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یكی از عظیم ترین اعیاد اسالمی
تقابــا ایــن عیــد ســعید را بــه همــهی ملــت عظیمالشــأن ایــران و بــه
ســایر مســلمین در سرتاسر عالم و به شــما برادران و خواهران ،صمیمانه
تبریک عرض میکنم .امسال ،به خاطر آغاز پانزدهمین قرن اعالم والیت
در غدیرخــم ،خصوصیتــی دارد .بزرگداشــت عیــد مبــارک غدیــر در تمــام
ســالهای بعد از انقالب ،معنای روشــنتر و مفهوم زیباتر و شیرینتری را
ً
برای ملت ما داشــته اســت و دارد .عید غدیر ،حقیقتا یکی از عظیمترین
اعیــاد اســامی اســت و بنابر بعضــی از روایات ،بزرگتر از اعیاد دیگر اســت و
در این باب که فضیلت عید غدیر نســبت به دیگر اعیاد ،چهقدر افزونتر
1
است ،روایات معتبری هم داریم.
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ذیحجةالحرام؛ «شهر الوالیة»
علــت اهمیــت عیــد غدیــر ،مســألهی والیــت اســت .در ایــن مــاه
ذیحجةالحــرام -هــم عیــد غدیر را داریم و هــم روز مباهله را که آن هماشــارهی روشــنی به مســألهی والیت اســت .به خاطر این دو خاطره -که
هر دو مربوط به والیت اســت -بعضی از بزرگان ،این ماه را «شــهر الوالیة»
2
و افضل ماهها دانستهاند.

 .2همان
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«دههی امامت»؛ از روز عید قربان تا روز عید غدیر
خاطــرهی دیگــر ،خاطــرهی روز عرفه و روز عید قربان اســت؛ که از روز
عیــد قربــان تا روز عید غدیــر ،در واقع یک مقطعی اســت متصل و مرتبط
َ
بــا مســئلهی امامــت .خــدای متعــال در قــرآن یــاد میفرمایــد«َ :و إ� ِذ� بْا� ت�لٰی
ً
َ َ ُّ ُ َ ت ف َ أ تَ َّ ُ نَّ ق َ �نّی ُ َ ّ
ک ِل نل� ِاس إ�ماما» 3.ابراهیم از طرف
ما� ���مه� �ال إ� ج� ِاعل
إ� ب� ی
راه�م ر ب�ه بِ�ک ِل ٍ
پــروردگار منصــوب شــد بــه امامت .چــرا؟ چــون از عهــدهی امتحانهای
دشــوار برآمــد .مبــدأ این را میشــود روز عید قربان به حســاب آورد ،تا روز
عیــد غدیر که روز امامت امیرالمؤمنین علیبنابیطالب؟س؟ اســت .این
هــم بــه دنبالهی امتحانات ســخت بود .امیرالمؤمنیــن؟س؟ طول حیات
مبارکش را با امتحان -امتحانهایی که از آن سرافراز بیرون آمده است-
گذرانده؛ از ســیزده ســالگی یا یازده ســالگی و قبول نبوت تا لیلةالمبیت،
یــک جــوان فــدا کار و فانــی در پیغمبر؟لص؟ که آماده اســت جــان خود را
ً
فدای پیغمبر؟لص؟ کند -عمال این را در ماجرای هجرت پیغمبر؟لص؟ به
اثبات میرساند -و بعد هم آن امتحانهای بزرگ در بدر و احد و حنین و
خیبر و بقیهی جاها .این منصب واال ،دنبالهی این امتحانهاســت؛ لذا
دلها متوجه شــده اســت به اینکه بین عید قربان و عید غدیر یک ارتباط
4
است .بعضی هم این را «دههی امامت» نامیدهاند و نام مناسبی است.

 .3سوره بقره ،آیه124؛ «و چون ابراهیم را پروردگارش با كلماتی بیازمود و وی آن همه را به انجام
رسانید[ ،خدا به او] فرمود :من تو را پیشوای مردم قرار دادم » ...
 1388/9/4 .4بیانات در دیدار جمع كثیری از بسیجیان كشور
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و این چنین بود كه دین كامل شد...
پس ،اگر ملتی توانســته باشد این مســألهی اساسی را به نحوی حل
کند که در آن ،همه چیز آن ملت -کرامت او ،معنویت او ،توجه او به خدا،
حفــظ ســعادت دنیایــی او و بقیــهی چیزهایــی کــه برای یــک ملت مهم
اســت -رعایت شــده باشــد ،واقعــا آن روز و آن لحظه ،بــرای آن ملت عید
اســت .در اســام ،ایــن قضیه اتفاق افتــاد .روز عید غدیر ،والیت اســامی
یعنــی رشــحه و پرتــوی از والیت خدا در میان مردم -تجســم پیدا کرد واینچنین بود که دین کامل شد .بدون تعیین و تبیین این مسأله ،دین
واقعا ناقص میماند و به همین خاطر بود که نعمت اسالم بر مردم تمام
5
شد .مسألهی والیت در اسالم ،اینطور مسألهای است.
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مسألهی والیت در اسالم
خــدای متعــال ،ایــن والیــت و حا کمیــت را از مجــاری خاصــی اعمال
میکنــد .یعنــی آن وقتــی هــم کــه حا کــم اســامی و ّ
ولــی امور مســلمین،
چــه بر اســاس تعییــن شــخص -آنچنانکه طبــق عقیدهی مــا ،در مورد
امیرالمؤمنیــن و ائمــه؟مهس؟ تحقــق پیــدا کــرد -و چه بــر اســاس معیارها و
ضوابط انتخاب شد ،وقتی این اختیار به او داده میشود که امور مردم را
اداره کند ،باز این والیت ،والیت خداست؛ این حق ،حق خداست و این
قدرت و سلطان الهی است که بر مردم اعمال میشود .آن انسان  -هرکه
و هرچــه باشــد  -منهــای والیــت الهی و قــدرت پــروردگار ،هیچگونه حقی
مردم دیگر ندارد .خود این ،یک نکتهی بسیار مهم و
نسبت به انسانها و ِ
تعیینکننده در سرنوشت جامعهی اسالمی است .و اما آن کسی که این
والیــت را از طرف خداوند عهدهدار میشــود ،باید نمونهی ضعیف و پرتو
و سایهای از آن والیت الهی را تحقق ببخشد و نشان بدهد ،یا بگوییم در
او باشــد .خصوصیــات والیــت الهی ،قــدرت و حکمــت و عدالت و رحمت
و امثــال اینهاســت .آن شــخص یا آن دســتگاهی که ادارهی امــور مردم را
بــه عهــده میگیرد ،بایــد مظهر قــدرت و عدالت و رحمــت و حکمت الهی
باشــد .ایــن خصوصیــت ،فارق بیــن جامعهی اســامی و همــهی جوامع
دیگری اســت که به شــکلهای دیگر اداره میشــوند .جهالتها ،شــهوات
ّ
کی به نفع و ســود شــخصی
نفســانی ،هــوا و هــوس و ســایق
شــخصی مت ِ
ِ
یــا گروهــی ،این حق را ندارند که زندگی و مســیر امور مردم را دســتخوش
خــود قــرار بدهنــد .لذا در جامعه و نظام اســامی ،عدالــت و علم و دین و
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رحمت باید حا کم باشــد؛ خودخواهی نباید حا کم شــود ،هوا و هوس -از
هر کس و در رفتار و گفتار هر شــخص و شــخصیتی -نباید حکومت کند.
ّ
ســر عصمــت امام در شــکل غایــی و اصلی و مطلوب در اســام هم همین
است که هیچگونه امکان ّ
تخطی و تخلفی وجود نداشته باشد .آنجایی
هم که عصمت وجود ندارد و میســر نیســت ،دین و تقوا و عدالت باید بر
6
مردم حکومت کند که نمونهای از والیت الهی محسوب میشود.

 .6همان
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غدیر؛ ر وزی تعیینكننده در سرنوشت جامعهی اسالمی
پــس ،روز عیــد غدیــر ،روز والیــت و روز تعیینکننــدهای در سرنوشــت
جامعــهی اســامی اســت .اهمیتــی کــه بــه ایــن روز دادهانــد ،چــه خــود
ّ
نبیا کــرم؟لص؟ کــه بنــا به وحی الهی ،یــک موقعیت اســتثنایی و روز گرم
و جایــگاه ســختی را انتخاب کــرد ،تا اهمیت قضیه را نشــان بدهد ،و چه
روایــات مــا و ائمــهی اطهار؟مهس؟ که بــه ایــن روز ،اینقدر اهمیــت دادند،
بــه خاطــر این اســت که مســألهی والیت و حکومت در اســام ،مســألهی
اساســی و مهم اســت .ا گر اســام -که دین خداســت و میخواهد زندگی
مــردم را بر اســاس ارزشــهای الهــی اداره کند -در امــر حکومت ،دچار یک
وضعیت دنیایی شد؛ دچار همان چیزی شد که جوامع دیگر به آن مبتال
مصالح مترتب بر نظام اسالمی ،به کلی از آن سلب خواهد شد.
هستند،
ِ
در دســتگاه ادارهکننــده و مدیریــت و حا کمیت ،باید یــک نظام معنوی و
الهــی باشــد .اینکه علمای اســام و ملــت انقالبی ما و دلســوزان جامعه،
اینقــدر روی مســألهی والیــت فقیــه عــادل تکیه میکننــد و امــام بزرگوار
مــا؟ضر؟ ،آن را آنقــدر مهم میشــمردند ،بــه خاطر همین بود کــه ا گر این
مسألهی معنوی را از جامعهی اسالمیمان سلب کنیم -همچنانکه آن
کســانی که دلســپرده بــه روشهای غربــی بودند و ارزشهــای غربی برای
آنهــا اصــل بــود ،در باب حکومت در جامعهی اســامی ،میخواســتند در
سالهای اول ،به همان شیوههای غربی عمل کنند -و ا گر ما این اشتباه
را میکردیم و بکنیم که در مسألهی حکومت و مدیریت جامعه ،مال ک و
معیار اســامی را فراموش کنیم و به ســمت همــان فرمهای رایج دنیایی
برویــم ،معنــای جامعــهی اســامی مــا از بیــن خواهــد رفــت .ایــن نقطه،
7
تعیینکننده است.
 .7همان
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غدیر و ضرورت سالمت دستگاه مدیریت جامعه
شــاید ایــن حدیث را ماهــا بارها گفتهایم و شــنیدهایم و نقل کردهایم
َ
َّ
َ ْ
َ�ة ُ ّ
َ أُ َ ذّ َ َ ُ َّ َ َّ �ة ْ ْ
مام ج� ِئا� ٍر ل یْ� َس ِم نَ� الل ِه
لام دا�ن ت� بِ� َولا ی� ِ ک ِل ِإ� ٍ
که «ل�ع ِ ب�� نّ� کل ر ِع ی� ٍ َ ِ�فی ال ِإ�س ِ
ُ
َ َ ً َ َّ �ةً َ َ أَ ْ ُ َّ َ
نَ ت َّ َّ �ةُ أ ْ
ک ّل َر َّ �ة ْ ْ
لام
َو ِإ� نْ� کا� ِ�
ع� ٍ �فی ال ِإ�س ِ
مالها ب� ّر ة� ت� ق� ی� و ل�ع ف� َو ن� ع نْ� ِ َی
الر ِع ی� �ف�ي �ع ِ
ظ َ �ةً
نَ ت َّ َّ ُ أ ْ ُ
َ ْ
َّ َ
َ �ة ُ ّ
ع��ة �فی � ن� ف� ِسها � ِالم
عاد ٍل ِم نَ� الل ِه و ِإ� نْ� کا� ِ� الر ی
مام ِ
دا�ن ت� بِ� َولا ی� ِ ک ِل ِإ� ٍ
ُ َ ً
س� ئ��ة » 8.حاصــل ،اینکــه ا گــر دســتگاه مدیریــت جامعه ،صالح و ســالم
م ی
باشــد ،خطاهــای متــن جامعه ،قابــل اغماض اســت و در مســیر جامعه،
مشــکلی بهوجــود نخواهد آورد .امــا ا گر مدیریــت و رأس جامعه ،از صالح
و ســامت و عدل و تقوا و ور ع و اســتقامت دور باشــد ،ولو در میان مردم
صــاح هــم وجود داشــته باشــد ،آن صالح بدنــهی مــردم ،نمیتواند این
جامعــه را بــه ســرمنزل مطلــوب هدایت کند .یعنــی تأثیــر رأس قله و هرم
و مجموعــهی مدیریــت و دســتگاه ادارهکننــده در یــک جامعــه ،اینقــدر
فوقالعــاده اســت .ایــن اســت که مــا روی مســألهی غدیر ،اینقــدر تکیه
9
میکنیم.

 .8امام باقر؟س؟ فرمود :خدای تبارک و تعالی فرموده اســت« :بدون شــک عذاب میكنم افرادی را
كه در اسالم با پیروی از امام ستمگری كه از جانب خدا نیست دینداری كنند ،هر چند كه آن رعیت
در كردار خود نیكوكار و پرهیزگار باشــد و هر آینه در میگذرم از افرادی كه در اســام با پیروی از امام
عادل از جانب خدا دینداری كنند ،هر چند كه آن رعیت نســبت به خود ســتمگر و بدكردار باشــند/.
الكافــی ،ثقةاالســام كلینــی ،ج 1ص /376األمالــی للطوســی ،شــیخ طوســی ،ص /634محاســن،
احمد بن ابی عبد اهّلل برقی ،ج ،1ص /94بحار األنوار ،عالمه مجلسی ،ج ، 25ص110
 1369/4/20 .9در دیدار با مسئولین و کارگزاران نظام به مناسبت عید غدیر
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مسألهی غدیر و شاخصههای مدیریت جامعه اسالمی
مســألهی غدیــر ،یعنــی گزینــش علم و تقــوا و جهــاد و ور ع و فدا کاری
در راه خــدا و ســبقت در ایمــان و اســام و تکیــه روی اینها در تشــخیص و
تعییــن مدیریــت جامعه .این قضیه ،یک قضیهی ارزشــی اســت .به این
معنــا ،غدیــر نه برای شــیعیان ،بلکه بــرای همهی مســلمانان ،آموزنده و
حــاوی درس اســت و میتوانــد مــورد تجلیل و تکریــم قرار بگیــرد که حاال
نمیخواهیم در این زمینهها ،وارد بحثهای فرقهای و طایفهای بشویم
و نبایــد بشــویم .عیــد غدیــر ،حقیقتــا بــرای مــردم عیــد اســت؛ چــون بــه
یادآورندهی یک امر حســاس و مهم اســت .امــروز گرفتاریهای عمدهی
ملتهــا در دنیــا ،گرفتــاری ناشــی از مدیــران و دســتهای گرداننــدهی
جامعه است .آنها فاسدند که فساد در ملتها ،ریشهی همهی ارزشها
َ
و اصالتهــا را میک َنــد و از بیــن میبرد .آنها فاســدند کــه ملتها ،ذلیل و
بــرده و نوکرصفــت بار میآینــد .آنها فاســدند که قدرتهای شــیطانی ،بر
ملتهایشــان تسلط پیدا میکنند .آنها فاســد و بیبندوبارند که در متن
عمومی
جوامعشــان ،ایمــان بــه کلی رخــت برمیبندد .امــروز ،این بــای
ِ
جوامع غربی اســت؛ بالی بیایمانی و ســردرگمی و عدم تکیهی روحی به
یک نقطهی مطمئن و بقیهی انواع فســادهایی که در دنیا هســت .چیز
خیلــی خطرنا ک و بالی بزرگی اســت و همیــن نقطه ،جوامعی را که به آن
دچــار هســتند ،به باد فنا خواهــد داد .این ظواهر ،تعیینکننده نیســت.
این مهم اســت که آحاد یک ملت ،بر گرد یک محور ایمانی جمع نشــده
باشند.
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البتــه آقایــان و بــه خصــوص مســئوالن ،ایــن نکتــه را توجــه داشــته
باشــند که ا گر ما بر نقش مدیریت و سرپرستی در جامعهی اسالمی تکیه
میکنیــم و آن را تعیینکننــده معرفــی مینماییــم ،با یــک گزینش ،قضیه
تمــام نمیشــود .اینطور نیســت که یک شــخص ،در رأس برگزیده شــود
و شــرایط الزم را داشــته باشــد ،بعــد دیگر همه چیز به خــودی خود ،حل
خواهــد شــد .تأثیر مدیران باال در سرنوشــت جامعه هم تــا حدود زیادی
از این جهت اســت که مدیر برتر و باالتر ،این قدرت را دارد که دســتها و
ایادی چرخانندهی چر خهای کشور را سالم انتخاب کند .یعنی سالمت
آنها ،جزء سالمت دستگاه حکومت است.
وقتــی امیرالمؤمنیــن ّ
علیبنابیطالــب؟س؟ در رأس حکومــت قــرار
میگیــرد ،تمــام شــاخههای مدیریــت در جامعــه ،به طرف صــاح حرکت
میکند؛ بهطوری که ا گر یک گوشه از مجموعهی این دستگاه مدیریت،
ناسالم و ناپا ک و غیرمنطبق با معیارها باشد ،برای قطع و قلع و قمع آن،
جنگ چندین ماهه را بر خودش هموار میکند .یعنی
امیرالمؤمنین؟س؟
ِ
مجموعهی دستگاه مدیریت کشور ،باید علوی باشد.
آن دســتگاهی کــه حکومتــش بــه شــکل والیــت اســت ،ارتبــاط بیــن
ّ
ولــی و مــردم ،غیرقابــل انفــکا ک میباشــد .والیــت ،یعنــی سرپرســتی،
پیوند ،ارتباط ،اتصال ،بههم پیچیدهشــدن دو چیز ،بههمجوشــیدگی و
بههمپیوستگی کسانی که با یکدیگر والیت دارند .معنا و شکل و مفهوم
والیت در جامعه و نظام اســامی ،این اســت .از این جهت ،در جامعهی
اسالمی ،کلمهی والیت به حکومت اطالق میشود و رابطهی بین ّ
ولی و
مردم ،یک رابطهی والیتی است و ارتباط و اتصال آنها ،غیرقابل انفکا ک
میباشــد و تمــام اجــزای ایــن جامعــه ،با یکدیگــر متصلانــد و از هم جدا
نیســتند .قضیــه ،مثــل دســتگاههای ســلطنت ،دســتگاههای قــدرت و
کودتاچیهایی که بر یک جامعه مسلط میشوند ،نیست.
در جامعهی اســامی ،دســتگاه مدیریت و حا کمیــت جامعه ،همه و
همــهّ ،
متکــی به مردم ،جــزء مردم ،همــراه با مردم ،متصل بــه مردم -به
تمام معنای اتصال -هســتند و جدا نیســتند .آنجایی که دســتگاههای
حکومــت ،بــه راهــی میرونــد و مصالــح مــردم ،بــه راه دیگــری ،بــه خاطر
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همین احســاس جدایی اســت .مصالح دســتگاه حا کم ،یک چیز اســت،
مصالــح مــردم یــک چیــز دیگــر .مصالــح دســتگاه حا کــم ،پیوند بــا امریکا
و قدرتهــای مســلط و اســتعمارگران و غارتگــران منابــع نفتــی و ایــن
چیزهاســت -همچنانکــه در دوران رژیــم منحــوس پهلوی ،در کشــور ما
بــود و امروز در خیلی از کشــورهای دیگر هســت -مصالــح مردم ،یک چیز
دیگر اســت .مصالح مردم در این اســت که آن دستگاه حا کم و آن نوکران
و پیوســتگان بیگانه را از ســر راه کمال خودشان بردارند .مصالح این دو،
بــه کلــی در دو جهت قرار دارد .لیکن در نظام اســامی ،اینطور نیســت.
در نظــام اســامی ،حا کــمّ ،
ولــی و دوســت و سرپرســت و بــرادر و مرتبط و
برای مردم اســت .غدیرخم ،برای کســانی که اهل معنا و معنویت و درک
حقایقانــد ،درسهــای فراوان و بینهایت و فوقالعــادهای دارد .برای ما
نیــز ،درس صفــا و معنویــت و تقــوا در مدیریــت کشــور و همــهی بازوهای
ً
گرداننــده و اجرایــی دارد .مــا بایــد ایــن درس را از غدیر بگیریــم و مطمئنا
در ایــن راه ،دســت قدرت الهی ،کمک و پشــتیبان ماســت .ارادهی الهی
بر این اســت که در این برهه از زمان ،انشــاءاهلل کلمهی حق پیروز شــود
و اســام جایگاه برجســتهی خودش را در دنیا پیدا کند و این تالشهای
10
دشمنان هم ،به جایی نخواهد رسید.
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یك ُبعد غدیر ،فضیلت امیرالمؤمنین؟س؟ بود
در روز غدیــر ،ایــن حرکــت عظیمــی کــه طبــق روایــات متواتــره ،بــه
وســیلهی نبیا کرم؟لص؟ انجام شــد ،دارای ابعادی بــود .البته یک بعد،
فضیلــت امیرالمؤمنیــن؟س؟ بود .مــردم هم میدانســتند و از نزدیک این
فضائــل را در آن بزرگوار مشــاهده میکردنــد .پیامبر ا کرم؟لص؟ ،و در واقع
ارادهی الهــی هــم همــان فضائــل و ارزشها را معتبر دانســت و بر اســاس
آن ارزشهــا ،والیت و حا کمیت بعــد از پیامبر؟لص؟ را تعیین کرد .معلوم
شــد آن کســی میتوانــد در مرتبــهی حکومت بر مســلمین قــرار بگیرد که
دارای آن ارزشهــا باشــد .الزم نبــود کــه پیامبــر ا کــرم؟لص؟ ،فضائــل
امیرالمؤمنیــن؟س؟ را در آن روز بیــان کنــد؛ مردم میدانســتند« .ابن ابی
الحدیــد» میگویــد :فضائــل علیبنابیطالــب؟س؟ بــه طــوری در آن روز
بــرای مــردم واضح بود که بعد از رحلــت پیامبر؟لص؟ ،احدی از مهاجران
و اغلب انصار شک نداشتند که مسألهی خالفت بر علی؟س؟ قرار خواهد
ّ
گرفــت؛ یعنی در نظر آنان جزو مســلمات بود .در موارد دیگر ،خود رســول
ا کــرم؟لص؟ هــم راجــع بــه امیرالمؤمنیــن؟س؟ چیزهــای زیــادی فرمــوده
اســت .آنچــه از طــرق ما شــیعیان و نیز از طریق اهل ســنت روایت شــده،
متواتــر اســت .خیلــی از فضائل را به شــکل متواتر ،هم شــیعه و هم ســنی
روایــت کردهاند؛ مخصوص شــیعه نیســتّ .
حتی یکــی از مورخان قدیمی
مشــهور «-ابن اسحاق» صاحب سیرهی معروف -میگوید :پیامبر؟لص؟
بــه امیرالمؤمنیــن؟س؟ فرمود :ا گر بیم این را نداشــتم کــه مردم در باب تو
حرفهایــی بزنند که پیروان عیســی دربارهی او زدنــد ،چیزی را دربارهی
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تــو میگفتــم که هرجــا عبور میکنــی ،مردم خا ک زیــر پای تــو را به عنوان
تبرک بردارند 11.این روایت شــاید از طرق شــیعه هم نقل شــده باشد؛ من
ندیدهام« .ابن ابی الحدید» از «ابناســحاق» نقل میکند .یعنی کســانی
که معتقد به نصب امیرالمؤمنین؟س؟ هم نیســتند ،اما این حرفها را در
12
فضائل آن حضرت دارند.
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راب ِم ْن تح ِت قدم ْیك؛ پیامبر؟لص؟ فرمودند :ای علی ،به راســتی كه خداوند تو را دوســت دارد
همانگونه كه تو ســوره اخالص را دوســت داری .ســپس فرمود :ای علی ،ا گر بیم این را نداشتم كه
عدهای از مســلمانان ،گفتار مســیحیان را كه درباره مســیح گفته شــده درباره تو بگویند ،امروز تو را
یكــردم كه از هیچ گروهــی از آنان عبور نكنی جــز اینكه خاک زیــر قدمهایت را [به
چنــان معرفــی م 
عنوان تبرک]بردارند».
اإلرشــاد فــی معرفــة حجج اهلل علی العباد ،شــیخ مفیــد ،ج ،1ص /117بحار األنوار ،عالمه مجلســی،
ج ،21ص79
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واقعهی غدیر یعنی حكومت تابع ارزشهاست
ایــن ،یک بعد واقعهی غدیر اســت؛ یعنی امضــاء و اثبات این فضائل
و اینکــه ایــن فضائــل و ارزشهــا ،بــه حکومت و بــه این ارزش قــراردادی
در جامعهی اســامی منتهی میشــود .این بعد ،بعد بســیار مهمی است
و معلــوم میشــود کــه در اســام ،طبــق دیــد پیامبــر؟لص؟ و وحــی الهی،
حکومــت تابع ارزشهاســت؛ تابــع چیزهای دیگر نیســت .این ،خود یک
13
اصل اسالمی است.
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ُبعد دیگر در غدیر؛ تعبیر از حكومت به والیت
یک بعد دیگر در قضیه و حدیث غدیر ،همین مسألهی والیت است؛
ــی َم ْو ُ
یعنــی تعبیــر از حکومت بــه والیت؛ َ«م ْن ُک ْن ُت َم ْــو ُ
اله َف ٰهذا َع ِل ٌّ
اله».14
آن وقتــی کــه پیامبــر؟لص؟ در مقــام تعییــن حــق حا کمیــت بــرای یــک
شــخص اســت ،تعبیر مــوال را برای او بــهکار میبرد و والیــت او را به والیت
خــود مقتــرن میکنــد .خــود ایــن مفهومــی کــه در والیت هســت ،بســیار
حائز اهمیت اســت .یعنی اســام ،منهای همین مفهــوم والیت -که یک
مفهــوم مردمــی و متوجــه بــه جهــت حقــوق مــردم و رعایت آنهــا و حفظ
جانب انسانهاست -هیچ حا کمیتی را بر مردم نمیپذیرد و هیچ عنوان
دیگری را در باب حکومت قائل نیســت .آن کســی که ّ
ولی و حا کم مردم
اســت ،یک سلطان نیســت؛ یعنی عنوان حکومت ،از ُبعد اقتدار و قدرت
او بــر تصــرف مالحظه نمیشــود؛ از ُبعد اینکه او هــر کاری که میخواهد،
میتواند کند ،مورد توجه و رعایت نیست؛ بلکه از باب والیت و سرپرستی
ولی مؤمنین یا ّ
او ،و اینکه ّ
ولی امور مسلمین است ،این حق یا این شغل
یا این سمت مورد توجه قرار میگیرد .قضیهی حکومت در اسالم ،از این
جهت مورد توجه است.
ا گــر ایــن مفهــوم والیــت و آنچــه را کــه اســام بــرای ّ
ولــی و والــی بــه
عنوان شــرط و وظیفه قرار داده اســت ،بشــکافیم -که در کلمات ائمهی
معصومیــن؟مهس؟ در ایــن بــاب ،خیلــی حرفهــای آموختنــی وجــود دارد،
 .14بحار االنوار ،ج  ، ۳۵ص ۲۸۲
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و در همیــن نامــهی امیرالمؤمنیــن؟س؟ به مالــک اشــتر و آن توصیههای
بــزرگ ،مفاهیــم ارزنــدهی زیادی هســت -خواهیــم دید کــه مردمیترین
نوع حکومت این است .در فرهنگ بشری -یعنی فرهنگ آزادیخواهان
عالم در طول تاریخ -هیچ چیزی که از حکومت زشــت باشــد ،در مفهوم
والیــت وجــود نــدارد .مفهوم اســتبداد یا خودســری ،بــه میل خــود یا به
ً
ضــرر مــردم تصمیــم گرفتــن ،مطلقــا در معنــای والیــت اســامی نیســت.
نــه اینکــه یک شــخصی نمیتوانــد به نام والیــت از این کارهــا کند ،خیر؛
شــیاطینی هســتند که با همهی نامهای خوب ،همهی کارهای بد را در
دنیا کردهاند .مقصود ،آموزش و درس و راه اســامی اســت .البته کسانی
که دلباختهی مفاهیم غربی و بیگانهی از اســام هســتند ،ممکن اســت
حرفهایــی بزننــد ،یا تصوراتی کننــد؛ لیکن اینها بر اثر نشــناختن مفهوم
والیت است.
والیــت در اســام ،ناشــی از ارزشهاســت؛ ارزشهایی کــه وجود آنها،
ً
هم آن ِســمت و هم مردم را مصونیت میبخشــد .مثال عدالت به معنای
خاص -یعنی آن ملکهی نفســانی -از جملهی شــرایط والیت اســت .ا گر
این شــرط تأمین شــد ،والیت یک چیز آســیبناپذیر اســت؛ زیرا به مجرد
اینکه کمترین عمل خالفی که خارج از محدوده و خارج از اوامر و نواهی
اســامی اســت ،از طــرف آن ّ
ولــی یــا والــی تحقق پیــدا کرد ،شــرط عدالت
سلب میشود .کوچکترین ظلم و کوچکترین کجرفتاری که خالف شر ع
باشد ،عدالت را سلب میکند .هر تبعیضی ،هر عمل خالف و گناه و ترک
وظیفــهای ،عدالــت را از والــی ســلب میکنــد .وقتی هم که عدالت ســلب
15
شد ،او از آن منصب منعزل میشود.
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جمهوری اسالمی؛ رشحهای از رشحات والیت در اسالم
ّ
مــا همیشــه ایــن را گفتهایــم و این جزء مســلمات انقالب ماســت که
انقــاب و نظــام جمهــوری اســامی ،یــک تعــرض عمومی بــه فرهنگ غیر
اســامی و ضد اســامی اســت که امروز بر قدرتهای جهانی حا کم است
و ارکان قدرت جهانی بر اســاس آن شکل گرفته است .به همینخاطر ،با
اسالم و با این انقالب و این نظام مخالفاند؛ زیرا اجزای فرهنگ سیاسی
رایــج بین قدرتمندان عالم را زیر ســؤال برده اســت .فرهنگ ما ،فرهنگی
مغایــر با آن فرهنگهاســت؛ کمــا اینکه وضع حکومت و قدرت سیاســی
و رابطــهی آن قــدرت بــا مــردم و پیوندهــای بیــن آنها و مردم را مشــاهده
میکنید .این چیزهایی که ناشــی از اصل والیت در اســام است ،چهقدر
بــرای انســانها مفیــدُ ،پردرخشــش ،زیبــا و جاذبــهدار اســت .هــر کــس از
هرجــای دنیــا به کشــور ما نگاه کنــد ،همین چیزهایی کــه در زندگی امام
بزرگوارمان بود ،و آنچه را که این ملت در طول این ده ،دوازده سال به آن
عــادت کردهاند ،میبیند .این ،معنای والیت اســت؛ و ما عرض میکنیم
کــه ا گــر ملتهــا ،قطــع نظــر از مذاهــب و ادیانــی که بــر آنها حا کم اســت،
بخواهند راه سعادت را پیدا کنند ،باید به والیت اسالمی برگردند.
البتــه این والیت اســامی بهشــکل کامــل ،در یک جامعهی اســامی
عملــی اســت؛ چون والیــت براســاس ارزشهای اســامی -یعنــی عدالت
اســامی ،علم اســامی و دین اســامی -است؛ اما بهشــکل غیر کامل ،در
همــهی ملتهــا و در میــان همهی جوامع عملی اســت .ا گــر میخواهند
کســی را بــه عنــوان رهبر و حا کم بر جامعه انتخاب کنند ،ســراغ آن کســی
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کــه ســرمایهداران معرفی میکنند ،نروند؛ ســراغ پارســاترین و پا کترین و
بیاعتناتریــن انســانها بــه دنیــا برونــد؛ آن کســی که قدرت را ســرمایهی
شــخصی خــود بــه حســاب نمــیآورد و از آن برای ســود شــخصی خویش
اســتفاده نمیکنــد .ایــن ،رشــحهای از رشــحات والیت در اســام اســت و
دموکراسیهای جاری عالم از آن بینصیباند .این ،از برکات اسالم است.
لــذا از اول انقــاب هم همیــن عنوان والیت و والیت فقیــه -که دو مفهوم
اســت؛ یکــی خــود مفهوم والیت ،یکــی اینکه این والیــت متعلق به فقیه
و دینشــناس و عالم دین اســت -از طرف کســانی که درحقیقت تحمل
این بافت ارزشی کامل را نمیتوانستند و نمیتوانند بکنند ،مورد تعرض
شــدید قرار گرفت .امروز هم همینطور اســت .خوشبختانه مردم این راه
را شــناختهاند .این ،از برکات غدیر و اســام و زندگی امیرالمؤمنین؟س؟ و
16
نیز حکومت کوتاه آن بزرگوار است.

بیست و دوم بهمن ،در حكم عید غدیر است
بیســت و دوم بهمــن ،در حکــم عیــد غدیــر اســت؛ زیــرا در آن روز بود
کــه نعمــت والیت ،اتمــام نعمت و تکمیــل نعمت الهی ،بــرای ملت ایران
17
صورت عملی و تحقق خارجی گرفت.
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در ماجرای غدیر ،حقایق بسیاری نهفته است
در ماجــرای غدیر ،حقایق بســیاری نهفته اســت .صــورت قضیه این
است که برای جامعهی نوپای اسالمی در آن روز ،که در حدود ده سال از
پیروزی اسالم و تشکیل آن جامعه گذشته بود ،نبی مکرم؟لص؟ ،موضوع
حکومــت و امامــت را -با همان معنای وســیعی کــه دارد -حل میکردند
و در غدیــر خــم و در بازگشــت از حــج ،امیرالمؤمنیــن؟س؟ را به جانشــینی
خود نصب میفرمودند .خود همین ظاهر قضیه ،البته بسیار مهم است
و برای کســانی که در مســائل یک جامعهی انقالبــی ،اهل تحقیق و تدبر
باشــند ،یــک تدبیــر الهــی اســت .ولــی مــاورای این ظاهــر ،حقایــق بزرگی
وجــود دارد کــه ا گــر امت و جامعهی اســامی به آن نکات برجســته توجه
کنــد ،خط و راه زندگی روشــن خواهد شــد .اساســا ا گــر در قضیهی غدیر،
عموم مســلمین -چه شــیعیان که این قضیه را قضیهی امامت و والیت
میدانند و چه غیرشیعیان که اصل قضیه را قبول دارند ،اما برداشت آنها
از ایــن موضوع ،امامت و والیت نیســت -بیشــتر توجه خودشــان را امروز
متوجه و متمرکز به نکاتی کنند که در قضیهی غدیر اســت ،برای مصالح
18
مسلمین دستاوردهای زیادی خواهد داشت.
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نصب امیرالمومنین؟س؟ ،معیاری برای ویژگیهای حاکم
یکــی از ایــن نــکات مهــم ،عبــارت اســت از اینکــه ،بــا مطــرح کــردن
امیرالمؤمنیــن؟س؟ و بــا نصــب آن بزرگــوار بــرای حکومــت ،معیارهــا و
ارزشهای حا کمیت ،معلوم شد .پیغمبر؟لص؟ ،در قضیهی غدیر ،کسی
را در مقابل چشــم مسلمانان و دیدگان تاریخ قرار دادند که از ارزشهای
اســامی ،بــه طــور کامل برخــوردار بودند .یک انســان مؤمــن ،دارای حد
اعــای تقوا و پرهیزکاری ،فدا کار در راه دین ،بیرغبت نســبت به مطامع
دنیــوی ،تجربهشــده و امتحــانداده در همــهی میدانهــای اســامی،
میدانهــای خطــر ،میدانهــای علــم و دانــش ،میــدان قضــاوت و امثال
اینهــا .یعنــی با مطــرح شــدن امیرالمؤمنین؟س؟ بــه عنوان حا کــم و امام
و ولــی اســامی ،همهی مســلمانان در طول تاریخ بایــد بدانند که حا کم
اســامی ،بایــد فردی در این جهــت ،با این قوارهها و نزدیــک به این الگو
و نمونــه باشــد .پس ،در جوامع اســامی ،انســانهایی کــه از آن ارزشها
نصیبی ندارند ،از فهم اسالمی ،از عمل اسالمی ،از جهاد اسالمی ،از انفاق
و گذشت ،از تواضع و فروتنی در مقابل بندگان خدا و آن خصوصیاتی که
امیرالمؤمنین؟س؟ داشتند ،بهرهای نداشته باشند ،شایستهی حکومت
کردن نیستند .پیغمبر؟لص؟ ،این معیار را در اختیار مسلمانان گذاشتند
19
و این ،یک درس فراموشنشدنی است.
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عدالت؛ مهمترین مسئله زندگی حكومتی امیرالمؤمنین؟س؟
نکتــهی دیگــری کــه در ماجــرای غدیــر میشــود فهمیــد ،ایــن اســت
کــه امیرالمؤمنیــن؟س؟ ،در همــان چند ســالی کــه به خالفــت و حکومت
رســیدند ،نشــان دادند که اولویت در نظــر آن بزرگوار ،اســتقرار عدل الهی
و اســامی اســت ،یعنی عدالــت .یعنی تأمین کردن هدفــی که قرآن برای
ارســال رســل و انزال کتب و شرایع آســمانی ،بیان فرموده اســتِ « :ل َی َ
قوم
ّٰ ُ ْ
ــط» ،20اقامــهی قســط الهــی .قســط و عدل با دســتوری که
الن
ــاس ِبال ِق ْس ِ
اســام معین کرده ،بهترین تضمین و تأمینکنندهی عدالت است .این،
در نظــر امیرالمؤمنین؟س؟ ،اولویت درجهی اول بود .جامعهی اســامی،
بــا عدل و قســط اســت که قوام پیــدا میکنــد و میتواند به عنوان شــاهد
و مبشــر و هدایتگــر و الگــو و نمونــه ،بــرای ملتهــای عالــم مطــرح شــود.
بــدون عــدل ،ممکــن نیســت .ولــو همــهی ارزشــهای مــادی و ظاهری و
دنیایــی هــم فراهــم شــود ،ا گــر عدالــت نباشــد ،در حقیقــت هیــچ کاری
انجــام نشــده اســت .ایــن ،آن برجســتهترین مســأله در زندگــی حکومتی
امیرالمؤمنیــن؟س؟ بــود .پیغمبــر ا کــرم؟لص؟ کــه چنیــن عنصــری را بــه
حکومت و والیت مسلمین منصوب میکردند ،در حقیقت اهمیت عدل
را بیــان فرمودند .پیغمبــر؟لص؟ میدانســتند امیرالمؤمنین؟س؟ ،در چه
جهتــی فکــر میکنند و حرکــت خواهند کرد .آن حضرت دســت پروردهی
پیغمبرنــد ،شــا گرد پیغمبرنــد ،مطیــع و عملکننــده بــه فرمــان و درس
 .20سوره حدید ،آیه۲۵
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پیغمبرند .پیغمبر؟لص؟ با منصوب کردن امیرالمؤمنین؟س؟ ،در حقیقت
عدل را در جامعهی اســامی اهمیت بخشــیدند و امیرالمؤمنین؟س؟ ،در
ُ
طول همان چهار ســال و نه ماه یا ده ماه حکومت ظاهری که داشــتند،
بیشــترین اهتمامشــان بــر اســتقرار عــدل در جامعــه بــود .آن حضــرت،
عدالــت را مایــهی حیــات اســام و در حقیقت روح مســلمانی و جامعهی
اســامی میدانســتند .و این ،آن چیزی است که ملتها به آن نیاز دارند
و جوامع بشری در دورههای مختلف ،از آن محروم بودهاند .در آن زمان
هــم محــروم بودنــد؛ قبل از آن زمــان هم محــروم بودند؛ امروز هــم ا گر به
صحنهی عالم و کاری که ابرقدرتها میکنند و روش حکومتی که حکام
مــادی در دنیــا عمل میکنند نگاه کنید ،باز هم میبینید مشــکل همین
اســت .مشــکل بشــریت ،در حقیقــت فقدان عدالــت و اســام و حکومت
21
علوی و روش و منهاج امیرالمؤمنین؟س؟ است.

 1371/3/30 .21در دیدار با مسئولین و کارگزاران نظام به مناسبت عید غدیر

ة
ش�هرالولا ی�� 31 

استقرار والیتاهلل در نفس انسان و در جامعه
بــدون شــک روز «عیــد غدیــر» اهمیــت بســیاری دارد .در روایــات ما
وارد شده که عظمت این روز ،حتی از روز «عید فطر» و روز «عید قربان»
هم بیشــتر اســت .نه اینکه از اهمیت آن دو عید عظیم اســامی چیزی
کــم شــود ،بلکــه بــه خاطــر اینکــه ایــن عید حــاوی یــک مضمــون واالتر
اســت .اهمیــت این عیــدی که طبــق روایات مــا برترین اعیاد اســت ،در
همیــن اســت که متضمــن موضوع والیت اســت .شــاید بتــوان گفت که
هــدف از همــهی زحماتــی کــه پیغمبر ا کــرم و بــزرگان دین و انبیــاء الهی
علیهمالصالةوالســام ،متحمــل شــدهاند ،اســتقرار والیــت الهــی بــوده
اســت .گویا در روایتی از امام صادق؟س؟ اســت کــه در مقام هدف جهاد
فی سبیلاهلل مجموعهی تالشهایی که برای دین میشود فرمودهاند:
ُ خْ َ نّٰ
الع��د � ٰلی ع� َاد ة� اهلل َو م نْ� ولا�َ ت� َ
َ َ
الع ب� ی�د إ� ٰلی ِولا ی� ت�
ِ«ل ی�� ِر ج�
ِ ِ ی
ال�اس ِم نْ� ِع ب�اد ة� ب ی إ ِ ب
اهلل ».هدف این است که انسانها را از والیت بندگان و بردگان با معنای
وسیعی که این کلمه دارد خارج سازند و به والیت اهلل نائل کنند .منتها
در موضــوع عیــد غدیــر ،این نکته هم وجــود دارد که در بــاب والیت ،دو
قلمرو اساســی هســت :یکی قلمرو نفس انســانی اســت که انسان بتواند
ارادهی الهی را بر نفس خودش والیت بدهد و نفس خود را داخل والیت
اهلل کند .این ،آن قدم اول و اساســی اســت و تا این نشود ،قدم دوم هم
تحقق پیدا نخواهد کرد.
جانــب و مرحلــهی دوم این اســت کــه محیط زندگــی را در والیت اهلل
داخــل کند .یعنی جامعه ،با والیت الهی حرکت کند .هیچ والیتی والیت
پــول ،والیــت قــوم و قبیله ،والیــت زور ،والیــت ّ
ســنتها و آداب و عادات
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غلــط ،نتوانــد مانــع از والیت اهلل شــود و در مقابل والیــت اهلل عرض اندام
کند.
آن نکتــهای کــه عــرض کــردم بالخصــوص در ایــن روز وجــود دارد،
ایــن اســت کــه کســی کــه در ایــن روز معرفــی شــده؛ یعنی وجــود مقدس
امیرالمؤمنیــن ،مــوالی متقیــان؟س؟ ،در هــر دو منطقــهی والیــت ،یــک
الگــو و شــخصیت ممتــاز اســت .هــم در والیــت بــر نفــس خــود و بــه مهار
کشــیدن نفس خود که عرض کردیم این همان بخش اصلی اســت و هم
در الگویــی کــه او بــرای حکومت اســامی و والیت الهی از خود نشــان داد
و تثبیــت کــرد ،در تاریخ نمونهای اســت کــه هرکس بخواهــد والیت الهی
َ
را بشناســد ،نمونــهی ا َت ّــم و الگویــش آنجاســت .آنچــه امروز بــرای ما به
ً
عنوان درس باید مطرح شــود ،به خصوص که جلســه ما عمدتا از کسانی
ّ
متشکل است که به نحوی در نظام والیت اسالمی مسئولیت و دخالت و
شأنی دارند ،این است که در این دو منطقهی والیت که موال و محبوب
مــا علیبنابیطالــب؟س؟ ،در آن درخشــیده ،و کلمهکلمــهی ســخن او و
ً
قدمقــدم حــرکات او میتواند برای هرکس درس باشــد ،حقیقتا مشــغول
تالش و مجاهدت شویم.
یک مســأله ،مســألهی اســتقرار والیت اهلل در جامعه است .البته این
ً
والیــت ،در دنیــای امروز ،دشــمنان زیادی دارد که صریحا با آن دشــمنی
ّ
میکننــد .از روز ّاول هــم داشــت؛ مخصــوص امــروز نیســت .علــت آن هم
معلــوم اســت که چــرا دنیا بــا جامعهای که براســاس قیمومــت و والیت و
حکومت الهی میخواهد اداره شــود ،مخالف اســت .در اینباره صحبت
ً
22
شده است و همه چیز تقریبا روشن است.
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اســتقرار والیــت الهــی در نفــس امیرالمؤمنیــن؟س؟ و وظیفــه
مسئولین
طبیعتــا کســانی کــه پایهگــذاران و پایههــای چنین نظامی محســوب
میشــوند ،باید ســعی کنند هر ســاعت از ســاعات کار و تالششان ،نسبت
بــه ســاعات قبــل ،بــه آن الگــوی اصلــی نزدیکتر شــود .ایــن درس غدیر
اســت برای مــا ،در درجــهی اول .ما نمیخواهیم نســبت بــه دورانهای
دیگــر قضــاوت داشــته باشــیم .در دوران حکومــت امیرالمؤمنیــن؟س؟
کــه حا کمیــت حقیقــی الهــی اســت ،بالشــک اینگونه اســت کــه ارزشها
روزبهروز پررنگتر میشــود و چیزی که پشــتوانهی این امر اســت ،همان
معنایــی اســت کــه گفتیــم در امیرالمؤمنین؟س؟ از همه آشــکارتر اســت و
عبودیــت
آن ،اســتقرار والیــت الهــی در نفــس آن بزرگــوار اســت .یعنــی آن
ِ
کامــل امیرالمؤمنیــن؟س؟ در مقابــل خدا ،آن خلــوص امیرالمؤمنین؟س؟
ِ
در تمــام تالشهــا و کارهایــش برای خدا؛ این ،آن چیزی اســت که باید از
امیرالمؤمنیــن؟س؟ درس بگیریــم .ایــن به آن معنا نیســت که خودمان را
به آن سطح برسانیم که هیچکس نمیتواند خود را به آن سطح برساند،
بلکــه به این معناســت کــه هرکس در نظــام جمهوری اســامی ،در هرجا
کــه مشــغول کار کــردن اســت ،بایــد این تمریــن را هرگــز از دســت ندهد و
فراموش نکند و سعی کند هرکاری انجام میدهد ،برای خدا انجام دهد.
هــر مســئولیتی قبول میکند ،برای خدا قبــول کند و هر حرکتی از او صادر
میشود ،برای خدا صادر شود.
ایــن ،البته کار آســانی نیســت .به این آســانی نمیتوانیــم خودمان را
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بــه اینجاهــا برســانیم .اما باید تالش کنیم .با تالش میشــود رســید .در
خود ما کســی که اخالص بر وجود او ،بر همهی حرکات و ســکناتش
زمان ِ
امــام بزرگوارمان بود.
تــا آنجایــی کــه فهمیدیم و شــناختیم حا کم بــودِ ،
البتــه بیــن امام ما و امیرالمؤمنین؟س؟ ،فاصله از زمین تا آســمان اســت.
خــود آن بزرگــوار هم ،همیشــه میگفت کــه ما کجا میتوانیــم مقام واالی
ِ
الةوالســام را بــا کســی مقایســه یا حتــی تصورّ
علیبنابیطالــب علیهالصّ
ّ
کنیــم! ایــن امــری بدیهــی اســت .امــا انســانی که تــاش میکنــد ،تمرین
میکنــد ،ایــن ریاضــت را به خــود میدهــد که تالشــش برای خدا باشــد،
23
ببینید منشأ چه آثاری میشود!
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غدیر؛ معیاری برای كیفیت ادارهی كشور
بنــده هــم ایــن روز بزرگ را بــه همهی مســلمین عالــم و حقطلبان و
انصافدوستان همه جای جهان ،به خصوص ملت عزیز ایران و به شما
بــرادران و خواهرانــی کــه در این جلســه حضــور دارید و پایههای اساســی
و ســنگین ادارهی کشــور بــر دوش شماســت ،صمیمانــه تبریــک عــرض
میکنــم .آنچــه که در ماجــرای غدیر از دیــدگاه مطالعهکنندگانــی از قبیل
مــا میشــود فهمیــد ،مضمــون ایــن نصــب الهی در بــاب کیفیــت ادارهی
کشــور و گزینش انســانهای صالح برای مســئولیتهای بزرگ اســت .البته
کســانی کــه اهــل بینش عالــی ،عرفانی ،حقشناســانه هســتند و دلشــان
بــا منابــع نــور و معرفــت متصل اســت ،ای بســا حقایــق دیگــری را هم در
ایــن ماجــرا میفهمنــد .آنچــه مــا در ایــن ماجــرا احســاس میکنیــم ،این
اســت که با نصــب امیرالمؤمنین؟س؟ در روز غدیــر ،پیغمبر ا کرم؟لص؟ به
دســتور پروردگار ،این حقیقت را از اســام آشــکار کرد که مســئولیت بزرگ
ادارهی جامعه در نظام اســامی ،چیزی نیســت که نســبت به معیارهای
اســامی ،بشــود دربــارهی آن از موردی صرف نظر کــرد .در این کار بزرگ،
صددرصــد بایــد معیارهــا و ارزشهای اســامی در نظر گرفته شــود .باالتر
از امیرالمؤمنیــن؟س؟ کیســت؟! همــهی خصوصیاتــی کــه از نظر اســام،
ســالم توأم بــا انصاف هــم ،همانها ارزش
ارزش اســت و البتــه از نظــر عقل ِ
محسوب میشود ،در امیرالمؤمنین؟س؟ جمع بود .ایمان او ،اخالص او،
فدا کاری و ایثار او ،تقوای او ،جهاد او ،سبقت او به اسالم ،بیاعتنایی او
غیر از هدف خدایی ،بیاعتنایی او به زخارف
غیر خدا و هر چه ِ
به هر چه ِ
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ّ
مــادی ،بــیارزش بودن دنیا در نظر او ،علم او ،معرفت او و اوج انســانیت
در او از همهی ابعاد ،خصوصیاتی اســت که در زندگی امیرالمؤمنین؟س؟
واضح اســت .ادعای این حرفها ،مخصوص شــیعه هم نیست .همهی
مســلمین و مورخیــن و ّ
محدثینــی کــه دربــارهی امیرالمؤمنیــن؟س؟
ّ
خصوصیات و بیش از اینها را
خواســتهاند بــه انصاف حرف بزنند ،همیــن
بیان کردهاند.
پیغمبــر ا کــرم؟لص؟ ،در آن روز ،در مقابــل چشــم کســانی کــه ایــن
ّ
خصوصیــات را در امیرالمؤمنیــن؟س؟ میشــناختند ،او را بــه منصــب
والیــت نصب کرد .معنای این نصب ،اهمیت دادن به آن معیارهاســت.
ایــن همــان نکتهای اســت که باید در نظــام و جامعهی اســامی ،تا قیام
نظر همه باشد .ا گر مسلمین در طول تاریخ نتوانستهاند
قائم؟جع؟ مورد ِ
بزرگ ناشی
از مواهب اسالمی به طور کامل بهره ببرند ،به دلیل نقیصهی ِ
از نشــناختن معیارهــا بوده اســت .مطلب به اینجا هم تمام نمیشــود.
نکتهای که برای ما ،مسئولین و کارگزاران نظام اسالمی در ایران ،اهمیت
اسالمی نبوی؟لص؟ -یعنی نظام
دارد ،این است که وقتی در رأس نظام
ِ
اســامی ســاختهی دســت ّ
ّ
مقــدس پیغمبــر؟لص؟ در صدر اول -انســانی
ِ
مثــل امیرالمؤمنیــن؟س؟ گذاشــته میشــود ،معنایــش ایــن اســت کــه در
همــهی تاریــخ ،در همهی مســئولیتهای اساســی در نظام اســامی ،باید
معیارهــا رعایت شــود .رعایــت معیارها هم ،مخصوص ریاســت جامعهی
اســامی نیســت؛ بلکه اهمیــت دادن بــه ارزشها ،معیارهــا و مال کهای
امر ســاری و جــاری در کل جامعهی اســامی اســت و این
اســامی ،یــک ِ
اســت کــه بــرکات را متوجه مســلمین میکند .همیــن اندازه کــه ما مردم
زندگی خودمان
ایــران توانســتهایم این اصل واالی اســامی را در محیــط
ِ
ّ
24
تحقق ببخشیم ،برکاتش را هم امروز مشاهده میکنیم.
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انقالب اسالمی و معنای ّ
تمسک به والیت امیرالمؤمنین؟س؟
ما ،به خصوص کسانی که پایبند به غدیریم ،مسألهی غدیر را اساس
اعتقــادات خــود میدانیم .اصال شــیعه ،مســألهی غدیر را پایه و ریشــهی
عقاید شیعی خود میداند .ما باید از این قضیه حدا کثر تبعیت و استفاده
و پیــروی را کنیــم .در دوران طاغــوت ،کــه روز عیــد غدیــر معمــول بــود،
أ
ُْ
میخواندیــم«َ :ا ْل َح ْم ُد ل ٰله َّال ذ�� َ� َع َل ن�ا م نَ� ْال ُم تَ� َم ّ
الم�ؤ ِم ن� ی� نَ�
ک� نَ� بِ� ِولا َی� ِ�ة � یم� ِر
س
ِ ی
ِ
ي ج
ِ ِ
َ ْ َ ئ َّ �ةَ َ َ ْ ُ َّ
25
السلام ».ایــن تمســک بــه والیــت ،آن روز در اعتقــادات
و الا ِ�م عل ی� ِهم
و عواطــف بــود؛ امــا در عمــل کــه والیتــی نبــود .در عمل ،والیــت طاغوت
بود ،والیت اســتکبار بود ،والیت دشــمنان دین بود .آن روز دوســتان ما
أ
َ ُ َ ْ َْ
ُْ
ََُ ّ
الم�ؤ ِم ن� ی� نَ� ».یعنی از
ک� نَ� ِب� ِولا َی� ِ�ة � یم� ِر
میخواندند« :الله ّم جا�عل ن�ا ِم نَ� الم ت�م ِس ی
ّ
متمسک به والیت امیرالمؤمنین؟س؟ باشند .امروز
خدا میخواستند که
این دعا مســتجاب شــده اســت .ملت ایران ،امروز با نظام اسالمیای که
ق قرآن و دین استخراج شد و در این کشور به
به تدبیر امام بزرگوار ،از حا 
اجرا درآمد ،به والیت امیرالمؤمنین؟س؟ تمسک کرده است .این تمسک
را بایــد هــر چــه بیشــتر کنیم .اســاس کار تمســک به والیت هم ،تمســک
به ارزشهای اســامی اســت .هر چه را که در اســام ارزش اســت ،باید در
ُ َ َ ْ ُ َّ ْ َ ُ َ ّ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ً َ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ُ ْ
خــاه َیقول ال َح ْم ُد ِّل
 .25قــال الرضــا؟س؟« :هو یــوم الته َ ِنی ِة یهنی بعضكم بعضــا ف ِإذا ل ِق َی المؤ ِمن أ
َْ
َ
كین ِب َو َالی ِة أمیر ْال ُم ْؤ ِم َ
ّالذی َج َع َل َنا ِم َن ْال ُم َت َم ِّس َ
نین َو ال ِئ َّم ِة»
ِ
امــام رضــا؟س؟ مــی فرماینــد« :روز غدیــر ،روز تبریــک اســت .گروهــی از شــما به گــروه دیگــر تبریک
میگویند .پس هنگامی مؤمنی برادرش را دیدار كند ،میگوید ســپاس مخصوص خدایی اســت كه
ما را متمسک به والیت امیرمؤمنان و امامان؟مهع؟ قرار داد».
مفاتیح الجنان ،دعای «تهنیت عید غدیرخم» /إقبال االعمال ،سید بن طاووس ،ص464
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صدد باشــید در عمل جذب کنید .چــه ارزشهای فردی -مثل آنچه که
بــه رابطــه و علقــهی هر کــس با خدای خــود ارتباط پیدا میکنــد و یکی از
مهمتریــن ارزشهــای امیرالمؤمنین؟س؟؛ یعنی ارتباط با خدا ،توســل به
پــروردگار و خــوب کــردن رابطهی خــود و خدا -چه ارزشهــای اجتماعی
کــه مربــوط بــه جامعــه اســت -ماننــد ارزشهــای سیاســی ،اقتصــادی و
بینالمللی -و چه ارزشهایی که مربوط به آداب و عادات عمومی است.
ببینیــد اســام کــدام خصوصیت و عمل را ارزش دانســته اســت؛ آن وقت
ســعی در پیاده کردن آن داشــته باشــید .به تعبیر دیگر ،آن ارزشها را در
محیــط کار ،در انتخــاب همــکاران ،در اجــرای مأموریــت و در تهیه کردن
ً
طرح برای بخشی که مشغول کار در آن هستید ،حتما اعمال کنید .این
26
به معنای تمسک کامل به والیت است.
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استمرار نبوت
در باب غدیر ،انسان از ابعاد گونا گونی میتواند نظر بیندازد و بهرهی
معنوی و فکری بگیرد .یکی ،اصل و موضوع «والیت» ،به عنوان استمرار
نبــوت اســت .این ،موضوع مهمی اســت .نبــوت عبارت اســت از گزاردن
پیغــام پــروردگار در میــان بشــر در برهــهای از زمــان و تحقــق ارادهی الهی
بــه وســیلهی شــخصی کــه مبعــوث و برگزیــدهی پــروردگار اســت .بدیهی
َّ َ َ ّ ْ َّ
ــت َو إن ُه ْم
اســت ایــن دوره هم تمام میشــد و میگذشــت .که« :إنــک م ِی
َم ِّیتــون 27».امــا ایــن حادثــهی الهــی و معنــوی ،بــا رفتــن پیغمبــر؟لص؟،
منقطــع نمیشــود؛ بلکــه هــر دو جنبــهاش باقــی میماند .یکــی جنبهی
اقتــدار الهی ،حا کمیت دین و ارادهی پروردگار در میان بشــر اســت .انبیا
مظهر اقتدار پروردگار در میان بشــر بودند .انبیا که نیامدند مردم را فقط
نصیحت کنند .نصیحت و تبلیغ ،بخشی از کار پیغمبران است .پیغمبران
همه آمدند تا جامعهای را بر اساس ارزشهای الهی به وجود آورند؛ یعنی
در واقعیت زندگی مردم تأثیر بگذارند .بعضی توانســتند و مبارزاتشــان به
نتیجه رســید ،بعضــی هم نتوانســتند .این جنبه از زندگــی پیغمبر؟لص؟
کــه مظهــر قدرت خدا در زمین و در میان بشــر و مظهــر حا کمیت و والیت
الهی در میان مردم است ،استمرار پیدا میکند؛ برای اینکه معلوم شود،
دیــن در هیچ زمانی نمیتواند اثر خود را ببخشــد ،مگر اینکه زمامداری،
28
حا کمیت و اقتدار ،در آن وجود داشته باشد.
 .27سوره زمر ،آیه30
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استمرار حاکمیت بعد از نبی؟لص؟ متناسب با او
جنبــهی دوم موضــوع کــه آن هــم بــه همین انــدازه مهم اســت ،این
اســت کــه حــال که ایــن حا کمیت ،بــا رفتن نبــی؟لص؟ قطع نمیشــود و
اســتمرار پیــدا میکنــد ،نمیتوانــد یــک حا کمیــت برهنــه و بینصیــب از
معنویــات پیغمبــر؟لص؟ باشــد .درســت اســت کــه پیغمبــر؟لص؟ دارای
مقام ممتاز اســتثنائی اســت و هیچ کس دیگر با او مقایســه نمیشود؛ اما
اســتمرار وجــود او ،بایــد متناســب بــا او باشــد .ارزشهای وجــود مقدس
پیغمبــر؟لص؟ ،باید در کســی که اســتمرار وجود اوســت بــه قصد ظرفیت
آن شخص ،حفظ شود .در آن دوره و فصل مهم از تاریخ نبوت و والیت،
کــه بایســتی معصوم میبود تا انحــراف پیش نیاید ،جــز در وجود مقدس
امیرالمؤمنیــن ،علیبنابیطالــب؟س؟ ،چنیــن چیــزی متحقــق و متبلور
نبــود .ماجــرای غدیــر ،ایــن دو چیــز را بــا هم ،در تاریخ اســام ثبــت کرده
است .لذا ،این یک بعد از مسألهی غدیر است .یک بعد دیگر ،شخصیت
خــود امیرالمؤمنیــن؟س؟ اســت .بعــد دیگــر ،اهتمــام نبــی ا کــرم؟لص؟ به
مســائل بعد از وفات خودشــان اســت .اینهــا دیدگاههای مختلفی اســت
کــه مســألهی غدیــر را از همــهی ایــن جنبهها میشــود مــورد بررســی قرار
داد .آنچــه کــه امــروز بنــده مناســب میبینــم در بــاب مســألهی غدیــر به
شــما برادران و خواهران که مســئولین کشور هستید و همچنین به ملت
عزیزمان -با اختالف مذاهبی که دارند -و امت بزرگ اسالمی عرض کنم،
ایــن اســت کــه غدیــر ،واقعیتی اســت که اتفــاق افتــاده اســت و مفهومی
هــم دارد که ممکن اســت یــک نفر این مفهوم را درک کنــد یک نفر دیگر،
درک نکند .ما که شــیعه هســتیم ،معنای غدیر را همان چیزی میدانیم
کــه در طــول این هــزار و چهار صد ســال بازگو کردهایم ،تحقیــق کردهایم،
نوشتهایم و آن را در جان و دل خودمان ثبت و ضبط کردهایم .دیگران و
29
بقیه فرق اسالمی هم ،هر کدام نظرات خودشان را دارند.
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غدیر مایهی اختالف بین مسلمانان نشود
در مــورد ماجرای غدیر ،دو چیز هســت کــه جامعهی ایرانی و همهی
شــیعیان در نقاط مختلف عالم و کشــورهای گونا گــون ،باید آنها را با هم
مورد توجه قرار دهند .یکی این است که اعتقاد به غدیر ،والیت و امامت،
که رکن اصلی مذهب شــیعه اســت ،باید مثل بقیــه مباحث مهم کالمی،
مایــهی اختــاف بین مســلمانان نشــود .نه شــیعه و نه غیر شــیعه از فرق
اســامی ،نسبت به این مسأله ،این حالت حساسیت را به وجود نیاورند
که در میان خودشــان اختالف و تفرقه بیندازند؛ چون ،این چیزی اســت
کــه دشــمن میخواهــد .حــاال قضیــهی غدیر کــه قضیــهی مهــم و بزرگی
اســت؛ دشــمنان اســام حتی از قضایای کوچک مربوط به هر یک از فرق
30
و جماعات اسالمی ،میخواهند برای ایجاد اختالف استفاده کنند.
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تکیه بر مفهوم مترقی غدیر و مسئله وحدت اسالمی
مطلــب دومــی کــه بایــد مــورد نظر باشــد ،اصل خــود مفهــوم حدیث
غدیــر و حادثهی غدیر اســت کــه باید مغفولعنه واقع نشــود .ما البته به
همــهی فرق اســامی این ســفارش را میکنیــم ،نه اینکه فقط به شــیعه
بخواهیــم بگوییــم «آقــا غدیــرت را فرامــوش نکــن!» مــا بــه همــهی فــرق
اســامی میگوییــم« :مبانیتــان را فرامــوش نکنید ».در اینجا به شــیعه
تأ کید میکنیم که بر اندیشه و فکر غدیر ،تکیه کند .این ،یک فکر مترقی
اســت .ا گــر مــا میگوییم «اتحــاد اســامی» و پایش هم میایســتیم -ما با
همهی قدرت ،پای موضوع وحدت اسالمی ،در مقابل دشمنان وحدت
ایســتادهایم -نبایــد تصــور شــود کــه ایــن مفهــوم مهــم ،مترقــی ،اصلی و
نجاتبخــش اســامی ،یعنــی مفهــوم والیت و غدیــر را فرامــوش خواهیم
کــرد .موضــوع غدیــر نبایــد فراموش شــود؛ چون مســألهی خیلــی مهمی
اســت .همانطور که عرض کردم ،ا گر مســألهی غدیر -با آن دو جنبهای
که اول صحبتم گفتم -مورد مالحظه قرار گیرد ،امروز اسالم دنیا را نجات
خواهد داد .یک عده هســتند که تصور میکنند میشــود ملتی مسلمان
بــود؛ اما به احکام اســامی عمل نکرد! این تصــور ،معنایش جدایی دین
از سیاســت اســت .معنایش این اســت که اســمتان مســلمان باشــد ،اما
بــه احــکام اســامی عمل نکنیــد و سیســتم بانکــداری ،اقتصــاد ،آموزش
و پــرورش ،شــکل و محتــوای حکومــت و ارتباطــات فــرد و جامعهتان ،به
خــاف اســام و طبــق قوانیــن غیــر اســامی و حتــی ضد اســامی باشــد.
البته ،این ،در مورد کشــورهایی اســت که قانون دارند؛ ا گرچه طبق اراده
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و خواســت یــک انســان قاصر و ناقص باشــد .امــروز در بعضی کشــورهای
اســامی ،حتــی قانــون هــم نیســت؛ حتــی قانون غیر اســامی هــم وجود
نــدارد و ارادهی اشــخاص مهــم اســت .در رأس قــدرت یــک نفــر نشســته
است و دستور میدهد :اینطوری شود ،آنطوری شود .نمیشود که ما
فرض کنیم عدهای مســلماناند ،اما از اســام فقط نماز ،روزه ،طهارت و
نجاست و امثال این چیزها را دارند .در جوامعی که میخواهند مسلمان
باشــند ،اسالم باید حا کم باشد .غدیر ،این پیام را داشت .امروز بسیاری
از جوامــع ،چــوب عدم اعتقاد بــه این معنا را میخورنــد .ببینید ماجرای
غدیر ،اینجا چقدر میتواند الهامبخش باشد!
پس ،غدیر یک مفهوم مترقی و نجاتبخش اســت .والیت در اســام
یک مفهوم عالی اســت .این را باید بفهمند .شــیعه باید به والیت افتخار
کند و غیر شــیعه هم ســعی کند آن را بشناسد .بحث علمی و دانستن که
31
دعوا ندارد .بدانند که اصال این موضوع چیست.
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غدیر ،نتیجهی فضائل امیرالمؤمنین؟س؟
در مــورد امیرالمؤمنیــن؟س؟ ،همــهی کســانی کــه از روی مــدارک بــا
حــاالت آن بزرگوار آشــنایی دارند ،باید اقرار کنند کــه امیرالمؤمنین؟س؟،
به واســطهی غدیر به شخصیت واالی خود نرسید .غدیر چیزی نبود که
گوهــر نایــاب امیرالمؤمنین؟س؟ را شــکل دهــد .غدیر ،نتیجــهی فضائل،
مزایــا و کمــاالت آن حضرت بــود .البته افتخار برخــورداری از فرمان الهی،
از نصــب پیغمبــر؟لص؟ و از بیعت مؤمنین و صحابه ،افتخار بزرگی اســت.
اما بزرگتر از آن ،خصوصیاتی اســت که در این انســان واال و بینظیر وجود
داشت ،که به چنین حادثه و دستور نصبی از طرف پروردگار منتهی شد.
ً
خــود حادثهی غدیر هم ،دارای ابعاد بســیاری اســت .حقیقتا مســلمین
عالــم میتواننــد از همیــن حادثه ،وســیلهای برای رشــد و هدایت وافی و
کامــل همهی جهان اســام پیدا کنند .هیــچ کس هم وقوع این حادثه و
32
صدور آن کلمات را از نبی مکرم اسالم؟لص؟ منکر نشده است.
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نصب امیرالمؤمنین؟س؟ ،یك فرمان آسمانی و ملكوتی
مثــل چنیــن روزی ،در آن موقعیــت مهم و حســاس کــه پیغمبر ا کرم
علیــه و ٰ
علــی آلــه الصــاة والســام ،آخرین ماههــای حیات مبــارک خود را
میگذراند ،امیرالمؤمنین؟س؟ را به والیت -یعنی سرپرستی مسلمین -و
به حکومت -یعنی مدیریت جامعهی اســامی -نصب فرمود .والیتی که
در اینجــا مــورد نصب و محل اشــارهی پیغمبر اســام؟لص؟ قــرار گرفته،
صرفــا آن والیــت کلیــهی الهیــهی معنــوی کــه مبتنــی بــر عناصــر دیگری
اســت ،نیســت .بلکه یک امر الهی و یک فرمان آســمانی و ملکوتی است،
َ ْ ُ نْ تُ َ ْ ُ َ ٰ َ ّ
لاه ف�ه ذ�ا ع ِل ٌی
کــه بــا ایــن بیــان تشــریعی نبــوی کــه فرمــود «م ن� ک�� مو
َم ْو ُ
لاه» ،33قابــل نصــب و جعل نیســت .این بیــان پیغمبر؟لص؟ که والیت
را بــه امیرالمؤمنیــن؟س؟ ســپردّ ،
مبین نصب تشــریعی اســت و به معنای
حکومت ،مدیریت جامعهی اسالمی و والیت امر مسلمین است که البته
بــا والیت کلیــهی الهیه که در وجود مقدس پیغمبــر و ائمهی ٰ
هدی؟مهع؟
وجود داشــت ،همراه اســت .آن والیت به آن معنا ،در ائمهای هم که به
والیت ظاهری نرسیدند وجود داشت .والیتی که از آن امیرالمؤمنین؟س؟
و منصوب پیغمبر؟لص؟ بود ،والیت سیاسی بود .همان معنایی که ذات
اقــدس پــروردگار آن را به وســیلهی پیغمبر ا کرم؟لص؟ در اســام به وجود
آورد و جعل کرد و با آن معلوم شــد که اســام در ردیف واالترین احکام و
مقــررات خــود ،مســألهی حکومت و والیت و سرپرســتی امــت را دارد .ا گر
کســی از ایــن بعــد بــه موضوع غدیر نــگاه کند ،بســیاری از اشــتباهاتی که
متأسفانه در طول قرنها در اذهان وجود داشته است ،باید برای او زائل
34
شود .ناسخ این سفسطهها ،غدیر است.

 .33ســنن كبری ،نســائی ،ج ،5ص /131ســنن ابن ماجــه ،محمد بن یزید قزوینــی ،ج ،1ص/45
مســند ،احمــد بــن حنبــل ،ج ،1ص /84كافــی ،ثقــة االســام كلینــی ،ج ،1ص ،420ح /42تهذیب
األحكام ،شــیخ طوســی ،ج ،3ص /263من ال یحضره الفقیه ،شــیخ صدوق ،ج ،2ص /559بحار
األنوار ،عالمه مجلسی ،ج ،21ص /387كنز العمال ،متقی هندی ،ج ،13ص105
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اهمیت موضوع تشكیل حكومت
در موضــوع غدیــر ،نبــی مکرم اســام؟لص؟ بــه پیروی از امــر خدا و به
خاطــر عمــل به آیات صریح قــرآن ،یکی از باالترین واجبــات را انجام داد:
ََ
َ َ ْ َ َّ ْ َ
َ«و إ� نْ� ل ْم ت� ف� َع ْل ف�ما َب�ل�غ ت� ِرسال ت�ه 35».قضیهی نصب امیرالمؤمنین؟س؟ به
والیــت و خالفــت ،آن قــدر مهم اســت که ا گــر آن را انجام ندهی ،رســالت
خــود را انجــام نــدادهای! یــا مــراد این اســت که رســالت در ایــن قضیهی
بهخصــوص را انجــام نــدادهای؛ چون خداوند متعال دســتور داده اســت
کــه« :ایــن کار را انجام بــده ».یا از این باالتر ،اصل رســالت پیغمبر؟لص؟،
بــا انجــام نــدادن ایــن کار ،مــورد خدشــه قــرار میگیــرد و پایــهاش متزلزل
ّ
میشود .احتمال این هم هست .کأنه اصل رسالت ،تبلیغ نشده است!
احتمــال دارد ،معنــا این باشــد که در ایــن صورت ،قضیــه خیلی اهمیت
پیــدا میکنــد .یعنی موضوع تشــکیل حکومت ،امر والیــت و امر مدیریت
کشــور ،جــزء متــون اصلــی دیــن اســت و پیغمبــر؟لص؟ ،بــا ایــن عظمت،
اهتمــام مــیورزد و ایــن رســالت خــود را در مقابــل چشــم آحاد مــردم ،به
کیفیتــی انجــام میدهــد کــه شــاید هیچ واجبــی را ایــن گونه ابــاغ نکرده
اســت! نــه نمــاز را ،نــه زکات را ،نــه روزه را و نه جهــاد را .مردم را از قشــرها
و قبائــل و مناطق مختلف ،بر ســر چهارراه بین مکــه و مدینه به انگیزهی
انجــام امــری مهم جمع کند؛ آنگاه چنین رســالتی را ابالغ فرماید ،که در
36
دنیای اسالم بپیچد« :پیغمبر؟لص؟ ،پیام جدیدی را ابالغ فرمود».

 .35سوره مائده ،آیه67
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مگر مردم صغیرند كه «ولی» میخواهند؟!
بــا قطــع نظر از شــخص امیرالمؤمنیــن؟س؟ و موضوع منصــوب بودن
آن حضــرت -که شــیعه متمســک و پایبنــد به این معناســت -دیگران به
ایــن بخــش قضیه ،توجــه چندانی نکردنــد و نصــب امیرالمؤمنین؟س؟ را
مــورد مالحظه قــرار ندادند .در ایــن قضیه ،اصل مســألهی نصب حا کم،
مســألهی مهمــی اســت کــه پیــام غدیر اســت .چرا بایــد این پیام روشــن
را کــه پیغمبــر ا کــرم؟لص؟ -مؤســس اســام -بــه همــهی مســلمین داده
اســت ،العیــاذ باهلل نادیده گرفــت؟ آنجا که میگوید« :مســلمانان! دین
را از اســاس زندگــی و از امــر حکومــت که پایــهی زندگی فــردی و اجتماعی
اســت ،جــدا نکنید .دین را به گوشــهی خلوت خانهها و ذهن و مســائل
روحــی منحصر نکنید .دین را به انزوا نیندازید ».اســاس زندگی بشــر ،که
بر پایهی حکومت اســت ،امری اســت متوجه دین؛ مســئولیتی اســت بر
دوش دیــن و دیــن بایــد این کار را انجام دهد .هیــچ کس هم آن روز این
معنــا بــه ذهنش نیامــد که «مگر مــردم صغیرنــد که ولــی میخواهند؟!»
سفسطهی عوامانهای که بعضی افراد با ظواهر علمی و استداللی مطرح
میکنند .سرپرســتی ،همه جا به معنای «سرپرســتی آدم قاصر» نیســت.
آموزگاری و معلمی ،همه جا به معنی معلمی کالس اول دبستان نیست
کــه مــا ا گر به یک اســتاد دانشــگاه گفتیــم «معلم» ،بگوییم «اهانت شــد؛
چون به معلم کالس اول معلم میگویند»! معلمی در هر جا ،به اقتضای
خود آنجاست .معلم دانشگاه ،معنا و اقتضایی دارد .معلم کالس اول،
یــک اقتضــا دارد .سرپرســتی محجــور و صغیــر ،معنایــی و اقتضایی دارد.
سرپرســتی امت اسالمی ،سرپرســتی جنگ ،سرپرستی صلح و سرپرستی
سیاست هم ،معنای دیگر و اقتضای دیگری دارد .اینها با هم قابل خلط
37
نیستند .این ،پیام غدیر است.
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غدیر ،بزرگترین مظهر دخالت مردم در امور حكومت
امــام راحــل بزرگــوار ما ،بزرگترین حــق را از این ناحیه بــه گردن امت
اســامی دارد که آحاد مردم را به مســئولیت خودشــان که دخالت در امر
حکومــت اســتّ ،
متنبه و واقف کرد .از این روســت که در نظام اســامی،
هر کس متدین به عقیده و شریعت اسالمی باشد ،در امر حکومت دارای
مســئولیت اســت .هیــچ کــس نمیتواند خــود را از موضــوع حکومت کنار
بکشــد .هیچ کس نمیتواند بگوید« :کاری انجام میگیرد؛ به من چه!؟»
در موضوع حکومت و مســائل سیاســی و مسائل عمومی جامعه در نظام
اســامی« ،بــه من چــه» نداریم! مــردم برکنــار نیســتند .بزرگترین مظهر
دخالــت مــردم در امــور حکومــت ،غدیــر اســت .خــود غدیــر ایــن را بــه ما
آموخت و لذاســت که عید غدیر ،عید والیت اســت ،عید سیاســت است،
عید دخالت مردم در امر حکومت اســت ،عید آحاد ملت و امت اســامی
است .این عید ،مخصوص شیعه هم نیست .جا دارد و حق آن است که
همهی امت اســامی ،این روز را برای خودشــان عید بدانند .غدیر ،عید
امیرالمؤمنین؟ســف؟ هــم هســت و شــیعیان آن حضرت ،به طــور ویژه از
38
این عید استفاده میکنند.
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غدیر مسئلهای باالتر از نصب امیرالمؤمنین؟س؟
در روایــات مــا ،از این عید به «عیداهللاال کبر»- 39بزرگترین عید الهی-
تعبیر شــده اســت .یک وقت مسأله این اســت که شخصیت واالیی مثل
امیرالمؤمنیــن؟س؟ کــه از همــهی خصوصیــات و جهات ،منحصــر به فرد
اســت ،در مراســمی بــه حکومت برگزیده شــده اســت .البته ایــن ،مطلب
مهم و حادثهی عظیمی اســت و جا دارد که در طول ســالهای متمادی
بلکــه قرنهــا -برای این واقعه عید گرفته شــود .معمول هم هســت کهوقتی مردم به کسی عالقه و اعتقاد دارند ،هنگامی که او به امکانی دست
پیدا میکند -به حکومت و قدرت و ریاســت میرســد -اظهار شادمانی و
خوشــحالی میکننــد .البتــه این هم مهم اســت و امر کوچکی نیســت که
کســی مثــل امیرالمؤمنیــن؟س؟ بــه حا کمیت امت اســام منصوب شــود؛
40
لیکن مسألهی غدیر ،از اینها باالتر است.
مســألهی غدیــر ،فقط از این جهت شــرافت ندارد که در آن شــخصی
مثــل امیرالمؤمنیــن؟س؟ کــه همطــراز او در عالم وجود کســی نیســت ،به
حکومت و خالفت و والیت منصوب شده است؛ بلکه عالوه بر این ،جهت
مهم دیگری در غدیر است که از نفس نصب امیرالمؤمنین؟س؟ به عنوان
یک شــخص ،اهمیت کمتری ندارد و آن ،عبارت از اصل مسألهی والیت
است؛ مضمون ویژهای که در مسألهی والیت در اسالم وجود دارد.
آن چیــزی کــه در طــول زمان ،به صــورت یک جریان باقــی میماند و
 .39بحار االنوار ،ج ،۹۵ص۳۰۲
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افــراد بشــر میتواننــد از آن درس بگیرنــد و زندگــی و آیندهی خودشــان را
بــا آن تطبیــق دهنــد ،مضمونی اســت کــه در حادثهی غدیر وجــود دارد.
نفــس اینکــه خدای متعال ،دســتور خاصی صادر میفرماید و بر اســاس
ایــن دســتور ،نبــی مکــرم اســام؟لص؟ کســی را بــه عنــوان «ولــی» معیــن
میکنــد -آن هــم کســی بــا ایــن خصوصیــات -یک امــر مهم و یــک درس
بزرگ و بخش مهمی از اسالم است .شاید بشود گفت که اساس و پایهی
حقیقــی اســام ،در ایــن بخــش از قضیــه اســت .مضمون حقیقــی غدیر،
َ
َ َ ْ َ َّ ْ َ
اهمیتش چنان است که آیهی قرآن میفرماید :ف«� إ� نْ� ل ْم ت� ف� َع ْل ف�ما َب�ل�غ ت�
َ
تَ 42 41
ِرسال�ه ».
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حقیقت غدیر و معنای والیت در اسالم
حقیقــت غدیر و حقیقت این نصب چیســت کــه این قدر حائز اهمیت
اســت؟ ایــن قضیــه ،ابعــاد گونا گونــی دارد .یکــی همیــن مســأله اســت که
ادارهی امور بشــر ،یک امر الهی اســت و بشــری نیســت و با همهی مســائل
دیگر انسان ،تفاوت دارد .کسانی ممکن است از این جنبه ،سوء استفاده
یهــا را بــه حســاب ارتبــاط بــا
کننــد و بســیاری از خالفکاریهــا و کجرفتار 
خــدا بگذارنــد .البتــه در مــورد هم ـهی حقایــق عالــم ،ممکن اســت چنین
ســوء اســتفادههایی اتفاق بیفتد .از خود مســألهی نبوت هم کسانی سوء
اســتفاده نمودنــد؛ ادعــای نبوت کردند و کســانی را به گمراهی کشــاندند.
یشــود کــه مــا از ایــن ُبعد بــا ایــن عظمت ،بــه آســانی عبور
ایــن ،دلیــل نم 
کنیم .خود این ،یک نکته اســت که مســألهی ادارهی امور اجتماع و مسیر
و سرنوشــت و آنچــه کــه ســازندهی دنیای بشــر اســت ،چیزی اســت که به
معــدن ارادهی الهــی و نصــب الهــی ارتبــاط پیــدا میکنــد .یــک ُبعــد از این
مضمــون ،این اســت .والیت ،معنای عجیبی اســت .اصــل معنای والیت،
عبــارت از نزدیــک بودن دو چیز با یکدیگر اســت .فــرض بفرمایید وقتی که
دو ریســمان ،محکــم به هــم تابیده میشــوند و جدا کردن آنهــا از یکدیگر،
بــه آســانی ممکن نیســت ،آن را در عربی «والیــت» میگویند .والیت ،یعنی
ّاتصــال و ارتبــاط و قــرب دو چیــز به صورت مماس و مســتحکم بــا یکدیگر.
هم ـهی معان ـیای کــه بــرای «والیــت» در لغــت ذ کــر شــده اســت -معنای
ّ
محبــت ،معنــای قیومیت و بقیهی معانی ،که هفت ،هشــت معنا در زبان
عربی هست -از این جهت است که در هر کدام از اینها ،به نوعی این قرب
ً
مثال «والیت» به معنای ّ
محبت
و نزدیکی بین دو طرف والیت وجود دارد.
ّ
است؛ چون ّ
محب و محبوب ،با یکدیگر یک ارتباط و اتصال معنوی دارند
و جدا کردنشان از یکدیگر ،امکانپذیر نیست.
اســام ،حکومــت را بــا تعبیــر «والیــت» بیــان میکنــد و شــخصی را کــه
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در رأس حکومــت قــرار دارد ،بــه عنــوان والی ،ولـ ّـی ،موال -یعنی اشــتقاقات
کلم ـهی والیــت -معرفــی میکنــد .معنــای آن چیســت؟ معنــای آن ،ایــن
اســت کــه در نظــام سیاســی اســام ،آن کســی کــه در رأس قدرت قــرار دارد
ـدرت حکومــت بر آنها در اختیار اوســت ،ارتبــاط و ّاتصال
و آن کســانی کــه قـ ِ
ـتگی جداییناپذیــری از هــم دارنــد .این ،معنای این قضیه اســت.
و پیوسـ ِ
این ،فلسفهی سیاسی اسالم را در مسألهی حکومت برای ما معنا میکند.
هــر حکومتــی کــه این طور نباشــد ،این والیت نیســت؛ یعنــی حا کمیتی که
اســام پیشبینــی کــرده اســت ،نیســت .ا گــر فــرض کنیــم در رأس قــدرت،
کســانی باشــند که با مردم ارتباطی نداشــته باشــند ،این والیت نیست .ا گر
کســانی باشــند که رابطهی آنها با مردم ،رابطهی ترس و رعب و خوف باشد
نه رابطهی ّمحبت و التیام و پیوســتگی -این والیت نیســت .ا گر کســانی
جانشینی
با کودتا بر سر کار بیایند ،این والیت نیست .ا گر کسی با وراثت و
ِ
َن َســبی -منهای فضائل و ّ
کیفیات حقیقی که در حکومت شــرط اســت -در
رأس کار قــرار گیــرد ،ایــن والیت نیســت .والیت ،آن وقتی اســت کــه ارتباط
والیت بر آنهاست ،یک ارتباط نزدیک ،صمیمانه،
والی یا ولی ،با مردمی که ِ
ّ
محبتآمیز و همانطوری که در مورد خود پیامبر؟لص؟ وجود دارد -یعنی
ً
ُْ
َ
ََ
فیه ـمْ َرســوال ِم ـنْ أنف ِسـ ِـهم» یــا «بعــث منهــم» :از خود آنها کســی را
«بعــث ِ
مبعــوث کــرده اســت -باشــد؛ یعنی از خود مردم کســی باشــد کــه عهدهدار
مسألهی والیت و حکومت باشد .اساس کار در حا کمیت اسالم این است.
البتــه معیارها ســر جــای خود محفوظ اســت .ا گر کســی همین ارتباط
بــا مردم را بدون داشــتن آن معیارهــای واقعی پیدا کرد ،این باز هم والیت
نیســت و این مال کها را ندارد؛ ا گر چه ممکن اســت ُبعد دیگری را داشــته
باشــد .پــس ،عــاوه بــر آن معانــی حقیق ـیای کــه وجــود دارد ،حکومت در
اســام ،حکومــت والیــی اســت و والیــت یعنــی حکومت ،کــه با ایــن تعبیر
لطیــف و متناســب بــا شــخصیت و شــرافت انســان بیــان شــده اســت .در
اســام ،چــون افــراد جامعــه و افراد انســان ،در حســاب سیاســی اســام به
حســاب میآیند ،در واقع همه چیز مردماند .مردم هســتند که شــخصیت
و خواســت و مصالــح و همــه چیز آنها ،در نظام سیاســی اســام به حســاب
میآیــد .آن وقــت ،والیــت الهی ،با چنیــن حضوری از مــردم معنا میدهد.
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حقیقت والیت الهی این است :ارتباط با مردم.
والیت اسالم و مصداق
لذا شما میبینید امیرالمؤمنین؟س؟ که مظهر ِ
کامل ّ
ولیای است که برای مردم مشخص شده است ،در هیچ برههای،
از این حالت ارتباط و اتصال و انســجام با مردم خالی نبوده اســت .نه در
ً
دورانــی کــه او را عمــا از حکومــت کنار گذاشــتند و مــردم را از او به عنوان
ً
ارتباط حکومتی جدا کردند؛ یعنی عمال حکومت را از او گرفتند ،والیت و
ِ
حکومت و فرماندهی و حکمرانیای که در اسالم ،از آن به «والیت» تعبیر
میشــود و ّ
حق او بود از او ســلب کردند -البته والیت معنوی ،آن چیزی
کــه در امامــت ّ
تشــیع فرض شــده اســت و وجــود دارد ،در هر حال هســت
و بســته بــه والیــت ظاهری نیســت -و نه در دورههــای دیگــر ،از ارتباط و
ّاتصال با مردم خالی نبوده اســت .در همان وقت هم امیرالمؤمنین؟س؟
جــوی از
یکــی از آحــاد ملــت و جزء مردم اســت .منــزوی و منعــزل و کناره ِ
مردم نیســت .آن وقتی هم که به حکومت میرســد ،یک حا کم به تمام
معنــا مردمــی اســت ...پیامبــر ا کــرم؟لص؟ در ایــن ماجــرای تاریخــی و در
ایــن نصــب بزرگ ،حکومــت را با تعبیــر «والیت» بیان کــرد .در زبان عربی
و زبانهــای دیگــر ،بــرای این پدیــدهای که اســمش حکومــت و زمامداری
و حکمرانــی اســت -یعنی کســی یــا جماعتی کــه بر یک جامعــه حکومت
میکند و فرمان میراند -تعبیرات گونا گونی آورده شــده است که هر یک
از این تعبیرات ،اشاره به جهت خاصی است .مثال تعبیر حکومت ،اشاره
بــه این دارد که آن کســی که در رأس قدرت اســت ،یــا آن جماعتی که در
رأس قدرتانــدُ ،حکم میکننــد و جامعه و افراد مردم ،حکم و فرمان آنها
را اطاعــت میکننــد .یک تعبیر دیگر ،تعبیر ســلطنت اســت کــه به معنای
مســلط بــودن و مقتدر بــودن و امور را در ســلطهی خود درآوردن اســت.
در فارســی نیــز همیــن تعابیــر وجــود دارد .مثال زمامــداری ،اشــاره به یک
جنبــه از حکومت اســت .یا مثــا حکمرانی و فرماندهی ،هــر کدام به یک
جنبه اشــاره میکند .در اســام ،بیشتر از همه بــر روی کلمهی «والیت»
تکیه شده است .هم در اینجا و هم در آیهی شریفهی إ«� نَّ�ما َو ِل ُّ� ُک ُم ُ
اهلل َو
ی
ُ
43
َرسوله ،»...پدیدهی حکومت را با نام «والیت» بیان کرده است.
 .43همان
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«عید والیت»
روز عید غدیر «عید والیت» نامیده میشود .نامگذاری درستی است؛
روزی اســت که مفهوم والیت اسالمی به وسیلهی پیامبر ا کرم؟لص؟ یک
44
مصداق روشن و عینی پیدا کرد.
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والیت؛ عنوان حكومت در نظام سیاسی اسالم
برای کســانی کــه میخواهند از الگوی انســان طراز اســام ،نمونهای
ذکــر کننــد ،بهتریــن نمونــه همــان کســی اســت کــه آن روز نبــی مکــرم
اســام؟لص؟ ،او را به الهام الهی و به دســتور پروردگار عالم ،برای منصب
عظیــم والیــت ،معیــن فرمود .معنــای والیت و مفهوم عظیمــی که در روز
عیــد غدیر ،مصداق مشــخصی پیدا کرد ،یکی از نکات اساســی اســت که
برای جامعهی اســامی ما و صاحبان فکر ،نقطهی حساســی اســت و جا
دارد روی آن تأمل کنند .وقتی که در نظامی ،ولیاهلل  -کسی مثل پیغمبر
ا کــرم؟لص؟ یــا امیرالمؤمنیــن؟س؟  -در رأس نظــام قــرار دارد ،آن جامعه،
جامعــهی والیــت اســت .نظــام ،نظــام والیت اســت .والیت ،هــم صفتی
اســت برای منصبی که ّ
نبی ا کرم؟لص؟ و جانشــینان او از سوی پروردگار،
حائز آن بودهاند ،هم خصوصیتی است برای آن جامعهی اسالمی که در
ســایهی آن حکومــت ،زندگــی میکنــد و از پرتو آن بهره میگیــرد .من این
نکته را بارها عرض کردهام ،امروز هم میخواهم بر روی همان نکته تکیه
کنم؛ برای اینکه مســائل زندگی ،مســائل سرنوشتســاز و وظیفهی مهم
ملت اسالم ،وابسته به همین نکات اساسی و زیربنایی است.
آن نکتــه ایــن اســت کــه والیــت کــه عنــوان حکومــت در اســام و
شــاخصهی نظــام اجتماعــی و سیاســی بــرای اســام اســت ،یــک معنای
دقیق و ظریفی دارد که معنای اصلی والیت هم همان است و آن عبارت
اســت از پیوســتگی ،پیوند ،درهمپیچیدن و درهمتنیدگی .این ،معنای
والیــت اســت .چیزی که مفهوم وحدت ،دســت به دســت هــم دادن ،با
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هم بودن ،با هم حرکت کردنّ ،اتحاد در هدفّ ،اتحاد در راه و وحدت در
همهی شئون سیاسی و اجتماعی را برای انسان ،تداعی میکند .والیت،
َ
َ ُ
ک ْم م نْ� و َ
یعنی پیوند«َ .و َّال ذ�� نَ� آ� َم ن�وا َو َل ْم ُ
لا� ت ِ� ِه ْم ِم نْ� ش� ْی ٍء َح�تّ ٰی
ل
ما
روا
ها�
�
ِ ِ ی
ی
ی جِ
ُ
ها�روا» 45یعنــی ایــن .پیونــد افراد جامعهی اســامی ،بــا هجرت حاصل
ی� ِج
میشود؛ نه فقط با ایمان .ایمان کافی نیست.
پیوند والیت که یک پدیدهی سیاسی ،یک پدیدهی اجتماعی و یک
حادثــهی تعیینکننده برای زندگی اســت ،با تالش ،با حرکت ،با هجرت،
بــا در کنــار هــم بــودن و با هــم کارکــردن حاصل میشــود؛ لذاســت که در
نظــام اســامیّ ،
«ولــی» از مردم جدا نیســت .والیت کــه معنایش پیوند و
پیوستگی و با هم بودن است ،یک جا هم به معنای ّ
محبت میآید ،یک
جا هم به معنای پشــتیبانی میآید که همهی اینها در واقع مصادیق به
ّ
همپیوســتگی ،وحدت و ّاتحاد اســت ،و اال معنای حقیقی ،همان ّاتحاد
و یگانگی و با هم بودن و برای هم بودن است .معنای والیت ،این است.
ا گــر بــا ایــن دید بــه جامعهی اســامی نگاه کنیــد ،ابعاد ایــن وحدت
اجتماعــی و وحدت سیاســی و وحدت معنــوی و روحی و وحدت عملی،
ابعــاد عجیبــی مییابــد کــه بســیاری از معــارف اســامی را برای مــا معنی
میکنــد .بــه ســمت مرکــز عالــم وجــود حرکــت کــردن انســان ،در جهــت
والیــت اهلل حرکــت کــردن اســت .همــهی ذرات عالــم ،خــواه و ناخــواه در
چنبــر والیــت الهی ،در دایــرهی والیت اهلل قــرار دارند و انســانهای آ گاه،
ً
مختــار ،تصمیمگیرنــده و دارای ُحســن انتخــاب ،عمال هم والیــت الهی را
برمیگزیننــد و در آن راه حرکــت میکننــد؛ محبــت الهی را کســب میکنند
و خــود از ّ
محبــت پــروردگار ،پر میشــوند .صفــای دنیای اســام و محیط
اســامی و محیــط معنــوی ،ناشــی از همین والیت اهلل اســت .این والیت
الهــی ،بــا والیــت خداونــد در عالــم سیاســت و محیــط سیاســی ،تفــاوت
جوهری ندارد؛ حقیقت هر دو یکی است .لذا در نظام اسالمی ،حکومت
بــا ّ
محبت ،بــا ایمان ،با وحدت و همدلی ،همچنین بــا هم بودن مردم و
حکومت ،با هم بودن اجزای حکومت و با هم بودن اجزای مردم اســت؛
ّ
ّ
متفــرق و
متشــتت و
جهــان
اینهاســت کــه مصــداق حقیقــی والیــت را در
ِ
 .45سوره انفال ،آیه72
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متناز ع ،متمایز و مشخص میکند و نشان میدهد که این نظام اسالمی
است .وجه غالب زندگی در نظام اسالمی و در نظام والیت ،باید تعاطف،
همدلی ،تعاون و همکاری باشــد؛ لذا شــما در آیات کریمهی قرآن هم که
نــگاه میکنیــد ،میبینیــد این مســألهی همــکاری و همدلــی و همراهی،
بخــش قابــل ّ
توجهــی از آیات قرآن را به خود اختصاص داده اســت .آیاتی
ً
ً
َ َْ
َْ
اهلل ج َ� یم�عا» 46و
هســت کــه صریحا در این معناســت ،مثــل «و اع ت� ِصموا ِب�ح ب� ِل ِ
غیر اینها .آیاتی هم هست که ا گر چه به صراحت در این معنا نیست ،اما
مفاد و جهت حقیقی آنّ ،اتحاد دلها و جانها و همگامی انسانهاست
و میدانیــد کــه امیرالمؤمنیــن؟س؟ ،مظهر همدلی یک رهبری سیاســی،
یــک حا کــم سیاســی و یک ّ
ولی و امام ،بــا آحاد مردم اســت .مثالزدنیتر
از امیرالمؤمنیــن؟س؟ هــم نمیشــود کســی را در دنیا و در تاریــخ پیدا کرد
َ
ــی َو ُّ
ع ِل ٌّلــی اهلل -والیت به معنای حقیقی ،این اســت .مــا از ّاول در نظام
ّ
مقــدس جمهوری اســامی ،به برکــت وحدت و ّاتحاد ،هــر کاری کردیم و
47
توانستهایم بکنیم.
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«یوم العهد المعهود» و قداست حقیقی دین
غدیــر در آثــار اســامی ما به «عیــد اهلل اال کبر»« ،یوم العهــد المعهود»
و «یــوم المیثــاق المأخــوذ» تعبیــر شــده اســت .ایــن تعبیــرات که نشــان
دهندهی تأ کید و اهتمامی خاص به این روز شریف است ،خصوصیتش
در مســألهی والیــت اســت .آن عاملی که در اســام ضامن اجــرای احکام
ّ
اســت ،حکومــت اســامی و حا کمیــت احــکام قرآن اســت ،و ال ا گــر آحاد
مــردم ،ایمــان و عقیده و عمل شــخصی داشــته باشــند ،لیکــن حا کمیت
چه در مرحلهی قانونگذاری و چه در مرحلهی اجرا -در دست دیگرانباشد ،تحقق اسالم در آن جامعه ،به انصاف آن دیگران بستگی دارد .ا گر
آنهــا افــراد بیانصافــی بودند ،مســلمانان همان وضعی را پیــدا میکنند
کــه شــما امــروز در کــوزوو ،دیــروز در بوســنی و هرزگویــن ،دیروز و امــروز در
فلسطین و در جاهای دیگر شاهدش بودهاید و هستید -ما هم در ایران
مســلمان عریق و عمیق خودمان ،سالهای متمادی همین را مشاهده
میکردیم -اما چنانچه حکام ،قدری با انصاف باشند ،اجازه خواهند داد
که این مسلمانان به قدر دایرهی خانهی خودشان -یا حدا کثر ارتباطات
محلــهای -چیزهایــی از اســام را رعایــت کننــد ،ولی اســام نخواهد بود!
َ ْ
ّ
َ
َ أ َ ْن
سول إ�لا ِل یُ�طاع ِب� إ� ذ� ِن� اهلل»48؛ مســألهی حکومت ،اساس
«و ما �رسل�ا ِم نْ� ر ٍ
قضایای همهی پیغمبران بوده است .حال ،بعضی کسان دوست دارند
ّ
که حرفهای موهوم و ردشده و غلط را در قالبهای علیالظاهر نو بیان
 .48سوره نساء ،آیه64
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کننــد! آنهــا میگویند که ا گر دیــن ،حکومت پیدا کند ،قداســت خود را از
دســت میدهد! قداســت یعنی چه؟ آیا قداســت یعنی اینکه کســی یک
چیــز بیخاصیــت ،یک نــام ،یا یــک ّ
حیثیت اعتبــاری و بیحقیقــت را به
قداســت حقیقی این اســت که
خود ببندد؟ این قداســت خواهد شــد؟!
ِ
حقیقتــی در میــان مــردم ،بر زندگی و بر روابط مردم ،بــر امور دنیا و آخرت
مردم ،اثر خوب بگذارد و زندگی را اصالح کند .این ،دین است؛ ا گر دینی
ّ
توانســت این کار را کند ،قداســت متعلق به آن است .حال به فرض ،زید
و عمــروی کــه در موضع حکومت در این دین قرار گرفتهاند ،بهوســیلهی
عدهای مورد تهمت ،اهانت و دشنام هم قرار بگیرند؛ مانعی ندارد .افراد،
انســانها ،مــن و هزارانهــزار امثال من ،فــدای بقای دین؛ چــه اهمیتی
دارد؟! دیــن بایــد اجــرا شــود ،دین باید تحقــق پیدا کند و ایــن در غدیر،
ً
رسما و بهعنوان یک حقیقت قانونی در اسالم ،مشخص شد .البته از اول
هجرت ،پیغمبر ا کرم؟لص؟ حا کم بود؛ اما خیلیها امید بســته بودند که
وقتی این شخص که آورندهی اسالم است و این رشتهای که افراد و دلها
را به هم متصل کرده است ،از میان مردم خارج شد ،چیزی باقی نماند!
با نصب ّ
ولی ،با نصب حا کم و تعیین کســی که میتوانســت رشــتهی این
کار شــود ،جلــو این پندار در عالم قانونگذاری گرفته شــد .اســاس قضیه
َْ
هــم این اســت کــه قانونی وجــود داشــته باشــد؛ لــذا فرمــود« :ال یَ� ْو َم یَ� ئِ� َس
َّ
َ َ
ُ َ تَ ْ َ ُ
ال ذ ی�� نَ� ک ف�روا ِم نْ� ید� نِ�ک ْم ف�لا ��خ ش� ْوه ْم»؛ از امروز به بعد که والیت ،معین و
تکلیف حکومت و سرپرســتی و اداره و زمامداری کشور ،معلوم شد ،دیگر
ْ
49
از دشمن خارجی نترسید«َ .و اخ َش ْونی»؛ حاال از من بترسید.
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والیت در زمان ما محقق شد
َ ُ
َْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ
دینک ْم َو ْأت َم ْم ُت َعل ْیک ْم ِن ْع َمتی»؛ روز غدیر ،چنین
«الیوم أ کملت لکم
روزی اســت .هرچنــد کــه از ایــن قانــون در تحقــق خارجــی خــود در عالم
اســام ،تخلف شــد؛ ولی قانون ماند و تکلیف مشــخص گردید .این مهم
اســت .ممکــن اســت جمعی یــا جماعتی ،مدتی یــا مدتهایــی به آیهی
قــرآن هــم عمل نکنند ،اما فــرق میکند با اینکه آیهی قرآن ،نازل نشــده
باشــد .نازل و مســجل شــد و جای پایی ماند برای اینکه یک روز ،قومی
ُ َ
فَ َ ْ فَ َ أ �تی ُ َ ُ ُ
اهلل بِ� ق� ْو ٍم ی� ِح ّ ب� ُهم َو ی� ِح بّ� نو�ه» .50نمیشود گفت
به آن عمل کنند�« .سو� ی�� ِ
که این آیه در طول تاریخ اسالم ،هیچ وقت تحقق پیدا نکرده است .چرا؛
در دورانهایــی تحقــق پیــدا کرده اســت و بهوســیلهی بندگانــی حا کمیت
حق و والیت الهی به وجود آمده است؛ اما ما سرافرازیم و از خدای متعال
متشکریم که این امر در زمان ما بهوسیلهی یکی از صالحترین بندگانش،
51
صورت تحقق گرفت؛ یعنی والیت ،محقق شد.
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خصوصیات ّ
ولی
والیت ،یعنی حکومت الهی که هیچ اثری از خودپرســتی ،ســلطنت و
اقتدار خودخواهانه در آن وجود ندارد .ا گر وجود پیدا کرد ،والیت نیست.
تهــای الهــی بــا غیــر الهــی ،این اســت که در
فــرق بیــن حکومــت و ضمان 
ضمانتهای الهی ،ضمانت درونی اســت .ا گر کســی کــه متصدی مقامی
است ،شرایط آن را نداشت ،بهخودی خود این پیوند از او خلع میشود.
این امر خیلی مهمی است .بنای والیت الهی ،بر هضم شدن در امر و نهی
پروردگار اســت؛ درســت نقط ـهی مقابل ســاطین مــادی و حکومتهای
بشــری .در حکومتهای بشــری ،آنچه که از به خود بستن و نشان دادن
مظاهــر اقتــدار و ســلطنت و ســلطه و زورگویی و برای خود خواســتن و غیر
خود را نفی کردن هست ،نقطهی مقابلش در حکومت الهی است؛ مظهر
آن هم امیرالمؤمنین؟س؟ است.
ّ
ـدار بــدون تکبــر ،از
در دوران حکومــت ،تواضـ ِـع بــدون ضعــف و اقتـ ِ
ّ
خصوصیــات امیرالمؤمنیــن؟س؟ اســت .در همان حالی که بــا متخلف ،با
منحرف ،با آن کســی که مورد ّ
حد الهی اســت و با دشمن -در میدانهای
خــود -در نهایت قاطعیت عمل میکند ،درعینحال برای خود -برای آن
من شــومی که در هر وجودی ســربرآورد ،او را ضایع و بیچاره خواهد کرد-
ِ
هیــچ جایــی در وجــود علی؟س؟ نیســت .هرچه هســت ،هضــم در ارادهی
الهی است؛ عبد و بندهی خداست.
بزرگتریــن تعریــف برای یــک انســان -در معیارهای الهی و اســامی-
َ ً
ُ
َ
عبودیــت خداســتْ .
«أشـ َـه ُد ّأن ُم َح ّمــدا َع ْب ُده َو َرســوله»« ،رســول» را بعد
از «عبــد» ذکر میکنــد 52.امیرالمؤمنین؟س؟ این اســت .معنــای والیت در
اقتدار
اصطالح و اســتعمال اســامی ،این است؛ یعنی حکومتی که در آن،
ِ
خودخواهی ســلطنت نیســت ،جزم و عــزم قاطع
حا کمیــت هســت ،ولــی
ِ
 .52الفقه ،ص 108
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َ َ َ َ َ َّ َ
هســت -کــه ف«� إ� ذ�ا ع�زَ ْم ت� ف� ت� َوک ْل ع ٰلی اهلل» -53امــا اســتبداد بــه رأی نیســت.
کسانی که با حکومت و با والیت اسالمی ،دشمنی میکنند ،از این چیزها
میترســند؛ با اســامش بدند! اســم والیت را حمل کردن بر مفاهیمی که
یا ناشــی از بی ّاطالعی و بیســوادی و کجفهمی اســت ،یا ناشــی از غرض و
عنــاد اســت! والیــت ،یعنــی حکومتی کــه در آن در عیــن وجود اقتــدار ،در
عیــن وجــود عـ ّـزت یــک حا کم و جــزم و عــزم و تصمیــم قاطع یــک حا کم،
هیچ نشــانهای از اســتبداد و خودخواهی و خودرأیی و زیادهطلبی و برای
خودطلبــی و اینهــا نیســت .ایــن ،آن نشــانهی اصلــی برای ایــن حکومت
است .بدیهی است که در چنین حکومتی ،عدالت باید زنده شود .هرچه
کــه مــا در امر عدالــت ،کوتاه بیاییم ،ضعــف ما در این خصوصیات اســت.
مطلوب حکومت اسالمی،
اینکه من بارها میگویم تا رسیدن به نقطهی
ِ
فاصله داریم -ا گرچه با حکومتهای ّ
مادی هم خیلی فاصله داریم؛ اما تا
آن نقط ـهی اصلی هم فاصلهی زیادی داریم -بهخاطر این اســت .هرچه
و هرجا که در امر عدالت ،در امر محو شدن و هضم شدن در ارادهی الهی
ّ
و احــکام الهــی ،کوتاه بیاییم ،ناشــی از ضعفهای شــخصی ماســت ،و ال
حکم اسالمی و والیت اسالمی این است.
ا گر والیت اسالمی باشــد ،زندگی زیر سایهی امیرالمؤمنین؟س؟ ،برای
همــه حاصــل خواهد شــد -بــرای مؤمن ،برای فاســق و بــرای کافر -حتی
ّ
کفــار هــم در آن ،راحــت زندگی میکنند .این طور نیســت کــه در آن ،فقط
آد مهــای پرهیزکار ،راحت باشــند ،غیــر پرهیزکار هــم از امنیت آن محیط،
از مســاوات ،از عدالت و از آرامش معنوی در آن محیط ،اســتفاده میکند.
ا گر حکومت الهی نشد ،جامعه ،جامعهی تبعیضآمیز است .تبعیض هم
انواعــی دارد .آنجایــی که زمامــداران حکومت و قدرت ،مردمانی باشــند
ّ
اخالقیاتی نداشته باشند و در درون آنها ناظری از
که یا از کسی نترسند ،یا
خدا نباشــد ،همین وضعی اســت که امروز شما در دنیا مالحظه میکنید!
کشتن مسلمانان کوزوو و به دنبال مسلمانان بوسنی و هرزگوین ،با هدف
54
نابود کردن نسل مسلمان از منطقهی اروپا! این کار انجام میگیرد!
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غدیر یک مسألهی فقط شیعی نیست
غدیر یک مسألهی اسالمی است؛ یک مسألهی فقط شیعی نیست.
در تاریخ اســام ،پیامبر ا کرم؟لص؟ یک روز ســخنی بر زبان رانده و عملی
انجام داده است که این سخن و این عمل ،از ابعاد گونا گون دارای درس
و معناســت .نمیشــود مــا بگوییم کــه از غدیــر و حدیث آن ،فقط شــیعه
استفاده کند؛ اما بقیهی مسلمانان از محتوای بسیار غنیای که در این
کالم شــریف نبــوی؟لص؟ وجــود دارد و مخصــوص یک دوره هم نیســت،
بهــره نبرنــد .البتــه چــون در قضیهی غدیــر ،نصــب امیرالمؤمنین؟س؟ به
امامت و والیت وجود دارد ،شــیعه دلبســتگی بیشــتری به این روز و این
حدیث دارد؛ ولی مضمون حدیث غدیر ،فقط مسألهی نصب آن حضرت
بــه خالفــت نیســت؛ مضامیــن دیگــری هــم دارد کــه همــهی مســلمانان
میتوانند از آن بهره ببرند.
والیــت اســامی اینطــور اســت کــه وقتــی مخالفیــن در حکومــت
امــام
امیرالمؤمنیــن؟س؟ ،خلخــال از پــای زن یهــودی بیــرون میآورنــدِ ،
کــم حکیــم میگوید :ا گر مســلمانی از این امــر بمیرد -از
آن جمعیــت و حا ِ
ّ
غصهی اینکه در حکومت او خلخال از پای یک زن یهودی درآوردهاند-
حــق دارد! مثــل امیرالمؤمنیــن کــه مبالغــه نمیکنــد؛ میگوید ا گــر از این
55
ّ
غصه ،انسان بمیرد ،حق دارد .این ،حکومت و والیت اسالمی است.
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ّ
واقعهی غدیر ،یك قضیهی مسلم تاریخی
در مورد اصل واقعهی غدیر ،خوب است همهی افرادی که به مسائل
تاریخ اســام عالقهمندند ،بدانند که قضیهی غدیر ،یک قضیهی مسلم
اســت .مشــکوک نیســت؛ فقط شــیعیان نیســتند که آن را نقل کردهاند؛
بلکه محدثان ســنی -چه در دورههای گذشته و چه در دورههای میانی
و بعــدی -ایــن ماجــرا را نقل کردهاند؛ یعنــی همین ماجرایی که در ســفر
حجةالــوداع پیامبر ا کــرم؟لص؟ در غدیر خم اتفاق افتــاد .از کاروان بزرگ
مســلمانان کــه در ایــن ســفر بــا پیامبر؟لص؟ حــج گــزارده بودنــد ،بعضی
جلــو رفتــه بودنــد .پیامبــر؟لص؟ پیکهایی را فرســتاد تــا آنهــا را به عقب
برگردانند و ایستاد تا آنهایی که عقب ماندهاند ،برسند .اجتماع عظیمی
در آنجا تشــکیل شــد .بعضی گفتهاند نودهزار ،بعضــی گفتهاند صدهزار
و بعضی هم گفتهاند صدوبیســتهزار نفر در آن اجتماع حضور داشــتند.
در آن هوای گرم ،مردم ســا کن جزیرةالعرب -که بســیاری از آنها هم اهل
بیابانهــا و روســتاها بودند و به گرما عادت داشــتند -طاقت نمیآوردند
روی زمیــن داغ بایســتند .لــذا عباهایشــان را زیر پاهایشــان میگذاشــتند
تــا طاقــت بیاورند و بایســتند .ایــن نکتــه در روایت مربوط به اهل ســنت
هم آمده اســت .در چنین شرایطی ،پیامبر ا کرم؟لص؟ از جای برخاست،
امیرالمؤمنین؟س؟ را از زمین بلند کرد و جلوی چشم خالیق نگه داشت و
َ نْ ُ نْ تُ َ ْ ُ فَ ٰ ذ َ ٌّ َ ْ ُ َ ُ
والاه َو عاد َم نْ� ُ
لله َّم وال َم نْ� ُ
عاداه».
فرمود« :م� ک�� مولاه �ه�ا ع ِلی مولاه ،ا
ِ
ِ
البته این جمالت ،قبل و بعد هم دارد؛ اما مهمترین قسمتش این است
که پیامبر؟لص؟ در اینجا مســألهی والیت -یعنی حا کمیت اســامی -را
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بــه طور رســمی و صریــح مطرح میکنــد و امیرالمؤمنیــن؟س؟ را به عنوان
شــخص ،معین و مطرح مینماید .این را همانطور که البد شــنیدهاید و
من هم عرض کردم ،برادران اهل سنت ما در کتابهای معتبر -نه یکی،
نه دوتا؛ در دهها کتاب معتبر -نقل کردهاند .مرحوم عالمهی امینی؟هر؟
اینهــا را جمــع کرده اســت ،و غیر از ایشــان هــم کتابهای زیــادی در این
خصــوص نوشــتهاند .بنابرایــن ،ایــن روز ،اوال روز والیــت اســت؛ ثانیــا روز
56
والیت امیرالمؤمنین؟س؟ است.
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معنای والیت چیست؟
در ایــن جملــهای کــه پیامبــر؟لص؟ بیــان کردهانــد ،معنــای والیــت
چیســت؟ بهطــور خالصــه معنایش این اســت که اســام در نمــاز و روزه و
زکات و اعمــال فــردی و عبــادات خالصــه نمیشــود .اســام دارای نظــام
سیاسی است و در آن حکومتی بر مبانی ّ
مقررات اسالمی پیشبینی شده
است .در اصطالح و عرف اسالمی ،نام حکومت« ،والیت» است .والیت،
چطور حکومتی اســت؟ والیت ،حکومتی اســت که در آن ،شخص حا کم
بــا آحاد مــردم دارای پیوندهای ّ
محبتآمیز و عاطفــی و فکری و عقیدتی
است .آن حکومتی که زورکی باشد؛ آن حکومتی که با کودتا همراه باشد؛
آن حکومتــی کــه حا کــم ،عقاید مردمش را قبول نداشــته باشــد و افکار و
احساســات مردمــش را مــورد اعتنــاء قــرار ندهــد؛ آن حکومتی کــه حا کم
حتــی در عــرف خــود مــردم -مثل حکومتهــای امــروز دنیــا -از امکانات
خــاص و از برخورداریهــای ویــژه بهرهمنــد باشــد و بــرای او ،منطقــهی
ویــژهای برای ّ
تمتعات دنیوی وجود داشــته باشــد ،هیچکدام به معنای
«والیــت» نیســت و والیت ،یعنــی حکومتی کــه در آن ،ارتباطات حا کم با
مــردم ،ارتباطــات فکری ،عقیدتی ،عاطفی ،انســانی و ّ
محبتآمیز اســت؛
مــردم بــه او ّ
متصــل و پیوســتهاند ،بــه او عالقهمندنــد و او منشــأ همــهی
ایــن نظــام سیاســی اســت و وظایف خــود را از خدا میداند و خــود را عبد
و بنــدهی خــدا میانگارد .اســتکبار در والیــت وجود نــدارد .حکومتی که
اسالم معرفی میکند ،از دموکراسیهای رایج دنیا مردمیتر است؛ با دلها
و افکار و احساسات و عقاید و نیازهای فکری مردم ارتباط دارد؛ حکومت
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در خدمت مردم است.
از جنبــهی ّ
مــادی ،حکومــت برای شــخص حا کم و ّ
ولی و تشــکیالت
ّ
حکومتی ،به عنوان یک طعمه نباید محسوب شود؛ و ال والیت نیست.
ا گــر آن کســی کــه در رأس حکومت اســامی اســت ،برای حکومــت ،برای
خــود ،بــرای ایــن شــأن و مقامی کــه به او رســیده اســت یــا میخواهد به
او برســد ،کیســهی ّ
مادیای دوخته باشــد ،آن شــخصّ ،
ولی نیست؛ آن
حکومت هم والیت نیســت .در حکومت اســامی ،کسی که ّ
ولیامر است
یعنی کار ادارهی نظام سیاسی به او سپرده شده است -از لحاظ قانونبــا دیگــران یکســان اســت .او حــق دارد بســیاری از کارهای بــزرگ را برای
مردم و کشــور و اســام و مسلمین انجام دهد؛ اما خودش محکوم قانون
57
است.
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مسألهی غدیر هم میتواند مایهی وحدت باشد
بنــده در آغــاز ســال جــاری ،شــعار «وحدت ملــی» و «امنیــت ملی» را
مطــرح کــردم .امروز مایلم دربارهی این دو شــعار ،به شــما عزیزانی که در
اینجــا تشــریف داریــد و نیز بــه همهی ملت ایــران ،چند مطلــب کوتاه را
عــرض کنــم .همین مســألهی غدیــر هم میتوانــد مایهی وحدت باشــد؛
همچنــان کــه مرحوم آیةاهلل شــهید مطهری مقالهای با عنــوان «الغدیر و
وحــدت اســامی» دارد .او کتــاب الغدیــر را -کــه دربارهی مســائل مربوط
بــه غدیر اســت -یکــی از محورهــای وحدت اســامی میداند که درســت
هم هســت .ممکن است به نظر عجیب بیاید ،اما واقعیت مطلب همین
اســت .خــود مســألهی غدیــر ،غیــر از جنبــهای که شــیعه آن را بــه عنوان
اعتقــاد قبول کرده اســت -یعنی حکومــت منصــوب امیرالمؤمنین؟س؟از
طرف پیامبر؟لص؟ که در حدیث غدیر آشکار است -اصل مسألهی والیت
هم مطرح شده است .این دیگر شیعه و سنی ندارد .ا گر امروز مسلمانان
جهان و ملتهای کشــورهای اســامی ،شــعار والیت اســامی سر دهند،
بســیاری از راههای نرفته و گرههای نا گشــودهی امت اسالمی باز خواهد
شــد و مشــکالت کشــورهای اســامی به حل نزدیک خواهد گشــت .من
از همهی برادران شــیعه و ســنی در کشــور خودمان دعوت میکنم -فعال
آن محــدودهی جغرافیایــی خودمــان را مطرح میکنم -که به مســألهی
غدیر با این چشم نگاه کنند و این بخش از حدیث غدیر و مسألهی غدیر
را مــورد توجــه قــرار دهنــد .بــرادران ســنی ما هم مثل مــا روز غدیــر را عید
بگیرنــد؛ عید والیــت .برای اینکه اصل تولد مســألهی والیــت ،اهمیتش

ة
ش�هرالولا ی�� 69 

بسیار زیاد است؛ مثل اهمیت والیت امیرالمؤمنین؟س؟ که این دیگر بین
ّ
ما و برادران ســنی مشــترک اســت 58.این واقعــه جزء وقایع مســلم تاریخ
اســام اســت .اینطور نیســت کــه فقط شــیعه حدیث غدیــر را نقل کرده
باشــد .در بین علما و محدثان اهل ســنت ،تعداد بســیاری این حدیث را
نقــل کردهانــد و همانطور که شــیعه این حادثه را بیان کرده اســت ،آنها
هم بیان کردهاند .فهم علما و دانشمندان -همانند فهم خود حضار آن
حادثــه -از ایــن عمل پیغمبر؟لص؟ ،که دســت امیرالمؤمنین؟س؟ را بلند
َ نْ ُ
لاه فَ� ٰه ذ�ا َعل ٌّی َم ْو ُ
ک نْ� تُ� َم ْو ُ
لاه» این بود که پیغمبر؟لص؟،
کرد و فرمود« :م�
ِ
امیرالمؤمنیــن؟س؟ را بــرای جانشــینی خــود نصــب کــرد .نمیخواهیــم
وارد مســألهی شــیعه و ســنی و اختالفات و درگیریهای اعتقادی شــویم
دنیــای اســام تــا امــروز هرچــه از دعــوای شــیعه و ســنی کشــیده ،بــساســت! -ولــی معرفتی کــه در ایــن کالم عمیق پیغمبر؟لص؟ وجــود دارد،
باید درســت فهمیده شــود؛ پیغمبر؟لص؟ امیرالمؤمنیــن؟س؟ را منصوب
59
کرد.
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علت نصب معصوم
پیغمبــر؟لص؟ بــرای ایــن مبعــوث شــده بــود که مــردم را تعلیــم دهد
َُ ُُّ ُ ْ ت َ ْ ْ َ
ّ
ا� َو ال ِحک َم�ة َو یُ��زَ ک ی� ِه ْم» .یــا در جــای دیگــر
و تزکیــه کنــد؛ ی«�ع ِلمهم ال ِک� ب
ُ �زَ ّ ْ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ْ ت َ َ ْ ْ َ �ةَ
ا� و ال ِحکم » .بایــد انســانها ،هــم آمــوزش داده
ی«� ک ی� ِهم و ی�ع ِلمهم ال ِک� ب
شوند و هم تزکیه شوند ،تا این کرهی خا کی و این جامعهی بزرگ بشری
بتوانــد مثــل یک خانوادهی ســالم ،راه کمال را طی کنــد و از خیرات این
عالم بهرهمند شود .هدف همهی نبوتها و بعثتها این است .هرکدام
از انبیــا بــه نبوت مبعوث شــدند ،این اقــدام بزرگ تعلیــم و تربیت را تا آن
حدی که امکانات زمان اجازه میداد ،پیش بردند؛ اما دین خاتم و نبی
خاتــم؟لص؟ بایــد این حرکت عظیــم الهی را ابدیت بخشــد؛ چون پیغمبر
دیگــری مبعــوث نخواهد شــد تا بشــر به آن ســرمنزل نهایی خــود در این
عالــم -کــه زندگــی در کــرهی خا کی و در خانوادهی بشــری ،بایــد همراه با
صلح و صفا و عدالت و با بهرهمندی از خیرات عالم باشــد -نزدیک شــود
و باالخره به آن برســد .چگونه میشــود بشــریت را به آن ســرمنزل نهایی
نزدیــک کرد؟ آن وقتی که این تربیت مســتمر باشــد .بایــد تعلیم و تربیت
مســتمری از موضــع حکومــت و قدرت سیاســی -آن هم قدرت سیاســی
کســی مثــل پیغمبــر؟لص؟؛ یعنــی معصــوم -ایــن جامعــهی بشــری را بــه
تدریج پیش ببرد و تربیت کند و ناهنجاریها را در میان آنها کاهش دهد
تا بشریت بتواند به آن نقطهای که شروع زندگی سعادتمندانهی همهی
انسانهاســت -کــه مــا آن دوره را ،دورهی حضــرت ولیعصــر ارواحنافداه
میدانیم -برســد .دورهی ولیعصر ارواحنافداه ،دورهی آغاز زندگی بشــر
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اســت؛ دورهی پایان زندگی بشــر نیســت .از آنجا حیات حقیقی انســان
و ســعادت حقیقی این خانوادهی عظیم بشــری تازه شــروع خواهد شــد
و اســتفاده از بــرکات ایــن کرهی خا کــی و اســتعدادها و انرژیهای نهفته
در ایــن فضــا ،برای انســان -بدون ضرر ،بدون خســارت ،بدون نابودی و
ضایع کردن -ممکن خواهد شــد .درســت اســت که امروز بشــر از چیزی
اســتفاده میکنــد ،امــا بــه یک چیز دیگــر ضرر میزنــد .امروز نیــروی اتم را
کشــف میکنــد ،اما نیروی اتم را برای نابودی انســان بــه کار میبرد؛ نفت
را از اعمــاق زمین اســتخراج میکند ،اما این نفــت در راه تضییع و تخریب
محیــط زیســت انســان بــه کار مــیرود؛ کمااینکــه در این صد ســال اخیر
اینگونــه بوده اســت .بشــر ،نیروهای محرکه و انرژیهــای پنهان و قوهی
بخــار و ســایر نیروهــا را کشــف میکند،امــا انســانها را بــه انــواع و اقســام
گرفتاریهای جســمانی از ناحیهی این مشــکالتی که زندگی مادی برای
انســانها به وجود میآورد ،آلوده میکند .به بشــر ســرعت و ســهولت داده
میشــود؛ امــا خیلــی چیزهــا از او گرفته میشــود .از آن طــرف هم تخریب
ارزشــهای اخالقی اســت که امروز انســان دچار آنهاســت؛ لیکن در دوران
ظهور حضرت بقیةاهلل ارواحنافداه قضیه اینگونه نیست .بشر از خیرات
عالــم ،از انرژیهــای پنهــان و از نیروهــای نهفته در طبیعت ،اســتفادهی
بیضــرر و بیخســارت میکنــد؛ اســتفادهای که مایهی رشــد و پیشــرفت
انســان اســت .همهی پیغمبران آمدهاند تا ما را به آن نقطهای برســانند
کــه زندگــی بشــر تــازه شــروع میشــود .پیغمبــر خاتــم؟لص؟ ا گــر بخواهــد
انســانها را بــه مقتضــای دین خاتم به اینجا برســاند ،بایــد چه کار کند؟
باید این تربیتی که او ارزانی انسانها کرده است ،مستمر و طوالنی باشد و
چندین نسل را پیدرپی شامل شود .خود پیغمبر ا کرم؟لص؟ که از دنیا
َّ
َّ
«إن َک َم ِّی ْت َو إن ُه ْم َم ِّیتون» -پس باید کســی را نصب کند
خواهــد رفــت
که بعد از خود او دقیقا همان راه و همان جهت و همان شــیوهها را مورد
اســتفاده قرار دهد ،و او علیبنابیطالب؟س؟ اســت .معنای نصب غدیر
60
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اگر آن ر وز ّامت اسالمی ،نصب پیغمبر؟لص؟ را درک میكرد
حقیقی
ا گر آن روز ّامت اســامی ،نصب پیغمبر را درســت و با معنای
ِ
خــودش درک میکــرد و تحویــل میگرفت و دنبــال علیبنابیطالب؟س؟
راه میافتــاد و ایــن تربیــت نبــوی اســتمرار پیــدا میکــرد و بعــد از
امیرالمؤمنیــن؟س؟ هــم انســانهای معصــوم و بــدون خطــا ،نســلهای
الهی خویش قرار
بشــری را مثــل ِ
خود پیغمبــر؟لص؟ ،پیدرپی زیر تربیــت ِ
میدادنــد ،بشــریت بســیار زود بــه آن نقطــهای میرســید که هنــوز به آن
نقطه نرســیده اســت .علم و فکر بشــری پیشــرفت میکرد؛ درجات روحی
انســانها بــاال میرفــت؛ صلح و صفــا در بین انســانها برقرار میشــد و ظلم
و جــور و ناامنــی و تبعیــض و بیعدالتــی از بیــن مــردم رخت برمیبســت.
اینکــه فاطمــهی زهــرا؟اهس؟ -کــه در آن زمــان عارفترین انســانها به مقام
پیغمبــر؟لص؟ و امیرالمؤمنیــن؟س؟ بــود -فرمــود ا گــر دنبــال علی؟س؟ راه
میافتادیــد ،شــما را بــه چنین ســرمنزلی هدایت میکــرد و از چنین راهی
61
میبرد ،به همین خاطر است .ولی بشر زیاد اشتباه میکند.
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تداوم راه غدیر
همــه بداننــد و بهخصــوص جوانهــا بیشــتر توجه کننــد؛ امــروز آوازه و
نشــانهها و انعکاسهای بســیار مؤثر و کارآمد فریاد انقالب در دنیا بســیار
عمیق شده است .البته از تبلیغات مخالفانی که از فریاد اسالم به وحشت
افتادهاند ،انتظاری نیســت که این بازتابهای جهانی را منعکس کنند.
آنهــا عکســش را منعکــس میکننــد؛ لیکــن حقیقــت قضیه این اســت که
عــرض میکنــم؛ تا اعمــاق جان انســانها -آن هم در چهار گوشــهی عالم،
نه فقط در دنیای اسالم -بازتاب حرکت ملت ایران منعکس شده است.
در بسیاری از کشورها -و در کشورهای اسالمی ،بیشتر -جوانها به ندای
اســام دل بســتهاند .در دورهی قبل از انقالب اســامی و قبل از تشــکیل
حکومــت اســامی در اینجــا ،این دلبســتگی وجود نداشــت .این تداوم
راه غدیر اســت .این مطرح کردن یک خط روشــن برای بشــریت اســت تا
در ســایهی ایــن خط روشــن ،هــر چه زودتر بــه آن ســرانجامی که همهی
پیغمبران مژدهاش را دادهاند ،برسد .همهی پیغمبران و مصلحان عالم
62
این نوید را به بشریت دادهاند که یک روز نجات خواهد یافت.
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امر وز در قبال مسألهی غدیر مسئولیم
امــروز ما -هم مســئوالنمان ،هم مردممان -در قبال مســألهی غدیر
مســئولیم .مســؤوالن کشــور بایــد ســعی کننــد اعمــال و رفتــار و حــرکات
و ســکنات و برنامهریزیهایشــان را بــه گونــهای تنظیــم کننــد کــه بــا
هدفهــای اســام -که همــان هدفهای غدیر اســت -تطبیــق کند .ا گر
چــه همــهی دنیا ،بهخصــوص کمپانیهــای صهیونیســتی و قدرتمندان
و زرســاالران عالــم ،ناراحــت شــوند و هجمــهی تبلیغاتــی کننــد ،با کــی
نیســت .امــروز پایهی انقالب مســتحکم اســت و این توفانهــا نمیتواند
ایــن بنــای شــامخ را متزلــزل کنــد .از چه چیــزی میترســند؟ مالحظهی
چــه چیــزی را میکننــد؟ بعضــی کســان در برنامهریزیهایشــان ،در
اجرایشــان ،در تصمیمگیریهایشــان ،در حرفزدنهایشــان و در
ً
موضعگیریهایشــان ،دائما مواظباند که نکند فالن رادیوی گوشهی
دنیا -که به فالن دســتگاه جاسوســی وابسته است -علیه این صحبت یا
علیه این شــخص حرفی بزند! خب بزند .مســئوالن ،به نام اســام ،برای
اســام ،بــا پیام اســام ،شــجاعانه ،قدرتمندانــه و بــدون مالحظهی این
و آن ،هــم موضعگیــری کننــد ،هــم حــرف بزنند و هــم عمل کننــد .مردم
عزیزمــان و بهخصــوص جوانهــا هــم به برکت غدیــر ،بدانند ایــن راهی که
اســام و قرآن و خط غدیر ترســیم کرده ،یک راه روشــن است؛ راهی است
کــه با اســتدالل و فلســفهی مســتحکمی ترســیم شــده و روندگان بســیار
بزرگ و عظیمالمنزلتی پیدا کرده است .امروز هم خوشبختانه این راه در
دنیا مطرح اســت و دیگر ما در تنهایی و عزلت نیســتیم .امروز ما در مرکز و
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محور توجه مردم جهان -بهخصوص کشــورهای اسالمی -هستیم .راه،
راه خوشعاقبت و روشنی است؛ با تالش مسئوالن و با امید و پشتیبانی
قشــرهای مختلف مردم بایســتی قدم به قدم این راه را طی کنیم و پیش
برویم .این راه گرچه کوتاهمدت نیست ،اما همان راهی است که باالخره
به نجات بشــریت منتهی خواهد شــد .همان راهی اســت که انشــاءاهلل
63
زمینههای ظهور مهدی موعود؟جع؟ را فراهم خواهد کرد.
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دو خطری که سیاست را تهدید میكند و راه حل آن
مــن در اینجــا در آغــاز عرائض خود الزم میدانم اشــارهی گذرایی به
مفهــوم غدیــر کنــم .به حادثــهی تاریخی و عظیــم غدیر که ما امــروز آن را
عیــد گرفتهایــم ،نبایــد فقط به چشــم یــک خاطــرهی فرقهای نــگاه کرد.
غدیر در حقیقت معنای خود ،مخصوص شــیعه نیست .ا گرچه شیعیان
به میمنت نصب موالی متقیان؟س؟ به مقام امامت و والیت ،در این روز
عید میگیرند و شکرگزاری میکنند؛ اما در حقیقت ،روز غدیر امتداد خط
همــهی رســالتهای الهی و اوج این خط روشــن و نورانــی در طول تاریخ
است .ا گر به مضمون رسالتهای الهی نگاه کنیم ،میبینیم که در طول
تاریخ نبوتها و رسالتها ،این خط روشن ،دست به دست گشته ،تا به
نبی مکرم خاتم؟لص؟ رسیده و در پایان حیات آن بزرگوار ،تجسم و تبلور
آن به شکل حادثهی غدیر ،خود را نشان داده است.
دو خطر هم سیاســت را تهدید میکند :یکی این اســت که سیاست از
ّ
معنویت و فضیلت خالی شود؛ یعنی شیطنتها
اخالق فاصله بگیرد و از
بر سیاســت غلبه پیدا کند؛ هواهای نفســانی اشخاص ،سیاست را قبضه
کند؛ منافع طبقات زورگو و زرساالران جوامع ،سیاست را به دست گیرد و
به این سمت و آن سمت بکشاند .ا گر این آفت به سیاست خورد ،آنگاه
دیگر
همهی صحنهی اجتماعی انسانها دچار عیب و آفت میشود .آفت ِ
سیاســت ایــن اســت کــه انســانهای کوتهبیــن ،کودکمنــش و ضعیف،
سیاســت را در دســت گیرند و زمام سیاست از دستهای ُپرقدرت خارج
شود و به دست انسانهای بیکفایت بیفتد.
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راه کار این است که در رأس سیاست
راه کار چیست؟ بهترین شکل و ِ
ِ
و ادارهی امــور جوامــع ،کســانی قرار گیرند که دینداری و سیاســتگذاری
آنها این دو آفت را نداشــته باشــد؛ یعنی کســانی ادارهی امور جوامع را بر
ّ
معنویت باشند ،فکر دینی آنها بلند باشد،
عهده گیرند که دیندار و دارای
ّ
از انحــراف و خطــا و التقــاط و کجبینــی در دین مصون باشــند ،از تحجر و
ّ
جمود و متوقف ماندن در فهم دین برکنار باشند ،دین را ملعبهی دست
زندگــی خــود نکننــد ،از لحــاظ سیاســت ،انســانهای با کفایــت و باتدبیر و
ّ
معنویت و اخالق و فضیلت جدا نکنند.
شــجاعی باشــند و سیاســت را از
چنین کسانی ا گر زمام امور یک جامعه را به دست گرفتند ،آنگاه جامعه
از بیشترین خطراتی که ممکن است برای آن پیش آید ،محفوظ خواهد
ماند .اوج چنین وضعیتی کجاست؟ آنجاست که یک انسان معصوم از
خطا و اشتباه در رأس قدرت سیاسی و دینی قرار گیرد .امام یعنی این.
امام معصوم ،انســان واالیی اســت که از لحاظ دینــی ،قلب او آینهی
ِ
ّ
تابنــا ک انــوار هدایــت الهــی اســت ،روح او به سرچشــمهی وحــی متصل
اســت ،هدایــت او ،هدایــت خالص اســت ،از لحــاظ اخالق انســانی ،رفتار
و اخــاق او صددرصــد همــراه بــا فضیلت اســت ،هــوای نفــس در او راهی
ندارد ،گناه بر او چیره نمیشــود ،شــهوت و تمایالت انســانی او را مغلوب
خــود نمیکنــد ،خشــم و غضــب ،او را از راه خــدا دور نمیکنــد ،از لحــاظ
سیاســی ،بینش وســیع او آنچنان اســت که آرامترین حرکات و ریزترین
تیزبین خود میبیند -که
حوادث را در صحنهی زندگی جامعه ،با چشم أَ
نُ َ
كال�ضَّ ُ�ع تَ� ن�امُ
َ
امیرالمؤمنین علیه ّ
ّ
اهلل لا �كو�
الص
بِ
الةوالســام فرمــود« :و ِ
َّ ْ
َ
طول اللد ِم»64؛ یعنی من کســی نیســتم که بشــود با الالیی او را خواب
ع ٰلی ِ
کرد -در مواجههی با حوادث زندگی و وقایع کمرشکن ،از خود شجاعت
و اقتدار روحی و معنوی نشان میدهد؛ جانش برای او ارزشی ندارد ،اما
حتی مردم دوردســتّ ،
بــرای جــان انســانهاّ ،
حتــی زنانی که جــزء پیروان
دین او نیســتند ،ارزش قائل اســت و میگوید ا گر کســی از ّ
غصه دق کند،
حــق دارد 65.امیرالمؤمنیــن؟س؟ در مقابلــه با خطرها آنچنان شــجاعانه
 .64نهج البالغه ،خطبه 6
 .65همان ،خطبه 27
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عمل میکند که میگوید کســی نمیتوانســت با فتنهای که من چشم آن
66
را درآوردم -منظــور ،فتنــهی خوارج اســت -یا فتنهی نا کثیــن درافتد.
آن معنویــت و دیــن و اخــاق و فضیلــت از یک طــرف ،آن بینش عمیق و
شــجاعت و فدا کاری و عواطف رقیق انســانی در کنار صالبت و اســتحکام
معنوی و روحی از طرف دیگر؛ همهی اینها ناشی از عصمت است؛ چون
خدای متعال او را به مقام عصمت برگزیده است و گناه و اشتباه در کار او
وجود ندارد .ا گر چنین کســی در رأس جامعه باشد ،اوج مطلوب همهی
رسالتهاســت .ایــن معنــای غدیــر اســت .در غدیــر ،چنیــن کاری اتفاق
67
افتاد.
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تركیب بدیع و شیوای دین و سیاست
غدیر را فقط در حد یک نصب یا معرفی ســاده که پیغمبر ا کرم؟لص؟
کســی را معرفی کرد ،تلقی نکنید .البته پیغمبر؟لص؟ ،امیرالمؤمنین؟س؟
را در حضــور جمع چنددههزار نفری مســلمانها بــه خالفت منصوب کرد.
در ایــن تردیــدی نیســت و این مطلبی نیســت کــه فقط شــیعه آن را نقل
کند .حادثهی غدیر را برادران اهل سنت ما و محدثان آنها در کتابهای
خــود بــا همان خصوصیاتی که شــیعه نقل میکند ،نقــل کردهاند 68.این
چیــزی نیســت کــه کســی بتوانــد آن را انــکار کنــد؛ امــا قضیــه در این حد
متوقف نمیماند .مســأله این اســت که از دوران حضرت آدم که رشتهی
نبوتهــا و رســالتها شــروع شــد و بارهــا و بارهــا حکومتهــای نبوی در
طــول تاریــخ تشــکیل گردیــد -مثــل ســلیمان و داوود و کســان دیگری از
بنیاسرائیل تا زمان پیغمبر؟لص؟ ما -آنجایی که ترکیب بدیع و شیوای
دین و سیاست در اوج خود به صورت یک سنت ماندگار درآید و هدایت
جامعه را تضمین کند ،در قضیهی غدیر اتفاق افتاد .لذا در همین دعای
َََ َْ َ ْ أ ُ أ
َ ُ َ
ندبــهای که عرض کردم ،میخوانیم :ف«�ل ّما نا� ق��ض ت� � ّی� ُامه � ق� َام َو ِل یّ�ه ع ِل َّی بْ� نَ�
َ َ تُ َ َ َ ْ َ آ
أ
نَ ُ ُ ْ ذ َ َ ُ ّ قَ
ً ْ
69
هاد».
هاد ی�ا إ� ذ�
طال بٍ� صلوا�
کا� ه َو الم ن� ِ�ر و ِلک ِل � ْو ٍم ٍ
ک عل ی� ِهما و � ِل ِهما ِ
� ب�ی ِ
چقــدر خــوب اســت که ما بــه معارفی که بــه برکت هدایــت اهلبیت؟مهس؟
این طور ارزان در اختیار افکار ما قرار گرفته اســت ،با دقت و تأمل ،توجه
کنیــم .دعــای ندبــه -همانطور که عرض کــردم -یک خطبهی ّ
غراســت
 .68برای آ گاهی بیشتر رجوع شود به کتاب الغدیر عالمه امینی؟هر؟
 .69مفاتیح الجنان؛ دعای ندبه
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و تاریخچــه ایــن فکــر و ریشــهی ایــن حرکــت را از دوران رســالتها بیــان
میکنــد .ا گــر دقــت کنید ،در این دعــا هیچ نقطــهی اختالفانگیزی بین
شــیعه و ســنی -که جنگ تاریخی برافروخته شــده به دســت انسانهای
با انگیزههای مختلف اســت -وجود ندارد و مســألهی امامت و والیت به
نَ ُ ُ ْ ذ َ َ ُ ّ قَ
ْ
70
هاد»؛
صــورت اســتداللی بیان میشــود .إ«� ذ�
کا� ه َو الم ن� ِ�ر و ِلک ِل � ْو ٍم ٍ
یعنی پیغمبر؟لص؟ دارای مقام رسالت و انذار و تبشیر است؛ آغازکنندهی
یک راه و بازکنندهی افق در مقابل بشریت است.

 .70همان
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بدون قیام حجت؟جع؟ امكان ندارد
اما پیغمبر؟لص؟ ،ابدی و دائمی نیســت .جوامع ،هدایتکننده الزم
دارند .این هدایتکننده را اسالم پیشبینی کرده است؛ معصومین؟مهس؟
در نســلهای متعدد پشــت ســر هم بیایند ،زمام امور را به دســت گیرند،
جامعه را با تعلیمات قرآنی ناب و خالص در طول چند نســل و چند قرن
هدایــت کننــد و در واقــع همهی افکار و خصوصیــات و رفتارها و خلقیات
اسالمی را در جامعهی اسالمی نهادینه کنند .البته بعد از آن ،باز حجت
خــدا در میــان مــردم زنــده میمانــد؛ چــون دنیــا و بشــریت بــدون قیــام
حجــت؟جع؟ امــکان نــدارد؛ اما بشــریت راه خود را پیدا میکــرد ،که این
البته اتفاق نیفتاد .نقشه و طرح کلی اسالم این است و این معنای غدیر
71
است.
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امامت ،یعنی همان اوج معنای مطلوب ادارهی جامعه
امامــت ،یعنــی همــان اوج معنای مطلــوب ادارهی جامعــه در مقابل
انــواع و اقســام مدیریتهــای جامعــه که از ضعفها و شــهوات و نخوت و
فزونطلبی انســانی سرچشمه میگیرد .اســام ،شیوه و نسخهی امامت
را بــه بشــریت ارائــه میکند؛ یعنــی اینکه یک انســان ،هم دلــش از فیض
هدایت الهی سرشــار و لبریز باشــد ،هم معارف دین را بشناســد و بفهمد
یعنی راه را درست تشخیص دهد -هم دارای قدرت عملکرد باشد -کهَ ْ ٰ خُ ذ ْ ت َ ُ َ
ا� بِ� ق� ّو ٍة�» -72هم جان و خواست و زندگی شخصی برایش
« ی�ا ی�ح ی�ی � ِ� ال ِک� ب
حائز اهمیت نباشد؛ اما جان و زندگی و سعادت انسانها برای او همه چیز
باشد؛ که امیرالمؤمنین؟س؟ در کمتر از پنج سال حکومت خود ،این را در
عمل نشان داد .شما میبینید که مدت کوتاه کمتر از پنج سال حکومت
امیرالمؤمنیــن؟س؟ ،بــه عنوان یک نمونه و الگو و چیزی که بشــریت آن را
هرگز فراموش نخواهد کرد ،در طول قرنها همچنان میدرخشــد و باقی
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مانده است .این نتیجهی درس و معنا و تفسیر واقعهی غدیر است.

َ ْ ٰ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ
الحك َم َص ِب ًّیا؛ ای یحیی! کتاب (خدا)
 .72سوره مریم ،آیه « :12یا یحیی خ ِذ ال ِكتاب ِبقو ٍة و آتیناه
را با ّقوت بگیر! و ما فرمان ّ
نبوت (و عقل کافی) در کودکی به او دادیم!».
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بزرگترین خطر برای نظام ما
بزرگتریــن خطــر برای نظــام و حکومتی مثل نظــام و حکومت ما که با
نام اسالم به وجود آمده ،این است که ما فراموش کنیم الگوی حکومت
مــا ،امیرالمؤمنین؟س؟ اســت؛ به الگوهای رایج دنیــا و تاریخ نگاه کنیم و
خود را با آنها مقایســه کنیم؛ به روش حکومتهای منحرفی که در طول
تاریــخ ،روزبــهروز به بشــریت ضربــه زدند ،نــگاه کنیم که ا گر یــک جنبه از
زندگــی انســان را رونقــی بخشــیدند ،جنبــهی دیگــری را دچــار ضایعــات
جبرانناشــدنی کردند .همت جمهوری اســامی باید این باشــد که خود
را به آن الگویی که در غدیر معرفی شــد و در دوران پنجســالهی حکومت
امیرالمؤمنین؟س؟ ،نمونهی آن نشــان داده شــد ،نزدیک کند .ا گر دقت
کنیــد ،میبینید جنگهــای امیرالمؤمنین؟س؟ در این مدت کوتاه ،همه
در راه جلوگیــری از تبدیــل امامــت و والیــت اســامی بــه آن شــکلهای
منحــرف اســت؛ تبدیــل امامــت بــه ســلطنت ،تبدیــل حکومــت معرفــت
بــه حکومــت جهالــت ،تبدیــل حکومت مبتنــی بر نادیــده گرفتــن منافع
شــخصی به حکومتی که در رأس آن کســانی باشند که بیش از همه چیز،
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به منافع شخصی خود و جمع کردن مال و منال دنیوی میاندیشند.
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غدیر به همهی دنیای اسالم تعلق دارد
ا گرچه ارتباط قلبی ما شــیعیان با واقعهی غدیر ،ارتباط مســتحکم و
برجســتهای در دنیای اســام اســت ،ولی حقیقت این است که مسألهی
غدیــر در محتــوا و روح حقیقــی خــود فقــط متعلــق بــه شــیعیان نیســت؛
بلکه به همهی دنیای اســام تعلق دارد .چون حادثهی غدیر برخاســته
از روح و مضمــون حقیقــی اســام اســت .اینکه خدای متعــال به پیغمبر
تها -حــدود هفتاد روز قبــل از وفاتش
ا کــرم؟لص؟ -بــا آن همــه مجاهد
أ ُّ َ َّ ُ َ ّ �غْ أُ نْ �ز َ َ ْ َ ْ َ ّ َ َ نْ َ ْ تَ فْ َ ْ فَ
بفرمایــد کــه « :ی�ا � ی�ها الرسول ب� ِل ما �� ِ ل ِإ�ل ی�ک ِم ن� ر ِب�ک و ِإ�� لم ��عل �ما
ََ ُ
َّ ْ َ
َب�ل�غ ت� ِرسال ت�ه» ،75آنچــه را کــه بــه تــو دســتور دادیم ،به مردم برســان و ا گر
نرســانی ،رســالت خود را انجام ندادهای ،نشــاندهندهی این اســت که
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روح و مضمون حقیقی اسالم در واقعهی غدیر وجود دارد.
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این اسالم است یا آن؟!
دو مطلــب در غدیــر هســت :یکــی تعییــن امیرالمؤمنیــن
علیبنابیطالــب؟س؟ اســت و دیگــری آن معیارهایــی اســت کــه نبــی
ا کــرم؟لص؟ در بیــان علــت و فلســفهی تعییــن امیرالمؤمنیــن؟س؟ در
خطبــهی غدیــر بیــان میفرمایــد .ایــن حرکــت بــزرگ و تاریخســاز ،یعنــی
نصب امیرالمؤمنین؟س؟ متکی به مال کهایی اســت و این کار ،مفهومی
دارد .ا گرچــه والیــت یک امر سیاســی اســت ،اما همــهی مضمون والیت
در سیاســت خالصه نمیشــود .این والیت ،پرتوی از والیت ذات مقدس
پــروردگار اســت .ایــن والیــت ،ناشــی از حضــور والیــت الهــی در وجــود
امیرالمؤمنین؟س؟ اســت ،همچنانکه در وجود پیامبر مکرم اسالم؟لص؟
بود .این والیت ،فرعی از آن اصل و میوهای از آن ریشه است .لذا از آن به
«والیت» تعبیر شــده است .والیت در حقیقت به معنای پیوند ،ارتباط و
اتصال اســت .آن کســی که منصوب به این مقام اســت ،برخالف حکام و
فرمانروایــان عالــم ،فقط یک فرمانروا یا یک ســلطان و یک حا کم نیســت
بلکــه یــک ّ
«ولی» اســت ،به مردم نزدیک اســت ،به آنها پیوســته اســت و
مــورد اتــکای دل و جــان مــردم اســت .ایــن معنــا در امیرالمؤمنین؟س؟ و
در ائمــهی معصومیــن؟مهس؟ وجــود دارد .بعــد از دوران حضــور ائمــه؟مهس؟
هــم ا گــر پرتوهای ضعیفــی از این حقیقت در جایی پیدا شــود ،والیت در
آنجــا شــکل میگیــرد .حقیقــت و معنــای واقعی امر این اســت .لــذا نبی
أَُْ ُ
ا کــرم؟لص؟ در بیــان صفــات امیرالمؤمنیــن؟س؟ میفرماید�« :عدلک ْم ِ�ف ْی
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َّ َ
الر ِع یّ� ِ�ة » ،77او عادلتریــن شــما در بیــن مــردم اســت .هم عدالــت درونی و
معنــوی و فــردی امیرالمؤمنیــن؟س؟ مــراد اســت و هــم عدالــت رفتاری و
عدالت اجتماعی او .اینها چیزهایی اســت که در زبان به آســانی میشــود
بیــان کــرد ،اما در تحقق و تبلور در عمل اســت که انســان به عظمت این
حقیقت و کسانی که تجسم این حقیقت بودهاند ،پی میبرد .عدالت به
معنــای واقعــی کلمه در وجــود امیرالمؤمنین؟س؟ ،در رفتــار او ،در تقوای
او و در توجــه او حضــور دارد .در رفتــار بیرونــی او هــم عدالت تجســم پیدا
میکند .امروز بعد از گذشت قرنها ،ا گر بخواهیم عدالت را تعریف کنیم و
آن را در ضمن مثال و نمونه بیان کنیم ،هیچ مثالی رساتر و گویاتر از رفتار
امیرالمؤمنین؟س؟ نمیتوانیم پیدا کنیم .این است که نبیا کرم؟لص؟ او
را به امر پروردگار و با نصب الهی به مردم معرفی و به مقام والیت منصوب
میکند .این یک حقیقت اســامی اســت .این کجا و اینکه کسی معتقد
باشــد که هر ظالمی با هر شــیوه و رفتار بازیگرانهای توانســت زمام قدرت
را در دســت بگیرد ،مردم باید از او اطاعت کنند ،کجا؟! این اســام است
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یا آن؟!
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چگونگی تمسک بیشتر به والیت امیرالمؤمنین؟ع؟
لــذا مســألهی غدیــر بــا ایــن مضمــون واال متعلــق بــه همــهی
مسلمانهاســت ،چــون بــه معنــای حا کمیت عــدل ،حا کمیــت فضیلت
و حا کمیــت والیت اهلل اســت .ا گر مــا هم بخواهیم حقیقتا از متمســکین
بــه والیت امیرالمؤمنین؟س؟ باشــیم ،باید خودمــان و محیط زندگیمان
را بــه عــدل نزدیک کنیم .بزرگترین نمونه این اســت کــه هرچه بتوانیم،
استقرار عدل کنیم .چون دامنهی عدالت نامحدود است .هرچه بتوانیم
عدل را در جامعه بیشــتر مســتقر کنیم ،شــباهت ما به امیرالمؤمنین؟س؟
و تمســک مــا بــه والیــت آن بزرگــوار بیشــتر خواهــد شــد .امروز مــردم دنیا
تشنهی عدالتاند .این پیام به گوش مردم دنیا هم میرسد .امروز شما
در اوضاع دنیا نگاه کنید .با همهی پیشرفت علم و با این همه تحقیقات
علمی که دانشــمندان و علما در مســائل کون و حیات انجام دادهاند و با
ایــن همه ا کتشــافات و اختراعــات و ترقی در علم که محیرالعقول اســت،
در ناحیهی اخالق ،افتخار قدرتهای برتر امروز دنیا به زورگویی ،تجاوز،
ظلــم و بیاعتنایــی بــه آراء انسانهاســت .حتــی امروز وقاحــت به قدری
در میــان ایــن قدرتمداران زیاد اســت که اعتراف هــم میکنند و میگویند
افــکار عمومــی مــردم دنیــا مانــع حملهی مــا به عراق نیســت! ایــن یعنی
یــک حرکت صددرصد حیوانی؛ کســی که در عمــل و حرکت خود اخالق،
عدالــت ،فضیلــت و حقوق مــردم را درنظر نمیگیرد ،حیوان اســت .وگرنه
روح انسانی این معیارها و ارزشها را رعایت میکند و زندگی انسانی قائم
ْ ْ
به این ارزشهاست .عالم و آسمان و زمین قائم به عدالت است؛ « بِ�ال َعد ِل
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ق َ ت َّ ٰ ت ْ أ
وا� َو ال� ْر ِ ض�» .آن وقت عدالت را اینطور زیر پا بگذارند! البته
�ام ِ� السم ِ
ُ
قدرتمندان در بلندگوها میگویند و فریاد میزنند و تن صدای آنها فضای
دنیا را پر میکند ،اما حقایق عالم از بین نمیرود .حقیقت عالم این است
که ظلم نمیتواند اســتقرار پیدا کند و پایدار بماند و پایدار نخواهد ماند.
ملتها ،انســانها ،ارادهها ،خواســتها و قدرت معنویت و فضیلت ،کار
خــود را خواهــد کــرد .امیدواریــم خداوند متعــال روزی را به بشــر زمان ما
نشــان بدهد که رشــحهای از عدالت علوی و معنا و مفهوم حقیقی غدیر
در دنیای اســام و در همهی بشــریت پرتوافکن باشــد و مردم را بهرهمند
کنــد .امیدواریــم کــه خداوند متعال این عید را بر شــما و بــر همهی ملت
ایران مبارک فرماید و روح مطهر امام بزرگوار ما و شهدای عزیز راه انقالب
و راه سربلندی این ملت را با اولیایش محشور کند و سالم همهی ما را به
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حضور حضرت بقیةاهلل ارواحنافداه برساند.
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اسالم و مسألهی مدیریت جامعه
تبریــک عــرض میکنــم عید مبــارک غدیر را ،کــه عید بــزرگ خداوند و
یکی از مقاطع بســیار مهم و تعیینکننده در تاریخ اسالم است .مسألهی
غدیر و تعیین امیرالمؤمنین؟س؟ به عنوان ولیامر امت اســامی از ســوی
پیامبــر مکــرم اســام؟لص؟ یــک حادثهی بســیار بــزرگ و پرمعناســت .در
حقیقــت دخالــت نبی مکــرم؟لص؟ در امر مدیریت جامعه اســت .معنای
این حرکت که در روز هجدهم ذیالحجه سال دهم هجرت اتفاق افتاد،
این اســت که اســام به مســألهی مدیریت جامعه به چشم اهمیت نگاه
میکنــد .اینطــور نیســت کــه امــر مدیریت در نظــام اســامی و جامعهی
اســامی ،رهــا و بیاعتنــا باشــد .علــت هــم ایــن اســت کــه مدیریــت یک
جامعه ،جزء اثرگذارترین مسائل جامعه است .تعیین امیرالمؤمنین؟س؟
هم -که مظهر تقوا و علم و شجاعت و فدا کاری و عدل در میان صحابهی
پیغمبر؟لص؟ است -ابعاد این مدیریت را روشن میکند .معلوم میشود
آنچــه از نظــر اســام در باب مدیریــت جامعــه اهمیت دارد ،اینهاســت.
کسانی که امیرالمؤمنین؟س؟ را به جانشینی بالفصل هم قبول ندارند ،در
علم و زهد و تقوا و شجاعت آن بزرگوار و در فدا کاری او برای حق و عدل،
تردیــد ندارند؛ این مورد اتفاق همهی مســلمین و همهی کســانی اســت
کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را میشناســند .این نشــان میدهد کــه جامعهی
اســامی از نظــر اســام و پیغمبــر؟لص؟ ،چــه نــوع مدیریت و زمامــداری و
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حکومتی را باید به عنوان هدف مطلوب دنبال کند.

 1383/11/10 .80بیانات در دیدار مردم پاکدشت به مناسبت عید غدیر خم
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والیت امام؟هر؟ پرتوی از چشمهی فروزندهی خورشیدی غدیر
امــروز وقتــی بــه دنیــای اســام نــگاه میکنیــد ،میبینیــد کــه بیداری
مســلمانان در همهی نقاط مسلماننشین عالم و در کشورهای اسالمی
بــه برکــت بیــداری ملــت ایران اســت ،و ملت ایــران به برکت رهبــری امام
بزرگوار -که جان خود را به میدان آورد ،سینهی خود را در مقابل تیرهای
دشــمن ســپر کــرد و صادقانــه حــرف زد و صادقانــه عمــل کرد -پــا در این
میــدان عظیــم گذاشــت .دنیایــی کــه میخواهد ملــل مســلمان را ذلیل
ببیند ،ملت ایران به برکت رهبری شجاعانه و مخلصانهای که امام بزرگوار
نشــان داد ،عــزت خودشــان را بــر اینها تحمیــل کردند .والیــت امام؟هر؟
پرتــوی از چشــمهی فروزنــدهی خورشــیدی غدیر بــود؛ لذا توانســت این
همــه آثــار را بهوجود بیــاورد ،ملت را بیدار کند ،ایران را بازســازی معنوی
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و مادی کند.
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اگر این دستهای امین و كارآمد ،میتوانستند...
یــک مطلــب راجع بــه غدیر عــرض کنیم .مســألهی غدیــر ،صرفا یک
مســألهای که ما جمع شــیعه به آن اعتقاد داریم و یک عده از مسلمانها
هم به آن اعتقاد ندارند ،این نیست .در نگاه تاریخی به اسالم و در تحلیل
تاریخی حوادث صدر اســام ،موضوع غدیر -یعنی نصب جانشــین -یک
ضرورتــی بود که ا گر آنچنان که تدبیر شــده بود -تدبیــر رحمانی و الهی،
و تدبیر نبوی؟لص؟ -عمل میشــد ،بدون تردید مســیر تاریخ بشــر عوض
میشــد و امــروز مــا در جایــگاه بســیار جلوتــری از تاریــخ طوالنــی بشــریت
قــرار داشــتیم .اینکه یــک مکتب و نظــام فرا گیر نیازهای زندگی بشــر ،به
وســیلهی پیامبــر خاتــم؟لص؟ در جامعه ،فرصت پیاده شــدن پیدا کند،
که این خود یک معجزهی بزرگ بود ،که پیغمبر؟لص؟ توانست این نظام
فکــری و عملی را واقعیت ببخشــد و بر روی زمیــن واقعیت ،آن را بنا کند؛
آن هــم در دشــوارترین جاهــا .خــود اینکه در دشــوارترین جاها توانســته
ایــن بنا پیاده شــود و قرار بگیرد ،نشــاندهندهی این بــود که در همهی
نقاط زندگی بشر و جغرافیای انسانی آن روز دنیا و بعد از آن ،این بنا قابل
تحقق اســت .این شــکل علمی را در مقام عمل ،در دشــوارترین صورت،
پیغمبر؟لص؟ توانســت تحقق ببخشــد .ا گر این حادثه اتفاق میافتاد که
حفــظ و گســترش کمــی و گســترش کیفــی در ایــن موجود خلق شــدهی
الهــی -یعنــی جامعهی اســامی نبــوی -میتوانســت به قــدر ده ،دوازده
ّ
نســل ،پیدرپی حراســت و حفاظت بشــود ،آن وقت مســلم بود که این
حرکــت در طول تاریخ بشــر ،شکســتناپذیر میماند .معنایــش این نبود
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که بشر ،دوران انتظاری نخواهد داشت و خود در طول این دوازده نسل،
بــه نهایــت مطلوب خــود خواهد رســید .ا گــر آنطوری کــه پیغمبر؟لص؟
معیــن کــرده بــود ،امیرالمؤمنیــن؟س؟ ،بعــد امــام حســن؟س؟ ،بعــد امام
حسین؟س؟ ،بعد ائمهی دیگر؟مهس؟ ،یکی پس از دیگری میآمدند ،باز به
گمان بیشــتر ،بشــر نیاز به یک دوران انتظار داشت تا بتواند آن جامعهی
آرمانی را تحقق ببخشد .اما در آن صورت ا گر این تعاقب معصومین ،این
دســتهای امین و کارآمد ،میتوانســتند این حادثهی ایجاد شــدهی در
82
واقعیت را حفظ کنند ،آن وقت مسیر بشر ،مسیر دیگری میشد.

 1384/10/29 .82بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق؟س؟
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اگر تخلف نمیشد...
ً
امــروز بشــر عینا همان نیازهایــی را دارد که پنجهزار ســال پیش ،این
نیازها را داشــت .نیازهای اصولی بشــر ،هیچ تفاوتی نکرده اســت .آن روز
هم بشــر از نفوذ قدرتهای ســتمگر رنج میبرد ،امروز هم شــما -شــماها
چشــمتان باز اســت -ا گر دنیا را از نفوذ قدرتهای ســتمگر و ویرانگر نگاه
کنیــد ،خواهیــد دید که بشــر دارد رنج میبــرد« .غدیر» شــروع آن روندی
بــود کــه میتوانســت بشــر را از ایــن مرحله خــارج کند و به یــک مرحلهی
دیگــری وارد کنــد .امــروز هم شــما نــگاه کنیــد ،در دنیا بزرگترین مشــکل
بشــر ،بیعدالتــی اســت .خطاســت ا گر خیال کنیــم که ایــن آزادی فردی
که لیبرالدموکراسی غرب به بشر هدیه داده -این نیاز بشر بوده که قبالنبــوده .چرا؟! به این شــکلهایی کــه امروز آزادیهای فردی هســت ،در
بســیاری از دورههــای تاریــخ و در بســیاری از مناطق تاریخ وجود داشــته
است .همین محدودیتهایی که امروز به شکل پنهان ،ارادهی انسانها
را به زنجیر میکشــند ،اینها یک روز به صورت آشــکار بوده اســت .این تور
احاطهکننــدهی بر اراده ،حرکت و حیات انســان ،امروز ریزتر بافته شــده،
از خیوط و نخهای باریکتری اســتفاده شــده و با مهارت بیشتری به آب
انداختــه میشــود .آن روز این مهارتها نبود؛ اما آشــکارتر و قلدرمآبانهتر
بود .پس نیازهای بشــر تفاوتی نکرده اســت .ا گر آن دستبهدستشدن
امانــت نبوی؟لص؟ و گســترش کمــی و کیفی متناســب و درســت ،انجام
میگرفــت ،امــروز بشــر ایــن نیازهــا را گذرانــده بــود .نیازهــای فــراوان
دیگــری ممکــن بــود برای بشــر پیــش بیاید که امــروز ما آن نیازهــا را حتی
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نمیشناسیم .آن نیازها ممکن بود باشد؛ اما دیگر اینقدر ابتدایی نبود.
امروز ما و جامعهی بشــری ،همچنان در دوران نیازهای ابتدایی بشــری
قرار داریم .در دنیا گرسنگی هست ،تبعیض هست -کم هم نیست؛ بلکه
گسترده است ،به یک جا هم تعلق ندارد؛ بلکه همه جا هست -زورگویی
هســت ،والیــت نابهحق انســانها بر انســانها هســت .همــان چیزهایی
که چهارهزار ســال پیش ،دوهزار ســال پیش به شکلهای دیگری وجود
داشته است .امروز هم بشر گرفتار همین چیزهاست و فقط رنگها عوض
شــده اســت« .غدیر» شــروع آن روندی بود که میتوانســت بشــر را از این
مرحلــه خــارج کند و به یک مرحلهی دیگری وارد کند .آن وقت نیازهای
لطیفتــر و برتــری ،و خواهشهــا و عشــقهای به مراتــب باالتری ،چالش
اصلی بشــر را تشــکیل میداد .راه پیشرفت بشــر که بسته نیست! ممکن
اســت هزارها ســال یا میلیونها ســال دیگر بشــریت عمر کند .هر چه عمر
کند ،پیوسته پیشرفت خواهد داشت .منتها امروز پایههای اصلی خراب
است؛ این پایهها را پیغمبر اسالم؟لص؟ بنیانگذاری کرد و برای حفاظت
از آن ،مســألهی وصایــت و نیابــت را قــرار داد؛ امــا تخلــف شــد .ا گر تخلف
نمیشــد ،چیز دیگــری پیش میآمد« .غدیر» این اســت .در طول دوران
دویست و پنجاه سالهی زندگی ائمه؟مهس؟ -که عمر دوران ظهور ائمه؟مهس؟
از بعــد از رحلــت پیغمبــر؟لص؟ تــا زمــان وفــات حضــرت عســکری؟س؟،
دویســت و پنجاه سال اســت  -هر وقت ائمه؟مهس؟ توانستهاند و خودشان
را آمــاده کردهاند تا اینکه به همان مســیری که پیغمبر؟لص؟ پیشبینی
کرده بود ،برگردند؛ اما خب ،نشــده اســت دیگر .حاال ماها در این برههی
از زمــان ،بــه میــدان آمدهایــم و همتــی هســت بــه فضــل و توفیــق الهی و
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انشاءاهلل که به بهترین وجهی ادامه پیدا کند.
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نقشهی راه امت اسالمی
تاریخی صرف نیســت؛ نشــانهای از
مســئلهی «غدیر» یک مســئلهی
ِ
جامعیــت اســام اســت .ا گر نبی مکــرم؟لص؟ -که در طول ده ســال ،یک
بــدوی آلــودهی به تعصبــات و خرافات را بــا آن مجاهدتهای
جامعــهی
ِ
عظیمــی کــه آن بزرگــوار انجــام داد و بــه کمــک اصحاب باوفایــش به یک
جامعــهی مترقی اســامی تبدیل کــرد -برای بعد از این ده ســال ،فکری
نکرده بود و نقشــهای در اختیار امت نگذاشــته بود ،ایــن کار ناتمام بود.
رســوبات تعصبــات جاهلــی بــه قدری عمیــق بود که شــاید بــرای زدودن
آنها ســالهای بســیار طوالنی نیاز بــود .ظواهر ،خوب بــود؛ ایمان مردم،
ایمــان خوبــی بــود؛ البتــه همــه در یــک ســطح نبودنــد؛ بعضــی در زمــان
وفــات پیغمبر ا کرم؟لص؟ یک ســال بود ،شــش ماه بود ،دو ســال بود که
اســام آورده بودند؛ آن هم هیمنهی قــدرت نظامی پیغمبر؟لص؟ همراه
بــا جاذبههــای اســام ،اینهــا را به اســام کشــانده بــود .همه کــه جزء آن
عمیــق دوران اول نبودند .برای پا ک کردن رســوبات جاهلی
مســلمانان
ِ
از اعمــاق ایــن جامعــه و مســتقیم نگه داشــتن خط هدایت اســامی بعد
ســال زمــان پیغمبــر؟لص؟ ،یــک تدبیــری الزم بــود .ا گــر ایــن تدبیــر
از ده ِ
انجام نمیشــدَ ،کار ناتمام بود .این که َدر آیهی مبارکهی سورهی مائده
َ ُ أْ ُ َ َ ُ
أْ أ ْ ْ ُ َ ُ
میفرماید�« :ل یَ� ْو َم �ک َمل ت� لک ْم ید� ن�ک ْم َو � ت� َم ْم ت� عل یْ�ک ْم ِن� ْع َم�تی» ،84تصریح
به همین معناست که این نعمت -نعمت اسالم ،نعمت هدایت ،نعمت
نشان دادن صراط مستقیم به جامعهی بشریت -آن وقتی تمام و کامل
میشــد کــه نقشــهی راه برای بعــد از پیغمبر؟لص؟ هم معین باشــد؛ این
85
یک امر طبیعی است.
ْ
دین ُک ْم َو َأ ْت َم ْم ُت َع َل ْی ُک ْم ن ْع َمتی َو َر ُ
«أل َی ْو َم َأ ْک َم ْلـ ُـت َل ُک ْم َ
اإلس َ
ضیت َل ُك ُم ْ
ــام
 .84ســوره مائــده ،آیه:3
ِ
ً
دینا؛ امروز ،دین شــما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شــما تمام نمودم؛ و اســام را به عنوان آیین
(جاودان) شما پذیرفتم».
 1385/10/18 .85بیانات در دیدار مردم قم به مناسبت عید غدیر خم
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غدیر؛ نشان دهندهی جامعیت اسالم
ایــن کار را پیغمبــر؟لص؟ در غدیــر انجام دادنــد؛ امیرالمؤمنین؟س؟ را
که از لحاظ شخصیت -چه شخصیت ایمانی ،چه شخصیت اخالقی ،چه
شــخصیت انقالبی و نظامی ،چه شــخصیت رفتاری با قشــرهای مختلف
افــراد -یــک فــرد ممتــاز و منحصر بهفــردی بود ،منصــوب کردنــد و مردم
را بــه تبعیــت از او موظــف کردنــد .ایــن هم فکــر پیغمبر؟لص؟ نبــود ،این
هدایت الهی بود ،دستور الهی بود ،نصب الهی بود؛ مثل بقیهی سخنان
و هدایتهــای نبــی مکــرم؟لص؟ کــه همــه ،الهــام الهــی بود .این دســتور
صریــح پــروردگار به پیغمبــر ا کرم؟لص؟ بــود ،پیغمبر ا کــرم؟لص؟ هم این
دســتور را عمل کردند .مســئلهی غدیر این اســت؛ یعنی نشاندهندهی
جامعیــت اســام و نــگاه بــه آینــده و آن چیــزی کــه در هدایــت و زعامــت
امت اســامی شــرط اســت .آن چیســت؟ همان چیزهایی که شــخصیت
امیرالمؤمنیــن؟س؟ ،مظهر آنهاســت .یعنی تقوا ،تدیــن ،پایبندی مطلق
بــه دیــن ،مالحظــهی غیر خدا و غیر راه حق را نکــردن ،بیپروا در راه خدا
حرکت کردن ،برخورداری از علم ،برخورداری از عقل و تدبیر ،برخورداری
از قدرت عزم و اراده؛ این یک عمل واقعی و در عین حال نمادین اســت.
امیرالمؤمنیــن؟س؟ را بــا همیــن خصوصیــات نصب کردنــد ،در عین حال
ایــن نمــاد زعامــت امت اســامی در طول عمر اســام -هر چه که بشــود-
همیــن عمل اســت؛ یعنی نمــاد زعامت و رهبــری اســامی در طول زمان
همین است ،همان چیزی که در انتخاب الهی امیرالمؤمنین؟س؟ تحقق
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پیدا کرد .غدیر ،یک چنین حقیقتی است.
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«الغدیر» عالمهی امینی؟هر؟ ،وسیلهی وحدت مسلمین
یــک نکتــهای که در کنــار این الزم اســت پیروان اهل بیــت؟مهس؟ و نیز
همــهی مســلمانان در نظــر داشــته باشــند ،این اســت کــه مــا از حادثه و
واقعــهی غدیــر -کــه نشــانهی عظمــت اســام و جامعیت اســام اســت-
بــه عنــوان وســیلهای بــرای تضعیــف اســام اســتفاده نکنیم .ایــن را من
بالخصــوص امــروز و ایــن روزهــا موظفــم و مقیــدم کــه بــه همــهی ملــت
عزیزمــان و همهی مســلمانها در هر نقطهی دنیا عــرض کنم که مراقب
باشــند امــروز بــرای تضعیف اســام ،دشــمنان بــه دنبال همیــن نقطهی
خــاص ،همیــن چیــزی کــه منشــأ عظمــت اســام اســت ،هســتند؛ یعنی
مســئلهی شــیعه و ســنی ،قبــول غدیــر و انکار غدیــر .دشــمن میخواهد
مســئلهی غدیر را یک مایهی برادرکشــی و جنگ و خونریزی قرار بدهد؛
در حالــی که غدیر میتواند وســیلهی ائتالف و برادری مســلمانها با هم
باشــد .مرحوم شــهید مطهــری؟وضر؟ قبل از انقالب یــک مقالهی مفصلی
دربــارهی کتــاب «الغدیر» عالمهی امینی؟هر؟ نوشــتند و ثابت کردند که
«الغدیر» عالمهی امینی؟هر؟ ،وســیلهی وحدت مسلمین است .بعضی
خیال میکردند کتاب الغدیر ممکن اســت مایهی افتراق بشــود .ایشــان
میگوید ا گر درست فکر کنیم ،درست عمل کنیم و سنجیده پیش برویم،
کتــاب الغدیر مایهی وحدت دنیای اســام اســت .برادران اهل ســنت ما
هــم میتوانند در یک محیط خالی از پیشداوری به منابع غدیر مراجعه
کننــد؛ یــا میپذیرنــد ،یا نمیپذیرند .در هر دو صــورت ،چه بپذیرند و چه
ّ
نپذیرنــد ،ایــن معنــا مســلم اســت کــه قضیــهی غدیــر هیچگونــه جنگ و
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دعــوای بیــن پذیرنده و نپذیرنده به وجود نمیآورد و اختالفات را ایجاب
نمیکند .برای شــیعیان هم همینطور اســت .شــیعیان هم خدا را شــکر
کننــد کــه از طرف پــروردگار به نعمت این اعتقاد و معرفت متنعم شــدند.
آن برادرهایــی هــم که این حقیقت را قبول نکردند ،یا مراجعه نکردند ،یا
اطالع ندارند و یا نتوانستند ذهنهایشان را قانع کنند ،آنها هم اعتقادی
87
ندارند .این ،اختالف و درگیری را ایجاب نمیکند.
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غدیر هیچ معنایی جز تعیین خط حكومت در اسالم ندارد
یــک ُبعــد این مســئله ،مســئلهی جهــت اســام و جهتگیــری حرکت
اســامی اســت که این جزء اعتقادات ماســت؛ این جنبهی والیت است،
اعتقــاد بــه مســئلهی امامــت و نصــب امــام از ســوی پیغمبــر؟لص؟ یعنی
در واقــع از ســوی خداونــد متعــال .ایــن یــک ُبعــد قضیــه اســت ،کــه ا گــر
بــا چشــم تحقیق مســلمین بــه این حادثــه نگاه کننــد ،همه ایــن معنا را
تصدیــق خواهنــد کــرد که ایــن حرکــت عظیــم پیغمبــر؟لص؟ در میانهی
راه حــج ،برگشــت از حــج ،در وســط بیابــان ،در ســال آخــر عمــر ،بــا آن
ّ
مقدمــات ،بــا آن مؤخرات ،نام بــردن از امیرالمؤمنین؟س؟ ،معرفی کردن
َ نْ ُ
لاه فَ� ٰه ذ�ا َعل ٌّی َم ْو ُ
ک نْ� تُ� َم ْو ُ
لاه» ،هیــچ
امیرالمؤمنیــن؟س؟ بــه اینکــه «م�
ِ
معنایــی جــز تعیین خط حکومت و والیت در اســام بعد از رحلت پیغمبر
ا کرم؟لص؟ ندارد .معناش فقط همین اســت .محققین دنیای اســام در
طــول تاریــخ همین معنا را احســاس کردهاند و فهمیدهانــد از این حادثه
و ایــن عبارت پیغمبر؟لص؟ .معلوم میشــود که از نظر اســام ،مســئلهی
حکومت فقط این نیست که یک قدرتی بیاید در رأس جامعهی اسالمی
قرار بگیرد و کارایی داشــته باشــد برای ادارهی حکومت و زندگی مردم با
نظم و انضباط اداره بشــود؛ مســئله فقط این نیســت از نظر اســام ،بلکه
88
حکومت در نگاه اسالمی معنای امامت دارد.
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امامت؛ پیشوایی جسم و دل ،حاكمیت دین و دنیا
امامت یعنی پیشــوایی جســم و دل؛ هردو .فقط حا کمیت بر اجسام
نیســت ،ادارهی زندگــی دنیایــی و روزمــرهی متعــارف مــردم نیســت؛
مدیریــت دلهاســت ،تکامــل بخشــیدن بــه روحهــا و جانهاســت ،بــاال
بــردن فکرهــا و معنویتهاســت .ایــن معنــای امامــت اســت .اســام این
را میخواهــد .ادیــان دیگــر هم همینجــور بودهاند .حــاال از ادیان دیگر،
ســند باقیماندهی متقنی در دســت بشر نیســت ،لکن اسالم سند روشن
دارد .حرکت اســام ،پیدایش اســام برای ادارهی زندگی بشــر ،این معنا
فــرق جوهری و معنــوی را با همهی حرکتهای دیگــر دارد .دنیا و آخرت
حقیقی انســان را در کنار ادارهی
تعالی
ِ
را میخواهــد اداره کنــد ،تکامل و ِ
زندگی روزمرهی مردم به عهده بگیرد .این ،همان معنای امامت اســت.
خود پیغمبر؟لص؟ هم به این معنا امام بود که در آن روایت امام باقر؟س؟
در ِمنــا ،در میــان جمعیت ،حضرت صدایشــان را بلند کردنــد ،فرمودند:
آ
َ َّ ُ َ َ
نَ ُ ْ
َّ َ َ
کا� ه َو ال إ�مام»؛ پیغمبر؟لص؟ امام بود.
اهلل عل یْ� ِه َو � ِله
اهلل صلی
إ«� ن� رسول ِ
امــام یعنــی حا کمیــت دیــن و دنیــا در زندگــی مــردم .خب ،این یــک ُبعد
قضیه اســت که این ُبعد اعتقادی است و شیعه با این مشعل درخشان،
با این منطق روشــن ،در طول قرنهای متمادی توانسته است حقانیت
خــود را بــرای همــهی دلهایــی کــه جســتجوگر بودند و بــا انصــاف بودند،
اثبات کند .اینکه شــیعه توانســته اســت بماند و رشــد کند ،در میان این
همه موانع و اشکاالتی که وجود داشته است و فشارهایی که بوده است
در طــول تاریــخ ،این به پشــتیبانی و اتــکا به همین منطق قوی و روشــن
بوده اســت .ا گر این منطق قوی نبود ،شــیعه مضمحل میشــد و از بین
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میرفت .این منطق ،منطق بسیار مستحکمی است.
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یك محاسبهی الهی و فوق بشری
یــک ُبعــد دیگــر قضیه ،توجــه بــه ارزش معنوی آن شــخصیتی اســت
کــه در ایــن حادثــه ،پیغمبــر؟لص؟ او را معیــن کــرد و منصوب کــرد؛ یعنی
امیرالمؤمنیــن؟س؟ .بــرای گزینــش نســبت بــه یــک چنیــن منصبــی ،ا گــر
همــهی عوامــل را کــه در کمال یک انســان دخالــت دارند ،بشــر معمولی
ً
بخواهــد محاســبه کنــد ،یقینــا نمیتوانــد بــه همــهی آنهــا دســت پیــدا
کنــد .ایــن یــک محاســبهی الهی و فــوق بشــری الزم دارد .با یــک چنین
محاســبهایّ ،
نبــی مکــرم اســام؟لص؟ ،امیرالمؤمنیــن؟س؟ را متناســب
بــا ایــن موقعیــت و ایــن مقــام دانســته اســت .خــب ،اســام تــا ابدالدهــر
حکومــت خواهد داشــت؛ انواع و اقســام آدمهایی کــه صالحیتهایی در
سطوح مختلف دارند ،به حکومت خواهند رسید .این ،قابل پیشبینی
اول اســام .آن کســی کــه سرچشــمه را بایــد بــه او ســپرد تــا طول
بــوده از ِ
تاریخ اســام از این سرچشــمه ســیراب شــود ،او باید کســی باشــد در تراز
امیرالمؤمنیــن علیبنابیطالــب؟س؟؛ او نمیتوانــد یک انســانی معمولی
باشــد .سرچشــمه در اختیار اوســت؛ لذاســت همهی ائمــهی ما؟مهس؟ که
خودشــان هــم صاحب همیــن منصب بودنــد -ا گر چه فرصــت حکومت
بــه آنهــا داده نشــد -همــه بــه امیرالمؤمنیــن؟س؟ با چشــم عظمــت نگاه
میکردند .ائمه؟مهس؟ همه ،علیبنابیطالب؟س؟ را مثل یک خورشــیدی
در آســمان امامــت میدیدنــد کــه بقیــهی ائمــه؟مهس؟ مثــل ســتارگان آن
آســماناند .امیرالمؤمنیــن؟س؟ افضــل از آنهــا بــود ،کمــا اینکــه دربــارهی
امــام حســن و امــام حســین؟امهس؟ بــا آن مقاماتی کــه آن دو بزرگــوار دارند،
ْ ُ
پیغمبــر؟لص؟ میفرمایــد«َ :و ُ
أبوهمــا أف َضــل ِم ْن ُهمــا»90؛ پدرشــان از امــام
حسن و امام حسین؟امهس؟ باالتر است ،بافضیلتتر است .این است مقام
91
امیرالمؤمنین؟س؟.
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خاک پای امیرالمؤمنین؟س؟ هم نمیشویم
یــک ُبعــد دیگــر هم که امــروز برای مــا این ُبعــد خیلی اهمیــت دارد و
در غدیــر وجــود دارد ،ایــن اســت که همهی مــا بدانیم حکومت اســامی
و جامعــهی اســامی بایــد شــخصیت امیرالمؤمنیــن؟س؟ و جامعــهای را
که امیرالمؤمنین؟س؟ میخواســت درســت کنــد ،الگو قــرار بدهد .الگوی
مــا این اســت؛ به آن ســمت بایــد حرکت کنیــم .معنایش این نیســت که
در طول تاریخ از بزرگان و علما و شــخصیتهای برجســته ،ممکن اســت
کســانی پیــدا بشــوند کــه مثــل امیرالمؤمنیــن؟س؟ یا یــک درجــه پایینتر
از امیرالمؤمنیــن؟س؟ باشــند؛ نــه ،ایــن نیســت .بــزرگان مــا ،علمــای مــا،
قنبــر خــادم امیرالمؤمنین؟س؟ هم
برجســتگان ما ،شــخصیتهای مــا از ِ
پایینترند ،خا ک پای امیرالمؤمنین؟س؟ هم نمیشــوند .اینجور نیســت
که ما بخواهیم کســی را ،یا بتوانیم کســی را با آن شــخصیت واال مقایســه
کنیــم؛ ایــن نیســت .لکن این هســت که مــا بایســتی کار را با توجــه به آن
سرمشق انجام بدهیم .وقتی که سرمشق را مینویسند ،الگو را میدهند
ً
به دست متعلم که تمرین کند؛ معنایش این نیست که حتما این متعلم
خواهــد توانســت مثــل آن خط یا مثل آن نقاشــی یا مثــل آن الگو را از آب
دربیاورد آخر کار؛ نه ،میگوید به این سمت باید حرکت کنی ،هدفت باید
این باشد ،همتت باید این باشد .امروز جامعهی اسالمی ما باید همتش
همان چیزی باشــد که آن روز امیرالمؤمنین؟س؟ در صدد انجام دادن او
بــود و در آن فرصتــی که به دســت آورد برای حا کمیــت ،آنها را انجام داد.
شــما نگاه کنیــد ببینید شــاخصههای امیرالمؤمنیــن؟س؟ و نظامی که او
درصــدد تشــکیل آن نظام بود ،چیســت .ما باید آن شــاخصها را در نظر
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باید در این جهت حركت كنیم
شاخصهی عدالت ،شاخصهی اخالق ،توحید ،کار را برای خدا انجام
دادن ،در نگاه به آحاد جامعه ،نگاه مهربان و عطوفتبار به همه -همهی
افــراد جامعه -داشــتن .امیرالمؤمنین؟س؟ به عامل خــود میفرماید که:
مردم یا برادر دینی تو هســتند یا همجنس تو در بشــریتاند .ببینید این
نگاه چقدر وســیع اســت؛ آحاد بشــر .نگاه عطوفتبار انسان -انسانی که
امیرالمؤمنیــن؟س؟ میخواهــد بســازد -نســبت به همهی آحاد بشــر این
اســت؛ نگاه عطوفتبار .بعد ،نگاه جدی و قاطع نســبت به گناه و تخلف
و خیانــت .امیرالمؤمنیــن؟س؟ از نزدیکترین نزدیکان خود هم تخلف را،
خیانت را ،انحراف از راه خدا را تحمل نمیکرد .آن عطوفت به جای خود،
آن نــگاه قاطــع و ضابطهمند بــه جای خود .این نــگاه امیرالمؤمنین؟س؟
اســت .اینها الگوســت .ممکن اســت ما در حرکت به ســمت این هدف و
ایــن الگــو بتوانیــم از ده درجــه ،دو درجــه ،ســه درجه جلو برویم و بیشــتر
نتوانیم؛ اما باید در این جهت حرکت کنیم؛ شــاخص ما باید این باشــد.
ایــن ،معنای غدیر اســت .این که ما غدیر را زنــده نگه میداریم ،فقط به
خاطر جنبهی اعتقادی آن نیست ،یا جنبهی مناقبی آن نسبت به وجود
مقــدس امیرالمؤمنین؟س؟؛ این جنبه هم جنبهی بســیار مهمی اســت.
فراموش نباید کنیم که جامعهی ما یک جامعهی علوی است .آرزوی ما
این است که در تراز جامعهای که امیرالمؤمنین؟س؟ میخواست بسازد،
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امیرالمؤمنین؟س؟ نه فقط كنار نشست ،بلكه همكاری كرد
یــک ُبعد دیگر این اســت که توجه داشــته باشــیم امیرالمؤمنین؟س؟
وضــوح معنــای امامــت آن بزرگوار کــه منصوب
بــا ایــن موقعیــت ،بــا ایــن
ِ
پیغمبــر؟لص؟ و منصــوب الهی اســت ،آن وقتی که مالحظه کرد و دید که
جامعهی اســامی آســیبپذیر اســت و ا گر او بخواهد دنبالهی این حق را
بگیــرد و مطالبه کند ،ممکن اســت اســام به خطر بیفتد ،کنار نشســت.
ایــن هم یک مســئلهی مهمی اســت .نه فقــط کنار نشســت -یعنی ادعا
را مطرح نکرد که اختالف و شــق عصای مســلمین نشود -بلکه همکاری
کرد با کســانی که به نظر امیرالمؤمنین؟س؟ صاحبان منصب حق نبودند
که بر جامعهی اسالمی حکومت میکردند -چون دید که امروز اسالم بهایــن احتیــاج دارد؛ فدا کاری .این هم یک درس دیگر اســت برای ما .این
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حكومت یک مسئلهی اساسی و درجهی اول در اسالم
یــک نکتــه خــود واقع ـهی غدیر اســت .دنیــای اســام در زمــان پیامبر
ا کــرم؟لص؟ کــه بهنســبت وســعتی پیــدا کــرده بود ،شــاهد یــک امر بســیار
مهمــی بودنــد و آن اعــام جانشــینی امیرالمؤمنیــن؟س؟ بــود .قضی ـهی
حادث ـهی غدیر را فقط شــیعه نقــل نکردند ،محدثین اهل ســنت و بزرگان
اهل ســنت هم بســیاری این حادثه را نقل کردند ،ولی فهم آنها از مســئله
ّ
گاهی متفاوت اســت؛ اما اصل این حادثه در بین مســلمین جزء مسلمات
یشــود .این حادثه که تعیین جانشــین برای پیغمبر؟لص؟ در
محســوب م 
ماههای آخر زندگی ایشان -تقریبا هفتاد روز به پایان زندگی پیغمبر؟لص؟-
بود ،رخ داده اســت و در حقیقت خود نشــاندهندهی اهمیت مســئلهی
حکومــت و سیاســت و والیــت امر امت اســامی از نظر اســام اســت .اینکه
امــام بزرگــوار مــا و پیش از ایشــان بســیاری از بزرگان فقها بر روی مســئلهی
وحــدت دیــن و سیاســت و اهمیــت مســئلهی حکومــت در دیــن تکیــه
میکردند ،ریشهاش در تعالیم اسالم و از جمله در درس بزرگ غدیر است.
این اهمیت موضوع را میرساند .همهی مردمانی که از واقعهی غدیر خم
این معنا را میفهمند -یعنی ما شــیعیان و حتی بســیاری از غیر شــیعه که
همین معنا را احســاس کردند یا درک کردند از قضیهی غدیر -بایســتی در
هم ـهی دورانهای تاریخ اســام توجــه کنند به اینکه مســئلهی حکومت
یــک مســئلهی اساســی و مهــم و درجهی اول در اســام اســت؛ نمیشــود
نســبت به مســئلهی حکومت و حا کمیت بیاعتناء و بیتفاوت بود .نقش
حکومتهــا هــم در هدایــت مــردم یا در گمــراه کردن مردم امری اســت که
تجربهی بشر به آن حکم میکند .اینکه در نظام جمهوری اسالمی -چه در
قانون اساسی ،چه در بقیهی معارف جمهوری اسالمی -این همه بر روی
یشــود ،به خاطر همین ریشهی
مســئلهی مدیریت کشــور اسالمی تکیه م 
بســیار عمیق و عریقی اســت که در اســام نسبت به این قضیه هست .این
95
یک نکته است که نباید از نظر دور باشد.
 1387/9/27 .95دیدار هزاران نفر از مردم به مناسبت عید سعید غدیر خم

ة
  106ش�هرالولا ی��

درس بزرگ غدیر
نکتــهی دیگــر در کنــار ایــن مســئله این اســت کــه در واقعــهی غدیر،
پیغمبــر اســام؟لص؟ ،امیرالمؤمنیــن علیبنابیطالــب؟س؟ را معرفــی
کردنــد .خصوصیاتــی کــه در آن دوران و در دورانهای بعــد ،زندگی به آن
شــناخته شــد ،چه بــود؟ اینها برای مــا معیار اســت .امیرالمؤمنین؟س؟
اولیــن خصوصیتــش دلبســتگی و پایبنــدی بــه رضــای الهــی و حرکــت در
مســیر صراط مســتقیم بود؛ هر مقداری که دشواری داشته باشد ،هرچه
مجاهــدت بخواهد ،هرچه گذشــت بخواهد .ایــن مهمترین خصوصیت
امیرالمؤمنین؟س؟ است.
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ کســی اســت کــه برای خــدا و در راه خــدا از دوران
کودکــی تــا لحظهی شــهادت یــک لحظه و در یــک قضیه پا عقب نکشــید
و دچــار تردیــد نشــد و همــهی وجــود خــود را در راه خــدا به میــدان آورد.
آنوقتــی کــه بایــد تبلیــغ میکــرد ،تبلیــغ کــرد؛ آنوقتی کــه باید شمشــیر
مــیزد ،در رکاب پیغمبر؟لص؟ شمشــیر زد و از مرگ نترســید .آنوقتی که
الزم بــود صبــر کنــد ،صبر کــرد .آنوقتی کــه الزم بــود زمام سیاســت را به
دســت بگیــرد ،سیاســت را به دســت گرفت و وارد میدان سیاســت شــد.
و در همــهی ایــن دورانهــای گونا گــون ،آنچــه الزمــهی فــدا کاری از آن
بزرگــوار بــود ،بــروز و ظهور پیدا کــرد .پیغمبر ا کرم؟لص؟ یک چنین کســی
را در رأس جامعــهی اســامی قــرار میدهــد .ایــن شــد درس؛ ایــن یــک
درس برای امت اســامی اســت .فقط یک حافظهی تاریخی و خاطرهی
مربوط به قرنهای گذشــته نیســت .این نشان میدهد که برای ادارهی
جامعهی اســامی و جوامع اســامی و امت اسالمی ،معیارها اینهاست:
خداپرســتی ،در راه رضای خدا مجاهــدت کردن ،جان و مال را به عرصه
آوردن ،از هیچ ســختی و مشــکلی روگردان نبودن و از دنیا اعراض کردن.
ایــن قلــه ،امیرالمؤمنین؟س؟ اســت؛ شــاخص ،وجــود امیرالمؤمنین؟س؟
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فقر بزرگ بشریت امروز و الگوی حكومت اسالمی
امروز شما نگاه کنید به سطح زندگی بشریت در دنیا؛ رؤسای کشورها،
مدیران امور سیاســت ملتها را نگاه کنید .کدامشــان حاضرند از منافع
شــخصی خودشــان صرفنظــر کننــد و بگذرنــد ،آنجایی که ایــن منفعت
برایشان دم دست است و میتوانند از آن بهره بگیرند؟ کدامشان حاضرند
جان خودشــان را در راه مصلحت ملتشــان و کشورشــان قربانی کنند و
فدا کنند؟ کدامشــان حاضرنــد پا روی رودربایســتیها و مالحظهکاریها
بگذارنــد؟ امروز فقر بزرگ بشــریت از جمله ،فقر همین گونه مردان اســت
که اسالم نمونهی عالی آن را به بشریت نشان داده است .البته پیداست
رســیدن بــه آن قلــه ،کار افــراد عادی بشــر نیســت؛ کســی نمیتواند مثل
امیرالمؤمنین؟س؟ زندگی و مشــی کند؛ این یک آرزوی نشدنی است .اما
قله ،جهت را به ما نشان میدهد .به سمت آن قله باید حرکت کرد ،به او
باید شــبیه و نزدیک شــد .این ،آن نقیصهی بزرگ و کمبود بزرگ بشریت
اســت .این نکتهای اســت کــه در ماجرای غدیر وجــود دارد .این هم یک
مســئله اســت ،که باید به این توجه کرد .پیام غدیر به دنیا ،پیام الگوی
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امیرالمؤمنین؟س؟؛ ملتقای عقیدهی همهی آحاد امت اسالمی
یک نکتهی دیگر هم در باب مســئلهی غدیر عرض کنیم .مســئلهی
غدیر برای ما شیعیان پایهی عقیدهی شیعی است .ما معتقدیم که بعد
از وجــود مقدس نبی مکرم اســام؟لص؟ امام بهحق برای امت اســامی،
امیرالمؤمنین؟س؟ بود؛ این ،پایه و مایهی اصلی عقیدهی شــیعه اســت.
معلــوم اســت که برادران اهل ســنت ما ،این عقیده را قبــول ندارند .جور
دیگــری نظــر میدهنــد ،جــور دیگری فکــر میکننــد؛ این شــاخص وجود
دارد .لکــن همیــن قضیــهی غدیر در یــک نقطه وســیله و مایهی اجتماع
امــت اســامی اســت و او شــخصیت امیرالمؤمنیــن؟س؟ اســت .دربــارهی
شــخصیت و عظمــت ایــن انســان بــزرگ و واال بیــن مســلمین اختالفــی
نیســت .امیرالمؤمنیــن؟س؟ را همــه در همــان نقطهی عالی و ســامی که
بایــد بــه او در آن نقطــه نگریســت -از لحاظ علــم ،از لحاظ تقــوا ،از لحاظ
شــجاعت -مینگرنــد و میبیننــد؛ یعنــی ملتقای عقیــدهی همهی آحاد
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چرا «عیداهَّللاالكبر»؟
تبریــک عــرض میکنم این عید ســعید ،این روز بــزرگ ،این حادثهی
عظیم تاریخی را به همهی شما برادران و خواهران عزیز؛ به همهی ملت
ایران ،به همهی شیعیان و همهی مسلمانان جهان.
ْأ ْ
ُ
اهلل ال�ک بَ�ر»99؛ از همهی اعیاد موجود
«ع�د ِ
عیــد غدیر را فرمودهانــد :ی
در تقویــم اســامی ایــن عید باالتر اســت ،پرمغزتر اســت ،تأثیر ایــن عید از
همــهی ایــن اعیــاد بیشــتر اســت .چــرا؟ چــون تکلیــف امــت اســامی در
زمینــهی هدایــت ،در زمینــهی حکومــت ،در ایــن حادثهی غدیــر ّ
معین
شــده اســت .حرفی نیســت کــه بر طبق توصیــهی پیامبــر اعظم؟لص؟ در
غدیــر عمــل نشــد -پیغمبر؟لص؟ هــم طبق بعضــی از روایتهــا خبر داده
بــود کــه عمــل نخواهد شــد -امــا مســئلهی غدیر ،مســئلهی ایجــاد یک
شاخص است ،یک معیار و میزان است .تا آخر دنیا مسلمانان میتوانند
این شــاخص را ،این معیار را جلوی خودشــان قرار بدهند و تکلیف مسیر
عمومــی امــت را ّ
معیــن کننــد .اینی کــه پیغمبر ا کرم؟لص؟ حســاسترین
ِ
انتخــاب
زمــان را بــرای اعــام مســئلهی والیــت انتخــاب کــرد ،ایــن
ِ
ُ
َ
ُ
َ ُ ُ ُّ ْ َ ْ َ
ســان ُث َّم َ
«صیـ ُ
عاش ْإن ٌ
صام َما
دیر خ ٍ ّم َی ْعـ ِـدل ِصیام عمـ ِـر الدنیا لو
ـام َیـ ْـوم غ
 .99قــال الصــادق؟س؟ِ :
َ َّ َ َ َّ
ُّ
ُّ ْ َ َ َ ُ َ ُ ٰ َ َ ِ ُ ِ ُ َ ْ ُ
َ َ َ َّ َ َ َ
َ
ْ
عــام ِمائة حج ٍة و ِمائة
ل
ك
فی
ل
ج
و
ز
ع
اهَّلل
ـد
ـ
ن
ع
ل
د
ع
ی
ه
یام
ص
و
ك
ل
ذ
واب
َع َمـ َـر ِت الدنیــا لــكان لــه ث
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ْ َ َْ
ُ
ُ
َََ
ُ
اهَّلل ال كبر »...امام صــادق؟س؟ فرمود :روزه عید غدیر خم برابر
ـات َو ه َو عید ِ
ورات ُمتق ّبـ ٍ
ع ْمـ َـر ٍة َم ْبـ ُـر ٍ
اســت بــا روزه عمــر دنیا ،اگر انســانی زندگی كند ســپس تمام طــول دنیا روزه گیرد بــرای او ثواب آن
اســت .و روزه آن در نزد خدای بزرگ و بلندمرتبه در هر ســال برابر اســت با صد حج تمتع و صد حج
عمره قبول شده و آن عید بزرگ خداوند است.
تهذیــب األحــكام ،شــیخ طوســی ،ج ،3ص /143إقبــال األعمــال ،ســید بــن طــاووس ،ص/476
المناقب ،ابن شهر آشوب ،ج ،3ص /24بحار األنوار ،مجلسی ،ج ،37ص ،156ح40
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انتخاب خدای متعــال بود .از طرف پــروردگار وحی
پیغمبــر؟لص؟
نبــودِ َ ،
ُ
ْ
ّْ
ّ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ن
رسید کهَ « :ب� ِل�غ ما ا��ز ِ ل ِال ی�ک ِم ن� ر ِب�ک» 100.نه اینکه پیغمبر؟لص؟ مسئلهی
ً
اول بعثت
امامــت و والیــت را از ســوی پروردگار قبال نمیدانســت؛ چــرا ،از ِ
بــرای پیغمبر؟لص؟ مســئله روشــن بــود .بعد هم حــوادث گونا گــون این
بیســت و ســه ســال ،آنچنان این حقیقت را عریان کرد و آشــکار کرد که
جای تردیدی باقی نمیگذاشــت؛ اما اعالن رســمی باید در حســاسترین
زمــان اتفاق میافتاد و به دســتور پروردگار اتفاق افتــادَ « :ب� ِ ّل�غْ ما ُا نْ��ز َل ِا َل یْ� َ
ک
ِ
ََ
َ َ ْ َ َّ ْ َ
ِم نْ� َر بّ� َ
ک َو إ� نْ� ل ْم ت� ف� َع ْل ف�ما َب�ل�غ ت� ِرسال ت�ه»؛ 101یعنی این یک رســالت الهی
ِ
ُ
اســت که بایــد بگویی .بعد هم که در غدیر خــم ،در نزدیکی جحفه ،نبی
مکــرم؟لص؟ مــردم را متوقف کردند ،کاروانهــای حجاج را جمع کردند و
َْ أ ْ ْ ُ َ ُ
ایــن مطلــب را اعالن کردند ،آیهی شــریفه آمــد که« :ال یَ� ْو َم �ک َمل ت� لک ْم
َ ُ أْ ُ َ َ ُ
ید� ن�ک ْم َو � ت� َم ْم ت� عل یْ�ک ْم ِن� ْع َم�تی»؛ 102نعمت کامل شد ،دین کامل شد .در
َْ أ ْ ْ ُ
ســورهی مبــارک مائده قبــل از آیــهی «ال یَ� ْو َم �ک َمل ت�» ،ایــن آیهی مبارک
َّ
َْ
ْ َ
َ َ
ُ َ تَ ْ َ ُ
است« :ال یَ� ْو َم یَ� ئِ� َس ال ذ�ی� نَ� ک ف�روا ِم نْ� ید� نِ�ک ْم ف�لا ��خ ش� ْوه ْم َو خا� ش� ْو نِ�»103؛ امروز
روز یأس و ناامیدی دشــمنان اســت؛ یعنی معیار مشــخص شد ،شاخص
معلوم شــد؛ امت هر وقت بخواهند ،هر وقت چشــم خود را بر حقیقت باز
کنند ،شــاخص را خواهنــد دید ،معیار را مشــاهده خواهند کرد ،تردیدی
104
باقی نخواهد ماند .اهمیت غدیر این است.
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 1388/9/15 .104بیانات در دیدار مردم به مناسبت عید غدیر

ة
ش�هرالولا ی�� 111 

جانشین پیغمبر؟لص؟ علی؟س؟ است
قضیــهی امامــت و والیت آنچنانی که در تاریخ اســام هم مشــخص
است ،معلوم است ،یک قضیهی الهی است .این جور نیست که پیغمبر
ا کــرم؟لص؟ با محاســبهی شــخصی خــود ،امیرالمؤمنیــن؟س؟ را انتخاب
کرده باشــد؛ ا گرچه همهی محاســبات شــخصی هم هر کسی را به همین
نتیجــه میرســاند کــه جانشــین پیغمبر؟لص؟ علی؟س؟ اســت؛ امــا اقدام
پیغمبــر؟لص؟ ،یــک اقدام الهــی بود .از اوائل بعثــت ،آن وقتی که پیغمبر
ا کــرم؟لص؟ خــود را در مکه بــر قبائل گونا گــون عرب عرضه کرد ،اســام را
بــر آنهــا عرضــه کــرد -که این یــک ماجرای مفصلی اســت در تاریــخ قبل از
هجــرت ،در اوائــل بعثــت -به این قبیله رفــت ،به آن قبیلــه رفت ،رئیس
ّ
یکی از قبائل که در تاریخ مشخص شده است -اینها جزو مسلمات تاریخ
اســت و مســئلهی شــیعه و ســنی در بیان این وقایع نقشــی نــدارد؛ خود
بــرادران اهل ســنت ایــن را نقل کردهاند -به پیغمبــر؟لص؟ عرض کرد که
ما حاضریم دستهجمعی به اسالم ایمان بیاوریم ،به یک شرط؛ آن شرط
ایــن اســت که بعــد از تــو ،ایــن کار در اختیار ما باشــد؛ رئیــس قبیلهی ما
بشــود جانشــین تو .در تاریخ دارد که پیغمبر؟لص؟ در پاسخ این شخص
ٰ
«ه ذ�ا أ� ْم ٌر َسماو ٌّ
ی»؛ ایــن یک مطلبی اســت کــه در اختیار من
فرمــود :نــه،
ِ
نیســت؛ این آسمانی اســت ،در اختیار خداست .آنها هم ایمان نیاوردند
و رفتند .پس مســئلهی خالفت پیغمبر؟لص؟ بر اساس وحی الهی است؛
بــر اســاس ارادهی پروردگار اســت ،دســت پیغمبر؟لص؟ هم نبــود .اما ا گر
پیغمبــر ا کرم؟لص؟ میخواســت انتخــاب کند ،چه کســی را باید انتخاب
ً
کنــد؟ آن کســی بایــد قاعدتا مــورد گزینش نبی مکرم؟لص؟ قــرار بگیرد که
همــهی معیارهــای اساســی اســام در او در حــد کامل باشــد .خب ،حاال
امیرالمؤمنیــن؟س؟ را همــهی مســلمانان عالــم در محاســبهها بســنجند
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درســت اســت که احادیــث گونا گونــی در فضیلت برخــی از صحابه نقلشــده اســت -معیارهــا را نــگاه کننــد ،پهلوی هــم بگذارند ،ردیــف کنند،
ّ
اینها را با قرآن و با ســنت مســلم مقایســه کنند ،ببینند چه کسی برگزیده
خواهد شد .علم امیرالمؤمنین؟س؟ ،که علم یکی از معیارهاست؛ پیغمبر
ا کــرم؟لص؟ دربــارهی امیرالمؤمنیــن؟س؟ طبــق نقــل همهی مســلمانان
أ نَ ْ َ َ ُ ْ ْ َ
د� ن��ة ال ِعل ِم َو ع ِل ٌّی ب� بُا�ها» ،105از ایــن باالتــر
شــیعه و ســنی -میفرمــود��« :ا م یَ
چه شــهادتی؟ دربارهی جهاد امیرالمؤمنین؟س؟ ،خدای متعال« :و ِم نَ�
نَ فْ َ ُ ْ ت �غ َ َ �ض ت َّ
َ ْ َْ
نّ
ا� الل ِه» ،106آیه نازل شده است در مورد
ال� ِاس م ن� ی� ش�ری ��سه با� ِ� اء مر ِ
مجاهــدت امیرالمؤمنیــن؟س؟ و ایثــار امیرالمؤمنیــن؟س؟؛ دربارهی کس
دیگــری ایــن آیه نازل نشــده اســت .دربــارهی انفــاق امیرالمؤمنین؟س؟:
نً َ َت ً َ أ ً
َ«و ُ� ْطع نَ َّ َ َ ُ ّ ْ
س�را»107؛ امیرالمؤمنین؟س؟
ک��ا و ی�� ی�ما و � ی
مو� الطعام ع ٰلی ح ِب�ه ِمس ی
ی ِ
نَّ َ ُّ ُ ُ َّ ُ َ َ َ ُ
و خانــدان مکــرم نزدیک او مشــمول این آیهانــد«ِ .ا�ما و ِل ی�کم الله و رسوله
َ َّ ذ نَ آ َ ن َّ ذ نَ ُ ق نَ َّ ةَ َ ُ �ؤ ت نَ �زَّ ةَ َ ُ
راک ن
عو�» .108همه
و ال�ی�� �م�وا ال ی��� ی�� ی�مو� الصلا� و ی� �و� ال
کا� و ه ْم ِ
گفتهاند این ،دربارهی امیرالمؤمنین؟س؟ است .این معیارها -معیارهای
متعــددی کــه در اســام ،معیــار برگزیدگــی اســت ،معیــار برتری اســت -از
علــم و تقــوا و انفــاق و ایثار و جهاد و بقیهی معیارهایی که در اســام وارد
شــده است ،همه و همه ،یکی یکی با امیرالمؤمنین؟س؟ تطبیق میکند.
کیســت کــه بتوانــد ایــن چیزهــا را در علــی بــن ابیطالب؟س؟ انــکار کند؟
دعــوت مــا از همــهی مســلمانان عالم این اســت کــه این حقائــق را مورد
109
تأمل قرار بدهند.
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همهی مسلمانان بروند تحقیق كنند
مــا در عالــم وحــدت امت اســامی هیچ اصــراری نداریم کــه یک فرقه
ً
عقائــد یــک فرقهی دیگر را حتمــا قبول کنند .نه ،وحــدت به معنای این
نیست .وحدت به معنای این است که با عقائد مختلف ،شعب مختلف،
مشترکات را بگیرند ،موارد محل اختالف را وسیلهی برادرکشی و جنگ و
دشمنی قرار ندهند؛ مسئلهی وحدت این است.
امــا بــه عنــوان بیــان حقیقت و طلــب حقیقــت ،این یک درخواســت
منطقی اســت از همهی مســلمانان؛ بروند تحقیق کنند ،مالحظه کنند،
آنچــه را که محققین شــیعه نوشــتند ،علمــای بزرگ شــیعه در زمان خود
مــا جمع کردند ،نوشــتند ،تحقیــق کردند ،در دنیای اســام آنها را عرضه
کردنــد ،نوشــتهی آنهــا مــورد تقدیــر علمای اســام ،روشــنفکران اســام،
برجســتگان اســام قــرار گرفتــه اســت ،اینهــا را مالحظه کنند؛ خودشــان
را محصــور نکننــد ،محــروم نکننــد .کتابهــای مرحــوم ســید شــرفالدین
عاملــی؟وضر؟ ،کتــاب شــریف الغدیــر تألیــف عالمــهی امینــی؟هر؟ ،اینهــا
ّ
حقایقی است که جمع شده است .مسئلهی غدیر یک مسئلهی مسلم
تاریخــی اســت .در دههــا کتاب ،مرحــوم امینی؟هر؟ دههــا طریق از طرق
اهل ســنت را نقل میکند که ماجرای غدیر را به همین شــکل که ما نقل
میکنیــم ،نقــل کردهانــد .ایــن چیزی نیســت کــه فقــط در کتابهای ما
باشــد .حــاال در معنــای موال ،بعضی ممکن اســت خدشــه کننــد ،بعضی
110
خدشه هم نمیکنند.
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یك قلهی مرتفع برای همه
ماجــرا یــک ماجــرای حقیقــی ،واقعــی و بیان معیار اســت؛ مشــخص
اســت که امیرالمؤمنین علــی بن ابیطالب؟س؟ یک قلهی مرتفع اســت؛
هم برای حا کم اسالمی و حکومت اسالمی ،هم برای هر فرد مسلمان.
جوانــی آن بزرگــوار ،الگوســت بــرای جوانهــای امــت اســام؛ آنجــور
بــا صفــا و صداقت و بصیــرت ،حقیقت را دیدن ،شــناختن ،بــه دنبال آن
دویــدن ،از آن بــا همــهی وجــود دفــاع کــردن ،میدانهــای خطــر را طــی
کــردن ،خطــر را ندیــده گرفتــن و به هیچ انگاشــتن ،از راه صحیح یک ســر
ْ
ســوزن منحرف نشــدن ،چشــم بــه پیغمبــر؟لص؟ داشــتن«َ ،ی ْحــذو َحذ َو
َّالرســول»111؛ دنبال پیغمبر؟لص؟ قدم به قدم حرکت کردن ،در مقابل امر
الهــی و اوامــر پیغمبر؟لص؟ تســلیم محض بودن ،در عین حــال لحظه به
لحظه بر دانش خود افزودن ،عمل را با علم خود منطبق کردن در همهی
آنــات زندگــی .این ،جوانی امیرالمؤمنین؟س؟ اســت .دورهی میانســالی
و ســالخوردگی امیرالمؤمنیــن؟س؟ هــم مشــحون از امتحانهای دشــوار،
امتحانهای عجیب و غریب است و در همهی اینها آن صبر عظیم ،صبر
جمیل؛ مصلحت اســام را -آنجایی که مصلحت اســام در خطر اســت-
ّ
بــر همــه چیز ترجیح دادنّ ،
حتی بر حق مســلم خــود .امیرالمؤمنین؟س؟
میتوانست آن وقتی که احساس میکرد حق او ضایع میشود ،قیام کند؛
علی؟س؟ که از کســی نمیترســید .او کســی بود که ا گر جلو هم میافتاد،
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ً
أ ُ
َأ ْ ُ
مطمئنا کسانی دنبال او حرکت میکردند؛ اما ف«�� ْم َسک ت� َی�دی َح�تّ ٰی َر� ی�ْ ت�
َ َ
ْ َ
قَ ْ َ َ َ ْ َ
َ �ةَ نّ
ْ
لام َی� ْد نَ
112
را�ع
عو� إ� ٰلی َمح ق ِ� د یْ� ِن� ُمح ّم ٍد؟لص؟»
ال� ِاس �د ر ج�ع ت� ع ِن� إال�س ِ
ِج
میفرمایــد :دیــدم انگیزههای مخالف بــا اصل دیــن ،دارد در دلها زنده
میشــود ،دشمنانی هستند ،مخالفینی هستند ،میخواهند از موقعیت
اســتفاده کننــد ،لذا من آمدم وســط میــدان ،از اصل دین دفــاع کردم؛ از
حق خود گذشتم و عبور کردم .مصلحت اسالم را اینجور با همهی وجود
رعایت میکند .آن وقتی هم که نوبت حکومت و سیاست به َ
حسب تقدیر
الهی به او میرســد ،مردم مراجعه میکنند ،اصرار میکنند ،از آن حضرت
میخواهنــد کــه زمــام قــدرت را در دســت بگیــرد ،مقتدرانــه وارد میــدان
میشــود؛ «لا یَ��خ فُا� �فی ا َّلله َل ْو َم�ةُ ِئ
لا�م»113؛ از هیــچ چیــز نمیترســد ،هیــچ
ِ
مالمتی او را از راه برنمیگرداند .یک الگوی کامل؛ این امیرالمؤمنین؟س؟
اســت؛ این آن انســان واالیی اســت که شــیعه بــرای او ایــن ارج و مقام را
114
قائل است .این را خوب است همهی امت اسالمی توجه کنند.
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یک مشت یاوهگو شیعه را متهم میکنند
حادثــهی غدیــر به نــگاه مرحوم عالمــهی امینــی؟وضر؟ صاحب کتاب
الغدیر و بعد در نگاه مرحوم شــهید مطهری؟وضر؟ وســیلهی وحدت امت
اســامی اســت .گمــان نکننــد بعضی که حادثــهی غدیر مایــهی اختالف
اســت؛ نه .امروز ببینید که بیش از همیشــه -در گذشته هم بوده است-
شــیعه را متهم میکنند .ببینند مســئلهی تشــیع برآمدهی از یک اعتقاد
خالــص نســبت بــه وحــی الهــی اســت -این اســت معنای
ســالم
صحیــح ِ
ِ
ِ
تشیع -اعتقاد به ارزشهاست ،اعتقاد به معیارهاست ،مال ک قرار دادن
معیارهایی اســت که قرآن آنها را مال ک قرار داده اســت .حاال یک مشــت
یاوهگوی هرزهگو در گوشــه و کنار دنیای اســام شیعه را متهم کنند به آن
چیزی که شــیعه فرسنگها از آنها دور است؛ مسئلهی ساختگی بودن و
ً
جعلی بودن و بعدا به وجود آمدن و سیاسی بودن و این حرفها را پیش
115
بیاورند! نه ،مسئلهی غدیر خط بطالن میکشد بر همهی اینها.
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چرا اتهامات علیه تشیع از همیشه بیشتر است
چه ســودی میبرند آن کســانی که سعی میکنند این جمعیت و این
جریــان عظیــم اســامی را از محــدودهی اســام بیرون نشــان بدهند ،که
سیاســتها امروز دنبال آنهایند .امروز سیاستها همین را ترویج میکنند؛
چــرا؟ چــون شــیعه بــه برکــت روح والیــت توانســته اســت کاری را کند که
همــهی مســلمانان آرزوی آن را داشــتهاند .همهی مســلمانان خیرخواه
و دلســوز و عالقهمند آرزو میکردند که یک روزی اســام با همان تمامیت
و حقانیــت بر کرســی قدرت بنشــیند .روشــنفکران مســلمان در این یکی
دو قرن اخیر در حســرت چنین روزی زندگی کردند و در حســرت او از دنیا
رفتند .امروز این را شیعه به وجود آورده است؛ این حا کمیت اسالمی را،
ایــن عظمــت اســامی را ،این عزت اســامی را .این ،به برکــت روح والیت
اســت .دشــمن این را میبیند ،میخواهد دور شــیعه را ،دور اهل والیت
را خالــی کنــد .لــذا امــروز اتهامــات علیه تشــیع از همیشــه بیشتر اســت.
در طــول تاریــخ بودهانــد افــراد کجفهــم و کجتابــی کــه علیه شــیعه حرف
زدنــد ،اتهامــات وارد کردند ،درو غهایی ســاختند؛ اما امــروز از همهی آن
حجم اتهامات بیشــتر است و اینها دست سیاستهاست؛ چرا
اتهاماتِ ،
116
این را نمیفهمند؟
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ما شیعیان هم باید بفهمیم...
مــا هــم باید بفهمیم؛ ما شــیعیان هم باید بفهمیم؛ بدانیم سیاســت
استکبار امروز ،جدا کردن شیعه از غیر شیعه است ،جدا کردن گروههای
مســلمان از یکدیگر و به جان هم انداختن گروههای مســلمان اســت .ما
باید کمک نکنیم به این هدف؛ ما بایستی نگذاریم دشمن به این هدف
برســد؛ هــم مــا موظفیم ،هم غیر شــیعه؛ آن کســانی که شــیعه نیســتند؛
جمعیتها و مذاهب غیر شیعه در اسالم .همه این را بدانند :امروز شیعه
اســت کــه در ایران اســامی ،این پرچم اقتدار اســامی و عزت اســامی را
بلند کرده اســت و بر روی دســت گرفته و اســتکبار احساس عجز میکند؛
این یک واقعیت اســت؛ این یک واقعیت اســت .ایــن توطئههایی که در
این ســی ســال علیه نظام جمهوری اسالمی از ســوی دشمنان گونا گون
البتــه در رأس آنهــا آمریــکا و خبیثترین آنها انگلیــس -انجام دادند ،بهخاطر این است که اینها مرعوباند؛ از حرکت اسالمی ،از بیداری اسالمی،
از به خود آمدن دنیای اســام میترســند؛ میدانند که ا گر دنیای اســام
به خود بیاید ،توجه کند ،احســاس اســتقالل کند ،احساس هویت کند،
احســاس عزت کند ،این منطقهی حساس دنیا که در اختیار مسلمانان
اســت -که حســاسترین مناطق دنیــا ،همین منطقهی مسلماننشــین
اســت -از تحت سیطرهی استکبار بیرون خواهد رفت؛ از این میترسند.
چون میترســند ،توطئــه میکنند؛ ابزارهای گونا گــون را به کار میگیرند.
امــروز ســردمداران سیاســتهای اســتکباری -آمریــکا و صهیونیســتها
و بقیــهی مســتکبرین -همــهی توان خودشــان را بــه کار گرفتهاند ،بلکه
بتواننــد ملــت ایــران را ،نظــام جمهــوری اســامی را منــزوی کننــد ،بیاثر
کنند؛ نتوانستهاند و به توفیق الهی ،به فضل الهی ،به حول و قوهی الهی
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باز هم نخواهند توانست.
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اگر دنبال حقید ،ببینید علی؟س؟ كجا ایستاده است
ما بعد از وجود مقدس خاتماالنبیاء؟لص؟ ،هیچ کســی را به عظمت
شــخصیت امیرالمؤمنیــن؟س؟ نمیشناســیم .باید امروز عیــدی بگیریم.
عیدی ما درس گرفتن است؛ درس بگیریم .شخصیت امیرالمؤمنین؟س؟
از لحظهی والدت تا هنگام شهادت ،در همهی این ادوار ،یک شخصیت
استثنائی است .والدت او در جوف کعبه است -که نه قبل از آن حضرت و
نه بعد از آن حضرت تا امروز چنین چیزی اتفاق نیفتاده است -شهادت
آن بزرگوار هم در مســجد و محراب عبادت اســت .بین این دو نقطه هم،
َّ
ل اســت و معرفت
همــهی زندگــی امیرالمؤمنین؟س؟ جهاد اســت و صبر ِ
اســت و بصیرت اســت و حرکت در راه رضای الهی اســت .در آغاز کودکی،
دســت تدبیــر الهــی ،علیبنابیطالــب؟س؟ را بــه آغــوش پیغمبــر؟لص؟
میســپارد .امیرالمؤمنیــن؟س؟ ششســاله بــود کــه پیغمبــر؟لص؟ او را از
خانــهی جنــاب ابیطالــب بــه خانــهی خــود آورد .امیرالمؤمنین؟س؟ در
آغــوش پیغمبــر؟لص؟ و در زیــر ســایهی تربیت آن حضرت تربیت شــد .در
هنــگام نــزول وحــی بــر پیغمبر؟لص؟ ،تنها کســی بود کــه در حــراء ،در آن
ََ ُ
لحظات حســاس ،در کنار پیغمبر؟لص؟ حضور پیدا میکرد؛ َ«و لق ْد ک ْن ُت
ََ ُ
َّ ُ ُ ّ َ َ
صیــل اث َر ا ِّمــه» .دنبال پیغمبر؟لص؟ ،بدون جدا شــدن از
أت ِبعــه ِا ِتبــاع الف ِ
ً
پیغمبــر؟لص؟ ،امیرالمؤمنیــن؟س؟ دائمــا میآموخــت .خــود حضــرت در
َ َ قَ ْ َ ْ تُ َ نَّ �ةَ شَّ
ال� يْ� ِن
طا�
نهجالبالغــه در خطبــهی قاصعه میفرماید« :و ل�د س ِمع� ر�
َ ْ
ح� نَ� ن��زَ َل ال َو ْح ي ُ�» .میگویــد :مــن صدای نالــهی شــیطان را در وقتی که بر
ي
فَ قُ ْ تُ َ َ ُ َ َّ
ٰ ذ َّ نَّ �ةُ
پیغمبر؟لص؟ وحی نازل شــد ،شــنیدم��« .ل� ي�ا رسول الل ِه ما ه ِ� ِه الر� »؛
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ٰ
پرســیدم :ایــن چــه صدایی بود که من شــنیدم؟ فرمــود« :ه ذ�ا
از پیغمبــر
شَّ ْ نُ قَ ْ َأ
َ
َ
ت
ْ
ال� ي�طا� �د � ِي�س ِم ن� ِع ب�اد ِ� ِه»؛ این نالهی یأس شیطان بود ،از اینکه َبتواند
أ
َّ َ َ
مردم َرا گمراه کند .چراغ هدایت آمد .بعد فرمودِ :إ«� ن�ك ت� ْس َم ُع َما � ْس َم ُع َو
أ
تَ� ٰ
ری ما � َری» .این ،نزدیکی و قرب امیرالمؤمنیــن؟س؟ به پیغمبر؟لص؟ از

دوران کودکــی اســت .در دوران کودکــی بــه پیغمبــر؟لص؟ ایمــان آورد ،با
پیغمبر؟لص؟ نماز خواند ،با پیغمبر؟لص؟ جهاد کرد ،برای پیغمبر؟لص؟
فــدا کاری کــرد .در طــول زندگی خــود ،در حیات پیغمبــر؟لص؟ یک جور،
بعــد از رحلــت پیغمبــر؟لص؟ هــم در ادوار مختلــف ،بــرای اقامــهی حق،
اقامــهی دیــن خدا ،حفظ اســام ،همهی تالش خود را بــه عرصه آورد .از
نظــر پیغمبر ا کرم؟لص؟ ،میــزان حق ،امیرالمؤمنین؟س؟ اســت .از طریق
ســنی و شــیعه نقل شــده اســت کهَ :
«ع ِل ٌّی َم َع ْال َح ّق َو ْال َح ُّق َم َع َع ِل ٌّی َی ُ
دور
ِ
َح ْی ُثما دار»؛ ا گر دنبال حقید ،ببینید علی؟س؟ کجا ایستاده است ،او چه
میکند ،انگشــت اشارهی او به کدام سو است .زندگی امیرالمؤمنین؟س؟
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یک چنین زندگیای است.
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