
 

 از نگاه عالمان اهل سّنت امام علی

 *الّله ضیائی ارزگانیین رحمتاالسالم والمسلمحجت

 اشاره
های انسانی سعه وجودی و اندیشهبه با توجه ها را برخی شخصیت

فرهنـگ و تمـدن خاصـی  ،مذهب ،توان در قالب قومنمی شان،بلند
الگوی کامل انسانیت است کـه نـه تنهـا  امام علی محدود نمود.

مرد تاریخ در برابر عظمت این بزرگ بلکه غیرمسلمانان نیز ،سنتاهل
من چه بگـویم دربـاره »گوید  الحدید میبن ابیااند. سر فرود آورده

شـود و هـر مکتـب و هـر ها به او منتهی میمردی که همه فضیلت
اوسـت رئـیس همـه   نمایـد. آریگروهی خود را به او منسوب می

من چه بگویم دربـاره » گوید وی در جایی دیگر می 1.«ها....فضیلت
اسـالمی کـه در جوامـع اسـالمی  مه مـذاهب غیـرمردی که اهل ه

ای که از ملت ورزند و حتی فالسفهکنند، به او محبّت میزندگی می
                                                           

 حوزه علمیه. ۴آموخته سطح دانش *

 .۱۶، ص 1ج   نهج البالغهشرح   ابن ابی الحدید .1
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شخصیت و  بایدرو  از این 1.«نمایند.... نیستند، او را تعظیم می اسالمی
بررسـی  اسـالمی بـازخوانی و ل ایشان را از نگاه مذاهب مختلفیفضا
امـام  ـ اسالمی شخصیت بزرگ انسانیایم کوشیدهاین نوشتار در  .نمود
 .مییسنت تحلیل و بررسی نمارا از نگاه علمای بزرگ اهل علی

 برترفضایل 
 اصـحاب رسـو   از یـاران و ی،هـای بزرگـجهان اسالم شخصـیت در

د که مورد تکریم آن حضرت هستند، اما هیچ کدام نوجود دار اعظم
چنانکـه   دنـندار یبلند جایگاه خدااز منظر رسو  علی به اندازه
بدان حد که »نویسد  می ل امام علییاحمد حنبل در باره فضاجناب 

یـ  از یـاران ل آمـده اسـت، بـرای هیچیطالب فضـابرای علی بن ابی
  2 .«نیامده است خدارسو 

مـن چـه بگـویم » گویـد مـی زمخشری درباره شخصیت امام علی
جویی و حسد انکـار راه کینهدرباره مردی که فضایل او را دشمنانش از 

قـدر فضـیلتدو کتمـان آن باز از میان   کردند و دوستانش از بیم جان
  3.«های وی انتشار یافته که شرق و غرب عالم را فراگرفته است

 اولین مؤمن
بـه عنـوان  ، ایمان آوردن به پیـامبرل بسیار مهم امام علییاز فضا

اولین مـؤمن جنابش  حضرت بود  اولین فرد از مردان و اقامه نماز با آن
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دانشـمندان و از و اولین کسی بود که ایشان را تصـدیق نمـود. برخـی 
ابـنچون طبری در این بـاره بـا سـند متصـل از سنت هممورخان اهل

ُِ َمْ  َصلَّ »عباس آورده است   وَّ
َ
که نمـاز بود علی نخستین کسی » « أ

روز  ست که پیـامبرچنین از جابر نقل کرده اهم 1.«را اقامه نمود
  شنبه نمـاز خوانـدروز سه و علیشد دوشنبه به رسالت مبعوث 

الَباِء یَ     ِ ، َوَصلَّ  علِ یْ ْنَم االْبنَ یَ   ّلث النب»  2.«ْنَم ال ُّ
اسـت.  یثمیه ،له تصریح نمودهلسنت که به این مساهل یاز دیگر علما
ْسـَلَم » د نویسـعباس میمستند به ابن مجمع الزوائداو در کتاب 

َ
ُِ َمـْ  أ وَّ

َ
أ

 .«علی نخستین کسی است که اسالم آورد» 3«    َعلِ 
کند که را به عنوان اولین فردی معرفی می ابوالحسن ندوی امام علی

 طالب یبن أب یّ ثّم أسلم عل»ایمان آورد   به پیامبر بعد از خدیجه
بن ابی سپس علی» 4 «ن... یوملذ ابن عشر سنیهو  و – اّله عنه یرض -

 .«او در این هنگام ده سا  داشته است .طالب اسالم آورد
اِس » نویسد مقدسی می ُِ َذَکر  ِمَ  النَّ  5 «طالـ  ّـ  أّـ  علـ دمحمى ِّ  َ  آمَ  َاوَّ

علـی ابـن  ،اسالم ایمـان آورد نخستین کسی که از مردان به پیامبر»
 .«طالب بودابی
د أن ال ِلـه ِال اللـه وأنى محمـدا هن أوِ مـ  هـه و» نویسد ربه اندلسی می عبد
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جـز خـدای  یعلی اولین کسی است که شهادت داد خدای» 1 «رسنِ الله
 . «فرستاده اوست تبارک و تعالی نیست و محمد

  است  کردهعفیف کندی نقل 
در روزگار جاهلیت وارد مکه شدم و میزبانم عباس بـن عبـدالمطلب 

گهـان دیـدم مـردی آمـد در بود و ما دو نفر در اطراف کعبه بودیم. نا
برابر کعبه ایستاد و سپس پسری را دیدم که آمـد و در طـرف راسـت 

مـد و در پشـت سـر آنهـا آچیزی نگذشت زنی را دیدم که  .او ایستاد
قرار گرفت و من مشاهده کردم که این دو نفر بـه پیـروی از آن مـرد، 

سابقه حـس کنجکـاوی مـرا نمودند. این منظره بیرکوع و سجود می
محمـد  ،آن مـرد او گفـت  .تحری  کرد که جریان را از عباس بپرسم

همسـر  ،برادرزاده او و زنی که پشـت آنهاسـت ،و آن پسر بن عبداّله 
گوید  روزی خواهـد رسـید ام میمحمد است. سپس گفت  برادرزاده

هرا در اختیار خواهد داشت. ولی بـ« قیصر»و « کسری»های که خزانه
جـز همـین سـه  ،سی پیرو این آیین نیسـتخدا سوگند روی زمین ک
 2.نها بودمآکاش من چهارمین نفر  نفر. سپس راوی گوید  ای

 محوری امام علیمداری و حقحق
بـه  ودانـد می نجات و هدایت را در پیروی از امام علی ،فخر رازی

 نویسد  صراحت می
َللــ  ّــِ  َاّیطاِلــ  اَ ــد اهتــد  َوا» ِّ لِ َو َمــ  اقتــد  اــ  ِدینــِه  ِه ْیــُو َعلَ یلــدَّ

ِدِر اْلَحقَّ َمَ  َعلِ َقْنُلهُ 
َ
ُهمَّ أ کـس در دیـنش بـه  هـر» 3 «ُث َداَر ْیـَح     : اللَّ
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حتما  هدایت می شود. دلیل آن هم سـخن  ،علی بن ابیطالب اقتدا کند
است که فرمود  خدایا حق را آن جا قـرار ده کـه علـی  خدارسو 

  .«ستا

  نویسد در نماز می« بسم اّله »واندن وی در مورد اثبات حکم بلند خ
ِّ   ُّ َوَعَمَو َعلِ »

َ
ُ  أ َخَ  َعلِ  َطاِل    ّْ َماًما ِلِد  ای  َمَلَنا، َوَمِ  اتَّ  َک ِنِه َاَ ِد اْسَتْمَسـیِِ

اْلُلْرَوِة اْلُنْبَ   اِ   هـر .طالب با ماستعمل علی بن ابی» 1« ِنِه َوَنْفِسِه یدِ   ِّ

قطعا  به دستگیره محکمی در دیـن و  ،کس علی را امام خود قرار دهد

 .«جانش دست یافته است

ِو اْلَحـقُّ َمـَ      َعلِ »نوشته است   هیثمی با استناد سخن پیامبر
َ
َمَ  اْلَحـق  أ

 2.«اَن کَ ُث یْ َح     َعلِ 
 ،و اینکه ایشان محـور حـق اسـت غزالی در اثبات جایگاه امام علی

َِ  َو » ست تمس  نموده و گفته ا اّله به سخن رسو  َحـق    ِاـ --َقا
ِدْر اْلَحقَّ َمَ  َعلِ    َعلِ 

َ
ُهمَّ أ  3.«ُث َداَر یْ َح     : اللَّ

 سراید می مولوی درباره معیار حق بودن امام علی
 یااحد خوو ووو     یتو ترازو

 

 4یاهر ترازو وو   هول زوان 
 

 علم امام علی
حـدی   ،کندین میرا تبی علمی امام علی یگاهه جاک یثیاز احاد ییک
َف » نویسد می مستدرک است. حاکم در« سلونی» ن الطُّ ُّ ـُ  َواِبَلـَة ْیـأَ ّْ ِو َعـاِمُر 
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: َسِمْلُت َعلِ  َِ َِ َسُلننِ ی  َقا ْن َتْفِ ُدونِ   ا، َقاَم َاَ ا
َ
ْلِد  َقْبَو أ َّ ُلنا 

َ
... َهـَ ا  ِمْ لِ   ، َوَلْ  َتْسِ

ِ  یٌث َصِح یَحِد   1.«ٌح َعا
خود به دو طریق مختلف حـدیثی را از آن حضـرت  کثیر در تفسیرابن

 ْس ال تَ » نقل کرده که فرمود 
َ
ـ تـاِب   کِ ِاـ ة  آیَ  ْ  ن  َع لُن ِ  ْ  َعـ ة  نَّ ال ُسـ لـال  َو تَ  ِه اللى

ِِ ُس َر    هاللى  ن
َ
 َب نْ ِالى أ

ْ
اى از قـرآن و از سـنّتی از از هـیچ آیـه» 2 «َک  لِ ِّ  ْم کُ تُ ِ

 .«دهمه پاسخ آن را میمگر اینک ،از من نخواهید پرسید پیامبر خدا
 گفت  می علی  نویسدمی حلیة األولیاءابونعیم اصفهانی در 

ـ  وهـ  لـ  اللى َو » ّى ه ما نزلت آیة ِالى وقد علمُت ایم ُانزلت، وأی  ُانزلت، ِنى ر
مگـر  ،دهشـاى نـاز  نسوگند به خـدا آیـه» 3 «قلبًا ع ناًل ولسانًا سؤوالً 

و در کجا ناز  شده است  زیـرا  دانم که درباره چه کسیاینکه من می

پروردگارم به من قلب بسیار گیرا و زبـان بسـیار گویـا عنایـت کـرده 

 .«است

هیچ یـ  از اصـحاب  به جز علی»گفته است   صواعقحجر در ابن
  .«از من بپرسید» 4 «سلنن »نگفته است  

أَنـا »فرمـود   رسو  اکـرم .باب و دروازه علم نبی است یامام عل
َها ٌ  الِلْلِم َو َعلِ  َنةُ یَمِد  ُّ ا رامون یسنت پاز علما و محققان بزرگ اهل یکی 5«.َّ
 یّ العَلـ  فـتح الملـ»به نام  یاار محقّقانهیف کتاب بسی  شرین حدیا
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ِة باب مَد   .ف کرده استیتأل «یّ نة الِعلْم عَلیبِِصحَّ

 جان پیامبر
، مباهلـه هیـدر آ« انفسـنا»ات، مقصـود از یر مستند به روایاساس تفس بر

ل ایـن آیـه مبارکـه یـسنت، ذاهل یاز علما یاریبس .است یامام عل
ْبَنـاءَ  َک ِه ِمن َبْعِد َما َجاءَ یفِ  ََ َفَمْن َحاج  » ََ ْبَناَءَنـا َو ََ ْم کُ ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع 

اءَ  َِ اَءَنا َوِن َِ ـکُ َوِن َِ نُف ََ ـَنا َو َِ نُف ََ ـِه َعَلـ   ْم ُثـم  َنْبَتِهـْل مُ ْم َو ْعَنـَت الل  َفَنْجَعـل ل 
چنانکـه زمخشـری جریـان   اندبه این حقیقت تصریح نموده 1«َن یاِذبِ مَ الْ 

 مباهله را چنین نقل نموده است  
ن را در آغـوش داشـت و یه حسـکدر حالی  ،حرکت کرد پیامبر

رد و علـی کـت مـیکدست حسن را گرفته بود و فاطمه پشت او حر

 ،ردمکـه مـن دعـا کـگفت  هنگامی می امبریپشت سر فاطمه و پ

ان! مـن یحید. اسـقف نجـران گفـت  اى گـروه مسـییـن بگویشما آم

ها ن چهرهیوهی را براى اک ،ه اگر خدا بخواهدکنم یبی را مییهاچهره

  دیشـو که هالکد ینکها مباهله ننپس با آ .ردکخواهد  ،ندکر و زبر یز

ن بـاقی یحی بـر زمـیمسـ  یـگـر یز دیخاه تا روز رسـتکاى به گونه

 2 .«نخواهد ماند

                                                           

پس کسانی که درباره عیسی ـ بعد از آنکه آگاهی براى تو حاصـل   »۶۱  . آ  عمران1

ـ بـا تـو محاّجـه کننـد و بـر  نی که همگان را کافی است دست یافتیشده و به برها

خوانیم و شما پسرانتان را و ما  الوهیت او اصرار ورزند، بگو  بیایید ما پسرانمان را فرا

گاه دعا کنیم و لعنت زنانمان را و شما زنانتان را و ما خودمان را و شما خودتان را، آن

 «.یمقرار ده ،خود دروغگویندخدا را بر آن گروهی که در دعوت 

 .3۶8، ص 1ج  الکشافمحمود بن عمر زمخشری  . 2
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ناپـذیر خسـارت جبـران ،در هر زمان و هر مکـان بیتتقابل با اهل
چنانچه اسقف به این نتیجه رسـید. وهابیـان کـه تمـام   خواهد داشت

و محو آثار آن بزرگواران  بیتشان را در جهت دشمنی با اهلتالش
 د.نباید منتظر عواقب آن باش ،اندگذاشته

  عت علیشجا
کـه در صـدر اسـالم موجـب پیشـرفت و  ل امام علیییکی از فضا

د  یـگویمـ یبـالذرآن حضـرت اسـت. شـجاعت  ،گسترش دین شد
ن مردم یترشجاع یقت اقرار و اعتراف دارد که علین حقیعرب به ا»

ده را یدر آورد و عب یعه را از پایه بن رببد بن عتیدر روز بدر، ول .است
 1«.نمود... یاریعه یرببه بن یبر کشتن ش

نکه بـه دسـت ینبرد نکرد، مگر ا یبا عل یچ کسیه»د  یگویه میمعاو
 2.«او کشته شده است

است   طالبیبن اب یمانند عل ی...چه کس» د یگوید میالحدیابن اب
ن فـرد بشـر یتـرکه دوست و دشمن اتفاق دارند که او شجاعی در حال
 3.«است

ن، پسـر عمـو و بـرادر رسـو یلمـؤمنرایام یعلـ»د  یـگویمـ ینیع
از  یکـیشـجاعان مشـهور و زاهـدان مـذکور و  ای ازگانهی ،...خدا
 4.«ن در اسالم بودیسابق
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   33  ان اهل سنّتاز نگاه عالم امام علی

 

 د  یگویم یشام یصالح
هـا بـود. بـا آن در جنـگ خداحامل پرچم بزرگ رسو  یعل

هـا در کنـار رفت. در تمام جنگیش میدشمن پ یایان دریپرچم در م

داد، در جنگ احد بـا یکو امتحان میور داشت و نحض خدارسو 

چ یهـ .ن مردم بـودیترعت کرد. او از شجاعیبر مرگ ب خدارسو 

 1درآورد. ینکه او را از پایکس با او مبارزه و نبرد نکرد، مگر ا

َّ »د  یگوینار میعمرو بن د اِس َالزُّ   اللـه تلـال  )رضـ  ُر َوَاَّسُلُهم َعلِ یَاهَجُ  النَّ
َجاِع  عنهما( ن یتـرر است و باسلین مردم زبیترشجاع» 2« َوالَباِسُو َانَق الشُّ

 . «تر از شجاع استباال ،باسل است و یمردم عل
 د  یگویعباس مابن

ن یـر از او ایـغ یچ کسـیاسـت کـه هـ یژگیچهار و یدارا یعل

 خـدااست که با رسـو  یو عجم یاو او  عرب  ها را نداردیژگیو

در  خـدااست که در هر جنگ پرچم رسو  یکس او  نماز خواند

با رسو  ،که همه فرار کردند یاست که در روز یاو کس  بود شدست

را  خـدااست کـه رسـو  یاو کس  کرد یداریصبر و پا خدا

 3غسل داد و در قبر گذاشت.

 گوید  می موالنا جال  الدین محمد بلخی خطاب به امام علی
 

  ر شووعا ش شووبر روانب وو   
 

 4 ر مروت خو  که  اند کب   ؟ 
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کشورهای اسالمی را مورد هجمـه  وامروز که دشمنان اسالم از همه س
 ،انـدالمقدس را اشغا  نمودههای اسالمی مانند بیتو سرزمین قرار داده

را  اگر سران و حاکمان کشورهای اسالمی رفتار شجاعانه امام علـی
 ،عت ایشان الگو بگیرندسر لوحه خویش قرار دهند و از غیرت و شجا

گونـه بـر کیـان مسـلمانان اینکرد د نت نخواهأدشمان اسالم جر قطعا  
 مادی و معنوی آنها را تاراج نمایند.  هایبتازند و سرمایه

 


