بسمهتعالی
گسترش جهانی فرهنگ علوی

درباره فضائل و مناقب امام امیرالمؤمنین علی  کتابها نوشته شده و صاحب این قلم در مقالهای
اساامی نویناندناو و کتابهایی که بیشتر آنها هم از اهل سنت میباشند یادآور شده است از جمله حدیث
معروفی که پیامبر اکرم  هزار باب علم را برای علی  نشود که از هر بابی هزار باب نشوده میشد.
به اندازهای است که مطر کردو آو ناپنند است و بعد اضافه میکند:
چه بگویم درباره مردی که دشامناو او به عظمت و فضیلت او اقرار کرده و نتواننتند مناقب او
ّ
را انکار کنند و شاما میدانید که بنیامیه که قدرت و حکومت را به دسات نرفته و بر آو منلط
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ابن ابیالحدید شاار معتزلی نه البالغه مینوید :فضاایل امام از نظر عظمت ،جالل و شهرت

شااادناد با مام واو در مکری کردو نور امام الش کرده و ا وانناااتند به درو  ،عیب و
نقص به آو حضااارت ننااابت دادند و در منابر به او ناسااازا مینرتند و هرکس او را میساااتود
هادیادش کرده و مورد حبس ،زجر و قتال قرار میدادند ا آنجا که اجازه نمیدادند کنااای نام
فرزندش را به نام او بگذارد.
ولی با مام اینها روزاروز عظمت و فضااائل او منتشاار میشااد و ابن ابیالحدید  02صاارحه در این باره
مطالب مهم و جالبی را بیاو میکند.
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بیان فضائل و علوم علوی درعصر حاضر

ولی نکتهای که در این مقال الزم به ذکر اسات رسالت ما در ننترش فرهنگ علوی در جهاو معاصر
اسات.البته آنهه در وول اری بیاو شاده نرچه بنیار است ولی در عین حال «نمی از یمی» و قطرهای از
دریاساات و بناایاری از علوم و معارو علوی نانرته و ُد ّرهای ناساارته مانده اساات که در هر زماو ضاارورت
دارد اساتکرا شاده و مورد وجه و استراده قرار نیرد و ابعاد ننتردۀ آو شناخته و وضیح داده شود ا دنیا
از برکات آو بهرهور نردد.

 . 1شرح نهج البالغه ،ابن ابیالحدید 11/1
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مطلب مهم آو اسات که آنهه اکنوو مطر شده و ننل به ننل و از مناب معتبر و متعدد به دست ما
رسیده محصول بیاو و ارائه عالماو ،شاعراو و شکصیتهایی است که جاو خود را بر سر این کار نهاده و
ماانناد می م ماارهاا کاه حتی باالی دار ،آو فضاااائل و معارو را بیاو کرده و مردم در پای چوبه دار آنها را
فرانرفته و به دیگراو منتقل میکردند و راویاو متعدد ،آو مطالب را روایت میکردند.

پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز ،1400شماره70

بنابراین الزم اسات در هر عصار و زماو به ننترش این فرهنگ واال وجه شده و به ناسب و اقتضای
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زمااو و نیااز ،درباارۀ در و دریافت آنها الش کرده و به زباو روز وارد فضاااای علمی ،فرهنگی و اجرایی
جامعه اسالمی نمود.
امروزه که دنیا از نظر رسااانه و انتقال افکار و آراء به وسااایل و ابزار مهمی دساات پیدا کرده و متفساارانه
افراد و نروههایی از آو ساوء استراده میکنند ،ما باید فرصت را از دست نداده و این فرهنگ متعالی ،علوم
و دانشهای ارزشمند و منحصر به فرد را بگوش جهانیاو برسانیم.
مرحوم حا ساالطاو الواعظین شاایرازی 1که از دانشاامنداو و خطباء برجنااته و اهل مطالعه و حقیق
بود نقل میکردند:
در سارر ووالنی به هندوستاو ،همنرری از دانشمنداو منیحی همراه ایشاو در کشتی بود
که روزها درباره مناایل مکتل نرتگو میکردند .یک روز صاحبت از کرات آسمانی وعظمت
آنها به میاو آمد و این مطلب مطر شااد که آیا در آنجا موجودات زنده هم هناات یا نه؟ من
نرتم :آری و او باا کماال عجب پرساااید از کجا مینویید؟ نرتم :امام علی فرمودهاند :
َ
َ
َ
ّ
«او َه ِذ ِه ا ُّلن ُج ُوم َمدا ِئ ُن ک َمدا ِئ ِنکم» 2این ساتارهها شهرهایی چوو شهرهای شما هنتند ،3و
معلوم اسات که در شاهرها موجودات زنده زندنی میکنند و او که سکت شگرتزده شده بود
نرت:این سااکن در کدام کتاب نوشااته شااده؟ من نرتم :عالمه مجلناای این حدیث را در
کتاب بحاراالنوار نقل کردهاند و ایشااااو ا ساااال  1111میزیناااته و این مجموعه عظیم را
فلی کرده است .او نرت :پس من به این کتاب مراجعه کرده و منلماو میشوم.
ُْ ُ ْ
واعظین شیرازی (1۱1۱ق1۱۳1-ق) از عالمان شیعه و نو یسنده کتاب شبهای
 .1سید محمد موسوی شیرازی معروف به سلطان ال ِ

پیشاور است .وی در وعظ و خطابه مشهور بود .او به کشورهای مختلف ،سفرهای تبلیغی داشت و در مناظرات با گروههای مسلمان
و غیرمسلمان شرکت میکرد .کتابهای «صد مقاله سلطانی» و «گروه رستگاران یا فرقه ناجیه» از دیگر آثار او است.
 . 2بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار علیهم السالم  ,ج , ۵۵ص۳1
 .3جالب توجه آنکه این سخنان در سالهایی مطرح شده بود که خبری ازسفینههای فضایی ،ماهوارهها و سفر به ماه نبود.
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لذا الزم است امروزه از رسانههای بین المللی استراده بهینه کرد و به رسانههای داخلی بننده نکرد.
ً
بر این اساااا بنیاد نه البالغه که ساااالهاسااات در این رابطه الش میکند و اخیرا موفق شاااده که
عهدنامه مالک اشاتر را به زباوهای زنده دنیا از جمله انگلینی ،فراننه و ایتالیایی رجمه کرده و در سایت
«آماازوو» بارنزاری نموده ا همه مردم جهاو ،فرهیکتگاو و عالقمنداو به صااالح و امنیت بتوانند از این
منشور ارزشمند و منحصر به فرد استراده کنند.
امید است که بتوانیم این رجمهها را ننترش داده و روزاروز دنیا را از آو بهرهور سازیم ،او شاءالله.
نشانی رجمهها در سایت آمازوو:
https://www.amazon.com/Letter-to-Malik-Al-Ashtar/dp/8897278744
https://www.amazon.com/Letter-to-Malik-Al-Ashtar/dp/8897278116
سیدجمالالدین دینپرور
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https://www.amazon.com/Letter-to-Malik-Al-Ashtar/dp/8897278760
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