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 1      مطلبى از شيخ آقا بزرگ تهرانى در چهاردهمين قرن والدت امام على    
[ترجمه دكتر مهدى ناصرى (استاد يار دانشگاه قم)]

ــت چهارده قرن از ميالد امام على  در رجب سال 1376هجرى قمرى،  ــبت گذش به مناس
جشنواره اى به رياست عاليجناب مهاراج محمد امير احمد محمدى در كراچى برگزار شد. امير، 
در محضر شيخ آقا بزرگ تهرانى شرف حضور يافته و از ايشان تقاضا كردند تا در اين جشن 
ــتند و به ناچارـ  و به  ــتند پوزش خواس ــالتى كه داش حضور يابند، ولى آقا بزرگ به خاطر كس
تقاضاى اميرـ  مطلبى را به اين مناسبت به رشتة تحرير در آورده و مجلة معارف را براى چاپ 
آن برگزيدند. از اين رو ما از محبت پدرانة ايشان، كمال تقدير و تشكر را داشته و از خداوند منان 

مى خواهيم كه بركت وجود ايشان را مستدام بگرداند. 
  

مرقومه مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانى
بى ترديد جهان در حال پيشرفت مستمر بوده و سيطرة عقل بشرى بر زندگى انسان، به باالترين 
اندازه خود رسيده است و اين امر سبب گشته تا بسيارى از دشوارى هاى زندگى از دوش انسان 
برداشته شده و به يارى پيشرفت ها و اختراعات جديد، بيشتر مشكالت زندگى برطرف گردد. 
هنوز اين پيشرفت ها ادامه دارد و هنوز آسايش، در حال سيطره يافتن بر انديشه ها و آسودگى 
ــت. اما با اين وجود، اين پيشرفت با همة ابعاد  خاطر، در حال رخنه كردن در درون انسان هاس
گوناگونش، تنها در امور طبيعى و مادى صورت پذيرفته است، به گونه اى كه در مسائل روحى 
و معنوى هرگز اثرى از اين پيشرفت ديده نمى شود، بلكه بالعكس در اين زمينه شاهد عقب 
افتادگى ملموس و پست رفتى عظيم هستيم، چرا كه پيشرفت مدنى حاضر، تنها در ظواهر و 
صورت ها تحقق يافته است و روح و عاطفة انسانى، عزت نفس، مناعت طبع و بزرگ منشى 
را از انسان سلب كرده است. آيا با اين وجود باز مى توانيم اين تحوالت و دگرگونى ها را تجدد 

و مدنيت بناميم.
انسان نبايد بر اساس ظواهر امور، دست به قضاوت زند و نبايد فريب عناوين زيبا و خوش آب 
ــگ را بخورد. و نبايد ظواهر جذاب و تبليغات توخالى را باور كرده و نبايد با خواهش هاى  و رن
نفسانى مردم همراه گشته و خود را در پرتگاه هاى نابودى بيندازد. بلكه انسان بايد به حقيقت 
ــى هاى الزم از  امور نگاه كرده و به اصل و نتيجه آن پى ببرد، و هرگز پيش از آزمون و بررس
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افكار عمومى پيروى ننمايد، چرا كه در اغلب موارد، افكار عمومى نمايندة حق و حقيقت نيست 
بلكه اين افكار در واقع زايدة تقليد بوده و تقليد نيز از غرايز انسانى است.

جاى تأسف است كه بيشتر انسان هاى اين عصر، اجسامى بدون روح و تهى از شعور انسانى 
گشته اند. تهى از مهربانى، شرف، زندگى، جوانمردى و هر آنچه از ويژگى هاى يك انسان كامل 
است. روزگار، نابسامان شده و خوى وحشى گرى در انسان ها آشكار گشته است. اگر صفحات 
تاريخ را ورق بزنى و انسان ديروز را با انسان امروز مقايسه كنى، شكاف بزرگ و تفاوت بسيارى 
ميان آن دو مى بينى، و در مى يابى كه انسانيت و عزت نفسى كه انسان ديروز به آن آراسته بود، 
از بين رفته و عواطف پاك و بلند مرتبة انسانى نيز، معدوم گشته و ديگر خبرى از آن نيست. 
اكنون اين چهرة زشت و كريه نفس كه پيش از اين در پس صفات زيبا، پنهان گشته بود، خود 
نمايى مى كند. همه اين مسائل از بركات مدنيت جديد است كه از دين به اندازة آسمان تا زمين 

دور گشته و به پوسته چسبيده و مغز را رها كرده است.
ــيار دور، اختالفى پيرامون قوانين شرع و سنت هاى دين در ميان دانشمندان  از زمان هاى بس
وجود داشته است. بسيارى از روان شناسان و جامعه شناسان بر اين باور بوده اند كه نظام دينى، 
قادر نيست سعادت انسان و حقوق فردى وى را تضمين كند، و براى اين نظر خود توجيهات 
پوچ و استدالل هاى بى اساسى را ارائه كرده اند و در اين راستا طرفدارانى را براى اين باور خويش 
پيدا كرده اند، به گونه اى كه اغلب مردم آن عصر بر اين باور گشتند كه تشريع دينى و اجراى 

آن بى فايده و بى ثمر است.
ما با ابراز تأسف شديد نسبت به اين نظرية احمقانه اعالم مى كنيم: اگر انسان در اين مورد تأمل 
بيشترى داشته باشد و از نگاه يك پژوهشگرى كه به دنبال حقيقت است به قضيه نگاه كند و 
گفته هاى حاميان نظام دينى و گفته هاى مدافعين نظام مدنى را در دو كفة ترازو قرار دهد و در 
اين ميان با انصاف و عقالنيت به مقايسه اين دو نظام بپردازد، خود را در مقابل يك حقيقت 
ــان انكار ناپذير مى يابد كه به هيچ وجه قابل تكذيب نيست، و به يقين خواهد دانست  درخش
ــرار را از ارتكاب جرم و جنايت بازدارد، امرى  كه نظام مدنى جديد، هرگز قادر نخواهد بود اش
ــورهاى غربى اى كه اين نوع از نظام در آنها سارى و جارى است، شاهد آن  كه امروزه در كش
هستيم. اين كشورها با اين نظام مدنيت خود به هيچ عنوان به كمال نرسيده و به هيچ عنوان 
نتوانسته اند آسايش بشرى و سعادت انسانى را تضمين كنند. اين نظام مدنيت در هر حال يك 
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نظام مادى است و هرگز نمى تواند با قانون آسمانى مقايسه گردد، چرا كه اين گونه نظام هرگز 
نمى تواند به عمق روح انسانى دست پيدا كند، اين در حالى است كه قانون آسمانى به گونه اى 
است كه انسان ها را از عمق وجود، خاضع و مطيع خود مى گرداند، حال آنكه انجام اين چنين 

تغييراتى در درون انسان ها با نظام هاى مادى و مدنى سازگارى ندارد.
همين امر، تفاوت ميان اين دو قانون و ويژگى منحصر به فرد قانون آسمانى است. از اين رو 
دين، پايه و اساس سعادت بشر، و پشتوانة زندگى انسانى است. و تا زمانى كه انسان از انديشه اى 
ــت و ديگران نيز از او در امان خواهند بود،  ــت از خود و ديگران در امان اس دينى برخوردار اس
ــرم و جنايت، اثر بخش تر و كارآمدتر از نظام  ــتن ج چرا كه دين، در بازدارى و تهذيب و كاس
ــمانى نيز بر بُعد مادى  بازدارندگى مدنى عمل مى كند، و از طرف ديگر بُعد روحانى قانون آس

نظام مدنى غلبه دارد.
ــمرده و شعاير دينى را اجرا  ــان ها تا زمانى كه نظام ها و آيين هاى دينى خود را مقدس ش انس
مى كنند و تا زمانى كه دين در ميان آنها از جايگاه رفيع و وااليى برخوردار است، در خير و بركت 
به سر خواهند برد. و كدامين آيين دينى، برتر و واالتر از بزرگداشت سالروز ميالد اميرالمؤمنين 
على  است؟ شير خدا، شير رسول و قهرمان اسالم، كه اگر بذل مجاهدت ها و مبارزات او 
نبود، پايه ها و اركان دين اسالمى هرگز برافراشته و استوار نمى گشت. خدا رحمت كند شاعر 
  ــهور قرن هشتم حلّه «حافظ بُرسى حلّى» را كه در منقبت اميرالمؤمنين على و عالم مش

اين گونه سروده است:
اى كسى كه هرگاه صفات پسنديده و نيك غير او را بشمرند، باز هم صفات 

و مناقب نيك او سنگينى مى كند و او برترين خواهد بود.
من كسانى را كه بر تو رشك مى ورزند، معذور مى دارم چرا كه پروردگار بلند 

مرتبه ات، تو را صاحب اختيار و صاحب امر و واليت نموده است.
ــت، چرا كه  ــك بورزند، طبيعى اس اگر آنان بر بزرگى و بلند مرتبگى تو رش
ــان هاى پست و پايين مرتبه، به انسان هاى برتر و واالتر از خود،  همواره انس

رشك مى ورزند.
ــخصيت عظيمى است كه از صدر اسالم تاكنون، قلم هاى مورخين و راويان  امام على  ش
پيرامون او چرخيده و تحليل هاى علمى و فنى گوناگونى در مورد ايشان به اقتضاى هر عصر، 
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ــت تا صورت و سيرت درخشان ايشان، از جنبه هاى  ــت. و تالش گشته اس انجام پذيرفته اس
مختلف آشكار گردد. اين شخصيت جذاب همواره مورد توجه انديشمندان و دانشمندان بزرگ 
همة ملت ها و اديان و عصرها و نسل ها بوده و هركس به قدر توان و دانش خود ابعادى از اين 
شخصيت بى نظير را تحليل و بررسى نموده و دلو خود را از درياى معرفت ايشان پر كرده است.
اين از آن روست كه شخصيت امير المؤمنين ، ابعاد مختلفى داشته و همه صفات و فضايل 
نيك و ايده آل را در خود جاى داده، و همة صفات رفيع و بلند مرتبه را در برگرفته است. براى 
نمونه علم، ويژگى اى است كه انسان با كسب آن، مورد احترام ديگران قرار مى گيرد و به همين 
ــكل ويژگى هايى همانند: ادب و سياست و ساير صفاتى كه دارندة آن مورد تجليل و احترام  ش
ديگران قرار گرفته و در نظر مردم واال و بلند مرتبه مى گردد، به گونه اى كه موضوع سخن هر 
مجلسى گشته و به جايى مى رسد كه انديشه هاى او جايگاه وااليى را در دنيا كسب كرده و محور 
سخن و انديشه ديگران گردد. و از سوى ديگر نامش در روزگارش ماندگار گشته و شهرة آفاق 
مى گردد و انسان تنها به خاطر مزين شدن به يكى از اين صفات، به همة اين نتايج خوب چه در 
طى زندگى و چه پس از مرگش دست مى يابد. در اين راستا شخصيت بى نظيرى چون جانشين 
پيامبر اعظم  چه جايگاه رفيعى پيدا مى كند. او كه علم و ادب، فصاحت و بالغت، سياست و 
شجاعت، تقوى و زهد، و كرامت و بردبارى و ... را يك جا جمع كرده است. امام على  تمامى 
اين صفات نيكو را يك جا جمع كرده است. تاريخ، نام هاى اندكى را براى ما روايت مى كند كه به 
خاطر صفات و استعدادهاى نيك خود، در روزگا ماندگار گشته اند، ولى هرگز نمى تواند شخصيتى 
را پس از نبى اكرم ذكر كند كه در عظمت و بزرگى به جايگاه على  رسيده باشد. شخصيتى 
كه عقل بشر در بزرگى و عظمت او مات و مبهوت گشته است و نوابغ و فالسفه شرق و غرب در 
طى قرون متمادى، گواهى به عظمت و رفعت او داده اند. در جهان، پس از نزول وحى الهى هرگز 
كتابى بسان نهج البالغه به منصه ظهور نيامده است، كتاب آسمانى كه تو را از نهج علم و عمل 
آگاه مى سازد و بوى سخن رسول اهللا را مى دهد و به واقع صدف مرواريدهاى حكمت، مخزن 
ياقوت هاى سخن و اندرزهاى وااليى است كه دل ها را مجذوب خود مى كند. كلمات قصار آن 
تضمين كنندة سعادت دنيا و آخرت، و نمايندة حق و حقيقت براى جويندگان آن، و راهنماى 
هوشمندان به سوى هوشمندى، سياست و سرورى است. اين شأن و منزلت نهج البالغه است 
كه عارفان در ساحت آن معتكف گشته و پژوهندگان در كنه آن فرو رفته اند و در شرح و تفسير 
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آن، كتاب ها و رساله هاى بسيارى به رشتة تحرير در آمده است. اين كتاب ارزشمند به زبان ها 
ــده و اهل هر زبانى از درياى بى كرانش به قدر توان خود از آن بهره مند  ــيارى برگردان ش بس

گشته اند كه ما به اين مطلب در كتاب خود الذريعآل الى تصانيف الشيعآل اشاره كرده ايم.
ــف دارد كه بيگانگان از اين كتاب به عنوان راهنما و راه روشن خود استفاده  ــيار جاى تأس بس
كرده اند در حالى كه ما مسلمانان هنوز اصرار و پافشارى در كم ارزش نشان دادن كرامت اين 

كتاب داشته و تالش مى كنيم تا اين سخنان را از آن امام على  ندانيم. 
ــت و  على  به تمامى ابعاد زندگى در نهج البالغه پرداخته و حقيقت آن را روش نموده اس
ارتباط زندگى با دين ، اخالق ، جامعه ، سياست ، اقتصاد و ... را نيز به روشنى بيان داشته است. 
و هنوز ما شاهد آن هستيم كه روزگار و فراز و فرودهايش مهر تأييد بر اخبار و حقيقت سخنان 
ايشان مى زند و صدق آنچه را كه او به سبب سوء عاقبت از آن نهى كرده است، نشان مى دهد. 

امام  در همين باره اين چنين مى فرمايد: 
ــما روزگارى خواهد آمد كه در آن هيچ چيز پنهان تر از حق  پس از من بر ش
ــد و هيچ چيز آشكارتر از باطل نبود و دروغ بستن به خدا و پيامبرش بر  نباش
هرچيز ديگرى فزونى گيرد. در نزد مردم آن زمان، كااليى بى رونق تر از قرآن 
نيست، اگر آن را چنان كه بايد بخوانند، و باز كااليى پرسودتر از قرآن نخواهد 
ــر بالد، چيزى ناشناخته تر از كار  بود، اگر معني اش را تحريف كنند. در سراس
نيك و شناخته تر از زشتكارى نباشد. حامالن قرآن، قرآن را واگذارند، و حافظان 
ــتين، دو تبعيدى  قرآن، قرآن را فراموش كنند. از اين رو قرآن و قرآنيان راس

آواره اند كه هر دو در يك راه روان باشند و هيچ كسى پناهشان ندهد ... . 
و به اين سخن وى گوش فرا دهيد كه در مورد تقسيم مردان جامعة انسانى، كه مدار صالح و 

تباهى انسانند اين چنين مى گويد:
صالح عامه از صالح خواص مردم است ، و خاصه هم به پنج قسمت تقسيم 

مى شوند: 
اول، علما و آنها رهبران خلقند به سوى خدا؛

دوم، زهاد كه آنها راه هاى هدايتند؛ 
سوم، تجار كه آنها امين خدايند بر بندگان؛ 
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چهارم، لشگريان جهادگر كه آنها ياوران دين خدايند؛ 
پنجم، حكام و فرمانروايان كه آنها پاسبان و حافظ خلقند. 

پس اگر عالم، مردى باشد طمعكار و مال اندوز، پس چه كسى راهنماى راه 
ــد؟! و اگر زاهد دل به دنيا بندد، پس به چه كسى اقتداء شود؟!  خداوندى باش
ــى اطمينان حاصل شود؟! و  ــد، به چه كس ــه باش و اگر بازرگان خيانت پيش
ــكرى جهادگر، رياكار و هدفش كسب مال و منال دنيا باشد، پس به  اگر لش
ــلمانان دفاع شود؟ و اگر حاكم، ستمكار، و در حكم،  ــيله چه كسى از مس وس
ــى مظلوم را در برابر ظالم  ــيله چه كس ظلم و جور به راه بيندازد، پس به وس
يارى نمايد؟! پس سوگند به خدا! مردم را تلف نكرد، مگر علماى طمعكار، و 
پارسايان متمايل به دنيا و بازرگانان خائن و لشكريان رياكار و حكام ستمكار، 
ــتى  ــانى كه ظلم كردند، به زودى خواهند فهميد كه رو به چه سرنوش و كس

دردناك درحركتند. 
و نيز ديگر سخنان و اندرزهاى ايشان در نهج البالغه به همين مقدار ارزشمند و پرمغز مى باشد.

ــيرت وى بدين سان مى باشد. از اين رو شايسته  ــت و نهج، زهد، اندرزها، و س على اينگونه اس
ــت كه مسلمانان و غير مسلمانان به وى افتخار كنند و در سالروز والدتش جشن بگيرند،  اس
بويژه شيعة اماميه كه سختى ها را در راه وى كوچك ديده و دشوارى هاى بسيار را، آسان و كم 
ــفيد كرده و به تالش آنان،  ــتاده و آنان را روس مى بينند. و خدا نيز در عوض بر آنان درود فرس
ــى نيكو مى دهد. از خدا مى خواهيم كه ما و آنان را بر واليت ايشان ثابت قدم بگرداند و  پاداش
بر حوض وى وارد كرده و از شفاعتشان برخوردار گرداند. درود و رحمت خدا بر او و بر آنان و 
بر ساير برادران مؤمن ما در شرق و غرب زمين باد. سالم و درود پاك ما بر استادان و علماى 
اعالمى كه در اين محفل فاضالنه و با شرافت حضور يافته اند، باد. خداوند همه آنان را در انجام 

اعمال خير و باقيات صالحات، موفق بدارد. 
و آخر دعواهم أن الحمد هللا رب العالمين، و الصالآل على رسوله و آله الطاهرين. 

اين مرقومه را  با انگشتانى لرزان در سوم رجب سال 1376 هجرى قمرى در نجف اشرف به 
رشتة تحرير در آورد.                                                           

   (آقا بزرگ تهرانى)
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