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امامت و والیت





7/ بركات والیت عهدی امام  رضا)ع( برای شیعیان 

19/ جهاد مقدس امام موسى بن جعفر)ع( 

25/ والیت، یعنى حاكمیت و سرپرستى در جامعه اسالمى 

33/ والیت اسـالمى یعنى حاكمیت انسـانهای پارسـا و مخالف 

با شـهوات 

39/ وظیفه داریم خود را شایسته انتساب به اهل بیت)ع( كنیم 

43/ محبت واقعى نسبت به اهل بیت)ع( 

49/ معنای نصـب امیرالمؤمنین)ع(، اهمیـت دادن به معیارهای 

ارزشـى اسالم 

53/ والیت اهل بیت)ع( ، استمرار نبوت پیامبر)ص( 

59/ توجـه به بعد سیاسـى والیـت، باطل كننده شـبهه جدایى 

سیاست  از  دین 

65/ اساس و پایه بودن والیت برای اسالم، مضمون حادثه غدیر 

71/ والیت الزمه حكومت و تسّلط الهى 

77/ ارتباط خاص بسیجیان با امام زمان)عج( 

83/ فلسـفه بسـیار عمیق غدیـر؛ تعلیـم  و تربیت  انسـانها تا 

ایجـاد جامعه ای  سـعادتمند 

89/ تعلق غدیر به همه مسلمانان عالم 

93/ غدیر؛ نشان دهنده جامعیت اسالم و نگاه به آینده 

99/ حاكمیت و عظمت اسالم، به بركت روح والیت 

105/ مسئله والیت، نمایش دهنده توجه اسالم به حكومت 

113/ حادثه غدیر معین كننده تكلیف مسیر عمومى امت اسالمى 

119/ جامعه هادی به حق، با سرپرستى امام عادل 

125/ والیت مطلقه فقیه و انعطاف پذیری دستگاه والیت 

فهرست



»معرفتهاتـان را بـاال ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهای سیاسـى 
و اوراق روزنامه هـا و پرسـه زدن در سـایتهای گوناگـون قرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نیسـت... سـطح معرفت دینـى باال بـرود؛ ایـن یكـى از كارهاسـت كه حتمـًا الزم 

اسـت. به نظـر مـن آن كاری كه مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسـالمى اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بُـروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاِص 
خـود بود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاِت مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.



بركات والیت عهدی امام  رضا)علیه السالم( برای شیعیان

حساس ترین دوران های تاریخ اسالم
عنصر »مبارزه حاد سیاسى« در حیات ائمه

مدیریت هوشمندانه و شجاعانه تشیع
ناكامى دشمنان در سركوب جریان تشیع

تدبیر الهى امام هشتم در هدایت جریان تشیع
عقبه فكری مأمون در والیتعهدی امام:

الف( تضعیف مبارزات انقالبى و خستگى ناپذیر تشیع
ب( مشروعیت بخشى به دستگاه خالفت

ج(  زیر نظر گرفتن امام و سلحشوران علوی
د( افتراق بین امام و امت اسالمى

ه( كسب وجهه معنوی برای دستگاه خالفت
و( پوشاندن خطاها و زشتى های دستگاه خالفت

سیاستها و تدابیر امام در مقابل مأمون:
الف( اظهار بدبینى و كراهت امام از این سفر 

ب( دست رد زدن امام به پیشنهاد والیت عهدی
و...



امامت و والیت

بركات والیت عهدی امام  رضا)علیه السالم( برای شیعیان *

بسم اللّ الّرحمن الّرحیم 

حساس ترین دوران های تاریخ اسالم
تشـکیل کنگره علمی زندگی امام هشـتم در جـوار تربت پـاك آن بزرگـوار و همزمان بـا سـالروز والدت آن حضرت، 
گام تـازه ای در جهت روشـنگری چهره تابنـاك ائمه معصومیـن )علیهم الّسـام( و آشـنائی با زندگینامه پر حماسـه 
و پر رنج آن پیشـوایان عظیم الشـأن اسـت. بایـد اعتراف کنیم کـه زندگی ائمه )علیهم الّسـام( به درسـتی شـناخته 

نشـده و ارج و منزلت جهـاد مرارت بـار آنان حتی بر شیعیانشـان پوشـیده مانده اسـت.
علیرغم هزاران کتـاب کوچک و بـزرگ و قدیم و جدیـد در باره زندگـی ائمه امروز همچنـان غباری از ابهـام و اجمال 
بخش عظیمـی از زندگی ایـن بزرگـواران را فراگرفتـه و حیات سیاسـی برجسـته ترین چهره های خانـدان نبوت که 
دو قرن و نیـم از حساسـترین دوران هـای تاریـخ اسـام را در برمی گیرد با غـرض ورزی یـا بی اعتنایی و یـا کج فهمی 
بسـیاری از پژوهندگان و نویسـندگان روبرو شـده اسـت، این اسـت که ما از یک تاریخچه ی مدون و مضبـوط درباره 

زندگی پرحادثه و پرماجرای آن پیشـوایان تهیدسـتیم.

عنصر »مبارزه حاد سیاسى« در حیات ائمه
زندگـی امـام هشـتم کـه قریـب بیسـت سـال از ایـن دوره ی تعییـن کننـده و مهـم را فـرا گرفتـه از جملـه ی 

برجسـته ترین بخشـهای آن اسـت کـه بجاسـت اگـر دربـاره آن تأمـل و تحقیـق الزم بـکار رود.

*. پیام به کنگره ی علمی بین المللی امام علی بن موسی الرضا علیه الّسام 1363/05/18
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مهمتریـن چیزی کـه در زندگی ائمـه بطور شایسـته مورد توجـه قرار نگرفتـه، عنصر »مبارزه حاد سیاسـی« اسـت. 
از آغـاز نیمـه دوم قـرن اول هجری کـه خافت اسـامی بطور آشـکار بـا پیرایه هـای سـلطنت آمیخته شـد و امامت 
اسـامی به حکومـت جابرانه ی پادشـاهی بـدل گشـت، ائمه اهـل بیـت )علیهم الّسـام( مبارزه سیاسـی خـود را به 
شـیوه ای متناسـب با اوضاع و شـرائط، شـدت بخشـیدند. ایـن مبـارزه بزرگتریـن هدفش تشـکیل نظام اسـامی و 
تأسـیس حکومتـی بـر پایـه ی امامت بـود. بی شـک تبیین و تفسـیر دیـن بـا دیـدگاه مخصوص اهـل بیـت وحی، و 
رفـع تحریف هـا و کج فهمی هـا از معارف اسـامی و احـکام دینـی نیز هـدف مهمی بـرای جهـاد اهل بیت بحسـاب 
می آمـد. اما طبـق قرائـن حتمی، جهـاد اهـل بیت به ایـن هدفهـا محـدود نمی شـد. و بزرگتریـن هـدف آن، چیزی 
جز تشـکیل حکومت علوی و تأسـیس نظـام عادالنه اسـامی نبـود. بیشـترین دشـواریهای زندگـی مرارت بـار و پر 
از ایثـار ائمـه و یاران آنـان بخاطـر داشـتن این هـدف بـود و ائمـه از دوران امـام سـجاد و بعـد از حادثه ی عاشـورا به 
زمینه سـازی درازمـدت برای ایـن مقصـود پرداختنـد. در تمـام دوران صد و چهل سـاله ی میـان حادثه ی عاشـورا و 
والیت عهدی امام هشـتم جریان وابسـته به امامـان اهل بیت - یعنی شـیعیان - همیشـه بزرگتریـن و خطرناکترین 
دشـمن دسـتگاههای خافت بـه حسـاب می آمـد. در این مـدت بارهـا زمینه هـای آمـاده ای پیـش آمد و مبـارزات 
تشـیع کـه بایـد آن را نهضـت علـوی نـام داد بـه پیروزیهـای بزرگـی نزدیـک گردید، امـا هر بـار موانعـی بر سـر راه 
پیروزی نهائـی پدیـد می آمـد و غالبـاً بزرگترین ضربـه از ناحیـه تهاجم بـر محـور و مرکز اصلـی این نهضـت، یعنی 
شـخص امام در هر زمان و بـه زندان افکنـدن یا به شـهادت رسـاندن آن حضرت وارد می گشـت و هنگامـی که نوبت 
بـه امام بعـد می رسـید، اختناق و فشـار و سـختگیری بـه حدی بـود که بـرای آماده کـردن زمینـه به زمـان طوالنی 

دیگـری نیـاز بود.

مدیریت هوشمندانه و شجاعانه تشیع
ائمه در میـان طوفان سـخت این حـوادث هوشـمندانه و شـجاعانه تشـیع را همچـون جریانـی کوچک امـا عمیق و 
تند و پایـدار از البای گذرگاههای دشـوار و خطرنـاك گذراندنـد. و خلفای اموی و عباسـی در هیچ زمان نتوانسـتند 
با نابود کردن امـام، جریـان امامت را نابـود کننـد. و این خنجـر برنده همـواره در پهلوی دسـتگاه خافت، فـرو رفته 
مانـد و بـه صـورت تهدیـدی همیشـگی آسـایش را از آنان سـلب کـرد. هنگامـی کـه موسـی بن جعفر پس از سـالها 
حبس در زندان هارونی مسـموم و شـهید شـد، در قلمرو وسـیع سـلطنت عباسـی اختناقی کامل حکمفرمـا بود. در 
آن فضای گرفته کـه به گفته ی یکـی از یـاران علی بن موسـی )علیه الّسـام(: »از شمشـیر هارون خـون می چکید«، 
بزرگتریـن هنـر امـام معصـوم و بزرگوار مـا آن بـود کـه توانسـت درخـت تشـیع را از گزند طوفـان حادثه بسـامت 
بـدارد و از پراکندگـی و دلسـردی یاران پـدر بزرگوار مانع شـود. بـا شـیوه ی تقیه آمیز شـگفت آوری جان خـود را که 
محور و روح جمعیت شـیعیان بـود حفظ کـرد و در دوران قـدرت مقتدرین خلفای بنی عبـاس و در دوران اسـتقرار و 
ثبات کامـل آن رژیم، مبـارزات عمیق امامت را ادامه داد. تاریخ نتوانسـته اسـت ترسـیم روشـنی از دوران ده سـاله ی 
زندگـی امام هشـتم در زمان هـارون و بعـد از او در دوران پنج سـاله ی جنگهـای داخلی میان خراسـان و بغـداد به ما 
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ارائـه کند،امـا به تدبـر میتـوان فهمید که امـام هشـتم در ایـن دوران همـان مبـارزه ی درازمـدت اهل بیـت را که در 
همه اعصـار بعد از عاشـورا اسـتمرار داشـته با همـان جهت گیـری و همـان اهـداف ادامه میداده اسـت.

ناكامى دشمنان در سركوب جریان تشیع
هنگامی کـه مأمون در سـال صدونودوهشـت از جنگ قـدرت با امیـن فراغـت یافت و خافـت بی منـازع را به چنگ 
آورد، یکـی از اولین تدابیـر او حل مشـکل علویـان و مبارزات تشـیع بود.او بـرای این منظـور، تجربه همـه ی خلفای 
سـلف خود را پیش چشـم داشـت. تجربـه ای که نمایشـگر قـدرت و وسـعت و عمـق روزافـزون آن نهضـت و ناتوانی 
دسـتگاههای قـدرت از ریشـه کن کـردن و حتی متوقـف و محدود کـردن آن بـود. او می دید که سـطوت و حشـمت 
هارونـی حتی با بـه بند کشـیدن طوالنـی و باالخره مسـموم کـردن امـام هفتم در زنـدان هم نتوانسـت از شورشـها 
و مبارزات سیاسـی، نظامـی، تبلیغاتـی و فکری شـیعیان مانع شـود.او اینـک در حالی کـه از اقتدار پدر و پیشـینیان 
خود نیـز برخـوردار نبود و بعـاوه بر اثـر جنگهای داخلـی میان بنی عباس، سـلطنت عباسـی را در تهدید مشـکات 

بزرگی مشـاهده می کـرد، بی شـک الزم بـود بـه خطر نهضـت علویـان به چشـم جدی تـری بنگرد.
شـاید مأمـون در ارزیابـی خطر شـیعیان بـرای دسـتگاه خـود واقـع بینانـه فکر می کـرد. گمـان زیـاد بر این اسـت 
که فاصله پانـزده سـاله ی بعد از شـهادت امـام هفتم تـا آن روز و بویـژه فرصت پنـج سـاله جنگهای داخلـی، جریان 

تشـیع را از آمادگـی بیشـتری برای برافراشـتن پرچـم حکومـت علوی برخـوردار سـاخته بود.
مأمون ایـن خطـر را زیرکانـه حـدس زد و درصـدد مقابله بـا آن برآمـد و بدنباله همیـن ارزیابـی و تشـخیص بود که 
ماجـرای دعوت امـام هشـتم از مدینه بـه خراسـان و پیشـنهاد الزامی ولـی عهدی بـه آن حضـرت پیش آمـد. و این 

حادثـه کـه در همـه ی دوران طوالنـی امامت کـم نظیـر و یا در نـوع خـود بی نظیـر بود تحقـق یافت.

تدبیر الهى امام هشتم در هدایت جریان تشیع
اکنون جـای آن اسـت که بـه اختصـار، حادثـه ولیعهـدی را مـورد مطالعـه قـرار دهیـم. در ایـن حادثه امام هشـتم 
علی بن موسـی الرضا در برابـر یـک تجربـه تاریخـی عظیـم قـرار گرفـت و در معرض یـک نبـرد پنهانی سیاسـی که 

پیـروزی یـا ناکامـی آن می توانسـت سرنوشـت تشـیع را رقـم بزند، واقع شـد.
در ایـن نبرد رقیـب که ابتـکار عمل را بدسـت داشـت و بـا همـه ی امکانات بـه میدان آمـده بـود مأمون بـود. مأمون 
بـا هوشـی سرشـار و تدبیـری قـوی و فهـم و درایتـی بـی سـابقه قـدم در میدانی نهـاد که اگـر پیـروز می شـد و اگر 
میتوانسـت آنچنانکـه برنامه ریـزی کـرده بـود کار را بـه انجـام برسـاند،یقیناًبه هدفـی دسـت می یافت که از سـال 
چهـل هجـری یعنـی از شـهادت علی بن ابی طالـب هیـچ یـک از خلفـای امـوی و عباسـی بـا وجـود تـاش خـود 
نتوانسـته بودنـد به آن دسـت یابنـد، یعنـی می توانسـت درخت تشـیع را ریشـه کن کنـد، و جریـان معارضـی را که 

همـواره همچـون خـاری در چشـم سـردمداران خافتهـای طاغوتی فـرو رفته بـود، بکلـی نابود سـازد.
اما امام هشـتم با تدبیـری الهی بـر مأمون فائـق آمـد و او را در میـدان نبرد سیاسـی ئی که خود بـه وجـود آورده بود، 
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بطـور کامل شکسـت داد. و نه فقط تشـیع، ضعیف یا ریشـه کن نشـد بلکه حتی سـال دویسـت و یک هجـری، یعنی 
سـال والیت عهدی آن حضرت، یکی از پربرکت ترین سـالهای تاریخ تشـیع شـد و نفس تـازه ای در مبـارزات علویان 
دمیده شـد. و ایـن همه بـه برکت تدبیـر الهـی امام هشـتم و شـیوه ی حکیمانـه ای بود کـه آن امـام معصـوم در این 

آزمایش بزرگ از خویشـتن نشـان داد.

عقبه فكری مأمون در والیتعهدی امام:

الف( تضعیف مبارزات انقالبى و خستگى ناپذیر تشیع
بـرای این که پرتوی بر سـیمای ایـن حادثه عجیب افکنده شـود به تشـریح کوتاهـی از تدبیر مأمـون و تدبیـر امام در 

ایـن حادثـه می پردازیم.
مأمون از دعوت امام هشتم به خراسان چند مقصود عمده را تعقیب می کرد:

اولیـن و مهمترین آنها، تبدیـل صحنه ی مبـارزات حاد انقابی شـیعیان به عرصـه ی فعالیت سیاسـی آرام و بی خطر 
بـود. همان طور که گفتم شـیعیان در پوشـش تقیـه، مبارزاتی خسـتگی ناپذیر و تمام نشـدنی داشـتند،این مبارزات 
کـه بـا دو ویژگـی همـراه بـود، تأثیـر توصیف ناپذیـری در برهـم زدن بسـاط خافـت داشـت، آن دو ویژگـی، یکـی 

مظلومیت بـود و دیگری قداسـت.
شـیعیان با اتکاء بـه این دو عامـل نفوذ، اندیشـه ی شـیعی را کـه همان تفسـیر و تبییـن اسـام از دیـدگاه ائمه اهل 
بیت اسـت، به زوایـای دل و ذهن مخاطبیـن خود می رسـاندند و هر کسـی را کـه از انـدك آمادگی برخـوردار بود به 
آن طـرز فکر متمایـل و یا مؤمـن می سـاختند و چنین بـود که دائـره ی تشـیع، روزبه روز در دنیای اسـام گسـترش 
می یافـت. و همـان مظلومیـت و قداسـت بـود کـه بـا پشـتوانه تفکـر شـیعی، این جـا و آن جـا در همـه ی دوران هـا 

قیام هـای مسـلحانه و حـرکات شورشـگرانه را برضـد دسـتگاههای خافـت سـازماندهی می کرد.
مأمون می خواسـت یـک بـاره آن خفـا و اسـتتار را از ایـن جمـع مبـارز بگیـرد و امـام را از میـدان مبـارزه انقابی به 
میـدان سیاسـت بکشـاند و بدینوسـیله کارآئی نهضت تشـیع را کـه بر اثر همـان اسـتتار و اختفـا روزبـه روز افزایش 
یافته بود بـه صفر برسـاند. با ایـن کار مأمـون آن دو ویژگی مؤثـر و نافذ را نیـز از گـروه علویان می گرفـت زیرا جمعی 
که رهبرشـان فرد ممتـاز دسـتگاه خافـت و ولیعهد پادشـاه مطلق العنـان وقـت و متصرف در امور کشـور اسـت نه 

مظلوم اسـت و نـه آنچنـان مقدس.
ایـن تدبیر می توانسـت فکر شـیعی را هـم در ردیـف بقیه ی عقایـد و افـکاری کـه در جامعـه طرفدارانی داشـت قرار 
دهـد و آن را از حـد یک تفکـر مخالف دسـتگاه که اگرچـه از نظر دسـتگاهها، ممنـوع و مبغوض اسـت، از نظـر مردم 

بخصوص ضعفـا پرجاذبـه و اسـتفهام برانگیز اسـت، خارج سـازد.
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ب( مشروعیت بخشى به دستگاه خالفت
دوم: تخطئه مدعای تشـیع مبنـی بر غاصبانـه بودن خافتهـای اموی و عباسـی و مشـروعیت دادن به ایـن خافتها 
بـود. مأمون با ایـن کار به همـه ی شـیعیان، مزورانه ثابـت می کرد که ادعـای غاصبانه و نامشـروع بـودن خافت های 
مسـلط کـه همـواره جـزو اصـول اعتقـادی شـیعه بـه حسـاب می رفتـه یـک حـرف بی پایـه و ناشـی از ضعـف و 
عقده های حقارت بوده اسـت، چـه اگر خافتهـای دیگـران نامشـروع و جابرانه بود خافـت مأمون هم که جانشـین 
آنهاسـت می باید نامشـروع و غاصبانه باشـد، و چـون علی بن موسـی الرضا بـا ورود در آن دسـتگاه و قبول جانشـینی 
مأمـون، او را قانونـی و مشـروع دانسـته پـس بایـد بقیه خلفـا هـم از مشـروعیت برخـوردار بـوده باشـند و این نقض 
همـه ی ادعاهای شـیعیان اسـت. با ایـن کار نـه فقـط مأمـون از علی بن موسـی الرضا بر مشـروعیت حکومـت خود و 
گذشـتگانش اعتراف می گرفت بلکـه یکـی از ارکان اعتقادی تشـیع را که همـان ظالمانه بودن پایـه ی حکومت های 

قبلی اسـت نیـز درهـم می کوبید.
عـاوه بـر ایـن، ادعـای دیگـر شـیعیان مبنـی بـر زهـد و پارسـائی و بی اعتنائـی ائمه بـه دنیا نیـز بـا ایـن کار نقض 
می شـد، و چنیـن وانمود می شـد کـه آن حضـرت فقط در شـرایطی کـه بدنیـا دسترسـی نداشـته اند نسـبت به آن 
زهد می ورزیدنـد و اکنون کـه درهای بهشـت دنیا به روی ایشـان باز شـد، بسـوی آن شـتافتند و مثل دیگـران خود 

را از آن مغتنـم کردنـد.

ج(  زیر نظر گرفتن امام و سلحشوران علوی
سـوم: این کـه مأمـون بـا ایـن کار، امـام را که همـواره یـک کانـون معارضـه و مبـارزه بـود در کنتـرل دسـتگاههای 
خود قـرار مـی داد و بجـز خـود آن حضرت، همـه سـران و گردنکشـان و سلحشـوران علـوی را نیـز در سـیطره خود 
در مـی آورد، و ایـن موفقیتی بود کـه هرگـز هیچیک از اسـاف مأمون چـه بنی امیـه و چه بنـی عباس برآن دسـت 

بودند. نیافتـه 

د( افتراق بین امام و امت اسالمى
چهارم: این کـه امـام را که یک عنصـر مردمـی و قبله امیدهـا و مرجع سـئوالها و شـکوه ها بـود در محاصـره ماموران 
حکومت قرار مـی داد و رفتـه رفته رنگ مردمـی بـودن را از او مـی زدود و میـان او مردم و سـپس میـان او و عواطف و 

محبتهـای مـردم فاصلـه می افکند.

ه( كسب وجهه معنوی برای دستگاه خالفت
هدف پنجـم این بـود که با ایـن کار بـرای خود وجهـه و حیثیتـی معنوی کسـب می کرد، طبیعـی بود کـه در دنیای 
آن روز همـه او را بر این که فرزنـدی از پیغمبر و شـخصیت مقدس و معنـوی را به ولیعهـدی خود برگزیـده و برادران 
و فرزنـدان خـود را از این امتیاز محروم سـاخته اسـت سـتایش کنند و همیشـه چنین اسـت کـه نزدیکـی دینداران 
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به دنیـا طلبان از آبـروی دینـداران میکاهـد و بر آبـروی دنیاطلبـان می افزاید.

و( پوشاندن خطاها و زشتى های دستگاه خالفت
ششـم آن کـه در پنـدار مأمـون، امام بـا اینـکار بـه یـک توجیه گـر دسـتگاه خافت بـدل می گشـت، بدیهی اسـت 
شـخصی در حد علمـی و تقوائـی امـام بـا آن حیثیـت و حرمت بی نظیـری کـه وی بعنـوان فرزنـد پیامبر در چشـم 
همـگان داشـت، اگـر نقـش توجیـه حـوادث را در دسـتگاه حکومـت برعهـده می گرفـت هیـچ نغمـه ی مخالفـی 
نمی توانسـت خدشـه ای بر حیثیـت آن دسـتگاه وارد سـازد، ایـن همـان حصار منیعـی بود کـه میتوانسـت همه ی 

خطاهـا و زشـتی های دسـتگاه خافـت را از چشـم ها پوشـیده بـدارد.
بجز اینها هدفهای دیگری نیز برای مأمون متصور بود.

سیاستها و تدابیر امام در مقابل مأمون:

الف( اظهار بدبینى و كراهت امام از این سفر 
چنانکه مشـاهده می شـود این تدبیـر بقـدری پیچیـده و عمیق اسـت که یقینـاً هیچکس جـز مأمون نمی توانسـت 
آن را بخوبـی هدایت کنـد و بدین جهـت بود کـه دوسـتان و نزدیکان مأمـون از ابعـاد و جوانـب آن بی خبـر بودند.از 
برخی گزارشـهای تاریخـی چنین بر می آیـد که حتی فضل بن سـهل وزیـر و فرمانـده کل و مقرب ترین فرد دسـتگاه 
خافت نیـز از حقیقـت و محتوای این سیاسـت، بـی خبر بوده اسـت. مأمـون حتی بـرای این که هیچگونـه ضربه ای 
بـر هدفهـای وی از این حرکـت پیچیـده وارد نیاید داسـتان های جعلـی برای علـت و انگیزه ایـن اقدام می سـاخت و 

بـه ایـن و آن می گفت.
حقاً بایـد گفـت سیاسـت مأمـون از پختگـی و عمـق بی نظیـری برخـوردار بـود، امـا آن سـوی دیگر ایـن صحنه ی 
نبـرد، امام علی بن موسـی الرضا اسـت و همین اسـت کـه علیرغـم زیرکی شـیطنت آمیز مأمـون، تدبیر پختـه و همه 
جانبـه ی او را بـه حرکتـی بی اثـر و بازیچـه ای کودکانـه بـدل می کنـد. مأمون بـا قبـول آن همـه زحمت و بـا وجود 
سـرمایه گذاری عظیمـی کـه در این راه کـرد از ایـن عمل نـه تنها طرفـی بر نبسـت بلکه سیاسـت او به سیاسـتی بر 
ضد او بدل شـد. تیـری که بـا آن، اعتبـار و حیثیـت و مدعاهـای امـام علی بن موسـی الرضا را هـدف گرفته بـود خود 
او را آمـاج قـرار داد، بطوریکـه بعد از گذشـت مدتـی کوتاه ناگزیر شـد همـه ی تدابیـر گذشـته خـود را کأن لم یکن 
شـمرده، باالخره همان شـیوه ای را در برابـر امام در پیـش بگیرد که همـه گذشـتگانش در پیش گرفتـه بودند یعنی 
»قتل«، و مأمـون کـه در آرزوی چهره ی قداسـت مآب خلیفـه ای موجـه و مقدس و خردمنـد، این همه تـاش کرده 
بود سـرانجام در همـان مزبله ای کـه همه خلفـای پیش از او در آن سـقوط کـرده بودند یعنی فسـاد و فحشـا و عیش 

و عشـرت توأم بـا ظلـم و کبر فـرو غلتید.
دریـده شـدن پـرده ریـای مأمـون در زندگـی پانـزده سـاله او پـس از حادثـه ولیعهـدی را در دههـا نمونـه می توان 
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مشـاهده کـرد کـه از جملـه بـه خدمـت گرفتـن قاضـی القضاتـی فاسـق و فاجـر و عیـاش همچـون یحیی بن اکثم 
و همنشـینی و مجالسـت بـا عمـوی خواننـده و خنیاگـرش ابراهیم بن مهـدی و آراسـتن بسـاط عیـش و نـوش و 
پـرده دری در دارالخافـه ی او در بغداد اسـت. اکنـون به تشـریح سیاسـتها و تدابیر امـام علی بن موسـی الرضا در این 

می پردازیـم. حادثـه 
1- هنگامی کـه امـام را از مدینه به خراسـان دعـوت کردند آن حضـرت فضـای مدینـه را از کراهـت و نارضائی خود 
پرکـرد، بطوریکـه همـه کـس در پیرامـون امام یقیـن کردنـد که مأمـون با نیـت سـوء حضـرت را از وطن خـود دور 
می کنـد. امام بدبینـی خود بـه مأمـون را با هـر زبان ممکـن به همـه ی گوشـها رسـاند. در وداع بـا حرم پیغمبـر، در 
وداع بـا خانـواده اش هنگام خـروج از مدینـه، در طـواف کعبه کـه بـرای وداع انجام مـی داد، با گفتـار و رفتار، بـا زبان 
دعـا و زبان اشـک، بـر همه ثابـت کرد که این سـفر، سـفر مـرگ اوسـت. همه کسـانی کـه باید طبـق انتظـار مأمون 
نسـبت به او خوش بین و نسـبت به امـام به خاطـر پذیرش پیشـنهاد او بدبیـن می شـدند در اولین لحظات این سـفر 
دلشـان از کینه مأمون کـه امـام عزیزشـان را این طـور ظالمانـه از آنان جـدا می کـرد و به قتلـگاه می برد لبریز شـد.

ب( دست رد زدن امام به پیشنهاد والیت عهدی
2- هنگامـی کـه در مـرو پیشـنهاد والیـت عهـدی آن حضـرت مطرح شـد، حضـرت بـه شـدت اسـتنکاف کردند و 
تـا وقتـی مأمـون صریحـاً آن حضـرت را تهدیـد بـه قتـل نکـرد آن را نپذیرفتنـد. ایـن مطلـب همـه جـا پیچید که 
علی بن موسـی الرضا ولیعهدی و پیـش از آن خافـت را که مأمـون به او با اصرار پیشـنهاد کـرده بود نپذیرفته اسـت. 
دسـت اندرکاران امور کـه به ظرافـت تدبیر مأمـون واقـف نبودند ناشـیانه عدم قبـول امـام را همه جا منتشـر کردند، 
حتی فضل بن سـهل در جمعـی از کارگـزاران و مأمـوران حکومـت گفت من هرگـز خافـت را چنین خـوار ندیده ام، 

امیرالمؤمنیـن آن را بـه علی بن موسـی الرضا تقدیـم می کنـد و علی بن موسـی دسـت رد بـه سـینه ی او می زنـد.
خود امـام از هر فرصتـی، اجباری بـودن ایـن منصب را بـه گوش ایـن و آن می رسـاند، همـواره می گفت مـن تهدید 
به قتل شـدم تـا ولیعهـدی را قبول کـردم. طبیعی بـود که این سـخن همچـون عجیب تریـن پدیده سیاسـی، دهان 
به دهان و شـهر به شـهر پراکنده شـود و همه آفـاق اسـام در آن روز یا بعدهـا بفهمند کـه در همان زمان که کسـی 
مثـل مأمون فقـط به دلیـل آن کـه از ولیعهدی بـرادرش امین عزل شـده اسـت بـه جنگی چند سـاله دسـت می زند 
و هـزاران نفـر از جمله بـرادرش امین را بـه خاطر آن به قتل می رسـاند و سـر برادرش را از روی خشـم شـهر به شـهر 
می گرداند، کسـی مثـل علی بن موسـی الرضا پیدا می شـود که بـه ولیعهـدی بـا بی اعتنائی نـگاه می کنـد و آن را جز 
با کراهـت و در صـورت تهدید بـه قتـل نمی پذیرد. مقایسـه ای کـه از ایـن رهگذر میـان امـام علی بن موسـی الرضا و 
مأمـون عباسـی در ذهن ها نقش می بسـت درسـت عکـس آن چیـزی را نتیجه مـی داد که مأمـون به خاطـر آن این 

سـرمایه گذاری را کـرده بود.
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ج( عدم دخالت مطلق امام در امور خالفت
3- بـا ایـن همـه علی بن موسـی الرضا فقط بدیـن شـرط ولیعهـدی را پذیرفـت کـه در هیچیـک از شـئون حکومت 
دخالـت نکند و بـه جنگ و صلـح و عـزل و نصب و تدبیـر امـور نپـردازد و مأمون که فکـر می کـرد فعًا در شـروع کار 
این شـرط قابـل تحمـل اسـت و بعدها بـه تدریـج می تـوان امـام را بـه صحنـه فعالیت هـای خافتـی کشـانید، این 
شـرط را از آن حضـرت قبـول کـرد. روشـن اسـت که بـا تحقـق این شـرط، نقشـه ی مأمـون نقـش برآب می شـد و 

بیشـترین هدف هـای او نـا بـرآورده می گشـت.
امـام در همـان حـال کـه نـام ولیعهـد داشـت و قهـراً از امکانـات دسـتگاه خافـت نیـز برخـوردار می بود چهـره ای 
به خـود می گرفت کـه گوئـی با دسـتگاه خافـت، مخالـف و بـه آن معتـرض اسـت، نه امـری، نـه نهیی، نـه تصدی 
مسـئولیتی، نه قبول شـغلی نه دفاعی از حکومـت و طبعاً نـه هیچگونه توجیهـی برای کارهای آن دسـتگاه. روشـن 
اسـت کـه عضـوی در دسـتگاه حکومـت کـه چنیـن بـا اختیـار و اراده خـود، از همـه مسـئولیت ها کنـاره می گیرد 
نمی تواند نسـبت بـه آن دسـتگاه صمیمـی و طرفدار باشـد. مأمون بـه خوبی ایـن نقیصه را حـس می کـرد و لذا پس 
از آن کـه کار ولیعهـدی انجام گرفـت بارهـا در صدد برآمـد امام را بـر خاف تعهـد قبلی بـا لطائف الحیل به مشـاغل 
خافتی بکشـاند و سیاسـت مبارزه منفـی امام را نقـض کند، اما هـر دفعه امام هشـیارانه نقشـه او را خنثـی می کرد.

یـک نمونـه همان اسـت کـه معمـر بن خـاد از خـود امـام هشـتم نقـل می کنـد که مأمـون بـه امـام می گویـد اگر 
ممکن اسـت به کسـانی که از او حرف شـنوی دارنـد در بـاب مناطقی که اوضاع آن پریشـان اسـت چیـزی بنویس و 
امـام اسـتنکاف می کند و قـرار قبلی کـه همان عـدم دخالت مطلـق اسـت را به یـادش مـی آورد و نمونه بسـیار مهم 
و جالـب دیگـر ماجـرای نماز عید اسـت کـه مأمون بـه ایـن بهانه »کـه مـردم قـدر تـو را بشناسـند و دلها آنـان آرام 
گیرد« امـام را بـه امامـت نمـاز عید دعـوت می کنـد. امـام اسـتنکاف می کنـد و پـس از این کـه مأمـون اصـرار را به 
نهایـت می رسـاند امام بـه این شـرط قبـول می کند کـه نمـاز را بـه شـیوه پیغمبـر و علی بن ابی طالـب به جـا آورد و 
آنگاه امـام از این فرصت چنـان بهـره ای می گیرد که مأمـون را از اصـرار خود پشـیمان می سـازد و امـام را از نیمه راه 

نماز بـر می گردانـد، یعنی بـه ناچـار ضربه ی دیگـری بـر ظاهـر ریاکارانه ی دسـتگاه خـود وارد می سـازد.

د( علنى كردن مسأله امامت و رساندن پیام تشیع 
4- اما بهره بـرداری اصلـی امـام از این ماجرا بسـی از اینهـا مهم تر اسـت: امام بـا قبول ولیعهدی، دسـت بـه حرکتی 
می زند کـه در تاریخ زندگـی ائمه پـس از پایـان خافت اهـل بیت در سـال چهلم هجـری تـا آن روز و تا آخـر دوران 
خافت بی نظیر بـوده اسـت و آن برما کـردن داعیـه ی امامت شـیعی در سـطح عظیم اسـام و دریدن پـرده غلیظ 
تقیه و رسـاندن پیام تشـیع به گـوش همه مسلمانهاسـت. تریبـون عظیم خافـت در اختیار امـام قرار گرفـت و امام 
در آن سـخنانی را کـه در طول یکصد و پنجاه سـال جـز در خفا و با تقیـه و به خصیصیـن و یاران نزدیک گفته نشـده 
بود به صـدای بلند فریاد کـرد و بـا اسـتفاده از امکانـات معمولی آن زمـان که جـز در اختیار خلفـا و نزدیـکان درجه 

یـک آنها قـرار نمی گرفـت آن را بـه گوش همه رسـاند.



امامت و والیت

15

مناظـرات امـام در مجمـع علمـا و در محضر مأمـون کـه در آن قویتریـن اسـتداللهای امامـت را بیان فرموده اسـت، 
نامه ی جوامع الشـریعه کـه در آن همه رئـوس مطالب عقیدتی و فقهی شـیعی را برای فضل بن سـهل نوشـته اسـت، 
حدیث معـروف امامت کـه در مـرو بـرای عبدالعزیزبن مسـلم کـرده اسـت، قصائـد فراوانی کـه در مـدح آن حضرت 
به مناسـبت والیت عهـدی سـروده شـده و برخـی از آن مانند قصیـده ی دعبـل و ابونواس همیشـه در شـمار قصائد 

برجسـته ی عربی به شـمار رفته اسـت، نمایشـگر ایـن موفقیـت عظیم امام اسـت.
در آن سـال در مدینـه و شـاید در بسـیاری از آفـاق اسـامی هنگامـی کـه خبـر والیت عهـدی علی بن موسـی الرضا 
رسـید در خطبه فضائل اهل بیـت بر زبان رانده شـد. اهـل بیت پیغمبـر که هفتاد سـال علناً بـر منبرها دشـنام داده 
شـدند و سـالهای متمادی دیگر کسـی جـرأت بـر زبـان آوردن فضائل آنهـا را نداشـت، اکنـون همه جا بـه عظمت و 
نیکی یاد شـدند، دوسـتان آنان از ایـن حادثه روحیـه و قوت قلـب گرفتنـد، بی خبرها و بی تفاوتها با آن آشـنا شـدند 
و بـه آن گرایش یافتند و دشـمنان سـوگند خـورده احسـاس ضعف و شکسـت کردنـد، محدثین و متفکرین شـیعه 
معارفـی را که تـا آنـروز جز در خلـوت نمی شـد به زبـان آورد، در جلسـات درسـی بـزرگ و مجامـع عمومی بـر زبان 

راندنـد.

ه( حضور و ارتباط عمیق امام با مردم
5- در حالی کـه مأمون امـام را جـدا از مـردم می پسـندید و ایـن جدائـی را در نهایت وسـیله ای برای قطـع رابطه ی 
معنـوی و عاطفـی میـان امـام و مـردم می خواسـت، امـام در هـر فرصتـی خـود را در معـرض ارتباط بـا مـردم قرار 
مـی داد، با این کـه مأمـون آگاهانه مسـیر حرکت امـام از مدینـه تا مـرو را به طـرزی انتخاب کـرده بود که شـهرهای 
معـروف به محبـت اهـل بیت ماننـد کوفـه و قـم در سـر راه قـرار نگیرنـد. امـام در همان مسـیر تعییـن شـده، از هر 
فرصتی بـرای ایجـاد رابطـه ی جدیـدی میان خـود و مـردم اسـتفاده کـرد. در اهـواز آیـات امامـت را نشـان داد، در 
بصره خـود را در معرض محبـت دلهائی که بـا او نامهربـان بودند قـرار داد، در نیشـابور حدیث سلسـلةالذهب را برای 
همیشـه به یادگار گذاشـت و عاوه بـر آن نشـانه های معجزه آسـای دیگری نیز آشـکار سـاخت و در جابه جـای این 
سـفر طوالنی فرصت ارشـاد مـردم را مغتنم شـمرد، در مرو که سـر منـزل اصلـی و اقامتـگاه خافت بود هـم هرگاه 

فرصتـی دسـت داد حصارهای دسـتگاه حکومـت را بـرای حضـور در انبـوه جمعیت مردم شـکافت.

و( دلگرمى نهضتهای علوی با والیتعهدی امام 
6- نه تنها سـرجنبانان تشـیع از سـوی امام به سـکوت و سـازش تشـویق نشـدند بلکه قرائـن حاکی از آن اسـت که 
وضع جدید امام موجـب دلگرمی آنان شـد و شورشـگرانی که بیشـترین دوران های عمـر خـود را در کوههای صعب 
العبـور و آبادی هـای دوردسـت و بـا سـختی و دشـواری می گذراندنـد بـا حمایـت امـام علی بن موسـی الرضا حتـی 
مورد احترام و تجلیـل کارگـزاران حکومت در شـهرهای مختلف نیز قرار گرفتند. شـاعر ناسـازگار و تنـد زبانی چون 
دعبل کـه هرگز به هیـچ خلیفـه و وزیر و امیـری روی خوش نشـان نـداده و در دسـتگاه آنـان رحل اقامـت نیافکنده 
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بود و هیچکـس از سـرجنبانان خافت از تیـزی زبان او مصـون نمانده بـود و به همین دلیل همیشـه مـورد تعقیب و 
تفتیش دسـتگاههای دولتی به سـر می بـرد و سـالیان دراز، دار خـود را بـر دوش خود حمـل می کرد و میان شـهرها 
و آبادی ها سـرگردان و فـراری می گذرانیـد، توانسـت به حضور امـام و مقتـدای محبوب خـود برسـد و معروف ترین 
و شـیواترین قصیده خـود را کـه ادعانامه نهضـت علوی بر ضد دسـتگاههای خافت اموی و عباسـی اسـت بـرای آن 
حضرت بسـراید و شـعر او در زمانـی کوتاه بـه همه اقطار عالم اسـام برسـد، بطـوری که در بازگشـت از محضـر امام 

آن را از زبـان رئیـس راهزنان میان راه بشـنود. 

درماندگى همه جانبه مأمون در مواجهه با امام 
اکنون بـار دیگـر نگاهی بـر وضع کلـی صحنه ی ایـن نبـرد پنهانـی کـه مأمـون آن را به ابتـکار خـود آراسـته و امام 

علی بن موسـی را بـا انگیزه هایـی کـه اشـاره شـد بـه آن میـدان کشـانده بـود می افکنیم:
یک سال پس از اعام ولیعهدی وضعیت چنین است:

مأمـون علی بن موسـی را از امکانـات و حرمـت بـی حـد و مـرز برخـوردار کـرده اسـت، امـا همـه می داننـد کـه این 
ولیعهـد عالی مقـام در هیـچ یـک از کارهـای دولتی یـا حکومتـی دخالـت نمی کنـد و به میـل خـود از هـر آنچه به 
دسـتگاه خافت مربـوط می شـود روگردان اسـت و همـه می داننـد کـه او ولیعهـدی را به همین شـرط کـه به هیچ 

کار دسـت نزنـد قبـول کرده اسـت.
مأمون چه در متـن فرمان والیـت عهدی و چـه در گفته ها و اظهـارات دیگـر او را به فضل و تقوا و نسـب رفیـع و مقام 
علمـی منیـع سـتوده اسـت و او اکنـون در چشـم آن مردمی کـه برخـی از او فقط نامـی شـنیده و جمعی بـه همین 
انـدازه هـم او را نشـناخته و شـاید گروهـی بغـض او را همـواره در دل پرورانـده بودنـد بـه عنـوان یک چهـره درخور 
تعظیم و تجلیل و یک انسـان شایسـته ی خافت کـه از خلیفه به سـال و علـم و تقوی و خویشـی با پیغمبـر، بزرگتر 

و شایسـته تر اسـت شـناخته اند.
مأمـون نه تنها بـا حضور او نتوانسـته معارضان شـیعی خـود را به خود خوشـبین و دسـت و زبـان تند آنـان را از خود 
و خافت خـود منصرف سـازد بلکـه حتـی علی بن موسـی مایـه ی امـان و اطمینـان و تقویت روحیـه آنان نیز شـده 
اسـت، در مدینـه و مکـه و دیگر اقطـار مهم اسـامی نـه فقط نـام علی بن موسـی بـه تهمت حـرص بدنیا و عشـق به 
مقام و منصـب از رونـق نیفتاده بلکه حشـمت ظاهـری بر عـزت معنـوی او افزوده شـده و زبـان ستایشـگران پس از 
دهها سـال بـه فضـل و رتبه معنـوی پـدران مظلـوم و معصوم او گشـوده شـده اسـت. کوتاه سـخن آن که مأمـون در 
این قمـار بزرگ نـه تنها چیـزی بدسـت نیـاورده کـه بسـیاری چیزهـا را از دسـت داده و در انتظار اسـت کـه بقیه را 
نیز از دسـت بدهـد. این جا بـود که مأمون احسـاس شکسـت و خسـران کـرد و در صـدد بر آمـد که خطـای فاحش 
خود را جبـران کند و خـود را محتـاج آن دید که پـس از این همه سـرمایه گذاری سـرانجام بـرای مقابله با دشـمنان 
آشـتی ناپذیر دسـتگاههای خافت یعنـی ائمه اهل بیت علیهم الّسـام به همان شـیوه ای متوسـل شـد که همیشـه 

گذشـتگان ظالـم و فاجر او متوسـل شـده بودند، یعنـی قتل.
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بدیهی اسـت قتـل امـام هشـتم پـس از چنـان موقعیت ممتـاز بـه آسـانی میسـور نبـود. قرائـن نشـان می دهد که 
مأمون پیـش از اقـدام قطعی خـود بـرای به شـهادت رسـاندن امـام به کارهـای دیگری دسـت زده اسـت که شـاید 
بتواند این آخرین عاج را آسـان تـر به کار برد، شـایعه پراکنـی و نقل سـخنان دروغ از قول امـام از جمله ایـن تدابیر 
اسـت، به گمـان زیـاد این که ناگهـان در مرو شـایع شـد که علی بن موسـی همـه مـردم را بـردگان خـود می داند جز 

بـا دسـت اندرکاری عمال مأمـون ممکـن نبود.
هنگامی کـه ابی الصلـت این خبـر را بـرای امـام آورد حضرت فرمـود: »بـار الهـا، ای پدیدآورنـده آسـمانها و زمین تو 
شـاهدی که نـه من و نـه هیچ یـک از پدرانـم هرگـز چنین سـخنی نگفته ایـم و این یکـی از همان سـتم هائی اسـت 

کـه از سـوی اینان بـه ما می شـود«.
تشـکیل مجالس مناظره بـا هر آن کسـی که کمتـر امیـدی به غلبـه او بر امـام می رفـت نیـز از جمله همیـن تدابیر 
اسـت. هنگامی کـه امام، مناظـره کننـدگان ادیـان و مذاهب مختلـف را در بحـث عمومی خـود منکوب کـرد و آوازه 
دانـش و حجت قاطعـش در همـه جا پیچیـد مأمـون در صدد برآمـد که هـر متکلـم و اهل مجادلـه ای را بـه مجلس 
مناظـره بـا امام بکشـاند، شـاید یک نفـر در ایـن بیـن بتواند امـام را مجـاب کنـد. البتـه چنان کـه می دانیـم هر چه 

تشـکیل مناظـرات ادامه می یافـت قـدرت علمی امـام آشـکارتر می شـد و مأمـون از تأثیر ایـن وسـیله نومیدتر.
بنابر روایـات یک یـا دوبـار توطئه قتـل امام به وسـیله نوکـران و ایـادی خـود را ریخـت و یک بـار هم حضـرت را در 
سـرخس بزندان افکنـد اما ایـن شـیوه ها هم نتیجـه ای جـز جلـب اعتقـاد همـان دسـت اندرکاران به رتبـه معنوی 
امـام را بـه بـار نیـاورد، و مأمـون درمانده تـر و خشـمگین تر شـد. در آخر چـاره ای جـز آن نیافـت که به دسـت خود 
و بـدون هیچگونه واسـطه ای امـام را مسـموم کنـد و همیـن کار را کـرد و در ماه صفر دویسـت و سـه هجـری یعنی 
قریب دو سـال پـس از آوردن آن حضـرت از مدینه به خراسـان و یک سـال و اندی پـس از صدور فرمـان ولیعهدی به 

نـام آن حضرت دسـت خـود را بـه جنایت بـزرگ و فرامـوش نشـدنی قتل امـام آلود.
این گذری بر یکـی از فصلهـای عمـده زندگینامه سیاسـی دویسـت و پنجاه سـاله ائمه اهل بیـت علیهم الّسـام بود 
که امید اسـت محققان و اندیشـمندان و کاوشـگران تاریـخ قرنهای اولیه اسـام همت بـر تنقیح و تشـریح و تحقیق 

هر چـه بیشـتر آن بگمارند. 
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مختصات مبارزاتى امام هفتم و ضرورت شناخت آن
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جهاد مقدس امام موسى بن جعفر)علیه السالم( *

خداونـد را بـا همه ی وجـود سپاسـگزارم که بـار دیگـر مجمعـی از اندیشـمندان و صاحبنظـران به بحـث و فحص 
در تاریخ مظلـوم حیـات اهل بیت)علیهم الّسـام( قیام کـرده و مقطعـی از زندگینامه ی مشعشـِع دویسـت وپنجاه 

سـاله ی ائمه ی هـدی و ُمُثـل ُعلیا را مطمـح انظار کاوشـگرانه ی محققان و دانشـمندان سـاخته اسـت.

دوران امام هفتم، دوران تنگ و دشوار تشیع
ایـن مقطـع سـی وپنج سـاله )از 148 تـا 183 هجـری( یعنـی دوران امامـت حضـرت ابی الحسـن موسـی بن 
جعفر)علیهماالّسـام( یکـی از مهمتریـن مقاطـع زندگینامـه ی ائمه)علیهم الّسـام( اسـت. دو تـن مقتدرتریـن 
سـاطین بنـی عبـاس - منصـور و هـارون - و دو تـن از جّبارتریـن آنـان - مهـدی و هـادی - در آن حکومـت 
می کردنـد. بسـی از قیامهـا و شورشـها و شورشـگرها در خراسـان، در افریقیـه، در جزیـره ی موصـل، در دیلمان و 
جرجان، در شـام، در نصیبین، در مصـر، در آذربایجـان و ارمنسـتان و در اقطاری دیگر، سـرکوب و منقـاد گردیده 
و در ناحیـه ی شـرق و غـرب و شـمال قلمـرو وسـیع اسـامی، فتوحـات تـازه و غنایـم و امـوال وافـر، بر قـدرت و 

اسـتحکام تخـت عباسـیان افـزوده بـود.
جریانهـای فکـری و عقیدتـی در ایـن دوران، برخـی بـه اوج رسـیده و برخـی زاده شـده و فضـای ذهنـی را از 
تعارضـات، انباشـته و حربه یـی در دسـت قدرتمـداران و آفتـی در هوشـیاری اسـامی و سیاسـی مـردم گشـته و 
میـدان را بـر َعلَـم داراِن صحنه ی معـارف اصیـل اسـامی و صاحبـان دعـوت علوی، تنـگ و دشـوار سـاخته بود.

شـعر و هنر، فقه و حدیث و حّتـی زهـد و ورع، در خدمت اربـاب قدرت درآمـده و مکمل ابـزار زر و زور آنان گشـته 

*.  پیام به سومین کنگره ی جهانی حضرت امام رضا)ع( 1368/07/26
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بـود. در ایـن دوران، دیگـر نـه ماننـد اواخـر دوران بنی امیـه و نـه همچـون دهسـاله ی اول دوران بنی عبـاس و نه 
شـبیه دوران پـس از مـرگ هـارون کـه در هر یـک، حکومـت مسـلط وقت، بـه نحـوی تهدیـد می شـد؛ تهدیدی 
جـدی دسـتگاه خافـت را نمی لرزانـد و خلیفـه را از جریـان عمیـق و مسـتمر دعـوت اهل بیـت )علیهم الّسـام( 

غافـل نمی سـاخت.

تقیه، شیوه الهى و جهاد حضرت  موسى بن جعفر)ع(
در ایـن دوران، تنهـا چیـزی کـه می توانسـت مبـارزه و حرکـت فکـری و سیاسـی اهـل بیـت )علیهم الّسـام( و 
یـاران صدیـق آنـان را مجـال رشـد و اسـتمرار بخشـد، تـاش خسـتگی ناپذیر و جهـاد خطیـر آن بزرگـواران 
بـود و توسـل بـه شـیوه ی الهـی »تقیـه«. و بدیـن ترتیـب اسـت کـه عظمـت حیـرت آور و دهشـت انگیز جهـاد 

می گـردد. آشـکار  )علیه وعلی ابائه التحّیةوالّسـام(  حضرت موسـی بن جعفر 
بایـد عـرض کنـم کـه کاوشـگران تاریـخ اسـام، آنـگاه کـه بـه فحـص و شـرح زندگـی امـام موسـی بن 
جعفر)علیهماالّسـام( پرداخته انـد، سـهم شایسـته یی از توجـه و تفطـن را کـه باید به حادثـه ی عظیـم و بی نظیر 
»حبـس طویل المـّدة«ی این امـام ُهمـام اختصـاص می یافت، بـدان اختصـاص نـداده و در نتیجه از جهـاد خطیر 

آن بزرگـوار غافـل مانده انـد.

تشریح و تبیین خط هدایت امت توسط امام هفتم
در زندگینامـه ی آن امـام عالی مقـام، سـخن از حـوادث گوناگـون و بی ارتباط بـا یکدیگـر و تأکید بر مقـام علمی و 
معنـوی و قدسـی آن سـاله ی پیامبـر )صلّی اللَّ علیـه واله وسـلّم( و نقل قضایـای خانـدان و اصحاب و شـاگردان و 
مباحثـات علمـی و کامـی و امثـال آن، بـدون توجه به خـط جهاد مسـتمری کـه همه ی عمر سـی وپنج سـاله ی 
امامـت آن بزرگـوار را فراگرفتـه بوده اسـت، ناقـص و ناتمـام می مانـد. تشـریح و تبیین این خط اسـت کـه همه ی 
اجـزای این زندگـی پرفیض را بـه یکدیگر مرتبـط می سـازد و تصویری واضـح و متکامـل و جهت دار کـه در آن هر 

پدیده یـی و هـر حادثه یـی و هـر حرکتـی، دارای معنایی اسـت، ارایـه می کند.
چـرا حضـرت امـام صادق)علیه الّسـام( بـه »مفّضـل« می فرمایـد: امـر امامـت ایـن جوانـک را فقط به اشـخاص 
مورد وثـوق بگـو؟ و بـه »عبدالرحمن بـن حجاج« به جـای تصریـح به کنایـه می گویـد: زره بر تـن او راسـت آمده 
اسـت؟ و بـه یـاران نزدیک چـون »صفـوان جّمـال« او را بـه عامـت و نشـانه معرفـی می کند؟ و چـرا باالخـره در 
وصیت نامـه ی خـود، نـام فرزنـدش را بـه عنـوان وصـی پـس از نـام چهار تـن دیگـر مـی آورد کـه نخسـتین آنان 
»منصور عباسـی« و سـپس حاکم مدینه و سـپس نام دو زن اسـت؛ چنان کـه پـس از ارتحال آن حضـرت، جمعی 
از بـزرگان شـیعه نمی دانند جانشـین آن بزرگـوار، همین جوان بیسـت سـاله اسـت؟ چـرا در گفتگو با هـارون که 
به او خطـاب می کنـد: »خلیفتـان یجبی  الیهمـا الخـراج«، زبان بـه سـخن نـرم و انکارآمیز می گشـاید؛ امـا ابتدائاً 
« سـخن را به معرفـت امـام می کشـاند و آنگاه  در خطـاب بـه مـرد زاهـد نافذالکلمه یی به نـام »حسـن بن عبـداللَّ
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خـود را امـام مفترض الّطاعـة، یعنـی صاحـب مقامـی کـه آن روز خلیفـه ی عباسـی در آن متمکـن بـود، معرفـی 
می کنـد؟

چرا بـه »علی بن یقطیـن« کـه صاحب منصـب بلندپایه ی دسـتگاه هـارون و از شـیفتگان امام اسـت، عملـی تقیه 
آمیز را فرمـان می دهد؛ امـا »صفوان جّمـال« را بـر خدمت همان دسـتگاه شـماتت می کنـد و او را به قطـع رابطه 
با خلیفـه فـرا می خوانـد؟ چگونه و بـا چـه وسـیله یی آن همه پیونـد و رابطـه در قلمـرو گسـترده ی اسـام، میان 

دوسـتان و یاران خـود پدیـد مـی آورد و شـبکه یی که تا چین گسـترده اسـت، می سـازد؟
چـرا »منصـور« و »مهـدی« و »هـارون« و »هـادی«، هـر کـدام در برهه یـی از دوران خود، کمـر به قتـل و حبس 
و تبعیـد او می بندنـد؟ و چـرا چنـان کـه از برخـی روایـات دانسـته می شـود، آن حضـرت در برهه یـی از دوران 
سـی وپنج سـاله، در اختفا بسـر بـرده و در قـرای شـام یا مناطقـی از طبرسـتان حضـور یافتـه و از سـوی خلیفه ی 
وقت، مـورد تعقیـب قـرار گرفتـه و به یـاران خـود سـفارش کـرده که اگـر خلیفـه دربـاره ی من از شـما پرسـید، 

بگوییـد او را نمی شناسـیم و نمی دانیـم کجاسـت؟
چرا هـارون در سـفر حجی، آن حضـرت را در حـّد اعلی  تجلیـل می کند و در سـفر دیگری دسـتور حبـس و تبعید 
او را می دهـد و چـرا آن حضـرت در اوایـل خافـت هـارون کـه وی روش مایمـت و گذشـت در پیـش گرفتـه و 
علویـان را از حبسـها آزاد کرده بـود، تعریفـی از فدك می کند که بر همه ی کشـور وسـیع اسـامی منطبق اسـت؛ 
تـا آن جا کـه خلیفه بـه آن حضرت بـه تعریـض می گوید: پـس برخیـز و در جای مـن بنشـین؟ و چرا رفتـار همان 
خلیفـه ی مایم، پـس از چنـد سـال، چنـدان خشـن می شـود کـه آن حضـرت را بـه زندانـی سـخت می افکند و 
پس از سـالها حبس، حّتـی تحمل وجـود زندانـی او را نیـز بـر خـود دشـوار می یابـد و او را جنایتکارانه مسـموم و 

شـهید می کنـد؟

رشته ی مستمر امامت و جهاد ائمه
اینهـا و صدها حادثـه ی توجـه برانگیـز و پرمعنـی و در عیـن حـال ظاهـراً بی ارتبـاط و گاه متناقض بـا یکدیگر در 
زندگـی موسی بن جعفر)علیهم الّسـام( هنگامـی معنـی می شـود و ربـط می یابـد که ما آن رشـته ی مسـتمری را 
که از آغـاز امامـت آن بزرگوار تـا لحظه ی شـهادتش ادامه داشـته، مشـاهده کنیـم. این رشـته، همان خـط جهاد 
و مبـارزه ی ائمه)علیهم الّسـام( اسـت که در تمـام دوران دویسـت وپنجاه سـاله و در شـکلهای گوناگون اسـتمرار 
داشـته و هـدف از آن، اوالً تبیین اسـام ناب و تفسـیر صحیـح قرآن و ارایـه ی تصویری روشـن از معرفت اسـامی 
اسـت و ثانیـاً، تبیین مسـأله ی امامـت و حاکمیـت سیاسـی در جامعـه ی اسـامی و ثالثاً، تـاش و کوشـش برای 
تشـکیل آن جامعـه و تحقـق بخشـیدن بـه هـدف پیامبـر معّظـم اسـام)صلّی اللَّ علیه واله( و همـه ی پیامبـران؛ 
یعنی اقامه ی قسـط و عـدل و زدودن انـداداللَّ از صحنـه ی حکومت و سـپردن زمـام اداره ی زندگی بـه خلفاءاللَّ و 

بنـدگان صالـح خداوند.
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مختصات مبارزاتى امام هفتم و ضرورت شناخت آن
امـام موسی بن جعفر)علیه الّسـام( نیـز همـه ی زندگـی خـود را وقـف ایـن جهـاد مقـدس سـاخته بـود؛ درس و 
تعلیـم و فقـه و حدیـث و تقیـه و تربیتـش در ایـن جهـت بـود. البتـه، زمـان او ویژگیهـای خـود را داشـت؛ پـس 
جهـاد او نیـز بـه تناسـب زمـان مختصاتـی می یافـت؛ عینـاً ماننـد دیگـر ائمـه ی هشـتگانه، از زمـان امـام 
سجاد)علیه الّسـام( تـا امـام عسکری)علیه الّسـام( کـه هـر یـک یا هـر چنـد نفـر، مختصاتـی در زمان و بـه تبع 
آن، در جهـاِد خـود داشـتند و مجموعـاً زندگـی آنـان، دوره ی چهـارم از زندگی دویسـت وپنجاه سـاله را تشـکیل 

می دهـد کـه خـود نیـز بـه مرحله هایـی تقسـیم می گـردد.
جـای آن اسـت کـه ایـن بحـث اساسـی، از ایـن دیـدگاه مـورد توجـه فضـا و محققـان قـرار گیـرد و در آیینه ی 
ایـن دوران پرشـکوه و ایـن مجاهـدت بی نظیـر، راه کمـال مسـلمین و مخصوصـاً پیـروان و دوسـتداران اهل بیت 
پیامبر)صلّی اللَّ علیه والـه( آشـکار گـردد. بی شـک مجامعـی از ایـن قبیـل، فرصتهـای مغتنـم و دیریابـی را در 

اختیـار پژوهنـدگان ایـن حقیقـت می گـذارد.
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والیت، یعنى حاكمیت و سرپرستى در جامعه اسالمى

مسأله والیت، مهمترین درس غدیرخم
والیت، تعیین كننده ترین مسأله برای ملتها

عید غدیر، تجسم والیت اسالمى 
مفهوم شناسى مسأله والیت

والیت، تعیین كننده سرنوشت جامعه ی اسالمى
حاكمیت اسالمى، پرتوی از والیت الهى 
ولى فقیه عادل، نمونه یى از والیت الهى

تاثیر مدیریت و دستگاه اداره كننده بر جامعه
فوائد غدیرخم بر همه جوامع

گرفتاریهای ملتها ناشى از مدیران فاسد جامعه
تأثیر مدیران باال در سرنوشت جامعه

معنا و مفهوم والیت در جامعه و نظام اسالمى
ارتباط ولى و حاكم با مردم در نظام اسالمى

پابرهنگان، صاحبان اصلى كشور
ایستادگى ملت، راه برون رفت از گرفتاریها
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والیت، یعنى حاكمیت و سرپرستى در جامعه اسالمى *

مسأله والیت، مهمترین درس غدیرخم
عید غدیر، حقیقتـاً یکـی از عظیمترین اعیاد اسـامی اسـت و بنا بـر بعضی از روایـات، بزرگتـر از اعیاد دیگر اسـت و 

در این بـاب که فضیلـت عیدغدیر نسـبت به دیگـر اعیـاد، چه قـدر افزونتر اسـت، روایـات معتبری هـم داریم.
علت اهمیـت عیدغدیـر، مسـأله ی والیت اسـت. در ایـن مـاه - ذی حجةالحـرام - هـم عیدغدیـر را داریم و هـم روز 
مباهلـه را کـه آن هم اشـاره ی روشـنی بـه مسـأله ی والیت اسـت. به خاطـر ایـن دو خاطـره - که هـر دو مربـوط به 

والیت اسـت - بعضـی از بـزرگان، ایـن مـاه را »شـهرالوالیة« و افضـل ماهها دانسـته اند

والیت، تعیین كننده ترین مسأله برای ملتها
وقتی بـرای یک ملـت، قضیـه ی والیـت و حکومت حـل شـود، آن هم به شـکلی کـه در غدیرخـم حل شـد، حقیقتاً 
آن روز بـرای آن ملـت، عید اسـت. چـون اگـر ما بگوییـم کـه مهمتریـن و حساسـترین مسـأله ی هر ملتـی، همین 
مسـأله ی حکومت و والیـت و مدیریـت و حاکمیـِت واالی بـر آن جامعه اسـت، ایـن تعیین کننده ترین مسـأله برای 
آن ملت اسـت. ملتها هرکـدام به نحـوی، ایـن قضیه را حـل کرده انـد؛ ولی غالبـاً نارسـا و ناتمـام و حّتـی زیانبخش.

عید غدیر، تجسم والیت اسالمى 
پس، اگر ملتی توانسـته باشـد این مسـأله ی اساسـی را بـه نحوی حـل کند کـه در آن، همه چیـز آن ملـت - کرامت 
او، معنویـت او، توجـه او به خدا، حفظ سـعادت دنیایـی او و بقیـه ی چیزهایی که بـرای یک ملت مهم اسـت - رعایت 

*. سخنرانی در دیدار با کارگزاران نظام به مناسبت عید سعید غدیر 1369/04/20
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شـده باشـد، واقعـاً آن روز و آن لحظه، بـرای آن ملـت عید اسـت. در اسـام، این قضیـه اتفاق افتـاد. روز عیـد غدیر، 
والیت اسـامی - یعنـی رشـحه و پرتـوی از والیت خـدا در میان مردم - تجسـم پیـدا کـرد و این چنین بـود که دین 
کامل شـد. بدون تعییـن و تبیین این مسـأله، دیـن واقعـاً ناقص می مانـد و به همیـن خاطر بـود که نعمت اسـام بر 

مردم تمام شـد. مسـأله ی والیـت در اسـام، این طور مسـأله یی اسـت.

مفهوم شناسى مسأله والیت
والیت، یعنی حاکمیت و سرپرسـتی در جامعه ی اسـامی، طبیعتـاً چیزی جـدا از والیت و سرپرسـتی و حکومت در 
جوامع دیگر اسـت. در اسـام، سرپرسـتی جامعـه، متعلق به خـدای متعال اسـت. هیچ انسـانی این حق را نـدارد که 
اداره ی امـور انسـانهای دیگـر را به عهـده بگیرد. ایـن حق، مخصـوص خدای متعال اسـت کـه خالق و منشـئ و عالم 
به مصالـح و مالـک امور انسـانها، بلکـه مالک امـور همـه ی ذرات عالـم وجود اسـت. خود ایـن احسـاس در جامعه ی 
اسـامی، چیز کم نظیری اسـت. هیـچ قدرتی، هیچ شمشـیر برایـی، هیچ ثروتـی، حّتی هیچ قـدرت علـم و تدبیری، 
به کسـی این حـق را نمی دهـد کـه مالـک و تصمیم گیرنده دربـاره ی سرنوشـت انسـانهای دیگر باشـد. اینهـا ارزش 

هسـتند. حق تولیـت امـور و زمامـداری مـردم را به کسـی اعطا نمی کنـد. این حـق، متعلق به خداسـت.

والیت، تعیین كننده سرنوشت جامعه ی اسالمى
خدای متعـال، این والیـت و حاکمیـت را از مجـاری خاصی اعمـال می کند. یعنـی آن وقتـی هم که حاکم اسـامی 
و ولـّی امـور مسـلمین، چه بـر اسـاس تعییـن شـخص - آن چنان کـه طبـق عقیـده ی مـا، در مـورد امیرالمؤمنین و 
ائمه)علیهم الّسـام( تحقـق پیـدا کـرد - و چـه بـر اسـاس معیارهـا و ضوابـط انتخـاب شـد، وقتی ایـن اختیـار به او 
داده می شـود کـه امـور مـردم را اداره بکند، بـاز این والیـت، والیت خداسـت؛ ایـن حق، حق خداسـت و ایـن قدرت 
و سـلطان الهـی اسـت کـه بـر مـردم اعمـال می شـود. آن انسـان - هرکـه و هرچـه باشـد - منهـای والیـت الهـی و 
قـدرت پـروردگار، هیچ گونـه حقی نسـبت بـه انسـانها و مـردِم دیگـر نـدارد. خـود این، یـک نکتـه ی بسـیار مهم و 

تعیین کننـده در سرنوشـت جامعـه ی اسـامی اسـت. 

حاكمیت اسالمى، پرتوی از والیت الهى 
آن کسـی که این والیـت را ازطرف خداونـد عهده دار می شـود، بایـد نمونه ی ضعیـف و پرتـو و سـایه یی از آن والیت 
الهی را تحقق ببخشـد و نشـان بدهـد، یا بگوییـم در او باشـد. خصوصیـات والیـت الهی، قـدرت و حکمـت و عدالت 
و رحمـت و امثال اینهاسـت. آن شـخص یـا آن دسـتگاهی کـه اداره ی امـور مـردم را به عهـده می گیرد، بایـد مظهر 
قـدرت و عدالـت و رحمـت و حکمـت الهی باشـد. ایـن خصوصیـت، فـارق بین جامعـه ی اسـامی و همـه ی جوامع 
دیگری اسـت که بـه شـکلهای دیگـر اداره می شـوند. جهالتهـا، شـهوات نفسـانی، هوی  و هوس و سـایق شـخصِی 
متکِی به نفع و سـود شـخصی یا گروهی، ایـن حـق را ندارند کـه زندگی و مسـیر امور مردم را دسـتخوش خـود قرار 
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بدهنـد. لـذا در جامعه و نظـام اسـامی، عدالـت و علم و دیـن و رحمـت باید حاکـم باشـد؛ خودخواهی نبایـد حاکم 
بشـود، هـوی  و هـوس - از هر کـس و در رفتـار و گفتار هـر شـخص و شـخصیتی - نباید حکومـت کند.

ولى فقیه عادل، نمونه یى از والیت الهى
سـّر عصمـت امـام در شـکل غایـی و اصلـی و مطلـوب در اسـام هـم همیـن اسـت کـه هیچ گونـه امـکان تخطی و 
تخلفـی وجـود نداشـته باشـد. آن جایی هـم که عصمـت وجـود نـدارد و میسـر نیسـت، دیـن و تقـوا و عدالـت باید 
بر مـردم حکومـت کنـد کـه نمونه یـی از والیـت الهـی محسـوب می شـود. پـس، روز عیـد غدیـر، روز والیـت و روز 

تعیین کننده یـی در سرنوشـت جامعـه ی اسـامی اسـت.
اهمیتـی که بـه ایـن روز داده اند، چـه خـود نبیّ اکـرم )صلّی اللَّ علیه واله وسـلّم( کـه بنا به وحـی الهی، یـک موقعیت 
اسـتثنایی و روزگـرم و جایگاه سـختی را انتخـاب کـرد، تا اهمیـت قضیه را نشـان بدهـد، و چـه روایات مـا و ائمه ی 
اطهار)علیهم الّسـام( کـه بـه ایـن روز، این قـدر اهمیت دادنـد، به خاطـر این اسـت که مسـأله ی والیـت و حکومت 
در اسـام، مسـأله ی اساسـی و مهم اسـت. اگر اسـام - کـه دیـن خداسـت و می خواهـد زندگی مـردم را بر اسـاس 
ارزشـهای الهـی اداره بکنـد - در امـر حکومت، دچـار یک وضعیـت دنیایی شـد؛ دچار همان چیزی شـد کـه جوامع 
دیگر به آن مبتا هسـتند، مصالِح مترتـب بر نظام اسـامی، بکلی از آن سـلب خواهد شـد. در دسـتگاه اداره کننده و 

مدیریـت و حاکمیـت، باید یـک نظام معنـوی و الهی باشـد.
این کـه علمـای اسـام و ملـت انقابـی مـا و دلسـوزان جامعـه، این قـدر روی مسـأله ی والیـت فقیـه عـادل تکیـه 
می کننـد و امـام بزرگـوار ما)رضوان اللَّ تعالی علیـه(، آن را آن قـدر مهـم می شـمردند، بـه خاطـر همیـن بـود که اگر 
ایـن مسـأله ی معنـوی را از جامعه ی اسـامیمان سـلب بکنیـم - همچنان که آن کسـانی که دلسـپرده به روشـهای 
غربی بودند و ارزشـهای غربی بـرای آنها اصل بـود، در باب حکومت در جامعه ی اسـامی، می خواسـتند در سـالهای 
اول، به همان شـیوه های غربی عمـل بکننـد - و اگر ما ایـن اشـتباه را می کردیم و بکنیـم که در مسـأله ی حکومت و 
مدیریـت جامعه، مـاك و معیار اسـامی را فرامـوش بکنیم و به سـمت همـان فرمهای رایـج دنیایی برویـم، معنای 

جامعه ی اسـامی مـا از بیـن خواهـد رفت. ایـن نقطـه، تعیین کننده اسـت.

تاثیر مدیریت و دستگاه اداره كننده بر جامعه
شـاید این حدیـث را ماهـا بارهـا گفته ایـم و شـنیده ایم و نقـل کرده ایم کـه »العّذبـّن کّل رعّیـة فی االسـام اطاعت 
امامـا جائرا لیـس مـن اللَّ عـّز و جـل و ان کانـت الّرعّیـة فـی اعمالها بـّرة تقّیـة والعفـوّن عـن کّل رعّیة فی االسـام 
اطاعت امامـا هادیا مـن اللَّ عّز و جـل و ان کانـت الّرعّیـة فی اعمالهـا ظالمة مسـیئة«1. حاصـل، این که اگر دسـتگاه 
مدیریـت جامعـه، صالـح و سـالم باشـد، خطاهای متـن جامعـه، قابـل اغمـاض اسـت و در مسـیر جامعه، مشـکلی 
به وجود نخواهـد آورد. اما اگـر مدیریت و رأس جامعـه، از صاح و سـامت و عدل و تقوا و ورع و اسـتقامت دور باشـد، 
ولو در میـان مـردم صاح هـم وجود داشـته باشـد، آن صـاح بدنـه ی مـردم، نمی توانـد این جامعـه را به سـرمنزل 
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مطلـوب هدایت کنـد. یعنـی تأثیـر رأس قله و هـرم و مجموعـه ی مدیریـت و دسـتگاه اداره کننـده در یـک جامعه، 
این قـدر فوق العـاده اسـت. ایـن اسـت کـه مـا روی مسـأله ی غدیـر، این قـدر تکیـه می کنیم.

فوائد غدیرخم بر همه جوامع
مسـأله ی غدیر، یعنـی گزینش علـم و تقـوا و جهـاد و ورع و فـداکاری در راه خـدا و سـبقت در ایمان و اسـام و تکیه 
روی اینهـا در تشـخیص و تعییـن مدیریـت جامعـه. ایـن قضیه، یـک قضیه ی ارزشـی اسـت. به ایـن معنـا، غدیر نه 
برای شـیعیان، بلکه بـرای همـه ی مسـلمانان، آموزنـده و حـاوی درس اسـت و می تواند مـورد تجلیل و تکریـم قرار 
بگیرد که حـاال نمی خواهیـم در این زمینه هـا، وارد بحثهـای فرقه یـی و طایفه یی بشـویم و نباید بشـویم. عید غدیر، 

حقیقتـاً برای مـردم عید اسـت؛ چـون بـه یادآورنده ی یـک امر حسـاس و مهم اسـت.

گرفتاریهای ملتها ناشى از مدیران فاسد جامعه
امـروز گرفتاریهـای عمده ی ملتهـا در دنیـا، گرفتـاری ناشـی از مدیـران و دسـتهای گرداننـده ی جامعه اسـت. آنها 
فاسـدند که فسـاد در ملتها، ریشـه ی همـه ی ارزشـها و اصالتهـا را می کنـد و از بیـن می برد. آنها فاسـدند کـه ملتها، 
ذلیـل و بـرده و نوکرصفت بـار می آینـد. آنها فاسـدند کـه قدرتهای شـیطانی، بر ملتهایشـان تسـلط پیـدا می کنند. 
آنها فاسـد و بی بندوبارند کـه در متن جوامعشـان، ایمـان بکلی رخـت برمی بنـدد. امروز، ایـن بای عمومـِی جوامع 
غربی اسـت؛ بای بی ایمانـی و سـردرگمی و عدم تکیـه ی روحی به یـک نقطه ی مطمئـن و بقیه ی انواع فسـادهایی 
کـه در دنیا هسـت. چیز خیلـی خطرناك و بـای بزرگی اسـت و همیـن نقطه، جوامعـی را که بـه آن دچار هسـتند، 
به بـاد فنـا خواهـد داد. ایـن ظواهـر، تعیین کننده نیسـت. ایـن مهم اسـت کـه آحاد یـک ملت، بـر گرد یـک محور 

ایمانی جمع نشـده باشـند.

تأثیر مدیران باال در سرنوشت جامعه
البتـه آقایـان و بخصوص مسـؤوالن، ایـن نکته را توجه داشـته باشـند کـه اگر ما بـر نقـش مدیریت و سرپرسـتی در 
جامعه ی اسـامی تکیـه می کنیـم و آن را تعیین کننـده معرفـی می نماییم، بـا یک گزینـش، قضیه تمام نمی شـود. 
این طور نیسـت کـه یـک شـخص، در رأس برگزیـده بشـود و شـرایط الزم را داشـته باشـد، بعـد دیگر همـه چیز به 
خـودی خـود، حـل خواهد شـد. تأثیـر مدیـران بـاال در سرنوشـت جامعـه هم تـا حـدود زیـادی از این جهت اسـت 
که مدیر برتـر و باالتر، ایـن قـدرت را دارد که دسـتها و ایـادی چرخاننده ی چرخهای کشـور را سـالم انتخـاب بکند. 

یعنی سـامت آنهـا، جزو سـامت دسـتگاه حکومت اسـت.
وقتـی امیرالمؤمنیـن علیّ بن ابی طالـب )علیـه الّصـاة والّسـام( در رأس حکومـت قرار می گیـرد، تمام شـاخه های 
مدیریـت در جامعـه، بـه طرف صـاح حرکـت می کنـد؛ به طـوری که اگـر یـک گوشـه از مجموعـه ی این دسـتگاه 
مدیریـت، ناسـالم و ناپـاك و غیرمنطبـق بـا معیارها باشـد، بـرای قطـع و قلـع و قمـع آن، امیرالمؤمنیـن)ع( جنِگ 
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چندیـن ماهـه را بر خـودش همـوار می کنـد. یعنـی مجموعـه ی دسـتگاه مدیریت کشـور، بایـد علوی باشـد.

معنا و مفهوم والیت در جامعه و نظام اسالمى
آن دسـتگاهی کـه حکومتش به شـکل والیت اسـت، ارتبـاط بین ولـّی و مـردم، غیرقابل انفـکاك می باشـد. والیت، 
یعنی سرپرسـتی، پیونـد، ارتباط، اتصـال، به هم پیچیده شـدن دوچیز، به هم جوشـیدگی و به هم پیوسـتگی کسـانی 
که با یکدیگـر والیـت دارند. معنـا و شـکل و مفهـوم والیـت در جامعه و نظـام اسـامی، این اسـت. از این جهـت، در 
جامعه ی اسـامی، کلمـه ی والیت بـه حکومت اطـاق می شـود و رابطـه ی بین ولـّی و مـردم، یک رابطـه ی والیتی 
اسـت و ارتبـاط و اتصـال آنهـا، غیرقابـل انفـکاك می باشـد و تمام اجـزای ایـن جامعه، بـا یکدیگـر متصلنـد و از هم 
جدا نیسـتند. قضیه، مثـل دسـتگاههای سـلطنت، دسـتگاههای قـدرت و کودتاچیهایی کـه بر یک جامعه مسـلط 

می شـوند، نیسـت.

ارتباط ولى و حاكم با مردم در نظام اسالمى
در جامعـه ی اسـامی، دسـتگاه مدیریـت و حاکمیـت جامعـه، همـه و همه، متکـی به مـردم، جزو مـردم، همـراه با 
مـردم، متصل به مـردم - بـه تمـام معنای اتصـال - هسـتند و جـدا نیسـتند. آن جایـی کـه دسـتگاههای حکومت، 
به راهـی می روند و مصالـح مردم، بـه راه دیگـری، بـه خاطر همین احسـاس جدایـی اسـت. مصالح دسـتگاه حاکم، 
یـک چیـز اسـت؛ مصالـح مـردم، یـک چیـز دیگـر. مصالـح دسـتگاه حاکـم، پیونـد بـا امریـکا و قدرتهای مسـلط و 
اسـتعمارگران و غارتگـران منابع نفتـی و این چیزهاسـت - همچنان کـه در دوران رژیـم منحوس پهلوی، در کشـور 
مـا بـود و امـروز در خیلـی از کشـورهای دیگر هسـت - مصالـح مـردم، یک چیـز دیگر اسـت. مصالـح مـردم در این 
اسـت که آن دسـتگاه حاکم و آن نوکـران و پیوسـتگان بیگانه را از سـر راه کمـال خودشـان بردارند. مصالـح این دو، 
بکلـی در دوجهـت قـرار دارد. لیکـن در نظـام اسـامی، این طور نیسـت. در نظـام اسـامی، حاکـم، ولّی و دوسـت و 

سرپرسـت و بـرادر و مرتبـط و بـرای مردم اسـت.

پابرهنگان، صاحبان اصلى كشور
این، یکـی از افتخـارات جمهوری اسـامی اسـت که توانسـته والیـت اسـامی را پیـاده کند. مـا هنوز نتوانسـته ایم 
خیلـی از احـکام اسـامی را به طـور کامـل تحقـق ببخشـیم. یـک جامعـه، تـا به طـور کامـل اسـامی بشـود، زماِن 
زیادی الزم اسـت؛ لیکـن بحمداللَّ مسـأله ی حکومت و والیت، در جامعه ی اسـامی ما تحقق بخشـیده شـد. شـکل 
اسـامی، علی رغـم طـرد و نفـی و بغـض و عنـاد قدرتهـای جهانـی، در جامعـه ی مـا پیـاده شـد. دشـمنان اسـام، 

مخالفـت هـم کردنـد؛ امـا بحمـداللَّ روزبـه روز در جامعه ی مـا، ثابت تـر و درخشـانتر و ماندگارتر شـده اسـت.
مـا مسـؤوالن وظیفـه داریـم کـه والیـت الهـی و اسـامی را در جامعـه ی خودمـان، در شـکل پرجاذبـه ی آن، برای 
انسـانهای مشـتاق و محـروم، هرچـه بیشـتر تحقـق ببخشـیم. قـدم اول ایـن اسـت کـه از راه مـردم جدا نشـویم و 
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فراموش نکنیـم که همین مـردم، پابرهنـگان، طبقات ضعیف، این کسـانی کـه در معیارهـای ماّدی جوامـع، چیزی 
به حسـاب نمی آینـد، صاحبـان اصلـی کشـورند و پیروزیهـای ایـن انقـاب و ایـن کشـور و عـزت ایـران، بـه خاطـر 
فداکاریهـای آنـان به دسـت آمده اسـت. فرامـوش نکنیم کـه این مـردم بودند کـه اسـام را بـرای این کشـور الهی و 

اسـامی خواسـتند و اراده کردنـد و آن را تحقـق بخشـیدند. از مـردم جدا نشـوید.

ایستادگى ملت، راه برون رفت از گرفتاریها
ایـن، افتخـار نظـام و جامعه ی اسـامی اسـت کـه قریـب دوازده سـال از پیـروزی این انقـاب می گـذرد و بـا وجود 
این همـه تبلیغـات و کارشـکنیهای دشـمنان، مـردم روزبـه روز بـه آرمانهـای ایـن انقـاب و ایـن نظـام اسـامی، 
عاقه مندتـر و دلبسـته تر شـده اند و دشـمن حقیقتـاً در مقابـل خواسـت و اراده ی ایـن مـردم، عاجـز مانـده اسـت.

امـروز دنیای اسـام، به جامعـه ی اسـامی ما متوجه اسـت. هرچـه در این جا اسـام، بهتـر و قویتـر و واقعیتـر پیاده 
بشـود، مسـلمانان در کشـورهای اسـامی و در سرتاسـر عالم، امیدوارتر می شـوند. این جوانان و گروههای اسـامی 
که با مظلومیت، در فلسـطین و در بسـیاری از کشـورهای اسـامی، با کفر و اسـتکبار و ایـادی آنها مبـارزه می کنند، 
پشـتگرمی و دلگرمیشـان، به جمهوری اسـامی اسـت. ایسـتادگی این ملت اسـت کـه آنها را شـاداب نگهداشـته و 

سـختیها را بر آنها همـوار کرده اسـت.
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والیت اسالمى یعنى حاكمیت
 انسانهای پارسا و مخالف با شهوات

غدیر خم یعنى حاكمیت فضائل و ارزشها
منتهى شدن فضائل و ارزشها به حاكمیت 

دایره والیت و حكومت در اسالم
والیـت اسـالمى، مردمي تریـن نـوع حكومـت در 

فرهنگ بشری
والیت یعنى حاكمیت انسانهای پارسا

تغایر فرهنگ سیاسى اسالم با فرهنگ غیر اسالمى
والیت اسالمى، تأمین كننده سعادت انسانها
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والیت اسالمى یعنى حاكمیت انسانهای پارسا و مخالف با شهوات *

غدیر خم یعنى حاكمیت فضائل و ارزشها
در روز غدیـر، این حرکت عظیمـی که طبق روایـات متواتـره، به وسـیله ی نبیّ اکـرم )صلّی اللَّ علیه واله وسـلّم( انجام 
شـد، دارای ابعادی بـود. البته یک بُعـد، فضیلـت امیرالمؤمنین بـود. مردم هـم می دانسـتند و از نزدیـک این فضایل 
را در آن بزرگـوار مشـاهده می کردنـد. پیامبـر اکـرم، و در واقـع اراده ی الهـی هـم همـان فضایـل و ارزشـها را معتبر 
دانسـت و بـر اسـاس آن ارزشـها، والیـت و حاکمیـت بعـد از پیامبـر را تعیین کـرد. معلـوم شـد آن کسـی می تواند 
در مرتبـه ی حکومـت بـر مسـلمین قـرار بگیـرد، کـه دارای آن ارزشـها باشـد. الزم نبـود کـه پیامبـر اکـرم فضایل 

امیرالمؤمنیـن را در آن روز بیـان کنـد؛ مـردم می دانسـتند.
»ابن ابی الحدیـد« می گویـد: فضایـل علی بن ابی طالب بـه طـوری در آن روز برای مـردم واضح بـود که بعـد از رحلت 
پیامبـر، احـدی از مهاجـران و اغلب انصار شـک نداشـتند کـه مسـأله ی خافت بر علـی قـرار خواهد گرفـت؛ یعنی 
در نظـر آنان جـزو مسـلّمات بـود. در مـوارد دیگر، خود رسـول اکـرم هم راجـع بـه امیرالمؤمنیـن چیزهـای زیادی 

اسـت. فرموده 
آنچـه از طرق ما شـیعیان و نیـز از طریق اهل سـنت روایت شـده، متواتر اسـت. خیلـی از فضایـل را به شـکل متواتر، 
هم شـیعه و هم سـنی روایـت کرده انـد؛ مخصوص شـیعه نیسـت. حّتـی یکـی از مورخـان قدیمـی مشـهور - »ابن 
اسـحاق« صاحب سـیره ی معـروف - می گویـد: پیامبـر بـه امیرالمؤمنین فرمـود: اگر بیـم این را نداشـتم کـه مردم 
در باب تـو حرفهایـی بزنند کـه پیـروان عیسـی دربـاره ی او زدنـد، چیـزی را دربـاره ی تو می گفتـم که هرجـا عبور 
می کنی، مـردم خاك زیـر پای تـو را به عنـوان تبرك بردارنـد. این روایت شـاید از طرق شـیعه هم نقل شـده باشـد؛ 

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1370/04/10
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مـن ندیـده ام. »ابن ابی الحدیـد« از »ابن اسـحاق« نقـل می کنـد؛ یعنی کسـانی کـه معتقد بـه نصـب امیرالمؤمنین 
هم نیسـتند، اما ایـن حرفهـا را در فضایـل آن حضـرت دارند.

منتهى شدن فضائل و ارزشها به حاكمیت 
این، یک بُعد واقعـه ی غدیر اسـت؛ یعنی امضـاء و اثبات ایـن فضایل و این کـه این فضایل و ارزشـها، بـه حکومت و به 
ایـن ارزش قـراردادی در جامعه ی اسـامی منتهی می شـود. ایـن بُعد، بُعد بسـیار مهمی اسـت و معلوم می شـود که 
در اسـام، طبق دیـد پیامبر و وحـی الهـی، حکومت تابـع ارزشهاسـت؛ تابع چیزهـای دیگر نیسـت. ایـن، خود یک 

اصل اسـامی است.

دایره والیت و حكومت در اسالم
یک بُعد دیگـر در قضیـه و حدیـث غدیـر، همین مسـأله ی والیت اسـت؛ یعنـی تعبیـر از حکومـت به والیـت؛ »من 
کنت مـواله فهذا علـّی مـواله«1. آن وقتـی که پیامبـر)ص( در مقـام تعیین حـق حاکمیت برای یک شـخص اسـت، 
تعبیر مـوال را برای او بـه کار می بـرد و والیـت او را بـه والیت خـود مقترن می کنـد. خود ایـن مفهومی کـه در والیت 
هسـت، بسـیار حایز اهمیت اسـت. یعنی اسـام، منهای همین مفهوم والیـت - که یک مفهـوم مردمـی و متوجه به 
جهت حقوق مـردم و رعایـت آنها و حفظ جانـب انسانهاسـت - هیچ حاکمیتـی را بر مـردم نمی پذیـرد و هیچ عنوان 

دیگـری را در بـاب حکومت قایل نیسـت.
آن کسـی که ولـّی و حاکـم مردم اسـت، یک سـلطان نیسـت؛ یعنـی عنـوان حکومـت، از بُعـد اقتـدار و قـدرت او بر 
تصرف ماحظـه نمی شـود؛ از بُعد این کـه او هـر کاری که می خواهـد، می توانـد بکند، مـورد توجه و رعایت نیسـت؛ 
بلکـه از بـاب والیـت و سرپرسـتی او، و این کـه ولـّی مؤمنین یـا ولـّی امور مسـلمین اسـت، این حـق یا این شـغل یا 

این سـمت مورد توجـه قـرار می گیـرد. قضیـه ی حکومـت در اسـام، از این جهت مـورد توجه اسـت.

والیت اسالمى، مردمي ترین نوع حكومت در فرهنگ بشری
اگر ایـن مفهوم والیـت و آنچـه را که اسـام بـرای ولـّی و والی به عنـوان شـرط و وظیفـه قرار داده اسـت، بشـکافیم 
- کـه در کلمـات ائمـه ی معصومیـن در ایـن بـاب، خیلـی حرفهـای آموختنـی وجـود دارد، و در همیـن نامـه ی 
امیرالمؤمنیـن بـه مالـک اشـتر و آن توصیه هـای بـزرگ، مفاهیـم ارزنـده ی زیـادی هسـت - خواهیـم دیـد کـه 
مردمیتریـن نوع حکومـت این اسـت. در فرهنگ بشـری - یعنـی فرهنـگ آزادیخواهان عالـم در طول تاریـخ - هیچ 
چیزی کـه از حکومت زشـت باشـد، در مفهـوم والیـت وجود نـدارد. مفهوم اسـتبداد یـا خودسـری، به میـل خود یا 
بـه ضـرر مـردم تصمیـم گرفتـن، مطلقـاً در معنـای والیت اسـامی نیسـت. نـه این کـه یـک شـخصی نمی تواند به 
نام والیـت از این کارهـا بکند؛ خیر، شـیاطینی هسـتند که بـا همـه ی نامهای خـوب، همه ی کارهـای بـد را در دنیا 
کرده انـد. مقصـود، آمـوزش و درس و راه اسـامی اسـت. البته کسـانی کـه دلباختـه ی مفاهیـم غربی و بیگانـه ی از 
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اسـام هسـتند، ممکن اسـت حرفهایی بزنند، یا تصوراتی بکننـد؛ لیکن اینهـا بر اثر نشـناختن مفهوم والیت اسـت.

والیت یعنى حاكمیت انسانهای پارسا
والیت در اسـام، ناشـی از ارزشهاسـت؛ ارزشـهایی که وجود آنها، هم آن ِسـمت و هم مـردم را مصونیت می بخشـد. 
مثًا عدالت بـه معنای خـاص - یعنـی آن ملکه ی نفسـانی - از جملـه ی شـرایط والیت اسـت. اگر این شـرط تأمین 
شـد، والیت یک چیـز آسـیب ناپذیر اسـت؛ زیـرا بـه مجـرد این کـه کمترین عمـل خافی کـه خـارج از محـدوده و 
خـارج از اوامـر و نواهـی اسـامی اسـت، از طـرف آن ولـّی یـا والی تحقـق پیـدا کرد، شـرط عدالت سـلب می شـود. 
کوچکترین ظلـم و کوچکتریـن کجرفتاری که خاف شـرع باشـد، عدالت را سـلب می کنـد. هر تبعیضـی، هر عمل 
خاف و گنـاه و تـرك وظیفه یـی، عدالـت را از والی سـلب می کند. وقتـی هم کـه عدالت سـلب شـد، او از آن منصب 

منعـزل می شـود.
در کدام سیسـتم حکومتی دنیـا، چنین شـکلی وجـود دارد؟ در کـدام طریقـه ی ضمانـت و نظارت مردمـی، چنین 
روشـی وجود دارد که در آن، خیـر انسـانیت و خیر جامعه و مصالح بشـری و ارزشـها باشـد؟ البته تخلـف از معیارها، 
در همـه ی شـکلها می توانـد صـورت بگیرد. بـر فرض حفـظ معیارهـا، شـما ماحظه کنیـد ببینیـد، این چه شـکل 

متینی اسـت که اسـام مقـرر کرده اسـت.
مـا مسـلمین بایـد والیـت را تجربه کنیـم. در طـول قرنهـای متمـادی نگذاشـتند. چـه کسـانی نگذاشـتند؟ همان 
کسـانی که حکومت بـه سـبک والیـت، آنهـا را از مسـند قـدرت و حکومـت کنـار می زنـد؛ وااّل بـه نفع مردم اسـت. 
کدام کشـورها هسـتند که اگر در رأس حاکمیتشـان یک انسـان پرهیزگاِر پارسـای مؤمـِن مراعات کننـده ی اوامر و 
نواهی الهی و عامل به صالحات و حسـنات باشـد، برای آنها بهتر نباشـد، از این که فرد میگسـاِر شـهوتراِن پولپرسـِت 

دنیاپرسـتی بر سـر کار باشـد؟ هر ملـت و هـر مذهبی کـه می خواهند، داشـته باشـند.
والیـت، یعنـی حاکمیـت انسـانهای پارسـا، انسـانهای مخالـف بـا شـهوات و نفـس خودشـان، انسـانهای عامـل به 
صالحـات. ایـن، معنـای والیت اسـامی اسـت. کـدام ملـت و کدام کشـور اسـت کـه ایـن را نخواهنـد و به نفعشـان 
نباشـد؛ مفهـوم آن را تصور کننـد و تصدیـق نکنند؟ چه کسـانی با ایـن اصل و بـا ایـن روش مخالفند؟ معلوم اسـت؛ 
آن قدرت طلبانـی کـه در وجـود و نفس خودشـان، تحقـق آن معیارهـا - یعنی تحقـق پارسـایی، تخلی از شـهوات و 
بی اعتنایـی به زخـارف دنیـا - را عملـی نمی بینند. کدامیـک از ایـن قدرتمندانی کـه امروز زمامهـای امـور را در دنیا 

به دسـت گرفته انـد، حاضرنـد اسـاس حکومـت و والیتـی باشـند که اسـام گفته اسـت؟

تغایر فرهنگ سیاسى اسالم با فرهنگ غیر اسالمى
ما همیشـه ایـن را گفته ایـم و این جزو مسـلّمات انقاب ماسـت کـه انقـاب و نظام جمهوری اسـامی، یـک تعرض 
عمومـی بـه فرهنگ غیر اسـامی و ضد اسـامی اسـت کـه امروز بـر قدرتهـای جهانـی حاکـم اسـت و ارکان قدرت 
جهانـی بـر اسـاس آن شـکل گرفته اسـت. بـه همین خاطـر، بـا اسـام و با ایـن انقـاب و ایـن نظـام مخالفنـد؛ زیرا 
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اجـزای فرهنـگ سیاسـی رایج بیـن قدرتمنـدان عالـم را زیر سـؤال بـرده اسـت. فرهنگ مـا، فرهنگـی مغایـر با آن 
فرهنگهاسـت؛ کمااین کـه وضـع حکومت و قـدرت سیاسـی و رابطـه ی آن قـدرت بـا مـردم و پیوندهای بیـن آنها و 

مـردم را مشـاهده می کنیـد.

والیت اسالمى، تأمین كننده سعادت انسانها
این چیزهایی که ناشـی از اصـل والیت در اسـام اسـت، چه قدر برای انسـانها مفیـد، پُردرخشـش، زیبـا و جاذبه دار 
اسـت. هر کس از هرجـای دنیا به کشـور ما نگاه کنـد، همین چیزهایـی کـه در زندگی امـام بزرگوارمان بـود، و آنچه 
را که این ملـت در طول ایـن ده، دوازده سـال بـه آن عـادت کرده اند، می بینـد. این، معنـای والیت اسـت؛ و ما عرض 
می کنیـم که اگـر ملتها، قطـع نظر از مذاهـب و ادیانـی که بـر آنها حاکم اسـت، بخواهنـد راه سـعادت را پیـدا کنند، 

باید به والیـت اسـامی برگردند.
البتـه این والیت اسـامی به شـکل کامـل، در یک جامعـه ی اسـامی عملی اسـت؛ چون والیت براسـاس ارزشـهای 
اسـامی - یعنی عدالت اسـامی، علـم اسـامی و دین اسـامی - اسـت؛ اما به شـکل غیر کامـل، در همـه ی ملتها و 
در میـان همـه ی جوامـع عملی اسـت. اگـر می خواهند کسـی را بـه عنوان رهبـر و حاکـم بر جامعـه انتخـاب کنند، 
سـراغ آن کسـی که سـرمایه داران معرفی می کنند، نرونـد؛ سـراغ پارسـاترین و پاکتریـن و بی اعتناترین انسـانها به 
دنیا بروند؛ آن کسـی که قدرت را سـرمایه ی شـخصی خود به حسـاب نمـی آورد و از آن برای سـود شـخصی خویش 

اسـتفاده نمی کنـد.
ایـن، رشـحه یی از رشـحات والیـت در اسـام اسـت و دمکراسـیهای جـاری عالـم از آن بی نصیبنـد. ایـن، از برکات 
اسـام اسـت. لـذا از اول انقاب هـم همین عنـوان والیـت و والیـت فقیه - کـه دو مفهـوم اسـت؛ یکی خـود مفهوم 
والیت، یکـی این کـه این والیـت متعلق بـه فقیه و دین شـناس و عالـم دین اسـت - از طرف کسـانی کـه درحقیقت 
تحمل ایـن بافـت ارزشـی کامـل را نمی توانسـتند و نمی تواننـد بکنند، مـورد تعرض شـدید قـرار گرفت. امـروز هم 
همین طور اسـت. خوشـبختانه مردم این راه را شـناخته اند. ایـن، از بـرکات غدیر و اسـام و زندگـی امیرالمؤمنین و 

نیز حکومـت کوتـاه آن بزرگوار اسـت.
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اهمیت منتسب بودن به خاندان رسالت
نورانى شدن، الزمه نزدیک شدن به اولیاء خدا

دوری از تشریفات و زیور دنیا، سبک زندگى فاطمى
عمل به رسالت خود با تبعیت از اهل بیت
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وظیفه داریم خود را شایسته انتساب به اهل بیت)علیهم السالم( كنیم *

اهمیت منتسب بودن به خاندان رسالت
برادران عزیـز! آنچه مـا وظیفه داریم، این اسـت کـه خود را شایسـته ی انتسـاب به آن خانـدان کنیم. البته منتسـب 
بـودن بـه خانـدان رسـالت و از جملـه ی وابسـتگان آنهـا و معروفین بـه والیت آنهـا بـودن، دشـوار اسـت. در زیارت 
می خوانیم کـه مـا معروفین به دوسـتی و محبت شـما هسـتیم؛1 ایـن وظیفه ی مضاعفـی را بـر دوش مـا می گذارد.

این خیر کثیـری کـه خداوند متعـال در سـوره ی مبارکـه ی کوثـر مـژده ی آن را بـه پیامبـر اکـرم داد و فرمـود: »انّا 
اعطینـاك الکوثـر«2 - کـه تأویـل آن، فاطمـه ی زهـرا )سـام الل علیها( اسـت - درحقیقـت مجمع همـه ی خیراتی 
اسـت که روزبـه روز از سرچشـمه ی دین نبـوی، بر همـه ی بشـریت و بر همـه ی خایق فـرو می ریزد. خیلیها سـعی 

کردنـد آن را پوشـیده بدارند و انـکار کنند، امـا نتوانسـتند؛ »والل متـّم نوره و لـو کره الکافـرون«.3

نورانى شدن، الزمه نزدیک شدن به اولیاء خدا
ما بایـد خودمان را بـه این مرکـز نور نزدیـک کنیم؛ و نزدیک شـدن بـه مرکز نـور، الزمـه و خاصیتش، نورانی شـدن 
اسـت. باید با عمـل، و نه بـا محبت خالـی، نورانـی بشـویم؛ عملی که همـان محبـت و همان والیـت و همـان ایمان، 
آن را بـه ما امـاء می کند و از مـا می خواهد. بـا این عمـل، باید جزو ایـن خاندان و وابسـته ی بـه این خاندان بشـویم. 
این طور نیسـت که قنبـِر دِر خانـه ی علی )علیه الّسـام( شـدن، کار آسـانی باشـد. این گونه نیسـت که »سـلمان مّنا 
اهل البیـت«4 شـدن، کار آسـانی باشـد. مـا جامعـه ی موالیـان و شـیعیان اهل بیت)علیهم الّسـام(، از آن بزرگواران 
توقـع داریـم کـه مـا را جـزو خودشـان و از حاشیه نشـینان خودشـان بداننـد؛ »فـان ز گوشه نشـینان خـاك درگه 

*. بیانات در دیدار جمعی از مداحان 1370/10/05
1. و معروفین بتصدیقنا ایّاکم«. مفاتیح الجنان، زیارت جامعه ی 

کبیره 
2. کوثر: 1

3. صف: 8
4. بحاراالنوار، ج 22، ص 326
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ماسـت«.5دلمان می خواهـد کـه اهل بیـت دربـاره ی ما این طـور قضـاوت کننـد؛ اما این آسـان نیسـت؛ ایـن فقط با 
ادعـا به دسـت نمی آید؛ ایـن، عمل و گذشـت و ایثـار و تشـبه و تخلق بـه اخـاق آنـان را الزم دارد.

شـما ماحظه کنید، ایـن بزرگـواری کـه ما امروز سـاعتی با شـما پـای اسـتماع مدایـح و فضایلـش نشسـتیم - که 
آنچه گفته شـد، قطره یـی از دریاسـت - در چه سـنی ایـن همه فضایـل را حایز شـد؟ در چـه مدت عمـری این همه 
درخشـندگی را از خـود بُـروز داد؟ در عمـری کوتـاه؛ هجده سـال، بیسـت سـال، بیسـت وپنج سـال؛ نقلهـا متفاوت 
اسـت. این همـه فضایـل، بیهـوده بـه دسـت نمی آیـد؛ »امتحنـک الل الّـذی خلقـک قبـل ان یخلقک فوجـدك لما 
امتحنک صابـره«.6 خدای متعـال، زهرای اطهـر - این بنـده ی برگزیـده - را آزمود. دسـتگاه خدای متعال، دسـتگاه 
حسـاب و کتاب اسـت؛ آنچه می بخشـد، با حسـاب و کتاب می بخشـد. او، گذشـت و ایثـار و معرفت و فدا شـدن این 

بنـده ی خـاص خـود را در راه اهداف الهـی می دانـد؛ لـذا او را مرکـز فیوضات خـود قـرار می دهد.
ما بایـد ایـن راه را برویم. مـا هم باید گذشـت کنیـم، ایثار کنیـم، اطاعت خـدا کنیم، عبـادت کنیم. مگـر نمی گوییم 
کـه »حّتی تـوّرم قدماهـا«؟7 این قـدر در محـراب عبـادت خدا ایسـتاد! ما هـم بایـد در محراب عبـادت بایسـتیم. ما 
هم بایـد ذکر خـدا بگوییم. مـا هم بایـد محبت الهـی را در دلمـان روزبـه روز زیـاد کنیم. مگـر نمی گوییم کـه با حال 
ناتوانـی بـه مسـجد رفت، تـا حقـی را احقـاق کنـد؟ ما هـم بایـد در همـه ی حـاالت تاش کنیـم، تـا حـق را احقاق 
کنیم. مـا هم بایـد از کسـی نترسـیم. مگـر نمی گوییم کـه یک تنـه در مقابـل جامعه ی بـزرگ زمـان خود ایسـتاد؟ 
ما هـم بایـد همچنان کـه همسـر بزرگـوارش فرمـود »ال تستوحشـوا فـی طریق الهـدی لقلّـة اهلـه«،8 از کـم بودن 
تعدادمـان در مقابـل دنیـای ظلم و اسـتکبار نترسـیم و تـاش کنیـم. مگـر نمی گوییـم کـه آن بزرگـوار کاری کرد 
که سـوره ی دهر دربـاره ی او و شـوهر و فرزندانـش نازل شـد؟ ایثار نسـبت به فقـرا و کمک بـه محرومـان، به قیمت 

گرسـنگی کشـیدن خود؛ »و یؤثـرون علی انفسـهم ولـو کان بهـم خصاصـه«.9 ما هـم باید همیـن کارهـا را بکنیم.

دوری از تشریفات و زیور دنیا، سبک زندگى فاطمى
ایـن نمی شـود کـه مـا دم از محبـت فاطمـه ی زهرا)سـام الل علیها( بزنیـم، در حالـی کـه آن بزرگـوار بـرای خاطر 
گرسـنگان، نان را از گلوی خـود و عزیزانش - مثل حسـن و حسین)علیهماالّسـام( و پدر بزرگوارشان)علیه الّسـام( 
- بریـد و بـه آن فقیـر داد؛ نه یـک روز، نـه دو روز؛ سـه روز! مـا می گوییم پیرو چنین کسـی هسـتیم؛ ولی مـا نه فقط 

نـان را از گلوی خـود نمی بُریـم که به فقـرا بدهیـم، اگـر بتوانیـم، نـان را از گلوی فقـرا هـم می بُریم!
ایـن روایاتی کـه در »کافـی« شـریف و بعضـی از کتـب دیگر در بـاب عامات شـیعه هسـت، ناظـر به همین اسـت؛ 
یعنی شـیعه بایسـتی آن طوری عمل کنـد. ما بایـد زندگی آنهـا را در زندگـی خود - ولو بـه صورت ضعیـف - نمایش 
بدهیـم. مـا و از مـا بزرگترهـا کجـا، آن آسـتان بلنـد کجـا؟ معلـوم اسـت که مـا حّتـی بـه حـدود دوردسـت او هم 
نمی رسـیم؛ اما بایـد تشـبه کنیـم. نمی شـود در نقطـه ی مقابـل زندگـی اهل بیـت حرکـت کنیـم، ولی ادعـا کنیم 
که مـا جـزو موالیـان اهل بیتیـم! چنیـن چیزی ممکـن اسـت؟ فـرض بفرماییـد کسـی در زمـان امـام بزرگـوار ما، 
از دشـمنان ایـن ملـت - کـه امـام دایـم علیـه آنهـا حـرف مـی زد - تبعیـت می کـرد؛ آیـا او می توانسـت بگوید من 

5. به حاجب در خلوت سرای خاص بگوفان ز گوشه نشینان 
خاك درگه ماست .  »حافظ«

6. مفاتیح الجنان، زیارت حضرت زهرا)س(

7. مناقب، ج 3، ص 341
8. نهج الباغه، خطبه ی 201
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تابع امامـم؟! اگـر چنیـن چیـزی از زبان کسـی صـادر می شـد، آیـا شـماها نمی خندیدیـد؟! همیـن قضیـه در باب 
اهل بیت)علیهم الّسـام( هـم هسـت.

مـا بایـد شایسـتگی خـود را ثابـت کنیـم. مگـر نمی گوییـم کـه جهیزیـه ی آن بزرگـوار چیزهایی بـود که انسـان با 
شـنیدن آنها اشـکش جاری می شـود؟ مگـر نمی گوییـم کـه ایـن زن واالمقام، بـرای دنیـا و زیـور دنیا هیچ ارزشـی 
قائل نبود؟ مگر می شـود کـه روزبه روز تشـریفات و تجمل گرایـی و زر و زیـور و چیزهای پـوچ زندگی را بیشـتر کنیم 

و مهریـه ی دخترانمـان را زیادتـر نماییم؟!
اوایل کـه گاهی بعضیهـا مهریه ی عقـد را یک خـرده گـران قـرار می دادند، مـا شـوخی می کردیم و می گفتیم شـما 
کـه می خواهید مثـًا فان قـدر سـکه قـرار بدهید، پـس یکبـاره بگوییـد 72 سـکه! امـا حـاال می بینیم کـه تعیین 
مهریه هـای گران قیمـت، واقعی شـده اسـت! واقعـاً چه خبر اسـت؟ شـما کـه پـدر آن دختر هسـتید، آیـا می توانید 
ادعـا کنید کـه پیـرو پـدر فاطمه)سـام الل علیها( هسـتید؟ این طـوری نمی شـود؛ مـا باید به حـال خودمـان فکری 

. بکنیم

عمل به رسالت خود با تبعیت از اهل بیت
حاال چـرا ایـن حرفها را به شـما گفتـم؟ چون شـما مداحیـد و بایـد برویـد ایـن حرفهـا را در مدحهاتـان در مجالس 
فاطمـه ی زهـرا)س( به مـردم بگوییـد؛ وااّل شـماها کـه معلـوم اسـت وضعتان چـه طـوری اسـت. اینهـا را درباره ی 
فاطمـه ی زهرا)سـام الل علیها( بگوییـد. بـا آن ذوق و هنـر و صـدای خـوش و لحـن مطلـوب و کیفیـت جـذاب 
خوانندگـی خودتـان، کاری کنیـد کـه دلهـای ما مسـتمعان بـه ایـن حقایـق نزدیک شـود. اگر فـرض کنیـم که ما 
ابیاتـی در مقامـات معنـوی فاطمـه ی زهرا)سـام الل علیها( بخوانیـم که مسـتمع مـا چیزی هـم از آن نفهمد و سـر 
درنیـاورد، معلوم نیسـت کـه او را بـه فاطمـه ی زهرا نزدیـک کند. الزم اسـت مـا روزبـه روز به ایـن خانـواده نزدیکتر 
بشـویم. ملت ما از ایـن طریـق خواهد توانسـت به رسـالت خـود عمل کنـد. این ملـت این طـوری می توانـد آن پیام 

بـزرگ را بـه دنیا برسـاند. 
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محبت واقعى نسبت به اهل بیت)علیهم السالم( *

رابطه عاشقانه ملت با امیرالمؤمنین)علیه الّصالةوالّسالم(
دربـاره ی مقـام امیرالمؤمنین)علیه الّصاةوالّسـام(، زبانهـای نـوع بشـر و قـدرت تصویـر و ترسـیم انسـانها، عاجز از 
ارائـه ی ُکنـه و حقیقت مطلبنـد؛ بلکـه عاجز از تصـور آن مقـام شـامخ و ُکنـه عظمـت آن بزرگوارنـد. ما بـا قیاس به 

معلومـات خودمـان می توانیـم چیـزی را بشناسـیم و بفهمیم.
امیرالمؤمنین)علیه الّصاةوالّسـام( از مقیاسـهای ما خارج اسـت. او را با ذرع و پیمانه یی که برای سـنجیدن انسـانها 
و فضیلتهـا و محّسـنات و زیباییها در اختیار ماسـت، نمی شـود سـنجید و انـدازه گرفـت؛ او باالتر از این حرفهاسـت. 
آنچه که مـا می بینیم، درخشـش آن بزرگوار اسـت که به چشـم هر انسـانی - حّتـی دشـمنان و مخالفـان - می آید؛ 
چه برسـد به دوسـتداران و یا شـیعیان؛ همچنان کـه از روات اهل سـنت روایت شـده کـه رسـول خدا)صلّی اللَّ علي

ه واله وسـلّم( فرمـود: »علی بن ابی طالـب یزهـر فی الجّنـة ککوکب الّصبـح الهـل الّدنیـا«؛1 درخشـش امیرالمؤمنین 
)علیه الّسـام( در بهشـت، مثـل درخشـش سـتاره ی صبـح بـرای مـردم دنیاسـت؛ نـور را می بیننـد، درخشـش را 

می بینند؛ امـا ابعـاد و جزییـات را نمی تواننـد درك کننـد و ببینند.
 رابطـه ی ملـت مـا بـا امیرالمؤمنین)علیه الّصاةوالّسـام(، یـک رابطـه ی عاشـقانه اسـت؛ مسـأله، باالتـر از اعتقـاد 
بـه والیـت و امامـت آن بزرگـوار اسـت. اعتقـاد بـه والیـت و امامـت وجـود دارد و جـزو جـان ماسـت؛ جـزو اولیـن 
آموخته های مـا در گاهواره اسـت و ان شـاءاللَّ تـا گور با مـا همراه خواهـد بود؛ امـا عنصر دیگـر در رابطـه ی ملت ما و 

امیرالمؤمنیـن )علیه الّصاةوالّسـام(، رابطـه ی محبـت و عشـق اسـت.

*. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 1370/10/29
1. بحاراالنوار، ج 40، ص 76



ت "
ت و والی

ضوع " امام
شتر درباره مو

مطالعه بی
امامت و والیت

44

عشق به امیرالمؤمنین علیه السالم، یک حقیقت درخشان
آن قـدر زیباییهـا و جلوه هـا و جاذبه هـا در آن بزرگـوار بسـیار اسـت، کـه دلـی کـه بـا ایـن جاذبه هـا آشـنا شـود، 
نمی توانـد نسـبت بـه آن بزرگـوار بی تفـاوت بماند. هـر کـس او را به قـدری کـه در همین روایات هسـت، شـناخت، 
دلباخته ی او شـد. حّتـی آن کسـانی کـه امامـت آن بزرگـوار و والیـت آن حضـرت را هـم مانند مـا قبول نداشـته و 
عقیده ی ما را نداشـته باشـند، این فضایل و مناقـب را که در کتـب فریقین آمده اسـت، می بینند - مخصوص شـیعه 
نیسـت؛ علمای بزرگ اهل سـنت هم ایـن فضایـل را آورده انـد؛ و اینها را کـه می بینید، در همه ی آفاق منتشـر شـده 
اسـت - دلباختـه و مجـذوب امیرالمؤمنین می شـوند. پس مسـأله ی ما، مسـأله ی شـناخت حقیقت نورانـی و ِعلوی 
امیرالمؤمنیـن نیسـت، کـه او را نـه می توانیم بفهمیـم، نـه می توانیم تصـور کنیم، نه راهـی داریم بـرای این کـه او را 
درك کنیم؛ مگر کسـانی که دلشـان به نـور هدایـت و معرفت الهی در آن ابعاد روشـن شـده باشـد؛ اما این مسـأله ی 
محبت، مسـأله ی مهمی اسـت. این ارتباط دوسـتی و عشـق و رابطه ی بـا امیرالمؤمنین)علیه الّسـام(، یک حقیقت 
درخشـان اسـت. از این حقیقِت درخشـان، مـا باید ماننـد معراجی اسـتفاده کنیـم و عروج کنیـم؛ و این می شـود. با 

نردبـان محبت می شـود بـه باالتریـن درجات معرفـت هم رسـید. اصـل کار، محبت اسـت.

ضرورت تالش عملى در راه محبت اهل بیت
 بـرادران و خواهران! ایـن عمر کوتاه اسـت. این دنیـا برای مـا و برای هر نفس بشـری کوچـک اسـت و زود می گذرد. 
باید فرصتهـا را مغتنم شـمرد و با تعـارف و بـا چیزهایی کـه ما را بـه پیش نمی بـرد، نباید مشـغول شـد. این محبت 
باید مـا را به معـراج ببـرد و رشـد بدهـد. این چـه وقت خواهـد شـد؟ این محبـت، چه وقـت چنین اکسـیر اثـری را 
نشـان خواهـد داد؟ آن وقتـی که مـا به پیونـد محبت آمیـز بیـن خودمـان و امیرالمؤمنیـن و اولیـای دین، به چشـم 
جدی نگاه کنیـم. چگونه؟ جـدی نگاه کـردن بـه محبت، این اسـت که مـا تاش کنیـم در راهی کـه بـه آن بزرگوار 
می رسـد، حرکت کنیـم؛ وااّل اگـر به آن راه پشـت کنیـم و خـدای نکرده بـا هر عملی، بـا هـر اقدامی و با هر سـخنی، 
خودمـان را یـک قـدم از آن بزرگـوار دور کنیـم، ایـن محبـت هـم بتدریـج کمرنـگ و بی عمـق و سـطحی و صوری 

خواهد شـد.

پرهیز از محبت زبانى، ادعایى و صوری
 محبـت واقعـی داریـم و محبت صـوری. محبـت واقعی شـما، محبت شـما بـه فرزندتـان اسـت. هیـچ گرفتاری یی، 
شـما را از بیمـاری فرزنـد، از خطـری کـه او را تهدیـد می کنـد، از نگرانیهای او فـارغ نمی کنـد؛ این محبـت حقیقی 
اسـت. یک محبـت هـم محبـت زبانـی اسـت و در مواقـع حسـاس و مراکـز حسـاس، انسـان را رهـا می کنـد. اگر ما 
خـدای نخواسـته از امیرالمؤمنین)علیه الّصاةوالّسـام( دور بشـویم، این طـور خواهـد شـد؛ محبـت، زبانـی و 
ادعایـی خواهد شـد؛ دسـت مـا را در وقتی کـه بـه آن احتیـاج داریـم، نخواهد گرفـت. اما اگـر مـا آن راهـی را که به 

امیرالمؤمنیـن می رسـد، دنبـال کنیـم، هرچـه پیـش برویـم، این محبـت عمیقتـر خواهد شـد.
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صفات بارز و برجسته امام على)علیه السالم(

الف( انتخاب راه خدا در تمام عمر
دربـاره ی علی بن ابی طالب)علیه الّصاةوالّسـام( کـه نمی شـود بـا ایـن چنـد دقیقه ها حرفـی زد. آن چیـزی که من 
فکـر می کنم بایـد در ایـن مختصـر عرض کنـم، این اسـت کـه ما بـه دههـا صفـت برجسـته یی کـه در ذات مبارك 
امیرالمؤمنیـن و در رفتـار آن بزرگـوار هسـت - که هر کـدام مثل خورشـیدی می درخشـد - نـگاه کنیم و چنـد تا از 

این صفـات را انتخـاب کنیـم و خودمـان را دنباله رو ایـن صفات قـرار دهیم.
 یـک صفـت از صفـات آن بزرگـوار ایـن اسـت کـه امیرالمؤمنین)علیه الّصاةوالّسـام(، از اول زندگـی تا آخـر عمر، 
به خـدای متعـال فکـر کـرد و راه خـدا را - ولو مـورد مخالفـت همه ی انسـانها هم بـود - بـر راه غیـر خدا و ضـد خدا 

انتخـاب کـرد. امیرالمؤمنیـن از قبیل ایـن صفـت، دهها خصلـت برجسـته دارد؛ ایـن یکی از آنهاسـت.

ب( اولین مؤمن به خدا و پیامبر
 آن وقتـی کـه می خواسـت ایمـان بیـاورد - کـه اول مؤمـن بـه نبیّ اکـرم، امیرالمؤمنیـن بـود - همه ی کسـانی که 
در آن جامعـه بودنـد؛ بـه این حقیقـت کافـر بودنـد؛ امـا او بـه کفـر و انـکار و عنـاد آنهـا اعتنایـی نکـرد. در واقعه ی 
»یوم الدار«، پیامبـر بزرگوار بـزرگان عـرب را در مکه جمع کردنـد و اسـام را بر آنها عرضـه کردنـد و فرمودند که هر 
کس امـروز اول نفر ایمـان را بپذیـرد، او وصـی و امیـر پس از مـن خواهد بـود. این معنـا را بـر دیگران عرضـه کردند 
و هیچ کـس از کفـار و قریشـیانی که بودنـد، حاضر نشـد این دعـوت را قبـول کنـد؛ ولـی امیرالمؤمنین کـه کودکی 
سـیزده سـاله بود، بلنـد شـد و قبـول کـرد و رسـول اکـرم هـم از او قبـول فرمودنـد - هـم ایمانـش را، هم نفـر دوم 
شـدنش را - کـه کفار برگشـتند بـه صورت اسـتهزاء بـه ابی طالـب گفتنـد که پسـرت را بر تـو امیر کـرد! ایـن اولین 

بـود. قدم 

ج( دفاع همیشگى از حق
 در تمام دوران مکـه، یک لحظه رعایـت و ماحظه ی خشـونتها و عصبیتهـا و مخالفتها و دشـمنیها را نکـرد و از حق 
دفـاع نمـود. در تمـام دوران مدینه، هر جـا که خطـر بـود، علی بن ابی طالب آن جا بـود و هیـچ چیز را ماحظـه نکرد. 
در قضیـه ی خنـدق، آن وقتی که همـه سـرها را به زیـر انداختند، او بلند شـد و شـجاعانه داوطلب شـد؛ یعنـی برای 
وجود خـود، هیـچ حیثیتی جـز حیثیت دفـاع از اسـام و دفـاع از حق قائل نبـود؛ بـرای او همین یـک کار بـود که از 

حـق دفـاع کند.
 انسـان قوای معین و عمـر محـدودی دارد؛ بایـد اینها را بـه عنـوان سـرمایه یی در اختیار حق قـرار بدهد. این اسـت 
سـلوك یک مؤمـِن بـه علی)علیه الّسـام(. ایـن اسـت که اگـر چنیـن شـخصی در بشـر - ولـو در جمـع کوچکی از 
بشـر - به وجود بیایـد، خواهد توانسـت دنیـا را از ظلـم و جور خالـی کند. ما انسـانهای چسـبیده ی به غـذا و خوراك 
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و راحتی و عشـرت و زندگـی و خانه و جـاه و جـال و مقام و قدرت و سـایر دلبسـتگیها و سـرگرمیهای بشـر در دنیا، 
نمی توانیـم از میان ایـن حصارهـا خودمان را خـارج کنیـم و آن گونـه در آن راه حرکـت کنیـم؛ و نتیجـه در دنیا این 

می شـود کـه مشـاهده می کنیـد.
 اگـر از ایـن روحیـه، درخششـی در یک انسـان بـه وجـود بیاید، همـان خواهد شـد کـه شـما در جبهه هـای جنگ 
دیدیـد؛ در شـهدا دیدیـد؛ در رزمندگان شـجاع مـا دیدیـد؛ در آزادگان مـا در زندانهـا دیدیـد؛ در جانبـازان صبور ما 
دیدیـد؛ در خانواده هـا و پـدران و مـادران دیدیـد؛ در طـول انقـاب و دوران جنـگ تـا امـروز، در این ملـت دیدید و 
مشـاهده کردیـد که چـه هنگامه یـی در دنیـا بـه وجـود آورد. این، یـک چیز ناقـص و کوچـک بـود؛ قطره یی بـود از 

آنچـه کـه دریـای آن در روح بـزرگ امیرالمؤمنیـن وجود داشـت.

د( عدم مداخله خواسته های نفسانى در كارها
 او در تصمیم گیریهـا و در عمـل خویـش، ماحظـه ی خـود را، ماحظـه ی مـن را، ماحظـه راحتـی و ماحظـه ی 
خواسـتهای نفسـانی را اصًا مداخله نـداد. بعد از رحلـت خاتم االنبیاء هـم همین طور بـود. در آن دوران بیسـت وپنج 
سـال، آن طـوری که مصلحـت امت اسـام اقتضـاء و ایجـاب می کرد، عمـل کـرد؛ از مصلحـت تخطی نکـرد و منیت 
نشـان نداد. بعـد از آن کـه امیرالمؤمنین بـه خافت رسـید، آن کسـانی که حق را با خودشـان می دانسـتند و در سـر 
سـودای خافت داشـتند، دیدید کـه چه کردنـد؟ دیدید کـه چه جنگهـا و خونریزیهایـی بـه راه انداختنـد؟ علی در 
آن بیسـت وپنج سـال از ایـن کارها نکـرد؛ با این کـه خود را حـق می دانسـت. ایـن، کلمـات و زندگـی امیرالمؤمنین 
اسـت. او حقی را بـرای خـود قائل بـود؛ اما مصلحـت بـزرگ اسـام را در این می دید که سـکوت کند، تسـلیم باشـد 
و با جریـان معمـول جامعه پیـش بـرود. آن وقتـی هم که بـه خافت رسـید، بـاز دوسـتان نزدیـک، دوسـتان دور و 
دشـمنان ظاهرسـاز او را نصیحت کردند کـه عجله نکن، فانـی را عزل نکـن، فانی را نصـب نکن، این حـرف را نزن، 
ایـن تقسـیِم این گونـه را انجام نـده، ایـن پـول و این مسـتمری را قطـع نکـن. آن بزرگـوار، به همـه ی اینها با چشـم 

بی اعتنایـی نگریسـت؛ آنچـه را که حـق می دانسـت، عمل کـرد؛ این یـک صفـت از صفـات امیرالمؤمنین اسـت.

راه تعمق محبت به اهل بیت)علیهم السالم(  
 مـا محبـان آن بزرگوار هسـتیم. شـکی نیسـت کـه در دل مـا عشـق امیرالمؤمنین مـوج می زنـد؛ این مایـه ی امید 
و افتخـار ماسـت؛ اما ایـن محبـت را چـه چیزی عمـق می دهـد و جـزو جـان مـا می نمایـد و روزافـزون و ثمربخش 

می کنـد؟ این کـه بـه ایـن صفـت امیرالمؤمنیـن اقتـدا کنیم.

برافراشته ماندن پرچم اسالم با ایستادگى
امروز دنیا برای آن کسـی که مسـلمان اسـت، دنیای سـختی اسـت. امروز بعـد از قرنها که اسـام از مظاهـر حقیقی 
حاکمیت و نشـان دادن قـدرت برکنار بـود، داعیه ی حاکمیت دارد؛ در مسـند حاکمیت نشسـته اسـت؛ یک کشـور 
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را اداره می کنـد و قوانیـن بر اسـاس اسـام اسـت. در دنیـا آوازه ی اسـام جاذبه پیـدا کرده اسـت. بشـریِت دلمرده، 
نسـلهای جـوان افسـرده ی دنیا کـه از همه جـا ناامیـد شـده اند، به اسـام توجـه پیـدا کرده انـد. احساسـات جوامع 
اسـامی دارد بیدار می شـود. کشـورهایی را می بینید که شـوق اسـام، آن ملتها را به هیجان آورده و در آنها شـوری 
افکنـده اسـت. امروز اسـام بـا ایـن وضعیـت، دشـمنان جـدی دارد؛ دشـمنانی کـه اسـام را مانـع کار خـود، مانع 
غارتگریهـای خود، مانـع سـلطه ی خود بـر ملتها، مانـع تحمیـق افراد بشـر در سـطح عالـم می بینند؛ اینها دشـمن 

اسـامند. جدی 
 امـروز دشـمنان اسـام، مثـل دوران نبیّ اکـرم )صلّی اللَّ علیه واله وسـلّم( محـدود بـه قبایـل پراکنـده نیسـتند؛ 
مجهزتریـن سـاحها در دسـت آنهاسـت؛ بیشـترین پولهـا در دسـت آنهاسـت؛ دانـش پیشـرفته ی بشـر در دسـت 
آنهاسـت و اینها ضـد اسـامند. »مسـلمانی« در ایـن دوران، برافراشـتن پرچمی اسـت کـه در آن، سـعادت و آزادی 
و خیـرات و بـرکات و پـاره کـردن زنجیرهـای اسـارت هسـت. برافراشـتن پرچمی که ایـن همـه برکت دارد، آسـان 

نیسـت؛ بایـد ایسـتادگی کرد.
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غدیر، گزینش انسانهای صالح برای مسؤولیتهای بزرگ
نصب امیرالمؤمنین، نصب معیارها و ارزشهای الهى

اهمیت دادن به مالكها و معیارها دركلِ ّ جامعه اسالمى
تالش دشمن برای تغییر معیارهای اسالمى

معنای تمّسِک كامل به والیت
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معنای نصب امیرالمؤمنین)ع(، اهمیت دادن به معیارهای ارزشى اسالم *

غدیر، گزینش انسانهای صالح برای مسؤولیتهای بزرگ
آنچه کـه در ماجـرای غدیر از دیـدگاه مطالعـه کنندگانـی از قبیل مـا می شـود فهمید، مضمـون این نصـب الهی در 
باب کیفّیـت اداره کشـور و گزینش انسـانهای صالـح برای مسـؤولیتهای بزرگ اسـت. البته کسـانی کـه اهل بینش 
عالِی عرفانِی حق شناسـانه هسـتند و دلشـان بـا منابع نـور و معرفت مّتصل اسـت، ای بسـا حقایق دیگـری را هم در 
ایـن ماجرا می فهمنـد. آنچه مـا در این ماجـرا احسـاس می کنیم، این اسـت که بـا نصـب امیرالمؤمنیـن علیه الّصاة 
والّسـام در روز غدیر، پیغمبر اکـرم صلّی اللَّ علیه و آله و سـّلم به دسـتور پـروردگار، این حقیقت را از اسـام آشـکار 
کرد کـه مسـؤولیت بـزرِگ اداره جامعـه در نظـام اسـامی، چیزی نیسـت که نسـبت به معیارهای اسـامی، بشـود 
دربـاره آن از موردی صـرف نظر کـرد. در این کار بـزرگ، صددرصد بایـد معیارها و ارزشـهای اسـامی در نظر گرفته 

. د شو

نصب امیرالمؤمنین، نصب معیارها و ارزشهای الهى
باالتر از امیرالمؤمنین علیه الّصاةوالّسـام کیسـت؟ همـه خصوصیاتی که از نظر اسـام، ارزش اسـت و البتـه از نظر 
عقل سـالِم توأم با انصـاف هم، همانهـا ارزش محسـوب می شـود، در امیرالمؤمنیـن علیه الّصـاة والّسـام جمع بود. 
ایمان او، اخـاص او، فـداکاری و ایثـار او، تقـوای او، جهـاد او، سـبقت او به اسـام، بی اعتنایـی او به هر چـه غیِر خدا 
و هر چه غیـِر از هـدف خدایـی، بی اعتنایی او بـه زخارف مـاّدی، بی ارزش بـودن دنیـا درنظـر او، علم او، معرفـت او و 
اوج انسـانّیت در او از همه ابعـاد، خصوصّیاتی اسـت کـه در زندگـی امیرالمؤمنین علیه الّصاة والّسـام واضح اسـت. 

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1373/03/08
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اّدعای ایـن حرفها، مخصوص شـیعه هم نیسـت. همـه مسـلمین و موّرخیـن و محّدثینی کـه دربـاره امیرالمؤمنین 
علیه الّصاة والّسـام خواسـته اند بـه انصاف حـرف بزننـد، همین خصوصّیـات و بیـش از اینهـا را بیـان کرده اند.

 پیغمبر اکرم صلّی اللَّ علیه و آله و سـّلم، در آن روز در مقابل چشـم کسـانی که ایـن خصوصّیـات را در امیرالمؤمنین 
علیه الّصـاة والّسـام می شـناختند، او را بـه منصـب والیـت نصـب کـرد. معنـای ایـن نصـب، اهمیـت دادن بـه آن 
معیارهاسـت. این همـان نکته ای اسـت کـه باید در نظـام و جامعه اسـامی، تـا قیام قائـم مورد نظـِر همه باشـد. اگر 
مسـلمین در طول تاریـخ نتوانسـته اند از مواهب اسـامی به طور کامـل بهره ببرنـد، به دلیـل نقیصه بزرِگ ناشـی از 

نشـناختن معیارهـا بوده اسـت. مطلـب بـه این جا هـم تمام نمی شـود. 

اهمیت دادن به مالكها و معیارها دركلِ ّ جامعه اسالمى
نکته ای کـه برای مـا، مسـؤولین و کارگـزاران نظـام اسـامی در ایـران، اهمیـت دارد، این اسـت کـه وقتـی در رأس 
نظام اسـامِی نبوی - یعنی نظام اسـامِی سـاخته دسـت مقّدس پیغمبر در صدر اّول - انسـانی مثـل امیرالمؤمنین 
علیه الّصـاة والّسـام گذاشـته می شـود، معنایش این اسـت کـه در همـه تاریـخ، در همه مسـؤولیتهای اساسـی در 
نظـام اسـامی، بایـد معیارهـا رعایت شـود. رعایـت معیارها هـم، مخصـوص ریاسـت جامعه اسـامی نیسـت؛ بلکه 
اهمیت دادن به ارزشـها، معیارهـا و ماکهای اسـامی، یک امِر سـاری و جـاری در کلِ ّ جامعه اسـامی اسـت، و این 
اسـت که برکات را متوّجـه مسـلمین می کند. همین انـدازه که مـا مردم ایـران توانسـته ایم این اصل واالی اسـامی 

را در محیـط زندگـِی خودمـان تحّقق ببخشـیم، برکاتـش را هم امـروز مشـاهده می کنیم.
 این خـود آگاهـِی ملـت ایـران و احسـاس عّزتـش بـه اسـام، درسـت نقطـه مقابـل آن چیزی اسـت که دشـمنان 
اسـام، همیشـه خواسـته اند. تلقین کرده اند که مسـلمانان از مسـلمانی خودشـان سـرافکنده باشند و سـعی کنند 
اثر اسـام و مسـلمانی را در حرکات و سکناتشـان نشـان ندهند. بلکه آنچه نشـان می دهنـد، گرایش ضّد اسـامی و 

گرایش به سـمت دشـمنان اسـام باشـد.

تالش دشمن برای تغییر معیارهای اسالمى
یکی از کارهـای اسـتعمارگران در جوامـع اسـامی، این بوده اسـت کـه خواسـته اند کاری کنند که مردم مسـلمان، 
در هر طبقـه و رتبـه ای از اهمیـت و مسـؤولیت در زندگی و جامعـه، خودشـان را به ارزشـهای غیر اسـامی نزدیکتر 
کنند. یعنـی لباسشـان مثل لبـاس آنهـا، رفتارشـان مثـل رفتار آنهـا، بینششـان مثـل بینش آنهـا و اعمالشـان هم 
مثل اعمال آنهـا باشـد. در واقع، ارزشـهای آنهـا را ارزش بشـمارند، ضّدارزشـهای آنها را ضـّد ارزش به حسـاب آورند 
و از اسـام یادشـان نیاید. سـعی کردند این کار را بکنند. متأسـفانه، آنهـا در اکثر مناطق اسـامی، در طول سـالهای 
اسـتعمار و ورود فرهنـگ اسـتعماری به کشـورهای اسـامی، موّفق هم شـدند. لباسـها را عـوض کردنـد، رفتارها را 
عوض کردنـد، آداب زندگـی را عـوض کردنـد، بینشـها را عـوض کردنـد و مسـلمانان را از اسـام دور، و بـه آنچه که 
ضّد اسـام و غیراسـام اسـت، نزدیـک نمودند. امـروز هم که ملـت ایـران اصـرار دارد و پافشـاری می کند بـر این که 
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مواضع اسـامی، ارزش اسـامی و فرهنـگ اسـامی را در رفتار خـود، در حـرکات خود، در لبـاس خـود، در برخورد 
جهانی خـود و در گزینش دوسـت و دشـمن خـود رعایـت کند، بیشـترین حمله هـا را بـرای همیـن می کنند.

 در چنیـن دنیایی، ملـت ایران توانسـت اعتـزاز به شـخصّیت و هویّت اسـامی را بـه خـودش برگرداند. یعنـی مردم 
ما احسـاس عزت می کنند کـه مسـلمانند؛ و حقیقت قضیـه نیز همیـن اسـت. »وللَّ العـّزة ولرسـوله و للمؤمنین1.« 
مؤمنیـن، عزیزند. آن کـس که در دل خـود ایمـان دارد و در عمـل خود، آنچـه را الزمه ایمان اسـت رعایـت می کند، 
، احسـاس عّزت هـم در دل ملـت ما هسـت و این از بـرکات رعایـت همان ارزشـهایی  حقیقتـاً عزیز اسـت. بحمـداللَّ

اسـت کـه در غدیر تثبیت شـد.

معنای تمّسِک كامل به والیت
 ما، بخصوص کسـانی کـه پایبند بـه غدیریم، مسـأله غدیـر را اسـاس اعتقادات خـود می دانیم. اصًا شـیعه، مسـأله 
غدیر را پایه و ریشـه عقایِد شـیعی خود می دانـد. ما بایـد از این قضیه حداکثـِر تبعّیت و اسـتفاده و پیـروی را بکنیم. 
در دوران طاغـوت، کـه روز عیـد غدیر معمـول بـود، می خواندیـم: »الحمدللَّ الـذی جعلنا مـن المتمّسـکین بوالیة 
امیرالمؤمنیـن و االئّمـة علیهـم الّسـام2.« این تمّسـک بـه والیـت، آن روز در اعتقـادات و عواطـف بود؛ اّمـا در عمل 
کـه والیتی نبـود. در عمـل، والیـِت طاغوت بـود؛ والیِت اسـتکبار بـود؛ والیـت دشـمنان دین بـود. آن روز دوسـتان 
مـا می خواندنـد: »الّلهم اجعلنـا من المتمّسـکین بوالیـة امیرالمؤمنیـن.« یعنـی از خدا می خواسـتند که متمّسـک 
بـه والیـت امیرالمؤمنیـن علیه الّصاة والّسـام باشـند. امـروز این دعا مسـتجاب شـده اسـت. ملت ایـران، امـروز با 
نظام اسـامی ای که بـه تدبیر امـام بزرگـوار، از حاقِ ّ قـرآن و دین اسـتخراج شـد و در این کشـور بـه اجـرا درآمد، به 
والیـت امیرالمؤمنیـن علیه الّصاة والّسـام تمّسـک کـرده اسـت. این تمّسـک را بایـد هر چه بیشـتر کنیم. اسـاس 
کاِر تمّسـک به والیت هم، تمّسـک به ارزشـهای اسـامی اسـت. هر چـه را که در اسـام ارزش اسـت، بایـد در صدد 
باشـید در عمل جـذب کنید. چه ارزشـهای فـردی - مثـل آنچه که بـه رابطه و علقـه هر کس بـا خدای خـود ارتباط 
پیـدا می کنـد و یکـی از مهمتریـن ارزشـهای امیرالمؤمنیـن علیه الّصـاة والّسـام؛ یعنـی ارتباط بـا خدا، توّسـل به 
پـروردگار و خوب کـردن رابطـه خـود و خدا بـودن - چـه ارزشـهای اجتماعـی که مربـوط به جامعـه اسـت - مانند 
ارزشـهای سیاسـی، اقتصـادی و بین المللی - و چـه ارزشـهایی که مربـوط بـه آداب و عـادات عمومی اسـت. ببینید 
اسـام کدام خصوصّیـت و عمـل را ارزش دانسـته اسـت؛ آن وقت سـعی در پیاده کردن آن داشـته باشـید. بـه تعبیر 
دیگـر، آن ارزشـها را در محیـط کار، در انتخـاب همـکاران، در اجرای مأموریـت و در تهیـه کردن طرح برای بخشـی 

کـه مشـغول کار در آن هسـتید، حتمـاً اعمال کنیـد. این بـه معنای تمّسـِک کامـل به والیت اسـت.
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والیت اهل بیت)ع( ، استمرار نبوت پیامبر)ص( *

حاكمّیت و والیت الهى با استمرار نبوت
در بـاب غدیـر، انسـان از ابعـاد گوناگونـی می توانـد نظـر بینـدازد و بهـره معنـوی و فکـری بگیـرد. یکـی، اصل و 
موضـوع »والیت«، بـه عنـواِن اسـتمرار نبّوت اسـت. ایـن، موضـوع مهّمی اسـت. نبـّوت عبارت اسـت از گـزاردن 
پیغـام پـروردگار در میان بشـر در برهـه ای از زمـان و تحقق اراده الهی به وسـیله شـخصی کـه مبعـوث و برگزیده 
پروردگار اسـت. بدیهی اسـت ایـن دوره هم تمام می شـد و می گذشـت. کـه: »انّک مّیـت و انّهـم مّیتـون.«)1( اّما 
ایـن حادثه الهـی و معنوی، بـا رفتـن پیغمبر، منقطـع نمی شـود؛ بلکه هـر دو جنبه اش باقـی می مانـد. یکی جنبه 
اقتـدار الهـی، حاکمّیـت دیـن و اراده پـروردگار در میان بشـر اسـت. انبیـا مظهر، اقتـدار پـروردگار در میان بشـر 
بودند. انبیا کـه نیامدند مـردم را فقط نصیحت کننـد. نصیحت و تبلیـغ، بخشـی از کار پیغمبران اسـت. پیغمبران 
همه آمدنـد تـا جامعـه ای را بـر اسـاس ارزشـهای الهی بـه وجـود آورنـد؛ یعنـی در واقعیـِت زندگـِی مـردم تأثیر 
بگذارند. بعضی توانسـتند و مبارزاتشـان بـه نتیجه رسـید؛ بعضی هم نتوانسـتند. این جنبـه از زندگـی پیغمبر که 
مظهر قدرت خـدا در زمیـن و در میان بشـر و مظهـر حاکمّیـت و والیت الهـی در میان مردم اسـت، اسـتمرار پیدا 
می کند؛ بـرای این کـه معلوم شـود، دیـن در هیچ زمانـی نمی توانـد اثر خـود را ببخشـد، مگـر این کـه زمامداری، 

حاکمّیـت و اقتـدار، در آن وجود داشـته باشـد.

اهتمام پیامبر بر استمرار والیت الهى در میان بشر
 جنبـه دوِم موضـوع کـه آن هـم به همیـن انـدازه مهـّم اسـت، ایـن اسـت کـه حال کـه ایـن حاکمّیـت، بـا رفتن 
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نبی قطع نمی شـود و اسـتمرار پیـدا می کنـد، نمی توانـد یـک حاکمّیـت برهنـه و بی نصیـب از معنّویـات پیغمبر 
باشـد. درسـت اسـت که پیغمبر دارای مقـام ممتاِز اسـتثنایی اسـت و هیچ کس دیگـر با او مقایسـه نمی شـود؛ اّما 
اسـتمرار وجـود او، باید متناسـب با او باشـد. ارزشـهاِی وجـود مقـّدس پیغمبـر، باید در کسـی که اسـتمرار وجود 
اوسـت به قصـد ظرفّیـت آن شـخص، حفـظ شـود. در آن دوره و فصل مهـم از تاریـخ نبـّوت و والیت، که بایسـتی 
معصـوم می بود تـا انحـراف پیش نیایـد، جـز در وجـود مقـّدس امیرالمؤمنیـن، علی بـن ابی طالـب علیه الّسـام، 
چنین چیـزی متحّقـق و متبلـور نبـود. ماجـرای غدیر، ایـن دو چیـز را بـا هـم، در تاریخ اسـام ثبت کرده اسـت. 
لـذا، این یک بُعـد از مسـأله غدیر اسـت. یک بُعـد دیگـر، شـخصیِت خـوِد امیرالمؤمنین اسـت. بعد دیگـر، اهتمام 
نبیّ اکـرم به مسـائل بعـد از وفـات خودشـان اسـت. اینهـا دیدگاههای مختلفی اسـت کـه مسـأله غدیـر را از همه 
ایـن جنبه هـا می شـود مـورد بررسـی قـرار داد. آنچه کـه امـروز بنـده مناسـب می بینـم در بـاب مسـأله غدیر به 
شـما برادران و خواهـران که مسـؤولین کشـور هسـتید و همچنیـن به ملـت عزیزمـان - بـا اختـاف مذاهبی که 
دارنـد - و اّمت بزرگ اسـامی عـرض کنم، این اسـت کـه غدیر، واقعّیتی اسـت کـه اتّفاق افتـاده اسـت و مفهومی 
هـم دارد کـه ممکن اسـت یک نفـر ایـن مفهـوم را درك کنـد یک نفـر دیگـر، درك نکنـد. ما که شـیعه هسـتیم، 
معنـای غدیـر را همـان چیـزی می دانیـم کـه در طـول ایـن هـزار و چهـار صـد سـال بازگـو کرده ایـم، تحقیـق 
کرده ایـم، نوشـته ایم و آن را در جـان و دل خودمـان ثبت و ضبـط کرده ایم. دیگـران و بقیـه فَِرق اسـامی هم، هر 

کـدام نظـرات خودشـان را دارند.

جنبه های مهم در واقعه غدیر:

الف( اعتقاد به غدیر و امر والیت
 در مـورد ماجـرای غدیر، دو چیز هسـت کـه جامعـه ایرانـی و همه شـیعیان در نقـاط مختلـف عالم و کشـورهای 
گوناگـون، بایـد آنهـا را با هـم مـورد توّجه قـرار دهنـد. یکی این اسـت کـه اعتقـاد بـه غدیر، والیـت و امامـت، که 
رکن اصلـی مذهب شـیعه اسـت، بایـد مثل بقّیـه مباحـث مهم کامـی، مایـه اختـاف بین مسـلمانان نشـود. نه 
شـیعه و نه غیر شـیعه از فِـَرق اسـامی، نسـبت به این مسـأله، ایـن حالـِت حّساسـیت را به وجـود نیاورنـد که در 
میـان خودشـان اختـاف و تفرقـه بیندازنـد؛ چـون، این چیزی اسـت کـه دشـمن می خواهد. حـاال قضیـه غدیر، 
که قضیه مهـم و بزرگی اسـت؛ دشـمنان اسـام حّتـی از قضایـای کوچـک مربوط به هـر یـک از فِـَرق و جماعات 

اسـامی، می خواهنـد بـرای ایجـاد اختـاف اسـتفاده کنند.
 به کشـورهای اسـامی نـگاه کنیـد! همه جا وسـایل بـرای تفرقـه افکنی هسـت. یـک عـّده هـم، حقیقتـاً در این 
بیـن، سرشـان کاه مـی رود. یعنی فریـب می خورنـد، بـازی می خورنـد و بازیچه دسـت دشـمن می شـوند. امروز 
اّمـت اسـامی، بایـد مّتحـد باشـد. نقـاط اتّحـاد و اجتماع زیادی هسـت کـه همیشـه بایـد آنهـا را در نظر داشـته 

باشـیم.
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ب( عدم غفلت از مفهوم و معنای غدیر 
 مطلـب دومـی کـه بایـد مـورد نظـر باشـد، اصـِل خـوِد مفهـوِم حدیـِث غدیـر و حادثـه غدیـر اسـت کـه بایـد 
مغفولٌ عنـه واقـع نشـود. مـا البتـه بـه همـه فِـرق اسـامی ایـن سـفارش را می کنیـم، نـه این کـه فقط به شـیعه 
بخواهیـم بگوییم »آقـا غدیـرت را فرامـوش نکن!« مـا به همـه فِـرق اسـامی می گوییـم: »مبانی تـان را فراموش 
نکنیـد.« در این جـا بـه شـیعه تأکیـد می کنیـم کـه بـر اندیشـه و فکـر غدیـر، تکیـه کند. ایـن، یـک فکـر مترّقی 

اسـت. 

غدیر مفهوِم مهم، مترّقى، اصلى و نجاتبخش اسالم
اگر مـا می گوییـم »اتّحـاد اسـامی« و پایـش هم می ایسـتیم )مـا با همـه قـدرت، پای موضـوع وحدت اسـامی، 
در مقابـل دشـمنان وحـدت ایسـتاده ایم( نبایـد تصّور شـود کـه ایـن مفهـوِم مهـم، مترّقـی، اصلـی و نجاتبخش 
اسـامی، یعنی مفهـوم والیت و غدیـر را فرامـوش خواهیم کـرد. موضوع غدیـر نباید فراموش شـود؛ چون مسـأله 
خیلـی مهّمی اسـت. همان طـور که عـرض کردم، اگـر مسـأله غدیر - بـا آن دو جنبـه ای کـه اّوِل صحبتـم گفتم - 
مورد ماحظـه قرار گیـرد، امروز اسـام دنیـا را نجـات خواهد داد. یـک عّده هسـتند که تصـّور می کنند می شـود 
ملتـی مسـلمان بـود؛ اّما بـه احـکام اسـامی عمـل نکـرد! ایـن تصـّور، معنایـش جدایـی دین از سیاسـت اسـت. 
معنایش این اسـت که اسـمتان مسـلمان باشـد، اّما به احکام اسـامی عمـل نکنید و سیسـتم بانکـداری، اقتصاد، 
آمـوزش و پـرورش، شـکل و محتـوای حکومـت و ارتباطـات فـرد و جامعه تـان، بـه خـاف اسـام و طبـق قوانین 
غیراسـامی و حّتی ضـد اسـامی باشـد. البته، ایـن، در مـورد کشـورهایی اسـت کـه قانـون دارند؛ اگرچـه طبق 
اراده و خواسـت یـک انسـان قاصر و ناقـص باشـد. امـروز در بعضی کشـورهای اسـامی، حّتـی قانون هم نیسـت؛ 
حّتی قانـون غیراسـامی هم وجـود نـدارد و اراده اشـخاص مهـّم اسـت. در رأس قـدرت یک نفر نشسـته اسـت و 
دسـتور می دهد: این طوری شـود، آن طوری شـود. نمی شـود کـه ما فـرض کنیم عـّده ای مسـلمانند، اّما از اسـام 
فقـط نمـاز، روزه، طهـارت و نجاسـت و امثال ایـن چیزهـا را دارنـد. در جوامعی کـه می خواهند مسـلمان باشـند، 
اسـام باید حاکم باشـد. غدیـر، این پیـام را داشـت. امـروز بسـیاری از جوامـع، چوب عـدم اعتقـاد به ایـن معنا را 

می خورنـد. ببینیـد ماجـرای غدیـر، این جـا چقـدر می توانـد الهامبخش باشـد!

اهمیت حاكمّیت اسالم با معیارهای نََبوی و َولَوی
نکتـه دوم ایـن اسـت کـه بعضـی از کشـورهایی کـه بـه نحـوی خودشـان را مقّیـد بـه احـکام اسـامی نشـان 
می دهنـد، بـرای مسائلشـان، بـه آیـه و روایتـی اسـتناد می کننـد؛ چهـار نفـر عّمامـه بـه سـر را هـم بـه خدمـت 
می گیرند، بـرای این کـه در جایـی برایشـان فتوایـی بدهنـد و کاری کنند. این کشـورها، اگـر چه به ظاهـر چیزی 
مثل حاکمّیت اسـامی دارنـد، اّمـا حاکمّیت اسـامی با ارزشـها و معیارهـای نََبـوی و َولَـوی، علم و تقـوا، عدالت، 
عبودیّت خـدا و خشـّیت الهـی و »ترتعد فرائسـه فـی المحـراب«)2(، کـه روش انبیـا و اولیـا و مقّربترین افـراد به 
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خدا بـوده اسـت، در جامعه شـان مطرح نیسـت. اگر تعبیـرات تندتـر و واضحتـری نخواهیـم بکنیم، آنها یـک عّده 
آدمهـای دور از دیننـد.

 پـس، غدیـر یـک مفهـوم مترّقـی و نجاتبخـش اسـت. والیـت در اسـام یـک مفهـوم عالـی اسـت. ایـن را بایـد 
بفهمند. شـیعه بایـد به والیـت افتخـار کنـد و غیر شـیعه هم سـعی کنـد آن را بشناسـد. بحـث علمی و دانسـتن 

کـه دعـوا نـدارد. بدانند کـه اصـًا ایـن موضوع چیسـت.

سیراب شدن نظام اسالمى با والیت
متأّسـفانه امـروز یکـی از کارهایـی کـه دشـمنان بـه صـورت برنامه ریـزی شـده انجـام می دهنـد، ایـن اسـت که 
عقایـد شـیعه را در دنیـا بـه صـورت وارونه جلـوه دهنـد. یـک عـّده، بـرای همیـن کار، کتـاب می نویسـند و پول 
می گیرنـد تـا ایـن جاذبـه انقـاب اسـامی، حرکـت عظیـم و بیـداری اسـامی، نتوانـد مـردم دنیـا را جـذب 
کند. امـروز ایـن کارها می شـود. لـذا، کسـانی کـه می تواننـد پیـام صحیـح تشـّیع را بـه مغزهـا، ذهنهـا و دلهای 
، والیـت، از گذشـته تا  تشـنه و محتاج منتقـل کننـد، بایـد ایـن کاِر مهـّم را بکننـد. در جامعـه ما هـم، بحمـداللَّ
امـروز، تأثیـرات خـود را در همـه ابعـاد نشـان داده اسـت. از اّوِل حرکـِت انقابـی، همین گونـه بـود. امـام بزرگوار 
رضوان اللَّ تعالی علیـه، بـا اسـتمداد از شـاخه های والیـت، ایـن انقـاب را بـه پیـروزی رسـاندند. موضـوع عاشـورا 
و کربـا، محّبـت بـه اهـل بیـت علیهم الّسـام و کوشـش بـرای شبیه شـدن بـه آنهـا، روحیـه جهـاد مظلومانـه و 
صبـر بـر ایـن جهـاد، جـزو خصوصیـات و معـارف مربـوط بـه والیـت اسـت. امـام بـه ایـن وسـیله توانسـتند این 
انقاب را بـه پیـروزی برسـانند و این نظـام را تشـکیل دهنـد. البتـه نظامی نظام اسـامی اسـت کـه از والیت هم 
سـیراب می شـود و برخوردار می گـردد. دشـمنها تبلیـغ نکنند کـه »این، یـک انقاب شـیعی و مخصوص شـیعه 
اسـت و شـامل غیرشـیعه نمی شـود.« از خصوصّیـات محیط والیـت، این اسـت که چشـم را بـه مفاهیم اسـامی 
بـاز می کند. مـا به برکت درسـی کـه اهل بیـت دادنـد، از مفاهیـم اسـامی و قرآنـی، حّداکثـر اسـتفاده را کردیم. 
، همین طور اسـت. ایـن حالـِت عاطفـه و محّبت شـدیدی که  شـیعیان، پیـروان اهـل بیتند. امـروز هـم بحمـداللَّ
در میـان مردم ما نسـبت به دوسـتان، نسـبت بـه مظلومیـن و محرومیـن، مـردم فلسـطین، سـتمدیدگان اروپا و 

مظلومیـن بخشـهای دیگـر دنیا هسـت، اساسـاً روحیـه شـیعی و والیتی اسـت.

ویژگى والیت، ایستادگى در مقابل دشمن
این اشـکها، دور هم نشسـتنها، ذکـر مصیبـت کردنها، ایـن محـّرم و عاشـورا، در روحیه و فضـای زندگی مـردم ما 
تأثیر می گـذارد. آن خشـکی و بی روحـِی بعضـی از جوامع ضّدشـیعی - متأسـفانه بعضـی حکومتها، مردمشـان را 
، در جامعه مـا نیسـت. جامعه مـا، جامعـه ای منعطف، با  نه غیرشـیعی، بلکه ضّدشـیعی بـار می آورنـد - بحمـداللَّ

حال، بـا روحّیـه، اهل عاطفـه و تعّطف اسـت.
 ایسـتادگی در مقابـل دشـمن هـم، از خصوصیـات والیـت اسـت. چـون ائّمـه مـا، الگـوی ایـن ایسـتادگی اند؛ از 
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نمونـه کربـا بگیریـد تـا امامزاده هایـی کـه در سـخت ترین شـرایط مقاومـت کردنـد و بـه شـهادت رسـیدند، تا 
علی بـن موسـی الّرضا، علیه آالف الّتحیةوالّثنـاء کـه بـا یـک سیاسـت الهـی بـه جنگ دشـمن رفـت، تا موسـی بن 
جعفـر علیه الّصاةوالّسـام که سـالهای زنـدان را تحّمل کـرد، تـا ائّمـه ابناءالّرضـا علیهم الّسـام که سـالیان دراز 
رنـج تبعیـد را تحّمـل کردند. انـواع و اقسـام تحمـل رنج بـرای خـدا، در میـان ائّمـه، از اّول تا آخـر و در طـول این 
دویسـت وپنجاه سـال، وجـود دارد. خـوب؛ مـردم مـا اینهـا را یـاد گرفتنـد. اینهـا درس اسـت. لـذا، می بینیـد که 

مـردم می ایسـتند و همیـن ایسـتادگی هـم آنهـا را پیـروز می کنـد.
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توجه به بعد سیاسى والیت، 
باطل كننده شبهه جدایى دین از سیاست

غدیر، وسیله  رشد و هدایت همه جهان اسالم
تبلور والیت سیاسى اسالم، در غدیرخم

هراس دشمن از دخالت علمای دین در پهنه سیاست
عجین بودن امر حكومت و والیت با دین

ترویج جدایى دین از سیاست توسط استكبار
غدیر، ناسخ مسأله جدایى دین از سیاست

معنا و اقتضائات خاص مسأله غدیرخم
غدیر، بزرگترین مظهر دخالت مردم در حكومت
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توجه به بعد سیاسى والیت، باطل كننده شبهه جدایى دین از سیاست *

غدیر، وسیله  رشد و هدایت همه جهان اسالم
حقیقتاً روز بـزرگ و عیـد تعییـن کننـده و عظیم القدری اسـت. ایـن روز، هـم از لحـاظ شـخصیت امیرالمؤمنین 
علیه الّصـاة والّسـام - در ابعـاد ایـن شـخصیت عظیـم و خصوصیـات شـخصی و سیاسـی و اجتماعی کـه در این 
مرِد الهـی و ملکوتـی وجود داشـت، نـه در زمـان نبیّ اکرم علیـه و علـی آله الّصـاة والّسـام و نـه بعـد از او، غیر از 
امیرالمؤمنین کسـی را با ایـن خصوصیات سـراغ نداریم - قابـل اعتنا و توّجه و بررسـی اسـت، و هـم از لحاظ خوِد 

ایـن حادثـه و نصـب عجیب.
در مـورد امیرالمؤمنیـن علیه الّصـاة والّسـام، همـه کسـانی کـه از روی مـدارك بـا حـاالت آن بزرگوار آشـنایی 
دارنـد، بایـد اقـرار کننـد کـه امیرالمؤمنیـن علیـه الّصـاة والّسـام، بـه واسـطه غدیـر بـه شـخصیت واالی خود 
نرسـید. غدیر چیـزی نبـود کـه گوهـر نایـاب امیرالمؤمنیـن علیه الّصـاة والّسـام را شـکل دهـد. غدیـر، نتیجه 
فضایل، مزایـا و کمـاالت آن حضـرت بود. البتـه افتخـار برخـورداری از فرمـان الهـی، از نصـب پیغمبـر و از بیعت 
مؤمنیـن و صحابـه، افتخـار بزرگـی اسـت. امـا بزرگتـر از آن، خصوصیاتی اسـت کـه در ایـن انسـان واال و بی نظیر 
وجود داشـت، که به چنیـن حادثه و دسـتور نصبـی از طرف پـروردگار منتهی شـد. خـوِد حادثه غدیر هـم، دارای 
ابعاد بسـیاری اسـت. حقیقتـاً مسـلمین عالـم می تواننـد از همین حادثـه، وسـیله ای برای رشـد و هدایـت وافی و 
کامـل همه جهان اسـام پیـدا کنند. هیـچ کس هـم وقوع ایـن حادثـه و صـدور آن کلمـات را از نبّی مکرم اسـام 

منکر نشـده اسـت.

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1375/02/18
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تبلور والیت سیاسى اسالم، در غدیرخم
مثـل چنیـن روزی، در آن موقعیـت مهم و حّسـاس کـه پیغمبر اکـرم، علیـه و علی آلـه الّصـاة والّسـام، آخرین 
ماههـای حیـات مبـارك خـود را می گذرانـد، امیرالمؤمنیـن علیه الّصاة والّسـام را بـه والیت - یعنی سرپرسـتی 
مسـلمین - و بـه حکومـت - یعنـی مدیریّـت جامعه اسـامی - نصـب فرمـود. والیتـی کـه در این جا مـورد نصب 
و محـّل اشـاره پیغمبـر اسـام قـرار گرفتـه، صرفـاً آن والیـت کلّیـه الهّیه معنـوی کـه مبتنی بـر عناصـر دیگری 
اسـت، نیسـت. بلکه یـک امـر الهـی و یـک فرمـان آسـمانی و ملکوتی اسـت، که بـا ایـن بیان تشـریعی نبـوی که 
فرمـود »مـن کنـت مـواله فهـذا علـی مـواله1«، قابـل نصـب و جعـل نیسـت. ایـن بیـان پیغمبر کـه والیـت را به 
امیرالمؤمنیـن علیه الّصـاة والّسـام سـپرد، مبّیـن نصب تشـریعی اسـت و به معنـای حکومـت، مدیریّـت جامعه 
اسـامی و والیت امر مسـلمین اسـت کـه البته بـا والیـت کلّیـه الهّیه کـه در وجود مقـدس پیغمبـر و ائّمـه هدی  
علیهم الّسـام وجود داشـت، همـراه اسـت. آن والیت بـه آن معنـا، در ائّمـه ای هم که بـه والیت ظاهری نرسـیدند 
وجـود داشـت. والیتـی کـه از آِن امیرالمؤمنیـن علیه الّصاة والسـام و منصـوب پیغمبر بـود والیت سیاسـی بود. 
همـان معنایی کـه ذات اقـدس پـروردگار آن را به وسـیله پیغمبر اکرم در اسـام بـه وجـود آورد و جعل کـرد، و با 
آن معلوم شـد که اسـام در ردیـف واالتریـن احـکام و مقّررات خـود، مسـأله حکومت و والیـت و سرپرسـتِی اّمت 
را دارد. اگـر کسـی از این بُعد بـه موضوع غدیـر نگاه کنـد، بسـیاری از اشـتباهاتی که متأسـفانه در طـول قرنها در 

اذهان وجـود داشـته اسـت، باید بـرای او زایل شـود.

هراس دشمن از دخالت علمای دین در پهنه سیاست
کسـانی کـه بـا چهـره طرفـداری از دیـن، چنیـن عنـوان می کنند کـه »دیـن نبایـد به امـور سیاسـی بپـردازد«، 
خبـر ندارنـد کـه ایـن شـگرد جدیـد تبلیغـات اسـتکباری و اسـتعماری، علیـه حاکمیـت اسـام و حیـات مجّدد 
اسـام اسـت. البتـه جدایـی دیـن از سیاسـت« را قرنهاسـت کـه مطـرح می کننـد. اّول، ایـادی اسـتبداد؛ یعنـی 
قدرتمندانـی که زمام امـور جامعه را مسـتبدانه در دسـت داشـتند و می خواسـتند آزادانـه، هـر کاری می خواهند 
بـا ملـت و کشـور انجـام دهنـد، مطـرح کردنـد و بدیهـی اسـت کـه نمی خواسـتند احـکام اسـامی و منادیـان 
احـکام اسـامی، در امـر حکومـت آنهـا دخالتـی بکننـد. لـذا، حـّکام و سـاطین مسـتبد، اّولیـن پیشـروان فکـر 
انحرافـِی »جدایـی دیـن از سیاسـت« محسـوب می شـوند. قبـل از اسـتعمارگران و قبـل از دشـمنان خارجـی و 
قبـل از طّراحان سیاسـی صهیونیسـم و دیگران، کسـانی کـه بر این کشـور و بر دیگر کشـورهای اسـامی، سـالها 
مسـتبدانه حکومـت کردنـد، مـرّوج و منـادی ایـن فکـر بودند کـه »دیـن از سیاسـت جداسـت.« وقتـی در زمان 
ناصرالّدیـن شـاه، یـک عالـم روحانـی2در یـک امر سیاسـی دخالـت کـرد و همـه تدابیـر و مکـر اسـتعماری را که 
منافـع مشـترك کمپانیهـا و دربار پادشـاهی ایـران بـه وسـیله آن تأمین می شـد، به هـم ریخـت، آیـا اطرافیان و 
درباریهـای ناصرالّدیـن شـاه به ایـن فکـر نیفتادند که چـرا دیـن در امر سیاسـت دخالت می کنـد؟ کمـا این که در 
ادبیـات دوران ناصرالّدیـن شـاه - دوران اواسـط و اواخـر قاجـار - همین معنا وجـود دارد کـه »چرا علما و کسـانی 

1. بحاراالنوار: ج 2، ص 306
2. مـراد »میـرزای شـیرازی« اسـت کـه علیـه قـرارداد تالبـوت )امتیـاز انحصـاری توتـون و تنباکـو( کـه بیـن »کمپانـی رژی« و 

حکومـت ناصـری منعقـد شـده بـود، علـم مخالفـت افراشـت و فتـوای معـروف خـود را صـادر کرد.
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که بـه امـور دینـی مشـغولند، در امـر حکومـت دخالـت می کننـد؟« ایـن معنـا، در نوشـته های عهد ناصـری، به 
طور واضـح وجـود دارد.

پـس، اّول مسـأله، بـه مسـتبدان و افسـار گسـیختگاِن دسـتگاه حاکمیـت در کشـور مـا و کشـورهای دیگـر 
برمی گـردد کـه از هـر گونـه دخالتـی از ناحیـه دیـن و اهـل دیـن و منادیـان و علمـای دیـن در پهنـه سیاسـت، 
می هراسـیدند و بـا آن مخالفـت می کردنـد. اسـتعمارگران هـم کـه قضیـه را منطبق بـا آمـال و سیاسـتهای خود 
می دیدنـد، آن را دنبـال کردنـد و تـِز جدایـی دیـن از سیاسـت، بعـد از آن کـه بـر خلقّیـات آحـاد مـردم متدیّن و 
حّتـی بسـیاری از علما تحمیل شـده بـود و به خـورد آنها رفتـه بود، شـکل مبنایی هـم پیدا کـرد. یعنی بـرای آن، 

اسـتدالل درسـت کردنـد و بـه یـک مبنـا و یک فکـر تبدیـل شـد.این همـه، مربـوط به گذشـته اسـت. 

عجین بودن امر حكومت و والیت با دین
یکـی از بزرگتریـن خدماِت حرکـت عظیم دینـی ملت ایـران، این بود که افسـانه غلـط »جدایی دین از سیاسـت« 
را زایـل کـرد و از بیـن بـرد. هـم مـردم بـا انگیـزه دیـن وارد میـدان شـدند و پرچـم آزادی بلنـد کردنـد و هـم به 
دسـتور دین، منادیـان احـکام دینـی و علمای بـزرگ، پیشـرو قافلـه آنها شـدند و بـه حرکـت درآمدند تـا این که 
آن حرکـت، منتهی بـه حاکمیـِت دیـِن خـدا در این کشـور شـد. آن گاه بـرای مسـلمین، روشـن گردید کـه امور 
سیاسـی - و برتـر از همـه امـور سیاسـی، امـر حکومـت و والیـت - بـا دیـن عجیـن اسـت و از دیـن جدایی پذیـر 

نیسـت.

ترویج جدایى دین از سیاست توسط استكبار
وقتی نصـوص و متـون دینی، معنـای خود را آشـکار کـرد، همه فهمیدنـد که سـالها به چنیـن امر واضحـی توّجه 
نداشـته اند. بدیهی اسـت که یـک انحـراف، وقتی از سـوی دشـمناِن خوشـبختِی یـک ملت پشـتیبانی می شـود، 
به آسـانی از بیـن نمـی رود. بنابرایـن، اسـتداللهایی جدید بـرای جدایی دین از سیاسـت درسـت شـد. اسـتدالل 
کردند کـه »اگـر دیـن را وارد سیاسـت کنیم و اگر سیاسـِت یـک کشـور از دین سرچشـمه و منشـأ بگیـرد، چون 
امور سیاسـی و امر حکومـت، مشـکات دارد، دنبالـش نارضاییهـا، دلزدگیهـا و ناکامیهاسـت. لذا، ایـن امر موجب 
می شـود که مـردم از اصل دیـن، بیزار شـوند. پـس، اصًا دیـن، باید بـه کل از سیاسـت کنار بـرود؛ جنبه قداسـت 
پیدا کنـد؛ نورانّیتـی بیابد؛ بـه کناری بنشـیند و بـه امور معنـوی و ذهنـی و روحی مـردم بپـردازد.« امـروز ایادی 
اسـتکبار، در دنیـا - بخصـوص دنیای اسـام - بـا شـیوه های مختلف ایـن اسـتدالل و نظریـه را ترویـج می کنند.

غدیر، ناسخ مسأله جدایى دین از سیاست
ناسـخ این سفسـطه ها، غدیـر اسـت. در موضـوع غدیر، نبـّی مکرم اسـام بـه پیـروی از امر خـدا و به خاطـر عمل 
بـه آیـات صریـح قـرآن، یکـی از باالتریـن واجبـات را انجـام داد: »و ان تفعـل فما بلّغـت رسـالته.3« قضیـه نصب 
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امیرالمؤمنیـن علیـه الّصاة والّسـام به والیـت و خافـت، آن قدر مهم اسـت کـه اگـر آن را انجام ندهی، رسـالت 
خـود را انجام نـداده ای! یـا مراد این اسـت کـه رسـالت در ایـن قضیه بخصـوص را انجـام نـداده ای؛ چـون خداوند 
متعال دسـتور داده اسـت که »ایـن کار را انجام بـده.« یـا از این باالتـر، اصل رسـالت پیغمبر، بـا انجام نـدادن این 
کار، مورد خدشـه قـرار می گیـرد و پایـه اش متزلزل می شـود. احتمـال این هم هسـت. کأنّـه اصل رسـالت، تبلیغ 
نشـده اسـت! احتمال دارد، معنا این باشـد کـه در این صـورت، قضیه خیلـی اهمیت پیـدا می کند. یعنـی موضوع 
تشـکیل حکومـت، امـر والیـت و امـر مدیریّت کشـور، جـزو متـون اصلـی دیـن اسـت و پیغمبر، بـا ایـن عظمت، 
اهتمـام مـی ورزد و ایـن رسـالت خـود را در مقابل چشـم آحاد مـردم، بـه کیفّیتـی انجام می دهـد که شـاید هیچ 
واجبـی را این گونه ابـاغ نکرده اسـت! نه نمـاز را، نـه زکات را، نـه روزه را و نه جهـاد را. مـردم را از قشـرها و قبایل 
و مناطـق مختلـف، بر سـِر چهـار راه بیـن مکـه و مدینـه به انگیـزه انجـام امـری مهـم جمـع کنـد؛ آن گاه چنین 

رسـالتی را اباغ فرمایـد، کـه در دنیای اسـام بپیچـد: »پیغمبر، پیـام جدیـدی را ابـاغ فرمود.«

معنا و اقتضائات خاص مسأله غدیرخم
بـا قطـع نظـر از شـخص امیرالمؤمنیـن علیه الّصـاة والّسـام و موضـوع منصـوب بـودن آن حضـرت - کـه 
شـیعه متمّسـک و پایبنـد بـه ایـن معناسـت - دیگـران بـه ایـن بخـِش قضیـه، توّجـه چندانـی نکردنـد و نصـب 
امیرالمؤمنیـن علیه الّصـاة والّسـام را مـورد ماحظـه قـرار ندادنـد. در ایـن قضیـه، اصـل مسـأله نصـب حاکـم، 
مسـأله مهمی اسـت که پیـام غدیر اسـت. چـرا باید ایـن پیـام روشـن را کـه پیغمبر اکـرم - مؤّسـس اسـام - به 
همه مسـلمین داده اسـت، العیـاُذ بـاللَّ نادیده گرفـت؟ آن جا کـه می گوید: »مسـلمانان! دیـن را از اسـاس زندگی 
و از امـر حکومـت که پایـه زندگی فـردی و اجتماعی اسـت، جـدا نکنیـد. دین را به گوشـه خلـوِت خانه هـا و ذهن 
و مسـائل روحـی منحصـر نکنیـد. دیـن را بـه انـزوا نیندازیـد.« اسـاس زندگی بشـر، کـه بر پایـه حکومت اسـت، 
امری اسـت متوجـه دیـن؛ مسـؤولیتی اسـت بـر دوش دیـن و دیـن بایـد ایـن کار را انجـام دهـد. هیـچ کس هم 
آن روز ایـن معنـا بـه ذهنـش نیامـد که »مگـر مـردم صغیرنـد کـه ولـی می خواهنـد؟!« سفسـطه عوامانـه ای که 
بعضی افـراد بـا ظواهـر علمـی و اسـتداللی مطـرح می کننـد. سرپرسـتی، همـه جا بـه معنـای »سرپرسـتی آدم 
قاصـر« نیسـت. آمـوزگاری و معلّمـی، همـه جا بـه معنـی معلّمـِی کاس اّول دبسـتان نیسـت کـه ما اگـر به یک 
اسـتاد دانشـگاه گفتیم »معلّـم«، بگوییم »اهانت شـد؛ چـون بـه معلّـم کاس اّول هم معلـم می گوینـد«! معلمی 
در هر جا، بـه اقتضای خوِد آن جاسـت. معلّـم دانشـگاه، معنـا و اقتضایـی دارد. معلّـم کاس اّول، یک اقتضـا دارد. 
سرپرسـتی محجـور و صغیـر، معنایـی و اقتضایـی دارد. سرپرسـتی امت اسـامی، سرپرسـتی جنگ، سرپرسـتی 
صلح و سرپرسـتی سیاسـت هم، معنـای دیگر و اقتضـای دیگـری دارد. اینها با هـم قابل َخلط نیسـتند. ایـن، پیام 

اسـت. غدیر 
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غدیر، بزرگترین مظهر دخالت مردم در حكومت
امـام راحـِل بزرگـواِر مـا، بزرگتریـن حـق را از ایـن ناحیـه بـه گـردن اّمـت اسـامی دارد کـه آحـاد مـردم را بـه 
مسـؤولیت خودشـان که دخالـت در امر حکومـت اسـت، متنّبه و واقـف کرد. از این روسـت کـه در نظام اسـامی، 
هـر کـس متدیّـن بـه عقیـده و شـریعت اسـامی باشـد، در امـر حکومـت دارای مسـؤولیت اسـت. هیـچ کـس 
نمی توانـد خـود را از موضـوع حکومـت کنار بکشـد. هیچ کـس نمی توانـد بگویـد: »کاری انجـام می گیـرد؛ به من 
چـه!؟« در موضوع حکومت و مسـائل سیاسـی و مسـائل عمومـی جامعه در نظـام اسـامی، »به من چـه« نداریم! 
مـردم برکنـار نیسـتند. بزرگتریـن مظهـر دخالت مـردم در امـور حکومـت، غدیر اسـت. خـوِد غدیـر ایـن را به ما 
آموخـت و لذاسـت کـه عید غدیـر، عیـد والیت اسـت، عید سیاسـت اسـت، عیـد دخالـت مـردم در امـر حکومت 
اسـت، عید آحاد ملـت و اّمت اسـامی اسـت. این عیـد، مخصوص شـیعه هم نیسـت. جـا دارد و حق آن اسـت که 
همـه اّمت اسـامی، ایـن روز را برای خودشـان عیـد بداننـد. غدیـر، عیـد امیرالمؤمنین علیـه الّصاة والّسـام هم 

هسـت و شـیعیان آن حضـرت، به طـور ویـژه از ایـن عیـد اسـتفاده می کنند. 
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امامت و والیت

اساس و پایه بودن والیت برای اسالم، مضمون حادثه غدیر *

مضمون ویژه  مسأله والیت در اسالم
در روایـات مـا، از این عیـد بـه »عیـد اللَّ االکبـر«1- بزرگترین عیـد الهی - تعبیر شـده اسـت. یـک وقت مسـأله این 
اسـت که شـخصیت واالیی مثـل امیرالمؤمنین علیـه الّصاة والّسـام کـه از همه خصوصّیـات و جهـات، منحصر به 
فرد اسـت، در مراسـمی به حکومـت برگزیده شـده اسـت. البته ایـن، مطلِب مهـم و حادثه عظیمی اسـت و جـا دارد 
کـه در طول سـالهای متمـادی - بلکه قرنهـا - برای ایـن واقعه عیـد گرفته شـود. معمول هم هسـت که وقتـی مردم 
به کسـی عاقـه و اعتقـاد دارنـد، هنگامی کـه او بـه امکانی دسـت پیـدا می کنـد - بـه حکومـت و قدرت و ریاسـت 
می رسـد - اظهار شـادمانی و خوشـحالی می کننـد. البتـه این هم مهـم اسـت و امر کوچکی نیسـت که کسـی مثل 
امیرالمؤمنیـن علیـه الّصاة والّسـام بـه حاکمیـت اّمت اسـام منصـوب شـود؛ لیکن مسـأله غدیـر، از اینهـا باالتر 

اسـت.
مسـأله غدیر، فقـط از این جهـت شـرافت نـدارد کـه در آن شـخصی مثـل امیرالمؤمنیـن علیـه الّصاةوالّسـام که 
همطـراز او در عالم وجود کسـی نیسـت، بـه حکومـت و خافـت و والیت منصوب شـده اسـت؛ بلکـه عاوه بـر این، 
جهت مهـّم دیگری در غدیر اسـت - شـاید جهاتـی وجـود دارد، ولی ما ایـن جهت را امـروز می خواهیـم عرض کنیم 
- که از نْفِس نصـب امیرالمؤمنین بـه عنوان یک شـخص، اهمیت کمتـری نـدارد و آن، عبارت از اصل مسـأله والیت 

اسـت؛ مضمون ویژه ای کـه در مسـأله والیت در اسـام وجـود دارد.

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1376/02/06
1. بحاراالنوار، ج 95، ص 302
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انتصاب »ولّى«، یک درس بزرگ و بخش مهّمى از اسالم
آن چیـزی کـه در طـول زمان، بـه صـورت یـک جریـان باقـی می مانـد و افـراد بشـر می تواننـد از آن درس بگیرند و 
زندگـی و آینـده خودشـان را بـا آن تطبیـق دهنـد، مضمونی اسـت کـه در حادثـه غدیـر وجـود دارد. نفـس این که 
خدای متعـال، دسـتور خاّصـی صـادر می فرمایـد و بر اسـاس ایـن دسـتور، نبی مکـّرم اسـام صلـی اللَّ علیـه و آله 
و سـلّم کسـی را به عنـوان »ولـی« معّین می کنـد - آن هم کسـی بـا ایـن خصوصیـات - یک امـر مهم و یـک درس 
بزرگ و بخش مهّمی از اسـام اسـت. شـاید بشـود گفـت که اسـاس و پایـه حقیقـی اسـام، در این بخـش از قضیه 
اسـت. مضمون حقیقی غدیر، اهمیتش چنان اسـت کـه آیه قـرآن می فرمایـد: »فإن لم تفعـل فما بلغت رسـالته«2.

مرتبط بودن اداره اجتماع و دنیا به اراده الهى 
حقیقت غدیـر و حقیقـت این نصـب چیسـت که این قـدر حائـز اهمیت اسـت؟ ایـن قضیـه، ابعـاد گوناگونـی دارد. 
یکی همین مسـأله اسـت کـه اداره امور بشـر، یـک امر الهی اسـت و بشـری نیسـت و بـا همه مسـایل دیگر انسـان، 
تفاوت دارد. کسـانی ممکن اسـت از این جنبه، سـوء اسـتفاده کننـد و بسـیاری از خاف کاریهـا و کج رفتاریهـا را به 
حسـاب ارتباط بـا خـدا بگذارنـد. البته در مـورد همـه حقایق عالـم، ممکن اسـت چنیـن سـوء اسـتفاده هایی اتّفاق 
بیفتنـد. از خـوِد مسـأله نبـّوت هم کسـانی سـوء اسـتفاده نمودنـد؛ اّدعـای نبـّوت کردنـد و کسـانی را بـه گمراهی 
کشـاندند. این، دلیل نمی شـود که مـا از ایـن بُعِد بـا این عظمـت، به آسـانی عبور کنیـم. خـوِد این، یک نکته اسـت 
کـه مسـأله اداره امور اجتمـاع و مسـیر و سرنوشـت و آنچـه که سـازنده دنیا بشـر اسـت، چیزی اسـت که بـه معدن 

اراده الهـی و نصـب الهـی ارتبـاط پیـدا می کند. یـک بُعـد از ایـن مضمون، این اسـت.

مفهوم شناسى كلمه و مضمون والیت
بُعد دیگـری که مـن امـروز می خواسـتم قـدری روی آن تکیـه کنم، کلمـه و مضمـون والیت اسـت کـه در ماجرای 
غدیر تکرار شـد:»من کنت مـواله فهذا علـی مـواله«3. پیامبر اکـرم در این ماجـرای تاریخـی و در این نصـب بزرگ، 
حکومـت را با تعبیـر »والیت« بیـان کـرد. در زبان عربـی و زبانهـای دیگر، بـرای این پدیـده ای که اسـمش حکومت 
و زمامـداری و حکمرانـی اسـت - یعنی کسـی یـا جماعتـی که بـر یک جامعـه حکومـت می کنـد و فرمـان می راند 
- تعبیـرات گوناگونـی آورده شـده اسـت کـه هـر یـک از ایـن تعبیرات، اشـاره بـه جهـت خاصی اسـت. مثـًا تعبیر 
حکومت، اشـاره بـه ایـن دارد که آن کسـی کـه در رأس قـدرت اسـت، یـا آن جماعتـی کـه در رأس قدرتنـد، حکم 
می کننـد و جامعه و افـراد مـردم، حکم و فرمـان آنهـا را اطاعت می کنند. یـک تعبیر دیگر، تعبیر سـلطنت اسـت که 
به معنای مسـلّط بودن و مقتـدر بودن و امـور را در سـلطه خـود درآوردن اسـت. در فارسـی نیز همیـن تعابیر وجود 
دارد. مثـًا زمامداری، اشـاره بـه یک جنبه از حکومت اسـت. یـا مثًا حکمرانـی و فرماندهـی، هر کدام بـه یک جنبه 
اشـاره می کنـد. در اسـام، بیشـتر ازهمـه بـر روی کلمـه »والیـت« تکیه شـده اسـت. هـم در این جـا و هـم در آیه 

شـریفه »انّمـا ولیکـم اللَّ و رسـوله«4، پدیده حکومـت را با نـام »والیـت« بیان کرده اسـت.

2. مائده: 67
3. امالی شیخ صدوق، ص 106

4. مائده: 55
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معنا شناسى فلسفه سیاسى اسالم در مساله والیت
والیت، معنای عجیبی اسـت. اصل معنـای والیت، عبـارت از نزدیک بـودن دوچیز با یکدیگر اسـت. فـرض بفرمایید 
وقتی کـه دو ریسـمان، محکم بـه هم تابیـده می شـوند و جدا کـردن آنهـا از یکدیگـر، به آسـانی ممکن نیسـت، آن 
را در عربـی »والیـت« می گوینـد. والیـت، یعنـی اتّصـال و ارتبـاط و قـرب دو چیز بـه صورت ممـاس و مسـتحکم با 
یکدیگـر. همـه ی معانی ای کـه بـرای »والیـت« در لغت ذکر شـده اسـت - معنـای محّبت، معنـای قیومیـت و بقیه 
معانی، کـه هفت، هشـت معنـا در زبـان عربـی هسـت - از این جهت اسـت کـه در هـر کـدام از اینهـا، به نوعـی این 
قرب و نزدیکـی بین دو طـرف والیت وجـود دارد. مثـًا » والیت« به معنـای محّبت اسـت؛ چون محـّب و محبوب، با 

یکدیگر یـک ارتباط و اتّصـال معنـوی دارند و جـدا کردنشـان از یکدیگـر، امکان پذیر نیسـت.
اسـام، حکومـت را با تعبیـر »والیت« بیـان می کنـد و شـخصی را کـه در رأس حکومـت قـرار دارد، به عنـوان والی، 
ولّی، موال - یعنی اشـتقاقات کلمـه والیت - معرفـی می کند. معنای آن چیسـت؟ معنای آن، این اسـت کـه در نظام 
سیاسـی اسـام، آن کسـی که در رأس قدرت قـرار دارد و آن کسـانی کـه قـدرِت حکومت بر آنهـا در اختیار اوسـت، 
ارتبـاط و اتّصال و پیوسـتگِی جدایـی ناپذیری ازهم دارند. این، معنای این قضیه اسـت. این، فلسـفه سیاسـی اسـام 
را در مسـأله حکومت برای مـا معنا می کنـد. هر حکومتی کـه این طور نباشـد، این والیت نیسـت؛ یعنـی حاکمیتی 
که اسـام پیش بینـی کرده اسـت، نیسـت. اگر فـرض کنیـم در رأس قـدرت، کسـانی باشـند که بـا مـردم ارتباطی 
نداشـته باشـند، این والیت نیسـت. اگر کسـانی باشـند کـه رابطه آنهـا با مـردم، رابطـه تـرس و رعب و خوف باشـد 
- نه رابطـه محّبـت و التیـام و پیوسـتگی - ایـن والیت نیسـت. اگر کسـانی بـا کودتا بـر سـر کار بیایند، ایـن والیت 
نیسـت. اگر کسـی با وراثت و جانشـینِی نََسـبی - منهای فضایل و کیفّیات حقیقی که در حکومت شـرط اسـت - در 
رأس کار قـرار گیـرد، ایـن والیت نیسـت. والیـت، آن وقتی اسـت کـه ارتباط والـی یا ولـّی، بـا مردمی کـه والیِت بر 
آنهاسـت، یک ارتبـاط نزدیک، صمیمانـه، محّبت آمیـز و همان طـوری که در مـورد خود پیامبـر وجـود دارد - یعنی 
»بعـث فیهم رسـوال مـن انفسـهم«5 یا » بعـث منهـم«: از خـود آنها کسـی را مبعـوث کـرده اسـت - باشـد؛ یعنی از 

خود مردم کسـی باشـد که عهـده دار مسـأله والیـت و حکومت باشـد. اسـاس کار در حاکمیت اسـام این اسـت.

حقیقت والیت الهى، ارتباط با مردم
البتـه معیارها سـر جـای خـود محفوظ اسـت. اگـر کسـی همیـن ارتبـاط بـا مـردم را بـدون داشـتن آن معیارهای 
واقعـی پیدا کـرد، این بـاز هـم والیت نیسـت و ایـن ماکهـا را نـدارد؛ اگـر چه ممکـن اسـت بُعد دیگـری را داشـته 
باشـد. پس، عاوه بـر آن معانی حقیقـی ای که وجـود دارد، حکومت در اسـام، حکومـت والیی اسـت و والیت یعنی 
حکومت، که بـا این تعبیر لطیف و متناسـب با شـخصیت و شـرافت انسـان بیان شـده اسـت. در اسـام، چـون افراد 
جامعه و افراد انسـان، در حسـاب سیاسـی اسـام به حسـاب می آیند، در واقـع همه چیـز مردمند. مردم هسـتند که 
شـخصیت و خواسـت و مصالح و همه چیـز آنها، در نظام سیاسـی اسـام به حسـاب می آیـد. آن وقت، والیـت الهی ، 

با چنیـن حضـوری از مـردم معنـا می دهد. حقیقـت والیـت الهی ایـن اسـت: ارتباط بـا مردم.
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امیرالمومنین، یک حاكم به تمام معنا مردمى
لـذا شـما می بینیـد امیرالمؤمنین علیـه الّصاة والّسـام کـه مظهر والیـِت اسـام و مصداق کامـل ولیّ ای اسـت که 
برای مردم مشـّخص شـده اسـت، در هیـچ برهـه ای، از ایـن حالت ارتبـاط و اتّصـال و انسـجام با مـردم خالـی نبوده 
اسـت. نه در دورانی که او را عمـًا از حکومت کنـار گذاشـتند و مـردم را از او به عنـوان ارتباِط حکومتی جـدا کردند؛ 
یعنی عمًا حکومـت را از او گرفتنـد، والیت و حکومـت و فرماندهـی و حکمرانی ای که در اسـام، از آن بـه »والیت« 
تعبیر می شـود و حـّق او بـود از او سـلب کردنـد - البته والیـت معنـوی، آن چیزی کـه در امامت تشـّیع فرض شـده 
اسـت و وجـود دارد، در هـر حال هسـت و بسـته بـه والیـت ظاهـری نیسـت - و نـه در دوره هـای دیگـر، از ارتباط و 
اتّصال با مـردم خالی نبـوده اسـت. در همان وقت هـم امیرالمؤمنیـن یکی از آحـاد ملت و جـزو مردم اسـت. منزوی 
و منعـزل و کناره جـوی از مـردم نیسـت. آن وقتـی هم کـه بـه حکومت می رسـد، یـک حاکم به تمـام معنـا مردمی 

اسـت.

احساس پیوستگى مردم با نظام سیاسى جمهوری اسالمى
این چیـزی اسـت کـه در نظـام جمهـوری اسـامی، در حـّد باالیـی تجربه شـد. نظـام مقـّدس جمهوری اسـامی، 
قدرت خـود را از همین معنا گرفته اسـت. مسـؤوالن و زمامـداران امور کشـور، به تمام معنـی کلمه، با مـردم مرتبط 
و مّتصلنـد. هـم از لحاظ عاطفـی با مـردم یکی هسـتند؛ یعنی عواطـف مردم، بـا مسـؤوالن نظام جمهوری اسـامی 
پیوند خورده اسـت و بـه آنها محّبـت می ورزنـد، و هـم از لحاظ فکـری ، مرتبط بـا مردمند؛ یعنـی نماینـده طرز فکر 
ملـت ایرانند. البتـه در هـر ملّتـی ممکن اسـت افـکار شـاّذی از لحـاظ اعتقـادی و دینـی وجود داشـته باشـد که بر 
خاف نظر اکثریـت مردم باشـد؛ لیکـن آن چیزی که نمـودار ملّت ایران اسـت، در مسـؤوالن کشـور تجلّـی و ظهور 
پیـدا کـرده اسـت. در واقع، مسـؤوالن کشـور، مظهـر رسـمی و کامل تفّکـر ملّـت ایراننـد. این، نکتـه بسـیار مهّمی 
اسـت. مردم در همه مراحـل، با نظام سیاسـی جمهوری اسـامی، احسـاس پیوسـتگی و جوش خوردگـی می کنند. 
با یکدیگـر جـوش خورده اند، بـا همنـد، جدایی ناپذیرنـد. نظام سیاسـی اسـام، قـدرت خـود را از این گرفته اسـت.

ارتباط با مردم، پشتوانه حقیقى مسؤولّیتها
در ایـن جلسـه ای که حّضـار آن، اکثراً شـما مسـؤوالن کشـور هسـتید و در جاهـای مختلفی مشـغول وظایـف مّهِم 
مسـؤولیت کشـورید - چه در قـّوه مجریّه، چه در قـّوه مقّننه، چـه در قـّوه قضایّیه و چه در بخشـها و سـطوح مختلف 
از ایـن مسـؤولّیتهای گوناگونـی که قـرار داریـد - می خواهـم عرض کنـم عزیزان مـن! عاملی کـه پشـتوانه حقیقی 
ایـن مسؤولّیتهاسـت، همین ارتبـاط با مردم اسـت. اگـر می بینید کـه نظـام، حقیقتـاً در مقابل تهدیدهـای خارجی 
قوی اسـت، بـه خاطر این نیسـت کـه نظـام، ابـزار قدرتـی دارد کـه از ابزارهـای قـدرت مـاّدی کشـورهای ابرقدرت 
باالتـر اسـت، یـا یـک ثـروت مثـًا آن چنانـی، یـا یـک سـاح پیچیـده آن چنانـی در اختیـار دارد. واقعّیت کـه این 
نیسـت. اّمـا در عین حـال، شـما می بینید که نظـام سیاسـی اسـام، آن چنان مسـتحکم و قوی اسـت کـه قویترین 
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نظامهای عالـم هـم، هنگامی که بـا آن مواجـه می شـوند، هم احسـاس می کنند کـه نظـام جمهوری اسـامی قوی 
اسـت و هم اقـرار به ایـن معنـا می کنند؛ یعنـی آن قـدری نیسـت که بشـود آن را انـکار کـرد و پنهـان نمود.

حكومت والیى، راه غلبه بر دشمنان 
در همیـن قضایای اخیـر، ماحظـه کردیـد و دیدید کـه چـه لشکرکشـی ای کردنـد. این طـور لشکرکشـیهایی که 
امریکاییهـا و صهیونیسـتها، بـا همـه امکاناتشـان بـه میـدان بیایند و یـک گوشـه دنیا مثـل اروپـا را در نظـر بگیرند 
و تصمیـم بگیرنـد کـه هرطـور اسـت، اروپـا را در مقابـل یـک حکومـت و یـک نظـام سیاسـی قـرار دهنـد، معموالً 
بـرای حکومتها شـکننده اسـت و آنهـا را بـه زانـو درمـی آورد و وادار بـه عـدول از مواضعشـان می کنـد. امریکاییها و 
صهیونیسـتها وارد شـوند و دولتی مثـل دولت آلمـان را در مشـت خودشـان بگیرنـد و او را وادار کنند که آنچـه را که 
آنها می خواهنـد، برایشـان انجـام دهـد؛ آن هم بـا ارتباطهایـی کـه آن دولت بـا این نظام داشـته اسـت. اگـر نظام و 
رژیِم جدا و منفردی باشـد کـه با مردم خـود این پیوندها را نداشـته باشـد، ایـن طورکارها برایش ُکشـنده اسـت. اما 
شـما می بینید که در جمهوری اسـامی، نظام و مسـؤوالن و رؤسـا و آحـاِد مردم و قشـرهای گوناگونش سیاسـی اند 
و همه از قضایـا مّطلعند. این طور نیسـت کـه قضّیـه ای اتفاق بیفتـد و مـردم از آن بی خبـر بمانند. همه - چـه نظام، 
چه مـردم، چه مسـؤوالن و چه بخشـهای مختلـف - مثل کـوه اسـتواری ایسـتاده اند و ایـن نسـیمها یا ایـن توفانها، 

حتـی کمتریـن تزلزلی بـه وجود نمـی آورد.
آنهایی که طـرف مقابل هسـتند، احسـاِس ناتوانی در مقابـل این همه اسـتحکام می کننـد و نمی دانند کـه ادامه کار 
را چگونه بایسـتی انجـام داد. واقعـاً در می مانند؛ کما ایـن که درماندند! کسـی که تهدید انسـان را تحویـل نمی گیرد 
و اعتنایـی نمی کنـد، در او تهدید اثـر نمی گـذارد. او را از قطـع رابطه و دیگر مسـائل می ترسـانند؛ اعتنایـی نمی کند 
و می بینند کـه اصـًا در او اثـری نکرد. بـا او چـه کار کننـد؟ آنهایی کـه در ایـن بـازی و در این دعـوا، چنـدان جّدی 
نبودنـد و بازی خـورده بودنـد، به هـم می زنند و شـاید اگـر الزم شـد، عذرخواهی هـم می کننـد. آن کسـانی هم که 
در متـن ماجـرا بودنـد - مثل دولـت آلمـان - درمی ماننـد که بـا جمهوری اسـامی چـه باید کـرد. حقیقتـاً باید هم 
دربمانند؛ چـون با ملّـت ایـران بـدی کرده اند. ایـن، به برکت آن اسـت کـه این نظام سیاسـی، نظـام سیاسـِی جدا و 

منقطع از مردم نیسـت؛ نظـام والیـت و نظام پیوسـتگی اسـت. این، خاصّیـت نظام والیت اسـت.
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والیت الزمه حكومت و تسّلط الهى

الگوی انسان طراز برای منصب عظیم والیت
والیت یعنى، وحدت در همه شؤون سیاسى و اجتماعى

جدانبودن»ولى« از مردم در نظام اسالمى
ابعاد گسترده پذیرش مسأله والیت در جامعه اسالمى  

امیرالمؤمنین، مظهر همدلى یک ولى با آحاد مردم
ظهور والیت در اتحاد و یكپارچگى مردم

والیت یعنى دل دادن و سرسپردن به حكومت الهى
ناسازگاری والیت با اختالف، تضعیف و دشمنى
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والیت الزمه حكومت و تسّلط الهى *

الگوی انسان طراز برای منصب عظیم والیت
روز عیـد غدیر »عیـد والیت« نامیده می   شـود. نامگذاری درسـتی اسـت؛ روزی اسـت کـه مفهوم والیت اسـامی به 

وسـیله پیامبـر اکـرم صلی   اللَّ   علیه   وآله   وسـلّم یک مصـداق روشـن و عینی پیـدا کرد.
برای کسـانی کـه می   خواهنـد از الگوی انسـان طراز اسـام، نمونـه   ای ذکر کننـد، بهترین نمونه همان کسـی اسـت 
کـه آن روز نبـّی مکـّرم اسـام صلـی   اللَّ علیـه و آلـه و سـلّم، او را بـه الهـام الهی و بـه دسـتور پـروردگار عالـم، برای 
منصب عظیم والیـت، معّین فرمود. معنـای والیت و مفهـوم عظیمی کـه در روز عیـد غدیر، مصداق مشـّخصی پیدا 
کرد، یکی از نکات اساسـی اسـت که بـرای جامعه اسـامی مـا و صاحبان فکر، نقطه حّساسـی اسـت و جـا دارد روی 

آن تأّمـل کنند.

والیت یعنى، وحدت در همه شؤون سیاسى و اجتماعى
وقتی کـه در نظامی، ولـی   اللَّ - کسـی مثـل پیغمبـر اکـرم یـا امیرالمؤمنیـن - در رأس نظـام قـرار دارد، آن جامعه، 
جامعـه والیت اسـت؛ نظـام، نظام والیـت اسـت. والیت، هم صفتی اسـت بـرای منصبـی که نبـّی اکرم و جانشـینان 
او از سـوی پـروردگار، حائـز آن بوده   اند، هـم خصوصیتی اسـت بـرای آن جامعه اسـامی کـه در سـایه آن حکومت، 
زندگـی می   کنـد و از پرتـو آن بهـره می   گیـرد. من ایـن نکتـه را بارهـا عرض کـرده   ام، امـروز هـم می   خواهم بـر روی 
همان نکتـه تکیه کنـم؛ برای ایـن که مسـائل زندگی، مسـائل سرنوشت   سـاز و وظیفـه مهم ملت اسـام، وابسـته به 

همین نـکات اساسـی و زیربنایی اسـت.

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1377/10/27
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آن نکته این اسـت که والیت کـه عنوان حکومت در اسـام و شـاخصه نظام اجتماعی و سیاسـی برای اسـام اسـت، 
یک معنای دقیـق و ظریفـی دارد که معنـای اصلـی والیت هم همـان اسـت و آن عبارت اسـت از پیوسـتگی، پیوند، 
درهم   پیچیـدن و در هـم تنیدگی. ایـن، معنای والیت اسـت. چیـزی که مفهوم وحدت، دسـت به دسـت هـم دادن، 
با هـم بودن، بـا هم حرکـت کـردن، اتّحـاد در هـدف، اتّحـاد در راه و وحـدت در همـه شـؤون سیاسـی و اجتماعی را 
برای انسـان، تداعی می   کند. والیـت، یعنی پیونـد. »والذیـن آمنوا و لـم یهاجراو مالکـم من والیتهم من شـی   ء حتی 
یهاجـروا1« یعنـی ایـن. پیونـد افـراد جامعه اسـامی، بـا هجـرت حاصل می   شـود؛ نـه فقط بـا ایمـان. ایمـان کافی 

. نیست

جدانبودن»ولى« از مردم در نظام اسالمى
پیونـد والیت کـه یـک پدیده سیاسـی، یـک پدیـده اجتماعـی و یـک حادثه تعییـن کننـده بـرای زندگی اسـت، با 
تـاش، با حرکت، بـا هجرت، بـا در کنـار هم   بودن و بـا هم کارکردن حاصل می   شـود؛ لذاسـت کـه در نظام اسـامی، 
»ولـّی« از مـردم جدا نیسـت. والیـت کـه معنایـش پیونـد و پیوسـتگی و با هم   بـودن اسـت، یک جـا هم بـه معنای 
محّبـت می   آید، یـک جـا هـم بـه معنـای پشـتیبانی می   آیـد کـه همـه اینهـا در واقـع مصادیق بـه هم   پیوسـتگی، 
وحـدت و اتّحـاد اسـت، واالّ معنـای حقیقی، همـان اتّحـاد و یگانگـی و با هـم بودن و بـرای هم بـودن اسـت. معنای 

والیـت، این اسـت.

ابعاد گسترده پذیرش مسأله والیت در جامعه اسالمى  
اگر بـا این دیـد به جامعه اسـامی نـگاه کنیـد، ابعـاد این وحـدت اجتماعـی و وحـدت سیاسـی و وحـدت معنوی و 
روحـی و وحدت عملـی، ابعـاد عجیبی می   یابـد که بسـیاری از معـارف اسـامی را برای مـا معنی می   کند. به سـمت 
مرکـز عالم وجـود حرکت کـردن انسـان، در جهت والیـت اللَّ حرکت کردن اسـت. همـه ذّرات عالـم، خـواه و ناخواه 
در چنبـر والیـت الهـی، در دایـره والیـت اللَّ قـرار دارنـد و انسـانهای آگاه، مختـار، تصمیـم گیرنـده و دارای ُحسـن 
انتخـاب، عمـًا هـم والیـت الهـی را برمی   گزیننـد و در آن راه حرکـت می   کنند؛ محبـت الهـی را کسـب می   کنند و 

خـود از محّبـت پـروردگار، پر می   شـوند.
صفـای دنیای اسـام و محیـط اسـامی و محیـط معنـوی، ناشـی از همیـن والیـت اللَّ اسـت. ایـن والیت الهـی، با 
والیـت خداوند در عالم سیاسـت و محیط سیاسـی، تفـاوت جوهـری ندارد؛ حقیقـت هر دو یکی اسـت. لـذا در نظام 
اسـامی، حکومت بـا محّبت، بـا ایمان، بـا وحـدت و همدلـی، همچنین با هـم بـودن مـردم و حکومت، با هـم بودن 
اجـزای حکومـت و با هـم بودن اجـزای مردم اسـت؛ اینهاسـت کـه مصـداق حقیقـی والیـت را در جهاِن متشـّتت و 

متفـّرق و متنـازع، متمایـز و مشـّخص می   کنـد و نشـان می   دهد کـه این نظام اسـامی اسـت.

1.  انفال: 72
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امیرالمؤمنین، مظهر همدلى یک ولى با آحاد مردم
وجه غالـب زندگـی در نظـام اسـامی و در نظـام والیـت، باید تعاطـف، همدلـی، تعـاون و همکاری باشـد؛ لذا شـما 
در آیـات کریمـه قـرآن هم کـه نـگاه می   کنیـد، می   بینیـد ایـن مسـأله همـکاری و همدلـی و همراهی، بخـش قابل 
توّجهـی از آیات قـرآن را به خـود اختصاص داده اسـت. آیاتی هسـت که صریحـاً در این معناسـت، مثـل »واعتصموا 
بحبـل اللَّ جمیعـًا2« و غیـر اینها. آیاتـی هم هسـت که اگـر چه بـه صراحـت در این معنـا نیسـت، اما مفـاد و جهت 
حقیقـی آن، اتّحاد دلهـا و جانهـا و همگامـی انسانهاسـت و می   دانیـد کـه امیرالمؤمنین صلـوات اللَّ و سـامه علیه، 
مظهـر همدلی یـک رهبری سیاسـی، یـک حاکـم سیاسـی و یک ولـّی و امـام، بـا آحاد مـردم اسـت. مثـال زدنی   تر 
از امیرالمؤمنیـن هـم نمی   شـود کسـی را در دنیـا و در تاریخ پیـدا کـرد - علٌی ولـی اللَّ - والیـت به معنـای حقیقی، 
این اسـت. مـا از اّول در نظـام مقّدس جمهـوری اسـامی، به برکت وحـدت و اتّحـاد، هـر کاری کردیم و توانسـته   ایم 

بکنیـم.

ظهور والیت در اتحاد و یكپارچگى مردم
عزیـزان من! اگـر وحـدت مـردم ایـران در زیـر لـوای اسـام و بـا هدایـت آن نََفـس گـرم و دِل آگاه نمی   بـود، بدانید 
که ایـن انقـاب در زیر بـار مشـکات، کمـر راسـت نمی   کـرد؛ نمی   توانسـت در زیـر آن همه بارهـای سـنگین، کمر 
راسـت کند و خـود را به سـامت به سـاحِل نجـات برسـاند؛ ممکـن نبـود. از آنچه کـه در اوایـل انقاب به وسـیله   ی 
جناح   بندیهـای سیاسـی، گروهکها و عوامل پشـت پـرده گروهکهـا اتّفاق افتـاد، تـا آنچه کـه در دوران جنـگ اتّفاق 
افتاد، تا آن   چه که به وسـیله ابـزار فرهنگـی انجام گرفت، تـا آنچه که به وسـیله فشـارهای اقتصادی و سیاسـی برای 
این ملت بـه وجـود آوردند، در همـه ایـن مراحـل، آن چیزی که توانسـته اسـت این ملـت را زیـر انبوه مشـکات، با 
سـامت، با قامت رسـا و با سـِر برافراشـته، پیش ببرد و از مشـکات فـراوان نجـات دهد، وحـدت عظیم و اتّحـاد این 

ملت بـزرگ و بـا اراده و هوشـمند بوده اسـت.
از روز اّول سـعی کردنـد کـه نگذارند ایـن اتّحاد شـکل بگیـرد. به قومّیتهـا و بـه عوامـل تفرقه   انگیز، تمّسـک کردند، 
لیکـن اراده الهـی و روح والیـت، معنـا و حقیقت والیـت در این کشـور و نظـام والیت، بر همـه توطئه   های دشـمنان 
فائق آمـد. حّتـی در وقتـی که جنگ شـروع شـده بـود، دشـمن در خانه مـا قدم گذاشـته بـود، تهـران زیـر بمباران 
هوایی قرار داشـت و منطقـه   ای از غرب و جنـوب غربی کشـور، عمًا زیر پای دشـمنان بود، کسـانی در تهـران بودند 
کـه تحـت نامهـای گوناگـون، زمزمـه تشـّنِج تفرقه   انگیـز را راه انداختـه بودنـد و می   خواسـتند تفرقـه ایجـاد کنند. 
در واقـع می   خواسـتند پشـت جبهه رزمنـدگان را خـراب کننـد! انقـاب نگذاشـت، امام نگذاشـت، ملت نگذاشـت، 

هشـیاریهای مردم نگذاشـت، ایمـان مردم نگذاشـت.
این همـان روح والیت اسـت؛ والیت یعنـی این و بحمـداللَّ ملت مـا، ملّتی یکپارچـه و مردمـی مّتحدند. ایـن اتّحاد، 
مظاهر بسـیار ارزشـمندی داشـته اسـت؛ ملت ما از امتیاز معنای همزیسـتی، همدلی، همدسـتی، همگامـی و اتّفاق 
و اتّحـاد، با همـه خصوصیاتـی کـه در قامـوس سیاسـی جهـان دارد و آن را ارزشـمند کـرده اسـت - به تمـام معنی 
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کلمـه - برخـوردار بوده اسـت و بحمـداللَّ امـروز هم برخـوردار اسـت. عرض مـن این اسـت که ایـن را حفـظ کنید. 
عرض مـن به شـما، به مسـؤوالن، بـه آحـاد ملت و بـه قلم بـه دسـتان این اسـت که ایـن اتّحـاد را حفـظ کنید.

والیت یعنى دل دادن و دل سپردن به حكومت الهى
من می   بینـم امـروز در خـال تبلیغاِت دشـمنانی کـه از بیـرون مرزهای مـا تبلیـغ می   کنند، خـّط ایجـاد اختاف و 
تفرقه تعقیـب می   شـود. البته بعضـی از آنهـا دنباله   هایـی هـم در داخـل دارند و ایـن طور نیسـت که یکسـره بیرون 
این مرزها باشـند. آری؛ شـعب باریکـی در داخل هسـت که اگر جـرأت کنند، آن را بیشـتر هـم خواهند کـرد! از این 
آزادی که بحمداللَّ در کشـور هسـت، ایـن سوءاسـتفاده را می   کنند؛ اما عمـده مربوط بـه بیرون اسـت. می   بینیم که 
خّط تشـّنج و خّط ایجـاد اختـاف و تفرقه، از طرف دشـمن انقاب و دشـمن اسـام، از طـرف مارهـای زخم   خورده، 
از طرف کسـانی که انقـاب، نََفس آنهـا و جلِو مطامـع آنهـا را در طول سـالهای متمادی گرفـت و حرفهـا و آرزوهای 

دور و درازشـان را علیـه این ملـت، به عکس کـرد، تعقیب می   شـود!
 حـاال خیـال می   کنند کـه فرصتی پیـدا کرده   انـد، هـر گاهی یک بـار - مخصـوص االن هم نیسـت، بـار اّول نیسـت؛ 
لیکن االن هم یکـی از آن اوقات اسـت - احسـاس می   کنـم کـه می   خواهند بین آحـاد مردم، بیـن دلها، بیـن ذهنها، 
بین مسـؤولین و رده   هـای گوناگـون، اختـاف بیندازنـد! از رده   های باال مأیوسـند، سـراغ رده   هـای بعـدی می   روند. 
باید هوشـیار باشـید. معنای والیت، معنای اعتقـاد به راه قـرآن و اسـام، معنـای دل دادن و سرسـپردن به حکومت 
الهـی، این اسـت که بایـد دلها در ظـّل ایـن حکومت، بـا هم نزدیـک باشـد. »والمؤمنـون والمؤمنـات بعضهـم اولیاء 

بعض«)3(.

ناسازگاری والیت با اختالف، تضعیف و دشمنى
والیت در بیـن مؤمنین، الزمـه حکومت الهی و تسـلّط الهی اسـت؛ الزمـه   ی حکمروایی آیـات قرآن و احـکام نورانی 
قرآن اسـت. اگر دلهـا جدا بـود، اگر دشـمنی بـود، اگـر بغضاء بـود، دیگـر این حکومـت الهی نیسـت؛ ایـن حکومت 
طاغوت اسـت. - »جـان گـرگان و سـگان از هـم جداسـت.« - ایـن حکومـت، غیرالهی و غیـر انسـانی و نظـام، نظام 
غیروالیتـی اسـت! آن وقت نمی   شـود اّدعای نظـام الهی کـرد؛ لیکـن حقیقت قضیه این اسـت کـه دلها با هم اسـت، 

مردم در خـّط اسـامند، مـردم در خّط خـدا و راه خدا هسـتند.
 البتـه ممکن اسـت سـایق، اختـاف داشـته باشـد؛ مذاقها اختـاف داشـته باشـد. مسـأله مـذاق و سـلیقه، غیر از 
دل و جهـت و راه و جهتگیـری کلّـی اسـت. در این جهتگیـری کلّـی - »واعتصمـوا بحبـل اللَّ جمیعـاً« - اعتصام به 
، بایـد بـا اجتماع باشـد، باید بـا هـم اعتصام کننـد. همه بـا مسـؤولین کشـور، همه بـرای تقویـت نیروهای  حبل   اللَّ
خدمتگزار کشـور، احسـاس وظیفه کننـد. همه بایـد دولـت را تقویت کننـد؛ همه باید پشـتیبانی کنند. مسـؤولیت 
اداره امـور کشـور، امـر کوچکـی نیسـت، بار سـبکی نیسـت، بـار سـنگینی اسـت. مسـؤولین کشـور در مقابـل این 
بارهـای سـنگینی کـه تحّمـل می   کننـد، از مـا چـه می   خواهنـد؟ واقعاً اگـر مـا، مسـؤولین و رؤسـای محتـرم قوای 
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کشـورمان را با نظایرشـان در دنیا مقایسـه کنیم، با توّقـع کم، بااخـاص، باعاقه و با دلسـوزی، این بارهای سـنگین 
را بـر دوش گرفته   انـد و کار انجـام می   دهنـد. خـوب؛ وظیفـه ما چیسـت؟

 وظیفه این اسـت کـه همـه مـا - گروهها و آحـاد مـردم، همـه و همـه - از آنهـا حمایـت کنیم. حمایـت هم انـواع و 
اقسـامی دارد؛ نبایـد مشـکات را بزرگنمایـی کـرد. چه موقـع جامعه ما مشـکاتی نداشـته اسـت؟ هیـچ جامعه   ای 
بدون مشـکل نیسـت؛ بخصـوص کشـوری مثـل مـا، انقابـی مثل مـا، ملتـی مثل مـا، بـا ایـن دشـمنان گردنکش 
جهانی کـه بسـیاری از آنهـا حقیقتاً بـه هیچ اصلـی از اصـول انسـانی و الهـی معتقد نیسـتند و اصـًا اصول انسـانی 
را قبـول ندارنـد. می   بینیـد دیگـر! وقتـی علیه کشـوری بسـیج می   شـوند، دیگر نـه مظلوم، نـه بی   گنـاه، نه بچـه، نه 

مریـض، هیچ چیـز سرشـان نمی   شـود!
 بحمـداللَّ ملت مـا بر دشـمنانش فائـق آمده اسـت. ملت مـا تا امـروز، زبون دشـمن نشـده اسـت؛ لیکن به هـر حال 
دشـمنی، اثـر دارد. با این دشـمنیها، کدام کشـور اسـت که هیچ مشـکلی نداشـته باشـد؟ نبایـد مشـکات را بزرگ 
کـرد. نبایـد در زمینه   هـای گوناگـون، درشـتنمایی کـرد. البتـه تذّکـر، خـوب اسـت؛ امـر به معـروف، خوب اسـت؛ 
نصیحت، خوب اسـت؛ اما بـا خیرخواهـی، با روش عقایـی، بدون ایـن که موجب تضعیـف یک مجموعـه خدمتگزار 

شـود.

ى 
اله

ط 
سّل

 و ت
ت

وم
حك

مه 
الز

ت 
الی

و



ارتباط خاص بسیجیان با امام زمان)عج(

اتصال بشریت با عالم غیب و عرش الهى توسط امام
اتصال امام زمان)عج( با دلها، روحها و باطنها

شوق و توجه روزافزون بشریت به امام زمان)عج(
ارتباط خاص بسیجیان با امام زمان)عج(

پیروزی انقالب با اعتقاد و اتكا به امام زمان)عج(



امامت و والیت

ارتباط خاص بسیجیان با امام زمان)عج( *

اتصال بشریت با عالم غیب و عرش الهى توسط امام
روز والدت مهـدی موعـود ارواحنالتراب مقدمه الفـدا، حقیقتـاً روز عید همه انسـانهای پـاك و آزاده عالم اسـت. فقط 
کسـانی در ایـن روز ممکـن اسـت احسـاس شـادی و خرسـندی نکنند کـه یا جـزو پایه هـای ظلم، یـا جـزو پیروان 
طواغیت و سـتمگران عالم باشـند، واالّ کدام انسـان آزاده ای اسـت که از گسـترش عدالت، از برافراشـته شـدن پرچم 
دادگری و رفـع ظلم در سراسـر جهـان، خرسـند نشـود و آن را آرزو نکند. آنچه مسـلّم اسـت، همه پیغمبـران و اولیا 
بـرای این آمدنـد کـه پرچـِم توحیـد را در عالـم بـه اهتـزاز درآورنـد و روح توحیـد را در زندگی انسـانها زنـده کنند. 
بدون عدالـت، بدون اسـتقرار عـدل و انصـاف، توحید معنایـی ندارد. یکـی از نشـانه ها یـا ارکان توحید، نبـودن ظلم 
و نبـودن بی عدالتی اسـت. لذا شـما می بینید کـه پیام اسـتقرار عدالـت، پیـام پیغمبران اسـت. تاش بـرای عدالت، 
کار بـزرگ پیغمبـران اسـت. انسـانهای واال در طـول تاریـخ در ایـن راه تـاش نموده انـد و بشـریت را روزبـه روز بـه 
سـمت فهمیدن این حقیقت کـه عدالت، سـرآمد همه خواسـته های انسـانی اسـت، نزدیـک کرده اند. سلسـله انبیا، 
پاکتریـن و مقّدسـترین و نورانیتریـن انسـانهای تمـام تاریخ بوده انـد. در میـان انسـانهای پـاك و انسـانهای واال که 
دارای روح عرشـی و خدایـی هسـتند، وجـود مقـّدس خاتم االنبیـا محّمدمصطفـی صلّی اللَّ علیه وآله وسـلّم سـرآمد 
همـه و خاندان پـاك و اهل بیت مطّهـر او - که قـرآن، ناطق بـه این طهارت و پاکیزگی و آراسـتگی اسـت - در شـمار 
برتریـن و باالترین انسـانهای پاك و مطّهـر و نورانـی در همه تاریخند. زنـی مثل فاطمه زهـرا سـام اللَّ علیها در همه 
تاریـخ، کیسـت؟! انسـانی مثل علـّی مرتضـی  در سرتاسـر تاریخ بشـریت، کجـا نشـان داده می شـود؟! سلسـله اهل 
بیت نبیّ اکـرم در طـول تاریخ خورشـیدهای فروزانـی بوده اند کـه در معنا توانسـته اند بشـریت روی زمیـن را با عالم 
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غیب و بـا عرش الهـی، مّتصل کنند: »السـبب المتصل بیـن االرض و السـماء«.1 خانـدان پیغمبر، معـدن علم، معدن 
اخاق نیکو، معـدن ایثار و فـداکاری، معدن صـدق و صفا و راسـتی، منبع همه نیکیهـا و زیباییها و درخشـندگیهای 

وجـود آدمی در هـر عصـر و عهـدی بوده اند؛ هریـک چنیـن خورشـید فروزانـی بوده اند.

اتصال امام زمان)عج( با دلها، روحها و باطنها
جوانـان عزیز؛ بسـیجیان! یکـی از آن خورشـیدهای فـروزان، به فضـل و کمـک پـروردگار و بـه اراده الهی، امـروز در 
زمان ما به عنـوان بقیـةاللَّ فی ارضـه، به عنـوان حجةاللَّ علـی عبـاده، به عنوان صاحـب زمـان و ولّی مطلـق الهی در 
روی زمین وجـود دارد. بـرکات وجـود او و انوار سـاطعه از وجـود او، امروز هم به بشـر می رسـد. امروز هم انسـانیت با 
همه ضعفهـا، گمراهیهـا و گرفتاریهایـش از انوار تابنـاك این خورشـید معنـوی و الهی کـه بازمانده اهل بیت اسـت، 
اسـتفاده می کنـد. امروز وجـود مقـّدس حضـرت حّجـت ارواحنافـداه در میـان انسـانهای روی زمین، منبـع برکت، 
منبع علـم، منبع درخشـندگی، زیبایـی و همه خیرات اسـت. چشـمهای ناقابـل و تیره مـا آن چهره ی ملکوتـی را از 
نزدیـک نمی بیند؛ اما او مثل خورشـیدی درخشـان اسـت، بـا دلها مرتبـط و با روحهـا و باطنهـا مّتصل اسـت و برای 
انسـانی کـه دارای معرفت باشـد، موهبتـی از این برتر نیسـت کـه احسـاس کند ولّی خـدا، امـام برحق، عبـد صالح، 
بنده برگزیـده در میان همـه بندگان عالـم و مخاطب بـه خطاب خافـت الهی در زمیـن، بـا او و در کنار اوسـت؛ او را 
می بیند و بـا او مرتبط اسـت. آرزوی همه بشـر، وجـود چنین عنصـر واالیی اسـت. عقده هـای فروخورده انسـانها در 
طول تاریخ، چشـم بـه انتهای ایـن افق دوخته اسـت تـا انسـان واال و برگزیـده ای از برگزیدگان خـدا بیایـد و تاروپود 
ظلم و سـتم را - که انسـانهای شـریر در همه تاریـخ تنیده انـد - از هم بـدرد. امـروز، هم بشـریت بیش از بسـیاری از 
دورانهـای تاریـخ، دچار ظلـم و جور اسـت، هم پیشـرفتی که امروز بشـریت کرده اسـت، معرفت پیشـرفته تر اسـت. 
ما به زمـان ظهور امـام زمـان ارواحنافـداه، ایـن محبوب حقیقـی انسـانها نزدیک شـده ایم؛ زیـرا معرفتها پیشـرفت 

کرده اسـت.

شوق و توجه روزافزون بشریت به امام زمان)عج(
امـروز ذهنیـت بشـر، آمـاده آن اسـت کـه بفهمـد، بدانـد و یقین کنـد کـه انسـان واالیـی خواهد آمـد و بشـریت را 
از زیربارهـای ظلـم و سـتم نجـات خواهـد داد؛ همان چیـزی که همـه پیغمبـران بـرای آن تـاش کرده انـد، همان 
چیزی کـه پیغمبر اسـام در آیه قـرآن، وعـده آن را به مـردم داده اسـت: »و یضع عنهـم اصرهم واالغـال التی کانت 
علیهم«2. دسـت قـدرت الهی به وسـیله یـک انسـان عرشـی، یک انسـان خدایـی، یک انسـان مّتصـل بـه عالمهای 
غیبی، معنـوی و عوالمی کـه برای انسـانهای کوته نگـری مثل مـا قابل درك و تشـخیص نیسـت، می تواند ایـن آرزو 
را بـرای بشـریت بـرآورده کند. لـذا دلها، شـوقها و عشـقها به سـمت آن نقطـه، متوّجـه و روزبـه روز متوّجه تر اسـت. 
ملت ایـران، امـروز این امتیـاز بـزرگ را دارد که فضای کشـور، فضـای امام زمان اسـت. نه فقط شـیعه در همـه عالم، 
بلکه همه مسـلمانان در انتظار مهـدی موعودند. امتیاز شـیعه این اسـت کـه این موعـود الهی و قطعِی همـه طوایف 

1. االقبال سیدبن طاووس، ج 1، ص 509
2. اعراف: 157
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مسـلمین، بلکه همه ادیـان الهـی را با اسـم و رسـم و خصوصیـات و تاریـخ والدت می شناسـد. خیلـی از بـزرگان ما 
در همیـن دوران غیبـت، آن عزیـز و محبوب دلهـای عاشـقان و مشـتاقان را از نزدیـک، زیـارت کرده اند. بسـیاری از 
نزدیک بـا او بیعـت کرده اند. بسـیاری از او سـخن دلگـرم کننـده شـنیده اند. بسـیاری از او نـوازش دیده اند و بسـیار 
دیگری بـدون این کـه او را بشناسـند، از او لطف و نـوازش و محّبت دیـده و او را نشـناخته اند. در همیـن جبهه جنگ 
تحمیلـی، جوانانی کـه در لحظه های حّسـاس، احسـاس نورانیـت و معنویـت کردند، لطفـی از غیب به سـوی دلهای 

خودشـان حس و لمـس کردنـد و نشـناختند و نفهمیدنـد، بسـیارند. امـروز هم همان طور اسـت.

ارتباط خاص بسیجیان با امام زمان)عج(
این جلسـه، جلسـه بسـیجیان اسـت و بسـیجیان، ارتبـاط خاّصی بـا این نقطـه اساسـِی عواطـف دلهای شـیعیان و 
مسـلمانان دارند. بسـیجی، یک عنوان ارزشـمند و واالسـت. بسـیجی، یعنی دِل با ایمان، مغِز متفّکـر، دارای آمادگی 
برای همـه میدانهایی که وظیفه ای انسـان را بـه آن میدانهـا فرا می خواند. این معنای بسـیجی اسـت. همـه جوانان، 
همه انسـانها و همه مـردان و زنانی که در این کشـور، دلشـان بـا نور ایمـان، منّور اسـت، در قبال مسـؤولیت عظیمی 
که بـر دوش ملت ایران نهاده شـده اسـت، احسـاس وظیفـه می کننـد. این پرچـم پرافتخاری که دسـت ملـت ایران 
سـپرده شـده اسـت، یعنی پرچم سـربلندی اسـام، پرچم عّزت اسـام، پرچم نام آوری و شکسـت ناپذیری اسـام؛ 
اینها امروز دسـت ملـت ایران اسـت. همه کسـانی که نسـبت به ایـن وظیفه بـزرگ، احسـاس مسـؤولیت می کنند، 
در حقیقت بسـیجی هسـتند. هرجـا وظیفه ای باشـد، انسـان بسـیجی در میـدان آن وظیفـه، حاضر اسـت. عزیزان 
من! یک روز دشـمنان اسـام و دشـمنان دین به خود نویـد می دادند که از اسـام خبری نیسـت. در آن روز کسـانی 
که دلشـان به عشـق اسـام می تپید، مجبور بودند در مقابل تهاجم دشـمنان اسـام، خود را این گوشـه و آن گوشـه 
پنهـان کننـد! مسـلمان، ایـن گسـتاخی و دلیـری را نداشـت کـه بگوید من مسـلمانم! سـران کشـورهای اسـامی 
سـعی می کردند هرچه بیشـتر خـود را به شـکل و رنگ آن کسـانی کـه می خواسـتند در دنیا نامی از اسـام نباشـد، 

درآورند! عـّزت اسـام را با ذلّت خـود پنهان کـرده و اهـل اسـام را ذلیل کـرده بودند!

پیروزی انقالب با اعتقاد و اتكا به امام زمان)عج(
انقـاب اسـامی، عـّزت اسـام را بـرروی دسـت گرفـت و بـه همـه دنیـا نشـان داد. انقـاب اسـامی نشـان داد که 
اسـام می توانـد بـه یـک ملـت، سـرافرازی و عـّزت دهـد؛ یـک ملـت را از زیربـار فشـار و تحمیـل بیگانـگان نجات 
دهـد و از حالت تحقیـری که بـر آن ملـت تحمیـل کرده اند، بیـرون بکشـد. می توانـد اسـتعدادهای یک ملـت را در 
همه میدانها بـروز و ظهـور بخشـد؛ می تواند بـه یک ملـت، قدرت دفـاع از خـود، قـدرت دفـاع از عقایـد و از هویت و 
شـخصیت خود بدهـد. انقاب اسـامی ایـن را نشـان داد. لـذا آن وقتی کـه انقاب اسـامی پیروز شـد و وقتـی امام 
بزرگ مـا - آن شـخصیت عظیـم، آن شـخصیت بی نظیـر در زمـان مـا - توانسـت از زبـان این ملـت، سـخن بگوید، 
همه مسـلمانان عالم احسـاس افتخـار و حیـات کردند؛ احسـاس کردند کـه زنده شـده اند. این خـون تـازه ای که در 

ج(
)ع

ان
 زم

ام
ا ام

ن ب
جیا

سی
ص ب

خا
ط 

تبا
ار



ت "
ت و والی

ضوع " امام
شتر درباره مو

مطالعه بی
امامت و والیت

80

رگهای اّمت اسـامی دوید، دشـمنان را بسـیار دسـتپاچه و سراسـیمه کرد. آنهـا نیروهایشـان را روی هم گذاشـتند 
تا با ایـن پدیـده عظیم - یعنـی اسـام انقابی کـه امـروز آن را یک ملـت فریـاد می کنـد - مبـارزه کننـد. از روزِ اّول 
تـا امـروز - در طول این بیسـت سـال - مبـارزه کردند! مبـارزه با چیسـت؟ مبـارزه با عـّزت و اسـتقال ملـت ایران و 
مبارزه بـا هویت ملـت ایـران اسـت؛ اما چون اسـام اسـت کـه ایـن عـّزت را داده و به ملـت ایـران، هویت بخشـیده 
اسـت؛ چون اسـام اسـت که به ملت ایـران قدرت بخشـیده اسـت تـا بتوانـد آرمانهـا، آرزوها و خواسـتهای خـود را 
علنـاً بـر زبـان آورد و آن را دنبـال کنـد و از اخـم قدرتها و دسـت نشـاندگان آنهـا و حکومتهای فاسـد نترسـد؛ چون 
اسـام اسـت که این امتیـاز را بـه ملت ایران بخشـیده اسـت، با اسـام دشـمنند. دشـمنی با اسـام انقابی، اسـام 
امام، اسـام زندگی بخش، اسـامی کـه وقتـی پرچمش برافراشـته می شـود، همه دنیـا را به خـود متوّجـه می کند؛ 
همچنانـی که امـروز هـم همین طور اسـت. دشـمنی با ایـن اسـام به خاطر این اسـت کـه اسـام، دسـت بیگانگان 
را از ایـن جـا کوتاه کـرد و منابع این کشـور را از دسـت بیگانـگان نجـات داد. لذا امـروز خدمت بـه ایـران و خدمت به 
ملت ایـران، عبـارت از خدمت به اسـام اسـت. هرکس که امـروز اسـام انقابی، اسـام امـام، اسـام زندگی بخش 
و اسـام مبـارزه بـا ظلـم و سـتم را گرامـی بـدارد - نـه آن چیزی کـه بـه نـام اسـام در مقابل ظلـم و سـتم، تعظیم 
می کند! آن اسـام نیسـت، فریـب اسـت - هرکس که امـروز اسـام حقیقی و بـه تعبیـر امام بزرگـوار ما اسـام ناب 
محّمـدی را تأییـد و حمایت کند، اوسـت کـه بـرای ایـران و ملت ایـران، بـرای تاریخ ایـران و آینـده ایـران و یکایک 
آحـاد ایـن ملـت خدمـت می کنـد. بسـیجیان ایـن امتیـاز را دارنـد کـه در میـدان ایـن خدمـت آماده اند. بسـیج به 
معنی حضـور و آمادگـی در همان نقطه ای اسـت که اسـام و قـرآن و امـام زمـان ارواحنافـداه و این انقـاب مقّدس 
به آن نیازمند اسـت؛ لـذا پیوند میـان بسـیجیان عزیز و حضـرت ولی عصـر ارواحنافداه - مهـدی موعـود عزیز - یک 
پیوند ناگسسـتنی و همیشـگی اسـت. امیدوارم ان شـاءاللَّ خدای متعـال این عیـد را بر همـه ملت ایـران، بخصوص 

بر شـما بسـیجیان عزیـز مبـارك کند.
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فلسفه بسیار عمیق غدیر؛
تعلیم  و تربیت  انسانها تا ایجاد جامعه ای  سعادتمند

واقعه غدیر، جزو وقایع مسّلم تاریخ اسالم
شروع حیات حقیقى بشر در دوران امام زمان)عج(

استمرار و نتیجه دادن حركت انبیا با غدیرخم
صدمات و اشتباهات بزرگ تاریخ در نپذیرفتن غدیر

دلبستگى جوانها به ندای اسالم و تداوِم راه غدیر
مسولیت ما در قبال غدیرخم

زمینه سازی ظهور با استمرار خط غدیر
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فلسفه بسیار عمیق غدیر؛ تعلیم  و تربیت  انسانها تا ایجاد جامعه ای  سعادتمند *

واقعه غدیر، جزو وقایع مسّلم تاریخ اسالم
در واقعـه غدیر، درسـهای بزرگـی وجـود دارد: اّوالً ایـن واقعه جزو وقایع مسـلّم تاریخ اسـام اسـت. این طور نیسـت 
که فقط شـیعه حدیـث غدیر را نقـل کـرده باشـد. در بین علمـا و محّدثـان اهل سـّنت، تعداد بسـیاری ایـن حدیث 
را نقـل کرده انـد و همان طـور کـه شـیعه ایـن حادثـه را بیـان کـرده اسـت، آنهـا هـم بیـان کرده انـد. فهـم علمـا و 
دانشـمندان - هماننـد فهم خـود حّضـار آن حادثـه - از این عمـل پیغمبـر، که دسـت امیرالمؤمنیـن را بلنـد کرد و 
فرمود:»من کنت مـواله فهذا علی مـواله«1 این بـود که پیغمبـر، امیرالمؤمنیـن را برای جانشـینِی خـود نصب کرد. 
نمی خواهیم وارد مسـأله شـیعه و سـّنی و اختافـات و درگیریهای اعتقادی شـویم - دنیای اسـام تا امـروز هرچه از 
دعوای شـیعه و سـنی کشـیده، بس اسـت! - ولی معرفتی که در ایـن کام عمیـق پیغمبر وجـود دارد، باید درسـت 

فهمیـده شـود؛ پیغمبـر امیرالمؤمنین را منصـوب کرد.

شروع حیات حقیقى بشر در دوران امام زمان)عج(
پیغمبر بـرای این مبعوث شـده بود که مـردم را تعلیم دهـد و تزکیه کنـد؛ »یعلّمهم الکتـاب و الحکمـة و یزّکیهم«؛2 
یا در جای دیگـر »یزّکیهـم و یعلّمهم الکتـاب و الحکمة«.3 باید انسـانها، هـم آموزش داده شـوند و هم تزکیه شـوند، 
تـا این کـره خاکـی و این جامعـه بزرگ بشـری بتوانـد مثل یـک خانـواده سـالم، راه کمـال را طـی کنـد و از خیرات 
این عالم بهره مند شـود. هـدف همـه نبّوتها و بعثتهـا این اسـت. هرکـدام از انبیا بـه نبّوت مبعوث شـدند، ایـن اقدام 
بزرِگ تعلیـم و تربیـت را تـا آن حـّدی کـه امکانات زمـان اجـازه مـی داد، پیـش بردند؛ امـا دین خاتـم و نبـّی خاتم 

*. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر خم  1379/12/24
1. امالی طوسی، 247

2. بقره: 129
3. جمعه: 2
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باید ایـن حرکت عظیـم الهـی را ابدیّت بخشـد؛ چون پیغمبـِر دیگـری مبعوث نخواهد شـد تا بشـر به آن سـر منزل 
نهایی خـود در این عالـم - کـه زندگی در کـره خاکـی و در خانـواده بشـری، باید همـراه با صلـح و صفا و عدالـت و با 
بهره منـدی از خیرات عالـم باشـد - نزدیک شـود و باألخره به آن برسـد. چگونه می شـود بشـریت را به آن سـرمنزل 
نهایـی نزدیـک کـرد؟ آن وقتی کـه ایـن تربیت مسـتمر باشـد. بایـد تعلیـم و تربیـت مسـتمّری از موضـع حکومت 
و قـدرت سیاسـی - آن هـم قـدرت سیاسـِی کسـی مثـل پیغمبـر؛ یعنـی معصـوم - ایـن جامعـه بشـری را بتدریج 
پیـش ببـرد و تربیـت کنـد و ناهنجاریهـا را در میـان آنهـا کاهش دهـد تا بشـریت بتوانـد بـه آن نقطه ای که شـروع 
زندگی سـعادتمندانه همـه انسانهاسـت - کـه مـا آن دوره را، دوره حضـرت ولیّ عصر ارواحنافـداه می دانیم - برسـد. 
دوره ولیّ عصـر ارواحنافـداه، دوره آغـاز زندگی بشـر اسـت؛ دوره پایان زندگی بشـر نیسـت. از آن جا حیـات حقیقی 
انسـان و سـعادت حقیقی این خانـواده عظیم بشـری تازه شـروع خواهد شـد و اسـتفاده از بـرکات این کـره خاکی و 
اسـتعدادها و انرژیهای نهفتـه در این فضـا، برای انسـان - بدون ضـرر، بدون خسـارت، بـدون نابـودی و ضایع کردن 

- ممکـن خواهد شـد. 

استمرار و نتیجه دادن حركت انبیا با غدیرخم
درسـت اسـت که امروز بشـر از چیـزی اسـتفاده می کنـد، اما بـه یک چیـز دیگر ضـرر می زنـد. امـروز نیـروی اتم را 
کشـف می کنـد، اما نیـروی اتـم را بـرای نابودی انسـان بـه کار می بـرد؛ نفـت را از اعمـاق زمیـن اسـتخراج می کند، 
امـا ایـن نفـت در راه تضییـع و تخریـب محیـط زیسـت انسـان بـه کار مـی رود؛ کمااین کـه در ایـن صد سـال اخیر 
این گونـه بـوده اسـت. بشـر نیروهـای محّرکـه و انرژیهـای پنهـان و قـّوه بخـار و سـایر نیروهـا را کشـف می کند،اما 
انسـانها را به انـواع و اقسـام گرفتاریهـای جسـمانی از ناحیه این مشـکاتی کـه زندگی ماّدی بـرای انسـانها به وجود 
مـی آورد، آلـوده می کند. بـه بشـر سـرعت و سـهولت داده می شـود؛ امـا خیلـی چیزهـا از او گرفتـه می شـود. از آن 
طرف هم تخریب ارزشـهای اخاقی اسـت که امروز انسـان دچـار آنهاسـت؛ لیکـن در دوران ظهور حضـرت بقیةاللَّ 
ارواحنافـداه قضیـه این گونـه نیسـت. بشـر از خیـرات عالـم، از انرژیهـای پنهـان و از نیروهـای نهفتـه در طبیعـت، 
اسـتفاده بی ضـرر و بـی خسـارت می کنـد؛ اسـتفاده ای کـه مایـه رشـد و پیشـرفت انسـان اسـت. همـه پیغمبـران 
آمده اند تـا مـا را به آن نقطـه ای برسـانند کـه زندگی بشـر تازه شـروع می شـود. پیغمبـر خاتم اگـر بخواهد انسـانها 
را بـه مقتضای دیـن خاتم بـه این جا برسـاند، باید چـه کار کنـد؟ باید ایـن تربیتی کـه او ارزانی انسـانها کرده اسـت، 
مسـتمر و طوالنی باشـد و چندین نسـل را پی درپی شـامل شـود. خود پیغمبر اکرم که از دنیـا خواهد رفـت - »انّک 
مّیـت و انّهم مّیتـون«4 - پـس باید کسـی را نصـب کند کـه بعـد از خـود او دقیقـاً همـان راه و همان جهـت و همان 

شـیوه ها را مـورد اسـتفاده قـرار دهـد، و او علی بن ابی طالـب اسـت. معنـای نصـب غدیـر این اسـت.

صدمات و اشتباهات بزرگ تاریخ در نپذیرفتن غدیر
اگر آن روز اّمت اسـامی، نصـب پیغمبر را درسـت و بـا معنای حقیقِی خـودش درك می کـرد و تحویـل می گرفت و 

4. زمر: 30
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دنبـال علی بن ابی طالـب علیه الّسـام راه می افتاد و ایـن تربیت نبوی اسـتمرار پیـدا می کـرد و بعـد از امیرالمؤمنین 
هم انسـانهای معصـوم و بدون خطا، نسـلهای بشـری را مثـل خـوِد پیغمبر، پی درپـی زیر تربیـت الهِی خویـش قرار 
می دادنـد، بشـریت بسـیار زود بـه آن نقطـه ای می رسـید که هنـوز بـه آن نقطه نرسـیده اسـت. علـم و فکر بشـری 
پیشـرفت می کرد؛ درجـات روحی انسـانها بـاال می رفت؛ صلـح و صفـا در بین انسـانها برقرار می شـد و ظلـم و جور و 
ناامنـی و تبعیـض و بی عدالتـی از بین مردم رخـت برمی بسـت. این که فاطمه زهـرا سـام اللَّ علیها - کـه در آن زمان 
عارف ترین انسـانها به مقـام پیغمبـر و امیرالمؤمنین بـود - فرمود اگـر دنبـال علـی راه می افتادید، شـما را به چنین 

سـرمنزلی هدایـت می کـرد و از چنیـن راهی می بـرد، بـه همین خاطر اسـت. ولی بشـر زیـاد اشـتباه می کند.
در تاریخ، اشـتباهات بزرگ همیشـه سرنوشـت انسـانها را با مشـکات بزرگ دچار کرده اسـت. ماجرای سـیر انسان 
در دوران نبـوت نبـّی خاتـم صلّی اللَّ علیه وآله وسـلّم، ماجرای بسـیار پُرحادثه و داسـتان بسـیار مهم و حامل فلسـفه 
بسـیار عمیقی اسـت. در سـال امیرالمؤمنیـن - که امسـال و سـالهای دیگـر هم متعلّق به ایشـان اسـت - شایسـته 
اسـت که این فلسـفه مـورد مّداقـه قـرار گیـرد. امروز هـم بشـر باید همـان حرکـت و تـاش را انجـام دهـد. جوامع 
بشـری هرچه بـا عدالـت و معنویت همـراه شـوند و هرچـه انسـانها از رذایـل اخاقـی، خودخواهیهـا، بداندیشـیها، 
بددلیها، شـهوترانیها و خودپرسـتیها دور شـوند، آن آینده نزدیکتر خواهد شـد. بشـر در طول تاریخ در کجراهه هایی 
قرار گرفتـه و به راه افتـاده کـه او را از سـرمنزل نهایِی خودش بسـیار دور کرده اسـت. امـروز انقاب اسـامی فرصت 
دوباره ای اسـت که به بشـریت داده شـده اسـت. ایـن بیداری اسـامی یـک فرصت دوبـاره اسـت. از ایـن فرصتها در 
طول تاریـخ پیش آمـده، منتهـا کـم؛ در طـول تاریخ اسـام هـم پیش آمـده، بـاز هـم کمتـر. در دریـای متاطمی 
از امـواج گوناگـون مـاّدی و نابـودی ارزشـهای اخاقی و معنـوی، ناگهـان این کشـتِی مسـتقِرّ ثابـِت نجات دهنده - 
کشـتی اسـامی با ناخدایِی اسـام و با رهبرِی قرآن، ظاهر شـده و انسـانها را به سـمت خـودش دعوت کرده اسـت. 
بحِث یـک حادثه کوچک نیسـت. یـک ملت بـه این کشـتی نجـات چسـبیده اند و ملتهای دیگـر هم دیدنـد که یک 
ملت چگونه می توانـد از زیر بار حکومت زور و فسـاد و وابسـتگی و دنبالـه روِی طاغوتها و مسـتکبران عالـم، با پیروی 

از سـفینه نجـات اسـام، نجات پیـدا کند.

دلبستگى جوانها به ندای اسالم و تداوِم راه غدیر
همـه بداننـد و بخصـوص جوانهـا بیشـتر توجـه کننـد؛ امـروز آوازه و نشـانه ها و انعکاسـهای بسـیار مؤثّـر و کار آمد 
فریاد انقاب در دنیا بسـیار عمیق شـده اسـت. البتـه از تبلیغـات مخالفانی کـه از فریاد اسـام به وحشـت افتاده اند، 
انتظاری نیسـت کـه ایـن بازتابهـای جهانـی را منعکس کننـد. آنهـا عکسـش را منعکـس می کنند؛ لیکـن حقیقت 
قضیـه این اسـت که عـرض می کنـم: تـا اعمـاق جـان انسـانها - آن هـم در چهـار گوشـه عالـم؛ نـه فقـط در دنیای 
اسـام - بازتاب حرکت ملت ایران منعکس شـده اسـت. در بسـیاری از کشـورها - و در کشورهای اسـامی، بیشتر - 
جوانها بـه نـدای اسـام دل بسـته اند. در دوره قبل از انقاب اسـامی و قبـل از تشـکیل حکومت اسـامی در این جا، 
ایـن دلبسـتگی وجود نداشـت. ایـن تـداوِم راه غدیر اسـت. ایـن مطرح کـردِن یک خّط روشـن برای بشـریت اسـت 
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تا در سـایه این خّط روشـن، هـر چه زودتـر به آن سـرانجامی کـه همـه پیغمبـران مـژده اش را داده اند، برسـد. همه 
پیغمبـران و مصلحـان عالم ایـن نوید را بـه بشـریت داده اند کـه یـک روز نجات خواهـد یافت.

مسولیت ما در قبال غدیرخم
امروز مـا - هم مسـؤوالنمان، هـم مردممـان - در قبـال مسـأله غدیر مسـؤولیم. مسـؤوالن کشـور باید سـعی کنند 
اعمـال و رفتـار و حـرکات و سـکنات و برنامه ریزیهایشـان را بـه گونـه ای تنظیـم کنند کـه بـا هدفهای اسـام - که 
همان هدفهـای غدیر اسـت - تطبیـق کند. اگـر چه همـه دنیـا، بخصـوص کمپانیهـای صهیونیسـتی و قدرتمندان 
و زرسـاالران عالـم، ناراحـت شـوند و هجمـه تبلیغاتـی کننـد، باکی نیسـت. امـروز پایـه انقاب مسـتحکم اسـت و 
ایـن توفانهـا نمی توانـد ایـن بنـای شـامخ را متزلـزل کنـد. از چـه چیـزی می ترسـند؟ ماحظـه چـه چیـزی را 
می کننـد؟ بعضـی کسـان در برنامه ریزیهایشـان، در اجرایشـان، در تصمیم گیریهایشـان، در حرف زدنهایشـان و در 
موضعگیریهایشـان، دائمـاً مواظبنـد کـه نکند فـان رادیوی گوشـه دنیـا - که به فان دسـتگاه جاسوسـی وابسـته 

اسـت - علیـه ایـن صحبت یـا علیـه این شـخص حرفـی بزنـد! خـوب؛ بزند.
امروز پیام اسـام، پیـام جّذابی اسـت. پیام مـا، پیام عدالت اسـت؛ پیـام ما، پیـام نجات انسـانها و نجات جوانهاسـت. 
وقتـی ما اسـم جـوان را می آوریـم، فقط بـه جوانهـای جامعـه خودمـان نـگاه نمی کنیم. امـروز نسـل جـوان در دنیا 
غـرق در بدبختی و نابسـامانی اسـت. رنجهـا، فشـارهای روحـی و عصبی و ابهـام آینـده، امروز نسـلهای جـوان را در 

سرتاسـر دنیا بـر اثـر دوری از معنویـت، زیر فشـار قـرار می دهد.

زمینه سازی ظهور با استمرار خط غدیر
مسـؤوالن، بـه نـام اسـام، بـرای اسـام، بـا پیـام اسـام، شـجاعانه، قدرتمندانـه و بـدون ماحظـه ایـن و آن، هـم 
موضعگیـری کننـد، هم حـرف بزننـد و هـم عمـل کننـد. مـردم عزیزمـان و بخصـوص جوانها هم بـه برکـت غدیر، 
بداننـد این راهـی که اسـام و قرآن و خـّط غدیر ترسـیم کـرده، یک راه روشـن اسـت؛ راهی اسـت که با اسـتدالل و 
فلسـفه مسـتحکمی ترسـیم شـده و روندگان بسـیار بزرگ و عظیم المنزلتی پیدا کرده اسـت. امروز هم خوشبختانه 
ایـن راه در دنیا مطـرح اسـت و دیگر مـا در تنهایـی و عزلت نیسـتیم. امـروز ما در مرکـز و محـور توّجه مـردم جهان 
- بخصـوص کشـورهای اسـامی - هسـتیم. راه، راه خوش عاقبـت و روشـنی اسـت؛ بـا تـاش مسـؤوالن و بـا امیـد 
و پشـتیبانی قشـرهای مختلـف مـردم بایسـتی قدم بـه قـدم ایـن راه را طـی کنیـم و پیـش برویـم. ایـن راه گرچه 
کوتاه مـدت نیسـت، اما همان راهی اسـت کـه باألخره بـه نجات بشـریت منتهـی خواهد شـد. همان راهی اسـت که 

ان شـاءاللَّ زمینه هـای ظهـور مهـدی موعـود صلوات اللَّ علیه وعّجل اللَّ فرجـه را فراهـم خواهـد کـرد.
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تعلق غدیر به همه مسلمانان عالم

روح و مضمون حقیقى اسالم در واقعه ی غدیر
والیت علوی، پرتوی از والیت الهى

مضمون غدیر یک مضمون جهان شمول و همه گیر
پیوند غدیر با حقیقت عالم

غدیر یعنى استقرار پیدانكردن ظلم 



امامت و والیت

تعلق غدیر به همه مسلمانان عالم *

روح و مضمون حقیقى اسالم در واقعه ی غدیر
اگرچـه ارتبـاط قلبی مـا شـیعیان بـا واقعـه ی غدیـر، ارتبـاط مسـتحکم و برجسـته ای در دنیای اسـام اسـت، ولی 
حقیقت این اسـت که مسـأله ی غدیـر در محتـوا و روح حقیقی خود فقط متعلق به شـیعیان نیسـت بلکـه به همه ی 
دنیـای اسـام تعلـق دارد. چـون حادثـه ی غدیـر برخاسـته از روح و مضمـون حقیقی اسـام اسـت. این کـه خدای 
متعـال بـه پیغمبر اکـرم - بـا آن همـه مجاهدتهـا - حـدود هفتـاد روز قبـل از وفاتش بفرمایـد که »یـا ایّها الرسـول 
بلّغ مـا انزل الیـک من ربّـک و ان لـم تفعل فمـا بلغت رسـالته«، آنچـه را که بـه تو دسـتور دادیم، بـه مردم برسـان و 
اگر نرسـانی، رسـالت خود را انجام نداده ای، نشـاندهنده ی این اسـت کـه روح و مضمـون حقیقی اسـام در واقعه ی 

غدیر وجـود دارد.

والیت علوی، پرتوی از والیت الهى
دو مطلـب در غدیـر هسـت: یکـی تعییـن امیرالمؤمنیـن علی بن ابی طالـب علیه الّصاةوالّسـام اسـت و دیگـری آن 
معیارهایی اسـت که نبـی اکـرم صلّی اللَّ علیه واله وسـلّم در بیان علت و فلسـفه ی تعییـن امیرالمؤمنیـن در خطبه ی 
غدیـر بیـان می فرماید. ایـن حرکـت بـزرگ و تاریخ سـاز، یعنـی نصـب امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام متکی به 
ماکهایـی اسـت و ایـن کار، مفهومـی دارد. اگرچـه والیـت یک امر سیاسـی اسـت، امـا همـه ی مضمـون والیت در 
سیاسـت خاصه نمی شـود. این والیـت، پرتـوی از والیت ذات مقـّدس پروردگار اسـت. ایـن والیت، ناشـی از حضور 
والیـت الهـی در وجـود امیرالمؤمنین اسـت، همچنان کـه در وجـود پیامبر مکـّرم اسـام بود. ایـن والیـت، فرعی از 

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1381/12/01
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آن اصل و میوه ای از آن ریشـه اسـت. لـذا از آن بـه »والیت« تعبیر شـده اسـت. والیـت در حقیقت به معنـای پیوند، 
ارتبـاط و اتصـال اسـت. آن کسـی که منصـوب به ایـن مقـام اسـت، برخـاف حـکام و فرمانروایـان عالـم، فقط یک 
فرمانـروا یا یـک سـلطان و یک حاکـم نیسـت بلکه یک ولی اسـت، بـه مـردم نزدیک اسـت، به آنها پیوسـته اسـت و 
مـورد اتـکای دل و جان مردم اسـت. ایـن معنـا در امیرالمؤمنیـن و در ائمـه ی معصومین علیهم الّسـام وجـود دارد. 
بعـد از دوران حضـور ائمـه هم اگـر پرتوهـای ضعیفـی از این حقیقـت در جایـی پیدا شـود، والیـت در آن جا شـکل 

می گیـرد. حقیقـت و معنـای واقعـِی امر این اسـت.

مضمون غدیر یک مضمون جهان شمول و همه گیر
 نبی اکـرم در بیـان صفـات امیرالمؤمنین می فرمایـد: »اعدلکم فـی الرعیـة«، او عادل ترین شـما در بین مردم اسـت. 
هم عدالـت درونـی و معنـوی و فـردی امیرالمؤمنین مـراد اسـت و هم عدالـت رفتـاری و عدالـت اجتماعـی او. اینها 
چیزهایـی اسـت کـه در زبـان بـه آسـانی می شـود بیـان کـرد، امـا در تحقـق و تبلـور در عمل اسـت کـه انسـان به 
عظمـت ایـن حقیقـت و کسـانی کـه تجسـم ایـن حقیقـت بوده انـد، پـی می بـرد. عدالت بـه معنـای واقعـی کلمه 
در وجـود امیرالمؤمنیـن، در رفتـار او، در تقـوای او و در توجـه او حضـور دارد. در رفتـار بیرونـی او هم عدالت تجسـم 
پیـدا می کند. امـروز بعـد از گذشـت قرنهـا، اگـر بخواهیـم عدالـت را تعریـف کنیـم و آن را در ضمـن مثـال و نمونه 
بیـان کنیم، هیـچ مثالـی رسـاتر و گویاتـر از رفتـار امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام نمی توانیم پیـدا کنیم. این اسـت که 
نبی اکـرم او را بـه امـر پـروردگار و بـا نصـب الهـی بـه مـردم معرفـی و بـه مقـام والیـت منصـوب می کند. ایـن یک 
حقیقت اسـامی اسـت. ایـن کجـا و این کـه کسـی معتقد باشـد که هـر ظالمـی بـا هـر شـیوه و رفتـار بازیگرانه ای 

توانسـت زمـام قـدرت را در دسـت بگیـرد، مـردم بایـد از او اطاعت کننـد، کجا؟! این اسـام اسـت یـا آن؟!
لذا مسـأله ی غدیر با ایـن مضمـون واال متعلق به همـه ی مسلمانهاسـت، چون به معنـای حاکمیت عـدل، حاکمیت 
فضیلـت و حاکمیت والیـت الَلّ اسـت. اگر ما هـم بخواهیـم حقیقتاً از متمسـکین بـه والیـت امیرالمؤمنین باشـیم، 
باید خودمان و محیـط زندگیمان را بـه عدل نزدیـک کنیم. بزرگ ترین نمونه این اسـت کـه هرچه بتوانیم، اسـتقرار 
عـدل کنیم. چـون دامنه ی عدالـت نامحدود اسـت. هرچـه بتوانیم عدل را در جامعه بیشـتر مسـتقر کنیم، شـباهت 

ما بـه امیرالمؤمنین و تمسـک مـا به والیـت آن بزرگوار بیشـتر خواهد شـد.

غدیر یعنى استقرار پیدانكردن ظلم 
امروز مـردم دنیـا تشـنه ی عدالت انـد. این پیـام به گـوش مـردم دنیا هـم می رسـد. امـروز شـما در اوضاع دنیـا نگاه 
کنید. بـا همه ی پیشـرفت علـم و بـا این همـه تحقیقـات علمـی کـه دانشـمندان و علمـا در مسـائل کـون و حیات 
انجـام داده انـد و بـا ایـن همـه اکتشـافات و اختراعـات و ترقی در علـم کـه محّیرالعقـول اسـت، در ناحیـه ی اخاق، 
افتخار قدرتهـای برتر امـروز دنیا بـه زورگویی، تجـاوز، ظلـم و بی اعتنایی بـه آرای انسانهاسـت. حتی امـروز وقاحت 
به قدری در میـان این قدرتمـداران زیاد اسـت که اعتـراف هـم می کنند و می گوینـد افـکار عمومی مردم دنیـا مانِع 
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حمله ی مـا به عراق نیسـت، ایـن یعنی یـک حرکـت صددرصد حیوانی. کسـی کـه در عمـل و حرکت خـود اخاق، 
عدالـت، فضیلت و حقـوق مـردم را درنظـر نمی گیـرد، حیـوان اسـت. وگرنه روح انسـانی ایـن معیارهـا و ارزشـها را 
رعایـت می کند و زندگـی انسـانی قائم بـه این ارزشهاسـت. عالـم و آسـمان و زمیـن قائم بـه عدالت اسـت؛ »بالعدل 
قامـت الّسـموات واالرض«. آن وقت عدالـت را این طـور زیر پـا بگذارند! البتـه قدرتمنـدان در بلندگوهـا می گویند و 
فریـاد می زننـد و تُـِن صـدای آنها فضـای دنیـا را پُـر می کند، امـا حقایـق عالـم از بیـن نمـی رود. حقیقت عالـم این 
اسـت که ظلم نمی تواند اسـتقرار پیدا کند و پایـدار بماند و پایـدار نخواهد مانـد. ملتها، انسـانها، اراده ها، خواسـتها و 

قـدرت معنویت و فضیلـت کار خـود را خواهـد کرد. 
 

م 
عال

ن 
انا

لم
س

ه م
هم

به 
یر 

غد
ق 

تعل



غدیر؛ نشان دهنده جامعیت اسالم و نگاه به آینده

نگه داشتن خط هدایت اسالمى در ماجرای غدیر
آینده نگری اسالم در آینه غدیر

غدیرخم، مایه ی وحدت دنیای اسالم
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ضرورت بیـداری و دشـمن شناسـى در راه بیداری 
اسالمى 
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غدیر؛ نشان دهنده جامعیت اسالم و نگاه به آینده *

نگه داشتن خط هدایت اسالمى در ماجرای غدیر
مسـئله ی »غدیر« یک مسـئله ی تاریخِی صرف نیسـت؛ نشـانه ای از جامعیت اسـام اسـت. اگـر نبی مکـرم - که در 
طول ده سـال، یک جامعـه ی بدوِی آلـوده ی بـه تعصبـات و خرافـات را بـا آن مجاهدتهای عظیمـی کـه آن بزرگوار 
انجـام داد و بـه کمک اصحـاب باوفایش بـه یک جامعـه ی مترقـی اسـامی تبدیل کـرد - برای بعـد از این ده سـال، 
فکری نکـرده بود و نقشـه ای در اختیـار امت نگذاشـته بود، ایـن کار ناتمام بـود. رسـوبات تعصبات جاهلـی به قدری 
عمیق بـود کـه شـاید بـرای زدودن آنها سـالهای بسـیار طوالنـی نیاز بـود. ظواهـر، خوب بـود؛ ایمـان مـردم، ایمان 
خوبی بـود؛ البتـه همـه در یک سـطح نبودنـد؛ بعضـی در زمـان وفـات پیغمبر اکـرم یک سـال بود، شـش مـاه بود، 
دو سـال بود کـه اسـام آورده بودنـد؛ آن هم هیمنـه ی قـدرت نظامی پیغمبـر همراه بـا جاذبه هـای اسـام، اینها را 
به اسـام کشـانده بود. همـه کـه جـزو آن مسـلمانان عمیـِق دوران اول نبودند. بـرای پاك کـردن رسـوبات جاهلی 
از اعماق ایـن جامعه و مسـتقیم نگه داشـتن خط هدایت اسـامی بعـد از ده سـاِل زمـان پیغمبر، یک تدبیـری الزم 
بود. اگر ایـن تدبیـر انجام نمی شـد، کار ناتمـام بـود. این کـه در آیـه ی مبارکه ی سـوره ی مائـده می فرمایـد: »الیوم 
اکملت لکـم دینکـم و اتممت علیکـم نعمتـی«، تصریح بـه همین معناسـت که ایـن نعمـت - نعمت اسـام، نعمت 
هدایـت، نعمت نشـان دادن صـراط مسـتقیم به جامعـه ی بشـریت - آن وقتی تمـام و کامل می شـد که نقشـه ی راه 

بـرای بعـد از پیغمبـر هم معیـن باشـد؛ این یـک امر طبیعی اسـت.

*. بیانات در دیدار مردم قم در سالروز عید سعید غدیر خم  1385/10/18
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آینده نگری اسالم در آینه غدیر
ایـن کار را پیغمبـر در غدیـر انجـام دادنـد؛ امیرالمؤمنیـن را کـه از لحـاظ شـخصیت - چـه شـخصیت ایمانـی، چه 
شـخصیت اخاقی، چه شـخصیت انقابـی و نظامـی، چه شـخصیت رفتـاری با قشـرهای مختلـف افـراد - یک فرد 
ممتاز و منحصـر بفردی بـود، منصـوب کردند و مـردم را بـه تبعیـت از او موظـف کردند. این هـم فکر پیغمبـر نبود، 
ایـن هدایـت الهی بود، دسـتور الهـی بـود، نصب الهـی بود؛ مثـل بقیـه ی سـخنان و هدایتهای نبـی مکرم کـه همه، 
الهام الهـی بود. ایـن دسـتور صریح پـروردگار بـه پیغمبر اکـرم بـود، پیغمبـر اکرم هـم این دسـتور را عمـل کردند. 
مسـئله ی غدیر ایـن اسـت؛ یعنـی نشـان دهنده ی جامعیـت اسـام و نـگاه بـه آینـده و آن چیـزی کـه در هدایت و 
زعامت امت اسـامی شـرط اسـت. آن چیسـت؟ همـان چیزهایـی کـه شـخصیت امیرالمؤمنیـن، مظهر آنهاسـت: 
یعنـی »تقـوا«، »تدیـن«، »پایبنـدی مطلق بـه دیـن«، »ماحظه ی غیـر خـدا و غیـر راه حـق را نکـردن«، »بی پروا 
در راه خـدا حرکـت کـردن«، »برخـورداری از علـم«، »برخـورداری از عقل و تدبیـر«، »برخـورداری از قـدرت عزم و 
اراده«؛ ایـن یک عمـل واقعی و در عیـن حال نمادیـن اسـت. امیرالمؤمنین را با همیـن خصوصیات نصـب کردند، در 
عین حال این نمـاد زعامـت امت اسـامی در طول عمر اسـام - هـر چه که بشـود - همیـن عمل اسـت؛ یعنی نماد 
زعامـت و رهبری اسـامی در طـول زمـان همین اسـت، همـان چیزی کـه در انتخـاب الهـی امیرالمؤمنیـن تحقق 

پیدا کـرد. غدیـر، یک چنیـن حقیقتی اسـت.

غدیرخم، مایه ی وحدت دنیای اسالم
ما شـیعیان و پیـروان اهل بیـت، هزاران بـار خـدا را شـکر می گزاریم که چشـم ما را بـه این حقیقـت باز کـرد، دل ما 
را پذیـرای ایـن حقیقت کـرد، مـا را در محیطهایی بـه دنیـا آورد و پـرورش داد کـه ایـن حقیقـت در آن محیطها جا 

افتاده بـود؛ اینهـا خیلـی نعمتهای بزرگی اسـت.
یک نکتـه ای کـه در کنـار ایـن الزم اسـت پیـروان اهل بیـت و نیـز همـه ی مسـلمانان در نظـر داشـته باشـند، این 
اسـت که: ما از حادثـه و واقعـه ی غدیر - که نشـانه ی عظمت اسـام و جامعیت اسـام اسـت - بـه عنوان وسـیله ای 
بـرای تضعیف اسـام اسـتفاده نکنیـم. ایـن را مـن بالخصـوص امـروز و ایـن روزها موظفـم و مقیـدم که بـه همه ی 
ملت عزیزمـان و همـه ی مسـلمانها در هر نقطـه ی دنیا عـرض بکنم کـه مراقب باشـند امروز بـرای تضعیف اسـام، 
دشـمنان به دنبـال همیـن نقطه ی خـاص، همین چیزی که منشـأ عظمت اسـام اسـت، هسـتند؛ یعنی مسـئله ی 
شـیعه و سـنی، قبول غدیر و انـکار غدیـر. دشـمن می خواهد مسـئله ی غدیـر را یـک مایـه ی برادرکشـی و جنگ و 
خونریـزی قرار بدهـد؛ در حالی کـه غدیر می تواند وسـیله ی ائتـاف و برادری مسـلمانها با هم باشـد. مرحوم شـهید 
مطهـری )رضوان اللَّ علیـه( قبـل از انقاب یـک مقاله ی مفصلـی درباره ی کتـاب »الغدیـر« عامه ی امینی نوشـتند 
و ثابـت کردند کـه الغدیر عامـه ی امینی، وسـیله ی وحدت مسـلمین اسـت. بعضی خیـال می کردند کتـاب الغدیر 
ممکن اسـت مایـه ی افتراق بشـود. ایشـان می گویـد اگر درسـت فکـر کنیم، درسـت عمل کنیـم و سـنجیده پیش 
برویم، کتـاب الغدیر مایـه ی وحدت دنیای اسـام اسـت. برادران اهل سـنت مـا هـم می توانند در یـک محیط خالی 
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از پیـش داوری به منابـع غدیـر مراجعه کننـد؛ یـا می پذیرند، یـا نمی پذیرنـد. در هـر دو صـورت، چه بپذیرنـد و چه 
نپذیرنـد، این معنا مسـلّم اسـت کـه قضیه ی غدیـر هیچ گونـه جنـگ و دعـوای بیـن پذیرنـده و نپذیرنده بـه وجود 
نمـی آورد و اختافـات را ایجـاب نمی کنـد. بـرای شـیعیان هـم همین طور اسـت. شـیعیان هم خـدا را شـکر کنند 
کـه از طرف پـروردگار بـه نعمت ایـن اعتقـاد و معرفـت متنعـم شـدند. آن برادرهایی هـم که ایـن حقیقـت را قبول 
نکردند، یـا مراجعـه نکردند، یـا اطاع ندارنـد و یـا نتوانسـتند ذهنهایشـان را قانع کننـد، آنها هـم اعتقـادی ندارند. 

ایـن، اختـاف و درگیـری را ایجـاب نمی کند. 

سنگ اندازی دشمن در راه بیداری اسالمى
امروز اصرار اسـتکبار در دنیای اسـام بر ایجـاد تفرقه اسـت. راه های دیگـر را رفتند؛ اما نـاکام ماندند. شـما ماحظه 
کنید امریـکا در دو، سـه تصرفی کـه در منطقـه ی خاورمیانه کـرد، در همه بی اسـتثناء شکسـت خورد؛ نـه در عراق، 
نـه در لبنـان، نـه در افغانسـتان و نـه در فلسـطین، آن مقصودی کـه امریـکای مسـتکبر دنبـال می کـرد - آن هم با 
هزینه های بسـیار سـنگین و انبـوه )پول، سـاح، نیـروی انسـانی و سیاسـت( - بـرای اینکـه بتواند مقاصـد خودش 
را در ایـن چهـار نقطه تحقـق ببخشـد، نتوانسـت و در هـر چهار نقطـه نـاکام ماند؛ بـه مقصودهایـش نرسـید و دارد 
سـختیهای شکسـت را مزمـزه و احسـاس می کند. یـک روزی - سـه، چهار سـال قبـل - ما ایـن حرفهـا را می زدیم، 
اما امـروز خـوِد امریکاییها می گوینـد و خوِد سیاستمدارانشـان هـم این را تکـرار می کننـد. بنابرایـن از راه های دیگر 

دستشان بسـته شـده است.
چند راه بـرای شکسـت وارد آوردِن به بیداری اسـام - که منشـأ آن هم، برافراشـته شـدن پرچِم جمهوری اسـامی 
در ایـران اسـت - در مقابـل آنها باقـی مانده اسـت. یـک راهِ عمـده ی آنها همین مسـئله ی شـیعه و سـنی اسـت که 
بگویند جمهـوری اسـامی ایران، جمهـوری شـیعه اسـت و آن را در مقابـل جامعه ی بزرگ اهل تسـنن قـرار دهند؛ 
تعصبـات و احساسـات مذهبـی را وارد میـدان کننـد. این، چیز بسـیار خطرنـاك و مهمـی اسـت و دارند ایـن کار را 
می کننـد. دسـتهای سیاسـت بیـکار نیسـتند. ما همـه ی همتمـان بایـد این باشـد که ایـن خواسـت اسـتکباری را 
خنثـی کنیم. همـه باید هشـیار باشـند؛ ملت مـا، زبـدگان مـا، مبلغـان مـا، روحانیـون پُرتاش و خـدوم مـا، همه و 

همه توجـه بکنند کـه حرکتـی و اظهـاری که بـه این نقشـه ی دشـمن کمـک بکنـد، از آنهـا نباید سـر بزند.
مـا دیدیم در داخـل جامعـه ی خودمان که کسـانی از طـرف دشـمنان تحریک شـدند - با نشـانه، نـه از روی حدس؛ 
حقیقتـاً از طـرف دشـمنان تحریـک شـدند - تا بـه عنـوان دفـاع از تشـیع، به عنـوان زدِن سـنِگ تشـیع به سـینه، 
کارهایـی بکننـد و حرفهایی بزننـد که طـرف مقابـل را، جامعه ی اهل سـنت را، آشـفته کنـد؛ دلهای آنهـا را منقلب 

بکند. دشـمن با ایـن وسـیله وارد میـدان شـد؛ پول خـرج کـرد. این را مـا دیدیـم، اطـاع داریم.

ضرورت بیداری و دشمن شناسى در راه بیداری اسالمى 
جامعـه ی شـیعه بایـد بـا متانـت راه خـودش را ادامـه دهـد. مـا »الحمـدللَّ الـذی جعلنـا مـن المتمّسـکین بوالیة 
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امیرالمؤمنیـن« را رهـا نمی کنیم؛ ما تمسـک به والیـت علی بن ابیطالـب )علیه الّسـام( - که نعمت بزرگ خداسـت 
- را محکـم نگـه می داریـم؛ امـا با کسـی کـه به ایـن حبـل متین تمسـک نکـرده اسـت، دعـوا هـم نمی کنیـم. این 

وظیفـه ی جامعه ی تشـیع اسـت. آنچـه کـه دشـمن می خواهـد، این اسـت کـه با هـم اختـاف کنیم.
وظیفـه ی جامعـه ی تسـنن هـم همین طـور اسـت. بـرادران اهـل تسـنن هـم بداننـد کـه نقشـه ی دشـمن، ایجاد 
اختاف اسـت، ایجاد تعصب اسـت، برادرکشـی اسـت؛ بـه کمتـر از برادرکشـی هـم راضی نمی شـوند. ببینیـد االن 
در بغـداد و شـهرهای مختلـف عـراق چه می کننـد! مسـجد شـیعه، مسـجد براثا، حـرم مطهـر امامین عسـکریین، 
مسـجد کوفه، هر جا دستشـان برسـد، هر جا یـک جمعی کـه فکر می کننـد آنها شـیعه اند، آنجـا انفجارات درسـت 
می کنند و انسـانهای بی گناهـی را به قتل می رسـانند. این را دشـمن می خواهـد. دشـمن دارد آنهـا را تغذیه ی مالی 
می کند؛ سرویسهای جاسوسـی امریکا و اسـرائیل پشـت سـر این گروههای افراطی و تکفیری هسـتند، ولو عوامل و 
پیاده نظامشـان هم خبری ندارند که پشـت سـر قضیه چیسـت؛ امـا رؤسایشـان می دانند. ایـن را امریـکا می خواهد. 

لذا آنهـا هم بایسـتی بیـدار و متوجه باشـند.
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حاكمیت و عظمت اسالم، به بركت روح والیت

جهت گیری حركت اسالمى با غدیر
 باال بردن فكرها و معنویت ها با امامت

منطق قوی و روشن تشیع
انتخاب على)ع( یک محاسبه ی الهى و فوق بشری

على بن ابى طالب، َمثل خورشیدی در آسمان امامت
حركت جامعه اسالمى با معیارهای علوی

در نظر گرفتن مصالح جامعه اسالمى در سیره علوی 
شكوه و عظمت اسالم در پرتو انسجام اسالمى

شوكت و عظمت اسالم در دوری از اختالفات



امامت و والیت

حاكمیت و عظمت اسالم، به بركت روح والیت *

جهت گیری حركت اسالمى با غدیر
بـرادران و خواهران عزیـز! مسـئله ی غدیر از چند جهـت قابل توجـه و اهتمام اسـت. نباید تصـور کرد کـه عید غدیر 
یک عیـدی مثل بقیـه ی اعیـاد اسـت. اگرچه جنبـه ی نمادیـن و معنـا و مضمـون در همه ی اعیاد اسـامی هسـت، 

ولی نـه به انـدازه ای کـه در عیـد غدیر ایـن معنا وجـود دارد.
یک بُعـد این مسـئله، مسـئله ی جهت اسـام و سـمتگیری حرکت اسـامی اسـت کـه این جـزو اعتقادات ماسـت؛ 
این جنبـه ی والیت اسـت، اعتقاد به مسـئله ی امامـت و نصب امام از سـوی پیغمبـر یعنـی در واقع از سـوی خداوند 
متعال. ایـن یک بُعـد قضیه اسـت، که اگـر با چشـم تحقیق مسـلمین بـه ایـن حادثه نـگاه کنند، همـه ایـن معنا را 
تصدیق خواهند کـرد که این حرکـت عظیم پیغمبـر در میانـه ی راه حج، برگشـت از حج، در وسـط بیابان، در سـال 
آخر عمر، بـا آن مقدمات، بـا آن مؤخـرات، نـام بـردن از امیرالمؤمنین، معرفـی کـردن امیرالمؤمنین بـه اینکه »من 
کنت مـواله فهذا علـّی مـواله«، هیـچ معنائی جـز تعییـن خط حکومـت و والیـت در اسـام بعـد از رحلـت پیغمبر 
اکـرم نـدارد. معناش فقـط همین اسـت. محققیـن دنیـای اسـام در طـول تاریخ همیـن معنـا را احسـاس کرده اند 
و فهمیده انـد از ایـن حادثـه و ایـن عبـارت پیغمبـر. معلوم میشـود کـه از نظر اسـام، مسـئله ی حکومت فقـط این 
نیسـت که یک قدرتی بیایـد در رأس جامعه ی اسـامی قـرار بگیـرد و کارائی داشـته باشـد بـرای اداره ی حکومت و 
زندگی مـردم با نظـم و انضباط اداره بشـود؛ مسـئله فقـط این نیسـت از نظر اسـام، بلکـه حکومت در نگاه اسـامی 

معنای امامـت دارد.

*. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در روز عید سعید غدیر خم  1386/10/08
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باال بردن فكرها و معنویت ها با امامت
امامت یعنـی پیشـوائی جسـم و دل؛ هـردو. فقـط حاکمیت بـر اجسـام نیسـت، اداره ی زندگـی دنیائـی و روزمره ی 
متعـارف مـردم نیسـت؛ مدیریـت دلهاسـت، تکامـل بخشـیدن بـه روحهـا و جانهاسـت، بـاال بـردن فکرهـا و 
معنویتهاسـت. ایـن معنای امامت اسـت. اسـام ایـن را میخواهد. ادیـان دیگر هـم همینجـور بوده اند. حـاال از ادیان 

دیگـر، سـند باقیمانـده ی متقنـی در دسـت بشـر نیسـت، لکن اسـام سـند روشـن دارد.
حرکت اسـام، پیدایش اسـام بـرای اداره ی زندگی بشـر، ایـن معنا فرق جوهـری و معنـوی را با همـه ی حرکتهای 
دیگـر دارد. دنیا و آخـرت را میخواهـد اداره کند، تکامـل و تعالِی حقیقِی انسـان را در کنـار اداره ی زندگـی روزمره ی 
مـردم به عهـده بگیـرد. این، همـان معنـای امامت اسـت. خـود پیغمبر هـم به ایـن معنا امـام بـود کـه در آن روایت 
امـام باقـر )علیه الّصاةوالّسـام( در منـی ، در میـان جمعیـت، حضـرت صداشـان را بلنـد کردنـد، فرمودنـد: »اّن 
رسـول اللَّ صلّی اللَّ علیـه و آلـه کان هو االمـام«؛ پیغمبر امـام بود.امام یعنـی حاکمیت دیـن و دنیا در زندگـی مردم. 
خـوب، این یـک بُعـد قضیه اسـت کـه ایـن بُعـد اعتقـادی اسـت و شـیعه بـا این مشـعل درخشـان، بـا ایـن منطق 
روشـن، در طول قرنهـای متمادی توانسـته اسـت حقانیت خـود را بـرای همـه ی دلهائی که جسـتجوگر بودنـد و با 

انصـاف بودنـد، اثبـات بکند.

منطق قوی و روشن تشیع
اینکـه شـیعه توانسـته اسـت بمانـد و رشـد کنـد، در میـان این همـه موانـع و اشـکاالتی کـه وجود داشـته اسـت و 
فشـارهائی که بوده اسـت در طـول تاریخ، ایـن به پشـتیبانی و اتکاء بـه همین منطـق قوی و روشـن بوده اسـت. اگر 

این منطق قـوی نبـود، شـیعه مضمحـل میشـد و از بین میرفـت. ایـن منطق، منطق بسـیار مسـتحکمی اسـت.

انتخاب على)ع( یک محاسبه ی الهى و فوق بشری
یک بُعـد دیگر قضیـه، توجـه بـه ارزش معنوی آن شـخصیتی اسـت کـه در ایـن حادثـه، پیغمبـر او را معیـن کرد و 
منصوب کرد؛ یعنـی امیرالمؤمنیـن )علیه الّصاةوالّسـام(. برای گزینش نسـبت بـه یک چنین منصبـی، اگر همه ی 
عوامـل را کـه در کمال یک انسـان دخالـت دارند، بشـر معمولـی بخواهد محاسـبه کنـد، یقینـاً نمیتواند بـه همه ی 
آنها دسـت پیـدا کند. ایـن یـک محاسـبه ی الهـی و فـوق بشـری الزم دارد. بـا یک چنیـن محاسـبه ای، نبـّی مکرم 

اسـام امیرالمؤمنیـن را متناسـب بـا این موقعیـت و این مقام دانسـته اسـت.

على بن ابى طالب، َمثل خورشیدی در آسمان امامت
خوب، اسـام تـا ابدالدهـر حکومـت خواهـد داشـت؛ انـواع و اقسـام آدمهائی کـه صاحیتهائـی در سـطوح مختلف 
دارنـد، بـه حکومـت خواهنـد رسـید. ایـن، قابـل پیش بینـی بـوده از اوِل اسـام. آن کسـی کـه سرچشـمه را بایـد 
بـه او سـپرد تـا طـول تاریـخ اسـام از ایـن سرچشـمه سـیراب شـود، او بایـد کسـی باشـد در تـراز امیرالمؤمنیـن 
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اوسـت؛  اختیـار  در  سرچشـمه  باشـد.  معمولـی  انسـانی  یـک  نمیتوانـد  او  )علیه الّسـام(؛  علی بن ابی طالـب 
لذاسـت همـه ی ائمـه ی مـا )علیهم الّسـام( کـه خودشـان هـم صاحـب همیـن منصـب بودنـد - اگـر چـه فرصت 
حکومـت به آنهـا داده نشـد - همـه بـه امیرالمؤمنین با چشـم عظمـت نـگاه میکردنـد. ائمـه )علیهم الّسـام( همه، 
علی بن ابی طالـب را مثل یک خورشـیدی در آسـمان امامـت میدیدند که بقیـه ی ائمه مثل سـتارگان آن آسـمانند. 
امیرالمؤمنیـن افضـل از آنهـا بود، کمـا اینکـه دربـاره ی امام حسـن و امـام حسـین )علیهماالّسـام( بـا آن مقاماتی 
که آن دو بزرگـوار دارنـد، پیغمبـر میفرمایـد: »و ابوهما افضل منهمـا«؛ پدرشـان از امام حسـن و امام حسـین باالتر 

اسـت، بافضیلت تـر اسـت. ایـن اسـت مقـام امیرالمؤمنیـن.
بنابراین همه ی صفـات کمالی که ما بـرای برگزیدگان خـدا قائلیم، ایـن در امیرالمؤمنیـن )علیه الّسـام( باید وجود 
میداشـت تـا پیغمبر بـه امـر پـروردگار او را منصـوب کند بـه این مقـام. این هـم بُعد دوم اسـت کـه نگاه بـه فضیلت 

امیرالمؤمنین )علیه الّصاةوالّسـام( اسـت.

حركت جامعه اسالمى با معیارهای علوی
یـک بُعد دیگـر هم کـه امروز بـرای مـا ایـن بُعـد خیلـی اهمیـت دارد و در غدیـر وجـود دارد، این اسـت کـه همه ی 
ما بدانیـم حکومـت اسـامی و جامعـه ی اسـامی بایـد شـخصیت امیرالمؤمنیـن و جامعـه ای را کـه امیرالمؤمنین 
میخواسـت درسـت کند، الگـو قـرار بدهـد. الگـوی ما ایـن اسـت؛ بـه آن سـمت باید حرکـت کنیـم. معنایـش این 
نیسـت که در طـول تاریـخ از بـزرگان و علمـا و شـخصیتهای برجسـته، ممکن اسـت کسـانی پیدا بشـوند کـه مثل 
امیرالمؤمنیـن یا یـک درجـه پایین تـر از امیرالمؤمنین باشـند؛ نه، این نیسـت؛ بـزرگان مـا، علمای ما، برجسـتگان 
ما، شـخصیتهای مـا از قنبـِر خـادم امیرالمؤمنین هـم پایین ترند، خـاك پـای امیرالمؤمنین هـم نمیشـوند. اینجور 
نیسـت که مـا بخواهیـم کسـی را، یـا بتوانیـم کسـی را بـا آن شـخصیت واال مقایسـه کنیـم؛ این نیسـت، لکـن این 

هسـت که مـا بایسـتی کار را با توجـه بـه آن سرمشـق انجـام بدهیم.
وقتی که سرمشـق را مینویسـند، الگـو را میدهند به دسـت متعلـم که تمریـن بکند؛ معنایش این نیسـت کـه حتماً 
این متعلـم خواهد توانسـت مثل آن خط یـا مثل آن نقاشـی یا مثـل آن الگـو را از آب دربیـاورد آخر کار؛ نـه، میگوید 
به این سـمت بایـد حرکت کنـی؛ هدفـت باید این باشـد؛ همتـت بایـد این باشـد. امـروز جامعه ی اسـامی مـا باید 
همتش همان چیزی باشـد کـه آن روز امیرالمؤمنین در صـدد انجـام دادن او بـود و در آن فرصتی که به دسـت آورد 
بـرای حاکمیـت، آنهـا را انجـام داد. شـما نـگاه کنیـد ببینیـد شـاخصه های امیرالمؤمنیـن و نظامـی کـه او درصدد 

تشـکیل آن نظام بود، چیسـت. مـا بایـد آن شـاخصها را در نظر بگیریـم، به سـمت آنها حرکـت بکنیم.
شـاخصه ی عدالت، شـاخصه ی اخاق، توحیـد، کار را بـرای خـدا انجـام دادن، در نگاه به آحـاد جامعه، نـگاه مهربان 
و عطوفت بـار به همـه - همـه ی افـراد جامعـه - داشـتن. امیرالمؤمنین بـه عامل خـود میفرماید کـه: مردم یـا برادر 
دینی تو هسـتند یـا همجنـس تـو در بشـریتند. ببینید ایـن نگاه چقدر وسـیع اسـت. آحـاد بشـر؛ نـگاه عطوفت بار 

انسـان - انسـانی کـه امیرالمؤمنیـن میخواهد بسـازد - نسـبت به همـه ی آحاد بشـر این اسـت؛ نـگاه عطوفت بار.
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بعد، نـگاه جدی و قاطع نسـبت بـه گنـاه و تخلـف و خیانـت. امیرالمؤمنیـن از نزدیکتریـن نزدیکان خـود هم تخلف 
را، خیانـت را، انحـراف از راه خـدا را تحمل نمیکـرد. آن عطوفـت به جای خـود، آن نگاه قاطـع و ضابطه منـد به جای 
خـود. ایـن نـگاه امیرالمؤمنین اسـت. اینهـا الگوسـت. ممکن اسـت مـا در حرکـت به سـمت این هـدف و ایـن الگو 
بتوانیـم از ده درجـه، دو درجه، سـه درجه جلو برویم و بیشـتر نتوانیـم؛ اما بایـد در این جهت حرکت کنیم؛ شـاخص 
ما باید این باشـد. ایـن، معنای غدیر اسـت. اینی که مـا غدیر را زنـده نگـه میداریم، فقط بـه خاطر جنبـه ی اعتقادی 
آن نیسـت؛ یا جنبـه ی مناقبـی آن نسـبت به وجـود مقـدس امیرالمؤمنیـن. ایـن جنبه هـم جنبه ی بسـیار مهمی 
اسـت. فراموش نبایـد بکنیم کـه جامعه ی ما یـک جامعـه ی علوی اسـت. آرزوی ما این اسـت کـه در تـراز جامعه ای 

کـه امیرالمؤمنین میخواسـت بسـازد، قرار بگیریـم. پس بایسـتی ایـن معیارها را رعایـت کنیم.

در نظر گرفتن مصالح جامعه اسالمى در سیره علوی 
یک بُعـد دیگر ایـن اسـت کـه توجـه داشـته باشـیم امیرالمؤمنین بـا ایـن موقعیـت، با ایـن وضـوِح معنـای امامت 
آن بزرگـوار کـه منصـوب پیغمبـر و منصـوب الهی اسـت، آن وقتـی کـه ماحظه کـرد و دید کـه جامعه ی اسـامی 
آسـیب پذیر اسـت و اگـر او بخواهـد دنباله ی این حـق را بگیـرد و مطالبـه کند، ممکن اسـت اسـام به خطـر بیفتد، 
کنار نشسـت. ایـن هم یک مسـئله ی مهمی اسـت. نه فقـط کنار نشسـت - یعنی ادعـا را مطـرح نکرد کـه اختاف و 
شـق عصای مسـلمین نشـود - بلکه همکاری کرد با کسـانی که به نظـر امیرالمؤمنیـن صاحبان منصب حـق نبودند 
- که بـر جامعه ی اسـامی حکومـت میکردند - چـون دید کـه امروز اسـام به ایـن احتیـاج دارد؛ فـداکاری. این هم 

یـک درس دیگر اسـت برای مـا. ایـن هـم درس غدیر اسـت، درس علوی اسـت.

شكوه و عظمت اسالم در پرتو انسجام اسالمى
مـا امـروز منطقمـان در دنیـای اسـام قوی ترین منطـق اسـت. در این هیـچ شـک و شـبهه ای نباید داشـت. منطق 
شـیعه، منطق امامت و والیـت در همـه ی دورانهـای تاریـخ همینجور بـوده، امـروز هم همینجـور اسـت. قوی ترین 
منطقهاسـت؛ امـا درعین حـال مـا بـا اینکه کمـال اعتمـاد را بـه منطق خـود، بـه روش خـود، به منـش خـود داریم 
- امـروز هم پرچم اسـام دسـت ملـت ایـران اسـت - درعین حـال همـه ی بـرادران دنیـای اسـام را از هـر مذهبی 
که هسـتند، به اتحـاد و بـرادری دعـوت میکنیـم، نمیخواهیـم اختـاف ایجاد شـود. اثبـات خـود را با نفـی دیگران 
نمیخواهیـم بکنیم. ایـن، بسـیار نکتـه ی مهمی اسـت. این همان انسـجام اسـامی اسـت که مـا اول امسـال عرض 
کردیم. درسـت همـان نقطه ای اسـت کـه دشـمنان میخواهنـد از ایـن نقطـه وارد شـوند و دنیـای اسـام را از آنچه 
که هسـت، باز هـم ضعیف تـر کننـد. سـالهای متمـادی اینهـا از ضعف دنیـای اسـام، ضعـف حکومتهای اسـامی 
اسـتفاده کردند و هـر کار دلشـان خواسـت در دنیـای اسـام، در منطقه ی اسـامی انجـام دادنـد. حاال کـه ملتهای 
اسـام بیـدار شـدند و در بخشـی از امت اسـامی یعنـی این بخـش ایران اسـامی یـک چنیـن شـکوه و عظمتی به 
وجود آمده اسـت از اقتـدار و حضور مردمـی، و ملتهای دیگر هـم روزبـه روز بیدارتر میشـوند، امروز اسـتکبار - یعنی 
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همان دشـمنان همیشـگی - بـاز ایـن ویـروس اختـاف را میخواهند با کمـال خیانـت و رذالـت در پیکر بخشـهای 
اسـامی تزریق کننـد؛ اختافات را تشـدید کنند. بـا این باید مواجه شـد. ایـن هم درس غدیر اسـت، ایـن هم درس 

اسـت. امیرالمؤمنین 

شوكت و عظمت اسالم در دوری از اختالفات
کسـانی در همان وقـت آمدنـد پیـش امیرالمؤمنین کـه یا علـی حق با توسـت؛ مـا می آئیم چنیـن میکنیـم، چنان 
میکنیـم، از تو حمایـت میکنیم، زیـر بار اینهـا نـرو. امیرالمؤمنین ردشـان کرد. خـود او اگـر میخواسـت از حق خود 
دفاع کند و قیـام کند، احتیاج به کسـی نداشـت؛ امـا دید جامعه ی اسـامی تـاب تحمل ایـن اختـاف و درگیری را 

نـدارد؛ لـذا کنار کشـید. این درس اسـت بـرای ما.
امـروز اختافـات را نباید زنـده کـرد؛ نباید برجسـته کـرد. نبایـد فرق اسـامی مقدسـات یکدیگـر را - کـه نقطه ی 
حساسـیت زای هر فرقـه ای همان بخش مقدسـاتش اسـت - مـورد اهانت قـرار بدهنـد. روی نقاط حسـاس یکدیگر 
انگشـت گذاشـتن و فشـار آوردن، معلوم اسـت تحریک کننده اسـت؛ این بـه اختاف دنیای اسـام منتهی میشـود؛ 

ایـن اختـاف نباید باشـد. حـرف ما این اسـت.
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دوری از سیره علوی، آسیب بشریت 
نقیصه  و كمبودی بزرگ برای بشریت

غدیر وسیله اجتماع امت اسالمى
قصـد خبیـث دشـمن از ایجـاد اختالف بیـن آحاد 

امت اسالمى
راه جدا كردن دل های دنیای اسالم از جمهوری اسالمى 

دفاع از آمریكا با آتش زدن به اختالفات
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حكومت، مسأله درجه ی اول در اسالم
مسـئله ی غدیر جزو مسـائلی اسـت که در پیرامون آن فکر کـردن، امروز بـه جامعه ی اسـامی و بخصـوص به مردم 
و کشـور ما خیلی کمـک می کند بـرای اینکه راه درسـِت حرکـت را گم نکنند. دو سـه نکتـه را در پیرامون مسـئله ی 

غدیـر عـرض می کنیم.
یک نکته خـود واقعه ی غدیر اسـت. دنیـای اسـام در زمان پیامبر اکرم که بالنسـبه وسـعتی پیـدا کرده بود، شـاهد 
یک امر بسـیار مهمـی بودنـد و آن اعـام جانشـینی امیرالمؤمنین بـود. قضیـه ی حادثه ی غدیـر را فقط شـیعه نقل 
نکردنـد، محدثین اهل سـنت و بـزرگان اهل سـنت هم بسـیاری این حادثـه را نقـل کردند، ولـی فهم آنها از مسـئله 
گاهی متفـاوت اسـت؛ امـا اصل ایـن حادثـه در بیـن مسـلمین جـزو مسـلّمات محسـوب می شـود. ایـن حادثه که 
تعیین جانشـین برای پیغمبـر در ماه هـای آخـر زندگی ایشـان - تقریبـاً هفتاد روز بـه پایـان زندگی پیغمبـر - بود، 
رخ داده اسـت و در حقیقـِت خـود نشـان دهنده ی اهمیت مسـئله ی حکومـت و سیاسـت و والیت امر امت اسـامی 
از نظـر اسـام اسـت. اینکه امـام بزرگـوار مـا و پیـش از ایشـان بسـیاری از بـزرگان فقهـا بـر روی مسـئله ی وحدت 
دین و سیاسـت و اهمیـت مسـئله ی حکومـت در دیـن تکیـه می کردنـد، ریشـه اش در تعالیـم اسـام و از جمله در 
درس بـزرگ غدیر اسـت. این اهمیـت موضوع را می رسـاند. همـه ی مردمانـی کـه از واقعه ی غدیـر خم ایـن معنا را 
می فهمنـد - یعنی ما شـیعیان و حتـی بسـیاری از غیر شـیعه که همیـن معنا را احسـاس کردنـد یـا درك کردند از 
قضیه ی غدیر - بایسـتی در همـه ی دوران های تاریخ اسـام توجـه کنند به اینکه مسـئله ی حکومت یک مسـئله ی 
اساسـی و مهـم و درجـه ی اول در اسـام اسـت؛ نمی شـود نسـبت بـه مسـئله ی حکومـت و حاکمیـت بی اعتنـاء و 

*. بیانات در دیدار قشرهای مختلف مردم در روز عید غدیر 1387/09/27
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بی تفـاوت بـود.

درسنامه عملى امام على)علیه السالم( در اداره جامعه
 نقـش حکومت هـا هـم در هدایـت مـردم یـا در گمـراه کـردن مـردم امـری اسـت کـه تجربـه ی بشـر بـه آن حکم 
می کند. اینکـه در نظام جمهـوری اسـامی - چه در قانون اساسـی، چـه در بقیه ی معـارف جمهوری اسـامی - این 
همه بـر روی مسـئله ی مدیریت کشـور اسـامی تکیـه می شـود، به خاطـر همین ریشـه ی بسـیار عمیـق و عریقی 

اسـت که در اسـام نسـبت بـه این قضیه هسـت. ایـن یـک نکته اسـت کـه نبایـد از نظر دور باشـد.
نکته ی دیگـر در کنار این مسـئله این اسـت کـه در واقعه ی غدیـر، پیغمبـر اسـام امیرالمؤمنیـن؛ علی بن ابی طالب 
)علیه الّصـاة و الّسـام( را معرفی کردند. خصوصیاتـی کـه در آن دوران و در دوران هـای بعد، زندگی به آن شـناخته 
شـد، چه بود؟ این ها برای مـا معیار اسـت. امیرالمؤمنیـن اولین خصوصیتـش دلبسـتگی و پایبندی به رضـای الهی 
و حرکت در مسـیر صـراط مسـتقیم بود؛ هـر مقداری که دشـواری داشـته باشـد، هرچه مجاهـدت بخواهـد، هرچه 

گذشـت، بخواهد. ایـن مهمترین خصوصیـت امیرالمؤمنین اسـت.
 امیرالمؤمنین کسـی اسـت کـه بـرای خـدا و در راه خـدا از دوران کودکی تـا لحظه ی شـهادت یک لحظـه و در یک 
قضیه پـا عقب نکشـید و دچـار تردیـد نشـد و همـه ی وجـود خـود را در راه خـدا بـه میـدان آورد. آن وقتی کـه باید 
تبلیغ می کـرد، تبلیـغ کـرد؛ آن وقتـی کـه بایـد شمشـیر مـی زد، در رکاب پیغمبـر شمشـیر زد و از مرگ نترسـید؛ 
آن وقتـی کـه الزم بود صبـر کنـد، صبر کـرد؛ آن وقتـی کـه الزم بود زمـام سیاسـت را به دسـت بگیـرد، سیاسـت را 
به دسـت گرفـت و وارد میدان سیاسـت شـد. و در همه ی ایـن دوران هـای گوناگـون، آنچه الزمـه ی فـداکاری از آن 
بزرگوار بـود، بـروز و ظهور پیـدا کـرد. پیغمبر اکـرم یـک چنیـن کسـی را در رأس جامعه ی اسـامی قـرار می دهد. 
ایـن شـد درس؛ ایـن یـک درس بـرای امـت اسـامی اسـت. فقـط یـک حافظـه ی تاریخـی و خاطـره ی مربـوط به 
قرن هـای گذشـته نیسـت. ایـن نشـان می دهـد کـه بـرای اداره ی جامعـه ی اسـامی و جوامـع اسـامی و امـت 
اسـامی، معیارهـا این هاسـت: خداپرسـتی، در راه رضـای خـدا مجاهدت کـردن، جـان و مال را بـه عرصـه آوردن، 
از هیچ سـختی و مشـکلی روگردان نبـودن، و از دنیـا اعراض کـردن. این قلـه، امیرالمؤمنین اسـت؛ شـاخص، وجود 

امیرالمؤمنیـن اسـت. ایـن درس بـزرگ غدیر اسـت.

دوری از سیره علوی، آسیب بشریت 
نـگاه کنیـم بـه دنیـای اسـام و حکومتهـای اسـامی و بـه سـطح عالـم و مدیریت هـای سیاسـی در دنیـا و ببینید 
فاصله چقدر اسـت بیـن آنچـه که اسـام بـه بشـریت ارائـه کـرد و آنچـه امـروز در واقعیت هـا وجـود دارد. ضربه ای 
کـه بشـریت می خـورد، بخـش عمـده ای از ایـن ناحیـه اسـت. اسـام بـرای سـعادت بشـریت مدیریتـی از نـوع 
مدیریـت امیرالمؤمنیـن را الزم می دانـد، کـه البتـه امیرالمؤمنین در این قسـمت شـاگرد و پیرو پیغمبر اسـت. خود 
امیرالمؤمنیـن وقتی دربـاره ی زهد او سـخن گفته شـد، گفت زهد مـن کجا و زهـد پیغمبـر! در مجاهـدت، در صبر 
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و در همـه ی ایـن مراتـب، امیرالمؤمنیـن شـاگرد برجسـته و ارشـد پیامبـر خداسـت. و این چنین کسـی اسـت که 
شایسـته اسـت. همه ی ما بایـد این را بـه عنـوان الگـو در نظر بگیریـم؛ نه فقـط برای کشـور خودمـان، بـرای دنیای 

اسـام؛ داعیـه این اسـت، توقـع این اسـت.
یک چنین انسـان واال و بـزرگ و بی اعتنـای به دنیا، بـه زر و زیورهـا، آمـاده ی برای جانفشـانی در راه حـق و حقیقت 
اسـت که می توانـد جوامع بزرگ انسـانی را نجـات بدهد. تسـلیم خواهش های نفسـانی نشـود، مصلحت هـای حقیر 
شـخصی، او را مغلـوب حـوادث بـزرگ زندگـی نکنـد. اینکه مـا بارها عـرض می کنیم پیـام اسـام و پیـام جمهوری 

اسـامی بـرای دنیا، پیـام نویی اسـت، یعنی ایـن؛ این یـک نمونه ی برجسـته ی آن اسـت.

نقیصه  و كمبودی بزرگ برای بشریت
امروز شـما نـگاه کنید بـه سـطح زندگی بشـریت در دنیـا؛ رؤسـای کشـورها، مدیران امـور سیاسـت ملت هـا را نگاه 
کنید؛ کدامشـان حاضرنـد از منافع شـخصی خودشـان صرف نظر کننـد و بگذرند؛ آنجایـی که این منفعت برایشـان 
دم دسـت اسـت و می تواننـد از آن بهـره بگیرنـد؟ کدامشـان حاضرنـد جـان خودشـان را در راه مصلحت ملتشـان و 
کشورشـان قربانی کنند و فـدا کنند؟ کدامشـان حاضرند پـا روی رودربایسـتی ها و ماحظه کاری ها بگذارنـد؟ امروز 
فقر بـزرگ بشـریت از جملـه، فقـِر همین گونـه مردان اسـت که اسـام نمونـه ی عالـی آن را به بشـریت نشـان داده 
اسـت. البته پیداسـت رسـیدن به آن قله، کار افراد عادی بشـر نیسـت؛ کسـی نمی تواند مثـل امیرالمؤمنیـن زندگی 
و مشـی کند؛ این یـک  آرزوی نشـدنی اسـت. اما قلـه، جهـت را به ما نشـان می دهـد. به سـمت آن قله بایـد حرکت 
کـرد، بـه او بایـد شـبیه و نزدیک شـد. ایـن، آن نقیصـه ی بـزرگ و کمبود بـزرگ بشـریت اسـت. این نکته ای اسـت 
که در ماجـرای غدیـر وجـود دارد. این هم یک مسـئله اسـت، کـه باید بـه این توجـه کـرد؛ پیام غدیـر به دنیـا، پیام 

الگوی حکومت اسـامی اسـت.
انسـانی کـه در راه خـدا با دشـمن، بـا مـوارد غـرض ورزی، آن چنان سـخت و قاطـع برخـورد می کنـد؛ امـا در مقابل 
انسـان های مظلـوم، انسـان های ضعیـف، آن چنـان خاکسـار اسـت، آن چنـان بردبار اسـت که کسـی بـاور نمی کند 
ایـن امیرالمؤمنین اسـت. اوایلـی کـه امیرالمؤمنیـن وارد کوفـه شـده بودند و مـردم آن حضـرت را نمی شـناختند، 
رفتـار آن حضرت، لبـاس آن حضرت، مشـی آن حضـرت، جوری بـود که هیچ کـس تو کوچـه و بازار که حضـرت راه 
می رفت، نمی فهمیـد کـه امیرالمؤمنیِن به آن عظمت، همین شـخصی اسـت کـه دارد به طـور معمولی و عـادی راه 
مـی رود. در مقابل مـردم ضعیف، مـردم معمولـی، این چنیـن متواضع و بردبار و خاکسـار اسـت؛ همان کسـی که در 

مقابل دشـمنان غـدر، دشـمنان گردن کلفـت، آن چنـان قاطـع مثل کـوه می ایسـتد؛ این ها الگوسـت.

غدیر وسیله اجتماع امت اسالمى
یک نکتـه ی دیگر هـم در بـاب مسـئله ی غدیـر عـرض کنیـم. مسـئله ی غدیر بـرای مـا شـیعیان پایـه ی عقیده ی 
شـیعی اسـت. ما معتقدیم که بعـد از وجـود مقدس نبـی مکـرم اسـام )صلّـی اللَّ و علیـه و اله و سـلّم( امـام به حق 
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بـرای امـت اسـامی، امیرالمؤمنین بـود؛ این، پایـه و مایـه ی اصلی عقیده ی شـیعه اسـت. معلوم اسـت که بـرادران 
اهل سـنت ما، ایـن عقیـده را قبـول ندارند؛ جـور دیگری نظـر می دهنـد، جور دیگـری فکـر می کنند؛ این شـاخص 
وجـود دارد. لکـن همین قضیـه ی غدیـر در یک نقطـه وسـیله و مایـه ی اجتماع امت اسـامی اسـت و او شـخصیت 
امیرالمؤمنیـن اسـت. دربـاره ی شـخصیت و عظمـت ایـن انسـان بـزرگ و واال بیـِن مسـلمین اختافـی نیسـت. 
امیرالمؤمنین را همـه در همان نقطه ی عالی و سـامی1 کـه باید بـه او در آن نقطه نگریسـت - از لحاظ علـم، از لحاظ 
تقـوا، از لحاظ شـجاعت - می نگرنـد و می بیننـد؛ یعنی ملتقـای عقیده ی همـه ی آحاد امـت اسـامی امیرالمؤمنین 

اسـت.

قصد خبیث دشمن از ایجاد اختالف بین آحاد امت اسالمى
آنچه که مـا امـروز باید بـه آن توجه کنیم، این اسـت که شـیعه ایـن عقیده را بـرای خود مثـل جان عزیـزی در طول 
قرن هـای متمادی حفـظ کرده اسـت؛ بـا وجـود دشـمنی هایی که شـده اسـت - که ایـن دشـمنی ها را کـم و بیش 
همـه می دانند؛ چقـدر ظلم کردنـد، چقدر فشـار آوردنـد، چقدر اختنـاق ایجـاد کردند - شـیعه این عقیـده را حفظ 
کرد؛ معارف تشـیع را گسـترش داد؛ فقه شـیعه، کام شـیعه، فلسـفه ی شـیعه، علوم گوناگون شـیعه، تمدن شیعی، 
فکر راقـی شـیعیان، بزرگان شـیعه و برجسـتگان شـیعه در تاریخ اسـام درخشـان اسـت. بنابرایـن، ایـن عقیده ای 
اسـت که شـیعه آن را حفظ کـرده اسـت و حفـظ خواهد کـرد؛ اما توجـه بکنید کـه ایـن اعتقاد مایـه ی دعـوا و نزاع 
نبایـد بشـود. ایـن، آن حرفی اسـت کـه مـا سال هاسـت ایـن را گفتیـم و تکـرار کردیـم، بـاز هم تکـرار می کنیـم. و 
می بینیـم که دشـمن چه نیتـی دارد، چـه قصـد خبیثـی دارد از ایجـاد اختاف بیـن آحاد امت اسـامی بـه عناوین 
مختلف، از جمله با عنوان شـیعه و سـنی. دشـمن یعنی دشـمن اسـام، دشـمن قرآن، دشـمن مشـترکات، دشمن 
توحید؛ نه دشـمِن یک بخشـی از اسـام. دشـمن سـعی اش این اسـت که بین امت اسـامی، دشـمنی برقـرار کند؛ 
می فهمـد که اتحـاد دنیای اسـام چقدر برای او مضر اسـت. دشـمن دیـد که وقتـی انقاب اسـامی در ایـران پیروز 
شـد، عظمت این انقاب و تشعشـع ایـن انقـاب، چطـور در دنیای اسـام و در کشـورهای اسـامی توانسـت دل ها 
را بـه خود جـذب کنـد؛ دل هایی کـه شـیعه نبودنـد. میلیون ها نفـر از بـرادران اهل سـنت در کشـورهای عربـی، در 
کشـورهای آفریقایی، در کشـورهای آسـیایی مجـذوب انقاب شـدند و از ایـن ناحیه، دشـمن ضربه خـورد؛ از اتحاد 
دل هـا، از توجـه دل ها بـه جمهـوری اسـامی - دل هـای آحـاد مسـلمان ها - دشـمن ضربه خـورد. می خواهـد این 

توجـه را از بیـن ببـرد؛ چه جـور؟ با ایجاد دشـمنِی بین شـیعه و سـنی.

راه جدا كردن دل های دنیای اسالم از جمهوری اسالمى 
االن یکـی از بخش هـای مهـم سیاسـت اسـتکبار در همیـن منطقـه ی مـا - عـاوه بـر دشـمنی های دیگـری کـه 
می کننـد - این اسـت کـه ایـن سـران بعضـی از کشـورهای عربـی را بـا خودشـان همـراه کننـد و آنهـا را در مقابل 
ملت ایـران قرار بدهنـد؛ در مسـائل گوناگون؛ در مسـئله ی هسـته ای و غیر مسـئله ی هسـته ای، از مسـائل مختلف. 

1. رفیع 
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جلسـه می گذارند، می نشـینند، معامله می کننـد، توطئـه می کنند. آمریـکا از بعضی از کشـورهای اسـامی مطالبه 
می کند که شـما چـه سـهمی حاضرید ایفـا کنیـد در مقابله ی بـا ایـران. سعی شـان ایجاد دشـمنی اسـت. کاری که 
دشـمن می توانـد در محافـل و تصمیم گیری هـای سیاسـی بکنـد، ایـن اسـت کـه سـران دولت هـا را بـا جمهـوری 
اسـامی وادار بـه مقابله کنـد؛ بیـش از ایـن کاری نمی تواند بکند. دشـمن دل مـردم - دل مـردم کشـورهای عربی، 
دل مردم کشـورهای اسـامی، دل مـردم فلسـطین، دل مـردم عـراق - را نمی تواند از جمهـوری اسـامی برگرداند؛ 
دل هـا را کـه نمی توانـد؛ حداکثـر کاری که بکننـد این اسـت کـه بتواننـد دولت هـا را در مقابـل جمهوری اسـامی 
قـرار بدهنـد. البتـه آن دولت هـا هـم هـر کـدام ماحظه کاری هـای خودشـان را دارنـد و ایـن جـور هـم نیسـت که 
آمـاده باشـند یکجـا خودشـان را در اختیـار صهیونیسـت ها و اسـتکبار در ایـن قضیه قـرار بدهنـد؛ امـا در دل مردم 
اثـری نمی توانند بکننـد. در دل مـردم چه اثـر می کند؟ چـه چیـزی می تواند دل هـای دنیـای اسـام را از جمهوری 
اسـامی و از ملـت ایران جـدا کنـد؟ همیـن اختاف هـا و تعصب هـای مذهبـی اسـت. این هـا می توانـد دل هـا را از 
هم جـدا کنـد. از ایـن باید ترسـید؛ از ایـن باید ترسـید. همـه مسـئولند کـه مراقبت کننـد. اینکـه در دنیای تشـیع 
علیـه بـرادران اهـل سـنت، در دنیای تسـنن علیـه برادران شـیعه کتـاب بنویسـند، تهمـت بزننـد، بدگویـی کنند، 
این نه هیـچ شـیعه ای را سـنی خواهد کـرد، نه هیـچ سـنی ای را شـیعه خواهد کـرد. آن کسـانی که مایلنـد همه ی 
مردم دنیای اسـام بـه محبـت اهل بیـت و والیـت اهل بیت بگرونـد، بداننـد بـا دعـوا راه انداختـن و با اهانـت کردن 
و بـا دشـمنی کـردن هیـچ کـس را نمی تـوان شـیعه کـرد و بـه والیـت اهل بیـت متوجـه کـرد. دعـوا ایجـاد کردن 
جـز بَغضـاء و جدائـی و دشـمنی هیچ اثـر دیگـری نـدارد و ایـن بغضـاء  و دشـمنی و جدائی همـان چیزی اسـت که 
امروز آمریـکا می خواهد، صهیونیسـت ها می خواهنـد و دارند بـرای آن تـاش می کننـد. در یک کشـور اروپایی غیر 
اسـامِی دشـمن تاریخی و بنیادین با کشـورهای اسـامی، شـما می بینید تـوی تلویزیون شـان، مناظره ی شـیعه و 
سـنی راه می اندازنـد. یکـی را از شـیعه دعـوت می کننـد، یکی را از سـنی دعـوت می کننـد، که شـما بیایید تـو این 
تلویزیـون با هـم مناظـره کنید. مقصودشـان چیسـت؟ یک کشـور مسـیحی، یـک کشـور اسـتعمارگر با سـابقه ی 
سـیاه، مناظره ی شـیعه و سـنی به چه مقصـود راه می نـدازد؟ می خواهد حقیقـت معلوم بشـود؟ می خواهـد در بین 
مباحثـه و مناظـره، مسـتمعین و مخاطبانش حـق را بفهمند؟ یـا می خواهد از ایـن گفتگوهـا و از آنچه کـه در خال 
این گفتگوها ممکن اسـت از کسـی سـر بزند، این آتـش اختاف را تشـدید کنـد؟ نفت روی ایـن آتش بریـزد؟ اینها 
بایـد مـا را بیدار کنـد. اینهـا باید مـا را بـه خود بیـاورد؛ باید هشـیار بشـویم. شـیعه منطـق قـوی ای دارد؛ اسـتدالل 
متکلمیـن شـیعه و علمای شـیعه دربـاره ی مباحث تشـیع اسـتدالل های پوالدیـن و محکمی اسـت؛ اما ایـن ربطی 
ندارد به اینکه در دنیای تشـیع شـروع کننـد به مخالفان خودشـان بدگویـی کردن و اهانـت کردن و ایجاد دشـمنی 
کردن، آن هـم در مقابل همین جـور، و آتش دعوا درسـت کنند. مـا اطاع داریـم، بنده هم امـروز اطـاع دارم، هم از 
گذشـته اطاع دارم کـه پولهـا دارد خرج می شـود برای اینکـه این ها کتـاب فحش و دشـنام و تهمت بنویسـند علیه 
آن هـا، آن ها کتـاب فحـش و دشـنام و تهمت بنویسـند علیـه این ها؛ پـول هـر دو را هم یک مرکـز می دهـد؛ پول هر 
دو کتاب و نشـر هـر دو کتاب از یـک جیب خارج می شـود. این ها هشـداردهنده نیسـت؟ این هـا را باید توجـه کنند.
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دفاع از آمریكا با آتش زدن به اختالفات
من امـروز بـه برکـت والیـت امیرالمؤمنیـن و بـه نـام آن بزرگـوار و بـا اسـتمداد از روح بـزرگ امیرالمؤمنیـن این را 
عرض کـردم بـرای اینکه یـک تأکیـدی باشـد بـر آنچه کـه در طـول سـالیان متمـادی امـام بزرگـوار گفتنـد، ماها 
گفتیم؛ همـه بدانند، اینجور نباشـد که کسـی از یک گوشـه ای خیـال کند دارد از شـیعه دفـاع می کنـد و تصور کند 
دفاع از شـیعه به این اسـت که بتواند آتش دشـمنی ضد شـیعه و غیـر شـیعه را برانگیزد. این دفاع از شـیعه نیسـت؛ 
ایـن دفـاع از والیت نیسـت. اگـر باطنـش را بخواهیـد، ایـن دفـاع از آمریکاسـت؛ ایـن دفـاع از صهیونیست هاسـت. 
اسـتدالل منطقـی هیـچ اشـکالی نـدارد؛ کتاب هـا بنویسـند، اسـتدالل کننـد؛ علمـای مـا نوشـتند، امـروز هـم 
می نویسـند و بنویسـند. مـا در فـروع، در اصـول، در بسـیاری از مسـائل، نظـرات مسـتقل شـیعی داریـم، این هـا را 
اسـتدالل کنند، بیان کننـد؛ آنچه که غیـر از این هاسـت، آن را با اسـتدالل منطقـی رد کننـد؛ هیچ مانعی نـدارد. اما 

ایـن غیـر از اهانـت کـردن، بدگویی کـردن، دشـمنی درسـت کردن اسـت؛ بـه ایـن باید توجـه کرد.
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حادثه غدیر معین كننده تكلیف مسیر عمومى امت اسالمى

اجتماع معیارهای اسالمى در امیرالمؤمنین 
على بن ابى طالب یک قله ی مرتفع برای حاكم اسالمى

از  اسـالمى  امـت  بـرای  الگوگیـری  و  شـناخت 
عملكرد امیرالمؤمنین 

كشیدن خط بطالن بر همه اتهامات با مسئله ی غدیر
عزت و عظمت اسالم، به بركت روح والیت

مرعوب شدن دشمنان از حركت و بیداری اسالمى



امامت و والیت

حادثه غدیر معین كننده تكلیف مسیر عمومى امت اسالمى *

عید غدیـر را فرموده اند: »عیـد اللَّ االکبر«؛ از همـه ی اعیاد موجـود در تقویم اسـامی این عید باالتر اسـت؛ پرمغزتر 
اسـت؛ تأثیر این عیـد از همـه ی این اعیاد بیشـتر اسـت. چـرا؟ چون تکلیـف امـت اسـامی در زمینه ی هدایـت، در 
زمینه ی حکومـت، در ایـن حادثه ی غدیر معّین شـده اسـت. حرفی نیسـت که بـر طبق توصیـه ی پیامبـر اعظم در 
غدیـر عمل نشـد - پیغمبـر هم طبـق بعضـی از روایتهـا خبـر داده بود که عمـل نخواهد شـد - امـا مسـئله ی غدیر، 
مسـئله ی ایجاد یک شـاخص اسـت، یک معیـار و میـزان اسـت. تا آخـر دنیـا مسـلمانان میتواننـد این شـاخص را، 
این معیـار را جلـوی خودشـان قـرار بدهنـد و تکلیـف مسـیر عمومـِی امـت را معّین کننـد. اینی کـه پیغمبـر اکرم 
حساسـترین زمـان را برای اعام مسـئله ی والیـت انتخاب کـرد، ایـن انتخاِب پیغمبـر نبـود، انتخاِب خـدای متعال 
بود. از طرف پـروردگار وحی رسـید که: »بلّغ مـا انزل الیک مـن ربّک«.1 نـه اینکه پیغمبر مسـئله ی امامـت و والیت 
را از سـوی پروردگار قبًا نمیدانسـت؛ چـرا، از اوِل بعثت برای پیغمبر مسـئله روشـن بـود. بعد هم حـوادث گوناگون 
این بیسـت و سـه سـال، آنچنان ایـن حقیقـت را عریان کرد و آشـکار کـرد که جـای تردیـدی باقی نمیگذاشـت؛ اما 
اعان رسـمی بایـد در حسـاس ترین زمـان اتفـاق می افتاد و بـه دسـتور پـروردگار اتفاق افتـاد: »بلّـغ ما انـزل الیک 
من ربّـک و أن لـم تفعـل فما بلّغـت رسـالته«؛2 یعنـی این یـک رسـالت الهی اسـت که بایـد بگوئـی. بعد هـم که در 
غدیـر خـم، در نزدیکی جحفه، نبـی مکرم مـردم را متوقـف کردنـد، کاروانهای حجـاج را جمـع کردنـد و این مطلب 
را اعـان کردند، آیه ی شـریفه آمـد که: »الیـوم اکملـت لکم دینکـم و اتممـت علیکم نعمتـی«؛3 نعمت کامل شـد، 
دیـن کامل شـد. در سـوره ی مبـارك مائده قبـل از آیـه ی »الیـوم اکملـت«، این آیـه ی مبارك اسـت: »الیـوم یئس 
الّذین کفـروا من دینکم فا تخشـوهم و اخشـون«؛4امروز روز یأس و ناامیدی دشـمنان اسـت؛ یعنی معیار مشـخص 

*. بیانات در دیدار مردم به مناسبت عید غدیر 1388/09/15
1( مائده: 67
2( مائده: 67

3( مائده: 3
4( مائده: 67
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شـد، شـاخص معلوم شـد؛ امت هر وقت بخواهند، هر وقت چشـم خـود را بـر حقیقت باز کننـد، شـاخص را خواهند 
دیـد، معیـار را مشـاهده خواهند کـرد، تردیدی باقـی نخواهـد ماند. اهمیـت غدیر این اسـت.

اجتماع معیارهای اسالمى در امیرالمؤمنین 
 قضیـه ی امامت و والیـت آنچنانـی که در تاریخ اسـام هم مشـخص اسـت، معلوم اسـت، یـک قضیه ی الهی اسـت. 
این جور نیسـت که پیغمبر اکرم با محاسـبه ی شـخصی خـود، امیرالمؤمنیـن را انتخاب کـرده باشـد؛ اگرچه همه ی 
محاسـبات شـخصی هم هر کسـی را به همین نتیجه میرسـاند که جانشـین پیغمبـر علی اسـت؛ اما اقـدام پیغمبر، 
یـک اقـدام الهـی بـود. از اوائل بعثـت، آن وقتـی کـه پیغمبر اکـرم خـود را در مکـه بـر قبائـل گوناگون عـرب عرضه 
کرد، اسـام را بـر آنها عرضـه کـرد - که این یـک ماجـرای مفصلـی اسـت در تاریخ قبـل از هجـرت، در اوائـل بعثت 
- به ایـن قبیلـه رفـت، بـه آن قبیلـه رفـت، رئیـس یکـی از قبائـل کـه در تاریخ مشـخص شـده اسـت - اینهـا جزو 
مسـلّمات تاریخ اسـت و مسـئله ی شـیعه و سـنی در بیان این وقایع نقشـی نـدارد؛ خـود بـرادران اهل سـنت این را 
نقـل کرده انـد - بـه پیغمبر عـرض کرد کـه مـا حاضریم دسـته جمعی بـه اسـام ایمـان بیاوریم، بـه یک شـرط؛ آن 
شـرط این اسـت که بعد از تو، ایـن کار در اختیـار ما باشـد؛ رئیس قبیله ی ما بشـود جانشـین تـو. در تاریـخ دارد که 
پیغمبر در پاسـخ این شـخص فرمـود: نـه، »هـذا امر سـماوّی«؛ ایـن یـک مطلبی اسـت کـه در اختیار من نیسـت؛ 
این آسـمانی اسـت، در اختیار خداسـت. آنها هـم ایمـان نیاوردند و رفتنـد. پس مسـئله ی خافت پیغمبر بر اسـاس 
وحـی الهـی اسـت؛ بـر اسـاس اراده ی پـروردگار اسـت، دسـت پیغمبر هـم نبـود. اما اگـر پیغمبـر اکرم میخواسـت 
انتخـاب بکند، چـه کسـی را بایـد انتخـاب بکند؟ آن کسـی بایـد قاعدتـاً مـورد گزینش نبـی مکـرم قرار بگیـرد که 
همه ی معیارهـای اساسـی اسـام در او در حد کامل باشـد. خـب، حـاال امیرالمؤمنین را همـه ی مسـلمانان عالم در 
محاسـبه ها بسـنجند - درسـت اسـت که احادیث گوناگونی در فضیلت برخـی از صحابه نقل شـده اسـت - معیارها 
را نگاه کننـد، پهلوی هـم بگذارند، ردیـف کنند، اینهـا را با قرآن و با سـنت مسـلّم مقایسـه کنند، ببینند چه کسـی 
برگزیده خواهد شـد. علـم امیرالمؤمنیـن، که علم یکـی از معیارهاسـت؛ پیغمبر اکـرم دربـاره ی امیرالمؤمنین طبق 
نقل همـه ی مسـلمانان - شـیعه و سـنی - میفرمـود: »انا مدینـة العلـم و علـّی بابهـا«،5 از ایـن باالتر چه شـهادتی؟ 
«،6آیه نازل شـده  دربـاره ی جهـاد امیرالمؤمنین، خـدای متعال: »و مـن الّناس من یشـری نفسـه ابتغاء مرضـات اللَّ
اسـت در مـورد مجاهـدت امیرالمؤمنیـن و ایثـار امیرالمؤمنیـن؛ دربـاره ی کس دیگـری این آیه نازل نشـده اسـت. 
درباره ی انفـاق امیرالمؤمنیـن: »و یطعمون الّطعـام علی حّبه مسـکینا و یتیمـا و اسـیرا«؛7 امیرالمؤمنیـن و خاندان 
مکرم نزدیک او مشـمول ایـن آیه اند. »انّمـا ولّیکم اللَّ و رسـوله و الّذین امنـوا الّذین یقیمـون الّصاة و یؤتـون الّزکاة و 
هم راکعـون«.8 همه گفته انـد این، دربـاره ی امیرالمؤمنین اسـت. ایـن معیارها - معیارهـای متعددی که در اسـام، 
معیار برگزیدگی اسـت، معیار برتری اسـت - از علـم و تقـوا و انفاق و ایثـار و جهاد و بقیـه ی معیارهائی که در اسـام 
وارد شـده اسـت، همه و همه، یکی یکـی بـا امیرالمؤمنین تطبیق میکند. کیسـت کـه بتواند ایـن چیزهـا را در علی 

بـن ابی طالـب )علیه الّسـام( انـکار کند؟

5( احتجاج، ج 1، ص 78
6( بقره: 207
7( انسان: 8

8( مائده: 55
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 دعوت مـا از همه ی مسـلمانان عالـم این اسـت که ایـن حقائـق را مورد تأمـل قـرار بدهند. مـا در عالم وحـدت امت 
اسـامی هیـچ اصـراری نداریم که یـک فرقـه عقائد یـک فرقه ی دیگـر را حتمـاً قبـول کنند؛ نـه، وحدت بـه معنای 
این نیسـت. وحـدت به معنـای این اسـت که بـا عقائد مختلـف، شـعب مختلـف، مشـترکات را بگیرند، مـوارد محل 

اختـاف را وسـیله ی برادرکشـی و جنگ و دشـمنی قـرار ندهند؛ مسـئله ی وحدت این اسـت.
 امـا بـه عنـوان بیـان حقیقـت و طلـب حقیقـت، ایـن یـک درخواسـت منطقـی اسـت از همـه ی مسـلمانان: بروند 
تحقیـق کننـد، ماحظه کننـد، آنچـه را که محققین شـیعه نوشـتند، علمـای بـزرگ شـیعه در زمان خـود ما جمع 
کردند، نوشـتند، تحقیـق کردنـد، در دنیای اسـام آنهـا را عرضه کردنـد، نوشـته ی آنها مـورد تقدیر علمای اسـام، 
روشـنفکران اسـام، برجسـتگان اسـام قرار گرفتـه اسـت، اینهـا را ماحظـه کننـد؛ خودشـان را محصـور نکنند، 
محروم نکننـد. کتابهای مرحوم سـید شـرف الدین عاملی )رضـوان اللَّ علیـه(، کتاب شـریف الغدیر تألیـف عامه ی 
امینـی، اینها حقایقی اسـت کـه جمع شـده اسـت. مسـئله ی غدیر یـک مسـئله ی مسـلّم تاریخـی اسـت. در ده ها 
کتـاب، مرحـوم امینی ده هـا طریـق از طرق اهـل سـنت را نقـل میکند کـه ماجرای غدیـر را بـه همین شـکل که ما 
نقل میکنیم، نقـل کرده انـد. این چیزی نیسـت که فقـط در کتابهـای ما باشـد. حاال در معنـای مـوال، بعضی ممکن 
اسـت خدشـه کنند، بعضی خدشـه هم نمیکنند. ماجرا یـک ماجرای حقیقـی، واقعی و بیان معیار اسـت؛ مشـخص 
اسـت که امیرالمؤمنین علی بـن ابی طالـب )علیـه آالف الّتحّیة و الّسـام( یـک قله ی مرتفع اسـت؛ هم بـرای حاکم 

اسـامی و حکومت اسـامی، هـم برای هـر فرد مسـلمان.

شناخت و الگوگیری برای امت اسالمى از عملكرد امیرالمؤمنین 
جوانـی آن بزرگـوار، الگوسـت بـرای جوانهای امـت اسـام؛ آنجور بـا صفـا و صداقـت و بصیـرت، حقیقـت را دیدن، 
شـناختن، به دنبـال آن دویـدن، از آن با همـه ی وجود دفـاع کـردن، میدانهای خطـر را طی کـردن، خطـر را ندیده 
گرفتـن و به هیچ انگاشـتن، از راه صحیح یک سـر سـوزن منحرف نشـدن، چشـم بـه پیغمبر داشـتن، »یحـذو حذو 
الّرسـول«؛9 دنبـال پیغمبر قـدم به قدم حرکـت کـردن، در مقابل امـر الهـی و اوامر پیغمبر تسـلیم محض بـودن، در 
عیـن حال لحظـه به لحظـه بر دانـش خـود افـزودن، عمـل را با علـم خود منطبـق کـردن در همـه ی آنـات زندگی. 
ایـن، جوانـی امیرالمؤمنیـن اسـت. دوره ی میان سـالی و سـالخوردگی امیرالمؤمنیـن هـم مشـحون از امتحانهـای 
دشـوار، امتحانهـای عجیـب و غریـب اسـت و در همـه ی اینهـا آن صبـر عظیـم، صبـر جمیـل؛ مصلحت اسـام را - 
آنجائی کـه مصلحت اسـام در خطر اسـت - بـر همه چیـز ترجیـح دادن، حّتی بر حـق مسـلّم خـود. امیرالمؤمنین 
میتوانسـت آن وقتـی که احسـاس میکـرد حـق او ضایع میشـود، قیام کنـد؛ علی که از کسـی نمیترسـید. او کسـی 
بود کـه اگر جلو هـم می افتـاد، مطمئناً کسـانی دنبـال او حرکـت میکردند؛ اما »فأمسـکت بیـدی یدی حّتـی رأیت 
راجعة الّنـاس قد رجعـت عن اإلسـام یدعـون إلی محـق دین محّمـد )صلّـی اللَّ علیـه و آلـه(«10 میفرمایـد: دیدم 
انگیزه هـای مخالف با اصـل دیـن، دارد در دلها زنده میشـود، دشـمنانی هسـتند، مخالفینـی هسـتند، میخواهند از 
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موقعیت اسـتفاده کننـد، لذا من آمدم وسـط میـدان، از اصـل دین دفـاع کـردم؛ از حق خود گذشـتم و عبـور کردم. 
مصلحـت اسـام را اینجور بـا همه ی وجـود رعایـت میکنـد. آن وقتی هـم که نوبـت حکومت و سیاسـت به حَسـب 
تقدیـر الهی بـه او میرسـد، مـردم مراجعه میکننـد، اصـرار میکننـد، از آن حضـرت میخواهند کـه زمام قـدرت را در 
دسـت بگیرد، مقتدرانـه وارد میـدان میشـود؛ »الیخاف فـی اللَّ لومة الئـم«؛11 از هیچ چیـز نمیترسـد، هیچ مامتی 
او را از راه بـر نمیگردانـد. یک الگـوی کامل؛ ایـن امیرالمؤمنین اسـت؛ این آن انسـان واالئی اسـت که شـیعه برای او 

ایـن ارج و مقـام را قائل اسـت. ایـن را خوب اسـت همـه ی امت اسـامی توجـه کنند.

كشیدن خط بطالن بر همه اتهامات با مسئله ی غدیر
 حادثـه ی غدیـر بـه نـگاه مرحـوم عامـه ی امینـی )رضـوان اللَّ تعالی علیـه( صاحـب کتـاب الغدیـر و بعـد در نگاه 
مرحوم شـهید مطهـری )رضـوان اللَّ علیه( وسـیله ی وحدت امت اسـامی اسـت. گمـان نکنند بعضی کـه حادثه ی 
غدیـر مایه ی اختاف اسـت؛ نـه. امـروز ببینیـد که بیـش از همیشـه - در گذشـته هم بـوده اسـت - شـیعه را متهم 
میکننـد. ببینند مسـئله ی تشـیع برآمـده ی از یـک اعتقاد صحیـِح سـالِم خالِص نسـبت به وحـی الهی اسـت - این 
اسـت معنای تشـیع - اعتقاد بـه ارزشهاسـت، اعتقاد بـه معیارهاسـت، ماك قـرار دادن معیارهائی اسـت کـه قرآن 
آنهـا را مـاك قـرار داده اسـت. حاال یـک مشـت یاوه گـوی هرزه گـو در گوشـه و کنار دنیـای اسـام شـیعه را متهم 
کنند به آن چیزی که شـیعه فرسـنگها از آنها دور اسـت؛ مسـئله ی سـاختگی بـودن و جعلی بـودن و بعداً بـه وجود 

آمـدن و سیاسـی بـودن و ایـن حرفها را پیـش بیاورنـد! نه، مسـئله ی غدیـر خط بطـان میکشـد بر همـه ی اینها.

عزت و عظمت اسالم، به بركت روح والیت
 چه سـودی میبرند آن کسـانی که سـعی میکنند این جمعیـت و این جریـان عظیم اسـامی را از محدوده ی اسـام 
بیرون نشـان بدهند، که سیاسـتها امروز دنبال آنهاینـد. امروز سیاسـتها همیـن را ترویج میکنند؛ چرا؟ چون شـیعه 
به برکت روح والیـت توانسـته اسـت کاری را بکند که همـه ی مسـلمانان آرزوی آن را داشـته اند. همه ی مسـلمانان 
خیرخـواه و دلسـوز و عاقه منـد آرزو میکردنـد که یـک روزی اسـام با همـان تمامیـت و حقانیت بر کرسـی قدرت 
بنشـیند. روشـنفکران مسـلمان در این یکی دو قرن اخیر در حسـرت چنین روزی زندگـی کردند و در حسـرت او از 
دنیـا رفتند. امـروز این را شـیعه به وجـود آورده اسـت؛ این حاکمیـت اسـامی را، این عظمـت اسـامی را، این عزت 
اسـامی را. این، بـه برکـت روح والیـت اسـت. دشـمن ایـن را می بینـد، میخواهـد دْور شـیعه را، دْور اهـل والیت را 
خالی کند. لـذا امروز اتهامات علیه تشـیع از همیشـه بیشـتر اسـت. در طول تاریـخ بوده اند افـراد کج فهـم و کج تابی 
که علیـه شـیعه حـرف زدنـد، اتهامـات وارد کردنـد، دروغهائـی سـاختند؛ امـا امـروز از همـه ی آن اتهامـات، حجِم 

اتهامات بیشـتر اسـت و اینها دسـت سیاستهاسـت؛ چرا ایـن را نمیفهمند؟

11. بحاراالنوار، ج 68، ص 360
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مرعوب شدن دشمنان از حركت و بیداری اسالمى
ما هـم باید بفهمیـم؛ ما شـیعیان هم بایـد بفهمیم؛ بدانیم سیاسـت اسـتکبار امـروز، جدا کردن شـیعه از غیر شـیعه 
اسـت، جدا کـردن گروه هـای مسـلمان از یکدیگـر و به جـان هم انداختـن گروه های مسـلمان اسـت. مـا باید کمک 
نکنیم به ایـن هدف؛ مـا بایسـتی نگذاریم دشـمن به این هـدف برسـد؛ هم مـا موظفیم، هم غیر شـیعه؛ آن کسـانی 
که شـیعه نیسـتند؛ جمعیتهـا و مذاهـب غیر شـیعه در اسـام. همـه ایـن را بدانند: امروز شـیعه اسـت کـه در ایران 
اسـامی، این پرچم اقتدار اسـامی و عـزت اسـامی را بلند کرده اسـت و بر روی دسـت گرفته و اسـتکبار احسـاس 
عجـز میکند؛ ایـن یـک واقعیت اسـت؛ ایـن یـک واقعیت اسـت. ایـن توطئه هائـی که در این سـی سـال علیـه نظام 
جمهـوری اسـامی از سـوی دشـمنان گوناگـون - البتـه در رأس آنهـا آمریـکا و خبیث ترین آنهـا انگلیـس - انجام 
دادند، به خاطر این اسـت کـه اینها مرعوبنـد؛ از حرکت اسـامی، از بیداری اسـامی، از بـه خود آمدن دنیای اسـام 
میترسـند؛ میدانند که اگـر دنیای اسـام به خـود بیاید، توجه کند، احسـاس اسـتقال کنـد، احسـاس هویت کند، 
احسـاس عزت بکنـد، این منطقه ی حسـاس دنیـا کـه در اختیار مسـلمانان اسـت - که حسـاس ترین مناطـق دنیا، 
همیـن منطقه ی مسلمان نشـین اسـت - از تحت سـیطره ی اسـتکبار بیـرون خواهـد رفـت؛ از این میترسـند. چون 
میترسـند، توطئه میکنند؛ ابزارهـای گوناگون را به کار میگیرند. امروز سـردمداران سیاسـتهای اسـتکباری - آمریکا 
و صهیونیسـتها و بقیه ی مسـتکبرین - همه ی توان خودشـان را بـه کار گرفته انـد، بلکه بتواننـد ملت ایـران را، نظام 
جمهوری اسـامی را منـزوی کننـد، بی اثر کننـد؛ نتوانسـته اند و بـه توفیـق الهی، بـه فضل الهـی، به حـول و قوه ی 

الهی بـاز هـم نخواهند توانسـت.
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والیت امیرالمؤمنین همان والیت پیامبرست 
عظمت غیر قابل انكار على)علیه السالم(

امامت، مسأله ای همگانى برای جوامع بشری  
ترسیم مسأله امامت در قرآن:

الف( امامان هادی و مبشر به حق
ب( امامان طاغوت و دعوت به باطل

همه گیر شدن مضمون غدیرخم
همگانى بودن خط مشى غدیر خم



امامت و والیت

جامعه هادی به حق، با سرپرستى امام عادل *

والیت امیرالمؤمنین همان والیت پیامبرست 
عید غدیـر اگرچه شـاخص فرقـه ی امامیه ی شـیعه اسـت، ولـی در واقع بـا مفهـوم و محتـوا و مضمون گسـترده ای 
که ایـن حادثـه دارد، ایـن عید متعلـق به همـه ی مسـلمانان، بلکـه با توضیحـی که عـرض خواهـم کـرد، متعلق به 

همه ی کسـانی اسـت که برای بهـروزی انسـان دل میسـوزانند.
مـا شـیعیان ایـن اعتقـاد راسـخ را کـه متکـی بـه دلیـل متقـن و غیـر قابـل تردیـد اسـت، دربـاره ی امیرالمؤمنین 
علی بن ابی طالـب )علیه الّسـام( داریـم. ایـن حدیـث متواتـر - یعنـی حدیـث روز غدیـر - را کـه همـه ی محدثیـن 

بـزرگ اسـام، از شـیعه و سـنی نقـل کرده انـد، مسـتند ایـن عقیـده ی متقـن میدانیم.
پیغمبـر اکـرم در یک روز گـرم و در یـک نقطـه ی حسـاس، در مقابـل چشـم مـردم، علی بن ابی طالب )علیـه الّصاة 
و الّسـام( را بـه عنـوان امام مسـلمین پـس از خود و ولـی امر امـور اسـام معین کـرد و به مـردم معرفی کـرد؛ »من 
کنت مـواله فهـذا علـّی مـواله«.1 ایـن عطف بـه آیـات متعددی اسـت کـه والیـت پیغمبـر از سـوی خـدای متعال 
تثبیت شـده اسـت؛ »انّمـا ولّیکـم اللَّ و رسـوله«2 و آیات متعـدد دیگـر. میفرماید: آن کسـی کـه من ولی او هسـتم، 
این علی ولی اوسـت. هـر معنائی کـه والیت در مـورد پیغمبـر دارد، همان معنـا در مـورد امیرالمؤمنین بـا این نصب 
پیغمبـر و معرفـی پیغمبر محقق اسـت. ایـن یک دلیـل محکم و مسـتنِد غیـر قابـل تردید اسـت. در ایـن خصوص، 

بـزرگان بحـث کرده انـد. الزم نیسـت وارد بحثهای اعتقادی بشـویم؛ این مسـلّم اسـت.
علی بن ابی طالـب را آن روز همـه ی مـردم از نزدیـک آزمـوده بودنـد؛ کسـی نبـود کـه نسـبت بـه ایـن نصـب 
امیرالمؤمنیـن دچـار تردیـد شـود. روشـن بـود کـه ایـن مـرد فـداکارِ مخلـِص دارای مرتبـه ی عالـی ایمـان و تقوا، 

*. بیانات در جمع 110 هزار بسیجی  در روز عید غدیر 1389/09/04
1. کافی، ج 1، ص 420

2. مائده: 55
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شایسـته ی یک چنین حرکتی از سـوی پیغمبـر اکرم و در واقع از سـوی خـدای متعال اسـت. نصـب امیرالمؤمنین، 
نصب نبـوی نبـود؛ نصـب الهـی بـود؛ ایـن شـأن پـروردگار بـود کـه پیغمبر ایـن را بـه مـردم مؤمـن ابـاغ کرد.

عظمت غیر قابل انكار على)علیه السالم(
امیرالمؤمنیـن آن روزی کـه بـه همـراه پیغمبـر وارد مدینـه شـد، یـک جوان بیسـت و دو سـه سـاله بـود. جوانهای 
بیسـت و دو سـه سـاله ی امروز رفتـار خود را مقایسـه کننـد با آنچـه که آن جـوان ممتـازِ در طـول تاریخ بشـریت از 
خود بـروز داد. همین جـوان بود کـه سـتاره و قهرمان جنـگ بدر شـد؛ همین جـوان بود کـه در جنگ احـد آنچنان 
درخشـید که همه ی مسـلمانها به عظمـت کار او وقوف پیـدا کردند؛ همین جـوان بود کـه در امتحانهـای گوناگون، 
در غـزوات پیغمبـر، در ایسـتادگی در برابـر فشـار جبهـه ی کفـر و اسـتکباِر آن روز در کنـار پیغمبر ایسـتاد؛ همین 
جوان بـود که به دنیـا تعلق خاطـر پیدا نکـرد. آن روزی کـه پیغمبـر اکـرم او را - که در عین حـال جوان بـود - نصب 
میکـرد، این جـوان در چشـم مسـلمانان عظمتی داشـت کـه ایـن عظمت برای کسـی قابـل انـکار نبـود. هیچ کس  

هـم این را انـکار نکرده اسـت؛ نـه در آن زمـان، و نـه در زمانهـای بعد.

امامت، مسأله ای همگانى برای جوامع بشری  
ماجـرای غدیـر فقط نصـب یک جانشـین بـرای پیغمبـر نبـود. غدیـر دو جنبـه دارد: یکی جنبـه ی نصب جانشـین 
اسـت. جنبه ی دیگـر قضیـه، توجـه دادن به مسـئله ی امامـت اسـت؛ امامت با همـان معنائـی که همه ی مسـلمین 
از این کلمـه و از ایـن عنـوان میفهمیدند. امامـت یعنی پیشـوائی انسـانها، پیشـوائی جامعه در امـر دین و دنیـا؛ این 
یکی از مسـائل اصلـی در طول تاریخ طوالنی بشـر بوده اسـت. مسـئله ی امامت، یک مسـئله ی مخصوص مسـلمانها 
یا مخصوص شـیعیان نیسـت. امامت یعنـی یک فـردی، یک گروهـی بر یـک جامعـه ای حکمرانی میکننـد و جهت 
حرکـت آنهـا را در امـر دنیـا و در امـر معنویـت و آخرت مشـخص میکننـد. این یـک مسـئله ی همگانی اسـت برای 

همـه ی جوامع بشـری.

ترسیم مسأله امامت در قرآن:

الف( امامان هادی و مبشر به حق
خـوب، این امـام دو جـور میتواند باشـد: یک امامی اسـت که خـدای متعـال در قـرآن میفرمایـد: »و جعلنا هـم ائّمة 
یهدون بأمرنـا و اوحینا الیهـم فعل الخیـرات و اقام الّصلـوة و ایتـاء الّزکوة و کانـوا لنا عابدیـن«.3 این امامتی اسـت که 
به امـر پـروردگار، مـردم را هدایت میکنـد؛ مـردم را از خطرهـا، از سـقوطگاه ها، از لغزشـگاه ها عبـور میدهـد؛ آنها را 
به سـرمنزل مقصـود و مطلـوب از حیات دنیوی انسـان - کـه خداوند ایـن حیات را بـه انسـان داده، برای رسـیدن به 
آن مقصـود - میرسـاند و بـه آن سـمت هدایـت میکند. ایـن یک جـور امام اسـت کـه مصـداق آن، انبیـای الهی اند؛ 

3. انبیاء: 73
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مصداق آن، پیغمبر اکرم اسـت کـه امام باقر )علیـه الّصاة و الّسـام( در منا مـردم را جمع کـرد و فرمود: »اّن رسـول 
اللَّ کان هـو االمـام«. اولین امـام، خود پیغمبر اسـت. پیغمبـران الهـی، اوصیـای پیغمبـران، برگزیده ترین انسـانها، 
از این دسـته امامهـای نـوع اولند؛ کـه اینها کارشـان هدایت اسـت، از سـوی خـدای متعـال رهنمائی میشـوند، این 
رهنمائی را به مـردم منتقـل میکننـد: »و اوحینا الیهم فعـل الخیـرات«؛ کارشـان کار نیک اسـت، »و اقـام الّصلوة«؛ 
نماز را برپـا میدارند - کـه نماز رمز ارتبـاط و اتصال انسـان به خداسـت - »و کانوا لنـا عابدین«؛ بنده ی خدا هسـتند، 
ماننـد همه ی انسـانها که بنـدگان خدا هسـتند. عزت دنیـوی آنها کمترین آسـیبی بـه بندگی خـدا در وجـود آنها و 

در دل آنهـا نمیزنـد. این یک دسـته.

ب( امامان طاغوت و دعوت به باطل
یک دسـته ی دیگـر: »و جعلنا هـم ائّمة یدعـون الـی الّنار«،4کـه در قـرآن دربـاره ی فرعون وارد شـده اسـت. فرعون 
هم امام اسـت. به همـان معنا کـه در آیـه ی اول »امام« اسـتعمال شـده بـود، در اینجـا هم امـام به همان معناسـت؛ 
یعنی دنیای مـردم و دین مـردم و آخـرت مردم - جسـم و جان مـردم - در قبضـه ی قدرت اوسـت، امـا »یدعون الی 

الّنار«؛ مـردم را به آتـش دعـوت میکنند، مـردم را بـه هاکت دعـوت میکنند.
سـکوالرترین حکومتهـای دنیا هـم، علی رغـم آنچه کـه ادعا میکننـد، چـه بدانند، چـه نداننـد، دنیا و آخـرت مردم 
را در دسـت گرفته انـد. ایـن دسـتگاههای عظیـم فرهنگی کـه امـروز نسـل جـوان بشـر را در چهارگوشـه ی دنیا به 
سـمت بد اخاقی و فسـاد و تباهی دارنـد حرکت و سـوق میدهند، همـان امامانی هسـتند کـه »یدعون الـی الّنار«. 
دسـتگاه های قدرتنـد کـه به خاطـر منافـع خودشـان، بـه خاطـر حاکمیتهـای ظالمانه شـان، بـه خاطر رسـیدن به 
اهـداف گوناگـون سیاسی شـان مـردم را میکشـانند؛ دنیـای مـردم هـم دسـت آنهاسـت، آخـرت مـردم هم دسـت 

آنهاسـت، جسـم و جان مـردم در اختیار آنهاسـت.
اینکه ادعا بشـود کـه در مسـیحیت، کلیسـا بـه آخـرت میپـردازد، حکومت بـه دنیا میپـردازد، یـک مغالطه اسـت. 
آنجائـی کـه قـدرت دسـت انسـانهای بیگانـه ی از دیـن و اخاق باشـد، کلیسـا هـم در خدمـت آنهـا قـرار میگیرد؛ 
معنویت هـم در پنجـه ی اقتـدار آنها خـرد میشـود و از بیـن میرود؛ جسـم و جـان انسـانها زیـر تأثیر عوامـل قدرت 

آنهاسـت؛ این مسـئله ی همیشـه ی بشـر اسـت.

همه گیر شدن مضمون غدیرخم
« اسـت، هادی بـه خیرات اسـت، هادی به حق اسـت  یـک جامعه، یا زیـر سرپرسـتی امام عادل اسـت - کـه »من اللَّ
- یـا در اختیار انسـانهائی اسـت کـه از حـق بیگانه اند، بـا حـق ناآشـنایند و در موارد بسـیاری با حـق عنـاد میورزند. 
چون حق بـا منافع شـخصی آنها، بـا منافع مادی آنها سـر سـازش نـدارد، با حق عنـاد میورزنـد. پس یکـی از این دو 

حال اسـت؛ از ایـن دو حال خارج نیسـت.
اسـام بـا تشـکیل حکومـت در مدینـه و تشـکیل جامعـه ی مدنـی نبـوی نشـان داد و ثابـت کـرد کـه اسـام فقط 
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نصیحـت کـردن، موعظه کـردن و دعـوت کـردن به زبـان نیسـت. اسـام میخواهد حقایـق احـکام الهـی در جامعه 
تحقـق پیدا کنـد؛ این جز بـا ایجاد قـدرت الهـی امکان پذیر نیسـت. بعد هـم پیغمبـر اکـرم در پایان عمـر مبارکش، 
بـه دسـتور الهی، بـه الهـام الهـی، نفر بعـد را خـودش معیـن کـرد. البتـه مسـیر تاریخ اسـام مسـیر دیگـری رفت. 
آنچه کـه پیغمبـر میخواسـت، آنچه که اسـام میخواسـت، این بـود. این یـک طرحی شـد کـه در تاریخ مانـد. نباید 
تصور کرد کـه اندیشـه ی پیغمبر شکسـت خورد؛ نـه، شکسـت نخـورد؛ در آن برهـه تحقق پیـدا نکرد، امـا این خط 
شـاخص در جامعه ی اسـامی و در تاریخ اسـامی باقی ماند. امروز شـما در این گوشـه ی از دنیای اسـام نتائج آن را 
می بینید و به فضـل الهی، به حـول و قـوه ی الهی، ایـن الگو، این خـط واضـح، در دنیای اسـام روزبـه روز همه گیرتر 

خواهـد شـد؛ این مضمـون غدیر اسـت.

همگانى بودن خط مشى غدیر خم
بنابرایـن مسـئله ی غدیر، فقط مسـئله ی شـیعه نیسـت؛ مسـئله ی مسـلمانان، بلکه مسـئله ی همه ی انسانهاسـت. 
آنهائی کـه بیندیشـند، میدانند که این خط روشـن، خطی اسـت کـه متعلق بـه همه ی انسانهاسـت؛ جز ایـن راهی 
وجـود نـدارد. اگـر قـدرت در اجتماعات انسـانی دسـت شـیطان صفتان باشـد، دنیا بـه همان راهـی میرود که شـما 
امـروز مظاهـر آن را در دنیـای مدرن مشـاهده میکنیـد. هرچـه دنیا مدرنتـر بشـود، خطـِر آنگونه حکومتها بیشـتر 
میشـود. البتـه هرچـه دنیـا از لحاظ علـم و معرفـت پیشـتر بـرود، امـکان و احتمـال بـروز خـط هدایت هم بیشـتر 
میشـود. اینجور نیسـت که ما بـا پیشـرفت علم احسـاس کنیـم که ایـن خط هدایـت عقـب افتاد؛ نـه، جلـو میرود.
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والیت مطلقه فقیه و انعطاف پذیری دستگاه والیت

جریان فقه سیاسى شیعه در تمامى اعصار
تشـكیل نظـام سیاسـى جامعـه بـر مبنـای فقـه 

توسط امام خمینى)ره(
چالشهای بزرگ بر سر راه حفظ هویت نظام

حفظ هویت نظام با پایبندی به اصول
پایبندی به اصول و حفظ خطوط اصلى نظام اسالمى

نصرت الهى مبتنى بر حفظ خطوط اصلى نظام
انعطاف پذیری و حركت داشتن دستگاه والیت

التقاط و كج فهمى در مساله والیت فقیه
لزوم ترسیم مبانى مردم ساالری دینى برای 

كشورهای اسالمى



امامت و والیت

والیت مطلقه فقیه و انعطاف پذیری دستگاه والیت *

جریان فقه سیاسى شیعه در تمامى اعصار
 مطلبی کـه مـن امـروز میخواهم عـرض بکنم - کـه ان شـاءاللَّ سـعی کنم کوتـاه عرض بشـود - این اسـت کـه فقه 
سیاسـی در شـیعه، سـابقه اش از اوِل تدویـن فقـه اسـت. یعنـی حّتـی قبـل از آنکـه فقـه اسـتداللی در قرن سـوم و 
چهـارم تدویـن بشـود - در عهـد روایـات - فقـه سیاسـی در مجموعه ی فقه شـیعه حضـور روشـن و واضحـی دارد؛ 
که نمونـه اش را شـما در روایات می بینیـد. همیـن روایت »تحف العقـول« که انـواع معامـات را چهار قسـم میکند، 
یک قسـمش سیاسـات اسـت - اّماالّسیاسـات - که خـب، در آنجـا مطالبـی را بیان میکنـد. در ایـن روایـت و روایات 
فراوان دیگر، شـاخصها ذکر میشـود. ایـن روایت معـروف صفوان جّمال: »کّل شـی ء منک حسـن جمیـل ااّل اکرائک 
الجمـال من هـذا الّرجـل« و دیگـر روایاتی که فـراوان اسـت، از ایـن قبیل اسـت. بعد کـه نوبت بـه عصـر تدوین فقه 
اسـتداللی میرسـد - دوران شـیخ مفید و بعد از ایشـان - باز انسـان مشـاهده میکند که فقـه سیاسـی در آنجا وجود 

دارد؛ در ابـواب مختلـف، آن چیزهائـی که مربوط بـه احـکام سیاسـت و اداره ی جامعه اسـت، در اینها هسـت.

تشكیل نظام سیاسى جامعه بر مبنای فقه توسط امام خمینى)ره(
 بنابرایـن سـابقه ی فقه سیاسـی در شـیعه، سـابقه ی عریقی اسـت؛ لیکـن یک چیـز جدید اسـت و آن، نظام سـازی 
بر اسـاس این فقه اسـت؛ که ایـن را امـام بزرگوار مـا انجـام داد. قبل از ایشـان کـس دیگـری از این ملتقطـات فقهی 
در ابـواب مختلف، یک نظـام به وجـود نیاورده بـود. اوْل کسـی که در مقـام نظـر و در مقام عمـل - توأمـاً - یک نظام 
ایجاد کـرد، امـام بزرگـوار ما بـود؛ که مردم سـاالری دینـی را مطـرح کرد، مسـئله ی والیـت فقیـه را مطرح کـرد. بر 

*. بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری  1390/06/17
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اسـاس این مبنا، نظام اسـامی بر سـر پا شـد. این، اولین تجربه هم هسـت. چنیـن تجربه ای را مـا در تاریـخ نداریم؛ 
نـه در دوران صفویـه داریم، نـه در دوره هـای دیگـر. اگرچـه در دوران صفویه کسـانی مثـل »محقق کرکی«هـا وارد 
میـدان بودنـد، امـا از ایـن نظـام اسـامی و نظـام فقهـی در آنجا خبـری نیسـت؛ حداکثـر این اسـت که قضـاوت به 
عهده ی یـک مائی، آن هـم در حـد محقق کرکـِی با آن عظمت بوده اسـت؛ ایشـان میشـود رئیـس قضات، تـا مثًا 
قضـات را معیـن کنـد؛ بیـش از اینها نیسـت؛ نظـام حکومـت و نظـام سیاسـی جامعه بـر مبنای فقـه نیسـت. ایجاد 

نظام، کاری اسـت که امـام بزرگـوار ما انجـام داد. 

چالشهای بزرگ بر سر راه حفظ هویت نظام
همـان طـوری کـه جنـاب آقـای مهـدوی در نطقشـان اشـاره کردنـد - کـه مـن اجمـاالً اطـاع پیـدا کـردم - امام 
مسـئله ی والیـت فقیـه را در نجـف اسـتداللی کردنـد و بحـث کردند؛ بعـد هـم در مقام عمـل، ایـن را پیـاده کردند 
و آوردند، شـد یـک نظام اسـامی. خـب، اینجـا دو تا مطلـب وجـود دارد که مـا باید بـه ایـن دو مطلب توجـه کنیم.

 یـک مطلب این اسـت کـه یک چالـش بزرگی همـواره بـر سـر راه حفظ هویـت این نظـام وجود داشـته اسـت؛ االن 
هم وجـود دارد، بعـد از این هـم خواهد بـود. آن چالـش عبارت اسـت از چالـش بین وفـاداری و حفظ خطـوط اصلی 
- یعنی اصـول و مبانی نظـام - از یـک طرف، و دسـتاوردهای پیشـرفت مـادی و معنـوی برای نظـام از طـرف دیگر. 
این فکـر گاهی اوقـات پیش می آیـد؛ البته دلیـل هـم دارد که این فکـر پیـش می آید؛ چـون آن هدفهـای مترتب بر 
آن مبانـی، اینجور نیسـت که هدفهای زودرسـی باشـد، کـه حاال در ظرف ده سـال و بیسـت سـال حتماً ایـن هدفها 
تأمین شـود؛ گاهـی اوقـات باید نسـلها بگـذرد تا ایـن اهدافـی که بـر مبنـای آن اصول ترسـیم شـده اسـت، تحقق 
پیدا کنـد. وقتی کـه ایـن اهـداف در میان مدت یـا در کوتاه مـدت تحقق پیـدا نکـرد، این وسوسـه به سـراغ نخبگان 
و زبـدگان و مسـئوالن می آیـد که نکنـد پایبنـدی ما به ایـن اصول اسـت کـه مانع میشـود ما بـه این اهداف دسـت 

پیدا کنیـم. این یـک چالش بسـیار مهمی اسـت.
 من مدتهـا قبل در یـک صحبتی اشـاره کـردم که یکـی از مظاهـر عظمت امـام بزرگـوار عبارت بـود از صبـر در این 
قضیه. البتـه دوران ایشـان، دوران کوتاهی بود - ده سـال بیشـتر طول نکشـید - اما در همیـن دوران، ایشـان پایه ها 
را محکـم چید. یکـی از کارهـای امـام این بـود که بـه خاطر مشـکاتی کـه احیاناً پیـش می آمـد - چـه در زمینه ی 
مسـائل داخلی، چه در زمینـه ی چالشـهای بین المللی - ایشـان از مبانـی و اصول کوتـاه نیامد؛ یعنی صبـر کرد. من 
تعبیر کـردم به صبـر امام. صبر ایشـان بـه این معنا بـود که تحمـل کـرد. در برابر فشـارهائی کـه می آمد، کـه آقا اگر 
چنانچه ایـن حکـم را نکنید، اگـر قضیه ی سـلمان رشـدی را مطـرح نکنیـد، اگر چه نشـود، اگـر چه نشـود، ممکن 
اسـت ما به ایـن موفقیتها دسـت پیدا کنیم، ایشـان تسـلیم نشـد؛ ایشـان پافشـاری کـرد. این چالـش تا امـروز هم 

وجـود دارد.
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حفظ هویت نظام با پایبندی به اصول
 خب، عـده ای ممکن اسـت بـه این فکـر بیفتند کـه پایبنـدی ما بـه اصول موجب شـده اسـت که مـا به ایـن اهداف 
دسـت پیدا نکنیم؛ ناکامی هائـی در سـطح اداره ی داخلـی یا در سـطح مسـائل بین المللی، مـا را دچار مشـکل کند. 
ایـن چالش مهمـی اسـت؛ با ایـن چالـش بایـد هوشـیارانه برخـورد کرد. نـه، درسـت، عبـارت اسـت از اینکـه ما هر 
دو هـدف را بـه مـوازات یکدیگـر دنبـال کنیـم و بدانیـم کـه ایـن دو هـدف بـا یکدیگر سـازگار اسـت؛ یعنـی حفظ 
اصـول و مبانـی نظـام و در واقع حفـظ هویت نظـام از یـک طـرف، و از طـرف دیگر، دسـت یافتـن بـه آن اهدافی که 
نظام تعریـف کرده اسـت؛ چـه اهـداف مـادی و پیشـرفتهای مـادی و علمـی و معیشـتی و تمدنـی و امثـال اینها، و 
چه اهـداف معنـوی مثـل اسـتقرار عدالـت و از این قبیـل چیزهـا. بایـد بدانیم اینهـا سـازگار اسـت. و مـا نمیتوانیم 
به آن اهـداف برسـیم، مگـر اینکه به ایـن اصـول پابند باشـیم. یعنـی به خاطـر اینکـه مشـکاتی در رسـیدن به آن 
هدفها پیـش می آیـد، از اصـول دسـت برنداریـم، حالت قناعـِت حداقلـی پیـدا نکنیـم؛ و بدانیم کـه اگر مـا از اصول 
دسـت برداشـتیم، حّتی هویـت نظام کـه از بیـن خواهد رفـت، بـه آن هدفها هم نمیرسـیم. مـا در همیـن انقابهای 
گوناگـون، نظائـرش را دیدیـم. البتـه اصـول آنهـا، اصول باطلـی بود؛ امـا تنازلهـای آنهـا به هیـچ وجه بـه آنها کمک 

نکـرد.

پایبندی به اصول و حفظ خطوط اصلى نظام اسالمى
 اینکـه ما بیائیـم مسـئله ی عقانیـت را مطـرح کنیـم و بگوئیـم »بر سـر عقل آمـدن انقـاب«، این مـا را بـه نتیجه 
نمیرسـاند. مـن یـادم هسـت آن سـالهای اول انقـاب، از جملـه ی حرفهائـی کـه زده میشـد، این بـود که بایسـتی 
مـا انقاب را سـر عقـل بیاوریـم! یعنـی عقانیـت را بـه عنـوان یـک وسـیله، بهانـه قـرار بدهنـد و از اصـول و مبانی 
و پایه هـای اصلـی صـرف نظـر کننـد؛ ایـن نبایـد انجـام بگیـرد. »و ان تطـع اکثـر مـن فـی االرض یضلّـوك عـن 
سـبیل اللَّ ان یّتبعـون ااّل الّظـنّ و ان هـم ااّل یخرصون«.1 نبایسـتی اصـول را پامـال کرد. البتـه این کار مهمی اسـت؛ 
پیچیدگی هائـی دارد، سـختی هائی دارد و گاهـی در مـوارد گوناگـون، بـرای نخبـگان و زبـدگان تردیدهائـی پیـش 
می آیـد. به عنـوان یـک اصل قطعـِی موضوعـی، بایـد ایـن را مسـلّم گرفت کـه پایبنـدی به اصـول و حفـظ خطوط 

اصلـی نظـام اسـامی، اصل اسـت.

نصرت الهى مبتنى بر حفظ خطوط اصلى نظام
 بـر اسـاس ایـن، بایـد دنبـال پیشـرفتها گشـت. مـا امتحـان کردیـم، دیدیـم کـه میشـود اصـول را حفظ کـرد، به 
پیشـرفتها هم رسـید. امروز کشـور ما از لحـاظ پیشـرفت علمـی، از لحـاظ پیشـرفت فنـاوری، از لحـاظ آگاهی ها و 
پختگی هـای سیاسـی، از لحاظ پیـدا کـردن راه و رسـم های گوناگـون در نهادهـای مختلـف - نهادهـای اقتصادی و 
غیره - بـا اوائل انقـاب قابل مقایسـه نیسـت؛ ما خیلـی جلـو رفتیـم، خیلـی پیشـرفته تریم؛ در عین حال اصـول را 
هم حفظ کردیـم. اگر جائـی از اصول کوتاه گذاشـته باشـیم، بایـد از آن توبـه کنیم. از اصول نبایسـتی کم گذاشـت. 
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همچنین بایـد بدانیم نصـرت الهی هم بسـته ی بـه همین اسـت که ما ایـن مبانـی و اصـول را حفظ کنیـم. این یک 
نکتـه.

انعطاف پذیری و حركت داشتن دستگاه والیت
نکتـه ی دومـی کـه در ایـن زمینـه عـرض میکنیـم، ایـن اسـت کـه نظام سـازی - کـه گفتیـم امـام بزرگـوار مـا بر 
اسـاس مبانـی فقهی، نظام سـازی کـرد - یـک امر دفعـی و یکبـاره نیسـت؛ معنایش این نیسـت کـه ما یـک نظامی 
را بر اسـاس فقه کشـف کردیم و اسـتدالل کردیـم و این را گذاشـتیم وسـط، و این تمام شـد؛ نـه، اینجوری نیسـت. 
نظام سـازی یک امـر جـاری اسـت؛ روزبـه روز بایسـتی تکمیل شـود، تتمیم شـود. ممکن اسـت یـک جائی اشـتباه 
کرده باشـیم اما مهم این اسـت که مـا بر اسـاس این اشـتباه، خودمـان را تصحیـح کنیم، خودمـان را اصـاح کنیم؛ 
ایـن جزو متمم نظام سـازی اسـت. نـه اینکه گذشـته را خـراب کنیـم. اینکـه ما میگوئیـم نظام سـازی جریـان دارد، 
معنایش این نیسـت کـه هرچـه را سـاختیم و بنـا کردیم، خـراب کنیـم؛ قانـون اساسـی مان را خـراب کنیـم، نظام 
حکومتـی و دولتی مـان را ضایـع کنیم؛ نـه، آنچـه را که سـاختیم، حفـظ کنیـم، نواقصـش را برطـرف کنیـم، آن را 

تکمیل کنیـم. ایـن کار، یـک کار الزمی اسـت.
 من تصورم این اسـت کـه بُعد مهمـی از قیـد اطاق کـه امام منضـم کردند بـه والیـت فقیه - کـه در قانون اساسـِی 
اول قیـد »مطلقـه« نبود؛ ایـن را امـام اضافـه کردند - ناظـر به همین اسـت؛ یعنـی انعطاف پذیـری. دسـتگاه والیت 
- که دسـتگاه عظیم والیـت، یعنـی در واقـع مجموعـه ی آن دسـتگاه های تصمیم سـاز و تصمیم گیر که در رأسـش 
رهبری قـرار دارد؛ اما مجموعـه، یک مجموعه اسـت - بایـد بتواند به طـور دائم خـودش را پیش ببـرد، متحول کند؛ 
چـون تحول جـزو سـنتهای زندگـی انسـان و تاریخ بشـری اسـت. مـا اگر چنانچـه خودمـان تحـول ایجـاد نکنیم و 
پیـش نرویم، تحـول بر مـا تحمیـل خواهد شـد. تحـول یعنـی تکمیـل، پیـش رفتن به سـمت آنچـه که درسـت تر 
اسـت، آنچه که کاملتر اسـت. یعنی آنچـه را که سـاختیم، ببینیـم نقصهایش کجاسـت، آن را برطرف کنیـم؛ ببینیم 

کجا کـم داریـم، آن را اضافه کنیـم. این جریـان بایسـتی ادامه پیـدا کند.

التقاط و كج فهمى در مساله والیت فقیه
البتـه دشـمنان، »والیت مطلقـه« را بـه معنـای »اسـتبداد« گرفته انـد؛ یعنی میـل فقیه عادل بـه صـورت دلبخواه. 
این معنـا در دِل خـودش یک تناقـض دارد: اگر عادل اسـت، نمیتواند مسـتبد باشـد؛ اگر مسـتبد اسـت و بر اسـاس 
دلخـواه عمـل میکند، پس عـادل نیسـت. دشـمنان، ایـن را ملتفت نمیشـوند و ایـن معنـا را نمیفهمند. این نیسـت 
مسـئله ی »والیـت مطلقـه« که فقیـه هـر کار دلـش خواسـت، بکنـد؛ یک وقـت یک چیـزی بـه نظرش رسـید که 
باید ایـن کار انجـام بگیرد، فـوراً انجـام دهـد؛ قضیه این نیسـت. قضیه این اسـت کـه یک حالـت انعطافی در دسـت 
کلیددار اصلی نظـام وجود دارد کـه میتوانـد در آنجائی که الزم اسـت، مسـیر را تصحیح و اصـاح کند، بنـا را ترمیم 

کنـد.
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 البتـه در اینجا هـم خطری کـه وجـود دارد - کـه بایـد از این خطـر برحذر بـود - این اسـت که مـا تصور کنیـم این 
انعطاف بایسـتی تحـت تأثیـر فشـارهای بیرونـی و تغییـِر در جهـت انعطاف بـه قالبهـای غربی باشـد. سـر قضیه ی 
قصـاص به مـا اعتـراض میکننـد و فشـار می آورند، سـر قضیـه ی دیه بـه ما فشـار می آورنـد، سـر قضایـای گوناگون 
در مسـائل مختلف بـه ما فشـار می آورنـد؛ لذا ما تسـلیم شـویم؛ انعطـاف به ایـن معنا باشـد. نـه، این انحراف اسـت؛ 
این انعطـاف نیسـت. باید توجـه کنیم، همـان آیـه ی شـریفه ی »و ان تطـع اکثر مـن فـی االرض« اینجا هـم جاری 
اسـت. نباید به خاطـر اینکه رادیوهـای بیگانـه و تبلیغات خصمانـه و اتاقهـای فکر دشـمن و کمربسـته ی علیه نظام 
اسـامی، راجـع به فـان حکـم، راجـع به فـان مبنـا اعتـراض میکننـد، فریـاد میکشـند، مـا بیائیـم بگوئیـم حاال 
تجدید نظـر کنیم بـرای اینکه بـا دنیا هماهنگ شـویم؛ نـه، این خطاسـت، این انحراف اسـت؛ بـه این انحـراف نباید 

دچار شـد.

لزوم ترسیم مبانى مردم ساالری دینى برای كشورهای اسالمى
 در عیـن حـال مسـائل جدیـدی وجـود دارد. در زمینـه ی اقتصـاد، مسـائل تـازه ای وجـود دارد. مثـًا مـا بانکداری 
اسـامی را به وجود آورده ایـم. امروز مسـائل تـازه ای در زمینه ی پـول و بانکـداری وجـود دارد؛ اینها را بایسـتی حل 
کرد؛ بایـد اینهـا را در بانکـداری اسـامی - بانکـداری بـدون ربا - دیـد. کـی باید اینهـا را انجـام بدهد؟ فقـه متکفل 
ایـن چیزهاسـت. البته مـن همین جا عـرض بکنم کـه نیاز ما بـه کرسـی های بحـث آزاد فقهـی در حوزه ی قـم - که 
مهمتریـن حوزه هاسـت - بـرآورده نشـده اسـت. مـن ایـن را االن اینجـا عـرض میکنـم - آقایانـی هـم از قـم اینجا 
تشـریف دارید - این نیـاز بـرآورده نشـده. در قم باید درسـهای خـارِج اسـتداللِی قـوی ای مخصوص فقـه حکومتی 
وجود داشـته باشـد تا مسـائل جدید حکومتی و چالشـهائی را که بـر سـر راه حکومت قرار میگیرد و مسـائل نـو به نو 
را که هـی بـرای مـا دارد پیش می آیـد، از لحـاظ فقهی مشـخص کنند، روشـن کننـد، بحـث کنند، بحثهـای متین 
فقهی انجـام بگیـرد؛ بعد ایـن بحثها می آید دسـت روشـنفکران و نخبـگان گوناگـون دانشـگاهی و غیر دانشـگاهی، 
اینها را بـه فرآورده هائـی تبدیل میکننـد که بـرای افکار عمـوم، برای افـکار دانشـجویان، بـرای افکار ملتهـای دیگر 
قابل اسـتفاده اسـت. این کار بایسـتی انجام بگیرد، ما ایـن را الزم داریـم. محصول این کاوشـهای عالمانـه میتواند در 

معـرض اسـتفاده ی ملتهـا و نخبگان دیگـر کشـورها هم قـرار بگیرد.
 االن شـما ماحظـه کنیـد؛ تقریبـاً در مـدت هشـت مـاه، در یکـی از آرامتریـن و سـاکت ترین نقـاط عالـم - یعنـی 
شـمال آفریقا و حول و حوش شـمال آفریقـا و جزیرةالعرب - چهـار تا نظام سـرنگون شـده؛ یعنی چهار تـا دیکتاتوِر 
چسـبیده به صندلـِی متکی بـه غـرب و متکی بـه آمریـکا، زیـر و رو شـدند: مصـر، تونـس، لیبـی و یمن. خـب، این 
خیلـی حادثه ی مهمی اسـت. من عـرض کـرده ام، باز هم عـرض میکنم؛ مـا واقعـاً نمیتوانیـم االن ابعـاد عظمت این 
حادثه را درسـت ترسـیم کنیم. خیلی کار بزرگـی انجام گرفته اسـت. خب، اینجا ملتهـا در معرض حوادثی هسـتند. 
یکی از ایـن حـوادث - که ان شـاءاللَّ ایـن پیـش بیاید - این اسـت کـه نخبـگان دینی ملتهـا بتواننـد زمام امـور این 
ملتها را در دسـت بگیرند و راه درسـت را که برخاسـته ی از اسـام و برخاسته ی از شـریعت و برخاسـته ی از نیازهای 
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بومی و اقلیمـی باشـد، برای مردم ترسـیم کننـد؛ ایـن بهترین راه اسـت. امـا چقـدر احتمـال دارد که ایـن راه پیش 
بیاید؟ انسـان دلـش میلرزد.

 یک احتمـال دیگر این اسـت که همـان کسـانی کـه عواملشـان از در بیـرون رفته انـد، دوبـاره از پنجره وارد شـوند؛ 
همان کسـانی کـه در مقابل اسـام، در مقابـل حرکت ضـد صهیونیسـتی ملت مصر، سـی سـال از یـک دیکتاتوری 
حمایـت کردند، باز زمینه سـاز یـک دیکتاتـوری دیگری بشـوند. خـب، اول کـه دیکتاتـور نمیگوید مـن دیکتاتورم؛ 
یـک شـکلی بـه آن میدهنـد؛ دسـتگاه های تبلیغاتی هـم دارنـد، پول هـم دارنـد، امکانات هـم دارنـد، مـزدور و آدم 
هم حتمـاً دارنـد. بنابرایـن یک بیم این اسـت کـه اینها بـاز بیایند یـک نظامهائی را خودشـان درسـت کننـد، یا یک 
نظامهـای الگوگرفتـه ی کامـل از غـرب روی کار بیاینـد. این خطر بسـیار بزرگی اسـت بـرای همین کشـورها، که به 
اسـم دموکراسـی و بـه اسـم آزادی و این حرفهـا بیاینـد نظامهـای غربـی را در اینجـا حاکـم کننـد. و انواع و اقسـام 

خطرهائـی کـه در اینجا وجـود دارد.
 آن چیـزی کـه اینجـا میتواند بـه این کشـورها کمـک کند، تفکـر مردم سـاالری دینـی اسـت. مردم سـاالری دینی 
که ابتـکار امـام بزرگوار ماسـت، میتواند نسـخه ای بـرای همه ی این کشـورها باشـد؛ هم مردم سـاالری اسـت، هم از 

متن دین برخاسـته اسـت.
 البته ممکن اسـت فقهای اهل سـنت - چـه فقهای شـافعی در مصر، چـه مالکی ها در بعضـی دیگر از کشـورهای آن 
منطقـه، چه حنفی هـا در بعضی از کشـورهای دیگـر - معتقد بـه والیت فقیه نباشـند؛ خیلـی خوب، مـا نمیخواهیم 
حتمـاً مبنـای فقهـی خودمـان را بـه آنهـا عرضـه کنیـم یـا اصـرار بورزیـم؛ امـا مردم سـاالری دینـی ممکن اسـت 
شـکلهای گوناگونی پیـدا کنـد. باید ایـن مبنای مردم سـاالری دینـی را ما بـرای اینهـا تبییـن کنیم، تفهیـم کنیم؛ 
مثل هدیـه ای در اختیارشـان بگذاریم. مطمئنـاً این مردم، مردم سـاالری دینی را خواهند پسـندید. این کاری اسـت 
که بر عهده ی ماسـت و بایسـتی انجـام بگیرد تا دشـمنان ایـن ملتهـا از خألیی که بـه وجود آمـده، اسـتفاده نکنند. 

ایـن خـأل را باید به وسـیله ی اسـام پـر کنند.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتماالً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئوالن کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


