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 دهيچک

ه مقالن يش را وصف کنند. ايانتها يتوانند فضائل ب ياست که فقط خدا و رسول او م يتيه السالم شخصيعل يامام عل

ا اوصاف م بيات قرآن کريم آيق مفاهيه السالم و تطبيعل يامام عل يو حکومت ي، علمي، اخالقين چهره عبادييبا هدف تب

 يدآورالسالم است، گرطالب عليه ابي نکه صالحيت حاکميت اسالم فقط در شأن اميرمؤمنان علي بن يآن حضرت و ا يواال

ه به ينکه هر آيص ايخه السالم و تشيعل يات قرآن در مورد امام علياز آ يبرخ يين مقاله پس از شناسايشده است. در ا

مطابقت  يرا که با مضمون کالم اله رواياتيه پرداخته شده و سپس ير آيحضرت اشاره دارد، ابتدا به تفس يژگيکدام و

د با توجه به اوصاف حضرت آمده است. در واقع ينش جديک چيات در ين هرکدام از آيان شده است. همچنيداشته اند، ب

مام م گفته اند، در وجود ايات قرآن کريان آين در بيت که ثابت کند همه آنچه که مفسرن اسيات اير آيهدف از ذکر تفس

 ه السالم جمع است.يعل يعل
 

 ما، صفات، فضائليه السالم، سيعل يقرآن، امام عل د واژه:يکل

 مقدمه

 حيات اسالم است وايشان حقّنماي دين مبين ي تمامالسالم آيينهطالب عليه ابينکه وجود مبارک علي بنيبا توجه به ا

ن ييدف تبباشد، با ه يم تنها کتاب انسان ساز مسلمانان مينکه قرآن کريز با توجه به ايسازاسالم دارند و نبرمکتب انسان

الزم به م. يه بر آمدمقالن يا يات قرآن در صدد گردآوريه آيه السالم در سايعل يامام عل يو علم ي، اخالقيچهره عباد

ه اند و تا ات پرداختيه السالم نوشته شده است، مؤلفان فقط به آيعل يکه راجع به امام عل يدر کتب مختلف، ذکر است که

 يماين نوشتار در صدد است که سيامام پرداخته نشده است. ا يو انسان ياله يمايبه س ،قرار گرفته يکه مورد بررس ييجا

م يات به چند دسته تقسيکند که آ يجاب ميراج کند. لذا ضرورت اشان وجود دارد، استخيکه در مورد ا ياتيامام را از آ

ق يامام تطب هستند که به ياتيگردد، دسته دوم آ يه السالم بر ميهستند که شأن نزول آن ها به امام عل ياتيک دسته آيشوند. 

ر و متون يه بر کتب تفسيا تکب مقاله باشد. يه السالم ميهستند که مصداق آن ها امام عل ياتيداده شده اند و دسته سوم آ
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شده است از منبع دستِ  يک مضمون وجود داشته، سعيمختلف با  رواياتکه  يدر موارد و شده است يجمع آور ينقل

 ان شود.يب يياول و کتب معروف روا

 يه السالم در قرآن در نگاه کليعل يگاه حضرت عليجا

 تيه واليآ 

 

دارند، و در حال اند همانها که نماز را برپا مىسرپرست و ولىّ شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها که ايمان آورده 

 (55 /دهند. )مائدهرکوع، زکات مى

باشد. در شأن نزول آيه آمده  ين مطلب ميالصَّالةَ( شاهد اه همان رکوع نماز است که جمله )يُقِيمُونَ ين آيرکوع در ا

انس بن مالک گفت: سائلي به مسجد آمد در حالي که مي گفت: چه کسي خداوند را قرض مي دهد؟ در اين »است که 

مر ع هنگام علي )ع( که در حال رکوع بود دستش را به سائل نشان داد، يعني آن را از دست من درآور. پيامبر فرمود: اي

واجب شد. عمر گفت: پدر و مادرم فدايت اي رسول خدا چه چيزي واجب شد؟ گفت: بهشت بر او واجب شد، به خدا 

سوگند آن را از دست او در نياورد مگر اينکه او را از هر گناه و خطايي در آورد. گفت: پدر و مادرم فدايت اي رسول 

 ياديماجراى فوق را افراد ز (12ص،1301، ي)جعفر« ن که چنين کند.خدا، اين به آن؟ فرمود: اين براي هر کسي از امت م

اند و ج و ... نقل کردهيبه، مقداد، ابن جريه، انس بن مالک، شيمانند ابن عباس، عمّار ياسر، جابر بن عبد اللّه، محمد حنف

شمرده شده و آن شخصي است به مورد خاصّي  ه منحصرين آيشيعه و سنّى در اين شأن نزول، توافق دارند. واليت در ا

دهد  يم ت هست که نشانياي در آيه والقرينه»باشد.  يدليل بر انحصار آن م «انّما»که در حال رکوع صدقه داد و کلمه 

ناصر و دوست و ياور باشد، همه  )ولي( در اينجا به معني متصرف و سرپرست و صاحب اختيار است، چون اگر به معني

کردن  يارين آيه به معني يدر ا« واليت»ن ي( بنابرا285ص  ،1312ام قرآن،ي، پيرازي)مکارم ش« د.شو يمومنان را شامل م ي

متصرف و صاحب اختيار و سرپرست باشد که دوستي و ياري واليتش  راهي جز اين باقي نمي ماند که به معني»نيست. 

 (282)همان، ص  «در رديف واليت خداوند و پيامبر قرار گرفته است.

 ريهه تطيآ 

ما خاندانِ )پيامبر( خواهد آلودگى را از ش؛ خدا فقط مى

 (33/بزدايد و شما را پاک و پاکيزه گرداند. )احزاب

ه توافق دارند و شأن نزول ين آيه در اين اماميهمه مفسر هم السالم دارد.يت و ائمه عليه داللت بر عصمت اهل بين آيا

ده نازل ش ييه به تنهاين فراز آيا»دانند.  يهم السالم مين علي، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسيامبر، امام عليآن را پ

ه يد )إنَّما( در آن وجويات قبل و بعد از خود ندارد. همچنيبه آ يو مورد اجماع امت، اعم از عامه و خاصه است و ربط

 يالتع يخدا يم و إذهاب رجس از سوير عظيکه مورد تطه باشند يت ميفقط مراد اهل ب يعنيکند،  يداللت بر حصر م

تن که  5ستند و فقط يت او نيامبر اهل بيهمسران پ يمتواتر فراوان روايات( طبق 25ص  ،1300)کشاورز،« واقع شده اند.

 مقام عصمت هستند. امام على يه در شأن آنان نازل شده که داراين آيباشند و ا يامبر ميپت يبه آل عبا هم معروفند، اهل ب



جمع کرد سپس پيامبر وارد عباى خود  "ام سلمه"پيامبر خدا من و فاطمه و حسن و حسين را در خانه »ند: يفرما ي)ع( م

س پليدى را از آنان بردار و آنان را پاکيزه شد و ما را هم وارد کرد. سپس گفت: پروردگارا اينان اهل بيت من هستند، پ

در حالى که به پيامبر نزديک شد گفت: و من؟ پيامبر فرمود: تو از کسى هستى که متعلق به او هستى  "ام سلمه"کن. پس 

 يگريفراوان د روايات( 255ص  ،1300،ي)جعفر« نمود.کرد و پيامبر اين سخن را اعاده مىو تو برخيرى، سه بار چنين مى

ا همان خمسه يتن آل عبا  5ه در مورد ين آينمود که ا يقطع يتوان ادعاين مضمون و سند معتبر وجود دارد که ميبا هم

 ت است.ين مقام حق اهل بيا يو عرف يبزرگ و به لحاظ شرع يلتيهم السالم است. مقام عصمت فضيبه عليط

 يات الهيآ يه السالم در تجليعل يامام عل

 يانسان -يفرد يمايس -1

 يماعو اوصاف اجت يه السالم، اوصاف حضرت به دو دسته اوصاف فرديعل يفضائل موال عل يبا توجه به گستردگ

 يالئاوصاف و يحضرت پرداخته شده است و در بخش بعد يفرد يها يژگيو ين بخش به بررسيم شده اند. در ايتقس

 خواهد شد. يحضرت بررس يو اجتماع

 ياعتقاد يها يژگيو -1-1

ي مردم به تقرّب الهي ه السالم به خاطر تقوايش بر آنچه که موجب خشنودي خداوند است، از همهيعل يامام عل

ي مردم بيشتر عبادت کرده و بيشتر نماز خوانده و بيش از همه با قيام و امساک شتابانتر است. او از حيث عبادت از همه

 يزهاي باشد که فقط به انگبندگي او به جز عبادت آزاده کنيم که عبادت و)نماز و روزه( برخود سختي داده است. گمان نمي

ال شَرَفَ أعْلَي مِنَ االْسْالمِ، وَ ال عِزَّ »ند: يفرما يه السالم ميعل يسپاسگزاري از نعمت پروردگارش بوده است. حضرت عل

ن ي( در ا311)نهج البالغه، حکمت ..« أعَزُّ مِنَ التَّقْوي...؛ نه شرافتي برتر از اسالم است، نه عزّتي ارجمندتر از پارسايي.

 م.يپرداز يحضرت م ياعتقاد يژگيدو و يبه بررس ادامه

 أوَّلُ مَن أسلم( ن مسلمانياول( 

 (211ه ي)شعراء، آ و خويشاوندان نزديکت را انذار کن. 

شک براى دست زدن به يک برنامه انقالبى گسترده بايد از بدون »ند: يفرما يه مين آيل ايذ يرازيت اهلل مکارم شيآ

هاى کوچکتر شروع کرد و چه بهتر اينکه پيامبر )ص( نخستين دعوت خود را از بستگانش شروع کند که هم سوابق حلقه

ان رکند که به سخنانش بيش از ديگشناسند و هم پيوند محبت خويشاوندى نزديک ايجاب مىپاکى او را بهتر از همه مى

دهد که پيامبر بعالوه اين امر نشان مى .گوش فرا دهند، و از حسادتها و کينه توزيها و انتخاب موضع خصمانه، دورترند

)ص( هيچگونه مداهنه و سازشکارى با هيچکس ندارد حتى بستگان مشرک خود را از دعوت به سوى توحيد و حق و 

ز راجع به علت اينکه خويشاوندان نزديک ين يعالمه طبرس( 321ص  ،15ر نمونه، ج ي)مکارم، تفس« کند.عدالت استثنا نمى

اب گران هم حسنکه که مسأله خويشاوندى مانع تهديد نشود و بعالوه دييبه خاطر ا»ند: يفرما يم ،را در اينجا ذکر مي کند

 (22ص  ،10ج ،1328،ي)کرم. «کار خود را بکنند



که  ين و تنها کسياول ،ه نازل شدين آيا يسنت آمده است که وقت عه و اهليش يريو تفس ييو اما در اکثر کتب روا

 اهل سنت قرن پنجم در ياز علما يه السالم بود. حاکم حسکانيعل يعل يعنياو  يامبر را اجابت کرد پسر عمويدعوت پ

مطلب را جمع عبد النازل شد، پيامبر خدا فرزندان  "و انذر عشيرتک االقربين"براء گفت: وقتى آيه: »د: يگو ير خود ميتفس

نوشيدند، خوردند و ظرف بزرگى آب مىکرد و آنان در آن روز چهل مرد بودند و هر کدام از آنان گوشت شترى را مى

پيامبر به على فرمان داد که پاچه گوسفندى را آماده کند، سپس گفت: به نام خدا نزديک شويد، آن قوم ده نفر ده نفر 

اى از آن نوشيد و به آنان گفت: به نام خدا ند، سپس کاسه شيرى را خواست و جرعهنزديک شدند و خوردند و سير شد

بياشاميد و آن قوم نوشيدند و سيراب شدند، ابولهب سخن آغاز کرد و گفت: اين چيزى است که اين مرد با آن شما را 

ن را به خوردن و آشاميدن دعوت فرداى آن روز هم آنا .جادو کرده است!!! پيامبر ساکت گرديد و در آن روز چيزى نگفت

کرد آنگاه آنان را بيم داد و گفت: اى فرزندان عبد المطلب همانا من از سوى خداوند، بيم دهنده و مژده دهنده به شما 

ام، پس تسليم شويد و از من پيروى هستم با چيزى که هيچ کس آن را نياورده است و من دنيا و آخرت را براى شما آورده

ايت شويد. کيست از شما که با من برادرى کند و وزير من شود و ولىّ و وصىّ من پس از من و جانشين من کنيد تا هد

در خاندانم باشد و قرض مرا ادا کند؟ همه آنان ساکت شدند و پيامبر اين سخن را سه بار تکرار کرد و هر بار آنان ساکت 

او را  گفتند: از پسرت اطاعت کن کهشدند و به ابو طالب مى گفت: من. پيامبر گفت: تو. پس مردم بلندبودند و على مى

وم االنذار( معروف يه نازل شد به )ين آيکه ا ي( الزم به ذکر است روز513ص  ،1ج  ،ق 1111،ي)حسکان« امير تو کرد.

ن يابعحابه والتالص ير بخش )رأيدر کتاب الغد ينين عالمه اميده شده است. همچنينام« انذار»ه ين آيل اين دلياست به هم

لعلي  قال عبداهلل بن عباس:»ن موضوع اعتراف کرده اند. ين را آورده که به اياز صحابه وتابع ياريسلم( نام بسأن ل مَوَّأ يف

ص  ،3ج  ،1323،يني)ام« أربع خصال ليست الحد، هو أول عربي وأعجمي صلي مع رسول اهلل صلي اهلل عليه وآله وسلم.

ه يلع يتوان گفت که اسالم با تمام احکام و اصول و فروع خود در امام عل يار ميبس روايات ( طبق شواهد معتبر و225

أَنَا الْإِسْلَامُ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِنَفْسِه...؛ من همان »... ند: يفرما يم يه السالم در خطبه ايعل يافته است. امام عليالسالم تجسم 

 (310ص  ،22، ج يمجلس« )است.ده يهستم که خداوند آن را پسند ياسالم

 

 أآلمن باهلل( يقيمؤمن حق( 

 

) 

ى قرار داديد که به خدا و روز قيامت ايمان آيا سيراب کردن حجاج، و آباد ساختن مسجد الحرام را، همانند )عمل( کس

کند. آنها آورده، و در راه او جهاد کرده است؟! )اين دو( نزد خدا مساوى نيستند! و خداوند گروه ظالمان را هدايت نمى

آنها که ايمان آوردند، و هجرت کردند، و با اموال و جانهايشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است و 

 (28و 11 /پيروز و رستگارند. )توبه



تدّبر در آيات قرآن نشان ميدهد که اسقاء بمعنى گذاشتن »د: يگو يآب دادن است. صاحب قاموس م يبه معن يسق

ا بادها را براى بارور م آب در اختيار شخص است مثل: 

ساختن )ابرها و گياهان( فرستاديم و از آسمان آبى نازل کرديم، و شما را با آن سيراب ساختيم در حالى که شما توانايى 

از شما  ؛ امّا يکى( ولى سقى در نوشاندن آمده نظير 22)حجر،« نداشتيدحفظ و نگهدارى آن را 

ه )أجعلتم سقاية ين آيه( در اي( و )سقا11وسف،ي« )شود و( ساقى شراب براى صاحب خود خواهد شد.)دو نفر، آزاد مى

ل واژه )أمن( آمده است: يذ ي( در مفردات راغب اصفهان210ص  ،1311 )قرشى،« آب دادن. يالحاجّ( مصدر است به معن

 شود:پذيرفتن و گردن نهادن نفس به حقّ با تصديق به آن که با جمع شدن سه حالت حاصل مى يعنيايمان »

سروى )خ« .عمل کردن با اعضاء و جوارح -3اقرار به زبان و بيان کردن آن  ـ 2شناسائى يا تحقيق با انديشه و دل  -1 

» :( عين اين معنا مطلبى است که امير المؤمنين )ع( فرموده280ص  ،1315حسينى، 

 (221)نهج البالغه، حکمت  .«

نزول  در شأن يه است. حاکم حسکانين آيه السالم داللت دارد ايعل يامام عل ياعتقاد يها يژگيکه بر و ياتيگر آياز د

 يکرد و م يم ين سخن خداوند گفت: عباس بن عبد المطلب فخر فروشيابن عباس درباره ا»ه آورده است که: ين آيا

گفت: من عموى محمد )ص( هستم و من صاحب مقام سقايت حجاج هستم و من افضل از على هستم و شيبة بن عثمان 

کنم و نگهبان آن هستم و من برترم، سخنان اين دو نفر را علىّ بن ابى طالب )ع( شنيد و گفت: من خانه خدا را تعمير مى

يعنى عباس « اجعلتم سقاية الحاج»گفت: من از هر دوى شما برترم، من مجاهد در راه خدا هستم، پس اين آيه نازل شد 

جر عظيم( و بدين گونه على را به آنان برترى ا -تا -يعنى شيبه )کمن آمن باللّه و اليوم االخر« و عمارة المسجد الحرام»

 (321ص  ،1ج  ،1111،ي)حسکان« داد.

آمده که عمل سقايت حجاج و آب دادن به ايشان، يکى از مفاخر و از شؤوناتى بوده که مورد مباهات عرب  رواياتدر 

جاهليت بوده است. و نيز در آثار آمده که سقايت حوضهاى کوچکى از چرم بوده که در عهد قصى بن کالب )يکى از 

ريختند تا زائرين آوردند، و در آن مىها آب گوارا مىاهاجداد پيغمبر اسالم( آن را در سايه کعبه قرار داده و با شتر از چ

کعبه بياشامند، و قصى اين سمت را در هنگام وفات به پسرش عبد مناف واگذار کرد. و از آن به بعد همواره در ميان 

ختند، ريا مىفرزندانش بود تا آنکه در آخر به عباس بن عبد المطلب رسيد. آن محل که در عهد جاهليت و اسالم آب در آنج

 "سقاية العباس "اند که امروزه آن را در جهت جنوبى زمزم است، که با چاه چهل ذراع فاصله دارد، و بنائى بر آن ساخته

 نامند.مى

ون بد ""و  ""ن آيه شريفه در يک طرف مقابله يدر ا»د: يفرما ي)ره( م ييعالمه طباطبا

هيچ قيد زائدى آمده و در طرف ديگر آن، ايمان به خدا و روز جزا و يا به عبارتى جهاد در راه خدا با قيد ايمان قرار گرفته 

رساند که منظور از سقايت و عمارت در آيه، سقايت و عمارت خشک و خالى و بدون ايمان است و اين خود به خوبى مى

رساند که ا را مىه اين معنيکند. پس آاين نکته را تاييد مى ""فرمايد: است، ذيل آيه هم که مى

اى بى روح است از نظر دين و وزن و ارزش عمل به زنده بودن آن و داشتن روح ايمان است و عمل بى ايمان که الشه
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صرف ظاهر اعمال را معتبر شمرده و آن را مالک فضيلت و  در بازار حقيقت هيچ وزن و ارزشى ندارد، پس مؤمنين نبايد

 «ان ايمان و خلوص است بحساب بياورند.ــقرب خداى تعالى بدانند، بلکه بايد آن را بعد از در نظر داشتن حيات که هم

 (211ص ،1ج ،1311،ي)موسوى همدان

ت يوص خود يرتيبص ي، اما مردم آن زمان با بر مومنان وجود دارديدر فضائل ام ياريو شواهد بس رواياتات، ينکه آيبا ا

از ابوذر غفارى روايت شده که وقتى عمر مي خواست از دنيا »دند. يسه گانه را برگز يده گرفته و خلفاي)ص( را ناد امبريپ

برود، دستور داد امير المؤمنين عليه السّالم و عثمان و طلحه و زبير و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابى وقاص داخل 

ن مشخص ين جانشک نفر را به عنوايخانه شده و درب خانه را ببندند و در باره خالفت تا سه روز مشورت نمايند و 

کنند. امير المؤمنين فرمودند: ابتدا سخنانى را که مي گويم بشنويد اگر حق بود آنها را قبول نموده و چنانچه باطل بود رد 

کنيد، گفتند بفرمائيد: على عليه السّالم تمام مناقب و فضائل خود را بيان کرده و همه اعتراف نمودند که آن فضايل به آن 

ا ( در باره شما نازل گشته؟ گفتند اين آيه در شأن شما آيه )يد سپس فرمود: آحضرت اختصاص دار

ات ياز آ يکي( در 18ص  ،3ج  ،1322)بروجردى،« نازل گرديده اما با اين وصف عثمان را بر آن حضرت مقدم داشتند.

ر شده است. يه از آن حضرت تعبياست که به کنا« مانيا»ه السالم يعل يقرآن نام امام عل

راى گردد و در سکس انکار کند آنچه را که بايد به آن ايمان بياورد، اعمال او تباه مى ؛ هرً

 يبن اب ين کالم خداوند، عليمان در ايا»ند: يفرما يه السالم مير عل( امام باق5 / )مائده« ديگر، از زيانکاران خواهد بود

( سخن 310ص  ،35بحاراالنوار، ج  ،يمجلس« )شود. يت او کافر شود، تمام اعمالش نابود ميطالب است و هرکس به وال

ست. مان اين پادشاه اهل اير المؤمنيان آن عاجز است. اميار دشوار است و زبان از بيه السالم بسيعل يمان امام عليدرباره ا

 يت. بر آنهاسيه السالم سرور و اميعل يهستند و عل ين واقعيهم السالم مؤمنين عليمعصوم رواياتاز  ياريبه گفته بس

ص  ،30 ، جهمان« )»)ص( درباره او فرمود:  امبريست که پيجهت ن

210) 

 يعباد يها يژگيو -1-2

حقيقت عبادت تعظيم و طاعت خدا و چشم پوشي از غير اوست و براي سير مراتب کمال بهترين وسيله پيشرفت، 

ع م که انجام عبادت تنها براي رفيدان يتهذيب و تزکيه نفس است که راه عملي آن با عبادت حقيقي صورت مي گيرد. م

رشد عقل و موجب تعديل و تنظيم قواي وجودي است که نفس را از آلودگي هاي تکليف نيست، بلکه عبادت وسيله 

علي عليه السالم در ايمان و تقوي و زهد و عبادت و يقين منحصر به فرد بود. در اين مورد پيغمبر »مادي باز مي دارد. 

؛ علي في کفة لرجح ايمان علي( اکرم صلي اهلل عليه و آله فرمود: )لو ان السموات و االرض وضعتا في کفة و وضع ايمان

يعني اگر آسمان ها و زمين در يک کفه ترازو و ايمان علي در کفه ديگر گذاشته شوند به طور حتم ايمان علي بر آنها 

فزوني مي کند. علي عليه السالم با عشق و حب قلبي خدا را عبادت مي کرد زيرا عبادت او براي رفع تکليف نبود بلکه 

گر نمي شد. علي عليه السالم هنگامي که مناجات د و جز جمال دلرباي حقيقت چيزي در نظرش جلوهاو محب حقيقي بو

شنيد و چشمش نمي ديد و زمين و آسمان، دنيا و مافيها از خاطرش فراموش مي کرد و مشغول نماز مي شد گوشش نمي



مشهور است در يکي از جنگ ها پيکان مي شد و با تمام وجود توجه خود را به مبدأ حقيقت معطوف مي داشت چنانکه 

تيري بپايش فرو رفته و بقدري دردناک بود که نمي توانستند آن را بيرون بياورند وقتي که به نماز ايستاد بيرون کشيدند و 

او متوجه نشد! هنگام وضو گرفتن سراپا مي لرزيد و لرزش خفيفي وجود مبارکش را فرا مي گرفت و چون در محراب 

يستاد رعشه بر اندامش مي افتاد و از خوف عظمت الهي اشک چشمانش بر محاسن شريفش جاري مي شد، عبادت مي ا

 يعباد يها يژگي( از و28ص  ،1308،ي)ناطر« گاهش هميشه از اشک چشم مرطوبهاي او طوالني بود و سجدهسجده

ل جنگ و مبارزه و در عين حال، بين عليه السالم مشغون بس که در إرشاد القلوب آمده است در جنگ صفّين عليياو هم

دو سپاه، مراقب خورشيد بود. ابن عبّاس گفت: اي امير مؤمنان اين کار چيست؟ فرمود: منتظر زوال خورشيدم تا نماز به 

جاي آوريم. ابن عبّاس گفت: آيا اکنون وقت نماز است؟ جنگ، فرصتي براي نماز باقي نگذاشته است. فرمود: براي چه با 

 جنگيم.جنگيم؟ همانا ما براي نماز با آنان ميآنان مي

 )ذاکر خداوند )الذاکر 

 

رار آفرينش کنند و در اساند، ياد مى؛ همانها که خدا را در حال ايستاده و نشسته، و آن گاه که بر پهلو خوابيده

اى! منزهى تو! ما را از عذاب آتش، نگاه دار! )آل گويند:( بار الها! اينها را بيهوده نيافريدهانديشند )و مىآسمانها و زمين مى

 (111/عمران

باز انديشى ذکر و يادآورى مانند حفظ کردن است جز اينکه واژه حفظ به اعتبار بدست آوردن و »ادآورى. الذّکر: ي

شود ولى ذکر به اعتبار حضور در ذهن و به خاطر آوردن آن است، گاهى نيز ذکر را براى حضور دريافتن چيزى گفته مى

 (11ص  ،1315،ي)خسرو« لبى و ديگرى زبانى.برند و ذکر دو گونه است: يکى قدر دل و سخن هر دو به کار مى

 يف؟ محمد جواد نجيمفسرين در باره کلمه )يَذْکُرُونَ( اقوال مختلفى دارند که آيا منظور ذکر زبانى است، يا ذکر قلب

ست ا باشد. زيرا اين معنا در آيات ديگر نيز موجوده ذکر قلبى مىين آيمنظور )يَذْکُرُونَ( در ا»د: يگو ير خود ميدر تفس

وقتى مرتکب  ؛ و آنها کهمي فرمايد: ) 135چنان که در سوره آل عمران، آيه 

قلب  را در افتند( زيرا معناى جمله: )ذَکَرُوا اللَّهَ( اين است که خداعمل زشتى شوند و يا به خود ستم کنند، به ياد خدا مى

کنند و چون انسان غالبا يا ايستاده يا نشسته يا به يکى از دو پهلوى خود خوابيده است لذا اين سه حالت را از خود ياد مى

باب مثال فرموده است و منظور از اين بيان و ضرب المثل اين است که خردمندان دائما به ياد خدا هستند و هيچ گاه خدا 

( ت جمله )ي( و در نها180ص،3ج  ،ق 1310نجفى خمينى،« )را فراموش نمي کنند.

( شک برد و مي گويد: )رساند که انسان از رؤيت مخلوق پى بذات مقدس خالق مى ين معنا را ميا

از حضرت عيسى )ع( »ن يمند شدن و زندگى کردن انسان است. همچنهرهم که خلقت آسمان و زمين به منظور بيندار

پرسيدند بهترين مردمان کيست؟ فرمود کسى است که گفتارش ذکر خدا باشد و سکوتش از جهت فکر باشد و نگاهش 

 يم را يتعال ياست که ذکر خدا يکس« ذاکر»م که يافتي( در515ص  ،1ج ،1322 ي)بروجرد« عبرت و پند گرفتن باشد.

ه يعل يمان امام علين وصف را به او نسبت داد مواليتوان ا يکه م ين کسيسته ترياد اوست و شايد و در هر حال به يگو



»ند: يفرما يه السالم مين عليرالمومنيالسالم است. ام

 (12ص  ،35ج  ،بحاراالنوار ،يمجلس« )د.يفرما يه مين آيهستم که، خداوند در ا يمن همان ذاکر ؛

 ياخالق يها يژگيو

ترين مردم روي زمين بود. او سروَر پارسايان و قناعت کنندگان بود. براي زيستن، امام علي )ع( بردبارترين و با گذشت

گزيد. در دوران زندگيش هيچ گاه لباس نو نپوشيد. آبادي وملکي براي خود تر و دشوارتر را برميسختهاي موقعيّت

 کرد. امام علي عليه السالم مظهر محبت وپوشيد و نعليني از ليف خرما به پا مينگزيد. تنها لباسي کهنه و وصله دار مي

 نمود.ار خود را صرف بيچارگان و درماندگان ميعاطفه بود. او رنج مي کشيد و کار مي کرد و در آخر مزد ک

آن حضرت براي نيازمندان پناهگاه بزرگي بود، او پدر يتيمان و فرياد رس بيوه زنان و دستگير درماندگان و ياور 

 ن عليه السالم هر کجا يتيمي مي ديد مانند پدري مهربان دست نوازش به سر او مي کشيد و به اويرالمومنيضعيفان بود. أم

خوراک و پوشاک مي داد. علي عليه السالم در حسن سلوک و رفتار با مردم چنان فروتن و مهربان بود که حدي بر آن 

نمي توان تصور نمود او کريم و نجيب و اصيل و با عاطفه، و بزرگواريش زبان زد خاص و عام بود. دشمنانش نيز او را 

رشار ها و جانش سؤمنان علي بن ابي طالب عليه السالم، گنجينه ارزشبه دارا بودن چنين خصال کريمه مي ستودند. امير م

هاي اي از ويژگيايم، تنها گوشههاست و آنچه در اين بخش آوردهاش مظهر بزرگيها و زندگيها و نيکويياز ستودني

 عليه السالم است.آن امام ياخالق

 ( الخاشع و الصَّابِرفروتن وصبور) 

گران است،  ؛ از شکيبايى و نماز يارى جوييد. و به راستى اين ]کار[َو

 (15 /مگر بر فروتنان. )بقره

رّع رود، ولى تضشود به کار مىواژه خشوع بيشتر در حاالتى که در اعضاء بدن ظاهر مى»يعنى تضرّع و زارى.  خشوع،

 ،1315،ي)خسرو« رود.آيد به کار مىدر معنى زارى و فروتنى است و بيشتر در حالتى که در دل و خاطر انسان به وجود مى

؛ هر گاه دل متأثّر شود اعضاء بدن فرمانبردار »ند: يفرما يم يتيامبر اکرم در رواي( پ283ص 

استعانت )طلب کمک( وقتى »ند: يفرما ي)ره( م يي( عالمه طباطبا221ص ، 28بحاراالنوار، ج  ،يمجلس« )شودو خاشع مى

 وفق مصلحت خود بر طرفاى را که پيش آمده، بر تواند مهم و يا حادثهگيرد که نيروى انسان به تنهايى نمىصورت مى

سازد. و اينکه فرموده از صبر و نماز براى مهمات و حوادث خود کمک بگيريد، براى اينست که در حقيقت در حوادث 

انسان ياورى به جز خداى سبحان نيست. در مهمات ياور انسان مقاومت و خويشتن دارى است، به اينکه استقامت  يبرا

ا وصل نموده، از صميم دل متوجه او شود، و بسوى او روى آورد، و اين همان صبر و بخرج داده، ارتباط خود را با خد

کند و نماز است، و اين دو بهترين وسيله براى پيروزى است، چون صبر هر بال و يا حادثه عظيمى را کوچک و ناچيز مى

فهماند که به جايى تکيه دارد که انهدام ى مىسازد و به آدمنماز که اقبال به خدا و التجاء به او است، روح ايمان را زنده مى

ن خضوع مختص به جوارح و اعضاى بدنى آدمى است، يپذير نيست و به سببى دست زده که پاره شدنى نيست. همچن

 (221ص  ،1ج  ،1311،ي)موسو« ولى خشوع مختص به قلب است.
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ت که براى رسيدن به آنچه پيروان رسول اکرم ه اين اسيمنظور آ»د: يگو يه مين آيل ايان ذيدر مجمع الب يعالمه طبرس

ها و بازدارى نفس از گناهان ها و مشکالت عمل به احکام و وظيفه از جمله صبر بر طاعتايم و نيز بر سختىرا وعده داده

ه و به امر فتندگرو نيز از نماز، کمک بگيريد زيرا نمازگزار با توجه به معانى آياتى که در نماز مي خواند قهراً از مواعظش پ

دهد و از گناهان خود را باز مي دارد. وجه ديگر اينکه در ميان کارهاى قلبى از صبر باالتر و در ميان ن ميــو فرمانش ت

کارهاى بدنى از نماز مهمتر نيست. از امام صادق عليه السالم نقل شده است که فرمود: هنگامى که اندوهى از کارهاى دنيا 

ي شود که وضو گرفته به مسجد رويد و در آنجا دو رکعت نماز بخوانيد و از خدا رفع آن اندوه را شما را فرا گرفت چه م

 (150ص  ،1ج  ،1328،ي)کرم« بخواهيد.

عن ابن عباس في قوله: )»ه السالم است. ين عليرالمومنيأم ياز القاب قرآن يکي)الخاشع( 

الم؛ ابن ، يعني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و علي، عليه الس

کسى است که در نماز خود فروتن باشد و به آن روى آورد، يعنى پيامبر خدا و على « خاشع»ن آيه گفت: يعباس درباره ا

امام عسکري عليه السالم فرمودند: »ن آورده است که: يرالمومنيدر کتاب فضائل ام ي( ناظر10ص  ،1301،ي)جعفر« )ع(.

عليه هرکس براي برادرانش در دنيا فروتني کند، در نزد خدا از گروه صدّيقان و از جمله پيروان واقعي علي بن ابي طالب

شود. بر  يان مينجا بيکه خالصه آن در ا پرداخته ي( و در ادامه به نقل داستان15ص  ،1308،ي)ناظر« السالم خواهد بود.

امير مؤمنان، دو برادر ديني وارد شدند. پيش پايشان برخاست، احترامشان کرد، آنها را در صدر مجلس نشاند و خود، 

اي آورد و خواست گاه دستور غذا داد و غذا آوردند و از آن خوردند. سپس قنبر، طشت و آفتابهرويشان نشست. آنروبه

ن يروي دست مرد، آب بريزد اما امير مؤمنان برخاست و آفتابه را گرفت تا خود آب روي دست مرد بريزد.... از اکه بر 

 شود. يمشخص م يامام به خوب يداستان تواضع و فروتن

»ند: يفرمايـم است. امام صادق )ع( « صبر»آن  هم اشاره دارد و يگريد يژگيه مورد بحث، به ويو اما آ

ن ي( بنابرا103ص  ،10بحاراالنوار، ج  ،يمجلس« )مان، به منزله سر است نسبت به بدني؛ صبر نسبت به ا

له اد باشد. صبر و حلم از صفات فاضيار زيد بسيط امامت است و صبر ائمه بايجه از شرايمان و در نتيط ايصبر از شرا

دردها و آالم روحي به وسيله صبر و شکيبائي انجام مي گيرد. صبر، تحمل شدايد و نا ماليمات  نفساني است. تسکين

است، يا شکيبائي در انجام واجبات و يا تحمل بر خورداري از ارتکاب معاصي و محرمات است و در هر حال اين صفت 

ه السالم از هر جهت صبور و شکيبا و حليم زينت آدمي است و هر کسي بايد خود را به زيور صبر آراسته نمايد. علي علي

بود، زيرا رفتار او خود مبين حاالت او بود حتي در جنگها نيز صبر و بردباري مي کرد تا دشمن ابتداء بي شرمي و تجاوز 

 رحريم دين و شرافت انساني را د يتا زمان يرا آشکار مي نمود. علي عليه السالم در حلم و بردباري به حد کمال بود ول

 اي رو گردانمعرض تهاجم و تجاوز نمي ديد صبر و حوصله به خرج مي داد ولي در مقابل دفاع از حقيقت از هيچ حادثه

ه السالم در تمام غزوات پيغمبر صلي اهلل عليه و آله رنج و مشقت کارزار را تحمل نمود و از آن بزرگوار يعل ينبود. امام عل

 غ و ترويج دين با کمال خوشروئي پذيرفت.يرا درباره تبل حمايت کرد و هر گونه سختي و ناراحتي



»د: يفرما يکند مکه در آن از جريان خالفت گاليه مي« شِقشقيه»امام علي عليه السالم در خطبه معروف به 

؛ 

دانست جايگاه من نسبت به حکومت جامه خالفت را بر تن کرد، در حالى که مىآگاه باشيد به خدا سوگند ابا بکر، 

دانست که سيل علوم از دامن کوهسار من کند. او مىاسالمى، چون محور آسياب است به آسياب که دور آن حرکت مى

خالفت رها کرده و دامن ها به بلنداى ارزش من نتوانند پرواز کرد. پس من رداى جارى است، و مرغان دور پرواز انديشه

جمع نموده از آن کناره گيرى کردم و در اين انديشه بودم که آيا با دست تنها براى گرفتن حق خود به پاخيزم يا در اين 

زا و تاريکى که به وجود آوردند، صبر پيشه سازم که پيران را فرسوده، جوانان را پير، و مردان با ايمان را تا محيط خفقان

بر تر ديدم. پس صدارد. پس از ارزيابى درست، صبر و بردبارى را خردمندانهقات پروردگار اندوهگين نگه مىقيامت و مال

نگريستم که ميراث مرا به کردم در حالى که گويا خار در چشم و استخوان در گلوى من مانده بود. و با ديدگان خود مى

با قاتل خود مدارا کرد و دستور داد  يبود که حت يه اندازه ا( صبر آن حضرت ب3خطبه  /)نهج البالغه« برند.غارت مى

د. سبقت را از همگان ربوده بو يه السالم مجسمه صبر بود و در همه مراحل صبر گوين عليرالمومنيام»ش غذا ببرند. يبرا

نش را ديشن تحمل يمعمول يشده، که انسان ها يات هر ساعت بال باران ميام حيشان در ايصبر ا يتوان گفت: کشت يم

ر مورد ز ديت نيهم بکند! و بعد از وقوع جنا يکيبه او ن يتواند قاتل خود را تحمل کند و حت يهم ندارند. چگونه انسان م

 (121ص  ،1305،ي)کرمان« د.يت نمايوص يکياو به ن

، «لناساحلم ا»مانند  يالقابه السالم اشاره داشته اند و با يعل يه در موارد فراوان به صبر امام عليامبر سالم اهلل عليپ

ند: يفرما يم يثيدانستند. در حد يم تر ميرا از همه مردم حل يامبر )ص( امام عليکردند. پ يشان اشاره ميبه ا« العالم الصبور»

( از تدبر 15ص  ،1300،يدي)سع« ن مردم است.ين و بردبارتريشجاع تر ي؛ عل»

ع را در خود و تواض ين صبر فروتنيتوان با استعانت از نماز و صبر و با تمر يم که ميشو ي/بقره( متوجه م15ه )ين آيدر ا

گر ياگر در معرض گناه و د ين فرديگران فروتن بود. چنيت کرده و هم نامز را خاشعانه به جا آورد و هم در برابر ديتقو

 نه و آرامش خاطر خواهد بود.يشود و در همه حال با طمأن ينممسائل قرار گرفت، مضطرب 

 يعلم يها يژگيو -1-3

خواهد درباره دانش علي عليه گاه که ميآور است. قلم، آنعليه السالم بسي شگفتتأمّل در گستره دانش امام علي

قم زند عليه السالم را ره علمي عليتواند گسترسان ميگيرد! قلم، چهالسالم حقيقتي را رقم زند، در برابر دريايي قرار مي

را در اختيار داشت. دانش گسترده او چنان بود « علم کتاب»، تمامت رواياتهايِ قرآني، ديني و به تصريح که تمام دانش

افتاد. به اين ها ميگرفت و رعشه بر اندامگشت و خِرَدها را حيرت ميها خيره ميشد، ديدهکه چون اندکي از آن ظاهر مي

اين که  »کالم موالعليه السالم بنگريد: 



گرديد، چون لرزيدن ريسمان در سکوت برگزيدم، از علوم و حوادث پنهانى آگاهى دارم که اگر باز گويم مضطرب مى

 (5نهج البالغه، خطبه « )هاى عميق.چاه

»سد: ينو يد در شرح نهج البالغه خود ميالحد يابن اب

هي ؛ دانش ال

ع شده يابد و از او شروعليه السالم برگرفته شده، از او نقل شده، به او پايان ميهاست، از سخن عليترينِ دانششريفکه 

سوره احزاب به نقل از کعب األحبار آمده  33ه يل آيذ ي( در تفسير فرات کوف11ص  ،1ج  ،1331د،يالحد ي)ابن اب« است.

زيرا  عليه السالم است؛اهلل عليه وآله، داناترينِ اين امّت، علي بن ابي طالب دانم که پس از پيامبر صليمن مي»است که: 

« ند.کردهاي پيامبران، آن را تصديق ميچيزي از او نپرسيدم، مگر آن که نزد وي، دانشي يافتم که تورات و همه کتاب

 (335ص  ،ق 1118)فرات کوفى،

 يبر باال بودن علم امام عل يوارد شده است که همگ يفراوانث يشان، و خود حضرت احاديامبر )ص(، اصحاب اياز پ

ر يغدف الي)ره( در جلد سوم کتاب شر ينيگران از لحاظ علم و دانش داللت دارند. عالمه اميه السالم و سبقت او بر ديعل

ه م با سند مطرح کرده الساليث را در مورد علم امام عليچهل حد« نيرالمومنيعلم ام يثاً فياربعون حد»را با عنوان  يبخش

»ند: يفرما يامبر است که مين قول پيث اين احادياست. از جمله ا

 (15ص  3ج  ،1323،يني)ام .«

علم و دانش به قرآن را دارند، داناترم.  يکه ادعا يکسان يبه خدا قسم من از تمام»ند: يفرما يه السالم ميعل يامام عل

د، يکه دانه را شکافت و جانداران را آفر ييد که سوگند به خداينکه مرا از دست بدهيد از من قبل از ايسپس گفت: بپرس

ه نازل شده، کجا نازل شده و درباره چه نازل شد يدهم که ک يد، به شما خبر مياز قرآن از من سؤال کن يه اياگر از هر آ

ص  ،1308،ي)ناظر« آن آگاه کنم. يو مدن ياست و شما را به ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محکم و متشابه و مک

 خواهد شد. يه السالم اشاره دارد، بررسيعل يم که به علم امام علياز قرآن کر يه اين بخش آي( در ا132

  ألزجاجه(ت يچراغ هدا( 

..؛ خداوند نور .

آسمانها و زمين است، مثل نور خداوند همانند چراغدانى است که در آن چراغى )پر فروغ( باشد، آن چراغ در حبابى قرار 

 (35 /رخشنده همچون يک ستاره فروزان... )نورگيرد، حبابى شفاف و د

ه ستاره درخشان است. عالم يچراغ است. زجاجه يعنى شيشه و کوکب به معن يچراغدان و مصباح به معن يعنيمشکاهّ 

 را که به وسيله اعمال صالح هدايت يافته و به نورى يکند، مؤمنين يم يآيه، معرف»ند: يفرما يه مين آيل ايذ)ره(  ييطباطبا

ل يابى به بهترين پاداش، و نيز به فضاش معرفت خداى سبحان و سلوک و راهاند که ثمرهاز ناحيه پروردگارشان راه يافته

رود. به خالف کفار که اعمالشان ايشان را جز به هايشان کنار مىخداى تعالى است، در روزى که پرده از روى دلها و ديده

در ظلماتى چند طبقه و بعضى روى بعض قرار دارند و خدا براى آنان نورى قرار نمايد و سرايى بدون حقيقت راه نمى



کند نداده، نور ديگرى هم نيست که با آن روشن شوند. و معناى آيه اين است که خداى تعالى به سوى نور خود هدايت مى

 (121ص ، 15ج  ،1311،ي)موسو« کسانى را که داراى کمال ايمان باشند، نه کسانى را که متصف به کفر باشند.

ياد شده است، از جمله: قرآن، حديث، « نور»در فرهنگ اسالم از چند چيز به عنوان »ز آمده است که: ير نمونه نيدر تفس

علم، عقل، ايمان، هدايت، اسالم، پيامبر )صلوات اللَّه عليه( و امامان معصوم )عليهم السالم(. حضرت على )عليه السالم( 

؛ چيزى را نديدم مگر آن که خدا را قبل از آن و بعد از آن و همراه "فرمود: 

ايمان نور است چون رمز پيوند با اوست و علم نور است چون سبب آشنايى با اوست. همانطور که گفته اند:  "با آن ديدم.

 «و امامان معصوم انوار الهى هستند چون حافظان آئين او بعد از پيامبرانند. ""

 (111ص ، 11ج  ،1311)مکارم،

م وارد ه الساليرمومنان عليعلم رسول اهلل است که بر قلب ام»ه ين آيه السالم نقل شده است که مراد در اياز معصوم عل

 (15ص  ،1300،يدي)سع« شده است.

 يـ حکومت يوالئ يمايس -2

بايست روحِ واال، وقار و متانت، شکيبايي و رسد، عالوه بر ايمان و تقوي، ميکسي که به فرماندهي سپاه اسالم مي

ظرفيت روحي، تعادل اخالقي، وحدت و سختگيري بجا و نرمش و مداراي به موقع و بسياري تواناييهاي روحي و اخالقي 

تي که ناپذيري، از قدراسالم را با بي خردي به هالکت نيفکند و هم با انعطاف ديگر هم داشته باشد، تا آنکه هم لشکريان

البالغه، طلبانه دست نزند. از ديدگاه نهجدر اختيار دارد عليه ديگران سوء استفاده نکند و به قتل و کشتارهاي بيجا و جاه

هاي مردم هستند. حضرت دمتگزاران تودهها باشند، و مديران جامعه اسالمي، خانواع مديريتها بايد در خدمت انسان

د: نويسالبالغه به يکي از بزرگترين مديران سياسي، نظامي خود، مالک اشتر مينهج 53عليه السالم در نامه اميرالمؤمنين

مهرباني با مردم را پوشش دل خويش قرارده، و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز، چونان حيوان شکاري باشي »

« باشند.اي برادر ديني تو، و دسته ديگر همانند تو در آفرينش مياند، دستهوردن آنان را غنيمت داني، زيرا مردم دو دستهکه خ

( در مديريت اسالمي خدا محوري، و تقوي گرايي اساس کار و سازندگي است و همه چيز با معيار 53نامه  / )نهج البالغه

السالم شيوه برخورد و اصول مديريت را در نامه خود به مالک اشتر از تقوا و خداگرايي  عليهگردد. امام عليتقوا ارزيابي مي

دهد و اينکه اطاعت خدا را بر ديگر کارها مقدّم دارد و آنچه در کتاب کند و مالک را به ترس از خدا فرمان ميآغاز مي

ي آن رستگار نخواهد شد و جز با نشناختن و ضايع خدا آمده، از واجبات و سنّتها را پيروي کند، دستوراتي که جز با پيرو

دهد که خدا را با دل و دست و زبان ياري کند، زيرا خداوند پيروزي کردن آن جنايتکار نخواهد گرديد. به او فرمان مي

فس دهد تا نکسي را تضمين کند که او را ياري دهد و بزرگ دارد و آن کس را که او را بزرگ شمارد و به او فرمان مي

 خود را از پيروي آرزوها باز دارد و به هنگام سرکشي رامش نمايد.

عليه السالم الگوئي زنده و سمبلي جاودانه براي مديران جوامع اسالمي است که مديريت صحيح کارگزاران امام علي

عليه السالم رالمؤمنينارزشهاي واالي مديريت اسالمي را تحقّق بخشند و در مرز مادّه و مادّيات در جا نزنند. حضرت امي

و، به مردم نگ»هاي شکننده به مالک اشتر نوشت: براي مقابله با آفات مديريت و انواع غرورزدگي، خودمحوري، تندروي



گونه خود بزرگ بيني دل را فاسد، و دين را پژمرده، و موجب زوال دهم، چرا که اينبه من فرمان دادند و من نيز فرمان مي

بيني شدي به بزرگي حکومت پروردگار که برتر از با مقام و قدرتي که داري، دچار تکبر يا خود بزرگهاست و اگر نعمت

ات را به جايگاه نشاند، و عقل و انديشهدهد و تند روي تو را فرو ميتو است بنگر، که تو را از آن سرکشي نجات مي

 (53نامه /  )نهج البالغه« گرداند.اصلي باز مي

 يماعاجت يها يژگيو -2-1

العدل وضع »گذاري شده است. عدل يعني اينکه هر چيزي در جاي خود قرار بگيرد آيين اسالم براساس عدل پايه 

براساس اين معيار اسالمي، مديريت صحيح و منطبق با اسالم مديريتي خواهد بود که در آن اوال کارمند « ء في محلهالشي

ه خائن تنبيه و خادم تشويق گردد. ثانيا معيار تشويق افراد، تنها کار آنها خادم و خائن هر دو به يک چشم نگاه نشوند، بلک

و نتايج حاصل از آن باشد. اگر در مديريت يک نظام، تشويق نباشد و افراد خادم همانند افراد خائن، در کنار يکديگر و به 

آيد که اد اين احساس به وجود ميمند شوند، پس از مدتي در افرطور مساوي از حقوق و مزايا و ساير تسهيالت بهره

دها ي کار بهتر و بکارگيري استعدارود و با اين احساس، انگيزهپاداش مانده و کوششهاي ارجمند بر باد ميکارهاي خوب بي

آميز و براساس حب و بغض مديران صورت گرفته باشد، در اين حالت نيز د. اگر تشويقها غير عادالنه، تبعيضيآ ين مييپا

اعتماد خواهند بود و هرگونه صداقت و صميميت را از دست تفاوت و نسبت به مدير بيدان )و افراد زيردست(، بيکارمن

 خواهند داد.

 عادل و دادگر )أآلمِرُ بِألعَدل(

؛ خداوند مثالى )ديگر( زده است: دو نفر را، که يکى از آن دو گنگ مادرزاد است و 

انى، دهد آيا چنين انسهر کارى بفرستد، خوب انجام نمى باشد او را در پىقادر بر هيچ کارى نيست و سربار صاحبش مى

 (12 /کند، و بر راهى راست قرار دارد، برابر است؟! )نحلبا کسى که امر به عدل و داد مى

 تواند مقصود خود را به کسىفهمد و نه مىمى يزيگنگ است و قادر بر تکلم نيست، او نه چ»که:  يکس يعنيابکم 

تواند خود را اداره کند، سرپرست وى را از او نفعى نيست، زيرا او را به دنبال هر کارى بفهماند. برخى گويند: يعنى نمى

 (11ص ، 11ج ، 1328،ي)کرم« دهد.آورد و نمى تواند کارى انجام بفرستد، نفعى بدست نمى

آرى از اوصاف مرد دومى »ند: يفرما يه مثال آمده است، مين آيکه در ا ي)ره( در مورد مرد دوم ييو اما عالمه طباطبا 

وصفى را ذکر کرد که آخرين درجه کمال است که يک فرد غير ابکم ممکن است به آن درجه برسد، هم خود را بدان 

معنايش التزام حد وسط و از آن منحرف بيارايد و هم ديگران را از آن برخوردار کند و آن عبارت است از عدالت که 

تواند بکند، که خودش عادل بوده باشد و صالح و سداد در دلش کند و مىنشدن است، زيرا کسى حقيقتاً امر به عدل مى

جاى گرفته باشد، آن گاه از دلش به ظاهر بدن و اعمال بدنيش سرايت نموده گفتار و کردارش بر ميزان عدل استوار شود، 

آنکه خود در دل و در عمل عادل شد دوست بدارد که ديگران را هم از اين خصلت برخوردار نمايد و آنان را امر بعد از 

( از سخن عالمه به دست آمد که مقصود از عدالت، فقط عدالت در برابر 132ص ، 12ج  ،1311،ي)موسو« به عدل کند.



ر چند در اعمال شخصى. سپس حضرت عالمه در ادامه از افراط و تفريط است، ه يزيردستان نيست، بلکه مقصود دور

تقيم راه و صراط مس ""خداى سبحان شخص دوم فرضى را چنين توصيف نموده که »د: يگو يم

کند بدون اينکه دچار انحراف و اعوجاجش سازد و انسانى که روشنى است که رهرو خود را به سوى هدفش هدايت مى

ا عمل کند بدون اينکه يک عملش بر مسير زندگيش بر صراط مستقيم باشد در اعمالش بر طبق فطرت انسانى مشى مىد

 ""داند تخلف بورزد و توصيف اين شخص بعد از ديگرش مناقض باشد و يا از چيزى که خود، آن را حق مى

کند که، مقصود از امر به عدل اين نيست که مردم را بدان امر کند و ه مىبه اينکه بر صراط مستقيم است اين معنا را افاد

خودش را فراموش نمايد، بلکه خودش قبل از امر به مردم در احوال و اعمالش مستقيم است و جز عدالت از او چيزى 

 (131)همان، ص « کند.بروز نمى

ه ين آيه دارند، اين امر تکيبر ا يفراوان رواياته السالم است و يعل يآن امام عل يکه مصداق بارز محتوا ياتياز جمله آ

کم بحار االنوار آمده است که: يه در جلد چهل و ين آير ايباشد. در تفس يم

که  يند: منظور از کسيفرما يه السالم مي( امام باقر عل111ص ، 11ج  ،يمجلس) 

 م است.يه السالم است و او بر صراط مستقيطالب علياببن  يکند، عل يبه عدل امر م

 (ينيت دي)مرجع يتيهدا يها يژگيو -2-2

ه ياهلل عل يامام يعني کارشناس امر دين، کارشناسي حقيقي که به اشتباه نيفتد و خطا برايش رخ ندهد. پيغمبر اکرم صل

الهي در ميان مردم باشند که اسالم را به خوبي به بايد الاقل براي مدتي کارشناساني  که اسالم را براي مردم آورده است.

ه براي مردم تعيين کرده است. علماي شيعه اين مطلب را با ياهلل عل يچنين شخصي را پيغمبر اکرم صل»مردم بشناسانند. 

ر به شبيان کرده اند، يعني لطف الهي. مقصود اينست که اين مسئله براي هدايت بشر مفيد است. چون راه ب« لطف»تعبير 

سوي او بسته است، لطف الهي ايجاب مي کند که از آن سو عنايتي بشود، همانطور که در مورد نبوت مي گويند لطف. 

 (53ص  ،1308،ي)مطهر« پس اين يک اصل از اصول شيعه که تقريبا مي توان گفت دليل عقلي شيعه در باب امامت است.

 (يدعوت کننده به حق )الدَّاعِ -2-3

در آن روز، همه از دعوت کننده الهى پيروى نموده، و قدرت بر مخالفت او نخواهند  

 (180 /داشت. )طه

يعنى در يک چنين روزى شفاعتِ شفاعت »کند، اين آيه است. از جمله آيات قرآن که موضوع شفاعت را ثابت مى

حق شفاعت ندارد، بلکه هر کسى رهين اعمال و رفتار خويشتن خواهد بود. آرى کنندگان نفعى نخواهد داشت و احدى 

 «شود که خداى مهربان به وى اجازه شفاعت دهد.فقط آن کسى حق شفاعت دارد و شفاعتش در باره ديگران قبول مى

 (12ص ، 12ج  ،1310 ،ي)نجف

« سالم است.ه اليعل ي، عليمراد از داع »ند: يفرما يه مين آير ايه السالم در تفسيامام باقر عل

 (121ص ، 32، ج يمجلس)



 (يت و رهبري)وال يحکومت يها يژگيو -2-4

اسالم تنها مکتبي است که انسان را مي سازد و بهترين برنامه ها را براي رشد و ترقي او، ارائه مي دهد. اسالم در تمام 

سياسي، نظامي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي، برنامه هاي مخصوص دارد. اسالم قسمتهاي اعتقادي، عبادي، 

براي اينکه يک جامعه نمونه و برتر به وجود آيد، دو عامل مهم را الزم مي داند: قانون الهي و رهبري الهي ـ مردمي. براي 

شود، قوانين کامل و جامعي الزم است تا اينکه يک اجتماع، هميشه در حال فعاليت و حرکت باشد و امت سعادتمند 

ارزشها و کرامتها و فضيلتهاي انسان را حفظ کرده، عوامل ضد پيشرفت را از بين ببرد و جامعه را به سوي سعادت و 

رستگاري هدايت کند. حال براي اينکه هواهاي نفساني هيچ کس بر قانون اثر نگذارد و کسي هنگام توضيح قانون، به نفع 

رر ديگري مطلبي را کم يا اضافه نکند و براي حفظ شدن اصل و حقيقت قانون و همچنين بيان کردن و عمل خود يا ض

اين مسؤوليت سنگين و »کردن به آن، احتياج به کسي است که قانون را براي مردم توضيح دهد و آن را به اجرا درآورد. 

ين شخصي که پيامبر )ص( ناميده مي ده است، چنحساس بايد بر دوش کسي باشد که از طرف خدا تعيين و انتخاب ش

. به وسيله وحي، قانون و پيام خدا را به بشر مي رساند و آن را تفسير و اجرا مي کند و بعد از پيامبر )ص( نيز براي شود

و به اينکه زحمتهاي او هدر نرود و راهش باقي بماند، بايد ادامه کار به عهده کسي باشد که از طرف خدا انتخاب شده 

 وسيله پيامبر، به مردم معرفي شود. چنين کسي بايد خصوصيات پيامبر را دارا باشد. اين خصوصيات، عبارت است از:

عصمت داشته باشد؛ يعني در تمام دوران عمر خود هرگز مرتکب گناه نشده باشد. در بيان احکام و حقايق دين و  -1

 پيچيده مذهبي دچار خطا و اشتباه نشود. جواب دادن به سؤ الهاي مذهبي مردم و توضيح مسائل

 دانايي و آگاهي او نسبت به دين و مذهب، از همه بيشتر باشد و هيچ مساله اي براي او نا آشنا نباشد. -2

 .(22ص  ،1112،يالر ي)موسو« نيکوکارترين، عادلترين، پرهيزکارترين و پاکترين افراد جامعه باشد. -3

توان گفت: هيچ کس قدرت ساختن بهترين جامعه را ندارد و هيچ کس نمي تواند چنين با توجه به آنچه گفته شد، مي 

به وجود بياورد، مگر شايستگاني که رهبري آنها از جانب خدا مورد تاييد  ين مدينه فاضله ايچن نيجامعه اي را بنا نهد و ا

ا ي و پيروزي امت اسالم بود، وجود يک رهبر رقرار گرفته باشد. پيامبر اکرم )ص( که تمام توجه او به نيکي و پاکي، آزاد

 براي پيشرفت هدفهاي اسالمي، بسيار الزم مي دانست.

الغ شد. ه به مردم ابياهلل عل يامبر صلير از طرف خداوند متعال و توسط پيه السالم در روز غديرمومنان عليت اميلذا وال

 م.يپرداز يات قرآن ميم با توجه به آه الساليعل يحکومت امام عل بارز يژگيو ين بخش به برخيدر ا

 األمر( يامر )أول يول 

ايد! اطاعت کنيد خدا را و اطاعت کنيد پيامبر خدا و اولو األمر )اوصياى اى کسانى که ايمان آورده

زى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد )و از آنها داورى بطلبيد( اگر به خدا و روز پيامبر( را و هر گاه در چي

 (51 / رستاخيز ايمان داريد اين )کار( براى شما بهتر، و عاقبت و پايانش نيکوتر است. )نساء

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=59
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دا و أولي االمر را بر آنها خدا و رسول خدر اين آيه مبارکه خداوند خطاب به مؤمنين نموده و به طور اطالق اطاعت

االمر يعني صاحبان امر و دارندگان اين منصب اطاعتشان بدون هيچ شرط و قيدي در رديف  يواجب شمرده است. أول

ه ه بيهستند؟ جهت به دست آوردن مقصود آ ياطاعت رسول خدا الزم شمرده شده است. حال بايد ديد که آنها چه کسان

االمر اطاعت کنند و  يکند که از اولن آيه مردم را تشويق مىيم. خداوند متعال در ايپرداز ير آن مياز تفس يمختصر

يامبر را شد، لکن پبا امر به اطاعت خدا، لزوم اطاعت پيامبر نيز، فهميده مى»مشکالت و اختالفات خود را پيش آنها ببرند. 

 (281ص ، 5ج  ،1328،ي)کرم« از توهمات گرفته شود. اىاى باشد و جلو پارهکند تا در بيان مطلب مبالغهجداگانه ذکر مى

شود که معصوم باشند، ظاهر اطاعت مطلق شخص يا اشخاص در صورتى واجب مى»ند: يفرما ي)ره( م يعالمه طبرس

و باطن ايشان يکى باشد و از اشتباه و امر به کار زشت، مصون باشند. بديهى است که علما و زمامداران چنين صفاتى 

وند يا شخداوند برتر از اين است که مردم را به اطاعت بدون قيد و شرط افرادى امر کند که مرتکب معصيت مى ندارند و

را در رديف اطاعت از « اولى االمر»ميان گفتار و کردارشان اختالف است. شاهد اين مطلب اين است که خداوند اطاعت 

از همه مردم باالترند و پيامبر از ايشان برتر و خدا از همگى « المراولى ا»دهد که پيامبر و خود قرار داده و اين نشان مى

برتر است. بديهى است که تنها ائمه بعدى از آل پيغمبر چنين مزيتى دارند، آنان کسانى هستند که امامت و عصمت ايشان 

 (282)همان، ص « به ثبوت رسيده و تمام مسلمين بر بلندى رتبه و عدالت ايشان اتفاق دارند.

د به آنها عمل کند؟ فرمود: يالسالم سؤال شد که ستونهاي اسالم بر چه بنا شده است که بااز حضرت صادق عليه

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم، اقرار به آنچه خدا به پيغمبرش نازل فرموده است، شهادت بر ال اله اال اهلل و محمد رسول»

السالم است. را به آن امر نموده است. آن واليت آل محمد عليهم اداي حق زکات در مال و واليتي که خدا مردم

ز ؛ خداوند فرموده است: ا

السالم بود و بعد از آن حضرت، خدا اطاعت کنيد و از رسول خدا و صاحبان امر اطاعت کنيد. پس صاحب امر علي عليه

حسن بود و سپس حسين و سپس علي بن الحسين و سپس محمد بن علي و همچنين امر تا آخر، يکي بعد از ديگري 

 (151ص ، 2ج  ،1111،يطهران يني)حس« السالممگر به وجود امام عليهم مي شودبود، زمين صالح نخواهد 

يکان من پيامبر گفت: شر»کند.  يامبر )ص( نقل ميس از پيم بن قيرا از سل يتيه رواين آين ايدر مورد ا يحاکم حسکان

"وده است: کسانى هستند که خداوند آنان را به خويشتن و به من نزديک کرده و فرم

اگر در کارى نزاع داشتيد آن را به خدا و رسول و صاحبان امر برگردانيد. گفتم: آنان چه کسانى هستند اى پيامبر  "

)ره(  يانصارث معروف جابر آمده است که جابر يدر حد (02ص  ،1301،ي)جعفر« خدا؟ فرمود: نخستين آنان تو هستى.

من  نانيآنان جانش»امبر )ص( فرمود: يانند، پياالمر ک يم، پس اوليبه رسول خدا عرض کرد: ما خدا و رسول او را شناخت

 ،1300،يدي)سع« ه السالم است.يطالب عل يبن اب يشان عليجابر، آنان امام مسلمانان بعد از من هستند که اول ا يهستند ا

ه السالم( به ي)عل ياالمر( بر عل يث نقل شده که در همه آنها عنوان )اوليحد ه پنجين آيل ايل ذي( در الشواهد التنز2ص 

که در باره  يان اقواليم در "طيالبحر المح"ر يز در تفسين يان اندلسيق شده است. ابو حيروشن تطب ک مصداقيعنوان 



غه جمع يص نجا اولواالمرياز آن ائمه )ع( است. در اکه منظور  کند ين نقل مياالمر نقل کرده، از سه نفر از مفسر ياول يمعن

ت )ع( در يت از منابع اهل بيدهها روا زين "برهان"ر يشود. در تفس يـل مـامـوم را شـاست و مفهوم آن تمام امامان معص

نازل شده  امتياء آنها تا روز قيت )ع( و اوصير اهل بي)ع( و سا يعل ه مزبور در بارهيد: آيگو يه است که مين آيل ايذ

 ،ج 1ک آمده است. )ر.ک. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، يک ي، نام دوازده امام )ع( روايات نياز ا يدر بعض ياست. حت

( در کتب 202ص ، 3البحر المحيط في التفسير، ج /  183-115ص ، 2البرهان في تفسير القرآن، ج /  101-115ص 

 گنجد. ين مقال نميد شده، که ذکر آن ها در ايموضوع تأکن يهم ا يگريارِ ديبس ييو روا يريتفس

 :يريجه گينت

رسول خدا )ص( فرمودند: سر آغاز طومار و برنامه  قال رسول اهلل )ص(: 

 هر فرد با ايمان، دوستى على بن ابى طالب )عليه السّالم( است.

ه، ک يجاودانه دارد، واال گوهر يم که نشان از رادمرديابي يه روشنگر و الگو بخش ميم، صدها آييگشا يقرآن را که م

تعال ه السالم است که تنها خداوند ميطالب عليبن اب يان شده است. امام عليب يات به خوبينه آياگون او در آيميل کيفضا

ر و پسر عم يوز يهايژگيو يادآوريان ر خداوند است تويان صفات او را دارد و پس از خدا، رسول حق که سفيتوان ب

 خود را داراست.

 را الفتي ملک شه  نامم چه  متحيرم   نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت

ه السالم يعل يکه به امام عل ياتيان کرد که هرچه در آين مسئله را بيتوان ا ين مقاله به جد ميدن ايان رسيپس از به پا

ف انسان ينشده است اما، مفاد آن ها توص يه السالم اشاره اير آن ها به امام عليهم که در تفس ياتيآ ينسبت داده اند و حت

قان و... گفته يان، مخلصان، صديف مومنان، بهشتيم که هرچه خداوند در توصيشو يمومن وخداجوست، متوجه م يها

اند. م ين فضائل عاجز ميان ايبه حق زبان از به السالم نهفته است و يعل يدر کرار عليهمه اش تمام و کمال در وجود ح

ي مسلمانان و حتّي جهان تشيّع تا به حال اين پيشواي راستين را نشناخته و از چگونگي رفتار و کردارش متأسّفانه جامعه

الگوي را  السالمامبر حضرت علي عليهيتوان گفت روزي که مسلمانان، جانشين بر حقّ پاند. در حقيقت ميآگاهي نيافته

هند اند، خواخود قرار دهند و طبق روش و رفتار ايشان عمل کنند به استقالل و عزّتي که رهبران الهي به ايشان وعده داده

 رسيد.

ان اي از سيره، معجزه و منقبت ايشکه مسلمانان فقط به شمّه ن رهبر بزرگوار تا بدين حدّ مظلوم واقع شدهيمتأسّفانه ا

الم را بررسي السطالب عليهابيشناختن اسالم و محتواي آن فقط کافي است زندگاني حضرت علي بناند. براي اکتفا کرده

ن )ع( نکند، اعمال و عباداتش باطل شود، مانند يرالمومنيت امينمود. حضرت صادق )ع( فرمودند: هرکه اقرار به وال

 رد.يکه در معرض باد تند قرار گ يخاکستر

ي بشريت معرفي و اوصاف ايشان به السالم به جامعه ضرت اميرمؤمنان علي عليه رسد اگر شخصيّت حبه نظر مي

فات و ص يآورند. پس از بررسشايستگي عرضه شود، بدون شک اکثريت انسانها با صلح و سازش به اسالم روي مي

بردم که  يسئله پن ميداده اند، به اه السالم نسبت يکه به امام عل ياتير آيق آن ها با تفسيه السالم و تطبيعل يفضائل امام عل



قط خود قرار داده است و ف ين اسالم و کتاب آن قرآن را سر لوحه زندگين مبياست که د يتيه السالم شخصيعل يامام عل

ق مقام رند. به حيگ يند و دستوراتش را به کار ميگو يک ميش لبيخالق خو ينان او هستند که فقط به نداياو و جانش

شان ين که به اات قرآينطور آيه السالم و هميعل يفضائل امام عل ين افراد است. با توجه به گستردگيسته ايعصمت تنها شا

ن ير اد يبحث و بررس يقرار گرفته است و جا يات و صفات مورد بررسياز آ يه تعداد کممقال نينسبت داده شده، در ا

السالم  هيعل يگر امام عليصفات د يبه بررس يگريد يانده پروژه هيشود در آ يشنهاد مياد است. پيار زيمضوعات بس

در  ت.ه السالم اسيمؤمنان على علرير اميگتابناک و عالم ماىين نوشتاردر حکم گامى کوچک، در شناخت سيبپردازند و ا

نمايم. ميي اين اثر سودمند را به تمام اقشار جامعه خصوصاً روشنفکران و زمامداران امور مردم سفارش خاتمه، مطالعه

 تياميد است انشاءاللّه اين خدمت ناچيز مورد رضاي حضرت امام زمان حجّة بن الحسن العسکري )ارواحنا فداه( و رضا

  ه السالم قرار گيرد.يعل يموال عل
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