
 

 

 شخصیت علینگاهی به 

انسانیت، عدالت،  ی ازالگوی کاملنمونه و علی

تاریخ در و ... می باشد که  ، علممظلومیت، صداقت، وفاداری

  .را برانگیخته است ثبت شده است و حیرت همگان

 هان دهندنشالمومنیننگاهی به ابعاد زندگی موال امیر

مصلحت  خداپرستی، مردم داری، دوستدار فقرا و بینوایان،

اندیشی، تدبیر، صداقت و ... می باشد. که می تواند به عنوان 

 سرمشقی برای نسل های متمادی باشد.

 گوشه ای از فضائل امام

 ایمان و عبادت علی

 702ای است که در قرآن آیات تهشخصیت برجسعلی

از سوره بقره در شان ایشان نازل شده است. اگر در   722و 

رسیم که ایشان از این آیات تاملی داشته باشیم به این مهم می

های پیشگامان در اسالم و ایمان بودند. پیشتازی از شاخصه

ذکر بود که در متون مختلف به دفعات شخصیتی امام علی

در جمع یاران خود فرمود: شده است. همچنان که پیامبر

أَوَّلُكُمْ إِسْلَاماً عَلِیُّ بْنُ أَبِی  الْحَوْضَ وُرُوداً عَلَیَ أَوَّلُكُمْ» 

نخستین کسی که در روز رستاخیز با من در کنار »، «طَالِبٍ

حوض مالقات می کند. پیشقدم ترین شما در اسالم 

 (722، ص8، جهاج البراعة فی شرح نهج البالغة، هاشمى خویى)من«. استعلی

نیز سرآمد مردمان عصرش بود که زبان ها عبادت علی

این رو متناسب با این روحیه حضرت، از بیانش قاصرند. از 

در نهج البالغه نیز به این محور توجه تام شده است. به گونه 

ای که مطالب مربوط به اهل سلوک و عبادت فراوان آمده 

است  که به شب زنده داری ها، خوف و خشیت ها، شوق و 

لذت ها، سوز و گدازها، تالوت قرآن و ... پرداخته است. 
 (19بالغه، مطهری، ص)سیری در نهج ال
 جاذبه علی .1

شده  یاده الگوی کامل از ایشان به عنوان در کالم رهبری

یک الگوی کامل برای امیرالمؤمنین» است که می فرمایند: 

همه است. جوانیِ پرشور و پرحماسه او الگوی جوانان است. 

حكومت سراسر عدل و انصاف او الگوی دولت مردان است. 

زندگی سراپا مجاهدت و سراپا مسئولیت او الگوی همه 

مؤمنان است. آزادگی او الگوی همه آزادگان جهان است. 

الگوی عالمان و سخنان حكمت آمیز و درس های ماندگار او 

 )حوزه نت(است. دانشمندان و روشن فكران 

 دمات علیخ. 2

نقشی منحصر به  نقش حضرت در فرهنگ و تمدن اسالمی

ارکان  مبارزه با انحراف، تعیینفرد بود که در محورهای 

اندیشی، سیره عملی، ارج فرهنگ، ترویج خردگرایی و آزاد

نهادن به دانش، پایه گذاری علوم اسالمی، پی ریزی تمدن 

 297، ص 99رشاد، ج2دانشنامه امام علی )رک:. و ... تعریف می شود اسالمی

 (272ـ 

 زمامداریدر دوره گلچینی از سیره علی

در اصولی از قبیل راست گویی و سیره سیاسی امام

راست کرداری، حق مداری و باطل ستیزی، قانون مداری، 

سازش، نظم و انظباط، شایسته ساالری، نظارت بر کارگزاران، 

با مردم، رعایت پرهیز از اعمال زور، نقد پذیری، ارتباط دائم 

حقوق اقلیت ها، تعلیم و تربیت و ... خالصه می شود که در 

)رک: دانشنامه امام این نوشتار محل بحث تفصیلی آن نمی باشد. 

 (21ـ  55، ص90رشاد، ج2علی
 مظلومیت موال و مصداقش .1

مصداق های مظلومیت ایشان در محورهای غصب خالفت 

سب و  ،و فدک، ضرب و جرح و شهادت حضرت زهرا

، تحریف لیپیشگیری از نشر فضایل علعن امام علی

از  تاریخ و جعل حدیث و تبلیغ سوء، سرپیچی مسلمانان

چگونگی شهادت حضرت و آزار شیعیان ،دستورهای علی

، 99دانشنامه امام علی)ع(، رشاد، ج )رک:پس از قتل موال خالصه می شود. 

 (750ـ  727ص 
 غصب حق علی. 2

شایسته ترین فرد برای اداره پس از پیامبرعلی

امور جامعه اسالمی بود که از نظر فضیلت، بینش فقهی و 

قضائی، جهاد در راه خدا و سایر صفات انسانی بی نظیر بود. 



 

 

در جریان غدیر هم به عنوان رهبر آینده مسلمانان معرفی شده 

بود که عمالً چنین نشد و مسیر خالفت پس از رحلت 

کز از صحنه سیاسی و مرپیامبر)ص( منحرف شد و امام 

تصمیم گیری در اداره امور جامعه اسالمی دور ماند. )رک: 

 (42سیره پیشوایان، پیشوائی، ص

 و مردم زمان سكوت .2

به خوبی روشن تاریخ خالفت و زندگی حضرت امیر

به اقوام قبل  می نماید که جامعه زمان ایشان شباهت هایی

ستی بر این مدار می چرخد که همیشه مردم دارد. البته سنت ه

که دسته های متفاوتی نسبت به حق و باطل تشكیل می دهند 

با این تفاوت که  ی می کردند.از ابتدا تا کنون بوده و زندگ

 اهری و توطئه را تغییر می دهند.ظگاهی لباس 

عَلَى  وَ أَغْضَیْتُ» فرمود:  74در قسمتی از خطبه امام

وَ عَلَى  عَلَى الشَّجَا، وَ صَبَرْتُ عَلَى أَخْذِ الْكَظَمِ شَرِبْتُ، وَ الْقَذَى

ها را بر  خار در چشمم بود و چشم »، «أَمَرَّ مِنْ طَعْمِ الْعَلْقَمِ

، گلویم در گلویم گیر کرده بود و نوشیدم ، استخوانهم نهادم

«.  فشرده و تلخ تر از حنظل در کامم ریخته بود و صبر کردم
 (201، ص9، جت، ثقفى)الغارا

بلكه  .ناشی از ترس از مرگ نبودبنابراین سكوت امام 

 بود. و مسلمین مصلحت اسالماین سكوت بنا به 

 

  

 رخورد با اقشار مردمب .3

نیز جامعه از این نیرنگ و در دوران زمامداری امام

فریب ها خالی نبود و سبب شد که جنگ های متعددی به 

با تدبیر و مصلحت اندیشی وقوع پیوندد. از این رو امام

 داشتند.برخوردهای متناسبی با مردم  خاص،

با مردم دو  در برخوردسیاست امامبه عبارت دیگر 

گونه بود آن ها را که شایسته بودند مانند مالک اشتر، عمار 

یاسر، کمیل بن زیاد و ... جذب می کرد. کسانی که شایستگی 

)فرازهایی برجسته از سیره امامان نداشتند را قاطعانه طرد و دفع می کرد. 

 (22، ص9، محمد تقی عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی، ج:شیعه
و تایید روش امام در برخورد با مردم می توان به در تبیین 

 آن من و» ، ...«عَضُداً  الْمُضِلِّینَ مُتَّخِذَ کُنْتُ ما وَ »... آیه 

استناد  (59)کهف/«. بگیرم خود همكار را گمراهگران که نیستم

 کرد.

عمل به این توصیه و پیاده کردن این فرمان یكی از 

)رمز تداوم و حساس رهبران انقالب اسالمی است. وظایف اولیه 

 (922انقالب در نهج البالغه، محمدی ری شهری، ص

 
 48، پ 06مشهد مقدس، خیابان امام رضا)ع(، امام رضا )ع( 
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