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متن سخنرانی دکتر مریم حکمت نیا
بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین وصلی اهلل علی محمد وآله الطیبین الطاهرین
الحول وال قوة إال باهلل العلی العظیم اللهم إیاک نعبد وإیاک نستعین
رب اشرح لی صدري ویسر لی أمري واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی
سخن ما درباره علی(ع) درادبیات مسیحیان معاصر عرب میباشد؛ لذا به حوزه مسیحیان غیر عرب وارد
نمی شویم هرچند که شخصیت علی(ع) درآنجا نیز بسیار جنجال برانگیز بوده وحامیان و محبان و عاشقانی
دارد مثل کارالیل که معتقد است علی(ع) داراي شخصیتی است که هرگز نمیتوان از کنارش رد شد ،مگر
اینکه عاشقش شد؛ همانطور که مخالفانی نیز ممکن است داشته باشد مثل هنری المنس و آن در بین
کسانی است که روشهاي سیاسی و دسایس حکومتداري معاویـه را بر روشهـاي مبتنی بر اخالقمداري
علی(ع) ترجیح میدهند.
چرا به این موضوع پرداختم؟
اولین دلیل احساس شخصی و کنجکاوي خودم در برههاي از دوران زندگیام بوده؛ با توجه به محیطی که
در آن درس می خواندم؛ ولی بعدها به یک پروژهاي تبدیل شد که می تواند کمک شایانی به ترویج فکر
شیعه در جهان کند؛ شیعه به عنوان یک فکر روشن ،پویا و نجات بخش براي بشریت امروز و هر روز دیگر.
وقتی در دمشق دوره کارشناسی ادبیات عرب را میگذراندم بسیار اتفاق می افتاد که در مباحث
ادبی،تاریخی ،اجتماعی ،قرآنی وحدیثی آنجا که باید نام علی(ع) ذکر میشد نامی به میان نمی آمد وآنجا که
باید این نام مقدس می درخشید با یک مرور کرام جلوي درخشش آن گرفته میشد .وچه بسا بی روح و
افسرده از کنار این نام مملو از انرژي عبور میشد.
در این وضعیت حس علی دوستی مرا به تحقیقات نسبتا گستردهاي در کتابهاي ادبی و تاریخی و دینی،
در کنار دروس دانشگاهی و همسوي با آن واداشت .در این راستا به کتابهایی بر خوردم که نویسندگان آن
علیرغم التزام به مسیحیت ،به مدح و ثناي علی(ع) پرداخته و با شور و عشق عجیبی او را ستودهاند .این
همان چیزي بود که من در غربت دمشق اموي و احساس عمیق مظلومیت علوي به دنبال آن بودم .اولین
متنی که مشاهده کردم قسمتی از مقدمه میخاییل نعیمه بر کتاب جورج جورداق بود که نمیدانم در بین
کدامیک از کتابها به آن برخورد کردم .این متن کوتاه با این که منبع دست اول نبود ،ذهن مرا از همان
زمان به خود مشغول کرد تا این که بعد از سالها عنوان پیشنهادي براي پایان نامه دکتراي من در سال
 4831در اصفهان گردید.
چرا مسیحیان عرب در امور مسلمانان مداخله نموده اند؟
ممکن است این سوال در ذهن افرادي پیش آید که علی(ع) و حوادث و جریانات دوران او به عالم اسالم
مربوط می شود پس از چه رو مسیحیان به خود اجازه دادهاند که در امور مسلمانان مداخله یا در آن اظهار
نظر کنند از این رو ناچاریم در این رابطه به چند مسأله اشاره کنیم:
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 عدم محدودیت تحقیق و پژوهش :بحث و تحقیق از اموري است که حد و مرز نمی شناسد ودر رهن شخصی یا گروهی نیست .انسان با آزادي و اختیاري که از جانب خداوند دریافت نموده است
می تواند در هر زمینهاي به تحقیق و بررسی اقدام نماید بدون این که مانعی و رادعی وجود داشته
باشد؛ هر چند موضوع تحقیق ،مخالف اندیشه ،کیش و آیین ووطن او باشد.
 همجواری  :ویژگی مهم مسیحیان عرب و امتیاز آنان نسبت به مسیحیان دیگر ،همجواري آنان بامسلمانان به طور عام و با شیعیان به طور خاص است .شاید بتوان گفت در درجه اول هموطن بودن
آنان با مسلمانان باعث شده به نوعی سرنوشت آنان با مسلمانان گره بخورد و خود را بخشی از جامعه
اسالمی به حساب آورند .به عنوان مثال ولیم مکرّم مسیحی می گوید" :من دینم نصرانی و وطنم اسالم
است"(شهابی .)38یا وقتی انگلیسیها حنّا خلف را که یکی از اعوان عبد القادر حسینی در جهاد علیه
انگلیس بود دستگیر می کنند از او می پرسند تو که یک مسیحی و هم کیش ما هستی چرا در برابر
ما ایستادي و با مسلمانان همراهی می کنی؟ او می گوید  :من دینم مسیحی و وطن و قومیتام اسالم
است"(شهابی .)38ادیب مشهور امین نخله می گوید" :این که در بین ما یک عربی باشد از خون و
گوشت ما ولی نسبتی با محمد(ص) و قومیت محمد نداشته باشد بیگانهای است ناشناس یا میهمانی است

که تحملش بر ما ثقیل است" (شهابی .)38شاعر مسیحی عرب رشید الخوری معروف به الشاعر القروي
می گوید:
عِــــش لِلـعبـروبـــــفا هاتِ ــــاً

بحیاتِــــــــها وَدوامِهـــــــا

وَامـــدبد یمـــینف الحـــب یـــا

لُبنانفـــــــــها ب فــــــ ـ مِها

ثارهــــــا

تُنبیـــــکَ عَـــــن یامِهـــــا

هـــاا التثـــراُّ یمبـــت مبعــــ

ـــــظفمبه الــــ اســـــالمِها

انظُــــــر الـــــ

(الخوري )5
این همجواري با مسلمانان به ویژه در کشور لبنان باعث شده مسیحیان و مسلمانان با یکدیگر در ارتباط
مستقیم قرار بگیرند ،با یکدیگر در یک مدرسه درس بخوانند و از افکار و اندیشههاي یکدیگر آگاه شوند و
چه بسا در کشمکشهاي تاریخی و مذهبی مسلمانان خود را شریک دانسته ،به مقایسه شخصیتها
بپردازند و در باره آنها اظهار نظر کنند و در بعضی مواقع جانب یکی را گرفته ،از او حمایت کنند و حتی
گاهی تعصب نیز به خرج دهند .مساله همجواري در کشور لبنان بروز و ظهور بیشتري دارد .آنان بیش از
آن که به نوشته هاي برخی از کتابها اعتماد کنند به اعمال و رفتار شیعیانی که با آنان زندگی می کنند
توجه می کنند .همین باعث می شود آنان را بدون واسطه و همانگونه که هستند ،بشناسند؛ نه آنچنان که
در کتابها و در تألیفات مغرضانه از آنان یاد شده است.
چرا مسیحیان عرب علی(ع) را ستودهاند؟
چرایی نگاه ستایشگرانه مسیحیان به علی(ع) در ویژگی شخصیت منحصر به فرد علی(ع) نهفته است؛ که
با نگاه به تألیفات و نگاشتههاي ادباي مسیحی به طور مختصر در امور آتی خالصه می شود:
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علی(ع) نقطه م ترک عرب و اسالم :علی(ع) به عنوان یک شخصیت مشترک بین عرب و

اسالم مطرح می باشد؛ از این رو مسیحیان عرب با توجه به حس ناسیونالیستی که به خصوص بعد از هجوم
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استعماري غرب به کشورهاي عربی شکل رسمی به خود گرفت و عرب را به انحاء مختلف درگیر نمود ،بر
آن شدند تا از عربیت در برابر غرب حمایت نمایند و به دنبال ریشههاي عربی در جستجوي منابع و متون
قدیم عربی برآیند .طبیعی بود که در پی این جستجو با اسالم و بارزترین شخصیت اسالمی بعد از پیغمبر
اکرم(ص) آشنا شوند و به عظمت بی منتهاي او پی ببرند .عبدالمسیح انطاکی که یکی از داعیان قومیت
عربی بود میگوید:
وَانمــا ال ــعر تــاری ُ األعــارب قــد

بقـ ـ لفهـــا بـــداً ِکـــر مَعالیهـــا

منــهب عَـــرففنا مَغازیهــا وَهمَّــتفـــها

وَ کُــلَّ ســام عظــیم مِــن مَ تیهــا

هــای هِـیَ األمَّـاُ العبلیــا الَّتــی بَــزفغفت

نــوارب حمــدَ مِــن قصــ ففیافیهــا

وخیرُ هاشـم بـل خیـر الخلیقـا حـــ

ــــمدب الــای ش ـرَّفَ الــدنیا و هلیهــا

وبعــدَه المرتفضــ صِــنوبا النَّبــی رســو

ل اهلل فضـــلُ خلـــق اهلل تف قیهـــا

وعلــی

ن تُکاســی مَــن یبکاســیها

وحَســبب مَّتنــا بالمصــط

المرتضــ

(انطاکی)13 :

او وجود پیغمبر اکرم(ص) را بهترین شخص از نسل هاشم؛ بلکه بهترین مخلوق خدا معرفی میکند که
خداوند توسط او دنیا و اهل دنیا را شرافت بخشیده است و از آنجا که او از بین امت عرب برگزیده شده
است او را افتخار عرب به شمار می آورد .سپس به وجود مبارک علی(ع) اشار کرده ،او را به سبب همتایی-
اش با پیامبر عظیم الشأن و افضلیتاش بر خلق خدا می ستاید و آن دو را براي افتخار عرب کافی می داند.
بازتاب شخصیت علی(ع ) چشم بسیاري از دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان را خیره می کند .از
اینجا است که خورشید علی(ع) در دوره معاصر می درخشد .از ملحد گرفته تا مسیحی و مسلمان به مدح و
معرفی شخصیت او می پردازند .او همانگونه که گفته شده و در کتابهاي اندیشمندان ثبت گردیده "ملتقی
االفکار" می گردد؛ بلکه وسیله تواصل بین امتها شناخته می شود.
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نیاز به بازیابی هویت عربی در عرصه جهانی :جامعه عرب زبان در دوره معاصر پس از گذراندن

دوره خمول و رکود ،زمانی به خود آمدند که از یک سو دولت عثمانی سایه سیاه ظلم و اختناق و فقر را بر
سر آنان گسترده بود و از سویی استعمار با چنگالهاي تیز و آراسته اش در صدد برکندن ریشه و بنیان آنان
بر آمده بود.
غرب مسیحی که از سالها پیش مبارزه با اسالم را برنامهریزي کرده وطی جنگهاي صلیبی به مرحله عمل در
آورده بودند ،آن روز با ضعف دولت عثمانی و نارضایتی بیش از حد ملتهاي تحت سلطه او دندان طمع تیز
کرده بودند و در به دست آوردن کشورهاي محروم به رقابت برخاسته بودند.
در این میان فرانسه به هجوم استعماري خود بر مصر به عنوان اولین هدف مبادرت ورزید .تعداد 411
مستشرق به همراه دو کتابخانه ،یک چاپخانه وانجام بعضی امور مثل ارائه نمایش و ...که از مظاهر تمدن به
شمار می رفت چشم بسیاري از مصریان را خیره کرد و به عالمی جدید گشود .حال ملت عرب چه باید می
کرد ؟ آیا به همان حال رکود باقی می ماند؟ یا در مظاهر تمدن مستهلک و گم می شد؟ یا چارهاي دیگر می
اندیشید؟
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یقینا در بین یک ملت بزرگ مثل ملت عرب که رهبري و حکومت محبوبی هم ندارد آرا و اندیشههاي
بیشماري وجود خواهد داشت و اسالیب و روشهاي مختلفی در برخورد با دشمن خوش لباسی چون غرب
مسیحی به کار بسته خواهد شد.
حمله ناپلئون کمتر از سه سال طول کشید ولی بسیار صدا کرد و تأثیري عمیق در جان عربها گذاشت.
ملت عرب به دنبال این حادثه به فکر چاره افتادند .مثل هر ملت دیگري که با یک پدیده جدید روبهرو می
شود .برخی چنین دیدند که کامال هماهنگ با غرب مسیحی پیش روند .برخی با تمام مظاهر غرب به
مبارزه برخاستند .وبرخی دیگر حد وسط را برکزیدند .اعراب و مسلمانانی که غیرت عربی و دینی داشتند
پرچم مخالفت بر افراشتند.
درگیريها و کشمکشهاي فراوانی از برخورد دو قطب مخالف پدید آمد که به نظر من مهمترین نتیجه آن
در کنار مضار وآفتهاي فراوانی که بر امت اسالمی و عربی فرود آورد این بود که مدارس و داشگاههایی
در کشورهاي عربی تأسیس شد .امهات کتب عربی در شرق و غرب چاپ شد و در اختیار دانش پژوهان
قرار گرفت با وجود ژورنالها و روزنامهها مردم زیادي در جریان افکار و اندیشههاي موجود قرار گرفتند
مسلمانان و عربها که از غفلت چندین ساله بیدار شده بودند سر بلند کردند تا در برابر استبداد دولت
عثمانی از یک سو و در برابر غرب استعمارگر از سویی دیگر قد علم کنند .انقالبهایی اینجا و آنجا به پا
خواست .جریانهاي فکري و ادبی پدید آمد که انقالبیها را تعزیز و تقویت می نمود .محققین براي بازیابی
هویت ملت خویش اعم از مسلمان یا عرب به منابع اصیل تاریخی و ادبی و دینی روي آوردند و از این
طریق با شخصیت هاي اسالمی و ادبی و سیاسی و تاریخی آشنا گشتند .به پتانسیل هاي ملت خود پی
بردند و نقص هاي خود را نیز دریافتند .در این میان طبیعی بود که درخشش اولین شخصیت اسالمی بعد
از پیامبر اکرم(ص) چشم آنها را خیره و توجه آنان را به خود جلب نماید .آنان ثروت بزرگی را در وجود
علی(ع) یافتند که منحصر به فرد بود .گنجهایی که می توانست پشتوانه غناي فرهنگی و علمی یک قوم
عرب یا یک امت بزرگ اسالمی باشد و فخر آنان محسوب شود لذا گروههاي مختلف اسالمی و عربی از هر
فرقه و گروه در باره او سخن گفتند و کتاب نوشتند و شعر سرودند و از ابعاد مختلف او را ستودند.جورج
جرداق مسیحی بعد از آن که در باره سهم امت ها در تاریخ بشریت سخن می گوید به بررسی سهم عرب
پرداخته ،چنین میگوید:
لقد سهمنا بحکم وجودنا عل سطح األرض ،بتاری اإلنسانیا بما فیه من طول وغرابا ووحدة ،ولعلّ اسهامنا فی
غرابته ظهر وجه فی ص حات تاریخنا الخاصّ ،هاه الغرابا التی یمثّلها فی طور من طوار تاریخنا ،شموخ علی بن
بی طالب ،وشموخ قران له بین منحدرات هبطت بعیدَ یّامه ،وت ققت بها األرض حت ما یبین لها قعر ،شموخ فی
ال کر والقلب ،خلیق بنا ن ننظر الیه کما ننظر ال کلّ قما فی تاری اإلنسانیا الواحد؛ ما به حکم وجودمان در
روی زمین ،در تاری انسانیت سهم داریم .این سهم سه بعد طول تاری و غرابت و وحدت ن را شامل میشود.
شاید سهم ما در غرابت و شگ تیها ،پر رنگ ترین ص حه در بین ص حات تاری انسان باشد؛همان شگ تیهایی
که در برههای از برهههای زمان عظمت علی(ع) و همتایان او ن را به نمایش گااشتند .عظمتی در فکر و قلب .و
اینک جا دارد که ما به او چنان بنگریم که به هر قله بلندی در تاری واحد انسانیت مینگریم( .جرداق.)11 :

5

بنابر این تمدن عربی و هویت عربی نمی توانست شکل بگیرد جز با تکیه بر پایههاي اسالم و این پایه ها
نیز جز با تکیه بر شخصیت محمد(ص) و علی(ع) هرگز معنا پیدا نمی کند،؛ لذا عرب در دوره معاصر براي
اثبات هویت و تمدن و فرهنگ گذشته خویش و اغناي میراث فرهنگی خود نیازمند علی(ع) بود .او نیازمند
علی(ع) بود؛ نه فقط براي اثبات هویت عربی خود بلکه به عنوان یک قوم مستقل در تاریخ انسانیت سهیم و
شریک است و می تواند در عالم انسانیت عرض اندام کند.
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پر کردن خأل در حوزه ادبیات عرب :این احساس که غناي فرهنگی و ادبی عربها در گذشته

به مراتب بیش از غرب استعمارگر و مهاجم بوده عرب را بر آن داشت تا براي ابراز وجود خود داشتههاي
خود را عرضه کنند و به ثروتهاي گذشته خود ببالند .و در یک مقایسه برتري خود را به اثبات برسانند .از
این رو در حوزه هاي مختلف وارد عمل شدند که از جمله آنها حوزه ادبیات عرب بود .غرب با ادبیات زنده و
پویایی به پیش آمده بود که جاذبههایش بسیاري از نویسندگان و ادیبان را تحت تأثیر قرار داده بود؛ تا
جایی که به تقلید از مکتبهاي ادبی غرب همت گماشته بودند .گذشته از آن در بین انواع هنرهاي ادبی که
غرب از آن بهره مند بود هنري خود را نشان می داد که ادبیات عرب فاقد آن بود .این گونهي ادبی
"حماسه" یا به تعبیر عرب "ملحمه" بود .غرب ،حماسه هومر داشت و ایران ،حماسه شاهنامه وهریک
قهرمانی بهنام و خوشآوازه ،با تمام اوصاف نیکو؛ ولی عرب ،داستانهایی کوتاه و پراکنده از بعضی شجاعان
عرب که صرفا در جنگاوري نامی معروف داشتند .این امر نشان دهندهي پراکندگی قوم عرب در گذشته
ونداشتن امت واحده و هدف ملی واحد بود؛ گذشته از آن گویاي فقدان یک شخصیت بزرگ عربی بود که
داراي قدرت بدنی در کنار سجایاي اخالقی باشد .نویسندگان مسیحی براي پر کردن این خأل ادبی و
تاریخی هیچ شخصی را جز علی(ع) الیق قهرمانی امت عربی نیافتند؛ لذا به وصف او همت گماشتند و او را
به خاطر ویژگیهاي منحصر به فردش ستودند .شاید بزرگترین دلیل ما بر این مطلب حماسههایی است که
در دوره معاصر عربی به نظم در آمده است از جمله آنها حماسه عبد المسیح انطاکی به نام "ملحمة اإلمام
علی علیه السالم" که بیش از صد سال پیش سروده شده است و جالب اینجاست که این حماسه سرا ،خود
از مسیحیانی بود که به دنبال اثبات هویت عربی و اقامه یک دولت مستقل عربی بود و به این منظور به
کشورهاي مختلف عربی مسافرت کرده و مالقاتهاي بیشماري ترتیب داده و سران کشورهاي عربی را به
این امر مهم فراخوانده بود .او پس از آن که انواع مختلف شعري را اعم از غزل و مدح ورثا و خمریات و
زهدیات فخر و حماسه هجا و غیره در بین عربها بر می شمارد ،به موارد نقص و کمبود آنان نیز اشاره
کرده ،میگوید .." :االّ نّنی لم رَ واحداً منهم ت رَّغ ال قصا معینا و فصل من تاری و واقعا من الوقائع ،فنظمها
قصیدة واحدة ،و مجموعا قصائد عل

نحو ما فعل هومیروس الیونانی فی الیا ته ،ودانتی التلیانی فی جحیمه،

وال ردوسی فی شاهنامته؛ ..ولی من هیچیک از شاعران عرب را ندیدهام که به داستان معینی پرداخته باشد یا فصلی
از تاری یا واقعهای از وقایع را ن گونه که هومر یونانی در الیاد و دانتی در دوزخش و فردوسی در شاهنامهاش سروده-
اند ،در قصیدهای به نظم ک یده و سروده باشند"(.انطاکی .)41

به همین دلیل است که انطاکی قصیده بیش از شش هزار بیتی خود را در حق علی و در مدح او می سراید
و نام آن را "ملحمة اإلمام علی" می گذارد و بر صاحبان حماسههاي یونان و غیره می بالد؛ زیرا که این
حماسه در وصف بهترین انسانها سروده شده است؛ لذا میگوید:
بهــا وان کــان هــومیروس مبن ــیها

واللّــهِ مَلحمــاُ الیونـــان ضـــائعاٌ
6

وفضلُها نّهـا فـی المرتضـ نُظمـت

ومــن محامــده اســتوفت مَبانیهــا

ومــن مدائحــه نالــت محامــدها

ومــن بَالغتــه اســتفوحت مَعانیهــا
(األنطاکی)41:

جورج شکور نیز بر همین مبنا ملحمهاش را به نظم می کشد و نام آن را "ملحمة اإلمام علی" می نهد.
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ادای دین:

گذشته از تمام مطالبی که در باال عرضه شد باید گفت که هر شاعر و نویسنده منصف وحق شناس
عربی خود را مدیون علی(ع) می داند".فی عنق الشاعر العربی دَین لإلسالم سواء کان األدیب مسلماً أو
مس یحیاً ،إذ إنه لم یُجرَ قلم بالفصاحةِ إالّ وعلیه رشاش من غَیث القرآن الکریم ،ولم یکتحل جفنٌ بسحر
البیان إالّ وقد أشرف من بابٍ رَحب على هذه المروج الخُضر التی تعهَّدها اإلسالم بالماء والظالل ،وأول ما
یطلّ علیک من هذه الجِنان؛ بعد الرسول(ص) ،هو سیّد البلغاء ،وفارس اإلسالم ،وسِدرة المنتهى فی الکمال
اإلنسانی؛ علی بن أبی طالب(ع)؛ هر شاعر عرب زبان خواه مسلمان باشد یا مسیحی مدیون اسالم است.زیرا
هیچ قلمی به فصاحت ننگاشته مگر آنکه از باران قرآن کریم نمی بر آن باریده است .و هیچ چشمی با سحر
بیان عربی آرایش نیافته مگر آنکه بر این کشتزار سرسبزي که اسالم آن را با آب و سایهاش پرورده ،اطالع
یافته است .و اولین کسی که بعد از پیامبر از باالي این باغ و بوستانها بر تو پدیدار می گردد ،سید بلیغان،
مرد شجاع اسالم ،و سدرة المنتهاي کمال انسانی ،علی بن ابی طالب(ع) است"(سالمة ،مآثر .)322
روکس بن زائد عزیزي با اشاره به همین مطلب می گوید" :یقیناً ،إنّ کلّ مثقف عربی ،کلّ کاتب
عربی ،کلّ شاعر عربی ،کلّ خطیب عربیّ ،مدین لإلمام علی(ع)؛ یقینا هر انسان فرهیخته عربی ،هر نویسنده
عربی ،هر شاعر عربی و هر سخنور عربی مدیون علی(ع) است" (العزیزي  .)312او باز در جاي دیگر می
گوید" :فأنت إنسان تعذّب فی سبیل مثله األعلى ،ومن حقّه على کلّ مفکر أن یسجل ما فی حیاتک الخصبة
من أسرار العظمة .من الواجب على کلّ مفکر حرّ ،من أيّ دین أو لون؛ أن یسجِّل لکَ أنّکَ کنت أعظم من
المتاعب والصعوبات ،وأسمى من الخصوم ات ،...أجل من حقّک على کلّ قلمٍ مخلص أن یؤدي حقّک ،أجل
من حقّ البطل أن یمجَّد ،ومن حقّ الصادق أن یُعظَّم ،ومن حقّ اإلنسان أن یحیّى إجالالً لإلنسانیة ،فما کلّ
بطل إنساناً ،لکنّک أبا الحسن کنت رجالً ،بل أسداً وإنساناً؛ تو انسانی هستی که در مسیر اهداف بلندت
ز جرها کشیدي؛ از این رو به عنوان یک حق به گردن هر انسان اندیشمندي است که اسرار عظمت تو را از
دل زندگیات بیرون بکشد و ثبت کند .هر اندیشمند آزاده اي از هر دین و رنگی که باشد باید این حقیقت
را به ثبت برساند که تو بزرگتر از تمام خستگیها و سختیهاي روزگار بودي و فراتر و برتر از همه
خصومتها و دشمنیها .آري بر هر قلم مخلصی است که حق تو را ادا کند"( .العزیزي )31
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ع ق به قهرمانی ،حق ،عدالت ،زادی ،انسانیت و دفاع از نها

در واقع کسانی که در رابطه با علی(ع) نوشته و او را به خاطر عظمت و قهرمانی و انسانیتاش ستودهاند
قبل از هر چیز پرده از چهره درونی خویش برداشته و تمایالت قلبی خود را در قالب عشق به علی(ع)عرضه
کردهاند .شاید بتوان گفت تمام آنان از جمله کسانی هستند که از قهرمانیها تجلیل می کنند و فضایل
اخالقی را ارج می نهند؛ از این رو است که چون این ویژگیها را در وجود علی(ع) یافتهاند به او نیز عالقه-
مند شده به ستایشاش همت گماشتهاند .قهرمانی هاي علی(ع) اولین و بارزترین چیزي است که نگاه
7

مسیحیان را به خود جلب کرده است .بولس سالمة

میگوید":بطل بدر ،وخیبر ،والخندق ،وحنین ،ووادی الرمل،

والطائف ،والیمن ،هو المنتص ر فی ص ین ویوم الجمل والنهروان ،والدافع عن الرسول یوم ُحد ،وقیدوم السرایا ولواء المغازی؛
او قهرمان بدر ،خیبر ،حنین ،وادی الرمل ،طائف و یمن است .او پیروز میدان ص ین و جمل و نهروان است.او مدافع پیامبر
در جنگ احد است او فرمانده سریهها و پرچمدار غزوهها است"( .سالما)11:

آنگاه اضافه میکند " :و عجب من بطولته الجسدیا ،بطولته الن سیا ،فلم یبر صبر منه عل
حیاته موصولا اآلالم منا فتح عینیه عل النور فی الکعبا حت

المکاره ،ا کانت

غمضها عل الحقّ فی مسجد الکوفا؛ و عجیبتر از

قهرمانیهاي جسمی ،قهرمانیهاي روحی و روانی اوست که هرگز صبور تر از او در برابر ناخوشاینديها دیده نشد .زیرا از
وقتی که در کعبه چشم به این جهان گشود تا زمانی که در مسجد کوفه چشم از جهان فرو بست ،تمام زندگیاش آکنده از

دردها و رنجهاي پی در پی بود" (همان.)44
میخائیل نعیمة نیز در این راستا میگوید" :وبطوالت اإلمام ما اقتصرت یوماً عل میادین الحرب ،فقد کان بط ً
ال
فی ص اء بصیرته ،وطهارة وجدانه ،وسحر بیانه ،وعمق انسانیته ،وحرارة ایمانه ،وسموّ دعته ،ونصرته للمحروم
والمظلوم من الحارم والظالم ،وتعبده للحقّ ینما تجل له الحقّ؛ قهرمانیهای امام هرگز و هیچ زمانی درمیادین
جنگ خالصه ن د .او در همه چیز قهرمان بود .در ص ای نگاهش ،پاکی وجدانش ،جادوی بیانش ،حرارت ایمانش،
بلندی طبعش،در یاری کردن محرومان و مظلومان در برابر ظالملن و ستمگران ،در پایبندی به حق هر جا که حق
برایش تجلی می نمود " (جرداق ،صوت العدالا .)11
روکس بن زاید العزیزي می گوید" :فأنا لست مسلماً من شیعتک ،یا سد اإلسالم وقدّیسه ،ولکنی حد الاین
یعظمون البطولا ویعجبون بالعبقریا ،ویقدسون اإلنسانیا؛ ای شیر بی ه اسالم و ای موجود مقدس ،من مسلمان
نیستم ولی یکی از کسانی هستم که در برابر قهرمانیها تعظیم می کنند و از نبوغ فوق العاده شگ ت زده می
شوند و انسانیت را تقدیس می کنند" (العزیزی .)01

دقیقا مثل همین نگاه را نزد بسیاري از مسیحیان ستایشگر علی(ع) می یابیم .بولس سالمه به این عالقه
باطنی و قلبی خویش اشاره کرده ،می گوید:
ـهامَ والعَدلف وَالخالقف الرَّضِـیّا.

نفا مَن یَع ِقُ الببطولفـاف وَاإللــ

(سالمة ،عید الغدیر )843
؛ من کسی هستم که عاشق قهرمانی و الهامات غیبی و عدالت و اخالق مورد پسند است" .از این رو حق
دارد که قصاید حماسی خویش را در حق علی(ع) بسراید و چگونه ممکن است کسی عاشق این فضیلتها
باشد ،سپس آنها را در وجود مقدس علی(ع) ببیند و ساکت بنشیند.
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کمال بی منتهای علی(ع)

شاید بتوان در یک جمله ویژگی اصلی علی(ع) را کمال وعظمت بی نظیر و منحصر به فرد او دانست که در
جامعیت فضایل در وجود مبارک علی(ع)خود را نشان می دهد.همان چیزي که بسیاري از مسیحیان را
شگفت زده و مات و مبهوت کرده است .اجتماع فضائلی چون شجاعت ،بطولت ،عدل ،عفّت نفس ،کماالت
اخالقی ،کماالت روحی و معنوي در یکی از فرزندان آدم و حوا یکی از عجیبترین و شگفتانگیزترین
اموري است که باورش براي هر انسانی غیر قابل قبول می باشد؛ این در واقع همان چیزي است که از دید
مسیحیان جز در وجود انبیا و اولیلی برگزیده ممکن نمی باشد؛ لذا علی(ع) را از تمام مردان برتر دنیا
8

متمایز می کند و در ردیف برترین انبیا قرار می دهد .سالمه در حماسه خود که بیش از چهار هزار بیت
است می گوید:
"وستر

فی سیاقها بعض عظما الرجل الای یاکره المسلمون فیقولون( :رضی اهلل عنه ،وکرّم

اهلل وجهه ،وعلیه السالم) ،ویاکره النصار فی مجالسهم فیتمثلون بحکمه ،ویخ عون لتقواه ،ویتمثّل به الزّهاد
فی الصوامع؛ فیزدادون زهداً وقنوتاً ،وینظر الیه الم کّر فیستضیء بهاا القطب الوضَّاء ،ویتطلع الیه الکاتب األلمعیّ
فیأتمّ ببیانه ،ویعتمده ال قیه المدره فیسترشد بأحکامه ،مّا الخطیب فحسبه ن یقف عل الس ح ،ویرفع الر س
ال هاا الطود لتنهلّ علیه اآلیات من عَلُ ،وینطلق لسانه بالکالم العربی المبین ،الای رسّ قواعده بو الحسن،... ،
ویقر الجبان سیرة علی(ع) فتهدر فی صدره النخوة ،وتستهویه البطولا ،ا لم ت هد الغبراء ،ولم تظلّ السماء،
شجع من ابن بی طالب ؛ تو در متن این حماسه فقط قسمتی از عظمت مردي را مشاهده خواهی کرد که مسلمانان نام او
را می برند و به احترامش رضی اهلل عنه و کرم اهلل وجهه و علیه السالم می گویند .نصرانیها او را در مجالسشان یاد می کنند
و به حکمتهاي او تمثل می جویند و در برابر تقواي او کرنش می کنند.زاهدان در صومعهها به او اقتدا می کنند تا بر زهد
وفروتنیشان افزوده گردد .اندیشمندان به او می نگرند تا از این مرکزیت نورانی کسب نور کنند .نویسنده چیره دست چشم به
او می دوزد تا از بیان او الگو بگیرد .فقیه آگاه در احکام فقهی به او تکیه می کند تا راه صحیح را بیابد؛ ولی خطیب و سخنور
کافی است که بر دامنه کوه سخنوري باستد و سرش را به طرف قله بلند کند تا از آن باال آیات و نشانههاي سخنوري بر او
فرو ریزد و زبانش به کالم عربی مبین گشوده گردد؛ همان کالمی که شالودهاش را ابوالحسن محکم کرده است...و کافی است
که انسان ترسو سیره علی(ع) را بخواند تا صداي جوشش غروردرسینهاش بلند شود و هواي قهرمانی در سرش هویدا گردد.؛
زیرا که زمین شجاعتر از علی ندیده و آسمان هرگز بر جسورتر از فرزند ابوطالب سایه نیافکنده است"( .سالما ،عیدالغدیر
)11

راستی چگونه ممکن است این اوصاف همگی در وجود انسانی جمع گردد مگر این که انسانی متمایز و
کامال متفاوت باشد همانطور که روکس میگوید" :فرجل عرف بال جاعا والبطولا تبلغ فیه السماحا
الن سیا والحلم ال هاه الدرجا ،بعد ن مکنه اهلل من خصومه ،ال بد ن یکون طرازاً خاصّاً من الرجال؛ پس مردی
که به شجاعت و قهرمانی وازه دارد ،سماحت و بزرگواری ن س در او تا این درجه برسد که بعد از چیره شدن بر
دشمن از او بگارد ،حتما باید نوع خاصی از انسان باشد" (العزیزی.)01

کتانی بارها متوجه این نکته بسیار مهم شده و آن را به صراحت بازگو کرده است؛ ولی به عجایبی دیگر نیز
در کنار اجتماع فضایل پی برده که آن "تساجم" و "تناسق" آن فضائل بیشمار در وجود مبارک علی(ع)
است .او گفته است" :جداول من المواهب تلبست المزایا والص ات کما تتلبس األفانین وراق الربیع،
وتضافرت فی تساجمها وتناسقها کحبال ال مس ،وحدّها المصدر ،وکالمصهر تتااوب فیه
المعادن ،هکاا انصهرت فی هاه ال خصیا مجموعا المواهب ومجموعا الص ات ومجموعا المزایا
قیما بقیما ،ووزناً بوزن ،ومقداراً بمقدار ،فإ ا هی یتزاوج بعضها من بعض کما تتزاوج األلوان فی
لوحا رسام ...وا ا المعطیات کال یض تجری کأنّها فی سباق ،وتساند کأنّها نداد؛ وجود علی(ع)
فهرستی از موهبتهاست که تمام مزایا و اوصاف را در خود گرفتهف همان گونه که شاخههاي درختان
برگهاي بهاري را بر خود می پوشند .این موهبتها در وجود اوآنچنان با یکدیگر منسجم ،سازگار و
هماهنگ هستند که به مانند ریسمانی از خورشید یکدیگر را حمایت می کنند و یاري می رسانند .تمام
آنها از یک مصدر سرچشمه گرفتهاند ،چونان معدنی که تمام معادن در آن گداخته و ذوب شده باشد .در
وجود این شخصیت نیز مجموعه اي از موهبتها و مجموعهاي از اوصاف دقیقا با ارزش و وزن و مقدار
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متناسب با یکدیگر آمیخته شدهاند؛ به سان تابلوي نقاشی که رنگها با تناسب خاصی باهم می آمیزند ...و
ناگهان مشاهده می شود که تمام این مواهب و دادهها مثل فیض در وجود او جریان دارد چنان که گویی
با یکدیگر در حال مسابقهاند و یکدیگر را چنان کمک می رسانند که گویی شریک یکدیگرند"( .کتانی،
نبراس ومتراس.)22
مشابه همین بیانات را جورج جرداق در تعابیر بسیار زیبایی در کتاب "علی(ع) صوت العدالة اإلنسانیه" بیان
کرده است .جوزیف الهاشم نیز در مصاحبهاي که در بیروت داشتیم به همین مسأله تکیه کرده بود تا بتواند
علت شیفتگی خود را به علی(ع) توضیح دهد.
این مطالب ما را به یاد سخن پیامبر عظیم الشأن می اندازد که فرمود :الناس معادن کمعادن الاهب
وال ضّا؛ انسانها معدن هایی مثل معادن طال و نقرهاند(الکافی  ." )3:422اما علی(ع) به واقع معدنی است
که همه معادن در وجود او ذوب شده و چشمهاي است که جمیع موهبت هاي الهی از او جریان می یابد.
پس بعید نیست اگر بگوییم او جامع اسماء حسنی است .به این نحو که هر یک از صفات و فضایل در اوج
کمال خود با هماهنگی و تناسب و انسجام جاي خود را یافته و از وجود علی(ع) معیاري براي انسان کامل
با تمام ابعاد و زوایایش ساخته است.
حال اگر اندیشمندان و نویسندگان مسیحی با کاوش در آثار علی(ع) به این مطالب دست یافتهاند،
در ادعیه شیعه بسیار به این اندیشه تاکید شده است ،از جمله زیارت معتبر جامعه کبیره است که می
فرماید :السالم علی محال معرفة اهلل و مساکن برکة اهلل ومعادن حکمة اهلل .و امثال این جمالت که به وفور
ذکر شده و اعتقادات شیعه را شکل می دهد .از این رو است که مسیحیان شیعه قداست خاصی به علی(ع)
قایلند و او را بعد از پیامبر اکرم(ص) برترین و مقدسترین انسان روي زمین می دانند .جوزیف الهاشم در
قصیدهاي به نام "م عل الثورتین بین زینب والحسین" میگوید:
اثنَـــینِ :ربِّـــک فَـــوقَ الرســـل کلّهــمِ
بـــه النبـ ـوّة ،کـــف الحـــاکمِ الحکـ ـمِ

یــا بـنَ العَلـیِّ ومَــن یَعلــو العَلـیَّ سِــو
وَأحمـدف فــی دُنــى اإلســالم قَــد خَتَمَــت

(الهاشم )53
و بدین نحو از دید او برتر از علی جز خدا و پیامبر وجود ندارد .جورج جرداق در بیان دیدگاه جبران
خلیل جبران مسیحی گ ته است :وأذکر أنّ جبران کان یجلّ اإلمام کثیراً ،ویکاد یضعه فی مرتبةٍ واحدةٍ
مع النبی ؛ به یادم می آید که جبران امام علی(غ) را بسیار تجلیل می نمود و نزدیک بود که او را با
پیامبر عظیم الشأن اسالم در یک درجه بداند (جرداق ،صوت العدالة  .)258همین دیدگاه را بولس سالمه
داردکه گفته است:
قَد کانَ فـی خُلقـکَ العُلـويِّ خُلـقُ نَبـی
ان فاتَــک الــوَحیُ تَنــزیالً ومنزِلَــةً
(سالمة ،مآثر )813
؛هرچند که وحی برتو نازل نشد ولی خلق عالی تو در ردیف خلق پیامبر بود.
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سلیمان کتانی نیز با این بیان از حقیقت همتایی پیامبر و علی تیبیر می کند و می گوید :سیبق والنبی
الکریم بوین حمیمین ألمّا العرب؛ او وپیامبر بزرگوار همچنان به عنوان ابوین امت عرب باقی خواهند
ماند"( .کتانی ،نبراس ومتراس )415
میخائیل نعیمة علی( ع) را برترین و بزرگترین مرد عرب بعد از پیامبر معرفی می کند و می گوید" :هوسید
العرب عل اإلطالق بالغاً وحکماً وت هماً للدین ،وتحمساً للحقّ ،وتسامیاً عن الدنایا؛ او از نظر بالغت ،حکمت،
فهم دین ،غیرت براي حق و متعالی بودن از پستیها ،رهبرمطلق و بی قید و شرط عرب است" (جرداق،
صوت العدالة  .)258سپس ادامه می دهد":ان علیّاً لمن عمالقا ال کر والروح والبیان ،فی کلّ زمان ومکان؛
علی(ع) به واقع از نابغههاي فکر و روح و بیان در هر عصر و زمان است"(.همان .)251
دعوت جهانی برای پیروی از علی(ع)
مسیحیان مورد نظر ما به دالیلی چند عرب و مردم جهان را به پیروي از علی(ع) فراخواندهاند از دید آنان
علی(ع) وسیله تواصل بین امتها و نیاز همه دورانها است؛ از این رو جرداق او را محل تالقی همه
انسانهاي بافضیلت می داند و می گوید" :هل عرفت من الخلق عظیماً یلتقی مع الم کرین بسموّهم،
ومع الخیرین بحبّهم العمیق للخیر ،ومع العلماء بعلمهم ،ومع الباحثین بتنقیبهم ،ومع وی المودة
بمودّاتهم ومع الزهاد بزهدهم ،ومع المصلحین بإصالحهم ،ومع المتألمین ب المهم ،ومع المظلومین
بم اعرهم وتمردهم ،ومع األدباء بأدبهم ،ومع األبطال ببطوالتهم ،ومع ال هداء ب هادتهم ،ومع
کلّ انسانیا بما ی رفها ویرفع من شأنها ،ثم انّ فی کلّ لک فضل القول الناتج عن العمل،
والتضحیا المتصلا بالتضحیا ،والسابقا فی الزمان؛ آیا شخصی درعظمت به سان علی(ع) دیدهاي که با
اندیشمندان در رفعت و علو اندیشهشان ،و با خیّران در خیر دوستی عمیقشان ،و با دانشمندان در علمشان،
و با پژوهشگران در ژرف نگريشان ،با صاحبان مودت در مودتشان ،و با زاهدان در زهدشان ،و با مصلحان
در اصالحاتشان ،و با دردردمندان در دردهایشان ،و با مظلومان در احساسات و سرکشیشان ،و با ادیبان در
ادبشان ،و با قهرمانان درقهرمانیشان ،و با شهیدان در شهادتشان ،و با هر انسانی با تمام آنچه که انسانیت او
را تکریم می کند و ارزش آن را باال می برد شریک و مرتبط باشد؟(جرداق،صوت العدالا.)41
لذا بعید نیست که انسانها همیشه نیازمند چنین شخصیتی باشند .این همان نیازي است که همه
پژوهشگران مسیحی در این عرصه به آن پی بردهاند و بارها و بارها به آن اعتراف کردهاند
محققان و مصلحان مسیحی در راستاي تحقیقاتشان دریافتهاند که علی(ع) همان شخصیت الگویی مطلوب
جهانیان در هر دوره و عصري است که می تواند بشریت را با یکدیگر مرتبط نماید و تمام ادیان آسمانی را
با رهبریت الهی و عادالنه خود اداره نماید .پس انسانها در این دوره باید به دامن علی(ع) متوسل شوند و او
را به عنوان برترین الگو برگزینند تا به سعادت دنیوي و اخروي نائل آیند .بنا بر این همه مسلمانان و
مسیحیان جهان را فراخواندهاند تا به او تأسی نمایند و او را امام و راهنماي خود در زندگی قرار دهند.
مطالب آنان حاکی از آن است که جهانیان در سایه رهبري علی(ع) به وحدتی بی سابقه دست خواهند
یافت.
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عبد المسیح انطاکی اعتراف می کند که حماسه علی(ع) را صرفا در این راستا سروده تا روزنهاي براي جهان
عرب به سوي پیروي از علی(ع) بگشاید .او از جامعه عرب می خواهد که از علی(ع) پیروي نمایند تا به مجد
و بزرگی دست یابند:
لَ المجــدَ مــا نالَــهُ إالّ مُخطّیهــا
فلنَتَّبِـ ـع خطُـ ـواتِ المرتضـــی لِننَـــا
(األنطاکی)213
"نصري سلهب" در مواضع بسیاري از کتابش مردم را به پیروي از علی(ع) فرا می خواند و می گوید" :ال
علی(ع) نصغی وبه نت به؛ بیایید به فرامین علی(ع) گوش جان بسپاریم و خود را شبیه او
کنیم"( .سهلب)131
باز می گوید ::لیعودوا ال علی(ع) ،ال ایمان علی(ع) ،وسیف علی(ع)؛ باید جامعه انسانی به سوی
علی(ع ) باز گردد؛ به ایمان علی(ع) ،به شم یر علی"( .همان.) 131
ویا می گوید :علی(ع) مثلنا األعلی ینبغی ن یکون؛ علی(ع) باید الگو و اسوه برتر ما باشد"
(همان.)143
سالمه علی(ع) را و اهل بیت را ریسمانی می داند که چونان حلقههایی به هم پیوسته تا آسمان کشیده
شدهاند و می گوید:
هــل بیــت الرســول مــازال مــنکم

نحو عـرش الرّحمـان حبـلٌ واصـل

حلقــات موصــولا برســول اللـــ

ـــه شـدّت الـ السّــماء سالســل

جوزیف الهاشم:
جوزیف الهاشم می گوید " :نحن فی حاجا ملحا ال تلّمس دربه ،لنکرّم ب ریتنا به ،وال استلهام
الروحانیا التی فیه ،لتحطیم الوثنیا التی فینا ،ونبا لها الحجر ،و لها اللحم ،و لها الاهب؛ نحن
مازلنا عن عصره متخلّ ین ،وهو متقدم علینا فی عصرنا .وعلی ال الس ه واإلنسانیّین والمصلحین
والصّالحین .نحن عنه متخلّ ون بحضارتنا ،وانسانیّتنا ،وعدالتنا ،وسیاستنا ،وثقافتنا ،و دائنا،
و دیاننا ...؛ ما براي درک و دریافت راه علی(ع) نیاز مبرم داریم تا بتوانیم بشریتمان را به آن وسیله حرمت
و کرامت بخشیم .ما همینطور براي سرنگون کردن بت پرستی موجود و دور کردن بتهاي سنگی و بتهاي
گوشتی و بتهاي طالیی به الهام گرفتن از روحانیت علی(ع) نیازمندیم .ما همچنان از عصر او عقب مانده-
ایم و او در عصر ما از ما پیشی گرفته است .ما در تمام عرصههاي تمدن ،انسانیت ،عدالت ،سیاست ،فرهنگ
و دین از او عقب ماندهایم "( .الهاشم.)43
ارائه کلیپ مصاحبهها:
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اینک در پایان سخنان خود ،کلیپ کوتاهی از مصاحبههایی را که در لبنان با بعضی از مسیحیان انجام داده-
ام ارائه می ک نم تا از نزدیک شاهد جریانی باشیم که در کشورهاي عربی در حال شکل گرفتن است .این
کلیپ ها فقط حدود یک دقیقه از جمالت ابتدایی آنها را در شروع مصاحبه نشان می دهد.
می ال کعدی:
-

ظاهرا این کتاب تالیف شماست به نام" :اإلمام علی(ع) نهجا وروحا وفقها"

-

بله من کتاب دیگري دارم که زیر چاپ است به نام :اإلمام علی(ع) رسالا ،قدوة ،ن س نبی"

من می گویم در عالم هستی شخصیتی هست که دیگر تکرار نخواهد شد و نام او علی(ع) است.او شخصیتی
است که تکرار نخواهد شد .زیرا هر انسانی داراي نوعی عظمت است مثال انیشتن عظمتش در اتم است.
نیچه عظمتش در فلسفه است و...ولی من در باره انسانی سخن می گویم که همه تالش کردنددر باره دین
سخن بگویند و بنویسند ولی هیچکس به اندازه علی به قلب خدا را نیافت .او شخصیتی است که تکرار
نخواهد شد .این را به مسئولیت خودم می گویم .بگویید این مرد گفته .من با احساس متواضع خودم می
گویم :نه اسالم خواهد توانست مثل علی را بیاورد ،نه دیگران.من با کسی کار ندارم علی شخصیتی است که
تکرار نخواهد شد .شخصیتی است که تکرار نخواهد شد
جورج شکور:
آقاي جورج شکور کتاب جدیدشان به نام "ملحما اإلمام علی(ع)" را در ابتدا به ما نشان داد و
گفت:
امام علی(ع) امام االئمه و سید بلغا است .این کتابم به امام علی(ع) هدیه شده است که الهامگر
امتها در شهادت و باغت است .و این مقدمهاي است که مطران خضر بزرگترین و عالمترین کشیش در
لبنان و در شرق نوشته است .مطران خضر آن روز به من گفت :علی(ع) مرا گیج کرده .سرگیجه گرفتهام.
گفتم چرا؟ گفت او از کجا و چگونه فلسفه یونان را می داند؟ گفتم علی(ع) عقل فوق العاده و شگفت آور
است .در زمان عل(ع) که فلسفه یونان ترجمه نشده بود؛ ولی او تقسیمات پیتاکوري را به روش یونان داشت
و این نتیجه عمق عقلی در نزد علی(ع) است.
رشاد سالمه:
آقاي رشاد سالمه فرزند آقاي بولس سالمه ،کتاب "م ثر اإلمام علی(ع)" را که در دست داشت به ما نشان
داد و شروع به خواندن مقدمه آن نمود و گفت:
من با تاثیر پذیري از پدرم این کلمات را نوشتهام :پدرم تالش کرد تا حاالت علی(ع) و حسین(ع)
را در احواالت خانه و خانوادهاش حاکم کند؛ از این رو من تحت تاثیر پدرم از این شرافت برخوردار شدم و با
محبت علی(ع) و حسین(ع) پرورش یافتم .با محبت اهل بیت پاک و گرامی  .با چیزي که نمونه پیشرفته
اي از ت یع مسیحی نسبت به ائمه اطهار بود و به یاري مجاهدانی که علیه ظلم قیام کردند .با حمایت از
حق اسالم و ایمان و انسان این همان واقعیت است.
جوزیف الهاشم:
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از آقاي جوزیف الهاشم به خاطر اشعار زیبایش در باره حضرت علی(ه) و حضرت زینب(س) تشکر و تقدیر
کردم و از ایشان خواستم کیفیت آشنایی خود را با علی(ع) برایم توضیح دهد او در حالی که کتاب " :من
وحی اإلمام علی(ع)" از سرودههاي خودش را در دست داشت گفت:
من با این اندیشه بزرگ شدم که امام علی(ع) قهرمانی تاریخی و شمشیرزنی بزرگ است .وقتی مدرسه رفتم
اطالعاتم را در باره این شخصیت توسعه دادم؛ شخصیتی که در ذهن من رشد کرده بود ،درست همانطور
که قهرمان بزرگ در ذهن کودکان رشد می کند .من هرچه در باره بعضی از ابعاد این شخصیت بزرگ می
خواندم در برابرم اقیانوسهاي را مشاهده می کردم که نیازمند تعمقی بیشترند .که من در وجود این
شخصیت بزرگ ابعاد مختلف انسانیت ،شجاعت ،اخالقیت ،بزرگوتري ،گذشت و تسامح را دیدم که هرگز این
اوصاف در وجود هیچ شخصیتی به طور کامل جمع نشده است .ممکن است انسانی فقط به زیور عقل
آراسته باشد،ممکن است انسانی فقط به صفت عدالت آراسته باشد .ممکن است انسانی باشد که اوصاف
انسانی معینی داشته باشد؛ ولی این که تمام این اوصاف در یک انسان جمع شده باشد ،این ،امکان ندارد
مگر در اشخاصی مثل پیامبران و..
نتیجه
مطالبی که در این مدت کوتاه و محدود عرض شد می تواند نتایج فراوانی را به دست ما بدهد و هرکس نیز
می تواند نتایجی را نیز خودش استخراج نماید ولی آنچه امروز و در این جایگاه گفتنی است این است که
بگوییم :امروزه با تمام حصارهاي مادي و معنوي که بیگانگان انسانیت و عدالت و حقیقت اعم از تحریمهاي
اقتصادي و غیره بر دور ما کشیدهاند ،شیعه هرگز نباید خود را در حصار ببیند .شیعه فراتر از انرژي هستهاي
پتانسیلها و انرژيهایی دارد که متاسفانه خودش از آن بی اطالع است .شیعه باید به فکر راه اندازي پایگاه-
هایی براي آن انرژيها در جهان باشد .امروزه و هر روز دیگري شیعه باید به افکار و اندیشههاي بلندش در
سایه رهبرانی جهانی چون علی(ع) و اوالد طاهرینش بر خود ببالد؛ افکار و اندیشههایی خالق که هر لحظه
در حال رشد وپویایی هستند و این مطالب ظهور قطرهاي است از اقیانوس ژرف علوي در دوره معاصر .فکر
شیعه ،اخالقیات شیعه ،برنامههاي انسانی شیعه قابل گسترش در سطح جهان و در خور مدیریت جهان
حتی در پیشرفتهترین دوران بشر می باشد .اندیشه شیعه درست مانند نوري است که تاریکیها را شکافته و
پیش خواهد رفت تا جهان و جهانیان را نور بخشد .یا چون درختی که شاخ و برگش بر تمام هستی سایه
عدالت را گسترده خواهد نمود .براي مسک ختام در پایان سخن یادي از والد عظیم الشأن خود عالم ،فقیه و
عارف جلیل القدر می نمایم .یادم می آید آنگاه که صدام براي توجیه مخالفت خود با ایران در پی توجیهات
واهی مقدمه جنگ علیه ایران را فراهم می ساخت ایران را به قصد صادر کردن انقالبش متهم کرده بود
حضرت والد در جواب این اتهامات دشمن در خطبه نماز جمعه مشهد مطالبی به این مضمون فرمودندکه
انقالب ایران صادراتی نیست و در شأن صادر شدن نمی باشد .انقالب ایران مرحله بلوغ انسان-
هاست .بلوغ ،رسیدنی است؛ نه صادر شدنی .هرکس به این بلوغ فکری برسد یقینا و بدون شک
حامل این انقالب خواهد شد .انسانها باید برسند تا انقالبی شوند و وقتی برسند هیچکس
نخواهد توانست جلوی نها را بگیرد.
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امروز مشاهده این جریان طبیعی در بین جامعهي عرب زبان مسیحی نویدي است بر آمادگی انسانها براي
رسیدن به بلوغ انسانی؛ همانگونه که جوانههاي نوید علی(ع) براي آینده جهان در حال شکفتن است آنگاه
که فرمود" :لیعط نّ علینا الدنیا بعد شماسها عطف الضروس علی ولدها"؛ به خدا قسم این دنیا بعد
از سرکشی هایش چنان به ما رو خواهد کرد که گویی ماده شتر به فرزندش رو می کند .و این شیعه است
که وظیفه دارد براي بلوغ انسانها از منابع نورانی ائمه اطهار(ع) بهره گیرد وبا استفاده از امکانات فضاهاي
حقیقی و مجازي در باال بردن اطالعات مردم جهان نسبت به شخصیت واقعی علی(ع) و امامان بر حق از
نسلش ،از هیچ کوششی دریغ نکند .این اصال یک وظیفه الهی است بر گردن تک تک مسلمان شیعه همان
طور که حضرت زهرا(س) فرمودند" :انتم عباد اهلل نصب مره و نهیه وحملا دینه ووحیه و مناء اهلل
علی ن سکم وبلغاؤه الی األمم"؛ شما اي بندگان خدا نشانه ها و عالیم امر و نهی الهی و حامالن دین و
وحی او و امینان او بر خودتان و رسانههاي خداوندي بر تمام امتها هستید".
شاید کمترین کاري که می توان در مجامع علمی و دانشگاهها در این زمینه انجام داد همسو کردن
پژوهشهاي علمی ،تحقیقات دانشگاهی و پایان نامههاي ارشد و دکترا با این جریان باشد.
نـــقـــــــــــــــد هــــــــا
متن سخنرانی جناب قای عبد الحسین طالعی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
در بارة اشعار و دیدگاه هاي ادباي عرب مسیحی در مورد امام امیرالمؤمنین علیه السالم چند نکته مطرح
است:
.4تن دادن و گردن نهادن به فضائل علوي حکم عقل است .هر کس به حکم عقل گردن نهد ،این فضائل را
می پذیرد و شیفتة صاحب آنها می شود .نکته مهم این است که عقل ،حجت درونی خداي حکیم بر انسان
است و در کنار پیامبران که حجت بیرونی الهی بر انسان است ،از سوي خدا بر مردم اتمام حجت می کنند.
لذا گاهی انسان در مسیر پیروي از عقل ،به این پیروي ادامه می دهد و به پیروي تامّ و تمام از حجج الهی
می رسد .و گاهی این پیروي به حدّ خاصّی محدود می ماند.
این نکته نوعی پاسخ است به این پرسش که :چرا این مسیحیان مسلمان نشدند؟ اما مطلب ،منحصر به آنها
نیست .مگر مسلمانانی که مسلمان شده اند یا مسلمان بوده اند ،تا چه اندازه به دستورهاي دینی گردن
نهاده اند؟ و مگر خداي بزرگ خطاب به آنها نمی فرماید« :یا ایها الذین آمَنوا آمِنوا باهلل  »...یعنی که به
تعبیر مشهور« :دست باالي دست بسیار است» و به تعبیر ائمه اطهار علیهم السالم« ،ایمان مانند پله هاي
یک نردبان است و اگر کسی در پله باالتر بود ،حق مالمت افرادي را که در پله هاي پایین تر هستند،
ندارد».4
به این دلیل ،همین مقدار که گروهی از انسانها به حکم عقل گردن نهند
و امیرالمؤمنین عل یه السالم را به عنوان صاحب فضائل انسانی بستایند ،و خود را به چالة تعصبات کور فرقه
اي گرفتار نکنند ،جاي تقدیر و سپاس دارد.
 .1اصول کافی ،کتاب االیمان و الکفر ،باب درجات االیمان
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.3مرجعیت علمی اهل بیت را هر انسان منصفی با هر گرایش و عقیدهاي باشد ،می پذیرد .نگارنده در این
زمینه یادداشتهایی نشر داده که این حقیقت را در گسترة زمین و در طول زمان نشان داده است3.
زیبایی هاي نهج البالغه – که همچون قرآن در وصفش می توان گفت« :ظاهره انیق و باطنه عمیق»- 8
چنان دیدگان را خیره می کند که مرزهاي عقاید و دلبستگی هاي دینی را می نوردد و از محدوده هاي
جغرافیایی و زمانی می گذرد .اما چرا برخی از این دلبستگی ها به ایمان کامل نمی انجامد؟ به زعم نگارنده،
باید پاسخ را در این حقیقت جست که به تعبیر امام امیرالمؤمنین علیه السالم« :ال یقاس بآل محمد من
هذه األمّة أحد» 1.این حکمت خردپسند آسمانی سخنی است دل پذیر که تنها در دل سخن پذیر می
نشیند 5.هر که این سخن را پذیرفت ،دیگر امیرالمؤمنین علیه السالم را نه تنها در ردیف دیگران ،بلکه قابل
قیاس با دیگران نمی بیند .ولی واقعیت این است که پذیرش این سخن بر شماري از مردم و حتی
اندیشوران دشوار است .تفصیل این اجمال ،مجالی دیگر می طلبد1.
ایمان کامل به امیرالمؤمنین بر اساس اصل «عدم قیاس» استوار می شود که برخی از مدعیان تشیع نیز در
این مرحله درمانده اند.
.8در کالم بعضی از این مسیحیان شیفتة امیرالمؤمنین علیه السالم این مضمون دیده می شود که حضرتش
را نسخه اي غیر قابل تکرار دانسته اند .این سخن از یک جهت درست است و از جهت دیگر نادرست.
اگر از این دیدگاه بنگریم که بشر هرگز به چنین مقامی نرسیده و نخواهد رسید ،کالمی است کامالً متین و
استوار .اینکه چرا خداوند ،چنین موهبتی را خداوند حکیم به کسی می دهد و به دیگران در این حدّ نمی
دهد ،و آیا این تبعیض است یا نه ،بحثی است دراز دامن که در این مختصر نگنجد 2.پاسخ مختصر این که
تفاوت ،ناموس خلقت است ،چنانکه در شئون مختلف می بینیم مثال:
در بدن انسان :وجود پوست ،گوشت ،رگ ،استخوان ،چربی و  ...در کنار هم.
در طبیعت :وجود چوب هاي سخت ،برگ هاي نرم ،و  ...در یک باغ ،با عطرها و رنگهاي مختلف در کنار هم.
در جامعه :درجه بندي میان افراد ،از جهت :قدّ و رنگ و حافظه و هوش و  ...در کنار هم .نیز :تفاوت مهارتها
و دانشها و درجه بندي آنها در افراد.
این همه تفاوت را ،انصاف این است که نمی توان به تبعیض حمل کرد.
به هر حال ،باید وعدة الهی را بپذیریم که فرمود« :ال یکلّف اهلل نفساً إلّا وسعها» (بقره  )331یا« :ال یکلّف اهلل
نفساً إلّا ما آتاها» (طالق  .)2در این حال ،می یابیم که آزمون الهی از همگان یکسان نیست و آنگاه تفاوت را
به راحتی می پذیریم و انجام وظیفة خود را با این تفاوت سازگار می کنیم.
 .2از باب نمونه بنگرید به این یادداشتها و مقاالت:
الف .گلچین حکمت علوی در معجم االقوال سیواسی .در مجموعه :هدیه بهارستان (یادنامه سید جالل الدین محدث ارموی) چاپ تهران:
کتابخانه مجلس.1386 ،
ب .احادیث علوی در مجالس سمرقندی .سایت کاتبان  6اردیبهشت 1394
ج .بهره هایی از کتابخانه تخصصی امیرالمؤمنین علیه السالم .سایت کاتبان  16فروردین 1395
د .در حدیث دیگران .سایت کاتبان  16فروردین 1395
هـ .مناقب اهل بیت از کتاب مجالس سمرقندی .سایت بنیاد فرهنگی امامت  31شهریور .1393
 .3این جمله را امیر المؤمنین علیه السالم در وصف قرآن فرمود (نهج البالغه ،خطبه )18
 .4نهج البالغه ،خطبه .2
 .5تعبیر از شادروان قیصر امین پور وام گرفته شده است.
 .6نگارنده در این زمینه مقاله ای نگاشته و از جوانب مختلف عقلی و نقلی آن را بررسیده که امید است به زودی منتشر شود.
 .7تفصیل بیشتر در کتابی از نگارنده آمده است :دادگری خدا ،تهران :نیک معارف.1395 ،
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پس بشر نمی تواند به جایگاه امیرالمؤمنین برسد ،چنانکه خود فرمود« :ینحدر عنّی السیل و ال یرقی إلیّ
الطیر» 3و به این اعتبار ،کالم آن دانشور مسیحی درست است که گفت« :علیّ شخصیة ال تتکرّر».
اما از منظر دیگر می توان به این سخن نگریست .نکته این است که امیرالمؤمنین علیه السالم نسخه اي
است که خداوند حکیم براي هدایت امت فرستاده تا برنامة هدایتی آخرین پیامبرش ناتمام نماند .بدین
روي تا قیام قیامت جانشینانش را با همان ویژگی ها به نزد بشر فرستاده تا راه هاي آسمان را به پاي
بستگانِ زمین نشان دهد .این مضمون احادیث چندي است که ذیل آیة «انما انت منذر و لکل قوم هاد»
(رعد  )2آمده است.2
بدین روي ،خداوند در هر زمان شخصیت آن گرامی را تکرار کرده است .مثال در زمانی امام حسین علیه
السالم را در دعاي گرانسنگ عرفه می بینیم که عقل بشر در برابر آن مبهوت می ماند .گاهی امام سجاد
علیه السالم ظاهر می شود که صحیفة سجادیه – با تمام شکوه و جاللت – روح بلند حضرتش را تا
حدودي می نمایاند .در زمانی امام رضا علیه السالم به صحنه می آید که کتاب گرانقدر «عیون اخبار الرضا
علیه السالم» گوشه اي از علم الهی حضرتش را نشان می دهد.
اما چرا این گونه مسیحیان چنین کتابهایی را نمی شناسند و از چنین ظرفیت هایی غفلت دارند؟ این نکته
بر می گردد به غفلت ما از تبلیغ چنین گنجینه هایی که پیام جهانی دارند و با درون انسان سخن می
گویند و فطرت ها را مخاطب خود می دانند.
انصاف را ،اگر دعاي گرانسنگ افتتاح را – که با تمام فراز و فرود خود ،بیانگر روح عبودیّت واالترین بندة
خدا در این روزگار ،یعنی حضرت بقیة اهلل ارواحنا فداه است – ترویج کنیم ،آیا باز هم کسی امیرالمؤمنین
را «نسخه اي تکرار ناپذیر» می داند؟
پس این سخن ،خطایی است از آن دانشوران مسیحی که گناه افتادن آنها در دام چنین خطایی به عهدة ما
است .توجه شود که بخشی از زیبایی نهج البالغه به گزینش زیباي شریف رضی در سدة چهارم هجري بر
می گردد ،گزینشی که پس از گذشت بیش از ده قرن ،هنوز رقیبی نیافته و از اهل معنا دل می برد .آیا
چنین گزینشی در این سطح علمیت و بالغت از سخنان دیگر معصومان بزرگوار آسمانی ارائه کرده ایم که
انتظار داشته باشیم مسیحیان به آنها توجه کنند؟
.1سخن به غفلت ما از تبلیغ گرانسنگ ترین کاالیی کشید که در اختیار ما است ،ولی از آن غافلیم.
هشدار تکان دهندة جواد االئمّه علیه السالم را باید به گوش جان شنید که فرمود« :نعمة ال تشکر کسیئة ال
تغفر» 41.روشن است که هر چه این نعمت ،واالتر باشد ،کیفر کفران شدیدتر و گناه آن نابخشودنی تر است.
و چه نعمتی باالتر از نعمت واالي والیت؟ این است که باید خود را بسیار مقصّر بدانیم که در آستان چنین
سرمایة بی مانندي قرار گرفته ایم ،ولی کمترین حدّ شکر آن را – که ترویج آن در میان دیگران است –
ادا نکرده ایم.
 .8نهج البالغه ،خطبه ( 3شقشقیه).
 .9این مضامین خرد پسند مورد اتفاق تمام مسلمانان است .از باب نمونه اشاره می شود:
الکافی  ،کتاب الحجه ،باب انّ االئمة هم الهداة ،ج  1ص ( 473 – 472چاپ دار الحدیث) ،از محدثان شیعه.
فضائل امیرالمؤمنین علیه السالم ،ابن عقده ،باب  ،16ص  ، 196 – 194از محدثان زیدی.
شواهد التنزیل ،حاکم حسکانی ،ج  1ص  ،395 – 381از محدثان سنی.
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این در حالی است که رساندن این پیام به گوش جهانیان ،وظیفه اي است که پیامبر رحمت در واپسین
خطابه شکوهمند خود (خطابه غدیر) بر عهدة فرد فرد مسلمانان قرار داد .چند جمله از این خطابه گویا و
روشن را به گوش جان بشنویم:
*فَاعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ لَکُمْ وَلِیّاً وَ إِمَاماً مُفْتَرَضاً طَاعَتُهُ عَلَى الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ وَ عَلَى
التَّابِعِینَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَ عَلَى الْبَادِي وَ الْحَاضِرِ وَ عَلَى الْأَعْجَمِیِّ وَ الْعَرَبِیِّ وَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکِ وَ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ
عَلَى الْأَبْیَضِ وَ الْأَسْوَدِ وَ عَلَى کُلِّ مُوَحِّد44
*وَ قَدْ بَلَّغْتُ مَا أُمِرْتُ بِتَبْلِیغِهِ حُجَّةً عَلَى کُلِّ حَاضِرٍ وَ غَائِبٍ وَ عَلَى کُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ شَهِدَ أَوْ لَمْ یَشْهَدْ وُلِدَ أَوْ لَمْ
یُولَدْ فَلْیُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ وَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَة43
مهمتر آنکه ابالغ این پیام آسمانی را در رأس امر به معروف و نهی از منکر اعالم فرمود .هر چه اهمیت این
فریضة الهی براي ما روشن تر شود ،اهمیت این بیان نبوي روشن تر می گردد:
* أَلَا وَ إِنَّ رَأْسَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ أَنْ تَنْتَهُوا إِلَى قَوْلِی وَ تُبَلِّغُوهُ مَنْ لَمْ یَحْضُرْ وَ تَأْمُرُوهُ
بِقَبُولِهِ وَ تَنْهَوْهُ عَنْ مُخَالَفَتِهِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنِّی48
.5این تأکید پیامبر رحمت در زمانی به گوش ما می رسد که آن را بحق دورة «ارتباطات و اطالعات» نامیده
اند.
بهره وري از ظرفیت ارتباط محوري در دنیا ،فرصتی است که نباید یک لحظه از آن غفلت شویم و آن را از
دست دهیم .به ویژه در این برهة زمان که امواج تکفیري با تمام توان به میدان آمده اند تا خشن ترین
چهره اي را که حتی قابل تصور نبود ،به دینی نسبت دهند که خداي حکیم به پیامبرش می فرماید« :و ما
ارسلناک إلّا رحمة للعالمین» .آنگاه گروهی ضدّ بشر نام مبارک چنین پیامبري را بر پرچم خود بنویسند و
دستاویز خشونت هاي باورناپذیر خود گردانند.
در چنین زمانه اي ،هم فرصت ارتباطات آسان و هم فرصت آشنایی با چنین پیام رحمت ،بار تکلیف
همیشگی را بر دوش ما سنگین تر می کند.
بجا است که در این مجال ،یاد کنم از عالمی مجاهد و گمنام که با جهاد خاموش خود ،بدون وابستگی به
هیچ یک از مراکز رسمی ،با کمترین امکانات و به شیوة کامال مردمی ،دهها ملت را با این سخن آسمانی
آشنا کرد و پیام رحمت را به گوش جهانیان رساند .مرحوم آیة اهلل سید مجتبی موسوي الري در میان
کارهاي مختلفی که می توانست برگزیند ،ابالغ پیام پیامبر به جهانیان را برگزید و با این انتخاب در طول
دهها سال خدمت خود عمال نشان داد که تبلیغ دین وابسته به بودجه هاي آنچنانی و وابستگی هاي آشکار
و نهان نیست.
ایشان بدین طریق ،همزمان در دو میدان درخشید :درس دین را به ناآشنایان داد و درس تبلیغ دین را به
آشنایان.
 11االحتجاج ،ج  1ص .59
 12همان ص .62
 13همان ص .65
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مخاطب مرحوم الري عموم مردم بودند ،ولی مخاطب ما می تواند فرهیختگان باشد که دایرة نفوذ بیشتري
دارند .ضمن آنکه هر یک از این گروهها جاي خود را دارند.
متن سخنرانی سرکار خانم پروانه فرداد
بسم اهلل الرحمن الرحیم
در البالي آثارادیبان مسیحی به اصطالحی برخورد می کنیم که چالش برانگیز است.آن اصطالح عبارت
است از" مسیحی شیعه".
اکنون باید دید که ایشان تا چه حدي دراین ادعا صادقاند و اگرحقیقتا شیقته خاندان عصمت و طهارت
هستند چرا بر دین خود باقی مانده ومیان این دو مطلب را جمع کرده اند؟
به نظر می رسد نکاتی چند در این میان قابل نقادي و کنکاش باشد:
.4آیا عنوان "مسیحی شیعه"یک عنوان پارادوکسیکال نمی باشد؟
.3آیا این نحوه اعتقاد،ربطی به مباحث پلورالیزم پیدا می کند؟
. 8این ادیبان مسیحی شیفته اهل البیت چگونه میان آموزه هاي مسیحیت که سراپا تکیه بر سازش پذیري
وگریز از برخورد و جنگ ومقاومت دارد ومیان سیره سراسر حماسه و دالوري ومبارزاتی اهل البیت آشتی
برقرار می کنند؟
.1آیا این تعبیر در مورد ایشان صحیح است که ایشان علیرغم این که حق محور بوده و حقانیت امامان
شیعه را پذیرفته اند ولی آن جرات و جسارت را نداشته اند که دست رد به عقاید پیشین خویش زده و
تبعات آن را بپذیرند؟
.5آیا صحیح است که بگوییم جمع میان مسیحیت و تشیع ریشه در هنرمند بودن ایشان دارد و از آنجا که
غالبا هنرمندان اهل تساهل و تسامح هستند می توانند میان عقاید مختلف سازگاري بر قرار کنند در حالی
که این امر براي یک فیلسوف یا متکلم دشوار می نماید.
. 1وآخرین نکته این که آیا می توان گفت ایشان بر اساس هدایت فطري خویش پاي در این طریق نهاده
وسرسپرده اهل بیت شده اند تا آنجا که "بولس سالمه"در مقدمه حماسه جاودان خویش"عید
الغدیر"حسین(علیه السالم)رامتعلق به کل بشریت ونه منحصر به شیعیان به شمار می آورد.
من اهلل التوفیق
پـاســــــــــــــ هـــــا:
-4اینکه بگوییم این مسیحیان پلورالیسم هستند ،نمی تواند منصفانه باشد؛ زیرا پلورالیسم براي هیچ ایدهاي
محدودیتی قائل نیست وضمن این که همه این ادیان را؛ اعم از الهی و غیر الهی ساخته و پرداخته انسانها
می داند ،ادعا می کند که همه ادیان محترماند .البته اینکه اصال امکان کاربردي کردن چنین نظریهاي در
سطح جامعه وجود داشته باشد خود جاي تردید بسیاري است و ما در مقام نقد آن نیستیم؛ ولی از قرائنی
که در مطالب عرضه شد بر می آید که این مسیحیان معتقد به پلورالیسم نیستند؛ زیرا به چیزي به نام
"حق" معتقدند که خود را موظف می دانند از آن حمایت کنند و چون علی(ع) را منطبق با حق یافتهاند به
این مهم قیام نمودهاند در حالی که پلورالیسم به ادیان آسمانی اعتقاد ندارد و همه ادیان را ساخته بشر می
داند لذا چیزي را به نام حق نمی پذیرد .به نظرم بهترین اصطالح همان است که خودشان به کار می برند و
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آن مسیحی شیعه است؛ یعنی با حفظ مسیحیت خود به عنوان دین آسمانی ،علی(ع) و اهل بیت را
دوست دارد و به آنان عشق می ورزد .البته سخنان تمام این بزرگواران حاکی از آن است که اسالم را نیز به
عنوان دین آسمانی قبول دارند و به حضرت محمد(ص) نیز به عنوان پیامبر خدا ایمان دارند و آنچه می
تواند آنان را توجیه کند این است که آنان معتقدند همه ادیان آسمانی از جانب خداست و فرقی نمی کند
که کسی پايبند اسالم باشد یا مسیحیت.
اما پارادوکسیکال یا متضاد بودن واژه "مسیحی شیعه" که در نوشتههاي برخی از آنان دیده می شود
زمانی می تواند درست باشد که آنان از مسیحیت و شیعه دو معنی متضاد را فهمیده باشند؛ ولی اگر از
آموزههاي اخالقی حضرت مسیح چنین دریافته باشند که باید حق را بشناسند و درحمایت از آن بکوشند،
از مظلوم حمایت کنند و برظالم خشم گیرند ،این نه تنها تضادي بین دو واژه پدید نمی آورد بلکه
مسیحیت را در موقعیتی قرار می دهد که باید طبق آیین اخالقی حضرت مسیح به دفاع "حق" که در
وجود اهل بیت متجلی است قیام کنند.
البته مسیحیت در طول تاریخ چهرههاي متضادي از خود ارائه داده است .او به دنبال خشونت هاي چندین
سالهاش بر علیه دیگر ادیان ،و حتی خود مسیحیان ،بعد از رنسانس به این فکر افتاد که چهره خود را به
گونهاي تغییر دهد که رنگ تاریخ مملو از خشونتهایش را عوض نماید .لذا در دوره معاصر عربی به
کشورهاي عربی راه یافت و با ایجاد مدارس تبشیري و ..با ادعاي مهر و محبت وارد عمل شد .و براي نشان
دادن اوج محبت در دین مسیحیت آن را دین صلح و ضد جنگ معرفی کرد و در کنار این ادعا با تبلیغات
مسموم خود اسالم را دین جنگ معرفی نمود که آثار این تبلیغات تا به امروز در جهان باقی است و
دشمنان از این امر استفاده می کنند .گویی که تمام تاریخ مسیحیت را نادیده گرفته باشند یا مردم را نا
آگاه از تاریخ تصور کرده باشند .این سیاستها بر برخی از مسیحیان کامال مبرهن است و مسیحیانی که ما
از آنان سخن راندهایم از آن جملهاند .اگر کتاب "فی خطی محمد(ص)" را که یک مسیحی به نام نصري
سلهب نوشته مطالعه کنید حتما به این حقیقت واقف خواهید شد .نصري سلهب که کتابی دیگر به نام "فی
خطی علی(ع)" دارد و از محبان سرسخت علی(ع) است به این سیاست غلط سردمداران مسیحی اعتراف و
در رسوایی آنها کوشیده و ثابت می کند که اسالم دین صلح بوده ،نه جنگ.
از اینها گذشته ،نباید نگاه مسیحیان به کلمه"حق" را از نظر پنهان داشت آنجا که در انجیل می گوید:
تعرفونف الحقَّ ،والحقث یبحررکم؛ شما حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد" (یوحنا:3
 .)33چه بسا برخی از آنان علی(ع) را مصداق همان حق دانسته اند که بشریت را به آزادي می رساند.
کتانی در صفحه اهداء کتابش می گوید :ال کلّ من یستهویه علی بن بی طالب(ع) فی بطولا القیم ،وفتح کو
الن س عل الحقّ ،والخیر ،والجمال؛ هدیه به هر کسی که علی(ع) با قهرمانی ارزشها و باز کردن دریچههای ن س
به سوی حق و خیر و جمال او را شی ته خود می کند( " .کتانی ،نبراس ومتراس .)44

او عقیده دارد که با نوشتههایش دریچههایی از ارزشها را به روي خوانندگان خواهد گشود که بتوانند برحق،
خیر وجمال راه یابند؛ زیرا هرکس با علی آشنا شود با حق آشنا شده است.
بولس سالمه به صراحت می گوید " :ولقد ولعت بالقر ن المجید و تاری االسالم منا کنت فتیا ،فکیف بی وقد
نیَّ ت بی األیام عل األربعین ،وکنت کلّما مرّ فی خاطری مصرع میر المؤمنین وابنه الحسین ،یلتهب صدری نصرة
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للحقّ ،ونقماً عل الباطل؛ من وقتی کودکی بودم اشتیاق زیادی به قر ن وتاری اإلسالم داشتم و هرگاه شهادت
علی(ع) و مقتل امام حسین (ع) به یادم می مد درونم برای یاری حق و خ م بر باطل شعله می ک ید".
(سالما ،م ثر .)011

پس او حق را درعلی و باطل را در دشمنان علی می بیند؛ لذا با پیروي از تعالیم حضرت مسیح در انجیل
باید نور حق را بر باالترین قلهها برافروزد تا مردم به آن راه یابند .مگر نه این است که حضرت مسیح به
پیروانش می گوید :نتم نور العالم ،ال یمکن ن تخ مدینا موضوعا عل جبل ،وال یوقدون سراجاً ویضعونه
تحت المکیال ،بل عل المنارة فیضیء لجمیع الاین فی البیت ،فلیضیء نورکم هکاا قدام الناس لکی یروا
عمالکم الحسنا ،ویمجدوا باکم الای فی السموات "؛ شما نور عالم هستید ،هرگز نباید شهری که بر باالی
کوهی قرار گرفته است مخ ی بماند .هیچ وقت چراغی را که روشن کردهاند در زیر مکیال قرار نمی دهند؛ بلکه بر
باالی مناره می گاارند تا نورش به تمام کسانی که در خانهاند برسد .پس باید نور شما در مقابل مردم بدرخ د
تا اعمال حسنه شما را ببینند و  ...را که در سمانهاست بستایند"( .مت .)14 :5
نصري سلهب" این نص را در کتاب خود آورده سپس چنین میگوید :فیوم قال المسیح لک القول
لرسله  ...فإنما کان یلمح ال تلک الحقیقا األزلیا ،وهی نّ اهلل ،فی حکمته التی ال تدرک ،وفی رحمته التی ال
تحدّ ،یحصل من بعض عباده ومخلوقاته منارات مستمرة اإلشعاع ،یهتدی بنورها کلّ ساع ال اآلخرة ،عبر دنیا
حافلا بالبرّ وال ضائل" (سلهب .)440

سپس مطالبی میآورد تا ثابت کند که علی(ع) از همان مناره هاي دائم االشعاع است که باید درخشش
نورش از دید مردم مخفی نماند .لذا حتی نوشتههاي این ادبا و دانشمندان بیشتر به این جهت است که این
نور را برباالي قله ها بگذارند ومردم را با این نور آشنا کنند .برخی از آنان علی(ع) را چراغ راه آسمان
معرفی می کنند .بسیاري از آنان به ظلمت تاریخ و تحریفهاي آن اعتراف می کنند که چگونه حق و باطل
را در هم آمیخته است؟ تاریخی که از جنگجویان مجرم و دزدان حرفهاي و ثروتمندان بیمقدار پادشاهان و
رهبران و قهرمانان بزرگ ساخته و با اوصاف و القاب پر زرق و برق به تعریف و تمجیدشان پرداخته است.
آنان می گویند :آیا در بین شخصیتهاي تاریخی آن کس که اموال یتیمان و بیوه زنان را به ناحق را خورده
با کسی که با دسترنج خود از یتیمان مراقبت کرده یکسان است؟ آیا کسی که خون پاکان و نیکان مظلوم
را ریخته با آن که مظلومانه کشته شده یکسان است؟آیا قاتل و مقتول و ظالم و مظلوم یکی است؟ از دید
اینان تاریخ عرب و اسالم پر است از اینها و آنها بدون اینکه هر یک در جایگاه واقعی خود قرار گرفته باشد.
این جوزیف الهاشم است که می گوید:
وکلّ التاریخ ،بما فیه تاریخ العرب واإلسالم ،ملیء بهؤالء وهؤالء ،وقد انتبه المسیحیون الذین کتبوا عن
علی(ع) إلى هذا الجور ،وسألوا ضمائرهم ،کما وجَّهوا السؤال لآلخرین فی کتبهم ،فهذا جوزیف الهاشم" یقول:
وَرَع وَمَـــن هَـــدَروا الـــدماءَ وَصَـــامبوا

هَــل یَسـتفوی فــی الحــق مَــن صــاموا عَلـ

(الهاشم )11

تشخیص ظالمان تاریخ عرب و جدا کردن آنان از مظلومان تاریخ و احساس مسئولیت در دفاع از
مظلومان آ نان را به قدري با شیعه که مظلومان تاریخ بودهاند نزدیک کرده که خود را نیز شیعه انگاشته اند
و گفته اند:
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التفـــــــقُل شــیعَاٌ هُــواةُ عَلِــی

انفّ فــی کُــل مبنصِــفي شیعِیّــــا

انـ ــَّما ال َّـــمسب لِلنَّـــواظِر عِیـ ـدُ

کُلث طفـرفي یَـرف ال ثـعاعَ السَّنِیّـــا
(سالما ،عید الغدیر )011

همان طور که بین مظلومان تاریخ پیوند برقرار کرده و آنها را از یک جنس دانستهاند و آنها را از یک جنس
دانستهاند حال فرق نمی کند که این مظلومان مسیحی بودهاند یا مسلمان و یا...و ظالمان تاریخ نیز از یک
شجرهاند .کسانی که به اهل بیت ظلم کردند مثل همان کسانی هستند که به مسیحیان مظلوم ظلم کردند
لذا عبید با نیرون یکی است.
غــاصَ نفیــرونُ فــی دِمــاءِ النَّصــار

ففحَبــاهبم زَرعَ الخُلــودِ نفـمِـیّــــا

وَ راقف العببَیـــــدب مبهجَـــــاف هــــــ

ـل البَیتِ ففاستُ هدَ الحبسَـینُ بیـا
(سالما ،عید الغدیر)011 :

در واقع انسانهاي فطري که از فطرت سالم برخورداراند و در اثر ظلم و تعدي فطرتشان را آلوده نکردهاند به
طور فطري به اخالق "انسانی" معتقدند؛ اخالقی که انسان بودن انسان ،بدون در نظر گرفتن اختالفات
دینی و مذهبی و ملی و منطقهاي و ...بر او واجب می کند.
اما این که چرا اسالم نمی آورند براي این است که اوال :خود را مجاز می دانند که بر همان مسیحیت باقی
بمانند .ثانیا :شاید اهمیت مسائل اخالقی که در ادیان آسمانی مشترک است برایشان بسی مهم تر از
پرداختن به احکام دینی باشد که محل اختالف است.
اما این که آیا بهشت می روند یا نه؟ این دیگر امري نیست که من بتوانم نظر بدهم ورود به بهشت معیار
هاي ظریف و دقیق بسیاري دارد که تشخیص آن از عهده کسی جز خدا و پیامبر و ائمه اطهار بر نمی آید.
چه بسا افرادي به تمام دستورات هم عامل باشند ولی از اخالص برخوردار نباشند .کسی چه می داند که در
دل هر انسان چه می گذرد اخالص دارد یا ندارد آیا در ترک احکام دینی متعمد است یا نه؟ ولی آنچه
مسلم است برخی از اینان به درگاه اهل بیت متوسل می شوند و قرائن حاکی از آن است که مورد پذیرش
واقع می شوند یا مثال بیماري آنها شفا پیدا می کند من اینک ترجمه اشعاري را که مربوط به عبد
المسیح انطاکی است قرائت می کنم تا بر همگی ما عظمت و بزرگی روح علی(ع) آشکار شود که چگونه
این مسیحی را مورد عطف و نوازش خود قرار می دهد .و وقتی علی(ع) خودش او را می پذیرد دیگر من چه
جوابی خواهم داشت در باره کسی که مورد قبول واقع شده است.
رؤیایی روحی وتجلیاتی ارزشمند
 -4مژده باد روح من به آرزویش رسید و من دیگر بعد از آن آرزویی ندارم.
 -3مژده باد که روح من به برترین و عالی ترین خواسته اش دست یافت و روزگار با خواسته او کنار
آمد ودر رسیدن به آرزویش او را یاري رساند.
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 -8بعد از آن که به برترین افتخارات و الطاف الهی دست یافت ،دیگر آرزوي کسب چه افتخاري می
خواهد داشته باشد؟
 -1آري بعد از کسب این مدال و بعد از این که خداوند تالشهاي او را اینچنین ارج نهاد ،دیگر بقیه
خواسته هایش در برابر او بسیار کوچک و ناچیز به نطر می آیند.
 -5من روحی آزاد داشتم ،ولی اینک با عنایت هاي علی مرتضی(ع) دیگر این روحم در بند بردگی علی
(ع) در آمده و امامت او را بر هرچیز دیگري برگزیده است.
 -1او در اوج رفاه ،در زیر سایه علی(ع) غنوده و در نعمت هاي بی کران موال  ،ثنا گوي احسان و اکرام
اوست.
 -2من در شبی از شبهاي پر فروغ "قدر" که با سرودن اشعارم در مدح و ثناي علی(ع) احیا گرفته
بودم.
 -3خوابم برد ،با این که از زمانی که مشغول سرودن اشعار علی(ع) شده بودم هرگز شبها خواب بر
چشمانم غلبه نکرده بود.
 -2من در بین غفلت وآرامشی که در درونم احساس می کردم ،چشم هایم گرم شد و به خواب رفتم.
ناگهان با چیزي که توقع نداشتم رو به رو شدم .مهتري با مهابت از راه رسید واز من
-41
خواست تا همراه او بروم.
به من گفت :بر خیز و به سرعت با من بیا .گفتم :به کجا بیایم؟
-44
چه کسی مرا فرا خوانده ؟ و چگونه راهی مسیري شوم که نمی دانم کجاست؟
-43
او مرا صدا زد و گفت :مگر تو شیدا و شیفته آل البیت نیستی و والیت آنها را قبول نداري؟
-48
گفتم چرا و از خدا می خواهم که توفیقم دهد و یاري ام رساند تا بتوانم آنها را خشنود
-41
سازم.
گفت :پس چرا اینچنین مضطرب و پریشانت می بینم؟ تو از چه حادثه اي می ترسی؟
-45
از شنیدن این سخن شرمگین شدم ،و از ترسی که بر من مستولی شده بود خجالت
-41
کشیدم.
و به طرف در ،به دنبالش راه افتادم .او با آرامش و رضایت خاطر بر پشت اسب سوار شد.
-42
و به من گفت :پشت سرم بنشین مرا بر پشتش نشاند و به سرعت به راه افتاد.
-43
صحرا هاي خالی را پشت سر نهادیم و به سرزمین هاي سرسبز و وسیع و از آنجا به باغ
-42
ها و بهشت هایی که عطر و بویش همه جا پراکنده بود ،رسیدیم.
از قصر هاي بلند و سر به فلک کشیده اي عبور کردیم که عظمت و شکوه آنها حکایت از
-31
عظمت و شکوه سازندگان و ساکنان آن داشت.
دیوار هاي بسیار بلند آنها سر بر فرق آسمان ها می سود .و مروارید هاي مإذنه ها رخ می
-34
نمود.
بر باالي آنها گنبد هایی بود که تزیینات بسیار زیباي آن می درخشید و طالي خالص
-33
روي آنها را پوشانده بود.
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به من گفت :پیاده شو که اینجا سرور و ساالر نعمت هایی است که هرکه امیدش را
-38
داشته باشد هرگز نا امید نمی شود.
به من گفت :خسته شدي؟ گفتم نه ،اصال .ولی ما به محضر چه کسی مشرف شده ایم؟
-31
گفت :بعدا می فهمی .ولی مواظب باش وقتی توفیق دیدار حاصل شد آداب صحیح را در
-35
محضرش رعایت کنی.
آنگاه وارد حیاطی شدیم که زمینش با مرمر فرش شده بود و درخششی بس زیبا داشت.
-31
در میانش حوضی بودکه آب از آنجا به باغهاي اطراف جریان داشت و آن باغهاي پر طراوت
-32
را سیراب می کرد.
پرنده ها بر باالي شاخه ها آواز می خواندند و صداي توکا ها و قمري هاي آوازه خوان
-33
گوشها را می نواخت.
آن چنان غرق در شادي بودم که گمان می کردم در بهشت برینم .خوشا به حال کسی که
-32
مشتاق آن جا باشد و در رسیدن به آن جا کامیاب گردد.
در اینجا بود که صدایی مثل آهنگ زیباي تالوت قرآن مرا فرا خواند.
-81
و گفت :مژده باد بر تو مژده باد بر تو از این به بعد افتخار کن که مدایح و سروده هاي تو
-84
مورد قبول واقع شده و اجر و پاداشش را خواهیم داد.
در همان جایگاهی که ایستاده بودم و شادي تمام وجودم را پر کرده بود و روحم از اعماق
-83
وجودش مناجات می کرد و سپاسگزار بود ،گفتم:
اي موالي من من فراموش نمی کنم .من هرگز این جود و بخشش بی پایان شما را
-88
فراموش نمی کنم .من این روز را از یاد نمی برم .و یاد آن را با مدح وثناي خویش زنده نگه خواهم
داشت.
مدح و ثنایی که با آرایه هایی از تازه ترین سروده هایم باشد وگوهر ها و مروارید هایش
-81
زینت بخش دوران شود.
به خدا قسم آن چنان باشد که حماسه یونان در برابر آن ناچیز جلوه کند؛ هر چند که
-85
سراینده اش هومر باشد.
فضیلت این حماسه به این است که در باره علی مرتضی سروده شده و پایه هایش از
-81
فضایل و الطاف او مایه گرفته.
ستوده هایش با فضایل و مناقب علی(ع) اعتبار یافته و معانی اش را از دریاي بالغت او
-82
تلقی کرده.
بدایاتش قبل از این که کامل شود در شرق و غرب عالم منتشر شده وخوانندگان آوازش را
-83
سر دادهاند.
این سرودها در آینده ،در همه اطراف و اکناف سرزمین هاي عرب ،و در اقصی نقاط آن ،بر
-82
لب ها جاري خواهد شد.
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و سرایندگان آن و خوانندگانی که آوازش را سر می دهند ،مورد ستایش قرار خواهند
-11
گرفت؛ به خاطر آن کسی که قافیه هایش به نام او جال یافته و صیقل خورده.
و من در همین حال بودم که ناگهان بیدار شدم و به خاطر این لطف علی مرتضی (ع) به
-14
روحم تبریک و تهنیت گفتم.
سپس به کاغذ رو آوردم و شروع به سرودن خوابی کردم که توفیق مشاهده اش نصیبم
-13
شده بود.
خوابی که من به خاطرش به روحم حسودي می کردم؛ چرا که او توانسته بود در مسیر
-40
عشق "حیدر" خود را فانی کند.
و خر دعوانا ن الحمد هلل رب العالمین
صلی اهلل علی محمد و ل محمد جمعین
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