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یادداشت نویسنده برای نسخۀ فارسی

»أنا مدينة العلم و علّي بابها فمن اراد العلم فليأت الباب.«
از  بايد  است  علم  جويای  که  هر  آن؛  دروازۀ  علی  و  علمم  شهر  من 

دروازۀ آن وارد شود.
محمد نبی )درود خدا بر او( 

بســيار شــاد و مفتخرم از اينکه اين يادداشــت را برای نسخۀ فارســی وارث پيامبر 
می نويسم. بخشی از اين شادی به ادبيات غنی فارسی در زمينۀ زندگی و زمانۀ علی)ع( 
برمی گردد که من تا حد زيادی از آن ســود برده ام. محققان، شــاعران و نويسندگان 
زيادی در ســتايش اين شخصيت بزرگ به زبان فارســی چه در قديم و چه در دورۀ 
جديد نگاشــته اند. اينکه بتوانی به اين حجم از آثار اثــر جديدی بيفزايی متواضعانه 
يبا بوده است؛ اين  باعث افتخار بزرگی اســت. زبان فارســی همواره زبانی يگانه و ز
زبان به گونه ای با روح مخاطبانش سخن می گويد که کم تر زبانی توانايی آن را دارد. 
ترجمــۀ اين کتاب به زبان شــاعرانۀ مردمانی که مدت های مديد ستايشــگر علی)ع( 
بوده اند برايم واقعًا ارزشمند اســت. بسيار مفتخرم که نشر هرمس در کنار ساير آثار 
فوق العاده ای که به خوبی نزد خوانندگان فارسی زبان شناخته شده اند اين اثر را واجد 

کيفيت برای ترجمه و چاپ تشخيص داد.
به ويژه بايد از جناب آقای مهدی فيروزان، مدير مؤسســۀ شهر کتاب،و دوستم 



وارث پيامبرده 

دکتــر محمد کالنتری از کالــج رويال هالووِی لندن و نيز محمدحســين جراحی از 
دانشگاه کارولينای شمالی در چپل هيل تشکر کنم.

امام علی )ع( برای مســلمانان در هر جايی که باشــند ـــ فــارغ از مذهب يا هويت 
سياسی شــان ــ نيــاز به معرفی نــدارد. آثار امام علــی)ع( به ويــژه خطبه ها و کالم 
برجســته اش در نهج البالغه برای هر جويای حکمت و معرفتی الهام بخش اســت. 
نمی توان از اسالم سخن گفت و از علی)ع( به عنوان چهرۀ اصلی اين دين بعد از پيامبر 
ذکری به ميان نياورد. هيچ اثری دربارۀ ابعاد عرفانی اســالم بدون اشــاره به علی)ع( 
آغاز نمی شود. هيچ بحث فقهی ای از فقهای بزرگ اسالم از جمله چهار فقيه بزرگ 
مکاتب فقهِی اهل ســنت ــ حنبلی، شــافعی، مالکی، حنفی ــــ بدون فراگيری از 
داوری های علی)ع( صورت بندی نمی شود. خطبه های علی)ع( دربارۀ ضرورت وجود 
عدالت و برابری در يک جامعۀ سالم بنياِن برداشت اسالم از حکمرانی خوب است. 
اما، به رغم همۀ اين ِاسـنادهای روشـن در ميان فرقه های اسـالمی، مصيبت اين 
اسـت کـه نـام علی)ع( همچنين بـا نزاع های بی حاصـل عجين بوده اسـت و اغلب با 
انشـعابی بزرگ در اسالم تعريف می شود. هيچ بدبختی ای بزرگ تر از اين برای اسالم 
و امـت اسـالمی وجـود نـدارد. بـه همين دليـل، اغلب مردم از سـتايش متناسـب با 
شخصيت علی)ع( شرم زده و بيمناک اند، به اين گمان که با اين ناديده انگاری می توانند 
از نزاع ها و بگومگوها دوری کنند. اکنون زمان آن اسـت که اعمال علی)ع( و ميراث 
ــ زمانۀ کنار گذاشـتن علی)ع( نيسـت. علی)ع( پل  او همـگان را کنـار هـم جمع کندـ 

است، و بدون اين پل هيچ وحدت يا رستگاری ای در کار نخواهد بود.  
ســخنان فراوان پيامبر در اين باره که هيچ کس به جز علی)ع( به لحاظ برجستگی 
فضل و شــخصيت به پيامبر نزديک نيست عظمت علی)ع( را نشان می دهد. علی)ع( 
رقيب کســی نبود زيرا هيچ کس در حد و اندازه های او نبود ــ اين رازی مگو نيست 

بلکه امری است روشن همچون آفتاب درخشان در آسمان.  
اين کتاب بر پايۀ منابع شــيعه و سنی فراهم آمده اســت و تالش دارد علی)ع( را 
کادميک و نيز ســوءتفاهم ها خارج کند، به ويژه بــرای جهان غرب که  از انــزوای آ
امروزه توجه روزافزونی به آثار و تحقيقات اســالمی نشان می دهد. اغلب گفتمان ها 



يادداشت نويسنده برای نسخۀ فارسی  يازده

گاه هستند؛ دليلش می تواند  عامدانه علی)ع( را ناديده می گيرند يا اساسًا راجع به او ناآ
فقدان دسترسی به منابع باشد يا اينکه به اشتباه علی)ع( را متعلق به گروه اقليت شيعه 
می داننــد. اين کتاب درس هايی نيز برای پيروان و دوســتداران علی)ع( دارد تا پيام او 
را مورد بازنگری قرار دهند و صورت بندی مجددی دربارۀ شــيوه های ارائه و معرفی 
شــخصيت علی)ع( داشته باشــند. گفت وگو دربارۀ علی)ع( بايد از مسائل مربوط به 
قدرت سياســی فراتر برود ــ توجه علی)ع( فقط معطوف به اين مسئله نبود، گرچه او 
در اين موضوع صاحب حق بود. او هيچ گاه به دنبال توطئه و دسيســه چينی نرفت و 
هرگز از زور و فشــار يا مانورهای سياسی برای به چنگ آوردن قدرت بهره نگرفت، 
زيرا قدرت هيچ گاه هدف اصلی او نبود. هدف اصلی علی )ع( زنده نگه داشتن ميراث 
معنــوی پيامبر بود چرا که او وصی و جانشــين واقعی او بود. برای همين بود که در 
حال مرگ اين کالم مشــهور را ادا کرد: »به خدای کعبه که رســتگار شدم« ــ زيرا 
می دانست با ترک تعّلقات دنيوی توانسته است به نقشی که برايش در نظر گرفته شده 
بود يعنی ميراث دارِی معنوی پيامبر وفادار بماند. او سعی کرد نه تنها پلی ميان نسل ها 
باشــد بلکه در حفظ و زنده نگه داشتن روح اســالم در آينده نقش مهمی ايفا کند. 
سخن گفتن دربارۀ علی)ع( فارغ از رويکردهای مقايسه ای است، زيرا او فراتر از هر 
نوع مقايسه ای بود. اگر يک ويژگی شاخص برای هويت علی)ع( بتوان برشمرد همانا 
چيزی غير از عشق و فداکاری بی چشمداشت وی در راه پيامبر و رسالت او نيست. 

اين کتاب تالش متواضعانۀ من برای نشان دادن همين نکته است.

در نگارش اين کتاب افرادی از سراســر جهان و از همۀ فرقه های اسالمی مرا مورد 
حمايت قــرار دادند. کتاب اکنون در حال ترجمه به زبان عربی و نيز اردوســت اما 
بسيار شادمانم از اينکه ناشر فارسی از ديگران پيشی گرفت و نسخۀ فارسی نخستين 
برگردان اين کتاب از انگليســی خواهد بود. برای من بــه لحاظ معنوی پرداختن به 
اين موضوع بســيار ثمربخش بود و از اين بابت بسيار خوشوقتم. هنگام نوشتن آرزو 
می کــردم اين کار هرگز به پايان نرســد زيرا برايم پاداش ها و خوشــايندهای معنوی 
بســياری به همراه داشــت. دعا می کنم اثر من اين انگيزه را در نويســندگان جوان 
ايجــاد کند تا با ديدی عميق تر به خطبه هــا و کالم امام علی)ع( بنگرند و آثاری توليد 



وارث پيامبردوازده

کنند که نه تنها برای مسلمانان الهام بخش باشــد بلکه پيام برابری طلبانۀ اسالم را به 
غيرمسلمانان نيز بشناساند.

خوش دارم اين يادداشت را با نقل چند بيت از شاعر و متفکر بزرگ جنوب آسيا 
محمد اقبال ــ که در ايران به اقبال الهوری معروف است ــ به پايان ببرم. 

علــی مــردان  شــه  اول  عشــق را ســرمايۀ ايمــان علــیُمســِلم 
زنــده ام دودمانــش  والی  تابنــده اماز  در جهــان مثــل گهــر 
نظــاره ام وارفتــۀ  آواره امنرگســم  بــو  چــو  خيابانــش  در 
ِمی اگــر ريزد ز تاِک من ازوســتزمزم ار جوشــد ز خاک من ازوست
آيينــه ام او  ِمهــر  از  و  نــوا در ســينه امخاکــم  می تــوان ديــدن 
گرفــت پيغمبــر  فــال  او  رخ  ملــت حق از شــکوهش فر گرفتاز 
فرمــوده اش مبيــن  ديــن  دوده اشقــّوت  از  آيين پذيــر  کائنــات 

دکتر حسن عباس
سوم ژوئن 2022
 www.drhassanabbas.com



یادداشت مترجم

از دوســت عزيزم جناب آقــای مرتضی کاردر، مديرعامل انتشــارت هرمس، برای 
پيشــنهاد ترجمۀ اين کتاب و فراهم کردن امکان نشــر آن تشــکر می کنم. همچنين 
از ســرکار خانم شريفی برای پيگيری مستمر و ســرکار خانم عالی برای ويرايش اثر 
سپاســگزارم. از همسر مهربانم و فرزند دلبندم نيز به دليل صبوری و همراهی در اين 

مدت سپاس دو چندان دارم.
ثمرۀ اين تالش را تقديم می کنم به خاطرۀ دايی گرامی ام اســتاد محمدتقی شفيق، 
کتاب شــناس و تراث شناس و مثنوی پژوِه فروتن و بی هياهو، که بر اثر بيماری کرونا 
در شهريور 1400 ما را ترک گفت. ايشان حق بزرگی بر گردن من دارد و صد حيف و 
افســوس که در ايام حيات آن مرحوم آن چنان که بايد نتوانستم حق گزاری هميشگی 
و درونی ام را ابراز کنم. او به موال علی عشق می ورزيد و با نهج البالغه مأنوس بود؛ 

اميدوارم که يادکرد او بر سرلوحۀ اين اثر خاطرش را شاد کند.    
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مقدمه
محمد رسـول ]خدا)ص([ از اولين سـاعت رسـالت تا واپسـين دِم خاکسـپاری رفيق 
شـفيقی داشـت کـه هيـچ گاه او را تنهـا نگذاشـت، کسـی کـه او را بـا کمـال ميـل 
بـرادر و معـاون خـود می خوانـد و نسـبت او بـه خـود را هماننـد نسـبت هـارون به 

موسـی می دانسـت.
ادوارد گیبون 1

روايـت  را  م(   599-661( ابی طالـب)ع(  ابـن  علـی  زندگـی  داسـتان  کتـاب  ايـن 
می کنـد، داسـتانی جـذاب و در عيـن حـال اسـرارآميز دربـارۀ مـردی فوق العـاده. 
زندگـی علی)ع( با تاريخ و سياسـت در اسـالم پيونـدی ناگسسـتنی دارد؛ هم در دورۀ 
ظهـور و رشـد اسـالم و هـم در دورۀ معاصـر و رويارويـی بـا مشـکالت و معضالِت 
مسـلمانان امـروز. به رغـم اينکه مخالفان علـی)ع( ميراث او را عامل تفرقه در اسـالم 
معرفـی می کننـد، در ادبيـات رايـج مسـلمانان علـی)ع( بـه شـجاعت و نيـز معنويت 
بی نظيـرش شـهره اسـت. در واقع، بعـد از پيامبـر)ص(، او محبوب تريـن قهرمان نزد 
مسـلمانان اسـت. مشـکل وقتـی ظاهـر می شـود کـه می فهميـم ايـن محبوبيـت در 

عيـن شـکوهمند بـودن غم انگيـز اسـت ـــ قرن هـا چنين بوده اسـت.
همه چيـز از سـال 610 آغـاز شـد. در ايـن سـال شـهر مکه مشـمول عنايـت الهی 
شـد و فرشـتۀ خـدا ـــ جبرئيـل ـــ پيـام الهـی را بـه يکـی از اهالـی آنجـا ابـالغ کرد. 

1. Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, Vol. II, in Robert Maynard Hutchins 
(ed.), Great Books of the Western World, Vol. 41 (Chicago: Encyclopedia Britannica, 1952), p. 246. 
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بی عدالتی، بداخالقی، شـرک و بت پرسـتی، و مشـکالت اجتماعِی گسـتردْه عربستان 
را در بـر گرفتـه بـود و مـردم در حـال خـو گرفتـن تدريجی بـا ايـن نابسـامانی ها بودند 
کـه ديـدار پيامبـر)ص( بـا جبرئيـل رخ داد. جبرئيـل حامـل وحـی بـرای مـردی بـود که 
ـ محمـد)ص(. هنـگام نـازل  به عنـوان آخريـن پيامبـر خـدا بـر روی زميـن ظهـور کرد ـ
ـ که بـه دليـل پارسـايی و صداقتـش نـزد مردم  شـدن جبرئيـل بـر محمـِد چهل سـاله ـ
بسـيار محتـرم بـود ـــ او در غـاری در باالی کـوه خلـوت گزيده بـود. پيـام جبرئيل با 

ايـن دعـوت از محمـد)ص( شـروع می شـد که:
بخـوان بـه نـام پـروردگارت که همـۀ آفريده ها را آفريـد، همو که انسـان را از 

لختـۀ خون آفريد. بخـوان، و پـروردگارت کريم ترين اسـت )علق 1-3(.1
و از ايـن لحظـه به بعـد اوضاع عربسـتان برای هميشـه تغيير کرد. با نـزول پی در پی 
وحـی الهی، و انتشـار آن توسـط محمِد پيامبر)ص( در سرتاسـر سـرزمين عربسـتان، 
اعـراب بـا جهان بينـی و شـيوۀ تـازه ای از زندگـی آشـنا شـدند کـه »اسـالم« ناميده 
شـد. در عصـر جاهليـت و خرافـات، که وجـود خدايان متعـدد در عربسـتان امری 
عـادی بـود، اسـالم بـا محوری تريـن مفهـوم خـود يعنـی انديشـۀ توحيد، کـه همانا 
تأکيـد بـر يگانگـِی خداونـدی )الّلـه( اسـت کـه رحمـت او شـامل انسـان و ديگـر 

مخلوقـات اسـت، چهرۀ جديـدی را ترسـيم کرد.
البتـه پيـام توحيـد خداوند پيامـی ازلی بود، به ويژه در سـنت يهودیـ  مسـيحی، 
کـه طبـق آن، خداونـد واقعيتـی يگانـه و تکثرناپذيـر دانسـته می شـد. تـا آن زمـان 
آخريـن فـرد در فهرسـت بلنـد پيامبـران الهـی مسـيح پسـر مريـم بـود که بـه عربی 
او را عيسـی و بـه تعبيـر قرآنـی مسـيح و روح خـدا )روح الّلـه( می ناميدنـد. بـا 
شـد.2  کامـل  فهرسـت  ايـن  الهـی  پيامبـر  آخريـن  به عنـوان  محمـد)ص(  انتخـاب 
محمـد)ص( آخريـن نماينـده ای اسـت کـه پيـام الهـی را تـوأم بـا معنويـت، مهربانـی 
ـ تبليغ  ـ کـه بـرای دوسـتان و دشـمنانش بـه يـک انـدازه جـذاب بود ـ و امانتداری ـ

می کـرد.

1.در ترجمۀ آيات قرآن کريم در سرتاسر متن از ترجمۀ فوالدوند استفاده شده است. ــ م.
2. برای نمونه بنگريد به سورۀ نساء، 171.
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ذکـر ايـن نکتـه ضروری اسـت که پيـام اصلی اسـالم که محمـِد پيامبـر)ص( آن را 
ـ کـه مـورد فراموشـی قرار  تبليـغ می کـرد در واقـع اسـتمرار وحی هـای پيشـين بود ـ
گرفتـه يـا دچـار تغييـر شـده بودنـد. در واقـع، همان طـور کـه ظهـور مسـيحيت در 
ادامـۀ يهوديت بود، اسـالم نيـز در ادامۀ مسـيحيت بود. خدای مورد پرسـتش در هر 
يـک از ايـن اديـان ابراهيمـی مشـترک اسـت و بـه هميـن دليل همـۀ ايـن نظام های 
اعتقـادی در عمـق بـا يکديگر وحـدت دارنـد. وظيفۀ محمـد)ص( اين بود کـه بر اين 
مسـيِر فرورفتـه در تاريکی مجـددًا نور بتاباند و بـا تقويت حقيقت و پشـتيبانی از آن 
همـۀ مـردم را در معنويـِت عميقی که بدان احسـاِس تعلق داشـتند سـهيم کند. روح 

اسـالم نـه چيـزی بيش تـر و نه چيـزی کم تـر بود.
طريـق نبـوی در ذات خـود دو جنبـۀ اساسـی دارد: اول، قـرار دادن خداونـد 
گاهـی و توجـه بشـری. دوم، از کار انداختـن ظريـف »خـوِد نفسـانی«،  در کانـون آ
برچيـدن هـر چيـز کاذب، هـر چيـزی کـه نفـس آن را بـرای دفـاع از جايـگاه خود 
برسـاخته اسـت. ايـن از کار انداختـِن »خـود« بـر خـالف اکثـر ارزش هـا و طـرز 
ـ بود. پيام اصلی اسـالم مبـارزه با نفس  ــ و حتی شـايد امـروزـ  فکرهـای آن زمـانـ 
ـ از نظر اسـالم، قلوب  بـه منظـور پاکسـازی درونـی از طريق يـاد خـدای يکتا بود ــ

از ايـن طريـق می تواننـد ذات الهـی را واقعـًا بشناسـند و سـتايش کننـد.
گاهـی از خـدا و تسـليم  ايـن دو جنبـه بـه طـور ذاتـی در پيونـد بـا يکديگرنـد: آ
داوطلبانـه در برابـر خواسـت او موجب رهايی انسـان از حـرص و آز و خودخواهی، 
يعنـی ويژگی هـای فسـادآفرين در جامعـه، می شـود. قدرت طلبـی و مادی گرايـی 
علـت نابرابـری و توزيـع ناعادالنـۀ ثـروت و منابع اسـت. تبعيـض نـژادی و اعمال 
ظالمانـه ابزارهـای نيـل به قـدرت و ماديات هسـتند. از سـوی ديگـر، جامعۀ بدون 
قـدرت و ثـروت دچـار تحقيـر و فقـر و ظلم اسـت، و يکـی از مأموريت هـای اصلی 
اسـالم بهبـود وضـع فقيـران و توانمندسـازی ضعيفـان بـود؛ همـان چيزی کـه مورد 
حمايـت بـودا و عيسـی و ده فرمان موسـی نيز بوده اسـت. اسـالم هم مجـددًا بر اين 
آرمان هـا تأکيـد می کـرد. چالش هـای فـراروی محمـد)ص( نيـز همـان چالش هـای 
پيشـينيان بـود. محمـد)ص( در يکـی از آخريـن خطبه هـای خـود پيش از وفـات، در 
کوه عرفات در سـال 632 م، در عبارتی مشـهور اظهار داشـت: »عرب بر غيرعرب 
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برتـری نـدارد، و غيرعـرب نيـز بـر عـرب برتـری نـدارد، کما اينکـه سفيدپوسـت بر 
سياه پوسـت و سياه پوسـت بـر سفيدپوسـت برتـری نـدارد، مگـر بـه اعتبـار تقـوا و 

نيک.«1 اعمـال 
هـدف او بازآفرينـی انسـانيِت ازدسـت رفته و نرم کـردن قلب هايی بود کـه به طرز 
ـ رويـه ای  وحشـيانه ای حتـی دختـران تـازه به دنيا آمـدۀ خـود را زنده به گـور می کردند ـ
معمـول در عربسـتاِن قبل از اسـالم. پيمـودن راه پيامبری برای محمد)ص( اصاًل آسـان 
نبـود. امـا عنايـت الهی شـامل حال او شـد و او در اين سـفر روحانـی و در عين حال 
خطير به پشـتيبانی سـه حامـی دلگرم بـود: اول، عمويش ابوطالب2 کـه او را همچون 
فرزنـد خويـش پروراند و سـپس بی دريغ از او پشـتيبانی کـرد و تا به آخر بـه او وفادار 
مانـد. دوم، همسـر محبوبـش خديجه)س( کـه پيامبـر)ص( از ثروتش بـرای کمک مالی 
بـه مسـلمانان اسـتفاده کـرد و از اين امـکان در عبور از دورۀ سـختی کـه در آن گرفتار 
شـده بـود بهره گرفـت. و سـرانجام، علی)ع( )پسـر ابوطالـب(، پسـرعمو و حامی او، 
کـه او خـود در کودکی سرپرسـتی و مراقبتش را عهده دار شـده بود. علـی)ع( از زمانی 
کـه در کودکـی اسـالم آورد تـا لحظۀ درگذشـت پيامبـر)ص( مـورد اعتمادترين فـرد نزِد 

او و نيـز قوی تريـن مدافـع او بود.
اسـالم در طـی فرايند پيچيـده ای به تدريج در عربسـتان مقبوليـت يافت. علی)ع( 
در ايـن دوره دسـت راسـت محمد)ص( محسـوب می شـد. وقتی پيامبر)ص( مـورد آزار 
و اذيـت قـرار می  گرفـت، علـی)ع( را در کنـار خـود می ديـد. وقتـی پيامبـر)ص( اقامۀ 
نمـاز می کـرد، علـی)ع( بـه او اقتـدا می کـرد. وقتی مـردم قصد کشـتن پيامبـر)ص( را 
داشـتند، علـی)ع( بـا بـه خطر انداختـن جان خـود، به جـای او در بسـترش آرميد و 
بـا ايـن کار جانـش را رهايـی بخشـيد. علـی)ع( فقـط از قـدرت و نيروی جسـمانی 
برخـوردار نبـود؛ گرچـه شـجاعتش مهـم بـود، امـا از احسـاس وفـاداری و قدرت 
معنـوی مطلق او ناشـی می شـد. محمد)ص( در بسـياری از موقعيت هـا جايگاه ويژۀ 
او را تأييـد می کـرد. حتـی يـک بـار گفـت: »نسـبت علـی)ع( بـه مـن مثـل نسـبت 

1. Asma Afsaruddin, The First Muslims: History and Memory (Oxford: Oneworld Publications, 
2008), pp. 14-15.

2. نام کامل ابوطالب عبدمناف بن عبدالمطلب بود، اما عمومًا ابوطالب ناميده می شد. 
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هـارون بـه موسـی اسـت، به جـز اينکه بعـد از مـن پيامبری نيسـت.«1
پـس، قابـل درک اسـت کـه پـس از درگذشـت پيامبـر)ص( بـه مـردی بـا چنيـن 
شـهامت و دانشـی بـه چشـم رهبر بعـدی نگاه شـود. اين عقالنی اسـت کـه جامعۀ 
مسـلمانان بـه دسـتيار اصلـِی رهبر خـود در زمانی کـه او ديگر در ميانشـان نيسـت 
بـه چشـم رهبـر و راهنمـا نـگاه کنند؛ و حتـی از منظـری می تـوان درجـۀ عقالنيت 
بيش تـری بـرای ايـن نـوع نـگاه قائـل بـود، چـرا کـه اگـر چنين شـخصی بـه چنان 
موقعيتـی نرسـد، ايجـاد تفرقـه و شـکاف در جامعـه امـر دور از انتظـاری نخواهـد 
بـود. امـا نکتـۀ غيرمنتظـره عمق ايـن شـکاف اجتماعـی و طوالنی شـدنش بود به 

نحـوی کـه علـی)ع( در ميانـۀ نزاعـی به امتـداد قرن هـا قـرار گرفت.
ـ او مدافع شـورمند  علـی)ع( بـرای اسـالم چيـزی بيش تـر از راهنمـا و راهبر بود ــ
عدالـت و جنگجـوی شـجاعی بـود کـه بـه مقابلـه بـا دشـمنانی رفـت کـه هيچ کس 
يـارای ايسـتادگی در برابـر آنـان را نداشـت. او بيـش از هـر چيـز يـک قديـس بـرای 
اسـالم بود ـــ  ميـراث دار معنويـت پيامبـر)ص( بـه لطيف تريـن وجـه. بـه هميـن دليـل 
قديسـان و عرفـای صوفـی در طـول زمـان و در مناطـق مختلف احترام و عشـق خود 
را نسـبت بـه او از طريـق شـعر و موسـيقی ابـراز کرده انـد. در بسـياری از مواقـع، 
عارفـان در مسـير طلـب کمال معنوی بـا گفتن ذکر مـوزون »علی مـوال، علی موال« 
)بـه معنـی »علـی سـرَور مـا«( يا »علـی ولّی، ولـّی علی« )بـه معنی »علـی، قديس 
و دوسـت خـدا«( بـه جذبـه فرومی رونـد. صوفيـان مسـلمان، کـه از ابعـاد عرفانـی 
اسـالم الهـام می گيرنـد، بـدون ارجاع بـه آموزه هـا و شـخصيت علـی)ع( نمی توانند با 
جهان بينـی دينـی ارتبـاط برقـرار کننـد. علـی)ع( چهـره ای خنـدان و دوسـتی مهربان 
بـود، کسـی کـه مـردم در هـر زمـان و بـا هـر پيشـينه ای می توانسـتند و می تواننـد بـه 
او اتـکا کننـد. مؤمـن باشـيد يـا ملحد، دانشـجو يا اسـتاد، غربی يا شـرقی، داسـتان 

علـی)ع( بـرای شـما يکـی اسـت. او مـردی برای تمـام دوران هـا بوده و هسـت.
پـس، چـرا مردی که سـخت محبـوِب مهم ترين چهرۀ اسـالم، يعنـی پيامبر)ص(، 
بوده اسـت همان کسـی اسـت که در کانون نزاع های خشـونت آميز ميان مسـلمانان 

1. Muhammad al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, 4416, Book 64, Hadith 438, available at https://sun-
nah.com/bukhari/64/438.
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قـرار داشـته و حتـی تا بـه امـروز قـرار دارد؟ امـروزه نيز در بسـياری از کشـورهای 
اسـالمی طرفـداری از علـی)ع( می توانـد مشـکل آفرين باشـد. چگونه ممکن اسـت 
مـردی بـا چنيـن معنويتـی که بسـياری از پيروانـش ميـراث او را در طول هـزارۀ بعد 

حفـظ کرده انـد با چنين سرنوشـتی روبه رو شـده باشـد؟
يـک زندگی نامـۀ مناسـب دربـارۀ علـی)ع(، عـالوه بـر معرفـی صحيـح او بـه 
مخاطبـان غربـی، بايـد بتوانـد به اين پرسـش ها پاسـخ دهد. بـا وجود ايـن، امروزه 
يافتـن زندگی نامـۀ علـی)ع( در غـرب بسـيار دشـوار اسـت و محققان غربـی، چه در 
اروپـا و چـه در آمريکای شـمالی، چيزی در ايـن زمينه منتشـر نکرده اند. همچنين، 
هيـچ زندگی نامـه ای دربـارۀ علـی)ع( وجـود نـدارد کـه بـا مالحظـه و درنظرداشـت 
منظرهای مختلف سياسـی و الهياتی، در کشـورهای مسـلمان منتشـر شـده باشـد. 
مـن بسـياری از ]زندگی نامه هـای موجـود[ را مطالعـه کـرده ام، از جملـه برخـی از 
آثـاری را کـه بـا حمايـت رسـمی ايـران و عربسـتان سـعودی منتشـر شـده اند و نيز 
چنـد اثـر مـورد تأييـد حوزه هـای علميـه و علمـای برجسـتۀ نجـف را )شـهری کـه 
مقبـره و حـرم مسـحورکنندۀ علـی)ع( در آنجا قـرار دارد(. اما به اين نتيجه رسـيده ام 
کـه گزارش هـای مختلـِف فرقه گرايانـه از زندگی و ميـراث علـی)ع(، تصويری ناقص 
از او نشـان می دهنـد. قصـد دارم در اثـر حاضـر دانـش به دسـت آمده از ايـن آثـار را 
بـا تحقيقـات مسـتقل خـود ترکيب کنـم و بـه برخـی از موضوعـات ظاهـرًا پراکندۀ 
موجـود در آن هـا بپـردازم و به گونـه ای يکپارچه در مـورد آن ها بحث کنـم. بنابراين، 
جنبه هايـی از زندگـی و پيـام علـی)ع( را کـه تـا کنـون کم تـر مـورد تأکيـد قـرار گرفته 

برجسـته می کنم. اسـت 
انـدک  کـه  کسـی  بـرای  نبـی،  محمـِد  پسـرعموی  و  ابوطالـب  پسـر  علـی)ع(، 
عالقـه ای بـه مطالعـۀ اسـالم و مسـلمانان داشـته باشـد چهرۀ ناشـناخته ای نيسـت. 
او در يازده سـالگی کم سن و سـال ترين فـردی بـود کـه بـه پيامبـر)ص( ايمـان آورد؛ او 
و خديجـه، همسـر محمـد)ص(، اوليـن مؤمنـان بـه دين اسـالم بودنـد. در ميـان ياران 
پيامبـر)ص(، شـهرت علی)ع( مديون شـجاعت اسـتثنايی اش در دفـاع از جنبش نوپای 
اسـالم و نيـز دانـش فراوانـش بـود. او بـه عالمی پيشـگام، جنگجـو و متفکـر تبديل 
شـد؛ فـردی کـه در سـختی و آسـايش کنـار محمـد)ص( مانـد و بـا دختـر محبوبـش، 
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فاطمـۀ زهـرا)س(، ازدواج کـرد.
ادوارد گيبـون، مـورخ بريتانيايـی، در اثر جاودانـه اش افول و سـقوط امپراتوری 

روم، تصويـر علـی)ع( را بـه خوبـی جمع بنـدی می کند:
او شايسـتگی های يک شـاعر، سـرباز و قديـس را در خود جمـع کرده بود. 
دانـش و خردمنـدی او هنوز در مجموعه ای از سـخنان دينـی و اخالقی اش 
جلوه گـری می کنـد؛ و هرکـس کـه بـا زبـان يـا شمشـير بـه مخالفـت بـا او 
برخاسـت مغلـوب فصاحـت و شـجاعت او شـد. محمد رسـول ]خدا )ص( [ 
از اوليـن سـاعت رسـالت تا واپسـين دِم خاکسـپاری رفيق شـفيقی داشـت 
کـه هيـچ گاه او را تنهـا نگذاشـت، کسـی کـه او را بـا کمـال ميـل بـرادر و 
معـاون خـود می خوانـد و نسـبت او بـه خـود را هماننـد نسـبت هـارون بـه 

موسـی می دانسـت.1
بـه علـی)ع( القـاب و عناويـن زيـادی داده شـده اسـت کـه نشـان می دهـد او از 
آغـاز ظهـور اسـالم تـا به امـروز به دليـل ويژگی هـا و جايگاهش بسـيار مـورد توجه 
بـوده اسـت، القابـی ماننـد اسـداللّه )شـير خـدا(، حيـدر کـّرار )شـيری کـه دليرانه 
می جنگـد(، مرتضـی )برگزيـده(، اميرالمؤمنيـن )فرمانـده مومنـان(، مشکل گشـا 
)برطرف کننـدۀ مشـکالت(، ابوتـراب )پـدر خـاک، عنوانـی کـه پيامبـر)ص( بـه او 
اعطـا کـرده اسـت(، امام المتقيـن )رهبر پارسـايان و متقيان(، شـاِه مردان )پادشـاه 

شـجاعان(، و ولـد الکعبـه )مولـود کعبه(.
علـی)ع(، پـس از محمـد)ص(، فراز و نشـيب های زيادی را پشـت سـر گذاشـت و 
سـرانجام هنگامـی کـه مـردم بـرای گريـز از جنگ داخلـِی پيـش رو بـه در خانه اش 
او  از  و سـرخوردْه  ناراضـی  مـردِم  اسـالم شـد.  آوردنـد چهارميـن خليفـۀ  هجـوم 
خواسـتند تـا سـکان هدايت را در دسـت گيـرد. دوران آشـفته ای بود و علی)ع( کسـی 
نبـود کـه بخواهد از درخواسـت مردم تـن بزند. او برخـالف بسـياری از هم قطارانش 
ايجـاد  جهـت  در  فرصتـی  ايـن  او  بـرای  نمی کـرد.  رقابـت  قـدرت  کسـب  بـرای 
جامعـه ای برابرخـواه و تثبيـت عدالت از طريق پيـروی از آموزه های محمـد)ص( بود. 

1. Gibbon, Decline and Fall, p. 264.
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همچنيـن او در ميـان اصحـاب پيامبـر)ص( بـه اعتبـار مقام معنـوی و قدسـی اش فرد 
ـ که مرزهای جوامع مسـلمان در  يگانـه و ممتـازی بود؛ مشـايخ صوفی در آثارشـان ـ
ـ علـی)ع( را مشـعل داِر عالی مقاِم تصـوف و راهنمای  سراسـر جهـان را درنورديده اند ـ
جنبه هـای معنـوی اسـالم معرفـی می کننـد. موالنـا جالل الديـن رومـی، شـاعر و 

عـارف بـزرگ، بـا افتخـار می گويد: 
شاه شريعتم تويی، پير طريقتم تويی1عاشق مرتضی منم، دم همه دم علی علی

امـا مسـلمانان، به رغـم چنيـن داليـل اعتباربخشـی کـه در نـوع خـود بی نظيـر 
اسـت، بـر سـر ميـراث علـی)ع( اختـالف دارنـد و آن را بـه عامـل تفرقـه در تاريـخ 
اسـالم تبديـل کرده انـد. مسـلمانان شـيعه، کـه نـام خـود را از عنـوان شـيعة علـی 
بـه معنـی »پيـروان علـی« گرفته انـد، به شـدت تأکيـد می کننـد کـه علـی)ع( نه تنهـا 
وارث حقيقـی پيامبـر)ص( بـود و ايـن شايسـتگی را داشـت کـه اوليـن خليفـۀ اسـالم 
بعـد از محمـد نبـی باشـد )کـه بـه نظر آن هـا اين ِسـمت به ناحق از او سـلب شـد(، 
بلکـه همچنيـن او کسـی اسـت که صاحـب عنوان الهـِی امام اسـت، و ايـن تأييدی 
اسـت بـر اينکـه او جانشـين معنـوی پيامبـر)ص( اسـت. از نظـر تاريخی، جانشـينان 
پيامبـر)ص( يـاران برجسـتۀ او يعنـی ابوبکـر، عمـر بـن خطـاب، عثمان بـن عفان، و 
علـی)ع( بودنـد کـه اهـل سـنت از آن هـا بـا عنـوان »الخلفـاء الراشـدون« )خلفای 
هدايت شـده( يـاد می کننـد. طبـق تعريـف کارل ارنسـت، »گروهـی از مسـلمانان 
کـه وضـع سياسـی موجـود را، فـارغ از اينکـه عادالنـه بوده اسـت يـا نـه، پذيرفتند 
سـرانجام به سـنی معروف شـدند«2. سـنيان برخـالف شـيعيان معتقد بودنـد فرايند 
انتخـاب يـا انتصاب چهار خليفه منصفانه بوده اسـت. بسـياری از مسـلمانان سـنی 
و به ويـژه کسـانی کـه از جهت گيـری عرفانـی يـا صوفيانـه پيـروی می کننـد، مقـام 
معنـوی بی نظيـر علـی)ع( را به درسـتی تشـخيص می دهنـد و تحسـين می کننـد، اما 
در مورد مناقشـۀ جانشـينی سياسـی از اينکه همانند شـيعياِن طرفدار علی)ع( موضع 

1.اين شعر در منابع اصلی وجود ندارد و مؤلف هم منبعی برای آن ذکر نکرده است، اما در اجراهای موسيقايی، آن را 
به مولوی نسبت می دهند. ــ م. 

2. Carl W. Ernst, Following Muhammad: Rethinking Islam in the Contemporary World (Chapel 
Hill: University of North Carolina Press, 2003), p. 169.
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بگيرنـد خـودداری می کننـد )حداقـل به طـور علنی(. شـيعه و سـنی متفق القول اند 
کـه پيامبـر)ص( تنهـا چنـد هفتـه قبـل از مـرگ خـود در يـک گردهمايـی عمومـی 
بـزرگ بـه طـور قاطع اعـالم کـرد: »من کنـت مواله فهـذا علـیُّ مـواله«، يعنی هر 
کسـی کـه مـن موالی او هسـتم علـی)ع( نيز موالی اوسـت، اما تفسـير آن هـا از اين 
عبـارات متفـاوت اسـت. شـيعيان آن را بـه معنـای تعييـن صريـح علـی)ع( به عنوان 
جانشـين و ولـّی )سرپرسـت( مسـلمانان بعـد از پيامبـر)ص( می داننـد، در حالـی که 
اهـل سـنت معتقدنـد پيامبر)ص( با اين عبارات از مسـلمانان درخواسـت کرده اسـت 
کـه بـه علـی)ع( احترام بگذارنـد و او را تکريم کنند، نـه اينکه او را به عنوان جانشـين 

تأييـد کرده باشـد.1
روشـن اسـت که برای اکثر مسـلماناِن سـنی علی)ع( يکی از ياران بسـيار محترم 
 پيامبـر)ص( بـود، امـا بر سـه خليفـۀ اول اسـالم کـه در مجمـوع تقريبًا يـک ربع قرن 
)56-632( رهبـری جامعـۀ مسـلمان را بـر عهـده داشـتند برتـری نداشـت. در اين 
دوران، علـی)ع( بعـد از انـزوای اوليـه به عنـوان مشـاور سـه خليفۀ اول نقـش فعالی 
بـازی کـرد و از اينکه صرفًا به مسـافرت بپـردازد يا عهده دار نقش معلمی شـود فراتر 
رفـت و وارد عرصـۀ خدمـات عمومـی شـد. وقتـی کـه او خـود به خالفت رسـيد، 
اوضـاع به حـدی بـد شـده بـود کـه دورۀ چهارسـالۀ قـدرت او )61-656( بيش تـر 
صـرف جنگ هـای داخلـی و درافتـادن بـا شـورش ها و ظهور زشـت سياسـت های 
قبيلـه ای شـد. علـی)ع( بـا گروهـی از افـراد تشـنۀ قـدرت مواجـه شـده بود کـه پيام 
اسـالم را فرامـوش کـرده بودنـد. متعاقـب آن، علـی)ع( هنـگام اقامـۀ نمـاز صبح در 
مسـجد کوفـه، در عـراق کنونـی، بـه شـهادت رسـيد. قاتلـش ادعا می کـرد که يک 

مسـلمان معتقـد اسـت. ايـن به واقـع لحظـۀ غم انگيزی بـرای اسـالم بود.
در هميـن حـال، گسسـت فرقه ای، که در ابتدا نامحسـوس بود، ابعـاد خطرناکی 
بـه خـود گرفت و به سـرعت به صورت رقابتی شـديد گسـترش پيدا کـرد، زيرا بخش 
قابـل توجهـی از مسـلمانان در موافقـت يـا مخالفـت بـا جايـگاه علـی)ع( به عنـوان 

1. برای جزئيات تفصيلی بنگريد به:
‘Ghadeer Khum’, Oxford Bibliographies, available at http://www.oxford-bibliographies.com/
view/document/obo-97801953390155/obo-9780195390155.xml.
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وارث و جانشـين پيامبـر)ص( چـه از نظـر سياسـی و چـه معنـوی موضـع گرفتنـد. 
ايـن اختالفـات به تدريـج در قالـب مباحـث الهياتـی پديـدار شـد و با شـدت گرفتن 
رقابت هـای قبيلـه ای و قومـی و سياسـی تبديـل بـه نيرويـی سـخت ويرانگـر شـد. 
جامعـۀ وسـيع اسـالمی در ايـن فراينـِد نامقـدس قربانـِی تفرقه افکنـی و جدل هـای 
فرقـه ای شـد. جعـل و تحريِف تاريخ اسـالم برای دسـتيابی به قدرت سياسـی تثبيت 
نظام منـد ايـن رونـد را بـه دنبال داشـت. بـا وام گيری از انديشـۀ فيلسـوف فرانسـوی 
ميشـل فوکـو، می تـوان گفـت معرفـت تاريخـی و سياسـی اسـالم در خدمـت قدرت 
بـه وجـود آمـد.1 به جـز برخـی اسـتثنائات، ايـن امـر به ويـژه در زمـان خالفت هـای 
ـ کـه پس از خالفت سی سـالۀ چهار  امـوی )761-750( و عباسـی )1258-750( ـ
ـ بيش تر بـود. علـی)ع( و يـاران همراهـش  صحابـۀ پيامبـر)ص( بـه قـدرت رسـيدند ـ

بيـش از همـه در تيـررس ايـن ترور شـخصيت قـرار گرفتند.
شـگفت آنکـه محـل دفـن علـی)ع( در شـهر نجـف در عـراق امـروز تـا بيـش از 
يـک قـرن پـس از تـرور او مخفـی مانـد، زيـرا اعضـای خانـواده اش از بی احترامی 
دشـمنانش هـراس داشـتند. حـق با ايشـان بـود، زيرا حـرم علـی)ع( حداقـل دو بار 
در آتـش سـوخت و کامـاًل تخريـب شـد و بارها مـورد حمله قـرار گرفـت. معاويه، 
پسـر ابوسـفيان، رقيـب سياسـی علـی)ع( و مدعـی خالفـت کـه چنـد مـاه پـس از 
تـرور علـی)ع( بـه قـدرت رسـيد، امامـان جماعـت را وادار کـرده بـود در خطبه های 
نمـاز جمعـه علـی)ع( را سـّب کننـد. سياسـت و اصـول معاويـه کامـاًل در تضـاد بـا 
علـی)ع( بـود. بی احترامـی او بـه علـی)ع( در واقـع بـه معنـای هـدم اصول مسـاوات 
و عدالتخواهـی علـی)ع( بـود. در اصـل، معاويـه بـرای اسـالم چهـره ای ضد انقالب 
محسـوب می شـد. واقعيـِت ترسـناِک ديگـر جنايـات وحشـتناکی بود که بسـياری 
از حاکمـان امـوی عليـه خانواده، دوسـتان و پيـروان علی)ع( مرتکب شـدند. فاجعۀ 
کربـال، سـرزمينی کـه حسـين)ع( فرزنـد علـی)ع( و نـوۀ محمـد نبی بـه همـراه هفتاد 
و دو نفـر از اعضـای خانـواده و پيروانـش توسـط سـپاه يزيـد، پسـر معاويـه، بـه 
طـرز وحشـيانه ای در آن قتـل عـام شـدند، چهـرۀ واقعـی بنی اميـه را کاماًل آشـکار 

1. See Joseph Rouse, ‘Power/Knowledge’, in Gary Gutting (ed.), The Cambridge Companion to 
Foucault (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).
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کـرد. ايـن مرگبارتريـن چالشـی بـود کـه اسـالم بـا آن مواجـه شـد و در عيـن حـال 
نشـان دهندۀ ماهيـت ظلمـی بـود که بر خانـدان پيامبر اسـالم رفت و آن هـا فداکارانه 

بـرای زنـده نگـه داشـتن روح واقعـی اسـالم مجبور بـه تحمل آن شـدند.
انسـان دچـار حيـرت می شـود از اينکه چگونه ممکن اسـت در حالی که اسـالم و 
امپراتـوری مسـلمانان در حـال رشـد و شـکوفايی بود خانـوادۀ پيامبـر)ص( دچار چنين 
مصائبـی شـود. بيـش از هرچيز، اين سـؤال مطرح می شـود که مگر علـی)ع( چه کرده 
بـود کـه در نظـر برخـی از مسـلمانان آن قـدر ناپسـند بـود کـه او و جانشـينان معنوی 
او را بـه وحشـيانه ترين شـيوه ها مـورد حملـه قـرار می دادنـد؟ مسـلمانان افراطـی، 
ماننـد ناصبی هـای جديـد، کـه اهميتـی بـه جايـگاه خانـدان پيامبـر)ص( نمی دهند، با 

بی اعتنايـی بـه آموزه هـا و پيـام علـی)ع( همچنـان پيـرو اين گرايش هسـتند. 
روايـات معتبـر تاريخـی گواهـی می دهنـد کـه علـی)ع( به جـد جانشـينی محمِد 
نبـی را حـق خـود می دانسـت، امـا بـرای حفـظ وحـدت و قداسـت پيـام اسـالم از 
هرگونـه برخورد سياسـی با سـه خليفـۀ اول اجتناب کـرد. وقتی نوبت بـه رهبری او 
رسـيد، بـدون اتـالف وقت سـعی کـرد امتيازاتی کـه نخبـگان جديد مسـلمان برای 
خـود در نظـر گرفتـه بودنـد از بيـن ببـرد و برای برقـراری عدالـت و برابری سـخت 
تـالش کـرد. او صادقانه بـه مبارزه بـا خويشاوندسـاالری و فاميل بازی برخاسـت، 
و کنـار آمـدن بـا ايـن موضوع بـرای بسـياری از اهالی قدرت دشـوار بـود. اين برای 

علـی)ع( امـری شـخصی نبود، بلکـه يک اصـل بود.
علـی)ع( دارای پايـگاه حمايتـِی مسـتقل و نسـبتًا فعـال و پرشـوری بـود، امـا در 
ميـان حاميان سرسـختش در نسـل های بعد کسـان بسـياری بودند کـه مجموعه ای 
از چالش هـای مختلـف را در مسـير مأموريـت وی ايجـاد کردنـد. به عنـوان مثـال، 
گـروه کوچکـی از علويـان )معـروف بـه ُنَصيـری( کـه امـروزه بيش تـر در سـوريه 
زندگـی می کنند معتقدند علی)ع( تجّسـم و تجّسـد خداسـت، و ايـن اعتقاد برخالف 
احـکام اساسـی اسـالم اسـت. اين گـروه ذيـل دسـته بندی ُغـالت قـرار می گيرند و 
منظـور از آن هـا مبالغه گـران و افراط کنندگانـی اسـت کـه بـا زيـاده روی در نسـبت 
دادن ويژگی هـا و صفـات ممتـاز بـه علـی)ع( حتـی معتقد بـه برتری او بـر محمد)ص( 
هسـتند، در حالـی کـه برخـی از آن هـا او و پيامبـر)ص( را هم رتبـه می داننـد. بـرای 



وارث پیامبر12 

چنيـن طرفدارانـی، سـتايش بی حـد و حصـِر علـی)ع( تـا حد پرسـتش امـری عادی 
محسـوب می شـود. در کنـار اين هـا، عـده ای ديگـر به علـت غصِب حِق جانشـينِی 
علـی)ع( توسـط سـه خليفـۀ اول در ايمـان صادقانـۀ ايشـان ترديـد روا می دارنـد و 
بـا لعـن ايشـان خـود را راضـی می کننـد. برخـی از ايـن روايات کـه امـروزه جريان 
اصلـی روحانيـت شـيعه آن هـا را توجيه ناپذيـر و مـردود می شـمرد ريشـه در آزار و 

اذيـت شـيعيان در فضـای تفرقه افکنـی و ظلـم دارد.1
اسـالم نه تنهـا به رغـم چنيـن دسيسـه هايی زنـده ماند بلکـه به عنوان يک سـنت 
دينـی زنـده در سراسـر جهـان رونـق گرفـت. همچنيـن، مسـلمانان در زمينه هـای 
مختلـف اعـم از هنـر و علوم گرفتـه تا کشـورداری و ايجـاد امپراتـوری در قاره های 
مختلـف طـی چهـارده قـرن گذشـته برجسـته بوده اند. بـا وجود ايـن، امـروزه تنوع 
ايـن دگرديسـی، بـا جلوه هـای سياسـی خـاص خـود، تصويـری گيج کننـده ارائـه 
می دهـد. بـرای ناظـر غيرمتخصـص، تاريخ مسـلمانان از ايـن نظر کامـاًل معّماگون 
اسـت. بسـياری از مسـلمانان در مواجهـه بـا سـؤاالت سـخت از عميـق شـدن در 
تاريـِخ خـود خـودداری می کننـد. ناسـازگاری های داخلـی کـه در سـرزمين های 
»دشـمنان  کار  محصـول  به راحتـی  و  می شـود  گرفتـه  ناديـده  نمـود  رخ  اسـالمی 
اسـالم« دانسـته می شـود. اسـالم بـدون شـک دشـمنان خـود را دارد کـه در مسـير 
حرکتـش سـنگ اندازی کـرده و می کننـد، اما بـه نظر می رسـد برخـی از جدی ترين 
زخم هـا در پيکـر اسـالم خودخواسـته اسـت. عمومـًا مسـلمانان بـه جـای مواجهه 
بـا ايـن حقيقـت تلـخ بـرای گريـز از آن راهـی آسـان را برگزيده انـد: ناديـده گرفتـن 

تضادهـای نهفتـه در روايـت تاريخـِی خود از اسـالم.
بـه نظـر می آيـد می خواهـم واقعيت هـا را  بلندپروازانـه  ايـن زندگی نامـه کـه  در 
بيـان کنـم و زندگـی و ميـراث علـی ابـن ابی طالـب را با اتـکا بـه منابع معتبـر و اصيل 
روايـت کنـم. زندگی نامـۀ يـک شـخصيت برجسـته را نمی تـوان بـدون فـرض وجـود 
درک عميـق تاريخـی نزد خواننـدگان، ميزانی از همدلی و شـايد دخالـت دادن ميزانی 

1. Ali Mamouri, ‘Shiite Leaders Forbid Insults Against Sunnis’, Al-Monitor, 13 January 2015, 
available  at  https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/01/iran-iraq-fatwa-sunni-shitte-in-
sults.html
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از تخيـل نگاشـت. رويکـرد مـن بـه ايـن موضـوع اين گونـه بـوده اسـت. جنبه هـای 
زيـادی از تاريـخ اوليـۀ اسـالم وجـود دارد کـه هميشـه مبهـم باقـی می مانـد، امـا من 
خـودم را در برابـر خوانندگانـم مسـئول می دانم در اينکه گزارشـی صادقانـه از زمينه و 
زمـان وقايـع ارائـه دهـم تـا بتواننـد رشـته های مختلف يـک روايـت قابل قبـول را به 

هـم متصـل کنند.
داسـتان ايـن کتـاب با تولـد علـی)ع( در کعبۀ مقـدس و نقـش او در مراحل اوليۀ 
اسـالم، به ويـژه نزديکـی او بـه پيامبـر)ص( آغـاز می شـود. نقـش علـی)ع( در دفاع از 
ديـن جديـد و در طـرح و سـاخت آن تـا روزهـای آخـر حيـات پيامبـر)ص( و به ويـژه 
آخريـن تعليمـات او در غديـر خـم دربارۀ انتقـال واليت معنوی اش بـا جزئيات بيان 
شـده اسـت. در ادامـه بـه بررسـی انديشـه های علـی)ع( دربـارۀ معنويت اسـالمی و 
نقـش عدالـت در جامعـه و تأکيـد وی بر نيـاز به شـفقت می پردازيم. گفتـار علی)ع( 
يابيـم آيـا اسـالم  يابـی می کنيـم تـا در دربـارۀ اصـول حکمرانـی را نيـز بررسـی و ارز
ارائه دهنـدۀ نظامـی سياسـی بـرای پيروانش هسـت يـا نـه. همچنين، در ايـن کتاب 
ايـن ادعـای مهم علـی)ع( را برمی رسـيم که: »تـا در ميانتان هسـتم هرچه خواسـتيد 
از مـن بپرسـيد.« احمـد بـن حنبـل، از فقهـای برجسـتۀ اهـل سـنت کـه يکـی از 
مکاتـب فقهـی اهل سـنت به نـام او ناميده می شـود، معتقد اسـت که هيـچ صحابی 
ديگِر پيامبـر)ص( چنيـن ادعايـی نداشـته اسـت، بدين معنی که شـايد تنها فـرِد واجد 
شـرايط بـرای بيـان چنين ادعايـی علی)ع( بوده اسـت.1 همۀ اين ها اين سـؤال سـاده 
را پيـش می کشـد: علـی)ع( چگونه بـه چنين شـخصيت ممتاز و خاصی تبديل شـد؟ 

ايـن همـان چيزی اسـت کـه در اين کتـاب دربـاره اش صحبت می شـود.
زندگـی جانشـينان و دوسـتان و پيـروان علـی)ع( کـه راه او را بـرای رسـيدن بـه 
آرمان هـای اسـالمی دنبـال کردنـد نيـز مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت تـا نشـان 
دهيـم چگونـه َجَذبه و روايـت قدرتمند علی)ع( همچنان مسـلماناِن امـروز را به خود 
جلـب می کنـد. پيـام اصلـی اسـالم آنچنـان کـه توسـط علـی)ع( مطرح شـده اسـت 
و ريشـه در ارتبـاط نزديـک او بـا پيامبـر)ص( دارد منبـع بسـيار معتبـری بـرای نظـام 

1. Ahmad ibn Hanbal, Fada’il al-Sahaba (Virtues of the Companions), Vol. 2 (Beirut: Message 
Foundation, 1983), p. 646 (H #1098).
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اعتقادی اسـالم اسـت. اين کتاب تالشـی اسـت برای درک اين پيام و رمزگشـايی از 
داسـتان زندگـی علـی)ع( و مبـارزات حـول آن. بـا اين حـال، نمی توان به طـور کامل 
بـه ايـن مهم دسـت يافت مگـر اينکـه بدانيم چه چيـزی واقعـًا باعث تفرقۀ شـيعه ـ 
سـنی در اسـالم شـده و تأثير واقعی اسـالم را از آن سـلب کـرده و به تعويـق انداخته 

اسـت. اين يک سـؤال اساسـی اسـت کـه پاسـخ روشـنی می طلبد.
چالش سـخت اين اسـت کـه اين مسـئله در بين مسـلمانان بسـيار بحث برانگيز 
بـوده اسـت. مسـلمانان بر سـر اين امر اختـالف کرده اند کـه آيا اين شـکاف به دليل 
اختـالف نظـر مشـروع و صادقانـه بـر سـر عقايـد اسـت يا ناشـی از حسـادت های 
شـخصی؛ يـا اگـر ايـن اختالفـات حاصـل رقابت هـای قبيلـه اِی عميقًا ريشـه دار و 
سياسـت های قدرت طلبانه اسـت، اين پرسـش ارزش بررسـی دارد که آيـا، چنان که 
برخـی مدعـی شـده اند، چنيـن چيـزی برسـاختۀ دوران هـای بعـدی اسـت؟ عميق 
شـدن در بحـث جانشـينی پيامبـر)ص( نيز بـا خطر همراه اسـت، زيـرا می تواند باعث 
انحـراف از کانـون اصلـِی کار شـود. بـا ايـن حـال، اگرچه بـه دليل حساسـيت های 
مسـائل  ايـن  از  بحـث  بـدون  نمی تـوان  امـا  اسـت،  کار خطرنـاک  ايـن  فرقـه اْی 
زندگی نامـۀ شايسـته ای دربـارۀ علـی)ع( نوشـت. افشـای ماهيـت دشـمنان علـی)ع( 
بسـيار مهـم اسـت، زيـرا گفتمان آنهاسـت کـه تا حـد زيـادی فرقه گرايـی و تعصب 
خشـونت بار را شـکل و پـرورش داده اسـت. بـرای درک ريشـه های سـازمان های 
افراطـِی کنونـی کـه عقايـد اسـالمی را تحريـف و اهـداف خـود را بـر اسـاس نـگاه 
فرقـه ای تعييـن می کننـد درک ايـن تاريـخ بسـيار حياتـی اسـت. از عـراق تـا يمـن 
و سـوريه تـا افغانسـتان، رقابت هـای داخلـِی مسـلمانان اغلب مناقشـات شـديدی 
را در پـی داشـته و بـه افراط گرايـی و خشـونت دامـن زده اسـت. بـا در نظر داشـتن 
ايـن چالش هـای تکرار شـونده، کتـاب در نهايـت اين سـؤال را طـرح می کنـد که آيا 
بررسـی مجـدد تاريـخ مسـلمانان و مطالعـۀ زندگـی علـی)ع( می تواند به مـا در درک 
بهتـر روح اسـالم کمـک کنـد؟ اين نکتـه همچنين بـه ما اين امـکان را می دهـد تا با 
نقدهـای معاصـر در مـورد نقش اسـالم در حوزۀ سياسـت و خشـونت ورزی مواجه 

شـويم؛ موضوعاتـی کـه به ميـراث علـی)ع( ارتباط زيـادی دارد.
در حيـن تحقيـق بـرای ايـن کتاب، متوجه شـدم کـه ارائـۀ روايت بی طرفانـه و عينی 




