. دفتر زنان پيغمبر اسالم نوشته عمادزاده دو تن از اين زنان بردگانی
حبيب بنت ربيعه" است توسط امام علی  اء امکه نام کامل او "الصهبزيبا نام "صهبا ثعلبيه" ، ماجرای خريداری کنيزی ٣٩١

شود. امام علی او را به قيمت را در خانه خالد ميبيند و به او عالقه مند می را از خالد ابن وليد شرح داده است. امام علی وی
فرزند عمر است، اين دو  ست که صهبا برای علی بدنيا آوردهاز خالد ميخرد، و نتيجه اين کار او دو فرزندی ا دينار ۴٠

که علی داشته است و نام فرزندی که او برای علی آورده  االصرف و رقيه نام دارند. خوله بنت ياس حنفيه کنيز ديگری است
 ٣٢۴ی برگ شود. نفس المهموم شيخ عباس قمبوده است که در ماجرای کربال کشته می  است محمد االکبر ابن الحنفيه

 ١۴) ١٠٨/١الکبری ( . نتيجه اين زنبارگی علی به گفت ابن سعد در کتاب طبقاتکشته شدن او را نقل کرده است ماجرای
نميتوان در يک زمان عاشق دو زن بود، از همين  دختر بوده است. از نگر من عشق چيزی يگانه است، يعنی ١٧پسر و 

اب جنسی خود ميبينند، نه دواجشان مبتنی بر عشق نيست بلکه زن را يا اسبزا روی تمام کسانی که بيش از يک زن دارند،
دارد چيست؟ آيا  زن ١٠شوربختانه علی از اين دست انسانها بوده است. انصافاً نظر شما در مورد مردی که  يک انسان، و

زاتی که علی با د؟ البته از تجاوزنهای او بپيوندن او انسانی سالم و اخالقمدار است؟ آيا حاضريد نزديکانتان به مجموعه
برده داری در برای جزئيات قوانين اسالم در ارتباط با برده داری به نوشتاری با فرنام ") انين اسالمی قرآنیاستفاده از قو

  تاريخ و احاديث يافت، مثال:جنگی کرده است نيز ميتوان مواردی را در  مراجعه کنيد) به بردگان و اسرای "اسالم



  
  ۶٣٧شماره   ۶٠بخش  ۵ی جلد اربخ صحيح

  عباده، از علی بن سويد بن منجوف، از عبدهللا بن بريده، نقل کرده است که:  محمد بن بشار، از روح بن

فرستاد تا خمس (سهم پيامبر از غنايم را) بگيرد و من از دست علی  رسول خدا علی را به سوی خالد
از بردگانی که جزوی از برقراری تماس جنسی با يکی  اينکه علی غسل گرفت (بعد از ، بعد ازناراحت شدم

را). وقتی به پيامبر رسيديم،  بريره بود) من به خالد گفتم، "آيا اين را نميبينی؟" (خوابيدن علی با غنايم
 گفتم "آری"، پيامبر  ری؟"پيامبر تعريف کردم. پيامبر گفت، "ای بريده آيا از علی متنف من جريان را برای

  است". ش، زيرا سهم او از خمس بيش از اينگفت "از او متنفر نبا

   است در مورد همين حديث ميگويد آمده ۴۴٧توضيحی که در برگ 

علی دختری را از ميان غنائم بيرون کشيده بود و با او تماس جنسی برقرار  بريره از علی متنفر بود زيرا
  د.يرده اين کار او ناپسند بودر نظر بر کرده بود و

 شود. وقتی که اين قضيه با محمد در ميان گذاشتهاسرا انتخاب کرده و با او همبستر می در اينجا علی دختری را از ميان
شمار ميرفتند و از اموال مسلمانان و   کند. توجه داشته باشيد که اسرا همچون غنيمت ها بهشود او اين مسئله را تاييد میمی

  استفاده کنند يا به عبارت ديگر به آنها تجاوز کنند. د برای سکسمانان ميتوانند از کنيز خومسل
  
  

  بر روی خوارج امام علی و اسلحه نکشيدن
  

شيعيان  در مقابل خوارج تا زمانی که آنها بر روی او شمشير نکشيدند، شمشير نکشيد. البته شود که علیمعموالً گفته می 
منتقدين او که دو دستی حکومت را  آنها چه کرد و چه خونهايی از شمشير عليه خوارج کشيد با نميگويند که علی وقتی

بيشتر به اين برميگردد که علی برعکس محمد سياستمدار خوبی  چسبيده بود ريخت. اما اينکه چرا علی چنين کاری نکرد
بود و  قبای ديگرير مسائل سياسی و جنگ با ربسياری را مرتکب شده بود. از طرفی او درگير سا نبود و اشتباهات سياسی

حتی اگر فرض کنيم علی با ساير  موقعيت سرکوب خوارج را تا زمانی که دست به اين کار زد، بدست نياورده بود. اما
ی است که او را انسانی اخالقمدار و عادل بدانيم؟ اين تنها در صورت مسلمانان رفتار شايسته ای داشته است، آيا همين کافی

فاشيسم دينی  ناک ديگری که او انجام داده است را ناديده بگيريم. معموالً اسالمگرايانکارهای وحشت ميسر است که
و تنها رفتار اسالمگرايان اوليه با ساير  ناباوران به اسالم و دگر انديشان را ناديده ميگيرند  رهبرانشان نسبت به

  های وحشتناک را خواهيم آورد.چند مورد مورد از اين کار زير دهند. دراسالمگرايان را مد نظر قرار می
  

امام علی و زبير  يهوديان بنی قريظه. در ماجرای بنی قريظه تمامی تاريخ نويسان اتفاق نظر دارند که سر بريدن صدها نفر از
 تند (برای مدارک و اسناد وجسد آنها را در چاه انداخ بن عوام مسئول سر بريدن يهوديان اسير بودند و سر آنها را بريدند و

مراجعه کنيد). حال در مورد تعداد افراد اين قبيله که کشته    ؟افتاد در ماجرای بنی قريظه واقعا چه اتفاقی بحث مفصل به بخش
بپذيريم و فرض کنيم که  نفر را ٨٠٠ست، اگر ميانگين اين دو قول يعنی تن آورده شده ا ٧٠٠تن و  ٩٠٠قول  شده اند دو

نفر  ۴٠٠به اين نتيجه خواهيم رسيد که امام علی با دست خود  ازه يکديگر سر بريده اند،علی و زبير بن عوام هرکدام به اند
 ۴٠٠به اينکه  فی خواهد بود، چه برسدنفر آدم بيگناه را سر ببرد او انسان قاتل و کثي 1شخصی تنها  را سر بريده است. اگر

زياده از پانصد کس و بقولی نهصد کسرا با  صفين)نفر را سر ببرد. در جايی ديگر آمده است "در ليلة الهرير (در جنگ 
). وجدان شما در مورد ١٨٣عباس قمی، منتهی اآلمال پوشينه يکم برگ  شمشير بکشت و بهر ضربتی تکبيری گفت" (شيخ

عزيزانشان گرفته  صدها انسان نگاه کرده است و سرهای آنها را بريده است و جان آنها را در مقابل مهایکسی که در چش
کنيد؟ امام علی رکورد کشتن افراد با دست خود را  ت به شما چه ميگويد؟ آيا حاضريد در همسايگی چنين مردی زندگیاس

در هيچ زمانی بر نخورده ام که با دست خود اين تعداد آدم در تاريخ هيچ مملکتی  دارد، من تابحال به هيچ شخصيت ديگری
پندار آنها به مرگ صدها، هزاران و   رها، هيتلر ها و ساير آدمهايی که کردار وکشته باشند. البته بوده اند چنگيزها، تيمو را

حتی اگر آدمهای ديگری نيز  خودشان با دست خود اين تعداد آدم نکشته اند. ميليونها نفر انجاميده است، اما آنها هيچکدام
کند و اين مردی پيدا می يا سوم تاريخ نزول بيش از علی با دست خود آدم کشته باشند، امام علی به مقام دوم پيدا شوند که

اعمال او سعی در ساختن الگويی اخالقی از وی دارند. تصور کنيد  است که شيعيان با تحريف اتفاقهای تاريخی و ناديده گرفتن
ن هيچ ميتوا ديگر نگاه ميکرده است و همزمان سر آنها را ميبريده است، آيا برای چنين انسانی در چشم انسانهای شخصی

  احترامی قائل شد؟
  



از   شود، وی و يارانش دست به جنايات بسيار هولناکی زده اند، به گوشه ای ديگرمنتهی نمی قتل عامهای علی به اين مورد
  اسناد تاريخی توجه کنيد:

ازد بود گفتند "علی را دوست داری؟" گفت "چگونه کسی را که در يک   ه ابی لبيد جهضمی که از قومب
پانصد کس از قوم مرا کشته است دوست داشته باشم؟ آنقدر از مردم کشت که کسی   دو هزار وقسمت روز 

  )٨(را تسليت گويد و هر خاندانی بکشتگان خود مشغول بود".  نبود کسی

باشد، اما مسلما او نيز همچون هيتلر در  البته اين درست نيست که مبتکر آدم سوزان امام علی بوده .اانسانه سوزاندن
آدم سوزاندن او نيز همچون آدم سوزی هيتلر از روی باورهای افراد بوده  وکاست، دست به سوزاندن آدمها زده است.هول

و اينکار همانطور که در ادامه همين   نده سوزانده است،خود افراد دگر انديش را زنده ز تدر زمان حيا است. امام علی
آدم سوزی های علی در جنگ های رده اتفاق افتاده است. اعراب بسياری  نوشتار خواهد آمد در مورد قاتل او نيز انجام شد.

را حنا  دبا ارعاب و زور شمشير مسلمان شده بودند مرگ محمد را جشن گرفتند و زنانشان دست خو که همچون ايرانيان
نگهای رّده گفته يل پرداختند به اين جنگها جقبا مسلمانان به شدت به سرکوب و قتل عام اين افراد و ،بسته بودند

زده  ). علی بارها گردن٨٨، ٨٣، ٣٧زنده زنده سوزاند. (کامل ابن اثير، پوشينه دوم صفحات  علی اين افراد را  .شودمی
) ١٨۴مرحب يهودی منتهی اآلمال پوشينه نخست برگ  به دو نيم قسمت کرده است (مقال آدم ( نضر بن الحارث  است (مثالً 

علی دژخيم " بخش هفتم با فرنام پژوهشی در زندگانی علی جنايات علی از اين دست به کتابسياهه ای بزرگتر از  برای
  محمد" مراجعه کنيد. 

  
 و تجاوز مسلمانان عرب به تنگ آمده بودند از ديگر جنايات علی است، در زمان حکومت علی سرکوب ايرانيانی که از سلطه

وی همچنين در  .شدند نت تمام سرکوببا خشو یو دستور مستقيم حکام علی و با توسط مردم بسياری از شهر های ايران
جزئيات و اسناد در اين  نخستين اعراب به ايران که قرنها سبب بردگی ملت ايران شد نقش فراوان داشته است برای تجاوز

مردم ايران در  ومتهایمختصری از مقا  بخشی با فرنام و همچنين به کشتار ايرانيان به دست علی زمينه به نوشتاری با فرنام
يهوديان و مخالفان ايرانيان به آن حد نيست که کشتار اعراب و  مراجعه کنيد، اگر انسانگرايی در برخی مقابل اعراب مسلمان

امثالهم بر سر  و نشان دهد که علی چه انسان ددمنشی بوده است، اميد است مطالعه باليی که علی و اسالم تنشان را بلرزاند
شود. شمشير نکشيدن علی در مقابل خوارج را در  ورده اند موجب شود تا چهره واقعی علی برای ايرانيان آشکارايرانيان آ

  کنيد که علی دژخيم بوده است يا انسان دوست و اهل مدارا.  ذاريد، آنگاه قضاوتکنار اين کارها بگ
  
  

  ماجرای عقيل و امام علی

بود و  -عقيل -) قاطعيت آن حضرت در برابر برادر خودشموالي متقيان(ع بارزترين مثال از عدالت طلبي
علي(ع)  ش هم نمايان بود، اما امامنابينا و فقير و مستمند بود و غبار فقر بر چهره كودكان با اينكه عقيل

  )٩(به برادرش نداد.  هيچگاه از موقعيت خود سوءاستفاده نكرد و از بيت المال چيزي بيشتر از سايرين

که از   خواهدعدالتش ماجرای عقيل بن ابيطالب برادر او است که به نزد او می آيد و از او می گر امام علی واز ماجراهای دي
کند و به رواياتی به بدن نابينای خود نزديک می پولی دهد. امام نيز آهنی گداخته در آتش را به سوی برادربيت المال به او 

خواهی که به  داغ تر است، من را تاب و تحمل آن آتش نيست، چگونه از من می از اين  او ميزند، و به او ميگويد آتش جهنم
  از بيت المال پول دهم؟ تو
  

امانت نزد  عدالت سرشار علی ميدانند. برداشتن پول از بيت المال که از اموال ديگران است و به ليل برشيعيان اين ماجرا را د
 ثدارند که چون امام علی دزدی نکرده است باع اصرار يد. و شيعيانحاکم گذاشته شده بود بدون شک دزدی به حساب می آ

اين درحالی است که اکثر انسانها دزد نيستند، و دزدی  د است.شود که او از لحاظ اخالقی بسيار واال و فوق العاده باشمی
باشد اگر به کسی به دليل  و چندان شايسته ستايش نيست. گمان نميکنم کار شايسته ای نکردن به گمان من کاری عادی است

اری شمعی روشن ميکرد کارهای اد نبودن جايزه بدهند. همچنين ساير داستانهای مشابه مانند اينکه امام علی وقتی برای دزد
خانه روشن ميکرد را خود ميداد بسيار شباهت به همين قضيه دارد.   پول آنرا از پول بيت المال ميداد و پول شمعی که برای

اندازه اخالقمدار  برق خانه خود را از پول شرکت يا جايی که برای آن کار ميکنيد نميدزديد به همان م پول قبضاگر شما ه
هستيد؟ اگر گفتند نه بايد به آنها ياد آور شد که پس به اندازه  وده است. از شيعيان بايد پرسيد که آيا شما دزدهستيد که علی ب
  ه با فرض اينکه امام علی دزد نبوده باشد.اخالقمدار هستيد، البت همان امام علی

  
درخواست   ن ميرفته است و از او نيزاست که به نزد دشمن امام علی يعنی معاويه بن ابوسفيا اما از طرف ديگر عقيل کسی

ر برادر ديگر علی، طالب نيز در جنگ بد کمک ميکرده است، بنابر اين او برادری خيانت پيشه بوده است. جالب است بدانيد
لذا برادر ديگر او نيز عليه او بود. کدام انسانی حاضر است به چنين  در صف مکيان قرار گرفته بود و عليه علی جنگيد،



علی خواسته است که  کند؟ عقيل ظاهراً نه تنها يک برادر خيانت کار بلکه يک دزد نيز هست. يعنی از امام خائنی کمک برادر
آيا شما دزد هستيد؟ آيا شما حاضريد به چنين برادر نابکار  د را بجای امام علی بگذاريد،از بيت المال برای او دزدی کند. خو

شما نيز  خاطر او دست به دزدی بزنيد؟ اگر پاسخ شما به اين دو پرسش منفی است، پسکنيد و يا ب و فرومايه ای کمک مالی
دهند در مقابل اين دو پرسش پاسخ منفی می کثر مردمبه همان اندازه امام علی قابل ستايش هستيد. گمان من بر آن است که ا

گر اينگونه باشد کار امام علی چه ارزش فوق کنند، ااين دو پاسخ رفتار می دهند که به بر اساسو در عمل نيز نشان می
عيان در اين  است که شي کند؟ آيا هرکس دزد نباشد انسان فوق العاده با اخالق و شايسته ای است؟ روشنپيدا می العاده ای

  کنند.عادی می کنند و از ماجرايی کم اهميت نتيجه گيری های غيرقضيه اغراق می
  

دهنده  در دست کسی که نابينا است کار اخالقی است، يا اينکه رفتاری بيمارگونه و نشانگذاشتن  حال اينکه آيا آهن داغ
انگشتر   ديگر که علی در هنگام رکوع با داستان بالهت يک شخص است بر عهده شما بماند. همچنين مقايسه اين داستان

  دو داستان نيز بر عهده شما. داده است و تناقض ميان اين خود را که خراج روم را با آن ميشد داد به گدايی
  

نه  اينگو فساد شديد اخالقی که گريبانگيرشان است و بی انصافيها و دزديهايی که بينشان رايج است شايد اسالمگرايان به دليل
 ً باعث نميشوند که شخصی يک الگوی اخالقی فوق  اعمال را فوق العاده و تعجب بر انگيز بدانند، اما چنين رفتارهايی قطعا

  شود. اده برای انسانهای تمام دورانهاالع
  
  

  اشتر  توصيه های امام به مالک
  

 غه آمده بی ارزش هستند. اما دو قضيهمجموعه نهج البال ۵٣و گفت اين جمالت که در نامه   نميتوان انصاف را کنار گذاشت
علی نوشته شده است، کتابی است که   سال بعد از حيات ۴٠٠را نيز نبايد فراموش کرد. يکم اينکه کتاب نهج البالغه تقريباً 

ای و به همين دليل ارتباط اين کتاب با امام علی بسيار ضعيف است بر کنداسناد و مدارک معتبری را از راويان اعالم نمی
مراجعه کنيد. البته اين کتاب در     " نوشته کيست؟ نهج البالغه پيرامون نهج البالغه به نوشتاری با فرنام " اطالعات بيشتر

اما براستی ارزش تاريخی چندانی ندارد. دومين نکته که اهميت بيشتری از نخستين   نزد شيعيان ارزش بسيار يافته است
مردم را تشويق به بی  شنيده ايد شخصی بسيار بزرگ و کلی است. آيا هرگز تابحال دارد اين است که عدالت واژه نکته

طرفدار عدالت هستند منتها تعريف انسانها از عدالت متفاوت  عدالتی بکند يا بگويد که هوادار بی عدالتی است؟ همه انسانها
  است. 

  
آبی بر  و سلطه نژاد آريايی و افراد مو بور چشم بردن يهوديان و همجنسگرايان و کمونيست ها هيتلر گمان ميکرد از بين

عدالت کردن هيچ ارزش خاصی ندارد. عدالت  ساير انسانها که او شبهه انسان ميناميدشان عادالنه است. بنابر اين تشويق به
بوده است. انسانها، حمله به کشورهای مختلف، کشتن مردان و تصاحب زنانشان  از نظر امام علی برابر با به بردگی کشيدن

آدم سوزاندن، سر بريدن  ن عدالت ميدانسته است از نظر او چشم در آوردن، دست و پا بريدن،تجاوز به اسرا را عي  امام علی
  ها نيز کوچکترين ارزشی ندارند. بنابر اين، اينگونه نصيحت  و غيره برابر با عدالت بوده است.

  
رعايت  ه عدالت در اصلاست که او شخصی عادل نباشد و توصيه او بميدانسته است و همين کافی  علی اسالم را عادالنه

نيز زير سوال ميرود. اگر چشم در آوردن،  کردن اسالم و قوانين آن است. حال اگر اسالم عادالنه نباشد که نيست، عدالت علی
اه، سنگسار کردن، برده ساير مردم و ملتها، سرکوب انسانهای آزاديخو دست بريدن، سر بريدن، آدم سوزاندن، تجاوز به

اسکندر،  ،مغول چنگيز خان بگی با بردگان حمله به کاروان ها و غيره عادالنه هستند، علی و در کنار اوهمخوا داری کردن،
  و دادگستر دانست. هيتلر، استالين و خمينی را نيز دادگر

  
  

  است علی زندانی سياسی نداشته

حكومت صالح و حضرت امام علي (ع) است مخالفان سياسيِ  چنانكه گفته و سيرة اما در اتهامات سياسي 
بستگان  تا زماني كه اقدام مسلّحانه ننمايند آزادند، و حبس و بازداشت و قطع ارتباط آنان با منتقدان آن

المّدت جائز انفرادي و طويل براي اثبات ُجرم و اقرار به آن و اِعمال هرگونه فشار به ويژه به طور حبس
  )١٠(نيست. 

خامنه ای پرسيده  نيده ام، گمان ميکنم حشمت هللا طبرزدی بوده است که از آقایاسالمگرايان زيادی ش اين سخن را نيز از
افراد نميدانند در آن شرايط و زمان اساساً زندانی وجود  است "آيا امام علی زندانی سياسی داشته است؟". جالب است که اين

 عباس بود که بوجود آمد. دليلش هم واضحايران و تشکيل حکومتهای بنی اميه و بنی تصرف  نداشته است. زندان بعدها با
اينکار. حبس کردن بعدها وارد شريعت  است، نه هزينه نگه داشتن زندانی برای آنها وجود داشته است نه دليلی برای انجام

ه  ايی زندانی کرده باشند اما هرگز زندان ببعنوان اسير برای مدتی در ج اسالمی شده است. ممکن است فردی را در آن دوران



در تاريخ اوليه اسالم  ،کنند آن، يعنی اينکه فردی را به دليل جرمی که انجام داده است با حبس کردن مکافات معنی امروزی
بدنشان را  زتازيان مجبور بودند بجای به حبس انداختن افراد، سر آنها را ببرند يا تکه ای ا امام علی و ساير .شودديده نمی

   د.جدا کنند و کار را خالص کنن

  ٣٣مائده آيه  سوره

أَْو يَصلَّبُواْ أَْو تُقَطََّع يِديِهْم  يَحاِربُوَن ّ�َ َوَرُسوَلهُ َويْسعَْوَن فِی األَْرِض َفَساًدا أَن يقَتَّلُواْ  إِنََّما َجَزاء الَِّذينَ 
ْن ِخالٍف أَوْ  نْ ينفَْواْ ِمَن األَ  َوأَْرُجلُُهم ّمِ   َعذَاٌب َعِظيٌم. يا َولَُهْم فِی اآلِخَرةِ ْرِض ذَِلَك لَُهْم ِخْزی فِی الدُّ

جز اين نيست كه  كوشندجنگند و در زمين به فساد مىسزاى كسانى كه با [دوستداران] خدا و پيامبر او مى
يا از آن سرزمين يكديگر بريده شود  جهت كشته شوند يا بر دار آويخته گردند يا دست و پايشان در خالف

    آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت. آنان در دنياست و در تبعيد گردند اين رسوايى

 قضيه نيز نميتواند امتيازی برای علی باشد، علی نه امکانش را داشته است که نظام فعلی بنابر اين روشن است که اين
م بياندازند، نگاهی به تاريخ اسال آقای طبرزدی بد نيستزندانها را ايجاد بکند نه چنين چيزی به ذهنش خطور ميکرده است. 

  همچون جدشان عمل کنند. و تنها بعد از اينکار از نوادگان علی بخواهد که
  
  
  

  قتل ابن ملجم
  

مورد اين قتل  داستانهايی است که شيعيان معموال برای علی ميگويند، ببينيد نويسنده شيعه زير در قتل ابن ملجم هم از ديگر
  ته است: چه گف

(ع) هنگامی که در بستر شهادت قرار داشتند وقتی برايش شيرآوردند  علی شيعيان همه ميدانند که موال
 برای اسير خود ( ابن ملجم ضارب آن حضرت ) نيزغذا برده اند و توصيه می فرمودند که نه  آيا  فرمودند:

او  بمانم خود ميدانم با مودند: که اگر زندهتنها بد رفتاری با او نشود حتی گرسنه يا تشنه هم نماند و باز فر
ضربه همان گونه که او زده است بزنيد و نکند  چگونه رفتارکنم واگر زنده نمانم شما اجازه داريد فقط يک

برخورد امام علی، يک برخورد ارزش اسالمی است يعنی ارزشی  او را مثله کنيد يا شکنجه نمائيد. اين
  )١١( است نه حکومتی و سياسی

نيمه  ، علی نميدانسته است که خواهد مرد و يا زنده خواهد ماند، اين برای شيعياننوشته باال توجه داشته باشيد که بر اساس 
نميدانسته است، از جمله اينکه نميدانسته است  ديوانه بايد دليلی باشد بر اينکه او غيب گو نبوده است و بسياری از چيزها را

  مرد. يا نخواهدبر اثر اين ضربه خواهد مرد 
  

 کند و حضرت با زبان ميخیبيرون ميرفته است و ميخ در به لباس پاره پوره حضرت گير می خانهباری آنروز که حضرت از 
حضرت جان من بيخيال، و  خواهم بروم شهيد شوم، و ميخ به حضرت ميگويتبه ميخ ميگويد ميخ جان مرا رها کن که می 

ت گفتند وک وک، کوک کوک، يعنی نرو ابن  بود با حضر ن بيابون مرغابی از کجا آمدهمرغابی ها که معلوم نيست وسط او
با زبان مرغابی ها گفت، کوک وک کوک وک يعنی شما تو اين کارا دخالت نکنيد ما  ملجم ميکشتت، و حضرت برگشت به آنها

که دوزاری اش نيافتاده بود  جم آن ملعون)، ابن مل٢٠٧خودمون ميدونيم چيکار کنيم (منتهی اآلمال پوشينه يکم برگ  امامها
خونخوار مافيايی بعد از مرگ پدرخوانده خود به جان يکديگر افتاده  اسالم يک حرکت مافيايی بوده است و رهبران اين گروه

ن  اين رو همچو ماجرا همين بوده است، و فکر ميکرد واقعا اسالم برای برابری و برادری آمده است و از اند و اساسا همه
تمامی مردمان چه عجم و چه عرب انتخاب شود و  د بود که خليفه بايد از ميانساير خوارج دموکرات ملعون به اين معتق

) زير پا گذاشته و بر ١٢خواستند عدالت را (و معاويه را افرادی ميدانست که می شايسته ترين فرد برای خالفت باشد، و علی
ازان خدا است نه تو ای  زد "حکميتدر هنگامی که به علی حمله ميبرد فرياد  حکومت بايکديگر جنگ قدرت کنند، او سر

خواند، او را خر گير آورده و خود را حاکم از طرف خدا می علی" ، زيرا معتقد بود علی نيز همچون سيد علی خامنه ای مردم
خوبه؟  م هم برميگردد و ميگويد حالتشمشير را بر سر نسبتاً مبارک آن امام همام ميکوبد. اما بر علی شمشير ميکشد آن

  نباشی ملجم جان. خسته
  

که قرار  دهند، آيا مايليد بدانيد آن شخصیها عالقه دارند و به تاريخ عالقه چندانی نشان نمی شيعيان معموالً به همين قصه
های تاريخی اسالم پاسخ معتبر ترين کتاب بود با يک ضربت کشته شود و مبادا شکنجه شود چه باليی سرش آمد؟ از يکی از

  را بيابيد:



هللا عليه را بکشند عبدهللا بن جعفر گفت "بگذاريد من دل خودم را خنک  خواستند ابن ملجم لعنتوقتی 
 پاهای او را ببريد و ميخی را سرخ کرد و به چشم او کشيد ابن ملم گفت "منزه است خدايی کنم" و دست و

و در حصير  گرفتندسائيده سرب سرمه ميکنی" پس از آن او را که انسان را آفريد تو چشمان خودت را ب
  پيچيدند و نفت ماليدند و آتش در آن زدند و بسوختند.

ابن ملجم و ستايش او درباره ضربی که زد ضمن شعری دراز چنين  عمران بن حطان رقاشی درباره
داوند را جلب کند هروقت خواست بوسيله آن رضايت خمردی پرهيزکار که می ميگويد "چه ضربتی بود از

  )١٣( ورم پندارم که کفه عمل او بنزد خدا از همه مردم سنگينتر است".آ او را بياد می

  نوشته است:  ابن سعد تاريخ نويس ديگر

علی به سوی عبدالرحمن بن ملجم رفت و او را از زندان خارج کرد تا وی را  بعد از دفن (علی)، حسن بن
عبدهللا  گفت که او را آتش بزنيم.و (حسن) بدن او را به نفت آغشته کرد، و مردم جمع شدند، ا بکشد. پس

او خنک کنيم، پس عبدهللا  بن جعفر و حسين بن علی و محمد بن حنيفه گفتند اجازه دهيد تا دل خود را از
شکوه نکرد. سپس ميخ داغ به چشان او  بن جعفر دست او را و پاهای او را قطع کرد. او (ابن ملجم)

بسائيده سرب سرمه ميکنی، سپس گفت اقرا  ودت رايد، و او شکوه نکرد. سپس گفت تو چشمان خکش
آخر سوره را خواند، سپس چشمان او پر از اشک شد،   باسم ربك الذی خلق خلق االنسان من علق و تا

قتی پس او شکوه کرد (ضجه زد)، پس به او گفتند ای دشمن خدا و دستور دادند زبان او را قطع کنند،
خواهيم زبانت را ببريم ضجه کنون چه شده است که وقتی میضجه نزدی، ا دست و پايت را ميبريديم

 ضجه ميزنم زيرا من از اين دنيا متنفرم، پس زبان او را بريدند و او را درون نمدی ميزنی؟ گفت من
  )١۴(پيچيده و سوزاندند. 

  است: شيخ عباس قمی نوشته

بروايت  بت بجهنم فرستاد، ورا بيک ضر المومنين (ع) ابن ملجم ملعون پس آن حضرت موافق وصيت امير
جسدش را به او سپردند  ديگر حکم کرد که او را گردن زدند. و ام الهيثم دختر اسود نخعی خواستار شد تا

شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند  پس آتشی بر افروخت و آن جسد پليد را در آتش بسوخت..... و ابن
داخته بودند و پيوسته مردم کوفه از آن مغاک بانک ناله و ان تخوانهای پليد ابن ملجم را در گودالیکه اس

اخبار آنراهب از عذاب ابن ملجم دردار دنيا بقی کردن مرغی بدن او را در چهار  فرياد ميشنيدند، و حکايت
در ميان  نمودند و بر روی سنگیپس او زا پاره پاره نمودن و بلعيدن و پيوسته اينکار را با او  مرتبه و

  )١۵(  ر و در کتب معتبره مسطور است.دريا مشهو

تاريخ  و بچه آخوندها اينجای قصه را هم برای کسی تعريف کنند؟ در هيچ کتابی از کتب مادر تابحال شنيده بوديد آخوندها
به  ضربه بزنند، اين داستانها به نظر ميرسد اسالم نميتوان يافت که علی گفته باشد به قاتلش شير بدهند و يا او را تنها يک

  باشند. دست توانمند روحانيت شيعه ساخته شده
  
  

  جورج جورداق و امام علی
  

 جلدی با فرنام "علي، صداي عدالت انساني" نوشته است و همين قضيه سبب شده است که ۶جورج جرداق مسيحی کتابی 
  الت او معتقد هستند.عد يند تمام متفکرين بزرگ جهان به علی وشيعيان بسياری کتاب او را علم عثمان کنند و بگو

بگرديد، نام علي را در آنجا خواهيد يافت و در هر جا كه در جستجوي انسانيت  هر جا كه بدنبال عدالت
نمي   نظيري براي آن حضرت نخواهيد يافت. او واالترين الگو و عاليترين مثال است و هيچ كسي برآييد

پايه علم، ادب،   عت نظير او باشد و بهيت، عدالت، سخاوت، آزادمنشي، بخشش و شجا تواند در انسان
ميان ماه من تا ماه گردون،  بالغت، سعه صدر و عطوفت او برسد. آري آنان كجا و ابوالحسن كجا؟ كه:

   تفاوت از زمين تا آسمان است.

ترادف با هر فضيلت و منقبتي است و حقيقي همه فضايل انساني است، نام او م امام علي عليه السالم تجسم
تاكنون  اين نيست كه او را همانند آن معاني متعالي كه در او تجلي يافته بشمار آوريد. بشريت اي جزچاره 

دادن علي، دچار چه زيان  نظيري براي او نيافته است و اگر چشم بينا بيابد خواهد فهميد كه با از دست
  برد. مچنان بسر ميبزرگي شده و در چه خسارت بزرگي ه



زنند و تنها  جلوه ارزش ها و مشعل تمدن است، همه بزرگان در برابرش زانو ميع» » از آنجا كه امام
  بزرگداشت او كمر خم كنند. كاري كه مي توانند بكنند اين است كه سر به زير افكنند و در تعظيم و

 ابيطالب مي رسند خود را ناچيز مي يابند فرهنگ و ايدئولوژي، وقتي به فرزند اين بزرگان با هر عقيده و
 جز بزرگداشت و تعظيم او نمي بينند و عشق به آن شخصيت بلندمرتبه و سترگ، وجودشان را و گريزي

  است.  فرامي گيرد و كيست كه عاشق همچو اوئي نشود و اذعان نكند كه او شخصيتي بي بديل

جويندگان  تمداران، روشنفكران، دانشگاهيان و تمامياديبان، انديشمندان، سياس از اينجاست كه دانشمندان،
ديده  همه دوستداران نيكي و فضيلت در اديان و مذاهب و گرايشات فلسفي و فكري گوناگون، به حقيقت و

عدالت و با  تجليل و اعجاب به اين شخصيت سترگ مي نگرند، كه جهان را به شگفتي واداشته و با
مسيحي معروف «جورج  ست. يكي از اين بزرگان، انديشمند و اديبانسانيتش بر جهان سايه افكنده ا

بزرگ در معرفي شخصيت يگانه  جرداق» است كه انگيزه (كشف دوباره علي) او را واداشت كه شش جلد
عنوان «علي، صداي عدالت انساني»   آن حضرت به نگارش درآورد و اين محصول علمي گسترده را تحت

ازتاب كم نظيري در جهان امروز  را فراگرفته و ب ي كه شهرت آن تمام آفاقبه جهانيان تقديم كند؛ كتاب
  )١۶( داشته است. 

تاريخ  شود، کلمه منصف از نظر شيعيان بهنام جرداق در آثار و نوشتارهای شيعيان ديده می نام "منصف" هميشه در ادامه
اال معتقد جالب اينجاست که نويسنده سطور ب کنند.یشود که همانند شيعيان در مورد علی فکر منويس يا انديشمندی گفته می

کند انديشمند باشند، نتيجه منطقی اين است که هرکس مثل او راجع به علی فکر نمی است همه انديشمندان بايد هوادار علی
نوشتاری با اطالعات بيشتر به  مثالً دانته که در کمدی الهی علی و محمد را در جهنم به تصوير کشيده است (برای نيست.
بزرگان خارج کرد و  مراجعه کنيد) را بايد از ليست "عبدهللا در دوزخ، بر اساس کمدی الهی دانته جايگاه محمد بن"فرنام 

  آيت هللا خلخالی را جزو بزرگان بشمار آورد.
  

نبوده  ست، برده داررکورد دار آدمکشی نيست، چندين زن نداشته ا جرداق ميتواند نشان دهد علی اما پرسش اين است که آيا
است، به دو نيمه تقسيم نکرده است و  است، مردم را سرکوب نکرده است، با دست خود آدمها را نسوزانده است، سر نبريده

ی را بخاطر داستانهايی که  است که چشم بر تمام اين وقايع ميبندند و عل غيره؟ آيا انصاف او همانند انصاف نويسندگان شيعه
  خوانند؟طرح شدند عادل میم در همين نوشتار

  
همه   جرداق نميتواند اثبات کند که هرچه او گفته است و بافته است راست و درست هستند. اين روشن است که مسيحی بودن

تد. به نظر ميرسد شيعيان در نقل نمی اف  شيعيان ياوه برای علی بافته اند، يک مسيحی نيز به جمع آنها بپيوندد اتفاق خاصی
ميشوند، جرداق انسانی همدوره ما است و سخنان او در مورد علی ذره ای  سفسطه توسل به مرجعيت اق دچارقول از جرد

گويا "عشق" جرداق به   ويسانی که در دورانی نزديک به علی بوده اند، باشد. البتهاينکه مستند به تاريخ ن ارزش ندارند مگر
کفر بوده است کنار بگذارد و مسلمان شود. ايکاش جرداق  نظر علی علی نيز به حدی نيست که او مسيحيت و تثليث را که از

بنيانگزار  اً مايل بودم ببينم بازهم علی راعلی نيز در مقابل او سر چند انسان را ببرد، شخص در زمان علی وجود ميداشت تا
  حقوق بشر ميدانست يا نه و چنين مزخرفاتی را مينوشت يا نه.

  
  

  نتيجه گيری
  

دارد،  باال آمد نميتوانند نشان دهند که علی جايگاه ويژه و بااليی در اخالقمداری و انسانيت راهايی که درهيچيک از ماج
نداشته است بلکه انسانی ددمنش و   اريخی ثبت شده است، او نه تنها شخصيتی واالآنگونه شخصيت تاريخی علی در کتب ت

ادر بزرگها و کتب تاريخی و قديمی قرار باشد يکی را مالک  م فرومايه بوده است و اگر ميان روايات روی منبری ها و
تخيلی و تاريخی  شود که ميان شخصيتمسلماً بايد کتب تاريخی را انتخاب کنيم و اين انتخاب سبب می شناخت علی قرار دهيم،

ند هرگز نميتوانند دون و ددمنش همچون علی باش علی فاصله بسيار بيافتد. جامعه ای که الگويهای اخالقی اش انسانهايی
  باشند. جوامع موفق و پيشرفته ای

  
آنرا بررسی کرديم،   امام صادق و دانش او علم امام صادق که در نوشتار ديگری با فرنام روشن است که عدل علی همچون

ه اند و در گانه غول ساخت ١٢همواره از امامان شيعه، اين خدايگان  ساخته دستگاه دينی تشيع است که  قالبی، پوشالين و
بسيار فرومايه و  وااليی نيست و لياقت شاه مردان بودن را ندارد بلکه انسانی اند. علی نه تنها انسان موردشان اغراق کرده

الگوهای اخالقی مضر را به زباله دان تاريخ انداخت  دون بوده است و برای رسيدن به جامعه ای سالم و حقوق بشر بايد اين
اگر  منفور بوده است، عالقه مندان به علی دوران حيات خود نيز به دليل خونريز بودن بسيار علی در و طرحی نو ايجاد کرد.

خود را بخاطر خشونت و ددمنشی علی  در زمان خود او زندگی ميکردند، احتماالً همچون اعراب آن دوران يکی از نزديکان



بر داشتند تا چهره علی را در تاريخ ميجستند نه در پای مناو انصاف  از دست ميدادند، ايکاش عالقه مندان به علی کمی عقل
  ها. و روضه خوانی
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