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چکيده
امام علي عليه السالم شخصيتي است که فقط خدا و رسول او مي توانند فضائل بي انتهايش را وصف کنند .اين مقاله
با هدف تبيين چهره عبادي ،اخالقي ،علمي و حکومتي امام علي عليه السالم و تطبيق مفاهيم آيات قرآن کريم با اوصاف
واالي آن حضرت و اينکه صالحيت حاکميت اسالم فقط در شأن اميرمؤمنان علي بن ابي طالب عليه السالم است ،گردآوري
شده است .در اين مقاله پس از شناسايي برخي از آيات قرآن در مورد امام علي عليه السالم و تشخيص اينکه هر آيه به
کدام ويژگي حضرت اشاره دارد ،ابتدا به تفسير آيه پرداخته شده و سپس رواياتي را که با مضمون کالم الهي مطابقت
داشته اند ،بيان شده است .همچنين هرکدام از آيات در يک چينش جديد با توجه به اوصاف حضرت آمده است .در واقع
هدف از ذکر تفسير آيات اين است که ثابت کند همه آنچه که مفسرين در بيان آيات قرآن کريم گفته اند ،در وجود امام
علي عليه السالم جمع است.
کليد واژه :قرآن ،امام علي عليه السالم ،سيما ،صفات ،فضائل
مقدمه
با توجه به اينکه وجود مبارک علي بنابيطالب عليه السالم آيينهي تمامنماي دين مبين اسالم است وايشان حقّ حيات
برمکتب انسانسازاسالم دارند و نيز با توجه به اينکه قرآن کريم تنها کتاب انسان ساز مسلمانان مي باشد ،با هدف تبيين
چهره عبادي ،اخالقي و علمي امام علي عليه السالم در سايه آيات قرآن در صدد گردآوري اين مقاله بر آمديم .الزم به
ذکر است که ،در کتب مختلفي که راجع به امام علي عليه السالم نوشته شده است ،مؤلفان فقط به آيات پرداخته اند و تا
جايي که مورد بررسي قرار گرفته ،به سيماي الهي و انساني امام پرداخته نشده است .اين نوشتار در صدد است که سيماي
امام را از آياتي که در مورد ايشان وجود دارد ،استخراج کند .لذا ضرورت ايجاب مي کند که آيات به چند دسته تقسيم
شوند .يک دسته آياتي هستند که شأن نزول آن ها به امام عليه السالم بر مي گردد ،دسته دوم آياتي هستند که به امام تطبيق
داده شده اند و دسته سوم آياتي هستند که مصداق آن ها امام عليه السالم مي باشد .مقاله با تکيه بر کتب تفسير و متون

 -1استادياردانشگاه آزاد اسالمي واحد ميبد
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نقلي جمع آوري شده است و در مواردي که روايات مختلف با يک مضمون وجود داشته ،سعي شده است از منبع دستِ
اول و کتب معروف روايي بيان شود.
جايگاه حضرت علي عليه السالم در قرآن در نگاه کلي


آيه واليت

سرپرست و ولىّ شما ،تنها خداست و پيامبر او و آنها که ايمان آوردهاند همانها که نماز را برپا مىدارند ،و در حال
رکوع ،زکات مىدهند( .مائده)55 /
رکوع در اين آيه همان رکوع نماز است که جمله (يُقِيمُونَ الصَّالةَ) شاهد اين مطلب مي باشد .در شأن نزول آيه آمده
است که « انس بن مالک گفت :سائلي به مسجد آمد در حالي که مي گفت :چه کسي خداوند را قرض مي دهد؟ در اين
هنگام علي (ع) که در حال رکوع بود دستش را به سائل نشان داد ،يعني آن را از دست من درآور .پيامبر فرمود :اي عمر
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
خدا ،اين به آن؟ فرمود :اين براي هر کسي از امت من که چنين کند( ».جعفري،1301 ،ص )12ماجراى فوق را افراد زيادي
مانند ابن عباس ،عمّار ياسر ،جابر بن عبد اللّه ،محمد حنفيه ،انس بن مالک ،شيبه ،مقداد ،ابن جريج و  ...نقل کردهاند و
شيعه و سنّى در اين شأن نزول ،توافق دارند .واليت در اين آيه منحصر به مورد خاصّي شمرده شده و آن شخصي است
که در حال رکوع صدقه داد و کلمه «انّما» دليل بر انحصار آن مي باشد« .قرينهاي در آيه واليت هست که نشان مي دهد
(ولي) در اينجا به معني متصرف و سرپرست و صاحب اختيار است ،چون اگر به معني ناصر و دوست و ياور باشد ،همه
ي مومنان را شامل مي شود( ».مکارم شيرازي ،پيام قرآن ،1312،ص  )285بنابراين «واليت» در اين آيه به معني ياري کردن
نيست« .راهي جز اين باقي نمي ماند که به معني متصرف و صاحب اختيار و سرپرست باشد که دوستي و ياري واليتش
در رديف واليت خداوند و پيامبر قرار گرفته است( ».همان ،ص )282


آيه تطهير
؛ خدا فقط مىخواهد آلودگى را از شما خاندانِ (پيامبر)

بزدايد و شما را پاک و پاکيزه گرداند( .احزاب)33/
اين آيه داللت بر عصمت اهل بيت و ائمه عليهم السالم دارد .همه مفسرين اماميه در اين آيه توافق دارند و شأن نزول
آن را پيامبر ،امام علي ،حضرت فاطمه ،امام حسن و امام حسين عليهم السالم مي دانند« .اين فراز آيه به تنهايي نازل شده
و مورد اجماع امت ،اعم از عامه و خاصه است و ربطي به آيات قبل و بعد از خود ندارد .همچنين وجود (إنَّما) در آيه
داللت بر حصر مي کند ،يعني فقط مراد اهل بيت مي باشند که مورد تطهير عظيم و إذهاب رجس از سوي خداي تعالي
واقع شده اند( ».کشاورز ،1300،ص  )25طبق روايات متواتر فراواني همسران پيامبر اهل بيت او نيستند و فقط  5تن که
به آل عبا هم معروفند ،اهل بيت پيامبر مي باشند و اين آيه در شأن آنان نازل شده که داراي مقام عصمت هستند .امام على

(ع) مي فرمايند« :پيامبر خدا من و فاطمه و حسن و حسين را در خانه "ام سلمه" جمع کرد سپس پيامبر وارد عباى خود
شد و ما را هم وارد کرد .سپس گفت :پروردگارا اينان اهل بيت من هستند ،پس پليدى را از آنان بردار و آنان را پاکيزه
کن .پس "ام سلمه" در حالى که به پيامبر نزديک شد گفت :و من؟ پيامبر فرمود :تو از کسى هستى که متعلق به او هستى
و تو برخيرى ،سه بار چنين مىکرد و پيامبر اين سخن را اعاده مىنمود( ».جعفري ،1300،ص  )255روايات فراوان ديگري
با همين مضمون و سند معتبر وجود دارد که ميتوان ادعاي قطعي نمود که اين آيه در مورد  5تن آل عبا يا همان خمسه
طيبه عليهم السالم است .مقام عصمت فضيلتي بزرگ و به لحاظ شرعي و عرفي اين مقام حق اهل بيت است.
امام علي عليه السالم در تجلي آيات الهي
 -1سيماي فردي -انساني
با توجه به گستردگي فضائل موال علي عليه السالم ،اوصاف حضرت به دو دسته اوصاف فردي و اوصاف اجتماعي
تقسيم شده اند .در اين بخش به بررسي ويژگي هاي فردي حضرت پرداخته شده است و در بخش بعدي اوصاف والئي
و اجتماعي حضرت بررسي خواهد شد.
-1-1

ويژگي هاي اعتقادي

امام علي علي ه السالم به خاطر تقوايش بر آنچه که موجب خشنودي خداوند است ،از همهي مردم به تقرّب الهي
شتابانتر است .او از حيث عبادت از همه ي مردم بيشتر عبادت کرده و بيشتر نماز خوانده و بيش از همه با قيام و امساک
(نماز و روزه) برخود سختي داده است .گمان نميکنيم که عبادت و بندگي او به جز عبادت آزادهاي باشد که فقط به انگيزه
سپاسگزاري از نعمت پروردگارش بوده است .حضرت علي عليه السالم مي فرمايند« :ال شَرَفَ أعْلَي مِنَ االْسْالمِ ،وَ ال عِزَّ
أعَزُّ مِنَ التَّقْوي...؛ نه شرافتي برتر از اسالم است ،نه عزّتي ارجمندتر از پارسايي( »...نهج البالغه ،حکمت  )311در اين
ادامه به بررسي دو ويژگي اعتقادي حضرت مي پردازيم.


اولين مسلمان (أوَّلُ مَن أسلم)
و خويشاوندان نزديکت را انذار کن( .شعراء ،آيه )211

آيت اهلل مکارم شيرازي ذيل اين آيه مي فرمايند« :بدون شک براى دست زدن به يک برنامه انقالبى گسترده بايد از
حلقههاى کوچکتر شروع کرد و چه بهتر اينکه پيامبر (ص) نخستين دعوت خود را از بستگانش شروع کند که هم سوابق
پاکى او را بهتر از همه مىشناسند و هم پيوند محبت خويشاوندى نزديک ايجاب مىکند که به سخنانش بيش از ديگران
گوش فرا دهند ،و از حسادتها و کينه توزيها و انتخاب موضع خصمانه ،دورترند .بعالوه اين امر نشان مىدهد که پيامبر
(ص) هيچگونه مداهنه و سازشکارى با هيچکس ندارد حتى بستگان مشرک خود را از دعوت به سوى توحيد و حق و
عدالت استثنا نمىکند( ».مکارم ،تفسير نمونه ،ج  ،15ص  )321عالمه طبرسي نيز راجع به علت اينکه خويشاوندان نزديک
را در اينجا ذکر مي کند ،مي فرمايند« :به خاطر اينکه که مسأله خويشاوندى مانع تهديد نشود و بعالوه ديگران هم حساب
کار خود را بکنند»( .کرمي ،1328،ج ،10ص )22

و اما در اکثر کتب روايي و تفسيري شيعه و اهل سنت آمده است که وقتي اين آيه نازل شد ،اولين و تنها کسي که
دعوت پيامبر را اجابت کرد پسر عموي او يعني علي عليه السالم بود .حاکم حسکاني از علماي اهل سنت قرن پنجم در
تفسير خود مي گويد« :براء گفت :وقتى آيه" :و انذر عشيرتک االقربين" نازل شد ،پيامبر خدا فرزندان عبد المطلب را جمع
کرد و آنان در آن روز چهل مرد بودند و هر کدام از آنان گوشت شترى را مىخوردند و ظرف بزرگى آب مىنوشيدند،
پيامبر به على فرمان داد که پاچه گوسفندى را آماده کند ،سپس گفت :به نام خدا نزديک شويد ،آن قوم ده نفر ده نفر
نزديک شدند و خوردند و سير شدند ،سپس کاسه شيرى را خواست و جرعه اى از آن نوشيد و به آنان گفت :به نام خدا
بياشاميد و آن قوم نوشيدند و سيراب شدند ،ابولهب سخن آغاز کرد و گفت :اين چيزى است که اين مرد با آن شما را
جادو کرده است!!! پيامبر ساکت گرديد و در آن روز چيزى نگفت .فرداى آن روز هم آنان را به خوردن و آشاميدن دعوت
کرد آنگاه آنان را بيم داد و گفت :اى فرزندان عبد المطلب همانا من از سوى خداوند ،بيم دهنده و مژده دهنده به شما
هستم با چيزى که هيچ کس آن را نياورده است و من دنيا و آخرت را براى شما آوردهام ،پس تسليم شويد و از من پيروى
کنيد تا هد 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
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
بودند و على مىگفت :من .پيامبر گفت :تو .پس مردم بلند شدند و به ابو طالب مىگفتند :از پسرت اطاعت کن که او را
امير تو کرد( ».حسکاني 1111،ق ،ج  ،1ص  )513الزم به ذکر است روزي که اين آيه نازل شد به (يوم االنذار) معروف
است به همين دليل اين آيه «انذار» ناميده شده است .همچنين عالمه اميني در کتاب الغدير بخش (رأي الصحابه والتابعين
في أوَّل مَن أسلم) نام بسياري از صحابه وتابعين را آورده که به اين موضوع اعتراف کرده اند« .قال عبداهلل بن عباس :لعلي
أربع خصال ليست الحد ،هو أول عربي وأعجمي صلي مع رسول اهلل صلي اهلل عليه وآله وسلم( ».اميني ،1323،ج  ،3ص
 )225طبق شواهد معتبر و روايات بسيار مي توان گفت که اسالم با تمام احکام و اصول و فروع خود در امام علي عليه
السالم تجسم يافته است .امام علي عليه السالم در خطبه اي مي فرمايند ...« :أَنَا الْإِسْلَامُ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِنَفْسِه...؛ من همان
اسالمي هستم که خداوند آن را پسنديده است( ».مجلسي ،ج  ،22ص )310


مؤمن حقيقي (أآلمن باهلل)



)

آيا سيراب کردن حجاج ،و آباد ساختن مسجد الحرام را ،همانند (عمل) کسى قرار داديد که به خدا و روز قيامت ايمان
آورده ،و در راه او جهاد کرده است؟! (اين دو) نزد خدا مساوى نيستند! و خداوند گروه ظالمان را هدايت نمىکند .آنها
که ايمان آوردند ،و هجرت کردند ،و با اموال و جانهايشان در راه خدا جهاد نمودند ،مقامشان نزد خدا برتر است و آنها
پيروز و رستگارند( .توبه 11 /و)28

سقي به معني آب دادن است .صاحب قاموس مي گويد « :تدّبر در آيات قرآن نشان ميدهد که اسقاء بمعنى گذاشتن
ما بادها را براى بارور

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
؛ امّا يکى از شما

حفظ و نگهدارى آن را نداشتيد» (حجر )22،ولى سقى در نوشاندن آمده نظير

(دو نفر ،آزاد مىشود و) ساقى شراب براى صاحب خود خواهد شد( ».يوسف )11،و (سقايه) در اين آيه (أجعلتم سقاية
الحاجّ) مصدر است به معني آب دادن( ».قرشى ،1311 ،ص  )210در مفردات راغب اصفهاني ذيل واژه (أمن) آمده است:
«ايمان يعني پذيرفتن و گردن نهادن نفس به حقّ با تصديق به آن که با جمع شدن سه حالت حاصل مىشود:
 -1شناسائى يا تحقيق با انديشه و دل  2ـ اقرار به زبان و بيان کردن آن  -3عمل کردن با اعضاء و جوارح( ».خسروى
حسينى ،1315 ،ص  )280عين اين معنا مطلبى است که امير المؤمنين (ع) فرموده« :
»( .نهج البالغه ،حکمت )221
از ديگر آياتي که بر ويژگي هاي اعتقادي امام علي عليه السالم داللت دارد اين آيه است .حاکم حسکاني در شأن نزول
اين آيه آورده است که« :ابن عباس درباره اين سخن خداوند گفت :عباس بن عبد المطلب فخر فروشي مي کرد و مي
گفت :من عموى محمد (ص) هستم و من صاحب مقام سقايت حجاج هستم و من افضل از على هستم و شيبة بن عثمان
گفت :من خانه خدا را تعمير مىکنم و نگهبان آن هستم و من برترم ،سخنان اين دو نفر را علىّ بن ابى طالب (ع) شنيد و
گفت :من از هر دوى شما برترم ،من مجاهد در راه خدا هستم ،پس اين آيه نازل شد «اجعلتم سقاية الحاج» يعنى عباس
«و عمارة المسجد الحرام» يعنى شيبه (کمن آمن باللّه و اليوم االخر -تا -اجر عظيم) و بدين گونه على را به آنان برترى
داد( ».حسکاني ،1111،ج  ،1ص )321
در روايات آمده که عمل سقايت حجاج و آب دادن به ايشان ،يکى از مفاخر و از شؤوناتى بوده که مورد مباهات عرب
جاهليت بوده است .و نيز در آثار آمده که سقايت حوضهاى کوچکى از چرم بوده که در عهد قصى بن کالب (يکى از
اجداد پيغمبر اسالم) آن را در سايه کعبه قرار داده و با شتر از چاهها آب گوارا مىآوردند ،و در آن مىريختند تا زائرين
کعبه بياشامند ،و قصى اين سمت را در هنگام وفات به پسرش عبد مناف واگذار کرد .و از آن به بعد همواره در ميان
فرزندانش بود تا آنکه در آخر به عباس بن عبد المطلب رسيد .آن محل که در عهد جاهليت و اسالم آب در آنجا مىريختند،
در جهت جنوبى زمزم است ،که با چاه چهل ذراع فاصله دارد ،و بنائى بر آن ساختهاند که امروزه آن را " سقاية العباس"
مىنامند.
عالمه طباطبايي (ره) مي فرمايد« :در اين آيه شريفه در يک طرف مقابله "

"و"

" بدون

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

" اين نکته را تاييد مىکند .پس آيه اين معنا را مىرساند که

وزن و ارزش عمل به زنده بودن آن و داشتن روح ايمان است و عمل بى ايمان که الشهاى بى روح است از نظر دين و

در بازار حقيقت هيچ وزن و ارزشى ندارد ،پس مؤمنين نبايد صرف ظاهر اعمال را معتبر شمرده و آن را مالک فضيلت و
قرب خداى تعالى بدانند ،بلکه بايد آن را بعد از در نظر داشتن حيات که همــان ايمان و خلوص است بحساب بياورند».
(موسوى همداني ،1311،ج ،1ص)211
با اينکه آيات ،روايات و شواهد بسياري در فضائل امير مومنان وجود دارد ،اما مردم آن زمان با بي بصيرتي خود وصيت
پيامبر (ص) را ناديده گرفته و خلفاي سه گانه را برگزيدند« .از ابوذر غفارى روايت شده که وقتى عمر مي خواست از دنيا
برود ،دستور داد امير المؤمنين عليه السّالم و عثمان و طلحه و زبير و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابى وقاص داخل
خانه شده و درب خانه را ببندند و در باره خالفت تا سه روز مشورت نمايند و يک نفر را به عنوان جانشين مشخص
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
حضرت اختصاص دارد سپس فرمود :آيا آيه (

) در باره شما نازل گشته؟ گفتند اين آيه در شأن شما

نازل گرديده اما با اين وصف عثمان را بر آن حضرت مقدم داشتند( ».بروجردى ،1322،ج  ،3ص  )18در يکي از آيات
قرآن نام امام علي عليه السالم «ايمان» است که به کنايه از آن حضرت تعبير شده است.
؛ هرً کس انکار کند آنچه را که بايد به آن ايمان بياورد ،اعمال او تباه مىگردد و در سراى
ديگر ،از زيانکاران خواهد بود» (مائده  )5 /امام باقر عليه السالم مي فرمايند« :ايمان در اين کالم خداوند ،علي بن ابي
طالب است و هرکس به واليت او کافر شود ،تمام اعمالش نابود مي شود( ».مجلسي ،بحاراالنوار ،ج  ،35ص  )310سخن
درباره ايمان امام علي عليه السالم بسيار دشوار است و زبان از بيان آن عاجز است .امير المؤمنين پادشاه اهل ايمان است.
به گفته بسياري از روايات معصومين عليهم السالم مؤمنين واقعي هستند و علي عليه السالم سرور و امير آنهاست .بي
جهت نيست که پيامبر (ص) درباره او فرمود« :

» (همان ،ج  ،30ص

)210
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ويژگي هاي عبادي

حقيقت عبادت تعظيم و طاعت خدا و چشم پوشي از غير اوست و براي سير مراتب کمال بهترين وسيله پيشرفت،
تهذيب و تزکيه نفس است که راه عملي آن با عبادت حقيقي صورت مي گيرد .مي دانيم که انجام عبادت تنها براي رفع
تکليف نيست ،بلکه عبادت وسيله رشد عقل و موجب تعديل و تنظيم قواي وجودي است که نفس را از آلودگي هاي
مادي باز مي دارد « .علي عليه السالم در ايمان و تقوي و زهد و عبادت و يقين منحصر به فرد بود .در اين مورد پيغمبر
اکرم صلي اهلل عليه و آله فرمود( :لو ان السموات و االرض وضعتا في کفة و وضع ايمان علي في کفة لرجح ايمان علي)؛
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
او محب حقيقي بود و جز جمال دلرباي حقيقت چيزي در نظرش جلوهگر نمي شد .علي عليه السالم هنگامي که مناجات
مي کرد و مشغول نماز مي شد گوشش نميشنيد و چشمش نمي ديد و زمين و آسمان ،دنيا و مافيها از خاطرش فراموش

مي شد و با تمام وجود توجه خود را به مبدأ حقيقت معطوف مي داشت چنانکه مشهور است در يکي از جنگ ها پيکان
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
عبادت مي ا يستاد رعشه بر اندامش مي افتاد و از خوف عظمت الهي اشک چشمانش بر محاسن شريفش جاري مي شد،
سجدههاي او طوالني بود و سجدهگاهش هميشه از اشک چشم مرطوب» (ناطري ،1308،ص  )28از ويژگي هاي عبادي
او همين بس که در إرشاد القلوب آمده است در جنگ صفّين عليعليه السالم مشغول جنگ و مبارزه و در عين حال ،بين
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
آنان ميجنگيم؟ همانا ما براي نماز با آنان ميجنگيم.


ذاکر خداوند (الذاکر)


؛ همانها که خدا را در حال ايستاده و نشسته ،و آن گاه که بر پهلو خوابيدهاند ،ياد مىکنند و در اسرار آفرينش
آسمانها و زمين مىانديشند (و مىگويند ):بار الها! اينها را بيهوده نيافريدهاى! منزهى تو! ما را از عذاب آتش ،نگاه دار! (آل
عمران)111/
الذّکر :يادآورى « .باز انديشى ذکر و يادآورى مانند حفظ کردن است جز اينکه واژه حفظ به اعتبار بدست آوردن و
دريافتن چيزى گفته مى شود ولى ذکر به اعتبار حضور در ذهن و به خاطر آوردن آن است ،گاهى نيز ذکر را براى حضور
در دل و سخن هر دو به کار مىبرند و ذکر دو گونه است :يکى قلبى و ديگرى زبانى( ».خسروي ،1315،ص )11
مفسرين در باره کلمه (يَذْکُرُونَ) اقوال مختلفى دارند که آيا منظور ذکر زبانى است ،يا ذکر قلبي؟ محمد جواد نجفي
در تفسير خود مي گويد« :منظور (يَذْکُرُونَ) در اين آيه ذکر قلبى مىباشد .زيرا اين معنا در آيات ديگر نيز موجود است
چنان که در سوره آل عمران ،آيه  135مي فرمايد( :

؛ و آنها که وقتى مرتکب

عمل زشتى شوند و يا به خود ستم کنند ،به ياد خدا مىافتند) زيرا معناى جمله( :ذَکَرُوا اللَّهَ) اين است که خدا را در قلب
خود ياد مىکنند و چون انسان غالبا يا ايستاده يا نشسته يا به يکى از دو پهلوى خود خوابيده است لذا اين سه حالت را از
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
را فراموش نمي کنند( ».نجفى خمينى 1310،ق ،ج ،3ص )180و در نهايت جمله (
اين معنا را مي رساند که انسان از رؤيت مخلوق پى بذات مقدس خالق مىبرد و مي گويد( :

)
) شک

نداريم که خلقت آسمان و زمين به منظور بهرهمند شدن و زندگى کردن انسان است .همچنين «از حضرت عيسى (ع)
پرسيدند بهترين مردمان کيست؟ فرمود کسى است که گفتارش ذکر خدا باشد و سکوتش از جهت فکر باشد و نگاهش
عبرت و پند گرفتن باشد( ».بروجردي  ،1322ج ،1ص  )515دريافتيم که «ذاکر» کسي است که ذکر خداي تعالي را مي
گويد و در هر حال به ياد اوست و شايسته ترين کسي که مي توان اين وصف را به او نسبت داد مواليمان امام علي عليه

السالم است .اميرالمومنين عليه السالم مي فرمايند« :
؛ من همان ذاکري هستم که ،خداوند در اين آيه مي فرمايد( ».مجلسي ،بحاراالنوار ،ج  ،35ص )12
ويژگي هاي اخالقي
امام علي (ع) بردبارترين و با گذشت ترين مردم روي زمين بود .او سروَر پارسايان و قناعت کنندگان بود .براي زيستن،
موقعيّتهاي سختتر و دشوارتر را برمي گزيد .در دوران زندگيش هيچ گاه لباس نو نپوشيد .آبادي وملکي براي خود
نگزيد .تنها لباسي کهنه و وصله دار ميپوشيد و نعليني از ليف خرما به پا ميکرد .امام علي عليه السالم مظهر محبت و
عاطفه بود .او رنج مي کشيد و کار مي کرد و در آخر مزد کار خود را صرف بيچارگان و درماندگان مينمود.
آن حضرت براي نيازمندان پناهگاه بزرگي بود ،او پدر يتيمان و فرياد رس بيوه زنان و دستگير درماندگان و ياور
ضعيفان بود .أميرالمومنين عليه السالم هر کجا يتيمي مي ديد مانند پدري مهربان دست نوازش به سر او مي کشيد و به او
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
به دارا بودن چنين خصال کريمه مي ستودند .امير مؤمنان علي بن ابي طالب عليه السالم ،گنجينه ارزشها و جانش سرشار
از ستودنيها و نيکوييها و زندگياش مظهر بزرگيهاست و آنچه در اين بخش آوردهايم ،تنها گوشهاي از ويژگيهاي
اخالقي آن امامعليه السالم است.


فروتن وصبور (الخاشع و الصَّابِر)

َو

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

مگر بر فروتنان( .بقره)15 /
خشوع ،يعنى تضرّع و زارى« .واژه خشوع بيشتر در حاالتى که در اعضاء بدن ظاهر مىشود به کار مىرود ،ولى تضرّع
در معنى زارى و فروتنى است و بيشتر در حالتى که در دل و خاطر انسان به وجود مىآيد به کار مىرود( ».خسروي،1315،
ص  )283پيامبر اکرم در روايتي مي فرمايند« :

؛ هر گاه دل متأثّر شود اعضاء بدن فرمانبردار

و خاشع مىشود» (مجلسي ،بحاراالنوار ،ج  ،28ص  )221عالمه طباطبايي (ره) مي فرمايند« :استعانت (طلب کمک) وقتى
صورت مىگيرد که نيروى انسان به تنهايى نمىتواند مهم و يا حادثهاى را که پيش آمده ،بر وفق مصلحت خود بر طرف
سازد .و اينکه فرموده از صبر و نماز براى مهمات و حوادث خود کمک بگيريد ،براى اينست که در حقيقت در حوادث
براي انسان ياورى به جز خداى سبحان نيست .در مهمات ياور انسان مقاومت و خويشتن دارى است ،به اينکه استقامت
بخرج داده ،ارتباط خود را با خد ا وصل نموده ،از صميم دل متوجه او شود ،و بسوى او روى آورد ،و اين همان صبر و
نماز است ،و اين دو بهترين وسيله براى پيروزى است ،چون صبر هر بال و يا حادثه عظيمى را کوچک و ناچيز مىکند و
نماز که اقبال به خدا و التجاء به او است ،روح ايمان را زنده مىسازد و به آدمى مىفهماند که به جايى تکيه دارد که انهدام
پذير نيست و به سببى دست زده که پاره شدنى نيست .همچنين خضوع مختص به جوارح و اعضاى بدنى آدمى است،
ولى خشوع مختص به قلب است( ».موسوي ،1311،ج  ،1ص )221

عالمه طبرسي در مجمع البيان ذيل اين آيه مي گويد« :منظور آيه اين است که براى رسيدن به آنچه پيروان رسول اکرم
را وعده دادهايم و نيز بر سختىها و مشکالت عمل به احکام و وظيفه از جمله صبر بر طاعتها و بازدارى نفس از گناهان
و نيز از نماز ،کمک بگيريد زيرا نمازگزار با توجه به معانى آياتى که در نماز مي خواند قهراً از مواعظش پندگرفته و به امر
و فرمانش تــن مي دهد و از گناهان خود را باز مي دارد .وجه ديگر اينکه در ميان کارهاى قلبى از صبر باالتر و در ميان
کارهاى بدنى از نماز مهمتر نيست .از امام صادق عليه السالم نقل شده است که فرمود :هنگامى که اندوهى از کارهاى دنيا
شما را فرا گرفت چه م ي شود که وضو گرفته به مسجد رويد و در آنجا دو رکعت نماز بخوانيد و از خدا رفع آن اندوه را
بخواهيد( ».کرمي ،1328،ج  ،1ص )150
(الخاشع) يکي از القاب قرآني أميرالمومنين عليه السالم است« .عن ابن عباس في قوله( :
 ،يعني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و علي ،عليه السالم؛ ابن
عباس درباره اين آيه گفت« :خاشع» کسى است که در نماز خود فروتن باشد و به آن روى آورد ،يعنى پيامبر خدا و على
(ع)( ».جعفري ،1301،ص  )10ناظري در کتاب فضائل اميرالمومنين آورده است که« :امام عسکري عليه السالم فرمودند:
هرکس براي برادرانش در دنيا فروتني کند ،در نزد خدا از گروه صدّيقان و از جمله پيروان واقعي علي بن ابي طالبعليه
السالم خواهد بود( ».ناظري ،1308،ص  )15و در ادامه به نقل داستاني پرداخته که خالصه آن در اينجا بيان مي شود .بر
امير مؤمنان ،دو برادر ديني وارد شدند .پيش پايشان برخاست ،احترامشان کرد ،آنها را در صدر مجلس نشاند و خود،
روبهرويشان نشست .آن گاه دستور غذا داد و غذا آوردند و از آن خوردند .سپس قنبر ،طشت و آفتابهاي آورد و خواست
که بر روي دست مرد ،آب بريزد اما امير مؤمنان برخاست و آفتابه را گرفت تا خود آب روي دست مرد بريزد ....از اين
داستان تواضع و فروتني امام به خوبي مشخص مي شود.
و اما آيه مورد بحث ،به ويژگي ديگري هم اشاره دارد و آن «صبر» است .امام صادق (ع) مـيفرمايند« :
؛ صبر نسبت به ايمان ،به منزله سر است نسبت به بدن» (مجلسي ،بحاراالنوار ،ج  ،10ص  )103بنابراين
صبر از شرايط ايمان و در نتيجه از شرايط امامت است و صبر ائمه بايد بسيار زياد باشد .صبر و حلم از صفات فاضله
نفساني است .تسکين دردها و آالم روحي به وسيله صبر و شکيبائي انجام مي گيرد .صبر ،تحمل شدايد و نا ماليمات
است ،يا شکيبائي در انجام واجبات و يا تحمل بر خورداري از ارتکاب معاصي و محرمات است و در هر حال اين صفت
زينت آدمي است و هر کسي بايد خود را به زيور صبر آراسته نمايد .علي عليه السالم از هر جهت صبور و شکيبا و حليم
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
را آشکار مي نمود .علي عليه السالم در حلم و بردباري به حد کمال بود ولي تا زماني حريم دين و شرافت انساني را در
معرض تهاجم و تجاوز نمي ديد صبر و حوصله به خرج مي داد ولي در مقابل دفاع از حقيقت از هيچ حادثهاي رو گردان
نبود .امام علي عليه السالم در تمام غزوات پيغمبر صلي اهلل عليه و آله رنج و مشقت کارزار را تحمل نمود و از آن بزرگوار
حمايت کرد و هر گونه سختي و ناراحتي را درباره تبليغ و ترويج دين با کمال خوشروئي پذيرفت.

امام علي عليه السالم در خطبه معروف به «شِقشقيه» که در آن از جريان خالفت گاليه ميکند مي فرمايد« :

؛
آگاه باشيد به خدا سوگند ابا بکر ،جامه خالفت را بر تن کرد ،در حالى که مىدانست جايگاه من نسبت به حکومت
اسالمى ،چون محور آسياب است به آسياب که دور آن حرکت مىکند .او مىدانست که سيل علوم از دامن کوهسار من
جارى است ،و مرغان دور پرواز انديشهها به بلنداى ارزش من نتوانند پرواز کرد .پس من رداى خالفت رها کرده و دامن
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
محيط خفقان زا و تاريکى که به وجود آوردند ،صبر پيشه سازم که پيران را فرسوده ،جوانان را پير ،و مردان با ايمان را تا
قيامت و مالقات پروردگار اندوهگين نگه مىدارد .پس از ارزيابى درست ،صبر و بردبارى را خردمندانهتر ديدم .پس صبر
کردم در حالى که گويا خار در چشم و استخوان در گلوى من مانده بود .و با ديدگان خود مىنگريستم که ميراث مرا به
غارت مىبرند( ».نهج البالغه /خطبه  )3صبر آن حضرت به اندازه اي بود که حتي با قاتل خود مدارا کرد و دستور داد
برايش غذا ببرند« .اميرالمومنين عليه السالم مجسمه صبر بود و در همه مراحل صبر گوي سبقت را از همگان ربوده بود.
مي توان گفت :کشتي صبر ايشان در ايام حيات هر ساعت بال باران مي شده ،که انسان هاي معمولي تحمل شنيدنش را
هم ندارند .چگونه انسان مي تواند قاتل خود را تحمل کند و حتي به او نيکي هم بکند! و بعد از وقوع جنايت نيز در مورد
او به نيکي وصيت نمايد( ».کرماني ،1305،ص )121
پيامبر سالم اهلل عليه در موارد فراوان به صبر امام علي عليه السالم اشاره داشته اند و با القابي مانند «احلم الناس»،
«العالم الصبور» به ايشان اشاره مي کردند .پيامبر (ص) امام علي را از همه مردم حليم تر مي دانستند .در حديثي مي فرمايند:
؛ علي شجاع ترين و بردبارترين مردم است( ».سعيدي ،1300،ص  )15از تدبر

«

در اين آيه (/15بقره) متوجه مي شويم که مي توان با استعانت از نماز و صبر و با تمرين صبر فروتني و تواضع را در خود
تقوي ت کرده و هم نامز را خاشعانه به جا آورد و هم در برابر ديگران فروتن بود .چنين فردي اگر در معرض گناه و ديگر
مسائل قرار گرفت ،مضطرب نمي شود و در همه حال با طمأنينه و آرامش خاطر خواهد بود.
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ويژگي هاي علمي

تأمّل در گستره دانش امام عليعليه السالم بسي شگفتآور است .قلم ،آنگاه که ميخواهد درباره دانش علي عليه
السالم حقيقتي را رقم زند ،در برابر دريايي قرار ميگيرد! قلم ،چهسان ميتواند گستره علمي عليعليه السالم را رقم زند
که تمام دانشهايِ قرآني ،ديني و به تصريح روايات ،تمامت «علم کتاب» را در اختيار داشت .دانش گسترده او چنان بود
که چون اندکي از آن ظاهر ميشد ،ديدهها خيره ميگشت و خِرَدها را حيرت ميگرفت و رعشه بر اندامها ميافتاد .به اين
کالم موالعليه السالم بنگريد« :

اين که

سکوت برگزيدم ،از علوم و حوادث پنهانى آگاهى دارم که اگر باز گويم مضطرب مىگرديد ،چون لرزيدن ريسمان در
چاههاى عميق( ».نهج البالغه ،خطبه )5
ابن ابي الحديد در شرح نهج البالغه خود مي نويسد« :
؛ دانش الهي
که شريفترينِ دانشهاست ،از سخن عليعليه السالم برگرفته شده ،از او نقل شده ،به او پايان مييابد و از او شروع شده
است( ».ابن ابي الحديد ،1331،ج  ،1ص  )11در تفسير فرات کوفي ذيل آيه  33سوره احزاب به نقل از کعب األحبار آمده
است که« :من ميدانم که پس از پيامبر صلي اهلل عليه وآله ،داناترينِ اين امّت ،علي بن ابي طالبعليه السالم است؛ زيرا
چيزي از او نپرسيدم ،مگر آن که نزد وي ،دانشي يافتم که تورات و همه کتابهاي پيامبران ،آن را تصديق ميکردند».
(فرات کوفى 1118،ق ،ص )335
از پيامبر (ص) ،اصحاب ايشان ،و خود حضرت احاديث فراواني وارد شده است که همگي بر باال بودن علم امام علي
عليه السالم و سبقت او بر ديگران از لحاظ علم و دانش داللت دارند .عالمه اميني (ره) در جلد سوم کتاب شريف الغدير
بخشي را با عنوان «اربعون حديثاً في علم اميرالمومنين» چهل حديث را در مورد علم امام عليه السالم با سند مطرح کرده
است .از جمله اين احاديث اين قول پيامبر است که مي فرمايند« :
»( .اميني ،1323،ج  3ص )15
امام علي عليه السالم مي فرمايند« :به خدا قسم من از تمامي کساني که ادعاي علم و دانش به قرآن را دارند ،داناترم.
سپس گفت :بپرسيد از من قبل از اينکه مرا از دست بدهيد که سوگند به خدايي که دانه را شکافت و جانداران را آفريد،
اگر از هر آيه اي از قرآن از من سؤال کنيد ،به شما خبر مي دهم که کي نازل شده ،کجا نازل شده و درباره چه نازل شده
است و شما را به ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محکم و متشابه و مکي و مدني آن آگاه کنم( ».ناظري ،1308،ص
 )132در اين بخش آيه اي از قرآن کريم که به علم امام علي عليه السالم اشاره دارد ،بررسي خواهد شد.


چراغ هدايت (ألزجاجه)
...؛ خداوند نور

آسمانها و زمين است ،مثل نور خداوند همانند چراغدانى است که در آن چراغى (پر فروغ) باشد ،آن چراغ در حبابى قرار
گيرد ،حبابى شفاف و درخشنده همچون يک ستاره فروزان( ...نور)35 /
مشکاهّ يعني چراغدان و مصباح به معني چراغ است .زجاجه يعنى شيشه و کوکب به معني ستاره درخشان است .عالمه
طباطبايي (ره) ذيل اين آيه مي فرمايند« :آيه ،معرفي مي کند ،مؤمنيني را که به وسيله اعمال صالح هدايت يافته و به نورى
از ناحيه پروردگارشان راه يافتهاند که ثمرهاش معرفت خداى سبحان و سلوک و راهيابى به بهترين پاداش ،و نيز به فضل
خداى تعالى است ،در روزى که پرده از روى دلها و ديدههايشان کنار مىرود .به خالف کفار که اعمالشان ايشان را جز به
سرايى بدون حقيقت راه نمىنمايد و در ظلماتى چند طبقه و بعضى روى بعض قرار دارند و خدا براى آنان نورى قرار

نداده ،نور ديگرى هم نيست که با آن روشن شوند .و معناى آيه اين است که خداى تعالى به سوى نور خود هدايت مىکند
کسانى را که داراى کمال ايمان باشند ،نه کسانى را که متصف به کفر باشند( ».موسوي ،1311،ج  ،15ص )121
در تفسير نمونه نيز آمده است که« :در فرهنگ اسالم از چند چيز به عنوان «نور» ياد شده است ،از جمله :قرآن ،حديث،
علم ،عقل ،ايمان ،هدايت ،اسالم ،پيامبر (صلوات اللَّه عليه) و امامان معصوم (عليهم السالم) .حضرت على (عليه السالم)
فرمود" :

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

با آن ديدم ".ايمان نور است چون رمز پيوند با اوست و علم نور است چون سبب آشنايى با اوست .همانطور که گفته اند:
" و امامان معصوم انوار الهى هستند چون حافظان آئين او بعد از پيامبرانند».

"
(مکارم ،1311،ج  ،11ص )111

از معصوم عليه السالم نقل شده است که مراد در اين آيه «علم رسول اهلل است که بر قلب اميرمومنان عليه السالم وارد
شده است( ».سعيدي ،1300،ص )15
 -2سيماي والئي ـ حکومتي
کسي که به فرماندهي سپاه اسالم ميرسد ،عالوه بر ايمان و تقوي ،ميبايست روحِ واال ،وقار و متانت ،شکيبايي و
ظرفيت روحي ،تعادل اخالقي ،وحدت و سختگيري بجا و نرمش و مداراي به موقع و بسياري تواناييهاي روحي و اخالقي
ديگر هم داشته باشد ،تا آنکه هم لشکريان اسالم را با بي خردي به هالکت نيفکند و هم با انعطافناپذيري ،از قدرتي که
در اختيار دارد عليه ديگران سوء استفاده نکند و به قتل و کشتارهاي بيجا و جاهطلبانه دست نزند .از ديدگاه نهجالبالغه،
انواع مديريتها بايد در خدمت انسانها باشند ،و مديران جامعه اسالمي ،خدمتگزاران تودههاي مردم هستند .حضرت
اميرالمؤمنينعليه السالم در نامه  53نهج البالغه به يکي از بزرگترين مديران سياسي ،نظامي خود ،مالک اشتر مينويسد:
« مهرباني با مردم را پوشش دل خويش قرارده ،و با همه دوست و مهربان باش .مبادا هرگز ،چونان حيوان شکاري باشي
که خوردن آنان را غنيمت داني ،زيرا مردم دو دستهاند ،دستهاي برادر ديني تو ،و دسته ديگر همانند تو در آفرينش ميباشند».
(نهج البالغه  /نامه  )53در مديريت اسالمي خدا محوري ،و تقوي گرايي اساس کار و سازندگي است و همه چيز با معيار
تقوا ارزيابي ميگردد .امام عليعليه السالم شيوه برخورد و اصول مديريت را در نامه خود به مالک اشتر از تقوا و خداگرايي
آغاز ميکند و مالک را به ترس از خدا فرمان مي دهد و اينکه اطاعت خدا را بر ديگر کارها مقدّم دارد و آنچه در کتاب
خدا آمده ،از واجبات و سنّتها را پيروي کند ،دستوراتي که جز با پيروي آن رستگار نخواهد شد و جز با نشناختن و ضايع
کردن آن جنايتکار نخواهد گرديد .به او فرمان مي دهد که خدا را با دل و دست و زبان ياري کند ،زيرا خداوند پيروزي
کسي را تضمين کند که او را ياري دهد و بزرگ دارد و آن کس را که او را بزرگ شمارد و به او فرمان ميدهد تا نفس
خود را از پيروي آرزوها باز دارد و به هنگام سرکشي رامش نمايد.
مديريت صحيح کارگزاران امام علي عليه السالم الگوئي زنده و سمبلي جاودانه براي مديران جوامع اسالمي است که
ارزشهاي واالي مديريت اسالمي را تحقّق بخشند و در مرز مادّه و مادّيات در جا نزنند .حضرت اميرالمؤمنينعليه السالم
براي مقابله با آفات مديريت و انواع غرورزدگي ،خودمحوري ،تندرويهاي شکننده به مالک اشتر نوشت« :به مردم نگو،

به من فرمان دادند و من نيز فرمان ميدهم ،چرا که اين گونه خود بزرگ بيني دل را فاسد ،و دين را پژمرده ،و موجب زوال
نعمتهاست و اگر با مقام و قدرتي که داري ،دچار تکبر يا خود بزرگبيني شدي به بزرگي حکومت پروردگار که برتر از
تو است بنگر ،که تو را از آن سرکشي نجات ميدهد و تند روي تو را فرو مينشاند ،و عقل و انديشهات را به جايگاه
اصلي باز ميگرداند( ».نهج البالغه  /نامه )53
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ويژگي هاي اجتماعي

آيين اسالم براساس عدل پايه گذاري شده است .عدل يعني اينکه هر چيزي در جاي خود قرار بگيرد «العدل وضع
الشيء في محله» براساس اين معيار اسالمي ،مديريت صحيح و منطبق با اسالم مديريتي خواهد بود که در آن اوال کارمند
خادم و خائن هر دو به يک چشم نگاه نشوند ،بلکه خائن تنبيه و خادم تشويق گردد .ثانيا معيار تشويق افراد ،تنها کار آنها
و نتايج حاصل از آن باشد .اگر در مديريت يک نظام ،تشويق نباشد و افراد خادم همانند افراد خائن ،در کنار يکديگر و به
طور مساوي از حقوق و مزايا و ساير تسهيالت بهرهمند شوند ،پس از مدتي در افراد اين احساس به وجود ميآيد که
کارهاي خوب بيپاداش مانده و کوششهاي ارجمند بر باد ميرود و با اين احساس ،انگيزهي کار بهتر و بکارگيري استعدادها
پايين مي آيد .اگر تشويقها غير عادالنه ،تبعيض آميز و براساس حب و بغض مديران صورت گرفته باشد ،در اين حالت نيز
کارمندان (و افراد زيردست) ،بيتفاوت و نسبت به مدير بياعتماد خواهند بود و هرگونه صداقت و صميميت را از دست
خواهند داد.
عادل و دادگر (أآلمِرُ بِألعَدل)
؛ خداوند مثالى (ديگر) زده است :دو نفر را ،که يکى از آن دو گنگ مادرزاد است و
قادر بر هيچ کارى نيست و سربار صاحبش مىباشد او را در پى هر کارى بفرستد ،خوب انجام نمىدهد آيا چنين انسانى،
با کسى که امر به عدل و داد مىکند ،و بر راهى راست قرار دارد ،برابر است؟! (نحل)12 /
ابکم يعني کسي که« :گنگ است و قادر بر تکلم نيست ،او نه چيزي مىفهمد و نه مىتواند مقصود خود را به کسى
بفهماند .برخى گويند :يعنى نمى تواند خود را اداره کند ،سرپرست وى را از او نفعى نيست ،زيرا او را به دنبال هر کارى
بفرستد ،نفعى بدست نمىآورد و نمى تواند کارى انجام دهد( ».کرمي ،1328،ج  ،11ص )11
و اما عالمه طباطبايي (ره) در مورد مرد دومي که در اين آيه مثال آمده است ،مي فرمايند« :آرى از اوصاف مرد دومى
وصفى را ذکر کرد که آخرين درجه کمال است که يک فرد غير ابکم ممکن است به آن درجه برسد ،هم خود را بدان
بيارايد و هم ديگران را از آن برخوردار کند و آن عبارت است از عدالت که معنايش التزام حد وسط و از آن منحرف
نشدن است ،زيرا کسى حقيقتاً امر به عدل مىکند و مى تواند بکند ،که خودش عادل بوده باشد و صالح و سداد در دلش
جاى گرفته باشد ،آن گاه از دلش به ظاهر بدن و اعمال بدنيش سرايت نموده گفتار و کردارش بر ميزان عدل استوار شود،
بعد از آنکه خود در دل و در عمل عادل شد دوست بدارد که ديگران را هم از اين خصلت برخوردار نمايد و آنان را امر
به عدل کند( ».موسوي ،1311،ج  ،12ص  )132از سخن عالمه به دست آمد که مقصود از عدالت ،فقط عدالت در برابر

زيردستان نيست ،بلکه مقصود دوري از افراط و تفريط است ،هر چند در اعمال شخصى .سپس حضرت عالمه در ادامه
" و صراط مستقيم راه

مي گويد« :خداى سبحان شخص دوم فرضى را چنين توصيف نموده که "

روشنى است که رهرو خود را به سوى هدفش هدايت مى کند بدون اينکه دچار انحراف و اعوجاجش سازد و انسانى که
در مسير زندگيش بر صراط مستقيم باشد در اعمالش بر طبق فطرت انسانى مشى مىکند بدون اينکه يک عملش با عمل
ديگرش مناقض باشد و يا از چيزى که خود ،آن را حق مىداند تخلف بورزد و توصيف اين شخص بعد از "

"

به اينکه بر صراط مستقيم است اين معنا را افاده مى کند که ،مقصود از امر به عدل اين نيست که مردم را بدان امر کند و
خودش را فراموش نمايد ،بلکه خودش قبل از امر به مردم در احوال و اعمالش مستقيم است و جز عدالت از او چيزى
بروز نمىکند( ».همان ،ص )131
از جمله آياتي که مصداق بارز محتواي آن امام علي عليه السالم است و روايات فراواني بر اين امر تکيه دارند ،اين آيه
مي باشد .در تفسير اين آيه در جلد چهل و يکم بحار االنوار آمده است که:
(مجلسي ،ج  ،11ص  )111امام باقر عليه السالم مي فرمايند :منظور از کسي که
به عدل امر مي کند ،علي بن ابيطالب عليه السالم است و او بر صراط مستقيم است.
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ويژگي هاي هدايتي (مرجعيت ديني)

امام يعني کارشناس امر دين ،کارشناسي حقيقي که به اشتباه نيفتد و خطا برايش رخ ندهد .پيغمبر اکرم صلي اهلل عليه
که اسالم را براي مردم آورده است .بايد الاقل براي مدتي کارشناساني الهي در ميان مردم باشند که اسالم را به خوبي به
مردم بشناسانند« .چنين شخصي را پيغمبر اکرم صلي اهلل علي ه براي مردم تعيين کرده است .علماي شيعه اين مطلب را با
تعبير «لطف» بيان کرده اند ،يعني لطف الهي .مقصود اينست که اين مسئله براي هدايت بشر مفيد است .چون راه بشر به
سوي او بسته است ،لطف الهي ايجاب مي کند که از آن سو عنايتي بشود ،همانطور که در مورد نبوت مي گويند لطف.
پس اين يک اصل از اصول شيعه که تقريبا مي توان گفت دليل عقلي شيعه در باب امامت است( ».مطهري ،1308،ص )53
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دعوت کننده به حق (الدَّاعِي)
در آن روز ،همه از دعوت کننده الهى پيروى نموده ،و قدرت بر مخالفت او نخواهند

داشت( .طه)180 /
از جمله آيات قرآن که موضوع شفاعت را ثابت مىکند ،اين آيه است« .يعنى در يک چنين روزى شفاعتِ شفاعت
کنندگان نفعى نخواهد داشت و احدى حق شفاعت ندارد ،بلکه هر کسى رهين اعمال و رفتار خويشتن خواهد بود .آرى
فقط آن کسى حق شفاعت دارد و شفاعتش در باره ديگران قبول مىشود که خداى مهربان به وى اجازه شفاعت دهد».
(نجفي ،1310 ،ج  ،12ص )12
امام باقر عليه السالم در تفسير اين آيه مي فرمايند« :
(مجلسي ،ج  ،32ص )121

مراد از داعي ،علي عليه السالم است».
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ويژگي هاي حکومتي (واليت و رهبري)

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
قسمتهاي اعتقادي ،عبادي ،سياسي ،نظامي ،فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي و بهداشتي ،برنامه هاي مخصوص دارد .اسالم
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
اينکه يک اجتماع ،هميشه در حال فعاليت و حرکت باشد و امت سعادتمند شود ،قوانين کامل و جامعي الزم است تا
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
خود يا ض رر ديگري مطلبي را کم يا اضافه نکند و براي حفظ شدن اصل و حقيقت قانون و همچنين بيان کردن و عمل
کردن به آن ،احتياج به کسي است که قانون را براي مردم توضيح دهد و آن را به اجرا درآورد« .اين مسؤوليت سنگين و
حساس بايد بر دوش کسي باشد که از طرف خدا تعيين و انتخاب شده است ،چنين شخصي که پيامبر (ص) ناميده مي
شود  .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
اينکه زحمتهاي او هدر نرود و راهش باقي بماند ،بايد ادامه کار به عهده کسي باشد که از طرف خدا انتخاب شده و به
وسيله پيامبر ،به مردم معرفي شود .چنين کسي بايد خصوصيات پيامبر را دارا باشد .اين خصوصيات ،عبارت است از:
 -1عصمت داشته باشد؛ يعني در تمام دوران عمر خود هرگز مرتکب گناه نشده باشد .در بيان احکام و حقايق دين و
جواب دادن به سؤ الهاي مذهبي مردم و توضيح مسائل پيچيده مذهبي دچار خطا و اشتباه نشود.
 -2دانايي و آگاهي او نسبت به دين و مذهب ،از همه بيشتر باشد و هيچ مساله اي براي او نا آشنا نباشد.
 -3نيکوکارترين ،عادلترين ،پرهيزکارترين و پاکترين افراد جامعه باشد( ».موسوي الري ،1112،ص .)22
با توجه به آنچه گفته شد ،مي توان گفت :هيچ کس قدرت ساختن بهترين جامعه را ندارد و هيچ کس نمي تواند چنين
جامعه اي را بنا نهد و اين چنين مدينه فاضله اي به وجود بياورد ،مگر شايستگاني که رهبري آنها از جانب خدا مورد تاييد
قرار گرفته باشد .پيامبر اکرم (ص) که تمام توجه او به نيکي و پاکي ،آزادي و پيروزي امت اسالم بود ،وجود يک رهبر را
براي پيشرفت هدفهاي اسالمي ،بسيار الزم مي دانست.
لذا واليت اميرمومنان عليه السالم در روز غدير از طرف خداوند متعال و توسط پيامبر صلي اهلل عليه به مردم ابالغ شد.
در اين بخش به برخي ويژگي بارز حکومت امام علي عليه السالم با توجه به آيات قرآن مي پردازيم.


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

پيامبر) را و هر گاه در چي زى نزاع داشتيد ،آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد (و از آنها داورى بطلبيد) اگر به خدا و روز
رستاخيز ايمان داريد اين (کار) براى شما بهتر ،و عاقبت و پايانش نيکوتر است( .نساء )51 /

در اين آيه مبارکه خداوند خطاب به مؤمنين نموده و به طور اطالق اطاعتخدا و رسول خدا و أولي االمر را بر آنها
واجب شمرده است .أولي االمر يعني صاحبان امر و دارندگان اين منصب اطاعتشان بدون هيچ شرط و قيدي در رديف
اطاعت رسول خدا الزم شمرده شده است .حال بايد ديد که آنها چه کساني هستند؟ جهت به دست آوردن مقصود آيه به
مختصري از تفسير آن مي پردازيم .خداوند متعال در اين آيه مردم را تشويق مىکند که از اولي االمر اطاعت کنند و
مشکالت و اختالفات خود را پيش آنها ببرند« .با امر به اطاعت خدا ،لزوم اطاعت پيامبر نيز ،فهميده مىشد ،لکن پيامبر را
جداگانه ذکر مىکند تا در بيان مطلب مبالغهاى باشد و جلو پارهاى از توهمات گرفته شود( ».کرمي ،1328،ج  ،5ص )281
عالمه طبرسي (ره) مي فرمايند« :اطاعت مطلق شخص يا اشخاص در صورتى واجب مىشود که معصوم باشند ،ظاهر
و باطن ايشان يکى باشد و از اشتباه و امر به کار زشت ،مصون باشند .بديهى است که علما و زمامداران چنين صفاتى
ندارند و خداوند برتر از اين است که مردم را به اطاعت بدون قيد و شرط افرادى امر کند که مرتکب معصيت مىشوند يا
ميان گفتار و کردارشان اختالف است .شاهد اين مطلب اين است که خداوند اطاعت «اولى االمر» را در رديف اطاعت از
پيامبر و خود قرار داده و اين نشان مىدهد که «اولى االمر» از همه مردم باالترند و پيامبر از ايشان برتر و خدا از همگى
برتر است .بديهى است که تنها ائمه بعدى از آل پيغمبر چنين مزيتى دارند ،آنان کسانى هستند که امامت و عصمت ايشان
به ثبوت رسيده و تمام مسلمين بر بلندى رتبه و عدالت ايشان اتفاق دارند( ».همان ،ص )282
از حضرت صادق عليهالسالم سؤال شد که ستونهاي اسالم بر چه بنا شده است که بايد به آنها عمل کند؟ فرمود:
«شهادت بر ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم ،اقرار به آنچه خدا به پيغمبرش نازل فرموده است،
اداي حق زکات در مال و واليتي که خدا مردم را به آن امر نموده است .آن واليت آل محمد عليهمالسالم است.
؛ خداوند فرموده است :از
خدا اطاعت کنيد و از رسول خدا و صاحبان امر اطاعت کنيد .پس صاحب امر علي عليهالسالم بود و بعد از آن حضرت،
حسن بود و سپس حسين و سپس علي بن الحسين و سپس محمد بن علي و همچنين امر تا آخر ،يکي بعد از ديگري
خواهد بود ،زمين صالح نمي شود مگر به وجود امام عليهمالسالم» (حسيني طهراني ،1111،ج  ،2ص )151
حاکم حسکاني در مورد اين اين آيه روايتي را از سليم بن قيس از پيامبر (ص) نقل مي کند« .پيامبر گفت :شريکان من
کسانى هستند که خداوند آنان را به خويشتن و به من نزديک کرده و فرموده است" :
" اگر در کارى نزاع داشتيد آن را به خدا و رسول و صاحبان امر برگردانيد .گفتم :آنان چه کسانى هستند اى پيامبر
خدا؟ فرمود :نخستين آنان تو هستى( ».جعفري ،1301،ص  )02در حديث معروف جابر آمده است که جابر انصاري (ره)
به رسول خدا عرض کرد :ما خدا و رسول او را شناختيم ،پس اولي االمر کيانند ،پيامبر (ص) فرمود« :آنان جانشينان من
هستند اي جابر ،آنان امام مسلمانان بعد از من هستند که اول ايشان علي بن ابي طالب عليه السالم است( ».سعيدي،1300،
ص  )2در الشواهد التنزيل ذيل اين آيه پنج حديث نقل شده که در همه آنها عنوان (اولي االمر) بر علي (عليه السالم) به
عنوان يک مصداق روشن تطبيق شده است .ابو حيان اندلسي نيز در تفسير "البحر المحيط" در ميان اقوالي که در باره

معني اولي االمر نقل کرده ،از سه نفر از مفسرين نقل مي کند که منظور از آن ائمه (ع) است .در اينجا اولواالمر صيغه جمع
است و مفهوم آن تمام امامان معصـوم را شـامـل مـي شود .در تفسير "برهان" نيز دهها روايت از منابع اهل بيت (ع) در
ذيل اين آيه است که مي گويد :آيه مزبور در باره علي (ع) و ساير اهل بيت (ع) و اوصياء آنها تا روز قيامت نازل شده
است .حتي در بعضي از اين روايات ،نام دوازده امام (ع) يک يک آمده است( .ر.ک .شواهد التنزيل لقواعد التفضيل 1 ،ج،
ص  / 101-115البرهان في تفسير القرآن ،ج  ،2ص  / 183-115البحر المحيط في التفسير ،ج  ،3ص  )202در کتب
تفسيري و روايي بسيارِ ديگري هم اين موضوع تأکيد شده ،که ذکر آن ها در اين مقال نمي گنجد.
نتيجه گيري:
قال رسول اهلل (ص):

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

هر فرد با ايمان ،دوستى على بن ابى طالب (عليه السّالم) است.
قرآن را که مي گشاييم ،صدها آيه روشنگر و الگو بخش مي يابيم که نشان از رادمردي جاودانه دارد ،واال گوهري که،
فضايل کيمياگون او در آينه آيات به خوبي بيان شده است .امام علي بن ابيطالب عليه السالم است که تنها خداوند متعال
توان بيان صفات او را دارد و پس از خدا ،رسول حق که سفير خداوند است توان يادآوري ويژگيهاي وزير و پسر عم
خود را داراست.
نه خدا توانمش خواند ،نه بشر توانمش گفت

متحيرم چه نامم شه ملک الفتي را

پس از به پايان رسيدن اين مقاله به جد مي توان اين مسئله را بيان کرد که هرچه در آياتي که به امام علي عليه السالم
نسبت داده اند و حتي آياتي هم که در تفسير آن ها به امام عليه السالم اشاره اي نشده است اما ،مفاد آن ها توصيف انسان
هاي مومن وخداجوست ،متوجه مي شويم که هرچه خداوند در توصيف مومنان ،بهشتيان ،مخلصان ،صديقان و ...گفته
همه اش تمام و کمال در وجود حيدر کرار علي عليه السالم نهفته است و به حق زبان از بيان اين فضائل عاجز مي ماند.
متأسّفانه جامعه ي مسلمانان و حتّي جهان تشيّع تا به حال اين پيشواي راستين را نشناخته و از چگونگي رفتار و کردارش
آگاهي نيافتهاند .در حقيقت ميتوان گفت روزي که مسلمانان ،جانشين بر حقّ پيامبر حضرت علي عليهالسالم را الگوي
خود قرار دهند و طبق روش و رفتار ايشان عمل کنند به استقالل و عزّتي که رهبران الهي به ايشان وعده دادهاند ،خواهند
رسيد.
متأسّفانه اين رهبر بزرگوار تا بدين حدّ مظلوم واقع شده که مسلمانان فقط به شمّهاي از سيره ،معجزه و منقبت ايشان
اکتفا کردهاند .براي شناختن اسالم و محتواي آن فقط کافي است زندگاني حضرت علي بنابيطالب عليهالسالم را بررسي
نمود .حضرت صادق (ع) فرمودند :هرکه اقرار به واليت اميرالمومنين (ع) نکند ،اعمال و عباداتش باطل شود ،مانند
خاکستري که در معرض باد تند قرار گيرد.
به نظر ميرسد اگر شخصيّت حضرت اميرمؤمنان علي عليه السالم به جامعه ي بشريت معرفي و اوصاف ايشان به
شايستگي عرضه شود ،بدون شک اکثريت انسانها با صلح و سازش به اسالم روي ميآورند .پس از بررسي صفات و
فضائل امام علي عليه السالم و تطبيق آن ها با تفسير آياتي که به امام عليه السالم نسبت داده اند ،به اين مسئله پي بردم که

امام علي عليه السالم شخصيتي است که دين مبين اسالم و کتاب آن قرآن را سر لوحه زندگي خود قرار داده است و فقط
او و جانشينان او هستند که فقط به نداي خالق خويش لبيک مي گويند و دستوراتش را به کار مي گيرند .به حق مقام
عصمت تنها شايسته اين افراد است .با توجه به گستردگي فضائل امام علي عليه السالم و همينطور آيات قرآن که به ايشان
نسبت داده شده ،در اين مقاله تعداد کمي از آيات و صفات مورد بررسي قرار گرفته است و جاي بحث و بررسي در اين
مضوعات بسيار زياد است .پيشنهاد مي شود در آينده پروژه هاي ديگري به بررسي صفات ديگر امام علي عليه السالم
بپردازند و اين نوشتاردر حکم گامى کوچک ،در شناخت سيماى تابناک و عالمگير اميرمؤمنان على عليه السالم است .در
خاتمه ،مطالعه ي اين اثر سودمند را به تمام اقشار جامعه خصوصاً روشنفکران و زمامداران امور مردم سفارش مينمايم.
اميد است انشاءاللّه اين خدمت ناچيز مورد رضاي حضرت امام زمان حجّة بن الحسن العسکري (ارواحنا فداه) و رضايت
موال علي عليه السالم قرار گيرد.
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