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  د  
ّ اهللا الرحمن الرحيمبسم ّه رب العالمين، و صلي اهللا عليِّ للالحمد. ّ ع انبياء اهللا و رسله،  جميّ

ّو خاتمهم محمد و آله الطاهرينّسيما أشرفهم  ًالذين اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا، ، ّ ّ ّ َّ
ّالسيما بقية اهللا االعظم، و لعنةاهللا علی اعدائهم ّعلي عباداهللا الصالحينّوالسالم علينا و , ّ ٰ .  

کند و خردمندان نعکس میاي است که زشت و زیباي برجستگان بشري را متاریخ آینه  
رو، ها گیرند و چراغی فرا راه زندگیشان باشد؛ ازاینها برده و عبرتتوانند از آن بهرهمی

 به عنوان اسوه و الگو و سرگذشت طغیانگران و ظالمان           سرگذشت پیامبران بسیاري کریمقرآن
   .ششان بیان کرده استبسیاري چون فرعون و نمرود و قارون براي پرهیز از راه و رو

             و این امواج هستند که عوامل زندگی را در آن دریایی مرده است, موجدریاي بی  
موج است و این انسان هاي برجسته هستند چون دریاي بینیز همي بشري جامعه, می آفرینند

. آفرینندیتحرّك بشري موج ایجاد کرده و حرکت نور حیات در جامعه مبیتماع جکه در ا
ناپذیر هاي خستگیبا مجاهدتهاي االهی بیش از هر شخصیت دیگري تردید انسانو بی

 و درهاي سعادت دنیا وآخرت خود با عوامل فقر و بدبختی و نادانی و وحشیگري نبرد کرده
  . اندها گشودهرا به روي انسان

نوان دومین فرد عالم به ع طالبدر این میان شرح زندگی امیرمؤمنان علی بن ابی  
اي برخوردار است؛ چه آن حضرت قرآن ناطق  از اهمیت ویژهامکان بعد از پیامبر اسالم

که قرآن کریم و زبان گویاي االهی است که با گفتار و کردار و رفتار خود حقّ را آن چنان
  . آورده بودند، ادا کرد و پیامبر اسالم 

                و پاکی، تقوا و پرهیزگاري، علم و دانش، شهامت علی از نظر عقیده و ایمان، خلوص  
توان در اي است که نمیهاي انسانی در درجهو شجاعت، عدالت و دادگستري و سایر ارزش

ها پرداخت، بلکه ترسیم دورنماي کوچکی از این ها کتاب به شرح و بیان کامل آنده
  .هم دشوار استشاهکار خلقت 
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                   ال حقّ او را ادا کردن مشکل استو در عین ح  علیيه نوشتن در بارکتابرو، ازاین  
                  اند یک ادعا نکرده ولی هیچ ،ستا کتاب نوشته شدهنفر که در این باره هزاران و با آن

ت چند  که نه فقط آن حضررا ادا کنند؛ و این بدان جهت است مطلب  اند حقّکه توانسته
چون علم، تقوا، شجاعت، عاطفه، سخنوري، قضاوت ودر تمام ابعاد همبلکه عدي است؛ ب... 

  .  توان یافتنظیري براي آن حضرت نمی در اوج است و غیر از پیامبر اسالمنیز 
ٌنـةِمح بٍطالبیاَ  بنُ لیع«: گفته است » ابواسحاق نظّام «   تَکَلِّمِ؛   علَـی ال    َ مـفَـا  ناـ   و              ، ه غَـال   حقَّ

و  نا خَسب    قَّهساَ حخن گفتن از علی س:اء      بخواهـد  اگـر  براي گوینـده محنـت اسـت؛ چـه 
 » . ادب کرده اسـت ه دچار غلو خواهد شد و اگر از حقّ او کم گذارد، اسائ       حقّش را ادا کند،   

  )2/201شیخ طوسی، امالی، چاپ سوم، (
» گنجدي ارقام شمارش نمی   هرگز در حوصله   فضایل علی : و ابوالفرج اصفهانی گوید     

  )16مقاتل الطّالبین، ص (
 داروین که تا آخـر عمـر مـادي    شاگرد برجسته» شبلی شمیل« است که  کسیامام علی   

ماند و نه فقط حاضر نشد به هیچ یک از ادیان االهی بگرود، حتّی با وجـود ایـن همـه دالیـل              
                ي امـام علـی  قائـل شـود، در بـاره     ه وجود صـانعی بـراي عـالم          ب ،روشن بر پروردگار عالم   

 ةٌیرَ لَها الشَّرقُ والغَـرب صـور   لَمةٌ مفرَدٌ نسخة عظیم العظما،طالب بن ابی  االمام علی «: گویدمی
ت اي اسـ ، بزرگ بزرگان، یگانـه نـسخه      طالبها علی بن ابی   امام و پیشواي انسان   : مثلً االَصلِ 

   )1/37صوت العدالۀ االنسانیۀ (که شرق و غرب صورتی مطابق اصل آن به خود ندیده است 
دنَ مثـلُ علـی بـن      عقَمت«: ي دوم در وصف علی گفت و پیش از وي خلیفه       لـاَن ی ساء  النـِّ
  )6/8الغدیر (. »طالب نزایندزنان دگر شخصیتی مثل علی بن ابی: طالبابی
را در وصـف علـی بـن       »  االنـسانیه  لةصوت العدا « وجود مسیحی بودن     با» جرج جرداق «و    
شَدت قُـواك، فَاَعطَیـت فـی کُـلِّ            «: طالب نوشت و در آن گفت     ابی نیا، لَـو حـیا د لَیکماذا ع

   قارِهذي ف و هسانل و قَلبِه و هقلاً بِعلینٍ عماي اي نیروهـ شد که در هر دورهاي روزگار، چه می: ز
چون علی از نظر عقل و خـرد، روح و روان، سـخن و بیـان    کرد و انسانی هم  خود را بسیج می   

  )1/49 ّنية االنسالةصوت العدا(» داد؟ي بشري ارائه میو قدرت و شجاعت به جامعه
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ینحدر علَـی  «: فرمایدمیدر این مورد که خود آن حضرت سخن اینان درست است، چنان    
یلُ و الیرقــیالــس◌◌ٰٰ ســیل علــوم از دامــن کوهــسار مــن جــاري اســت و مرغــان :  الَــی الطَّیــرُٰ

  )3نهج البالغه، خطبه (. ها، به بلنداي ارزش من نتوانند پرواز کرددورپرواز اندیشه
کـه  کسی است که جز خدا و رسـولش کـسی او را نـشناخته اسـت؛ چنـان      آري، علی     

  )39/84بحاراالنوار (. »یري اهللا و غَعرِفَتک غَیرَماعرَفَک حقَّ م«: فرمود رسول اکرم 
و فضل او مانند مشک است که هرچه آن را بپوشـانی بـاز        علی  : گویدابن ابی الحدید      

چون خورشید تابان است که با کف دست جلـو آن را نتـوان          رسد و    به مشام می   شبوي عطر 
مـن   . د، دیگران آن را خواهند دیدگرفت و مانند روز روشن است که اگر یک نفر آن را نبین        

 فـضایل و مناقـب   شـود و منـشأ همـه    مردي که تمام فضایل به او منتهی مـی     چه بگویم در باره   
  )1/17الحدید شرح ابن ابی(. کنند منسوب میاوهاي اسالمی خود را به فرقهي است و همه

هرگـاه  : ماازدادت یقینیلَو کُشف الغطاء   «: همان صاحب یقینی است که فرمود        علی    
  )4/45بحاراالنوار ( .»شودپرده باال رود، بر یقین من افزوده نمی

. هـا بـر دشـمن پیـروز بـود     هاي پیکار است که در تمام جنگ    همان پیشتاز صحنه   علی    
              گـز بـه دشـمن پـشت نکـرد      کـسی کـه هر  .  قیامت ضـرب المثـل اسـت       جنگجویی که تا روز   

ي عـرب  بـه خـدا، اگـر همـه    : ، لَو تَظاهرَت العرَب علی قتالی ماولَّیت عنهااهللاِو «:و خود فرمود 
  )77مجلس , امالی صدوق(. گردانمها رو نمیي آندر کارزار من بسیج شوند، از مقابله

               آورد همان شهسواري است کـه بـا نـواختن یـک ضـربت دشـمن را از پـا درمـی           علی    
که با ذوالفقارش عمرو بن عبدود قهرمان یل یل عرب کـه او      چنان. ي دوم نبود   به ضربه  و نیاز 

ُبةضَر«: اش فرموددر باره دانستند بر زمین افکند و پیامبر  هزار نفر برابر میارا ب   علـی فـی   َ
   بادن عقِ اَفضَلُ مومِ الخَندنّ و انـس برتـر   ضربت علی در روز خندق از عبـادت جـ  :  الثَّقَلَینِِةی

  )39/4بحاراالنوار (و ) 2/30شرح مقاصد (. »است
همتایی است که شمشیر برّانش با یک ضربت مرحب خیبـري را            همان قهرمان بی   علی  

آن  را ي خیبر و سپر کردن آن و کـشتار یهـود،    م قلعه کبر زمین نقش بست و با کندن در مح        
  . به روي مسلمین گشود
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جـان خـویش را    ت که با خوابیدن در جاي رسول خـدا      همان ایثارگري اس   علی    
شري نَفـسه ابتغـاء مرضـات اهللا     «:يفداي او و بقاي اسالم نمود و آیه     ن یـنَ النّاسِ مم بقـره  (» و

  . اش نازل شددر باره) 2/207
 لدنَتعجزَت النِّساء اَن    «: اش گفت همان حلّال مشکالت خلفاست و عمر در باره        علی    
و عمـر بـیش از   ) 1/65ینـابیع المـوده   (و ) 48مناقـب خـوارزمی، ص     (» طالب علی بن اَبی   مثلَ

  )6/110الغدیر (» لَوال علی لَهلَک عمر«: هفتاد بار گفت
لونی  «: ي منحصر به فردي است که بارهـا فرمـود      همان مدعی صادق  وگوینده     علی   سـ

  نّی بِطُرُ  قَبلَ اَن تَفقدونی؛ فَا ماءن طُرُقِ االَرضِ   قِ السم از من بپرسید که مـن بـه راه هـاي    »  اَعلَم
   )40/153بحاراالنوار (. »هاي زمین داناترمآسمان از راه

هـاي اعجـازآمیز او   نظیـر و خطیـب توانـایی اسـت کـه خطابـه          همان دانشمند بـی    علی    
   )ن ابی الحدیدمقدمه شرح اب(. فروتر از کالم خدا و برتر از کالم آدمی است

کـه  تا جایی , و هم شخصیتی چند بعدي     است   شخصیتی بین المللی   هم و باالخره علی    
چون خـوارج و نواصـب   اي قدر خارج عادت از او دیدند، خدایش خواندند و عده     بعضی آن 

سنگ معاویـه شـمردند؛ جمعیتـی او را    برخی او را هماز فرط بغض و جهالت کافرش گفتند؛  
            ي چهـارم قـرار دادنـد؛        پیـامبرش دانـستند و گروهـی خالفـتش را در مرتبـه             لبالفصي  خلیفه

  .انداند و سخت اختالف کردهي او بسیار سخن آوردهو غیرمسلمین هم در باره
تـر بـر آن شـد کـه اسـالم      چه تمـام  وقتی که به خالفت رسید، با جدیت هر  » امام علی «  

محور خالفت و حکومت آن قدر انحـراف یافتـه بـود کـه بزرگـان      راستین را پیاده کند؛ ولی   
 کـرده بودنـد، نتوانـستند    اسالم به جمع مـال و ثـروت خـو   قرآن کریم و خالف   که بر  ،صحابه

 ی نه فقط نگذاشـتند آن طـور کـه بایـد     یها را برتابند و با جنگ     ي آن حضرت  حکومت عادله 
پیاده کنـد، بلکـه عرصـه را چنـان      است که همان اسالم راستینهاي بزرگش را و شاید آرمان  

جـرج  «بر سر این کار گذاشت و به قـول  هم  را شخره جان خود بر وي تنگ ساختند که باال     

   .»ادتهله فی محرابِ عب عدِةقُتلَ لشد « : دانشمند مسیحی»جرداق
  


