
  ٧٠ـ  ٤٩، ١٣٩٠سال هشتم، شماره سوم، پاييز و زمستان ،      
Tārikh dar Āyene-ye Pazhuhesh, Vol.8, No.3, Fall & Winter 2011-12 

  
  
  
  

  حیات علمی امام علی
  غیرمسلمان و مستشرقان اندیشمندان از منظر 

  *ندوشن ياحمد محمدرضا
  چكيده

سـنت و   امري مسلم است، بلکه اهل، اننه تنها در باور شیعی علمی امام علی جایگاه برتر
اندیشـمندان غیـر   نیز به آن اعتراف دارند.  نامستشرق اندیشمندان غیرمسلمان و ازبسیاري 

یکسو،  اند: از ارائه کردهدو دیدگاه  علیامام جایگاه علمی درباره مسلمان و مستشرقان 
و  ارائه کـرده دیدگاهی مثبت ، بسیاري از ایشان با استفاده از منابع معتبر و نگاهی محققانه

حوزه تفسیر، فقه، قضا، ادبیات عرب، خطابـه و...   دررا هاي علمی آن بزرگوار  برجستگی
اند. و از  ایشان پرداخته تحسینکرده و به  تشریح نموده و خدمات علمی ایشان را ارزیابی

ن با اهداف مغرضانه و در مواردي با استفاده از منابع ااندك از مستشرق اي  عدهدیگر،  سوي
دلیـل  کرده، ها تشکیک  در برخی از عرصه، جایگاه علمی آن حضرت ، درخصوصنامعتبر

این مقاله با رویکرد اسنادي بـه   اند. دانستهها  ناشی از برخی ناتوانی عدم موفقیت ایشان را
، از منظـر مستشـرقان و اندیشـمندان غیـر مسـلمان      حضرت علیبررسی حیات علمی 
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  مقدمه
علم و دانش و استعداد فراگیري و به کارگیري آن، هدیه الهی است که به انسان اعطـا شـده   

ویژه و گسترده، علم وسیع به بعضی از بنـدگان خـاص   و در این میان خداي متعال به طور 
منـدي از علـوم الهـی و دانـش بشـري       خود عنایت کرده است. یکی از برجستگان در بهـره 

اندیشمندان، از جمله خاورشناسان زبـان بـه     اي که همه فرهیختگان و است، به گونه علی
یــق، بررســی دیــدگاه انــد. از آنجــا کــه تمرکــز تحق تحســین و تمجیــد از ایشــان پرداختــه

اسـت، ابتـدا بـه تعریـف واژه استشـراق و       خاورشناسان در خصوص جایگاه علمی علی
  شود. مستشرق و اهداف ایشان پرداخته می

کـه در  شـود   اطـالق مـی  هـا   هاي غربی آن دسته از پژوهشبه استشراق در تعریفی روان 
ات، هنر، علوم، عـادات و  ل مرتبط با تاریخ، زبان، ادبیئخصوص میراث شرق و به ویژه مسا

خاورشناس فردي است که میـراث شـرق و   ، مستشرق یا این بنابر 1.پذیرد سنن آن انجام می
بررسـی  ، عادات و سـنن او تعلـق دارد   ،علوم ،هنر ،ادبیات ،زبان ،هر آنچه به نوعی به تاریخ

  2کاود. کند و می می
هـاي   انگیـزه  ،خـود عربـی و اسـالمی    تحقیقـات در بررسـی و   مستشـرقان به طور کلی 

تـوان   می مجموعو درسان نیست  یکها از نظر شدت و ضعف  . این انگیزهاند متفاوتی داشته
  آنها را به سه دسته تقسیم کرد:  

  ،هاي تبشیري انجام پذیرفته است هایی که به انگیزه ها و بررسی پژوهش الف ـ
  ،هایی که در پس آنها اغراض و اهداف استعماري نهفته است پژوهش ب ـ
  3.هاي علمی انجام یافته است انگیزهبا هایی که صرفاً  تحقیقات و پژوهش ج ـ

نیز این اهداف موضوعیت داشته و قابل انطباق است. از  در تحقیقات مرتبط با امامان
قبـولیتی عـام دارد و در بیـان فضـایل     در میان مسلمانان جایگاهی ممتاز و م آنجا که علی

ها به رشته تحریر در آورده و ابعاد گوناگونی از مناقـب و فضـایل    ایشان شیعه و سنی کتاب
اند، اندیشمندان غیر مسلمان و به ویژه خاورشناسـان نیـز در ایـن     آن حضرت را تبیین کرده

آن توجـه شـده علـم و     اند. یکی از ابعاد زندگی امـام کـه بـه    حوزه، تحقیق و بررسی داشته
هایی شـاعرانه   دانش وسیع ایشان است که در مواردي بعضی از ایشان به زیبایی و با عبارت

اند و در مواردي هم، به خصـوص از ناحیـه    و برخاسته از عمق دل، به تحسین امام پرداخته
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هـاي آن حضـرت    گیري از امام پرداخته و دربـاره بعضـی از برجسـتگی    مستشرقان به خرده
  اند. شکیک و تردید کردهت

  اي از علم و دانش علي گزيده
امـام   بـود.  پـرورده مـکـتـب وحی و شـاگرد همیشـه همـراه پیـامبر     دسـت عـلیامام 
  فرماید:   گونه می با پیامبر این اش مالزمت و همراهی بارهخود در علی

 در) فرزندش همچون( او بودم کودك من: داد پرورش خویش دامن در مرا اخد رسول
 بدنم به را داد، بدنش مى جاى خویش مخصوص استراحتگاه در فشرد، و مى خویش آغوش

. گذاشت مى دهانم در و جوید مى را کردم، غذا مى استشمام را او پاکیزه بوى و چسبانید مى
 رسـول  که زمان همان از. ننمود پیدا کردارم در اشتباهى و نیافت گفتارم در دروغى هرگز
 مـأمور  را خـویش  فرشـتگان  از فرشـته  ترین بزرگ خداوند ،گرفتند باز شیر از را خدا

 من. دنده سوق نیک اخالق و درستى و بزرگوارى هاى راه به را وى ،روز و شب تا ساخت
 اخالق از اى تازه نکته روز هر او و کردم مى حرکت حضرت آن دنبال به  اى سایه همچون

  4.کنم اقتدا او به که داد مى فرمان مرا و ساخت مى آشکار من براى را نیک
اسـت،  شـده  ده ورآ نهـج البالغـه  از آن در هایی  ها و کلمات آن حضرت که بخش خـطـبـه

 آن سند گویایی است بر این معنا که کالم ایشان فوق کالم مخلوق و دون کالم خالق است.
 بـه  من که نیابید مرا ازآنکه پیش بپرسید من از مردم اي«: فرمود می مردم به بارها حـضـرت

توانسـتند   مـی  معصومش فرزندان و علیوتنها  5». ...مزمین هاي راه از داناتر آسمان هاي راه
  .دنآور زبان بر را سخنی چنین

 گرفتـه  مـرا  دست علی : روزيگوید می ،علی حضرت خاص یاران از زیادبن  کمیل
فرمـود:   و کشـید  آهـی  زدگـان  مصـیبت  ماننـد  رسـیدیم  شهر بیرون به چون. برد صحرا به

 روزگـار  که چندان پایدارند دانشمندان امااند،  زنده ظاهر به ، گرچهاند تباه مال گردآورندگان
اً  لَعلْمـاً  ههنـا  انَّ ها«فرمود:  خود مبارك سینه به اشاره با جاست. سپس به مـبـاش  آگـاه  »ج 

 کـردم)، ولـی   می آشکار را یافتم (آنها می یادگیرندگانی آن براي است. اگر فراوان علم اینجا
  6.... برند می کار به دنیا براي را آن زیرا، نیستم مطمئن آموزم می علم آنها به که کسانی بر

 که هر. است شهر این دروازه علی و شهرعلم من«: فرموده است علی درباره پیامبر
  7.»گردد داخل آن دروازه از باید شود شهر این وارد خواهد می

 نُـه  طالب ابی بن علی به: فرمودشنیدم که  خدا رسولگوید از  می عباس ابنهمچنین 
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 او قسـم  خدا به. استشده  عطا آفریده، خلق جمیع براي خدا که علم قسمت ده از قسمت
  8.است شریک دیگران با نیز باقی قسمت یک در

 نکتـه  و ویـل أت و تفسیر قدر آن بخواهم اگر: فرموددر باره وسعت علم خویش  علی
 زمان در 9.شود می شتر هفتاد بار آنهاي  نوشته که گویم »الرحیم الرحمن اهللا بسم« فواید در

 علـی  دامـن  بـه  دسـت  آمـد  مـی  پـیش  آنان برايی معمای و مشکل هرگاه گانه سه خلفاي
 علی 10.شد می هالك عمر آینه نبود، هر علی اگر: گفت بارها عمر که طوري شدند، به می
 نحو، فقه، اصول، تفسیر، نجـوم  علم گذار بنیان کهدانشمندانی  زیرا، است اسالم در علم پدر

  .شوند شمرده می ایشان باواسطه یا واسطه بی شاگردان از همه هستند غیره و

  ديدگاه مثبت مستشرقان
. متفاوت و برگرفته از اهداف و منابع مطالعاتی ایشان است ائمهدرباره دیدگاه مستشرقان 

و بـدون غـرض    هـاي ائمـه   ی و شناخت صحیح جایگاه و فعالیتیبا انگیزه آشنااي  عده
به تحقیق و بررسی جایگاه ایشان پرداخته و با مراجعه به منابع معتبـر،   ،داوري ورزي و پیش

  اند. ارئه نمودهتوجهی و تحقیقات قابل را بررسی کرده  هاي ائمه فعالیت
  نویسد:  چنین می جایگاه علمی امام علیباره در هالیستر

تعیین  به اراده الهی خلیفه بالفصل پیامبر کنند! علی اگر به قراري که شیعیان ادعا می
 بایست تعلیمات خاصی هم براي احـراز ایـن مقـام از سـوي محمـد      شده بود پس می

 افزایند که علـی  می ،اند خبر داده دریافت کرده باشد. مآخذي که از نسخه قرآن علی
بـر   ،بر گرفته بـود  وضیحات آیات را نیز که از تعلیمات خصوصی رسول اهللاتفسیر و ت

پیامبر و امام هر دو براي اثبـات ادعـاي   ... کرده است حواشی و صفحات آن یادداشت می
این معجزات مربوط است به توجه و عنایات ... کنند اي اظهار می اعمال خارق العاده ،خود

  11اي که از او سر زده است. لعادهالهی به وي، همچنین اعمال خارق ا
در  در تبیین جایگاه ممتاز و خدمات علمی و مرجعیت فکري علییکی دیگر از محققان 

  :نویسد میان مسلمانان می
قهرمان  نقشی مهم و خطیر قائل هستند. نزد اهل سنت، علی همه مسلمانان براي علی

خلفـاي راشـدین بـود، و او را    اش بـراي بقـا و یکـی از     هاي اولیه بزرگ اسالم در جنگ
ق صوفیه است، یوي سر سلسله بیشتر طرا دانستند. سرچشمه علم باطنی و دانش مکنون می

  12دهند. نیز تدوین نحو عربی را به وي نسبت می و
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  نویسد:  مستشرق فرانسوي نیز می دنیز اگل
آن را به شاگردش کمیل  شود، امام علی متن دعاي کمیل که در مفاتیح الجنان یافت می

کمیل در شرح حال نویسـی بزرگـان شـیعه مکـان مهمـی را بـه خـود        . بن زیاد آموخت
 کنند که با امام علـی  گوهایی را تصویر میو گفت، تمامی روایات .اختصاص داده است

بـن   اما بنا بـه روایـت سـید    ،در باره این دعا شواهد کمی در اختیار داریم... داشته است
 در مسجد بصره نشسته بـودیم و  گوید: روزي به همراه امیرالمؤمنین یل میکم ،طاووس

به من گفت که طی این شـب   کردیم. امام علی در باره شب پانزدهم شعبان صحبت می
بیـدار بمانـد تـا دعـایش      ،هر کسی باید براي نمازخواندن و قرائت دعاي حضرت خضر

کمیل نزد ایشـان آمـد و امـام از وي    مستجاب شود. پس از آنکه امام به منزلش بازگشت 
پرسید: کمیل براي چه آمدي؟ او جواب داد براي دعاي حضرت خضر و در این موقع امام 

  13این دعا را به او آموزش داد.
تبیـین و  بسـیار زیبـا   را  برجسـتگی علمـی امـام   نیـز  مستشرق فرانسـوي   گابریل آنگیري

  نویسد: توصیف کرده و می
عهد جدیدي افتتاح نمود. در عهد خلفاي سه گانـه او در تمـام    علی، در زمینه قضایی

اي کـه   پیچیـده مسـئله  گرفت. هر  قرار می اءمسائل بغرنج و پیچیده مورد استشاره و استفت
حل آن  ،المثل در آمده بود نمود افکار عمومی با این عبارت که به صورت ضرب روي می

 فقـط از ابوالحسـن بایـد خواسـت.     چاره این مشـکل را ، خواست می را از تدبیر علی
همچنان  ،هاي نظامی و سیاسی به خالفت رسید با وجود تمام گرفتاري هنگامی که علی

ها اقدام ورزیـده و   تصدي عالیه امور دادگستري را براي خود حفظ نمود. به تصفیه دادگاه
عددي از هاي مت قضاوت حقوق قضات را تثبیت نمود و نخستین محکمه شرع را بنیاد نهاد.

محاکمات بـزرگ تـاریخ     رخلیفه چهارم به یادگار مانده که جاي آن دارد آنها را در شما
نخستین کسی بود که بر ضد اصلی که از دیر زمانی معمـول بـه قـوانین     قرار داد. علی
قانون  پیش از علی به مخالفت برخاست. ،یعنی حبس در مقابل بدهکاري ،اروپایی است

حکم  ،بایستی از روي آیات قرآن و بر طبق رسوم و سنن قاضی می مدونی وجود نداشت.
در حقـوق   علم فقه و تقریباً قانون مدونی به وجود آمـد.  صادر کند، ولی در زمان علی

شهود را از هم جدا کـرده و از  ، ماتدر شرق نخستین کسی بود که در محاک جزا علی
اتفـاق یکـدیگر اداي شـهادت     گرفت. تا آن وقت شـهود بـه   هر یک جداگانه شهادت می

توانستند اظهارات خود را با اظهارات همدستانشان تطبیق نمایند. قضیه ذیل  کردند و می می
 در محاکمات این امر را مراعات کند:  باعث شد که علی
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آمد و تفصیل ماجراي خود را به عرض حضرتش رسانید:  روزي جوانی به خدمت علی
راه سفر در پیش گرفته بـود.   ،ش بودندا ن از دوستان معمولیپدرش با کاروانیان که چند ت

پس از چندي رفقایش از سفر بازگشتند، ولی هیچ خبري از پدرش نیاوردند. پس چـه بـر   
  هایش آمده بود؟ سر او و پول

یاران شخص گمشده را امر به احضار فرمود و از آنهـا بازپرسـی کـرد. جملگـی      علی
ون خبر و اطالع آنها ناپدید گردیده و هیچ برگه و اثـري از  اظهار داشتند که پدر جوان بد

و از طرفی قضات شهر هم به کار ایشان رسـیدگی و آنهـا را تبرئـه     ،خود به جا نگذاشته
را قانع نساخت. پس امر به دستگیري متهمین داد و هر یـک را   این پاسخ علی اند. کرده

یکی از آنها را بازپرسی کرد و صورت  بعد از چند روز ،اي جداگانه زندانی کرد در حجره
مـتهم   ،مجلس اظهاراتش را به امضاي او رسانید و به زندانش عودت داد. فـرداي آن روز 

گواهان بدین ترتیـب گـواهی دادنـد،      دوم به همان ترتیب بازپرسی شد و هنگامی که همه
 ،کرد و در نتیجه اظهارات آنها را مورد بررسی قرار داد و آنها را با یکدیگر مقایسه علی

مجدداً متهمین را بخواند و آنها را  هاي آنها مشاهده کرد. علی تناقض آشکاري میان گفته
هایشان آگاه گردانید وادارشان ساخت که به قتل رفیقشان اقرار نمایند و بعد  به تناقض گفته
 نمود. آنها را به پرداخت مبلغ هنگفتی به فرزند مقتول محکوم علی ،از گرفتن اقرار

رود، در صف  اي توانا و قاضی عالیقدري به شمار می که خطیبی زبردست و نویسنده علی
و مکاتبی که او تأسیس نموده از لحاظ صـراحت و   ها مقام دارد مؤسسین و واضعین مکتب

 ،روشنی و استحکام منطق و برهان و همچنین از لحاظ تمایل بارز آنهـا بـه ترقـی و تجـدد    
  14امتیاز دارد.

  نویسد:  چنین می مستشرق معروف بلژیکی در وصف عظمت امام المنس
همین بس که که تمام اخبار و تواریخ علمی اسالمی، از او سرچشمه  براي عظمت علی

گیرد. او حافظه و قوه شگفت انگیزي داشته اسـت. همـه علمـا و دانشـمندان، اخبـار       می
ند. علماي اسالم از موافق و مخالف، از رسان احادیث خود را براي وثوق و اعتبار به او می

چون گفتار او حجیت  ،مستند دارند دوست و دشمن، مفتخرند که گفتار خود را به علی
  15او باب مدینه علم بود و با روح کلی پیوستگی تام داشت. قطعی داشت و

  گوید:  چنین می نیز درباره علی از دانشمندان مسیحی ،نرسیسیان
دیدید که  می، نهاد در عصر ما هم اکنون بر منبر کوفه پا می) علی(اگر این خطیب بزرگ 

آمدند تا از دریـاي   می، زد ش از سران و بزرگان اروپا موج میا مسجد کوفه با آن پهناوري
  16روحشان را سیراب کنند.، سرریز دانشش
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طه به قرآن و راب انگلیسی در باره گستره علم علی خاورشناس معروف معاصر دونالدسون
  نویسد: می علمی آن حضرت با پیامبر

 کـه  شـد  مـی دانش وسیعی به قرآن داشت، و وقتی به ایشان گفتـه   از نظر علمی، علی
کـردي؟  آشنایی بیشتري به احادیـث پیـامبر پیـدا    در مقایسه با دیگر اصحاب چگونه شما 

هرگـاه  داد، و  کردم، پاسـخ سـؤالم را مـی    سؤالی می وقت از رسول خدا فرمود: هر می
  17نمود. کردم ایشان آغاز به سخن می سکوت می

  نویسد:  میدر ادامه  دونالدسون
زیـرا   ،پرده ابهام باشد و شگفت انگیز هـم نیسـت   چیزي نیست که در پسِ دانش علی

، سپري کرده اسـت  مدت زمان بیشتري را با پیامبر ،از مجاهدان و صحابه دیگر علی
او چیزهاي شنیده کـه دیگـران از آن محـروم    ، شنیدند عالوه بر آنچه دیگران از پیامبر

و مشـکالتی کـه    ابوبکر و عمر به گستردگی علم و فقاهت علی اطمینان داشـتند  .اند بوده
به او رجوع نموده و بـه رأي و  آن براي حل ، شدند می آمد و دچار عجز می شبرایشان پی

  18نمودند. می مشورت او عمل
  نویسد:   می خدمات علمی علیباره نویسنده آلمانی در ،ردولف ژایگر

 مبتکر علم نحو بود. و بر اثر همین ابتکار اوسـت کـه امـروز هـر کـودك مبتـديِ       علی
...علی  تواند قرآن بخواند و کلمات نماز را صحیح تلفظ کند می مسلمان در هر نقطه زمین

اي بود که در بین  اب چون نابغهبین اعر، یگانه دانشمند اسالم در آن عصر طالب بن ابی
نتواند منظور خـویش را بـه آنـان     یک مشت مردم جاهل و قشري متعصب زندگی کند و

  19بفهماند.
  : کند میگونه توصیف  را این علی هم جرج جرداق مسیحی

او قطب اسالم و سرچشمه معارف و علـوم عـرب   ، یگانه بود، در خرد علی بن ابی طالب
یا در  گذاري کرده پایه مگر آنکه اساسش را علی، ب وجود نداردهیچ دانشی در عر، بود

  20سهیم و شریک بوده است.، وضع آن
 روکـس  21نویسد: علی از هرکس دیگـر بیشـتر بـا قـرآن آشـنا بـود.       می هالیسترهمین طور 

  گوید:  میاین باره در نیز یکی از ادیبان برجسته مسیحی  عزیزي
و دلـیلش ایـن سـخن    ، را به خود ندیده اسـت  علیتر از  اسالم در مسائل مختلف فقیه

و  ».برترین شما در داوري و قضاوت علی اسـت  ؛اقضاکم علی«: است که فرمود پیامبر
 اگر علی نبـود عمـر بیچـاره   ؛ علی لهلک عمر لوال«: گفت می به گواه هم عصر خودش که

  22علی عالم به تورات و انجیل و قرآن بود. ...»شد می
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  که علـى   نویسد: معروف است می دانش قرآنی امامباره یتالیایی نیز درمستشرق ا والیري
  23دانش عمیقى از قرآن داشت و یکى از بهترین قاریان قرآن بود.

  ديدگاه منفي مستشرقان
 اطالعی از جایگـاه امامـت،   بیعلت به  مستشرقان در تبیین حیات علمی امامان اي از عده

اسـتناد بـه   و بر اساس باورهاي خـود و   منابع معتبر شیعی،گیري از  عدم بهرهو نیز به سبب 
هـاي تبشـیري و    و برخـی نیـز براسـاس انگیـزه     ،منابع اهل سنت و منابع موجود در غـرب 

بسـیاري از مستشـرقان   اند. اگرچه  استعماري، به شکل نادرستی به تبیین این مطلب پرداخته
 اند کـه  عظمت علمی امام نموده اعتراف به جایگاه علمی و برجستگی علمی علیباره در 

ن برتـري علمـی آن   ااما بعضـی از مستشـرق   شد،اشاره ، ی از آنهابرخدیدگاه به  پیش از این
نویسـد: نویسـندگان بـراي     می دونالد سنکه  دانند، چنان چندان قابل توجه نمیرا حضرت 

خـود   عد جنگاوري وي نبوده اسـت، کمتر از ب شخصیت علمی علینشان بدهند که آنکه 
  24اند. انداخته  را به زحمت بسیار

انـد،   تشکیک کرده دیدگاه برخی از کسانی که درباره شخسیت علمی علیدر اینجا به 
  شود: اشاره می

  . ابهام و جعل در سخنان۱
ـ    ةاز مستشرقانی است که در دائر والیري ارائـه داده و در   هـایی  هالمعارف اسـالم لیـدن مقال

در تبیین بعد شخصیتی آن حضرت ضمن تشریح ابعاد زندگی  علیامام مدخل مربوط به 
سخنان او به لحاظ «نویسد:  و میپرداخته است  ایشان به تشکیک در شیوایی سخنان علی

] مبهم بوده، تشخیص سخنان اصیل او از سخنان جعلى و منتسب  صورت و شکل [ظاهرى
  25.»اى نیست به وى کار ساده

  نویسد:  نیز می هالم
اندرزهاي منسوب به وي که  آورند و سخنان و  لی را اسوه بالغت نیز به شمار میشیعیان ع

نهـج  اي با عنـوان   نظیر عربی کالسیک است، به صورت مجموعه هاي بی در واقع از نمونه
  26بر جاي مانده است که تا قرن پنجم به منصه ظهور در نیامد.البالغه 

در خ ادبیات عرب به زبـان فرانسـوي اسـت    مورخ فرانسوي که نویسنده تاری ،عبدالجلیل. م
شایسـته اسـت در   «نویسـد:   نثرهاي منسوب به صـدر اسـالم تردیـد کـرده و مـی     خصوص 

  27».بیشتر دقت کنیم مجموعه آثار ادبی منسوب به علی
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  قدـن
را در شکل و ظاهر مبهم دانسته، خـود مـبهم اسـت و     این سخن والیري که سخنان علی

باشـد   سـخنان علـی  شـمردن  بهم یست؟! اگر مقصود وي مروشن نیست که منظور او چ
هاي برجسـته آن حضـرت قـدرت بیـان فـوق       یکی از ویژگیسخنی به دور از انصاف است، زیرا 

انـد. فصـاحت    العاده و منحصر به فرد ایشان است که دوست و دشمن بدان اعتـراف نمـوده  
 ند.ا هرا امیر سخن نامیدکه او  چنان ،عرب را به تعجب واداشته تایحیهمه فص کالم على

  نویسد:   ابن ابى الحدید در این باره می
اند از سخن خدا فروتر و از  او پیشواى فصحاء و استاد بلغاء است و در شأن کالمش گفته

هـاي   سخن مردمان فراتر است و تمام فصحاء، فن خطابه و سخنورى را از سخنان و خطبه
  اند. او آموخته

  نویسد: وي در ادامه می
اعالى فصاحت و بالغت او همین نهج البالغه که مـن بشـرحش اقـدام      راى اثبات درجهب

 حتى نصف یک دهم آن ،کافى است که هیچ یک از فصحاى صحابه یک دهم آن ،نمایم می
  28توانند تدوین کنند. را نمى

و کـرده  تـرین دشـمنان امـام در فصـاحت اشـاره       همچنین وي به اعتراف یکی از سرسخت
  یسد: نو چنین می

ترین مردم نـزد تـو    محفن نزد معاویه آمد، گفت: از پیش کندزبان هنگامی که محفن بن ابی
 بود. معاویه جواب داد: واي بر تو! چگونه ممکن است علـی  و منظورش علی آمدم.

  29ین فصاحت را به قریش نیاموخته است.یترین مردم باشد؟ به خدا جز او کسی آ کند زبان
  نویسد:  چنین می ما هو نهج البالغهدر کتاب  الدین شهرستانى هبةسید عالمه فقید 

 نام امین نخله خواست که چند کلمه از سخنان علىه شخصى از یک دانشمند مسیحى ب
دانشمند مزبور در پاسخ وى چنـین  . را برگزیند تا وى در کتابى گرد آورده و منتشر سازد

ترین نژاد عرب (ابوالحسن) را انتخاب  یغاى که صد کلمه از گفتار بل نوشت: از من خواسته
ى که چنین نظـرى را  یها کتابه ب یکنم تا تو آنرا در کتابى منتشر سازى، من اکنون دسترس

  ى چند که از جمله نهج البالغه است. یها ندارم مگر کتاب ،تأمین کند
ـ      دانـم چگونـه از میـان    خـدا نمـی  ه با مسرت تمام این کتاب بـا عظمـت را ورق زدم ب

  دانـم  بلکـه بـاالتر بگـویم نمـی     ،فقط صد کلمـه را انتخـاب کـنم    ها کلمات علىصد
ـ  .اى را از کلمه دیگر جدا سازم چگونه کلمه   مانـد کـه دانـه    ایـن مـی  ه این کار درست ب

  کـه  سر انجام مـن ایـن کـار را کـردم و در حـالی      یاقوتى را از کنار دانه دیگر بر دارم!
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دیـدگانم از تـابش نـور آنهـا خیـره       ،کـرد  می هاى درخشنده را پس و پیش دستم یاقوت
اى  واسطه تحیر و سرگردانى با چه سختى کلمـه ه گشت! باور کردنى نیست که بگویم ب می

ـ   ،بنابراین .را از این معدن بالغت بیرون آوردم یـاد  ه تو این صد کلمه را از من بگیـر و ب
فصـاحت    از شـکوفه  ىیهـا  ى از نور بالغت و غنچهیداشته باش که این صد کلمه پرتوها

بر ادبیـات عـرب و جامعـه     ى که خداوند متعال از راه سخنان علىیآرى نعمتها است!
  30عرب ارزانى داشته خیلى بیش از این صد کلمه است.

در  ابن شهر آشـوب اعجاز رساند و همه را متعجب نمود، ه فن سخنورى کار را ب در على
  :نویسد این باره می

گو در مورد مسائل علمى و و در مسجد نشسته و مشغول گفت اى از اصحاب پیغمبر عده
ادبى بودند، در این ضمن گفته شد که حرف الف در اغلب کلمات داخـل شـده و کمتـر    

که در آنجـا حاضـر بـود چـون      على شود که در آن حرف الف نباشد. کالمى گفته می
حدود هفتصد کلمـه   ى خواند که دریسخن آنها را شنید بپاخاست و فى البداهه خطبه غرا

بود بدون اینکه در کلمات آن حرف الفى وجود داشته باشد، همچنین خطبه دیگـرى دارد  
الحمـد هللا اهـل   : شـود  حرف نقطه دارى وجود ندارد و چنین شروع می ،که در کلمات آن

  31... الحمد و مأواه
  گوید:  می البالغه نهجاز علماي سنی مصري و شارح  شیخ محمد عبده

بعد از کـالم خداونـد تعـالی و     شمندان و آگاهان این زبان معتقدند سخن علیدان  همه
بلندترین و در  ،پربارترین، در شیوه و سبک ،ترین، در جوهر و مایه پیامبرش، برترین و بلیغ

  32ترین کالم است.  جامع امعن
  گوید:   مینیز در این باره  جرج جرداق

توافق سخن با اوضاع و احوال اسـت بـراي   در حقیقت باید گفت که شرایط سخنوري که 
ترین نمونـه   زیرا سخنان وي پس از قرآن بزرگ ،جمع نشده است هیچ ادیبی مانند علی

سخنانی است کوتاه و آشکارا نیرومند و جوشان. در اثر همـاهنگی الفـاظ و    ؛بالغت است
مـی  رسایی درآمده اسـت و انعکـاس آن در گـوش آد    صورت کامالًه معانی و اغراض ب

  33م است.أشیرین و اثرش با تحریک احساسات تو
ـ    ه،در گفتار خود پایبند قواعد فصاحت و بالغت نبود على خـود  ه بلکه سـخن او خـود ب

د نه اینکه سخن او کرشیرین و گیرا است و قواعد فصاحت را باید از سخنان وى استخراج 
  را با قواعد فصاحت سنجید. 

هر مطلبى  .هاى آن برقرار است منطقى بین جملهطورى است که ارتباط ه ب کالم على
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شـیوا بـر     به بهترین وجهـى در قالـب کلمـات    فوراً ،کرد حضرت خطور می خاطر آنه که ب
  خود زحمتى دهد.  ه وجود آوردن آن به بدون اینکه در گفتن و ب ،شد زبانش جارى می

اطالعی  از بیناشی ، و اما ادعاي عدم تشخیص سخنان منسوب به امام از سخنان جعلی
در دارد قصـد  کـه  رسـد   این مستشرق از تشخیص منابع معتبر از غیر آن است، و به نظر می

که بـه گـواهی بسـیاري از     در حالی تشکیک کند، و انتساب مطالبش به علی نهج البالغه
بـه  نهـج البالغـه   ها و محتویات  در انتساب این خطبه ، تردیديدانشمندان و صاحب نظران

  وجود ندارد. علی
رسـیده اسـت    ى که از على امیر المـؤمنین یها خطبه«نویسد:  مىق)  346(م مسعودى 

سیزده سـال پـیش از   یا دوازده  ،این مورخ موثق 34.»اندي خطبه است  و چهار صد و هشتاد
  تولد سید رضى درگذشته است.

بـه   نهج البالغه هاي موجود در خطبهنقد کسانی که درباره انتساب الحدید نیز در  ابن ابى
از پیش خود چنین سـخنانی در   کنند به اینکه را متهم میسید رضی تشکیک کرده و  علی

  نویسد:  آورده و سخن علی نیست، مى
گویند، بسیارى از مطالب نهج البالغه سخنانى است که بعدها  اي از افراد هواپرست مى عده

، و گاهى برخى از آن را به سید رضى اند پیدا شده و افرادي از فصیحان شیعه آن را ساخته
دیدگان آنها را کور کـرده و از   ،دهند. اینها کسانی هستند که عصبیت یا دیگرى نسبت مى

هـاى سـخن    اند ناشى از کم اطالعی آنان از اسلوب اند و آنچه گفته راه روشن گمراه شده
تردید صـحیح   بی اگر بگویند تمام مطالب این کتاب (نهج البالغه) ساختگى است،... است

از راه تواتر براى مـا ثابـت    ها به امیر المؤمنین نیست، زیرا صحت اسناد بعضى از خطبه
انـد، و اینهـا    آنان و بسیارى از مورخان نقل کردهبیشتر شده است و آن را تمام محدثان یا 

عضـى  اند تا نقل آنها را به غرض نسبت بدهند. و چنانچه گفته شود ب کدام شیعه نبوده هیچ
صحیح است، آن نیز بر مدعاى ما خواهد بود، زیرا کسى که بـا فـن    نهج البالغهاز مطالب 

در این خصوص ذوقى داشته باشد،  نیز  اى از علم بیان و سخن و خطابه آشنا باشد و بهره
تـو  ... گذارد میان کلمات رکیک و سخنان فصیح و سخنان اصیل و ساختگى فرق مى حتماً

بینـى تمـام آن از    دقت و تأمل کردى، مى نهج البالغهخواننده نیز وقتى که درست در باره 
دهد که جزئى  اسلوب واحدى را تشکیل مى ،یک سرچشمه جارى شده و مانند جسم بسیط

  35از آن در ماهیت عین جزء دیگر است.
  نویسد:  می علی امام به نهج البالغههاي  اثبات انتساب خطبهباره عالمه شهرستانى نیز در
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هـاى امـام امیـر     هاى بسیار قدیمى دست یافتیم که مشتمل بر بسیارى از خطبه ما بر کتاب
فرو نگذاشته تـا آنجـا کـه     ،اى بدون سند یا اسناد مختلف است، و هیچ خطبه المؤمنین

  36موجب اعتماد نفس گشته است.
  :گوید استاد محمد عبده نیز چنین می

ى، و فصاحت یه این فکر برایم پدید آمد که بالغت را دولت و نیروطى مطالعه نهج البالغ
مشوب،  ،اند تردید کرده نهج البالغهرا صولت و سطوتى است، و اوهام کسانى که در باره 

هـا بـا    اندیشـیدم کـه انبـوه سـپاه خطابـه       و تردید آنها چیزى جز فسق و پلیدى نیسـت. 
و ترتیـب خاصـى بـه حالـت دفـاع       هاى منظم خود بـا نظـم   شمشیرهاى برنده، در صف

از ایـن مطالعـات بـه یقـین     ... سازند اى را برطرف مى اند، و هر گونه شک و شبهه ایستاده
دانستم که مدبر این دولت و قهرمان این صولت (فصاحت و بالغت) پرچمـدار پیروزمنـد   

  37است. آن، امیر المؤمنین على بن ابی طالب
هـا در   گیـري  گونـه خـرده   رسد که این شد به نظر می گفته هایی که هاین با توجه به نکت بنابر

و جعلی دانستن سخنان و انتساب آن به ایشان، ناشی  مبهم دانستن بعضی از سخنان علی
آن حضرت هاي ممتاز  برجستگی در شناخت شخصیت و عده از محققاناز کم اطالعی این 

شتن دانش کـافی و تحقیـق و   در ابعاد گوناگون و از جمله سخنوري و دانش و همچنین ندا
  .استن امستشرقنیز بررسی در خور در این حوزه از ناحیه ایشان و 

  . رد جمع آوري قرآن۲
آوري  در جمـع  به قرآن، ادعـاي نقـش علـی    ضمن اعتراف به دانش عمیق علی والیري

اى اصـالح شـده از قـرآن گـرد آورده،      این گفته که او نسـخه نویسد:  قرآن را رد کرده و می
  38مردود است!

  نقد
یـا ناشـی از کـم     آوري قـرآن توسـط علـی    جمع ي مردود دانستنادعا رسد که به نظر می

اطالعی این محقق از تاریخ اسالم و مراجعه نمودن به منابع غربی مـرتبط بـا تـاریخ اسـالم     
 وحقیقت اسـت   خالفبردر هر صورت، این ادعا  وورزي است،  غرضاست و یا ناشی از 

  .شود پرداخته می تبیین این مطلب  هبه اختصار ب
آوري نمـوده آن اسـت: کـه     جمـع  قرآن را منان علیؤگویند امیر م مقصود از اینکه می

ن نزول و معناي آیـات را نیـز   أنوشته و ش ،بود خدا  چه نزد رسولآنایشان آن را از روي 
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بـود، امیـر    خـدا   که در روایت آمده است: آنچه در خانه رسول چنان ،در آن آورده است
کتاب  !اي علی فرمود:  به حضرت آوري نمود، زیرا ایشان منان به دستور ایشان جمعؤم

وقتـی کـه    .آن را در لباس خویش گرفته و بـه منـزل خـود رفـت     پس علی ،خدا را بگیر
 ،نـزول بـر اسـاس ترتیـب    و آن را در خانه نشسـت  حضرت رحلت فرمود،  خدا رسول

  39.لب آگاهی داشتد و او بدین مطاکررونویسی 
دریافـت کـرد. هـر     پیامبر اکـرم یعنی ش، ا آن حضرت حقیقت قرآن را از منبع اصلی

داد تـا   فرمود و دستور می قرائت می شد، آن را بر علی نازل می اکرم اي که بر پیامبر آیه
هـا، ناسـخ و    ویل آیـات و تفسـیر آن  أت پیامبر«فرماید:  می . علیکندحضرت آن را امال 

و اینکـه کجـا نـازل شـده و در چـه      آنها  ها، خاص و عام ها، محکم و متشابه آن خ آنمنسو
  40موردي نازل شده است، را به من تعلیم داد.

نخستین جامع قـرآن پـس از رحلـت     مبنى بر اینکه علىی وجود دارد احادیث فراوان
مبر اکـه آن حضـرت پـس از رحلـت پیـ     ، چنان که نقل شده است بوده است پیامبر اکرم

و آن شـد  قرآن سرگرم بود و در این کار، موفق  آوري از خانه بیرون نیامد و به جمع اکرم
همـان گونـه کـه بـر      را به بزرگان وقت ارائه داد و فرمود: این، کتـاب پروردگـار شماسـت   

 گرچـه  .ردیـده اسـت  چیزى افزوده نگ و بر آن هحرفى کاسته نشد از آن، پیامبرش نازل شد
بـه  «فرمود:  على .نپذیرفته و گفتند: ما را به چنین کتابى نیازى نیست آن راحاکمان وقت 

خدا سوگند پس از این هرگز آن را نخواهید دید، فقط بر من الزم بـود کـه پـس از فـراهم     
  41.»کردن و جمع نمودن، شما را آگاه سازم تا آن را بخوانید

طبق ترتیب نزول  ه،ردآورى ک جمع قرآنى که علىموجود، شواهد و قراین توجه به با 
نیـز  ترتیب نزول و ناسخ و منسـوخ  آمده، همچنان که هاى مکى قبل از مدنى  بوده که سوره

  42مراعات شده است.در آن 
اولین تفسیر کتاب خدا را ایشان نگاشت و عالوه بر متن قرآن (طبـق ترتیـب    ،در واقع 

زیـرا ایشـان از سـایرین بـه ایـن مطلـب        ،در آن آورد ،نزول) هرچه در مورد این آیات بود
آوري شده است با  جمع قرآن در زمان رسول خداکه قول بنابراین، بین این تر بود. و  آگاه

هـاي   ظرافـت و  هـا  هترین نکت آن را گرد اوري کرده و در آن مهم منانؤامیر ماین قول که 
  منافاتی نیست.  ،تفسیري را آورده است
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  . رد بر منزلت علي۳
مطـرح   در مورد علی المنسهایی است که  داشتن هوش و ذکاوت کافی، یکی از تهمتن 

  :نویسد می» حسین«در مدخل  دايرة المعارف االسالميةوي در  .کرده تا مقام ایشان را پایین آورد
ثابت شد که پسر (حسین) دو صفتی را که موجب هالکـت پـدر (علـی) شـد، از او بـه      

  43و هوشمندي. وتارادگی و کمی ذکا بی یعنی دو صفت ،ارث برده است

  نقد
، عـدم هوشـمندي و ذکـاوت در تـدبیر امـور      ماز این اتها المنسکه مقصود رسد  به نظر می

ي ن دیگـر اکـه مستشـرق   در دوران حکومتشان باشد، چنـان  داري علی سیاسی و حکومت
اتهـام ضـعف   البتـه  انـد.   دهکـر چنین اتهامی را مطرح  نیز... و والیري، گلدزیهر، اشپولرنظیر 

سیاست ابوبکر و از افراد،  هم مطرح بوده و بسیاري یشاندر زمان حیات ا سیاسی به امام
، تمام ایـران و قسـمتی از روم را   انناعمر را که در زمان آنها اوضاع داخلی آرام بود و مسلم

، انـد  دهدا تـرجیح   مـام بـر سیاسـت ا   ،اي به دسـت آورده بودنـد   العاده م فوقیفتح کرده و غنا
فراتر نهاده و سیاست معاویه را هـم بـر سیاسـت او تـرجیح      را پاآنها بعضی از  همچنان که

نـه بـر اسـاس اصـول و مبـانی دینـی و        ،دادند. این قضاوت بر اساس مظاهر دنیوي بود می
گویی به این شبهه بـه زیبـایی    در مقام پاسخنیز امام در همان زمان البته هاي اسالمی،  ارزش

  چنان که فرمود: ها را داد.جواب آن
زند و مرتکب انواع گناه  سوگند به خدا معاویه از من سیاستمدارتر نیست، اما او نیرنگ می

من سیاستمدارترین مردم بودم، ولی هر نیرنگی  ،اگر نیرنگ ناپسند و ناشایسته نبود ،شود می
گناه است، و هر گناهی یک نوع کفر است، (در قیامت هر غدار و مکاري پـرچم خاصـی   

شـوم و   شود). به خدا سوگند من با کید و مکر اغفال نمی دارد که به آن وسیله شناخته می
  44گردم.  ی با شداید ناتوان نمییدر رویارو

بـه  بـه تفصـیل    علـی  هـاي امـام   یاري از بزرگان دیگر در شرح خطبهالحدید و بس ابن ابی
  45اند که در جاي خود قابل طرح است. امام پرداخته توانمندي و تدبیر

باشـد،   هوشمندي در همه امور اگر مقصود المنس از این اتهام، کمی ذکاوت و همچنین
اسـت، چنـان    ورزي اتهامی بر خالف حقیقت است و ناشی از غـرض مسلم است که چنین 

  نویسد:   جرج جرداق مسیحی (هم کیش المنس) در نقد این اتهام وي میکه 
کند که دستاویزي برضد او  را به این منظور یاد می در تألیفات فراوان خود، علی المنس
او را  ،باره او خلق کند. او هر وقت این قهرمان یگانه را یاد کرده و طعنی را در هدرپیدا ک
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معرفی کرده و نخواسته است به بالغت و شـاعري  » محدود«و هوشمندي،  وتاز نظر ذکا
آمیز، روایات مسلّمی کـه شـجاعت و    اعتماد کند. او با اسلوبی نیرنگ نهج البالغهصاحب 

 اي است. خیلى عجیب است که نویسندهکرده د، تمسخر نک را اثبات می سلحشوري علی
بهره بدانـد، در حـالى کـه اینهـا      عت بىرا از بالغت و ذکاوت و شجا علىامام بتواند 

همچون حرارت نسبت به آتش، از علی جدا شـدنی   صفاتى است که ملزوم علوم است و
را آنها  نیزسفیان و عمرو بن عاص  بن ابی معاويةها صفاتی است که حتی  نیست، بلکه این

بخواهد در انکار امتیازهاي کند! اگر انسان  را انکار میآنها  اند، اما المنس، خود انکار نکرده
هـیچ زحمـت و رنجـی، منکـر      تواند بی علوي، اسلوب المنس را در پیش گیرد، نه تنها می

شکسپیر و ناپلئون بناپارت شود، بلکه ، صفات معینی در وجود علی، محمد، مسیح، سقراط
ان تر را نیز از بیخ انکار کند! هیچ کاري از این آسآنها  تواند اصل وجود خارجی حتی می

نیست که شخصی در صفحاتی از کتاب، حقیقتی از حقایق را وارونه سازد و با اشاره بـه  
  46ها نسبت دهد! بعضی منابع و مآخذ، آن را به بعضی از گزارش

  نویسد: می درباره هوشمندي علیجرج جرداق 
در منبر، با آرامش خاطر و اعتماد کامل به خویشتن و سخن عادالنه  علی بن ابی طالب

و راز دل مـردم،   او بسیار زیرك و سریع االدراك بـود.  .گفت ایستاد و سخن می خود، می
دانست. دلی داشـت ماالمـال از مهـر،     هاي درونی آنان را به خوبی می ها و خواست هوس

در زنـدگی   ،گـویی  با راستی و راسـت  لبطا آزادي، انسانیت و فضیلت،... علی بن ابی
  47شناخته شد و امتیاز یافت.

  نویسد:  می علی الحدید نیز در رد بر اتهام زنی دشمنان و بدخواهان امام ابن ابی
باره مردى که دشمنان و بدخواهانش نیز سـر بـه آسـتان فضـائلش فـرود       و چه گویم در

امیه بـر حکومـت    زیرا دانستى بنى ،ابیدندل او را برنتیآوردند و انکار مناقب و کتمان فضا
اسالمى در شرق و غرب زمین مسلط شدند و به هر نیرنگى در خـاموش سـاختن نـور او    

هایى براى او تراشیدند، او را بـر سـر    کوشیدند، و حقایق را علیه او تحریف نمودند، عیب
از نقل روایتى کـه   بلکه حبس کردند و کشتند، ،او را تهدید منبرها لعن کردند، ستایشگرانِ

جلوگیرى نمودند تا آنجا که اجازه ندادند نام  ،شد حاوى فضل او و مایه بلندآوازگى او مى
او را بر کسى بگذارند، اما این ترفندها جز بر واالیى و سربلندى او نیفزود، همچون مشک 
که هر چه بر آن سرپوش نهند بویش بپیچد، و به سان خورشید که با کـف دسـت نتـوان    
چهره آن پوشاند، و چون روز روشن که اگر چشم از آن فروبندى دیدگان بسـیارى آن را  

بـدو  اى  ها به او انتساب برد، و هر فرقه باره مردى که همه فضیلت بیند. و چه گویم در مى
دارند، پس او رئـیس و سرچشـمه و    شود، و هر گروهى او را به خود منتسب مى منتهى مى

  48هاست. ساالر همه فضیلت
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دانـاترین   طالب اندیشمندان و بزرگان معتقدند که على بن ابى  بسیاري از صاحب نظران و
روشـن   البته .بردند فرد زمان خویش بوده است و مردم در علوم عقلى و نقلى از او بهره مى

  العاده است. است که الزمه چنین جایگاهی داشتن هوش و ذکاوت فوق
اندیشـمندان و صـاحب نظـران مکاتـب و مـذاهب        راندك از اظهار نظي اینک به موارد

 .شود جایگاه علمی امام اشاره میخصوص مختلف در 
  نویسد:  چنین می دانشمند برجسته اهل سنت در تبیین جایگاه علمی امام علی اسکافی

هاست و علما قـبال   آن برتر از همه آن هعلم توحید که منزلت آن واالتر از همه علوم و رتب
ه   با على ،سخن گفته بودند و خطبا در باره آن داد سخن داده بودند پیرامون آن به منصـ

این علم را نشانه متعلّمان و حجت منکران قرار داد. ایـن اسـت    ظهور رسید و حضرت
در ایمان، و آیا کسى توانسته اسـت ایـن ویژگـى را     ویژگى مختصر و مفصل حضرت

  49چنین گرد آورد و به اوجش دست یازد؟
نویسد: به طور کلی جایگاه او در علم آن قدر باالست که هیچ کس نه  نیز مى الحدید ابی ابن

خود را معـدن علـم و   آن حضرت، و سزاوار است  ،شود رسد و نه به او نزدیک مى به او مى
 50سرچشمه حکمت بداند.

  گوید:  مى در بیان دالیل امامت حضرت شیخ طوسى
و  و فراوانى مالزمـت رکـاب پیـامبر    ،تر بود به سبب قوت در حدس آگاه زیرا على

آمدند.  مى گرفتن بسیار از ایشان. صحابه در بیشتر رویدادها پس از خطا نزد حضرت بهره
فرموده است: برترین شما در قضاوت على است. فضال در همه علوم به او استناد  پیامبر

 51ر داده بود.جویند و او خود از این امر خب مى

  ند: ک چنین استدالل می حضرت این در تشریح هوش و ذکاوت آن عالمه حلی
طالب در نهایت تیزهوشى و ذکاوت بود و در تعلّم و فراگیرى بسیار حـریص.   ابى  على بن

کـه در علـم و فضـل     (از پیامبر)، شب و روز بـا پیـامبر   از کوچکى تا هنگام جدایى
روشن است کـه چنـین شـاگردى     ،این بنابر ت بسیارى داشت.ترین افراد بود، مالزم کامل

مالزم با چنین معلمى کامـل کـه در آمـوزش دادن بسـى آزمنـد اسـت و از شـاگرد در        
فراگرفتن؛ شاگردى در نهایت کمال و اوج فضل و دانش، خود برهانى قطعى و لمى است 

   52خورد. که در آن اختالفى به چشم نمى

 اعتـراف زبان به  ،هم علیحضرت شود که حتی دشمنان  ی مطرح میدر حالاتهامات گونه  این
  امیرالمـؤمنین خبر شهادت حضـرت   هنگامی که عمربن  عبداهللا .اند در عظمت علمی گشوده
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اَولَم یرَوا اَنّا نَأْتی الْأرض نَنْقُصها منْ «و این آیه شریفه را خواند:  را شنید بسیار تأسف خورد
همانا تو در علم، ظرف اکبر بودي، امروز با  !آنگاه گفت: اي امیرالمؤمنین) 42(رعد:» اَطْرافها

  53و رکن رکین ایمان شکست خورد و از بین رفت.شد رفتن تو علَمِ اسالم ناقص 
  گوید:  مینیز  بن شعبه ةمغیر

وقتـی خبـر شـهادت     .معاویه در روزي بسیار گرم، بـا زن خـود مشـغول صـحبت بـود     
را به وي دادند آیه استرجاع را خواند و گفت: مردم چگونه معـدن علـم و     امیرالمؤمنین

کنم، تو تا دیروز بـه   ها و فقه را از دست دادند؟ زنش گفت: من تعجب می حلم و فضیلت
دانـی کـه    گفتی، امروز بر مرگ او متأثّري؟ معاویه گفت: واي بر تو، تـو نمـی   او ناسزا می

  54چه شخصیتی بود؟شبیه  ،از جهت علم و فضل علی

  گيري نتيجه
وسعت علم و دانش ایشان است که دوسـت و   هاي ممتاز و برجسته علی یکی از ویژگی

هاي ایشان را دانش وسـیع ایشـان بـه     اند. همچنین یکی از ویژگی دشمن بدان اعتراف کرده
اند. نیز یکی دیگر از صفات ایشـان را در فـن خطابـه و     احکام شریعت و علوم قرآن دانسته

اند. بسیاري  سخن دانسته گیري از کلمات و جمالت در ایراد العاده ایشان در بهره تسلط فوق
را بررسی و ایشـان   از خاورشناسانی که در البه الي تحقیقاتشان جایگاه و شخصیت علی

اند نیز بدان اعتراف نمـوده و عظمـت علمـی امـام را در ابـواب گونـاگونش        را معرفی کرده
ی از انـد. امـا در میـان ایشـان برخـ      و به تشریح آن پرداخته و تحلیل و بررسی کـرده   ستوده

خاورشناسان نیز به دالیل مختلفی همچون ناآگاهی از جایگـاه امامـت در مکتـب اسـالم و     
عدم بررسی کافی منابع مرتبط با این موضوع و همچنین عدم مراجعه به منـابع معتبـر و در   

تشــکیک کــرده و بــه  اي در بعضــی از ابــواب دانــش امــام مـواردي بــه شــکل مغرضــانه 
  اند. گیري پرداخته خرده
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  .1362کتابخانه اسالمیه،  بی جا،، األمالی شیخ صدوق،
 .ق1413، قم، کنگره جهانى شیخ مفید، االرشاد، مفیدشیخ 



۷۰      ۱۳۹۰ويك، پاييز و زمستان  سوم، پياپي سيشماره شتم، سال ه  

  ق.1407، دفتر تبلیغات اسالمى قم، ،تجرید االعتقادخواجه نصیرالدین، ، طوسى
 سوم، تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، ترجمه آذرتاش،آذرنوش، چ، تاریخ ادبیات عرب، ژان محمدعبدالجلیل، 
1376.  

  تا. ، بیاالستقامه مطبعۀقاهره،  ،شرح نهج البالغه ،محمد عبده،
  .ق1399 دارالکتاب العربی، بیروت، دوم، چ ،أسداالسالم و قدیسه االمام علیروکس،  ،العزیزي

  ، بی تا.قم، مؤسسۀ النشر اإلسالمی ،کشف المراد فی شرح تجرید االعتقادبن یوسف،  حسن امه حلى،علّ
  .1379، تاریخ و فرهنگتهران،  ،سیماي نهج البالغه، محمدمهدي علیقلی،

  .ق 1420، بیروت، دار المورخ العربى، الدراسات القرانیهالمستشرقون و الصغیر، محمدحسین،  على
  .ق 1392 ،اسالمیۀ ، تهران  دوم، چ ،فضائل الخمسۀ من الصحاح الستۀ سیدمرتضى، ، فیروزآبادي

   .ق 1415الصدر،  دوم، تهران، چ ، تفسیر الصافى مالمحسن، ،فیض کاشانى
  .ق1407  ، اإلسالمیۀتهران، دار الکتب  چهارم، چ ،الکافی محمدبن یعقوب،، کلینی

  .1381 فروزان، تهران، اي، فریدون بدره ترجمه ،تعالیم امام محمد باقر هاي شیعی: نخستین اندیشهارزینا، ، الالنی
  .ق1404الوفاء،  مؤسسۀبیروت،  ،بحاراالنوار ،رمحمدباق، مجلسی

  . ق 1409 ، مکتبۀ آیۀ اهللا المرعشى النجفى  قم، ،الباطلإحقاق الحق و إزهاق   قاضى نور اهللا، ،مرعشى تستري
  .ق1409 ،الهجرةدار چ دوم، قم،  ،رمروج الذهب و معادن الجوهبن على،  بن الحسین على، مسعودي
  .ق1425 ،مؤسسۀالنشراالسالمی قم، هارم،چ چ ،التمهید فی علوم القرآن، محمدهادي معرفت،

  تا. جا، مرکزتحقیقات اسالمی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، بی ، بیالبالغهعلی در آیینه نهج نمازي، حسین، 
 .1385 ادیان،، قم، محمدتقی اکبريترجمه  ،تشیع هاینس،، هالم

  .1373آزر میدخت مشایخ فریدنی، تهران، مرکز دانشگاهی،ترجمه ، تشیع در هندجان نور من، ، هالیستر
المعارف اسـالم؛ تشـابه اسـمی،     دائرةدر کتاب  علی بن ابی طالب نقد و بررسی مقاله« پناه، محمدرضا، هدایت

  .95-42، ص1380رو بها 1379زمستان ، 5 و 4ش  ،نامه علوم انسانی، »تفاوت ماهوي 
  


