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" غدیر در بیان امام خامنه ای

" مد ظله العالی

گزیده بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با هیئت امنای بنیاد بین المللی غدیر
 خیلی متشکرم از برادران عزیزی که برای بزرگداشت غدیر بنیادی تشکیل داده اند و تالش هایی شروع کرده اند.
 کارهایی که ب ه عشق علی علیه السالم انجام گیرد دل ها را جذب می کند.
 همه دنیا ما را با نام علی علیه السالم می شناسند.

ً
 در کار غدیر باید هدف را مشخص کرد .بنشینید و واقعا روی مسائل فکر کنید ،برای این کار وقت بگذارید.
ا
عالمه امینی و مرحوم ا
سید شرف الدینی کار کرد که الغدیر و المراجعات را تحویل دادند.
 در کار فرهنگی غدیر باید مانند
 تالش و مبارزه فرهنگی قوی برای مقابله با تالش های فرهنگی ضد شیعه یک ضرورت است.
 کتاب الغدیر مهجور است باید به دنیا معرفی شوند ،الغدیر شامل صدها موضوع و کتاب است.
 موضوعات و مطالب الغدیر باید به صورت جزوه و کتاب مستقل در بیاید و همه عالم را پر کند.
 ببینید امروز مخاطبین تان چه کسانی هستند؟ نسل جوان را در نظربگیرند .خطبه ها و سخنان علی علیه السالم را باید به شکل مناسب
و قابل فهم به صورت موضوعی و دسته بندی در اختیار جوانان و سایر طبقات قرار داد.
ً
 کار با فکر و برنامه انجام بگیرد و واقعا یک کار درست و حسابی به نام مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السالم بشود.
 کساانی به درد کار غدیر می خورند که اهل این کار باشاند و کار در مورد غدیر باید عمیق و گساترده باشد .کار در موضوع غدیر باید
پیوسته و دائم باشد و در مورد غدیر باید متخصص تربیت کرد.
 کار در مورد غدیر باید یک منظوره باشد (فقط غدیر)
 کار مربوط به غدیر ،کاری بزرگ و پر جاذبه است.
َّ
 ان شاء الله خدای متعال به شما توفیق بدهد این کار بزرگ ،خوب و پر جاذبه را انجام دهید.
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معنای غدیر
تالش هایی که انسان ها می کنند ،بعضی مربوط ب ه مسائل شخصی آنهاست که بخش کوچک تری از فعالیت های انسانی را شامل می شود -
مثل معیشت و معنویت و عواطف و ارتباطات شخصی آنها با این و آن  -ااما بخش بزرگ تر فعالیت های انسانی ،فعالیت هایی است که در صحنه
جامعه با تالش جمعی صورت می گیرد ،که به آن «سیاست» می گویند؛ سیاست های اقتصادی ،سیاست های اجتماعی ،سیاست های نظامی،
سیاست های فرهنگی ،سیاست های مدنی ،سیاست های بین المللی .اینها بخش عمده تالش انسان ها در زندگی خود است.
چرا عمده اسات؟ چون این سایاست ها در واقا افراد را در فعالیت های شخصی خود به سمت و سوی ا
خاصی می کشاند .عمده تالش انسان،
ا
تالش کالنی است که جهت گیری های کلی فعالیت های شخصی و ریز و کوچک را هم جهت می دهد .دین ،به هر دو صحنه مربوط می شود؛
هم صحنه تالش های فردی انسان ،هم صحنه سیاست که صحنه بسیار گسترده و وسیعی برای زندگی انسان است.
دو آفت ،هم دینداری را ته دید می کند و هم سیاست را .یکی از آفت های دینداری این است که دینداری یک جامعه یا یک شخص ،با انحراف یا
بی مباالتی یا ا
تحجر و جمود یا فراموش کردن نقش عقل یا التقاط و از این چیزها همراه شااود .آفت دیگر دینداری این اساات که دین به زندگی
شخصی محدود شود؛ عرصه وسیا زن دگی جمعی انسان ها و جامعه را فراموش یا درباره آن سکوت کند و از آن کناره بگیرد.
دو خطر هم سیاست را تهدید می کند :یکی این است که سیاست از اخالق فاصله بگیرد و از معنویت و فضیلت خالی شود؛ یعنی شیطنت ها بر
سیاست غلبه پیدا کند؛ هواهای نفسانی اشخاص ،سیاست را قبضه کند؛ منافا طبقات زورگو و زر ساالران جواما ،سیاست را به دست گیرد و
به این سامت و آن سامت بکشااند .اگر این آفت به سیاست خورد ،آنگاه همه صحنه اجتماعی انسان ها دچار عیب و آفت می شود .آفت دیگر
سیاست این است که انسان های کوته بین ،کودک منش و ضعیف ،سیاست را در دست گیرند و زمام سیاست از دست های ُپر قدرت خارج شود
و به دست انسان های بی کفایت بیفتد.
راهکار چیست؟ بهترین شکل و راهکار این است که در رأس سیاست و اداره امور جواما ،کسانی قرار گیرند که دینداری و سیاستگذاری آنها این
دو آفت را نداشته باشد؛ یعنی کسانی اداره امور جواما را برعهده گیرند که دیندار و دارای ا
معنویت باشند؛ فکر دینی آنها بلند باشد؛ از انحراف و
خطا و التقاط و کج بینی در دین مصون باشند؛ از ا
تحجر و جمود و متوقف ماندن در فهم دین برکنار باشند؛ دین را ملعبه دست زندگی خود نکنند؛
از لحاظ سیاست ،انسان های باکفایت و با تدبیر و شجاعی باشند و سیاست را از معنویت و اخالق و فضیلت جدا نکنند.
چنین کسانی اگر زمام امور یک جامعه را به دست گرفتند ،آنگاه جامعه از بیشترین خطراتی که ممکن است برای آن پیش بیاید ،محفوظ خواهد
ماند .اوج چنین ا
وضعیتی کجاست؟ آنجاست که یک انسان معصوم از خطا و اشتباه در رأس قدرت سیاسی و دینی قرار گیرد .امام یعنی این .امام
معصوم ،انسان واالیی است که از لحاظ دینی ،قلب او آیینه تابناک انوار هدایت الهی است؛ روح او به سرچشمه حتی متصل است؛ هدایت او،
هدایت خالص است؛ از لحاظ اخالق انسانی ،رفتار و اخالق او صد در صد همراه با فضیلت است؛ هوای نفس در او راهی ندارد؛ گناه بر او چیره
نمی شود؛ شهوت و تمایالت انسانی ،او را مغلوب خود نمی کند؛ خشم و غضب ،او را از راه خدا دور نمی کند؛ از لحاظ سیاسی ،بینش وسیا او
آنچنان است که آرام ترین حرکات و ریزتری ن حوادث را در صحنه زندگی جامعه ،با چشم تیزبین خود می بیند  -که امیرالمؤمنین (علیه الصاله و
َّ
الساالم) فرمود« :والله ال اکون کالضبا تنام علی طول اللدم؛ یعنی من کسی نیستم که بشود با الالیی او را خواب کرد»  -در مواجهه با حوادث
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زندگی و وقایا کمرشکن ،از خود شجاعت و اقتدار روحی و معنوی نشان می دهد؛ جانش برای او ارزشی ندارد ،ااما برای جان انسان ها ،حتی
غصه دق کند ،ا
مردم دوردست ،حتی زنانی که جزو پیروان دین نیستند ،ارزش قائل است و می گوید اگر کسی از ا
حق دارد.
امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) در مقابله با خطرها آنچ نان شجاعانه عمل می کند که می گوید کسی نمی توانست با فتنه ای که من چشم
آن را در آورم  -منظور ،فتنه خوارج است  -یا فتنه ناکثین در افتد .آن ا
معنویت و دین و اخالق و فضیلت از یک طرف ،آن بینش عمیق و شجاعت
و فداکاری و عواطف رقیق انساانی در کنار صاالبت و استحکام معن وی و روحی از طرف دیگر؛ همه اینها ناشی از عصمت است؛ چون خدای
متعال او را به مقام عصمت برگزیده است و گناه و اشتباه در کار او وجود ندارد .اگر چنین کسی در رأس جامعه باشد ،اوج مطلوب همه رسالت
هاست .این معنای غدیر است .در غدیر ،چنین کاری اتفاق افتاد.1
راه تمسک حقیقی به والیت امیرالمؤمنین علیه السالم
ً
اگر ما هم بخواهیم حقیقتا از متمسکین به والیت امیرالمؤمنین باشیم ،باید خودمان و محیط زندگی مان را به عدل نزدیک کنیم .بزرگ ترین نمونه
این است که هرچه بتوانیم ،استقرار عدل کنیم .چون دامنه عدالت نامحدود است.
هرچه بتوانیم عدل را در جامعه بیشتر مستقر کنیم ،شباهت ما به امیرالمؤمنین و تمسک ما به والیت آن بزرگوار بیشتر خواهد شد.

2

شهر الوالیه
ا
علت ا
اهمیت غدیر ،مسالله والیت اسات .در این ماه  -ذی حجه الحرام  -هم عید غدیر را داریم و هم روز مباهله را که آن هم اشاره روشنی به
مسالله والیت اسات .به خاطر این دو خاطره  -که هر دو مربوط به والیت اسات  -بعضی از بزرگان ،این ماه را «شهر الوالیه» و افضل ماه ها
دانسته اند .3
عیدی بزرگ تر از سایر اعیاد
ً
عید غدیر ،حقیقتا یکی از عظیم ترین اعیاد اساالمی است و بنابر بعضی از روایات ،بزرگ تر از اعیاد دیگر است و در این باب که فضیلت عید
غدیر نیست به دیگر اعیاد ،چقدر افزون تر است ،روایات معتبری هم داریم .4
غدیر ،عیدی حقیقی

 -1بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در سال روز عید سعید غدیرخم .1331/12/24
 -2بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسؤوالن و کارگزاران نظام به مناسبت عید غدیرخم .1331/12/1
 -3سخنرانی در دیدار با جمعی از علما ،مسؤوالن و مردم شهرهای الهیجان و رباط کریم ،جمعی از دانش آموزان و فرهنگیان استان های تهران و کرمان و مازندران ،رئیس و
مسؤوالن سازمان ثبت احوال ،جمعی از مسؤوالن و مدیران سازمان مسکن .1333/11/44
 -4سخنرانی در دیدار با جمعی از علما ،مسؤ والن و مردم شهرهای الهیجان و رباط کریم ،جمعی از دانش آموزان و فرهنگیان استان های تهران و کرمان و مازندران ،رئیس و
مسؤوالن سازمان ثبت احوال ،جمعی از مسؤوالن و مدیران سازمان مسکن .1333/11/44
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مسالله غدیر؛ یعنی گزینش علم و تقوا و جهاد و ورع و فداکاری در راه خدا و سابقت در ایمان و اسالم و تکیه روی اینها در تشخیص و تعیین
مدیریت جامعه .این قضیه ،یک قضیه ارزشی است .به این معنا ،غدیر نه برای شیعیان ،بلکه برای همه مسلمانان ،آموزنده و حاوی درس است و
ً
می تواند مورد تجلیل و تکریم قرار بگیرد .عید غدیر ،حقیقتا برای مردم عید است؛ چون به یاد آورنده یک امر حساس و مهم است.
ا
امروز گرفتاری های عمده ملت ها در دنیا ،گرفتاری ناشی از مدیران و دست های گرداننده جامعه است .آنها فاسدند که فساد در دولت ها ،ریشه
ا
همه ارزش ها و اصالت ها را می کند و از بین می برد .آنها فاسدند که ملت ها،ذلیل و برده و نوکر صفت بار می آیند .آنها فاسدند که قدرت های
ا
شایطانی ،بر ملت هایشاان تسلط پیدا می کنند .آنها فاسد و بی بند و بارند که در متن جواما شان ،ایمان به کلی رخت بر می بندد .امروز ،این
بالی عمومی جواما غربی است؛ بالی بی ایمانی و سردرگمی و عدم تکیه روحی به یک نقطه مطمئن و بقیه انواع فساد هایی که در دنیا هست.
چیز خیلی خطرناک و بالی بزرگی است و همین نقطه ،جوامعی را که به آن دچار هستند ،به باد فنا خواهد داد .این ظواهر ،تعیین کننده نیست.
ا
این مهم است که آحاد یک ملت ،بر گرد یک محور ایمانی جما نشده باشند.
نقش غدیر در مدیریت جواما انسانی
البته آقایان و به خصوص مسؤوالن ،این نکته را ا
توج ه داشته باشند که اگر ما بر نقش مدیریت و سرپرستی در جامعه اسالمی تکیه می کنیم و آن را
تعیین کننده معرفی می نماییم ،با یک گزینش ،قضیه تمام نمی شود .اینطور نیست که یک شخص ،در رأس برگزیده بشود و شرایط الزم را داشته
باشد ،بعد دیگر همه چیز به خودی خود ،حل خواهد شد .تلثیر مدیران باال در سرنوشت جامعه هم تا حدود زیادی از این جهت است که مدیر
برتر و باالتر ،این قدرت را دارد که دست ها و ایادی چرخاننده چرخ های کشور را سالم انتخاب بکند؛ یعنی سالمت آنها ،جزو سالمت دستگاه
حکومت است.
وقتی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیه الصاااله و السااالم) در رأس حکومت قرار می گیرد ،تمام شاااخه های مدیریت در جامعه ،به طرف
صالح حرکت می کند؛ به طوری که اگر یک توشه از مجموعه این دستگاه مدیریت ،ناسالم و ناپاک و غیر منطبق با معیارها باشد ،برای قطا و
قلا و قما آن ،امیرالمؤمنین علیه السالم جنگ چندین ماهه را بر خودش هموار می کند.
یعنی مجموعه دساتگاه مدیریت کشاور ،باید علوی باشد .آن دستگاهی که حکومتش به شکل والیت است ،ارتباط بین ولی و مردم ،غیر قابل
انفکاک می باشد .والیت ،یعنی سرپرستی ،پیوند ،ارتباط ،اتصال ،به هم پیچیده شدن دو چیز ،به هم جوشیدگی و به هم پیوستگی کسانی که با
یکدیگر والیت دارند .معنا و شااکل و مفهوم والیت در جامعه و نظام اسااالمی ،این اساات .از این جهت ،در جامعه اسااالمی ،کلمه والیت به
حکومت اطالق می شود و رابطه بین ولی و مردم ،یک رابطه والیتی است و ارتباط و اتصال آنها ،غیر قابل انفکاک می باشد و تمام اجزای این
جامعه ،با یکدیگر متصلند و از هم جدا نیستند .قضیه ،مثل دستگاه های سلطنت ،دستگاه های قدرت و کودتاچی هایی که بر یک جامعه مسلط
می شوند ،نیست.
در جامعه اسالمی ،دستگاه مدیریت و حاکمیت جامعه ،همه و همه ،متکی به مردم ،جزو مردم ،همراه با مردم ،متصل به مردم  -به تمام معنای
اتصاال  -هساتند و جدا نیساتند .آنجایی که دساتگاه های حکومت ،به راهی می روند و مصالر مردم ،به راه دیگری ،به خاطر همین احساس
جدایی است .مصالر دستگاه حاکم ،یک چیز است؛ مصالر مردم ،یک چیز دیگر .مصالر دستگاه حاکم ،پیوند با آمریکا و قدرت های مسلط و
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اساااتعماارگران و غارتگران منابا نقتی و این چیزهاسااات  -همچنان که در دوران رژیم منحوس پهلوی ،در کشاااور ما بود و امروز در خیلی از
کشورهای دیگر هست  -مصالر مردم ،یک چیز دیگر است .مصالر مردم در این است که آن دستگاه حاکم و آن نوکران و پیوستگان بیگانه را از
سر راه ک مال خودشان بردارند .مصالر این دو ،به کلی در دو جهت قرار دارد .لیکن در نظام اسالمی ،اینطور نیست .در نظام اسالمی ،حاکم ،ولی
و دوست و سرپرست و برادر و مرتبط و برای مردم است.
این ،یکی از افتخارات جمهوری اساالمی اسات که توانسته والیت اسالمی را پیاده کند .ما هنوز نتوانسته ایم خیلی از احکام اسالمی را به طور
َّ
کامل تحقق ببخشایم .یک جامعه ،به طور کامل اساالمی بشاود ،زمان زیادی الزم است؛ لیکن بحمدالله مسلله حکومت و والیت ،در جامعه
اسالمی ما تحقق بخشیده شد .شکل اسالمی ،علی رغم طرد و نفی و بغض و عناد قدرت های جهانی ،در جامعه ما پیاده شد .دشمنان اسالم،
َّ
مخالفت هم کردند؛ ااما بحمدالله روز به روز در جامعه ما ،ثابت تر و درخشان تر و ماندگارتر شده است.
ما مسؤوالن وظیفه داریم که والیت الهی و اسالمی را در جامعه خودمان ،در شکل پر جاذبه آن ،برای انسان های مشتاق و محروم ،هرچه بیشتر
تحقق ببخشایم .قدم ااول این اسات که از راه مردم جدا نشاویم و فراموش نکنیم که همین مردم ،پا برهنگان ،طبقات ضعیف ،این کسانی که در
معیارهای مادی جواما ،چیزی به حسااب نمی آیند ،صااحبان اصالی کشاورند و پیروزی های این انقالب و این کشور و ا
عزت ایران ،به خاطر
فداکاری های آن ان به دست آمده است .فراموش نکنیم که این مردم بودند که اسالم را برای این کشور الهی و اسالمی خواستند و اراده کردند و آن
را تحقق بخشیدند .از مردم جدا نشوید .1
غدیر ،عید والیت ،سیاست و دخالت مردم در حکومت
امام راحل بزرگوار ما ،بزرگ ترین ا
حق را از این ناحیه به گردن اامت اسالمی دارد که آحاد مردم را به مسؤولیت خودشان که دخالت در امر حکومت
متنبه و واقف کرد .از این روست که در نظام اسالمی ،هر کس ا
است ،ا
متدین به عقیده و شریعت اسالمی باشد ،در امر حکومت دارای مسؤولیت
است .هیچ کس نمی تواند خود را از موضوع حکومت کنار بکشد ،هیچ کس نمی تواند بگوید« :کاری انجام می گیرد؛ به من چه؟!» در موضوع
حکومت و مسائل سیاسی و مسائل عمومی جامعه در نظام اسالمی« ،به من چه» نداریم! مردم برکنار نیستند .بزرگ ترین مظهر دخالت مردم در
امور حکومت ،غدیر است .خود غدیر این را به ما آموخت و لذاست که عی د غدیر ،عید والیت است ،عید سیاست است ،عید دخالت مردم در
ا
امر حکومت است ،عید آحاد ملت و امت اسالمی است .این عید ،مخصوص شیعه هم نیست .جا دارد و حق آن است که همه اامت اسالمی ،این
روز را برای خودشاان عید بدانند .غدیر ،عید امیرالمؤمنین (علیه الصااله و الساالم) هم هسات و شایعیان آن حضرت ،به طور وی ه از این عید
استفاده می کنند .2

 -1سخنرانی در دیدار با جمعی از علما ،مسؤوالن و مردم شهرهای الهیجان و رباط کریم ،جمعی از دانش آموزان و فرهنگیان استان های تهران و کرمان و مازندران ،رئیس و
مسؤوالن سازمان ثبت احوال ،جمعی از مسؤوالن و مدیران سازمان مسکن .1333/11/44
 -2بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام ،به مناسبت «عید غدیر» .1333/2/13
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غدیر ،امضا و اثبات فضایل و ارزش های امیرالمؤمنین
در روز غدیر ،این حرکت عظیمی که طبق روایات متواتره ،به وسایله نبی اکرم صالی الله علیه وآله انجام شد ،دارای ابعادی بود .البته یک بعد،
فضیلت امیرالم ؤمنین بود .مردم هم می دانستند و از نزدیک این فضایل را در آن بزرگوار مشاهده می کردند .پیامبر اکرم ،و در واقا اراده الهی هم
همان فضایل و ارزش ها را معتبر دانست و براساس آن ارزش ها ،والیت و حاکمیت بعد از پیامبر را تعیین کرد .معلوم شد آن کسی می تواند در
مرتبه حکومت بر مسلمین قرار بگیرد ،که دارای آن ارزش ها باشد .الزم نبود که پیامبر اکرم ،فضایل امیرالمؤمنین را در آن روز بیان کند؛ مردم می
دانستند.
«ابن ابی الحدید» می گوید :فضاایل علی بن ابی طالب به طوری در آن روز برای مردم واضر بود که بعد از رحلت پیامبر ،احدی از مهاجران و
اغلب انصار شک نداشتند که مسلله خالفت بر علی قرار خواهد گرفت؛ یعنی در نظر آنان جزو مسلمات بود .در موارد دیگر ،خود رسول اکرم هم
راجا به امیرالمؤمنین چیزهای زیادی فرموده است .آنچه از طرق ما شیعیان و نیز از طریق اهل ا
سنت روایت شده ،متواتر است .خیلی از فضایل
را به شکل متواتر ،هم شیعه و هم سنی روایت کرده اند؛ مخصوص شیعه نیست .حتی یکی از مورخان قدیمی مشهور « -ابن اسحاق» صاحب
سایره معروف  -می گوید :پیامبر به امیرالمؤمنین فرمود :اگر بیم این را نداشاتم که مردم در باب تو حرف هایی بزنند که پیروان عیسای درباره او
زدند ،چیزی را درباره تو می گفتم که هرجا عبور می کنی ،مردم خاک زیر پای تو را به عنوان اتبرک بردارند.
این روایت شاید از طرق شیعه هم نقل شده باشد؛ من ندیده ام.
«ابن ابی الحدید» از «ابن اساحاق» نقل می کند؛ یعنی کساانی که معتقد به نصااب امیرالمؤمنین هم نیساتند ااما این حرف ها را در فضااایل آن
حضرت دارند.
این ،یک بعد واقعه غدیر اسات؛ یعنی امضااء و اثبات فضاایل و اینکه این فضایل و ارزش ها ،به حکومت و به این ارزش قراردادی در جامعه
اساالمی منتهی می شاود .این بعد ،بعد بسایار مهمی اسات و معلوم می شاود که در اسالم ،طبق دید پیامبر و وحی الهی ،حکومت تابا ارزش
هاست؛ تابا چیزهای دیگر نیست .این خود ،یک اصل اسالمی است .1
غدیر ،نتیجه فضایل و کماالت امیرالمؤمنین علیه السالم
ً
ا
شخصیت امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم)  -در ابعاد این
حقیقتا روز بزرگ و عید تعیین کننده و عظیم القدری است .این روز ،هم از لحاظ
ا
شخصیت عظیم و خصوصیات شخصی و سیاسی و اجتماعی که در این مرد الهی و ملکوتی وجود داشت ،نه در زمان نبی اکرم (علیه و علی آله
الصاله و السالم)و نه بعد از او ،غیر از امیرالمؤمنین کسی را با این خصوصیات سراغ نداریم  -قابل اعتنا و ا
توجه و بررسی است ،و هم از لحاظ
خود این حادثه و نصب عجیب .در مورد امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) ،همه کسانی که از روی مدارک با حاالت آن بزرگوار آشنایی دارند،

 -1سخنرانی در دیدار با مسؤوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران ،به مناسبت عید سعید غدیر.1331/4/24 ،
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باید اقرار کنند که امیرالمؤمنین (علیه الصااله و السااالم) ،به واساطه غدیر به شا ا
اخصایت واالی خود نرسااید .غدیر چیزی نبود که گوهر نایاب
امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) را شکل دهد .غدیر ،نتیجه فضایل ،مزایا و کماالت آن حضرت بود .البته افتخار برخورداری از فرمان الهی،
از نصاب پیغمبر و از بیعت مؤمنین و صاحابه ،افتخار بزرگی است .ااما بزرگ تر از آن ،خصوصیاتی است که در این انسان واال و بی نظیر وجود
داشت ،که به چنین حادثه و دستور نصبی از طرف پروردگار منتهی شد .1
غدیر ،صحنه تثبیت ارزش ها
آنچه که در ماجرای غدیر از دیدگاه مطالعه کنندگانی از قبیل ما می شاود فهمید ،مضامون این نصب الهی در باب ا
کیفیت اداره کشور و گزینش
انسان های صالر برای مسؤولیت های بزرگ است .البته کسانی که اهل بینش عالی عرفانی ا
حق شناسانه هستند و دلشان با منابا نور و معرفت
متصل است ،ای بسا حقایق دیگری را هم در این ماجرا می فهمند .آنچه ما در این ماجرا احساس می کنیم ،این است که با نصب امیرالمؤمنین
(علیه الصاله و السالم) در روز غدیر ،پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله به دستور پروردگار ،این حقیقت را از اسالم آشکار کرد که مسؤولیت بزرگ
اداره جامعه در نظام اسااالمی ،چیزی نیساات که نساابت به معیارهای اسااالمی ،بشااود درباره آن از موردی صاارف نظر کرد .در این کار بزرگ،
صددرصد باید معیارها و ارزش های اسالمی در نظر گرفته شود.
باالتر از امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) کیست؟ همه خصوصیاتی که از نظر اسالم ،ارزش است و البته از نظر عقل سالم توأم با انصاف هم،
همان ها ارزش محسوب می شود ،در امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) جما بود .ایمان او ،اخالص او ،فداکاری و ایثار او ،تقوای او ،جهاد
او ،سبقت او به اسالم ،بی اعتنایی او به هرچه غیر خدا و هرچه غیر از هدف خدایی ،بی اعتنایی او به زخارف ا
مادی ،بی ارزش بودن دنیا در نظر
ا
انساانیت در او از همه ابعاد ،خصاوصایاتی است که در زندگی امیرالمؤمن ین (علیه الصاله و السالم) واضر است.
او ،علم او ،معرفت او و اوج
مورخین و ا
ادعای این حرف ها ،مخصوص شیعه هم نیست .همه مسلمین و ا
محدثینی که درباره امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) خواسته اند
به انصاف حرف بزنند ،همین خصوصیات و بیش از اینها را بیان کرده اند.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ،در آن روز در مقابل چشم کسانی که این خصوصیات را در امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) می شناختند ،او
را به منصب والیت نصب کرد .معنای این نصب ،ا
اهمیت دادن به آن معیار هاست .این همان نکته ای است که باید در نظام و جامعه اسالمی ،تا
قیام قائم مورد نظر همه باشد .اگر مسلمین در طول تاریخ نتوانسته اند از مواهب اسالمی به طور کامل بهره ببرند ،به دلیل نقیصه بزرگ ناشی از
نشناختن معیارها بوده است.
ً
َّ
آن کس که در دل خود ایمان دارد و در عمل خود ،آنچه را الزمه ایمان است رعایت می کند ،حقیقتا عزیز است .بحمدالله ،احساس ع ازت هم در
ا
دل ملت ما هست و این از برکات رعایت همان ارزش هایی است که در غدیر تثبیت شد .2

 -1بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام ،به مناسبت «عید غدیر» .1333/3/3
 -2بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسؤوالن و کارگزاران نظام به مناسبت عید غدیرخم 1331/12/1
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غدیر ،زمینه ساز استمرار حرکت پیامبر خاتم صلی الله علیه وآله
ا
عید غدیر ،عید بسیار بزرگ و خاطره عظیم تاریخی است؛ لیکن در مضمون عید غدیر درس هایی وجود دارد که هرگاه ملت اسالم این درس ها را
ً
به گوش جان بشنود ،حقیقتا از این روز بهره خواهد برد.
ا
ً
در واقعه غدیر ،درس های بزرگی وجود دارد :ااوال این واقعه جزو وقایا مسلم تاریخ اسالم است .اینطور نیست که فقط شیعه حدیث غدیر را نقل
کرده باشد .در بین علما و ا
محدثان اهل ا
سنت ،تعداد بسی اری این حدیث را نقل کرده اند و همان طور که شیعه این احادیث را بیان کرده است ،آنها
هم بیان کرده اند .فهم علما و دانشمندان  -همانند فهم خود ا
حضار آن حادثه  -از این عمل پیغمبر ،که دست امیرالمؤمنین را بلند کرد و فرمود:
«من کنت مواله فهذا علی مواله» این بود که پیغمبر ،امیرالمؤمنین را برای جانشاینی خود نصاب کرد .نمی خواهیم وارد مسلله شیعه و سنی و
اختالفات و درگیری های اعتقادی شویم  -دنیای اسالم تا امروز هرچه از دعوای شیعه و سنی کشیده ،بس است!  -ولی معرفتی که در این کالم
عمیق پیغمبر وجود دارد ،باید درست فهمیده شود؛ پیغمبر امیرالمؤمنین را منصوب کرد.
ا
ا ُ
ا ُ
َُاُ ُ ُ ْ َ ْ ْ
تاب َوالحک َم َه َو ُی َزکیه ْم »1یا در جای دیگر « َو ُی َزکیک ْم َو ُی َعل ُمک ُم
پیغمبر برای این مبعوث شده بود که مردم را تعلیم دهد و تزکیه کند؛«یعلمهم الک
ْ َ ْ ْ
تاب َوالحک َم َه »2باید انسان ها ،هم آموزش داد ه شوند و هم تزکیه شوند ،تا این کره خاکی و این جامعه بزرگ بشری بتواند مثل یک خانواده
الک
نبوت ها و بعثت ها این است .هر کدام از انبیا به ا
سالم ،راه کمال را طی کند و از خیرات این عالم بهره مند شود .هدف همه ا
نبوت مبعوث شدند،
این اقدام بزرگ تعلیم و تربیت را تا آن ا
حدی که امکانات زمان اجازه می داد ،پیش بردند؛ ااما دین خاتم و ا
نبی خاتم باید این حرکت عظیم الهی را
ا
ابدیت بخشاد؛ چون پیغمبر دیگری مبعوث نخواهد شاد تا بشار به آن سر منزل نهایی خود در این عالم  -که زندگی در کره خاکی و در خانواده
بشری ،باید همراه با صلر و صفا و عدالت و با بهره مندی از خیرات عالم باشد  -نزدیک شود و باالخره به آن برسد .چگونه می شود بشریت را
ا
مستمری از موضا حکومت و قدرت سیاسی  -آن هم
به آن سرمنزل نهایی نزدیک کرد؟ آن وقتی که این تربیت مستمر باشد .باید تعلیم و تربیت
قدرت سیاسی کسی مثل پیغمبر؛ یعنی معصوم  -این جامعه بشری را به تدریج پیش ببرد و تربیت کند و ناهنجاری ها را در میان آنها کاهش دهد
تا بشاریت بتواند به آن نقطه ای که شروع زندگی سعادتمندانه همه انسان هاست  -که ما آن دوره را ،دوره حضرت ا
ولی عصر (ارواحنا فداه) می
دانیم  -برسد .دوره ا
ولی عصر (ارواحنا فداه) ،دوره آغاز زندگی بشر است؛ دوره پایان زندگی بشر نیست .از آنجا حیات حقیقی انسان و سعادت
حقیقی این خانواده عظیم بشاری تازه شاروع خواهد شد و استفاده از برکات این کره خاکی و استعدادها و انرژی های نهفته در این فضا ،برای
انسان بدون ضرر ،بدون خسارت ،بدون نابودی و ضایا کردن  -ممکن خواهد شد .درست است که امروز بشر از چیزی استفاده می کند ،ااما به
یک چیز دیگر ضرر می زند .امروز نیروی اتم را کشف می کند ااما نیروی اتم را برای نابودی انسان به کار می برد؛ نفت را از اعماق زمین استخراج

 -1سوره بقره ،آیه .121
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می کند ،ااما این نفت در راه تضاییا و تخریب محیط زیسات انساان به کار می رود؛ کما اینکه در این صاد سال اخیر این گونه بوده است .بشر
نیروهای ا
محرکه و انرژی های پنهان و اقوه بخار و سایر نیروها را کشف می کند ،ااما انسان ها را به انواع و اقسام گرفتاری های جسمانی از ناحیه
این مشاکالتی که زندگی مادی برای انساان ها به وجود می آورد ،آلوده می کند .به بشار سرعت و سهولت داده می شود؛ ااما خیلی چیزها از او
َّ
گرفته می شود .از آن طرف هم تخریب ارزش های اخالقی است که امروز انسان دچار آنهاست؛ لیکن در دوران ظهور حضرت بقیه الله (ارواحنا
فداه) قضیه این گونه نیست.
بشار از خیرات عالم ،از انرژی های پنهان و از نیروهای نهفته در طبیعت ،اساتفاده بی ضرر و بی خسارت می کند؛ استفاده ای که مایه رشد و
پیشرفت انسان است .همه پیغمبران آمده اند تا ما را به آن نقطه ای برسانند که زندگی بشر تازه شروع می شود .پیغمبر خاتم اگر بخواهد انسان ها
را به مقتضاای دین خاتم به اینجا برساند ،باید چه کار کند؟ باید این تربیتی که او ارزانی انسان ها کرده است ،مستمر و طوالنی باشد و چندین
نسل را پی در پی شامل شود .خود پیغمبر اکرم که از دنیا خواهد رفت « -إ َّن َ
ک َم ای ٌت َو إ َّن ُه ْم َم ای ُتون - »1پس باید کسی را نصب کند که بعد از خود
ً
او دقیقا همان راه و همان جهت و همان شیوه را مورد استفاده قرار دهد ،و او علی بن ابی طالب است .معنای نصب غدیر این است.
اگر آن روز اامت اساالمی ،نصاب پیغمبر را درست و با معنای حقیقی خودش درک می کرد و تحویل می گرفت و دنبال علی بن ابی طالب علیه
الساالم راه می افتاد و این تربیت نبوی استمرار پیدا می کرد و بعد از امیرالمؤمنین هم انسان های معصوم و بدون خطا ،نسل های بشری را مثل
خود پیغمبر ،پی در پی زیر تربیت الهی خویش قرار می دادند ،بشریت بسیار زود به آن نقطه ای می رسید که هنوز به آن نقطه نرسیده است .علم
و فکر بشاری پیشارفت می کرد؛ درجات روحی انساان ها باال می رفت؛ صالر و صفا در بین انسان ها برقرار می شد و ظلم و جور و ناامنی و
تبعیض و بی عدالتی از بین مردم رخت بر می بساات .اینکه فاطمه زهراعلیها السااالم  -که در آن زمان عارف ترین انسااان ها به مقام پیغمبر و
امیرالمؤمنین بود  -فرمود اگر دنبال علی راه می افتادید ،شما را به چنین سر منزلی هدایت می کرد و از چنین راهی می برد ،به همین خاطر است.
ولی بشر زیاد اشتباه می کند.
در تاریخ ،اشتباهات بزرگ همیشه سرنوشت انسان ها را با مشکالت بزرگ دچار کرده است .ماجرای سیر انسان در دوران ا
نبوت ا
نبی خاتم صلی
الله علیه وآله ،ماجرای بسایار پرحادثه و داستان بسیار مهم و حامل فلسفه بسیار عمیقی است .در سال امیرالمؤمنین  -که امسال و سال های
ا
ا
دیگر هم متعلق به ایشان است  -شایسته است که این فلسفه مورد مداقه قرار گیرد .امروز هم بشر باید همان حرکت و تالش را انجام دهد .جواما
بشری هرچه با عدالت و معنویت همراه شوند و هرچه انسان ها از رذایل اخالقی ،خودخواهیها ،بد اندیشی ها ،بد دلیها ،شهوت رانی ها و خود
پرساتی ها دور شاوند ،آن آینده نزدیک تر خواهد شاد .بشار در طول تاریخ در کج راهه هایی قرار گرفته و به راه افتاده که او را از سرمنزل نهایی
خودش بسیار دور کرده است .2
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رشحه ای از رشحات والیت در اسالم
ا
اگر ملت ها قطا نظر از مذاهب و ادیانی که بر آنها حاکم است ،بخواهند راه سعادت را پیدا کنند ،باید به والیت اسالمی برگردند.
البته این والیت اسالمی به شکل کامل ،در یک جامعه اسالمی عملی است :چون والیت براساس ارزش های اسالمی  -یعنی عدالت اسالمی،
ا
علم اسالمی و دین اسالمی  -است؛ ااما به شکل غیر کامل ،در همه ملت ها و در میان همه جواما عملی است .اگر می خواهند کسی را به عنوان
رهبر و حاکم بر جامعه انتخاب کنند ،سراغ آن کسی که سر مایه داران معرفی می کنند ،نروند؛ سراغ پارساترین و پاکترین و بی اعتنا ترین انسان
ها به دنیا بروند؛ آن کسی که قدرت را سرمایه شخصی خود به حساب نمی آورد و از آن برای سود شخصی خویش استفاده نمی کند.
این ،رشحه ای از رشحات والیت در اسالم است و دمکراسی های جاری عالم از آن بی نصیبند .این ،از برکات اسالم است .لذا از ااول انقالب هم
همین عنوان والیت و والیت فقیه  -که دو مفهوم است؛ یکی خود مفهوم والیت ،یکی اینکه این والیت متعلق به فقیه و دین شناس و عالم دین
است  -از طرف کسانی که در حقیقت تحمل این بافت ارزشی کامل را نم ی توانستند و نمی توانند بکنند ،مورد تعرض شدید قرار گرفت .امروز
هم همین طور است .خوشبختانه مردم این راه را شناخته اند .این ،از برکات غدیر و اسالم و زندگی امیرالمؤمنین و نیز حکومت کوتاه آن بزرگوار
است .1
حقایق نهفته در غدیر
در ماجرای غدیر ،حقایق بسیاری نهفته است .صورت قضیه این است که برای جامعه نوپای اسالمی در آن روز ،که در حدود ده سال از پیروزی
نبی ا
اسالم و تشکیل آن جامعه گذشته بود ،ا
مکرم صلی الله علیه وآله ،موضوع حکومت و امامت را  -با همان معنای وسیعی که دارد  -حل می
کردند و در غدیرخم و در بازگشت از حج ،امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) را به جانشینی خود نصب می فرمودند .خود همین ظاهر قضیه،
البته بسیار مهم است و برای کسانی که در مسائل یک جامعه انقالبی ،اهل تحقیق و ا
تدبر باشند ،یک تدبیر الهی است .ولی ماورای این ظاهر،
ً
حقایق بزرگی وجود دارد که اگر اامت و جامعه اسالمی به آن نکات برجسته ا
توجه کند ،خط و راه زندگی روشن خواهد شد .اساسا اگر در قضیه
غدیر ،عموم مسلمین  -چه شیعیان که این قضیه را قضیه امامت و والیت می دانند و چه غیر شیعیان که اصل قضیه را قبول دارند ،ااما برداشت
توجه خودشان را امروز ا
آنها از این موضوع ،امامت و والیت نیست  -بیشتر ا
متوجه و متمرکز به نکاتی کنند که در قضیه غدیر است ،برای مصالر
مسلمین دستاوردهای زیادی خواهد داشت .2
ابعاد گوناگون غدیر
در باب غدیر ،انسان از ابعاد گوناگونی می تواند نظر بیندازد و بهره معنوی و فکری بگیرد .یکی ،اصل و موضوع «والیت» به عنوان استمرار ا
نبوت
اسات .این ،موضاوع ا
مهمی اسات .ا
نبوت عبارت اسات از گزاردن پیغام پروردگار در میان بشار در برهه ای از زمان و تحقق اراده الهی به وسیله

 -1سخنرانی در دیدار با مسؤوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران ،به مناسبت عید سعید غدیر1334/14/4 ،
 -2سخنرانی در دیدار با مسؤوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران ،به مناسبت عید سعید غدیر.1334/14/4 ،
10

" غدیر در بیان امام خامنه ای

" مد ظله العالی

شخصی که مبعوث و برگزیده پروردگار است .بدیهی است این دوره هم تمام می شد و می گذشت که «إ َّن َ
ک َم ای ٌت َو إ َّن ُه ْم َم ای ُت َ
ون ،»1ااما این حادثه
ا
حاکمیت دین و اراده پروردگار در
الهی و معنوی ،با رفتن پیغمبر ،منقطا نمی شود؛ بلکه هر دو جنبه اش باقی می ماند .یکی جنبه اقتدار الهی،
میان بشار اسات .انبیا مظهر ،اقتدار پروردگار در میان بشار بودند .انبیا که نیامدند مردم را فق ط نصیحت کنند .نصیحت و تبلیغ ،بخشی از کار
پیغمبران است .پیغمبران همه آمدند تا جامعه ای را براساس ارزش های الهی به وجود آورند؛ یعنی در واقعیت زندگی مردم تلثیر بگذارند .بعضی
توانساتند و مبارزات شان به نتیجه رسید؛ بعضی هم نتوانستند .این جنبه از زندگی پیغمبر که مظهر قدرت خدا در زمین و در میان بشر و مظهر
ا
حاکمیت و والیت الهی در میان مردم است ،استمرار پیدا می کند؛ برای اینکه معلوم شود ،دین در هیچ زمانی نمی تواند اثر خود را ببخشد ،مگر
ا
حاکمیت و اقتدار ،در آن وجود داشته باشد.
اینکه زمامداری،
ا
حاکمیت ،با رفتن ا
نبی قطا نمی شود و استمرار پیدا می کند ،یک
جنبه دوم موضوع که آن هم به همین اندازه مهم است ،این است که حال که این
ا
حاکمیت برهنه و بی نصیب از ا
معنویت پیغمبر باشد .درست است که پیغمبر دارای مقام ممتاز استثنایی است و هیچ کس دیگر با او مقایسه نمی
شود؛ ااما استمرار وجود او ،باید متناسب با او باشد .ارزش های وجود ا
مقدس پیغمبر ،باید در کسی که استمرار وجود اوست به قصد ا
ظرفیت آن
نبوت و والیت ،که بایساتی معصوم می بود تا انحراف پیش نیاید ،جز در وجود ا
شاخص ،حف شاود .در آن دوره و فصال مهم از تاریخ ا
مقدس
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السالم ،چنین چیزی ا
متحقق و متبلور نبود .ماجرای غدیر ،این دو چیز را با هم ،در تاریخ اسالم ثبت کرده
ا
شخصیت خود امیرالمؤمنین است .بعد دیگر ،اهتمام ا
نبی اکرم به مسائل بعد از
اسات .لذا ،این یک ُبعد از مسالله غدیر اسات .یک ُبعد دیگر،
وفات خودشان است .اینها د یدگاه های مختلفی است که مسلله غدیر را از همه این جنبه ها می شود مورد بررسی قرار داد. 2
غدیر یک مسلله اسالمی و نه فقط شیعی
غدیر یک مسلله اسالمی است؛ یک مسلله فقط شیعی نیست .در تاریخ اسالم ،پیامبر اکرم یک روز سخنی بر زبان رانده و عملی انجام داده است
که این سخن و این عمل ،از ابعاد گوناگون دارای درس و معناست .نمی شود ما بگوییم که از غدیر و حدیث آن ،فقط شیعه استفاده کند؛ ااما بقیه
مسالمانان از محتوای بسیار غنی ای که در این کالم شریف نبوی وجود دارد و مخصوص یک دوره هم نیست ،بهره نبرند .البته چون در قضیه
غدیر ،نصاب ا میرالمؤمنین (علیه الصااله و الساالم) به امامت و والیت وجود دارد ،شیعه دلبستگی بیشتری به این روز و این حدیث دارد؛ ولی
مضمون حدیث غدیر ،فقط مسلله نصب آن حضرت به خالفت نیست؛ مضامین دیگری هم دارد که همه مسلمانان می توانند از آن بهره ببرند .3
روز طرح رسمی و صریر والیت
ا
در مورد اصال واقعه غدیر ،خوب اسات همه افرادی که به مساائل تاریخ اساالم عالقه مندند ،بدانند که قضایه غدیر ،یک قضایه مسلم است.
ا
محدثان ا
سنی  -چه در دوره های گذشته و چه در دوره های میانی و بعدی -
مشکوک نیست؛ فقط شیعیان نیستند که آن را نقل کرده اند؛ بلکه
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این ماجرا را نقل کرده اند؛ یعنی همین ماجرایی که در سفر حجه الوداع پیامبر اکرم در غدیرخم اتفاق افتاد .از کاروان بزرگ مسلمانان که در این
سفر با پیامبر حج گزارده بودند ،بعضی جلو رفته بودند .پیامبر پیک هایی را فرستاد تا آنها را به عقب برگردانند و ایستاد تا آنهایی که عقب مانده
اند ،برسند .اجتماع عظیمی در آنجا تشکیل شد .بعضی گفته اند نود هزار ،بعضی گفته اند صدهزار و بعضی هم گفته اند صد و بیست و هزار نفر
در آن اجتماع حضور داشتند .در آن هوای گرم ،مردم ساکن جزیره العرب  -که بسیاری از آنها هم اهل بیابان ها و روستاها بودند و به گرما عادت
داشتند  -طاقت نمی آوردند روی زمین داغ بایستند .لذا عبا هایشان را زیر پاهایشان می گذاشتند تا طاقت بیاورند و بایستند .این نکته در روایت
مربوط به اهل ا
سنت هم آمده است .در چنین شرایطی ،پیامبر اکرم از جای برخاست ،امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) را از زمین بلند کرد و
جلوی چشم خالیق نگه داشت و فرمود« :من کنت مواله فهذا علی مواله ،االل ا
هم وال من وااله و عاد من عاداه» .البته این جمالت ،قبل و بعد
هم دارد؛ ااما مهم ترین قسمتش این است که پیامبر در اینجا مسلله والیت  -یعنی حاکمیت اسالمی  -را به طور رسمی و صریر مطرح می کند و
امیرالمؤمنین را به عنوان شاخص ،معین و مطرح می نماید .این را همان طور که البد شانیده اید و من هم عرض کردم ،برادران اهل ا
سنت ما در
ا
کتاب های معتبر  -نه یکی ،نه دو تا؛ در ده ها کتاب معتبر  -نقل کرده اند .مرحوم عالمه امینی اینها را جما کرده است ،و غیر از ایشان هم کتاب
ً
ً
های زیادی در این خصوص نوشته اند .بنابراین ،این روز ،ااوال روز والیت است؛ ثانیا روز والیت امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) است.
در این جمله ای که پیامبر بیان کرده اند ،معنای والیت چیست؟ به طور خالصه معنایش این است که اسالم در نماز و روزه و زکات و اعمال فردی
و عبادات خالصاه نمی شاود .اساالم دارای نظام سیاسی است و در آن حکومتی بر مبانی ا
مقررات اسالمی پیش بینی شده است .در اصطالح و
عرف اسالمی ،نام حکومت« ،والیت» است .والیت ،چطور حکومتی است؟ والیت ،حکومتی است که در آن ،شخص حاکم با آحاد مردم دارای
پیوندهای ا
محبت آمیز و عاطفی و فکری و عقیدتی اسات .آن حکومتی که زورکی باشد؛ آن حکومتی که با کودتا همراه باشد؛ آن حکومتی که
حاکم ،عقاید مردمش را قبول نداشته باشد و افکار و احساسات مردمش را مورد اعتنا قرار ندهد؛ آن حکومتی که حاکم حتی در عرف خود مردم
 مثل حکومت های امروز دنیا  -از امکانات خاص و از برخورداری های وی ه بهره مند باشد و برای او ،منطقه وی ه ای برای اتمتعات دنیوی
وجود داشته باشد ،هیچکدام به معنای «والیت» نیست و والیت ،یعنی حکومتی که در آن ،ارتباطات حاکم با مردم ،ارتباطات فکری ،عقیدتی،
عاطفی ،انسانی و ا
محبت آمیز است؛ مردم به او متصل و پیوسته اند؛ به او عالقه مندند و او منشل همه این نظام سیاسی و وظایف خود را از خدا
می داند و خود را عبد و بنده خدا می انگارد .اسااتکبار در والیت وجود ندارد .حکومتی که اسااالم معرفی می کند ،از دمکراساای های رایج دنیا
مردمی تر است؛ با دل ها و افکار و احساسات و عقاید و نیازهای فکری مردم ارتباط دارد؛ حکومت در خدمت مردم است.
ا
از جنبه ا
مادی ،حکومت برای شخص حاکم و ا
ولی و تشکیالت حکومتی ،به عنوان یک طعمه نباید محسوب شود؛ و اال والیت نیست .اگر آن
کسی که در رأس حکومت اسالم ی است ،برای حکومت ،برای خود ،برای این شلن و مقامی که به او رسیده است یا می خواهد به او برسد ،کیسه
ا
ولی نیست؛ آن حکومت هم والیت نیست .در حکومت اسالمی ،کسی که ا
مادی ای دوخته باشاد ،آن شاخص ،ا
ولی امر است  -یعنی کار اداره
نظام سیاسی به او سپرده شده است  -از لحاظ قانون با دیگران یکسان است .او ا
حق دارد بسیاری از کارهای بزرگ را برای مردم و کشور و اسالم
و مسلمین انجام دهد؛ ااما خودش محکوم قانون است.
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از روز ااول تا امروز  -بخصوص بعد از تشکیل نظام جمهوری اسالمی  -در معنای والیت تحریف کردند؛ به دروغ ،والیت را چیزی غیر از آنچه
که هست ،معرفی کردند .گفتند والیت معنایش این است که مردم محجورند و به سرپرست و اقیم احتیاج دارند .آدم های نام و نشان دار ،این را
ً
صریحا در کتاب ها و مطبوعات شان نوشتند! دروغ محض ،تهمت به اسالم ،تهمت به والیت!
در غدیر ،مسالله والیت ،به عنوان یک امر رسام ی از ساوی پیامبر مطرح شد و امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) به عنوان مصداق آن تعیین
ا
گردید؛ که البته تفاصیل زیادی دارد و شما آن را می دانید .و اگر کسانی هم از تفاصیل آن اطالعی ندارند  -بخصوص جوانان  -بهتر این است که
در نوشته ها و کتاب های استداللی و علمی آن را دنبال کنند .کتاب هایی هم در این زمینه نوشته شده و مفید است .1
امتداد خط همه رسالت های الهی
نباید فقط به چشم یک خاطره فرقه ای نگاه کرد .غدیر در حقیقت معنای خود ،مخصوص شیعه نیست .اگرچه شیعیان به میمنت نصب موالی
ا
امتقیان به مقام امامت و والیت ،در این روز عید می گیرند و شکرگزاری می کنند؛ ااما در حقیقت ،روز غدیر امتداد خط همه رسالت های الهی و
ا
اوج این خط روشن و نورانی در طول تاریخ است .اگر به مضمون رسالت های الهی نگاه کنیم ،می بینیم که در طول تاریخ نبوت ها و رسالت ها،
ا
خط روشن دست به دست گشته ،تا به نبی مکرم خاتم رسیده و در پایان حیات آن بزرگوار ،ا
تجسم و تبلور آن به شکل حادثه غدیر خود را نشان
این
داده است .2
الگوی فراموش نشدنی حکومت
امامت ،یعنی همان اوج معنای مطلوب اداره جامعه در مقابل انواع و اقسام مدیریت های جامعه که از ضعف ها و شهوات و نخوت و فزون طلبی
انسانی سرچشمه می گیرد .اسالم شیوه و نسخه امامت را به بشریت ارائه می کند؛ یعنی اینکه یک انسان ،هم دلش از فیض الهی سرشار و لبریز
باشاد ،هم معارف دین را بشاناساد و بفهمد  -یعنی راه را درسات تشاخیص دهد  -هم دارای قدرت عملکرد باشد  -که « َیای ْح َیی ُخذ ْالک َ
تاب
ب ُق َّوه - »3هم جان و خواسات و زندگی شاخصای برایش حائز ا
اهمیت نباشد؛ ااما جان و زندگی و سعادت انسان ها برای او همه چیز باشد؛ که
امیرالمؤمنین در کمتر از پنج سال حکومت خود ،این را در عمل نشان داد.
شما می بینید که مدت کوتاه کمتر از پنج سال حکومت امیرالمؤمنین ،به عنوان یک نمونه و الگو و چیزی که ا
بشریت آن را هرگز فراموش نخواهد
کرد ،در طول قرن ها همچنان می درخشااد و باقی مانده اساات .این نتیجه درس و معنا و تفساایر واقعه غدیر اساات .ما دو سااال با عنوان نام
امیرالمؤمنین ،جامعه و دل های خود را به عظمت این مقام شاامخ و این چهره فراموش نشدنی تاریخ ا
متوجه کردیم؛ ااما معنای آن این نیست که
وقتی امسال  -که سال  34است  -تمام شود ،دیگر رفتارهای علوی و پرداختن به زندگی امیرالمؤمنین برای ما الزم نیست و تاریخ مصرف آن می

 -1بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضاعلیه السالم در مشهد ا
مقدس .1331/14/3
 -2بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در سال روز عید سعید غدیرخم .1331/12/24
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ا
گذرد؛ نخیر ،ما هر لحظه احتیاج داریم که به آن نقطه الگو و خط نشان و انگشت اشاره ای که در زندگی امیرالمؤمنین وجود دارد ،نگاه کنیم؛ از
آن الگو بگیریم و فاصله طوالنی بین خودمان و او را هرچه ممکن است ،قدم به قدم کم کنیم.
بزرگ ترین خطر برای نظام و حکومتی مثل نظام و حک ومت ما که با نام اسالم به وجود آمده ،این است که ما فراموش کنیم الگوی حکومت ما،
امیرالمؤمنین است؛ به الگوهای رایج دنیا و تاریخ نگاه کنیم و خود را با آنها
مقایسه کنیم؛ به روش حکومت های منحرفی که در طول تاریخ روز به روز به ا
بشریت ضربه زدند ،نگاه کنیم که اگر یک جنبه از زندگی انسان را
رونقی بخشیدند ،جنبه دیگری را دچار ضایعات جبران ناشدنی کردند .1
موضوع غدیر در تحلیل تاریخی حوادث صدر اسالم
ً
صارفا یک مسالله ای که ما جما شایعه به آن اعتقاد داریم و یک ا
عده از مسلمان ها هم به آن اعتقاد ندارند ،این نیست .در نگاه
مسالله غدیر،
تاریخی به اسالم و در تحلیل تاریخی حوادث صدر اسالم ،موضوع غدیر  -یعنی نصب جانشین  -یک ضرورتی بود که اگر آنچنان که تدبیر شده
بود  -تدبیر رحمانی و الهی ،و تدبیر نبوی  -عمل می شد ،بدون تردید مسیر تاریخ بشر عوض می شد و امروز ما در جایگاه بسیار جلو تری از
تا ریخ طوالنی بشریت قرار داشتیم .اینکه یک مکتب و نظام فراگیر نیازهای زندگی بشر ،به وسیله پیامبر خاتم در جامعه فرصت پیاده شدن پیدا
کند ،که این خود یک معجزه بزرگ بود ،که پیغمبر توانست این نظام فکری و عملی را واقعیت ببخشد و بر روی زمین واقعیت ،آن را بنا کند؛ آن
هم در دشوارترین جاها ،خود اینکه در دشوارترین جاها توانسته این بنا پیاده شود و قرار بگیرد ،نشان دهنده این بود که در همه نقاط زندگی بشر و
جغرافیای انساانی آن روز دنیا و بعد از آن ،این بنا قابل تحقق اسات .این شاکل علمی را در مقام عمل ،در دشوارترین صورت ،پیغمبر توانست
تحقق ببخشاد .اگر این حادثه اتفاق می افتاد که حف و گساترش کمی و گسترش کیفی در این موجود خلق شده الهی  -یعنی جامعه اسالمی
نبوی  -می توانست به قدر ده ،دوازده نسل ،پی در پی حراست و حفاظت بشود ،آن وقت مسلم بود که این حرکت در طول تاریخ بشر ،شکست
ناپذیر می ماند .معنایش این نبود که بشر ،دوران انتظاری نخواهد داشت و خود در طول این دوازده نسل ،به نهایت مطلوب خود خواهد رسید.
اگر آن طوری که پیغمبر معین کرده بود ،امیرالمؤمنین بعد امام حسن ،بعد امام حسین ،بعد ائمه دیگر ،یکی پس از دیگری می آمدند ،باز به گمان
بیشاتر ،بشار نیاز به یک دوران انتظار داشت تا بتواند آن جامعه آرمانی را تحقق ببخشد .ااما در آن صورت اگر این تعاقب معصومین ،این دست
های امین و کارآمد ،می توانستند این حادثه ایجاد شده در واقعیت را حف کنند ،آن وقت مسیر بشر ،مسیر دیگری می شد.2
غدیر ،شروع روندی برای رسیدن بشریت به مرحله ای باالتر
ً
امروز بشر عینا همان نیازهایی را دارد که پنج هزار سال پیش ،این نیازها را داشت؛ نیازهای اصولی بشر ،هیچ تفاوتی نکرده است .آن روز هم بشر
از نفوذ قدرت های ستمگر رنج می برد؛ امروز هم شما  -شماها چشمتان باز است  -اگر دنیا را از نفوذ قدرت های ستمگر و ویرانگر نگاه کنید،
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خواهید دید که بشر دارد رنج می برد .آن روز هم نیاز بزرگ بشر عدالت بود و برترین رنج او بی عدالتی؛ امروز هم شما نگاه کنید ،در دنیا بزرگ
ترین مشاکل بشر ،بی عدالتی است .خطاست اگر خیال کنیم که این آزادی فردی  -که لیبرال دمکراسی غرب به بشر هدیه داده  -این نیاز بشر
ً
بوده که قبال نبوده؛ چرا؛ به این شکل هایی که امروز آزادی های فردی هست ،در بسیاری از دوره های تاریخ و در بسیاری از مناطق تاریخ وجود
داشته است .همین محدودیت هایی که امروز به شکل پنهان اراده انسان ها را به زنجیر می کشند ،اینها یک روز به صورت آشکار بوده است .این
تور احاطه کننده بر اراده ،حرکت و حیات انسان ،امروز ریز تر بافته شده ،از خیوط و نخهای باریک تری استفاده شده و با مهارت بیشتری به آن
انداخته می شاود .آن روز این مهارتها نبود؛ ااما آشکار تر و قدر مببانه تر بود .پس نیازهای بشر تفاوتی نکرده است .اگر آن دست به دست شدن
امانت نبوی و گسترش کمی و کیفی متناسب و درست ،انجام می گرفت ،امروز بشر این نیازها را گذرانده بود (نیازهای فراوان دیگری ممکن بود
برای بشر پیش بیاید که امروز ما آن نیازها را حتی نمی شناسیم) آن نیازها ممکن بود باشد؛ ااما دیگر اینقدر ابتدایی نبود .امروز ما و جامعه بشری،
همچنان در دوران نیازهای ابتدایی بشری قرار داریم .در دنیا گرسنگی هست ،تبعیض هست  -کم هم نیست؛ بلکه گسترده است ،به یک جا هم
تعلق ندارد؛ بلکه همه جا هست  -زورگویی هست ،والیت ا
نابحق انسان ها بر انسان ها هست؛ همان چیزهایی که چهارهزار سال پیش ،دو هزار
سال پیش به شکل های دیگری وجود داشته است .امروز هم بشر گرفتار همین چیزهاست و فقط رنگ ها عوض شده است« .غدیر» شروع آن
روندی بود که می توانست بشر را از این مرحله خارج کند و به یک مرحله دیگری وارد کند .آن وقت نیازهای لطیف تر و برتری ،و خواهش ها و
عشق های به مراتب باالتری ،چالش اصلی بشر را تشکیل می داد .راه پیشرفت بشر که بسته نیست! ممکن است هزارها سال یا میلیون ها سال
دیگر بشاریت عمر کند؛ هرچه عمر کند ،پیوساته پیشرفت خواهد داشت .منتها امروز پایه های اصلی خراب است؛ این پایه ها را پیغمبر اسالم
بنیان گذاری کرد و برای حفاظت از آن ،مساالله وصااایت و نیابت را قرار داد ،ااما تخلف شااد .اگر تخلف نمی شااد ،چیز دیگری پیش می آمد.
«غدیر» این اسات .در طول دوران دویسات و پنجاه ساله زندگی ائمه علیهم السالم  -که عمر دوران ظهور ائمه از بعد از رحلت پیغمبر تا زمان
وفات حضرت عسکری ،دویست و پنجاه سال است  -هر وقت ائمه توانسته اند و خودشان را آماده کرده اند تا اینکه به همان مسیری که پیغمبر
پیش بینی کرده بود ،برگردند؛ ااما خوب ،نشده است دیگر .1
غدیر نشانه اهتمام اسالم ،به مدیریت جامعه
تبریک عرض می کنم عید مبارک غدیر را ،که عید بزرگ خداوند و یکی از مقاطا بسیار مهم و تعیین کننده در تاریخ اسالم است .مسلله غدیر و
تعیین امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) به عنوان ولی امر اامت اسالمی از سوی پیامبر مکرم اسالم صلی الله علیه وآله یک حادثه بسیار بزرگ
و پر معناسات؛ د ر حقیقت دخالت نبی مکرم در امر مدیریت جامعه اسات .معنای این حرکت که در روز هجدهم ذی الحجه سال دهم هجرت
اتفاق افتاد ،این است که اسالم به مسلله مدیریت جامعه به چشم ا
اهمیت نگاه می کند .اینطور نیست که امر مدیریت در نظام اسالمی و جامعه
ا
اسالمی ،رها و بی اعتنا باشد .علت هم این است که مدیریت یک جامعه ،جزو اثرگذار ترین مسائل جامعه است .تعیین امیرالمؤمنین هم  -که
مظهر تقوا و علم و شجاعت و فداکاری و عدل در میان صحابه پیغمبر است  -ابعاد این مدیریت را روشن می کند .معلوم می شود آنچه از نظر
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اساالم در باب مدیریت جامعه ا
اهمیت دارد ،اینهاسات .کسانی که امیرالمؤمنین را به جانشینی بالفصل هم قبول ندارند ،در علم و زهد و تقوا و
شاجاعت آن بزرگوار و در فداکاری او برای ا
حق و عدل ،تردید ندارند؛ این مورد اتفاق همه مسالمین و همه کسانی است که امیرالمؤمنین (علیه
الصاله و السالم) را می شناسند .ا ین نشان می دهد که جامعه اسالمی از نظر اسالم و پیغمبر ،چه نوع مدیریت و زمامداری و حکومتی را باید به
عنوان هدف مطلوب دنبال کند .1
پیام غدیر ،مسلله نصب حاکم است
با قطا نظر از شاخص امیرالمؤمنین (علیه الصااله و الساالم) و موضوع منصوب بودن آن حضرت  -که شیعه ا
متمسک پایبند به این معناست -
دیگران به این بخش قضیه ،ا
توجه چندانی نکردند و نصب امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) را مورد مالحظه قرار ندادند .در این قضیه ،اصل
مسلله نصب حاکم ،مسلله مهمی است که پیام غدیر است.
َّ
چرا باید این پیام روشن را که پیغمبر اکرم  -مؤسس اسالم  -به همه مسلمین داده است ،العیاذ بالله نادیده گرفت؟
آنجا که می گوید « :مسالمانان! دین را از اسااس زندگی و از امر حکومت که پایه زندگی فردی و اجتماعی اسات ،جدا نکنید .دین را به گوشه
خلوت خانه ها و ذهن و مسائل روحی منحصر نکنید .دین را به انزوا نیندازید ».اساس زندگی بشر ،که برپایه حکومت است ،امری است ا
متوجه
دین؛ مسؤولیتی است بر دوش دین و دین باید این کار را انجام دهد .هیچ کس هم آن روز این معنا به ذهنش نیامد که «مگر مردم صغیرند که ولی
می خواهند؟!» سافساطه عوامانه ای که بعضی افراد با ظواهر علمی و استداللی مطرح می کنند .سرپرستی ،همه جا به معنای «سرپرستی آدم
ا
ا
قاصار» نیسات .آموزگاری و معلمی ،همه جا به معنی معلمی کالس ااول دبستان نیست که ما اگر به یک استاد دانشگاه گفتیم «معلم» بگوییم
«اهانت شد ،چون به معلم کالس ااول هم معلم می گویند!» معلمی در هر جا ،به اقتضای خود آنجاست .معلم دانشگاه ،معنا و اقتضایی دارد.
معلم کالس ااول ،یک اقتضاا دارد .سارپرستی محجور و صغیر ،معنایی و اقتضایی دارد .سرپرستی اامت اسالمی ،سرپرستی جنگ ،سرپرستی
صلر و سرپرستی سیاست هم ،معنای دیگر و اقتضای دیگری دارد .اینها با هم قابل َخلط نیستند .این ،پیام غدیر است .2
غدیر و استقرار عدالت اسالمی
نکته دیگری که در ماجرای غدیر می شااود فهمید ،این اساات که امیرالمؤمنین (علیه الصاااله و السااالم) ،در همان چند سااالی که به خالفت و
حکومت رسیدند ،نشان دادند که ا
اولویت در نظر آن بزرگوار ،استقرار عدل الهی و اسالمی است.
ْ
عدالت ،یعنی تلمین کردن هدفی که قرآن برای ارسال رسل و انزال کتب و شرایا آسمانی ،بیان فرموده است« :ل َی ُق َوم االن ُاس بالق ْسط »3اقامه قسط
الهی ،قساط و عدل با دساتوری که اساالم معین کرده ،بهترین تضامین و تلمین کننده عدالت است .این ،در نظر امیرالمؤمنین (علیه الصاله و

 -1بیانات در دیدار مردم پاک دشت ،در سالروز عید سعید غدیر .1333/11/14
 -2بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام ،به مناسبت «عید غدیر» .1333/2/13
 -3سوره حدید ،آیه .25
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اولویت درجه ااول بود .جامعه اسالمی ،با عدل و قسط است که قوام پیدا می کند و می تواند به عنوان شاهد و ا
السالم) ،ا
مبشر و هدایت گر و الگو
و نمونه ،برای املت های عالم مطرح شود .بدون عدل ،ممکن نیست .ولو همه ارزش های ا
مادی و ظاهری و دنیایی هم فراهم شود ،اگر عدالت
نباشاد ،در حقیقت هیچ کاری انجام نشاده اسات .این ،آن برجساته ترین مسلله در زندگی حکومتی امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) بود.
پیغمبر اکرم (صلوات َّالله و سالمه علیه) که چنین عنصری را به حکومت و والیت مسلمین منصوب می کردند ،در حقیقت ا
اهمیت عدل را بیان
فرمود ناد .آن حضااارت دسااات پرورده پیغمبرناد؛ شااااگرد پیغمبرند؛ مطیا و عمل کننده به فرمان و درس پیغمبرند .پیغمبر با منصاااوب کردن
امیرالمؤمنین (علیه الصااله و الساالم) ،در حقیقت عدل را در جامعه اسالمی ا
اهمیت بخشیدند و امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) در طول
همان چهار سال و نه ماه یا ده ماه حکومت ظاهری که داشتند ،بیشترین اهتمام شان بر استقرار عدل در جامعه بود .آن حضرت ،عدالت را مایه
ا
حیات اسالم و در حقیقت روح مسلمانی و جامعه اسالمی می دانستند .و این ،آن چیزی است که ملت ها به آن نیاز دارند و جواما بشری در دوره
هاای مختلف ،از آ ن محروم بوده اند .در آن زمان هم محروم بودند؛ قبل از آن زمان هم محروم بودند؛ امروز هم اگر به صاااحنه عالم و کاری که
ا
حکام مادی در دنیا عمل می کنند نگاه کنید ،باز هم می بینید مشکل همین است .مشکل ا
بشریت ،در
ابرقدرت ها می کنند و روش حکومتی که
حقیقت فقدان عدالت و اسالم و حکومت علوی و روش و منهاج امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) است.
امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) ،عدالت را در بین مسلمانان و جامعه اسالمی جاری می کردند و مانا از این شدند که بیت المال به اسراف
مصرف شود .نگذاشتند دست تطاول باز شود.
نگذاشتند کسا نی بیت المال مسلمین را به ناحق مصرف کنند .البته بیت المال مسلمین در آن روز ،به این شکل بود که درآمدهای جامعه اسالمی
به شکل سرانه ،بین مردم تقسیم می شد .این روش مالیه جدید و این شکلی که امروز در دنیا وجود دارد ،آن روزها معمول نبود .همان درآمد را،
امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) ا
بالسویه تقسیم می کردند .بیت المال را بین صحابی و غیر صحابی و قرشی و هاشمی و غیر قرشی و غیر
خاندان پیغمبر و همه و همه ،به شاکل یکساان تقسایم می کردند و این ،مایه اعتراض خیلی ها شاد؛ ااما امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم)
اعتنایی نکردند .امروز وضا تقسیم بیت المال به شکل عادالنه ،آنطور نیست .امروز تقسیم سرانه نیست و روش های دیگری در استقرار عدالت
وجود دارد .امروز کساانی که با بیت المال مسالمین سر و کار دارند ،باید از مصرف و خرج کردن بیت المال در غیر مصارف عمومی و مردمی،
خودداری کنند.
این  ،راه تقسایم عادالنه بیت المال اسات .اگر مسؤولی خدای ناخواسته ،در امر بیت المال اسراف بورزد ،یا آن را در مصارف شخصی و یا برای
ا
دوستان و نزدیکان و مرتبطین خود مصرف کند ،این تخلف از عدل و قرار واقعی در امر بیت المال است .باید بیت المال مسلمین در همان طر یقی
ً
که قانونا معین شده و همان مصارف عمومی و بخش هایی که وظیفه ای از وظایف کشور را برعهده دارد ،مصرف شود .لذا امیرالمؤمنین (علیه
الصاله و السالم) ،آن روز به کسانی که مسؤولیت امور کشور را برعهده داشتند ،سختگیری را به جایی رساندند که به قول امروز ،بخشنامه کردند:
«ادقوا اقالمکم؛ سر قلم های خودتان را که با آن می نویسید ،ریز بتراشید» .هم صرفه جویی در قلم ،هم صرفه جویی در کاغذ ،هم صرفه جویی
ا
در مرکب! « و قاربوا بین سطورکم؛ سطوری را که در کاغذ می نویسید به هم نزدیک بنویسید و در کاغذ صرفه جویی کنید»« .واقصدوا قصد
المعانی؛ مطالب الزم را بنویسید» .از زیاده روی و زیاده نویسی پرهیز کنید.
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اگر امروز بخواهند این حرف ها را تکرار کنند ،به این شکل خواهد بود که از ایجاد دستگاه های زاید ،استخدام های زاید و توسعه دادن های زاید،
خودداری کنید ،یعنی باید از کاغذ پراکنی و زیاده نویسی های ب یهوده و وقت تضییا کن ،خودداری کنیم .این خصوصیات را ،امیرالمؤمنین (علیه
الصاله و السالم) رعایت می کردند .در آخر این جمله هم ،که بعضی از فقراتش را من عرض کردم ،می فرمایند« :فان اموال المسلمین ال یحتمل
االضارار؛ ضارر رسااندن به اموال مسلمانان را تحمل نمی کردند ک ه کسی بخواهد ولو به اندازه کمی به اموال عمومی ضرر برساند» .این ،یعنی
امانت دار دانستن خود و همه مسؤولین بیت المال .این ،آن عدل امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) است .و این آن قله ای است که ما باید به
آن برسیم .آن بزرگوار  -امام [خمینی]رحمه الله  -هم فرمودند ،و همه ما هم گفتیم :بدیهی است که ما به امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم)
نمی رسیم .بدیهی است که بشر معمولی ،نه در این زمان ،نه حتی در آن زمان ،قادر بر این نیست و نبود که مثل آن بزرگوار ،مشی کند ،یا عدالت
را آن گونه اجرا کند و یا آنطور زندگی کند .موضوع این است که آن حضرت نمونه کاملند .باید تالش کنیم خودمان را به آن نمونه کامل نزدیک و
شابیه تر کنیم .اگر حرکت ما به گونه ای باشاد که در حال دور شادن از آن نمونه کامل باشیم ،این ،انحراف و خطاست .این متمرکز شدن روی
عدالت و دل بستن به عدالت ،راز اصلی دشمنی دشمنان اسالم با اسالم ،بخصوص در روزگار ماست .در زمان های قدیم هم البته همین گونه بوده
ا
ا
است .ااما امروز ،علت اینکه می بینید ابرقدرت ها با ما  -با جمهوری اسالمی؛ با شما ملت  -مخالفت دارند ،احساس دشمنی دارند ،اگر بتوانند
ا
ضاربه ای وارد کنند ،وارد می کنند و پرهیز نمی کنند ،همین است .چون جمهوری اسالمی ،منادی چنان عدالتی است .عدالت بین همه ملت
ها؛ بین همه انسان ها؛ بدون اینکه مالحظه شود که کی مال کدام ن اد ،یا کدام خون ،یا کدام رنگ است .امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) در
جامعه اسالمی آن روز و تحت حکومت خود ،نگاه نمی کردند که این مسلمان است و این مسیحی است یا یهودی است .نسبت به همه آنها ،مثل
یک پدر بودند .حاف منافا آنها بودند.1
ضرورت ایستادگی بر معیار و میزان های غدیر
ایستادگی شما ،دنیایی را وادار کرد که در مقابل ظلم و جور و زورگویی استکبار بایستند .دنیا اینطور نبود! تنها عالج ،در مقابل ظلم و ا
تعدی و
تجاوز و نامردمی اساتکبار ،عبارت است از ایستادگی و پایداری روی همان معیارها و میزان هایی که غدیر ،سمبل و رمز واقعی آن است؛ یعنی
َّ
عدالت؛ تالش برای خدا؛ ارزش دادن به تقوا و جهاد فی سابیل الله .ایستادگی بر روی این معیار هاست که خواهد توانست این راه را در مقابل
ا
ملت ایران ،باز هم ،بازتر و هموارتر کند .2
ا
تعیین کننده ترین مسلله هر ملت

 -1سخنرانی در دیدار با مسؤوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران ،به مناسبت عید سعید غدیر.1334/14/4 ،
 -2بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسؤوالن و کارگزاران نظام ،به مناسبت عید غدیرخم .1331/3/34
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ً
ا
ا
وقتی برای یک ملت ،قضیه والیت و حکومت حل شود ،آن هم به شکلی که در غدیر خم حل شد ،حقیقتا آن روز برای آن ملت ،عید است .چون
اگر ما بگوییم که مهم تر ین و حساس ترین مسلله هر ملتی ،همین مسلله حکومت و والیت و مدیریت و حاکمیت واالی بر آن جامعه است ،این
ً
ا
ا
تعیین کننده ترین مسلله برای آن ملت است .ملت ها هر کدام به نحوی ،این قضیه را حل کرده اند؛ ولی غالبا نارسا و ناتمام و حتی زیان بخش.
پس ،اگر ملتی توانسته باشد این مسلله اساسی را به نحوی حل کند که در آن ،همه چیز آن املت  -کرامت او ،معنویت او ،ا
توجه او به خدا ،حف
ً
ا
ا
سعادت دنیایی او و بقیه چیزهایی که برای یک ملت مهم است  -رعایت شده باشد ،واقعا آن روز و آن لحظه ،برای آن ملت عید است .در اسالم،
این قضیه اتفاق افتاد .روز عید غدیر ،والیت اسالمی  -یعنی رشحه و پرتوی از والیت خدا در میان مردم  -تجسم پیدا کرد و این چنین بود که دین
ً
کامل شاد .بدون تعیین و تبیین این مسالله ،دین واقعا ناقص می ماند و به همین خاطر بود که نعمت اسالم بر مردم تمام شد .مسلله والیت در
اسالم ،اینطور مسلله ای است .1
تفاوت اساسی جامعه اسالمی با دیگر جواما
ً
والیت ،یعنی حاکمیت و سارپرساتی در جامعه اسالمی ،طبیعتا چیزی جدا از والیت و سرپرستی و حکومت در جواما دیگر است .در اسالم،
حق را ندارد که اداره امور انسااان های دیگر را به عهده بگیرد .این ا
ساارپرسااتی جامعه ،متعلق به خدای متعال اساات .هیچ انسااانی این ا
حق،
مخصوص خدای متعال است که خالق و منشی و عالم به مصالر و مالک امور انسان ها ،بلکه مالک امور انسان ها ،بلکه مالک امور همه ذرات
عالم وجود است .خود این احساس در جامعه اسالمی ،چیز کم نظیری است.
هیچ قدرتی ،هیچ شامشایر ابرایی ،هیچ ثروتی ،حتی هیچ قدرت علم و تدبیری ،به کسای این ا
حق را نمی دهد که مالک و تصمیم گیرنده درباره
حق تولیت امور و زمامداری مردم را به کسی اعطا نمی کند .این ا
سرنوشت انسان های دیگر باشد .اینها ارزش هستند .ا
حق ،متعلق به خداست.
خدای متعال ،این والیت را از مجار ی خاصاای اعمال می کند؛ یعنی آن وقتی هم که حاکم اسااالمی و ولی امور مساالمین ،چه براساااس تعیین
شخص  -آنچنان که طبق عقیده ما ،در مورد امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السالم تحقق پیدا کرد  -و چه براساس معیارها و ضوابط انتخاب شد،
حق ،ا
وقتی این اختیار به او داده می شاود که امور مردم را اداره بکند ،باز این والیت ،والیت خداسات؛ این ا
حق خداست و این قدرت و سلطان
الهی است که بر مردم اعمال می شود .آن انسان  -هر که و هرچه باشد  -منهای والیت الهی و قدرت پروردگار ،هیچ گونه حقی نسبت به انسان
ها و مردم دیگر ندارد .خود این ،یک نکته بسیار مهم و تعیین کننده در سرنوشت جامعه اسالمی است.
و ااما آن کسی که این والیت را از طرف خداوند عهده دار می شود ،باید نمونه ضعیف و پرتو و سایه ای از آن والیت الهی را تحقق ببخشد و نشان
بدهد ،یا بگوییم در او باشد.

 -1سخنرانی در دیدار با جمعی از علما ،مسؤوالن و مردم شهرهای الهیجان و رباط کریم ،جمعی از دانش آموزان و فرهنگیان استانهای تهران و کرمان و مازندران ،رئیس و
مسؤوالن سازمان ثبت احوال ،جمعی از مسؤوالن و مدیران سازمان مسکن 1333/11/44
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خصاوصیات والیت الهی ،قدرت و حکمت و عدالت و رحمت و ا مثال اینهاست .آن شخص یا آن دستگاهی که اداره امور مردم را به عهده می
گیرد ،باید مظهر قدرت و عدالت و رحمت و حکمت الهی باشاد .این خصاوصیت ،فارق بین جامعه اسالمی و همه جواما دیگری است که به
شکل های دیگر اداره می شوند .جهالت ها ،شهوات نفسانی ،هوی و هوس و سالیق شخصی متکی به نفا و سود شخصی یا گروهی ،این ا
حق را
نارند که زندگی و مسیر امور مردم را دستخوش خود قرار بدهند .لذا در جامعه و نظام اسالمی ،عدالت و علم و دین و رحمت باید حاکم باشد؛
خودخواهی نباید حاکم بشود ،هوی و هوس  -از هر کس و در رفتار و گفتار هر شخص و شخصیتی  -نباید حکومت کند.
ا
ا
ا
سر عصمت امام در شکل غایی و اصلی و مطلوب در اسالم هم همین است که هیچ گونه امکان تخطی و تخلفی وجود نداشته باشد .آنجایی هم
که عصمت وجود ندارد و ا
میسر نیست ،دین و تقوا و عدالت باید بر مردم حکومت کند که نمونه ای از والیت الهی محسوب می شود .پس ،روز
عید غدیر ،روز والیت و روز تعیین کننده ای در سرنوشت جامعه اسالمی است.
اهمیتی که به این روز داده اند ،چه خود نبی اکرم صالی الله علیه وآله که بنا به وحی الهی ،یک موقعیت استثنایی و روز گرم و جایگاه سختی را
اهمیت قضیه را نشان بدهد ،و چه روایات ما و ائمه اطهارعلیهم السالم که به این روز ،اینقدر ا
انتخاب کرد ،تا ا
اهمیت دادند ،به خاطر این است که
مسلله والیت و حکومت در اسالم ،مسلله اساسی و مهم است.
اگر اسالم  -که دین خداست و می خواهد زندگی مردم را براساس ارزش های الهی اداره بکند  -در امر حکومت ،دچار یک وضعیت دنیایی شد؛
دچار همان چیزی شد که جواما دیگر به آن مبتال هستند ،مصالر مترتب بر نظام اسالمی ،به کلی از آن سلب خواهد شد .در دستگاه اداره کننده
و مدیریت و حاکمیت ،باید یک نظام معنوی و الهی باشد.
َّ
ا
اینکه علمای اسالم و ملت انقالبی ما و دلسوزان جامعه ،اینقدر روی مسلله والیت فقیه عادل تکیه می کنند و امام بزرگوار ما (رضوان الله تعالی
علیه) ،آن را آنقدر مهم می شمردند ،به خاطر همین بود که اگر این مسلله معنوی را از جامعه اسالمی مان سلب بکنیم  -همچنان که آن کسانی که
دل سپرده به روش های غربی بودند و ارزش های غربی برای آنها اصل بود ،در باب حکومت در جامعه اسالمی می خواستند در سال های ااول،
به همان شیوه های غربی عمل بکنند  -و اگر ما این اشتباه را می کردیم و بکنیم که در مسلله حکومت و مدیریت جامعه ،مالک و معیار اسالمی
را فراموش بکنیم و به سمت همان فرم های رایج دنیایی برویم ،معن ای جامعه اسالمی ما از بین خواهد رفت .این نقطه ،تعیین کننده است.
َّ ا ا
ً ً
عزوجل و ان
شاید این حدیث را ما ها بارها گفته ایم و شنیده ایم و نقل کرده ایم که «العذبن کل رعیه فی االسالم اطاعه اماما جائرا لیس من الله
ً ً
َّ ا ا
عزوجل و ان کانت الرعیه فی اعمالها ظالمه
کاانات الرعیاه فی اعمالها بره تقیه و العفون عن کل رعیه فی االساااالم اطاعه اماما هادیا من الله
مسیئه» .حاصل اینکه اگر دستگاه مدیریت جامعه ،صالر و سالم باشد ،خطاهای متن جامعه ،قابل اغماض است و در مسیر جامعه ،مشکلی به
وجود نخواهد آورد .ااما اگر مدیریت و رأس جامعه ،از صالح و سالمت و عدل و تقوا و ورع و استقامت دور باشد ،ولو در میان مردم صالح هم
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وجود داشته باشد ،آن صالح بدنه مردم ،نمی تواند این جامعه را به سرمنزل مطلوب هدایت کند .یعنی تلثیر رأس قله و هرم و مجموعه مدیریت و
دستگاه اداره کننده در یک جامعه ،اینقدر فوق العاده است .این است که ما روی مسلله غدیر ،اینقدر تکیه می کنیم .1
غدیر ،ناسخ سفسطه جدایی دین از سیاست
…اول مسلله ،به مستبدان و افسار گسیختگان دستگاه حاکمیت در کشور ما و کشورهای دیگر بر می گردد که از هرگونه دخالتی از ناحیه دین و
اهل دین و منادیان و علمای دین در پ هنه سیاست ،میهراسیدند و با آن مخالفت می کردند .استعمارگران هم که قضیه را منطبق با آمال و سیاست
های خود می دیدند ،آن را دنبال کردند و تز جدایی دین از سیاست ،بعد از آنکه بر ا
خلقیات آحاد مردم ا
متدین و حتی بسیاری از علما تحمیل شده
بود و به خورد آنها رفته بود  ،شکل مبنایی هم پیدا کرد؛ یعنی برای آن ،استدالل درست کردند و به یک مبنا و یک فکر تبدیل شد.
ا
این همه ،مربوط به گذشته است .یکی از بزرگ ترین خدمات حرکت عظیم دینی ملت ایران ،این بود که افسانه غلط «جدایی دین از سیاست» را
زایل کرد و از بین برد .هم مردم با انگیزه دین وارد میدان شدند و پرچم آزادی بلند کردند و هم به دستور دین ،منادیان احکام دینی و علمای بزرگ،
پیشرو قافله آنها شدند و به حرکت درآمدند تا اینکه آن حرکت ،منتهی به حاکمیت دین خدا در این کشور شد .آنگاه برای مسلمین ،روشن گردید
که امور سیاسی  -و برتر از همه امور سیاسی ،امر حکومت و والیت  -با دین عجین است و از دین جدایی پذیر نیست.
وقتی نصاوص و متون دینی ،معنای خود را آشاکار کرد ،همه فهمیدند که ساال ها به چنین امر واضحی ا
توجه نداشته اند .بدیهی است که یک
ا
انحراف ،وقتی از ساوی دشمنان خوشبختی یک ملت پشتیبانی می شود ،به آسانی از بین نمی رود .بنابراین ،استدالل هایی جدید برای جدایی
دین از سایاست درست شد .استدالل کردند که « اگر دین را وارد سیاست کنیم و اگر سیاست یک کشور از دین سرچشمه و منشل بگیرد ،چون
امور سایاسی و امر حکومت ،مشکالت دارد ،دنبالش نارضایی ها ،دل زدگی ها و ناکامی هاست .لذا ،این امر موجب می شود که مردم از اصل
ً
اصاال دین ،باید به کل از سیاست کنار برود؛ جنبه قداست پیدا کند؛ ا
نورانیتی بیابد؛ به کناری بنشیند و به امور معنوی و
دین بیزار شاوند .پس
ذهنی و روحی مردم بپردازد» .امروز ایادی استکبار ،در دنیا  -بخصوص دنیای اسالم  -با شیوه های مختلف این استدالل و نظریه را ترویج می
کنند.
ناسخ این سفسطه ها ،غدیر است .در موضوع غدیر ،ا
نبی مکرم اسالم به پیروی از امر خدا و به خاطر عمل به آیات صریر قرآن ،یکی از باالتر ین
َ
َّ
ْ َ َّ
واجبات را انجام دادَ « :و إن ل ْم َت ْف َعل فما َبل ْغ َت رسال َت ُه .»2قضیه نصب امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) به والیت و خالفت ،آنقدر مهم است
که اگر آن را انجام ندهی ،رساالت خود را انجام نداده ای! یا مراد این اسات که رساالت در این قضیه بخصوص را انجام نداده ای؛ چون خداوند
متعال دستور داده است که «این کار را انجام بده» .یا از این باالتر ،اصل رسالت پیغمبر ،با انجام ندادن این کار ،مورد خدشه قرار می گیرد و پایه

 -1سخنرانی در دیدار با جمعی از علما ،مسؤوالن و مردم شهرهای الهیجان و رباط کریم ،جمعی از دانش آموزان و فرهنگیان استانهای تهران و کرمان و مازندران ،رئیس و
مسؤوالن سازمان ثبت احوال ،جمعی از مسؤوالن و مدیران سازمان مسکن .1333/11/44
 -2سوره مائده ،آیه .33
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اش متزلزل می شاود .احتمال این هم هست .ا
کلنه اصل رسالت ،تبلیغ نشده است! احتمال دارد ،معنا این باشد که در این صورت ،قضیه خیلی
ا
اهمیت پیدا می کند ،یعنی موضوع تشکیل حکومت،
ا
مدیریت کشور ،جزو متون اصلی دین است و پیغمبر ،با این عظمت ،اهتمام می ورزد و این رسالت خود را در مقابل چشم آحاد
امر والیت و امر
مردم ،به ا
کیفیتی انجام می دهد که شاید هیچ واجبی را این گونه ابالغ نکرده است! نه نماز را ،نه زکات را ،نه روزه را و نه جهاد را .مردم را از قشر
ا
ها و قبایل و مناطق مختلف ،بر سر چهار راه بین مکه و مدینه به انگیزه انجام امری مهم جما کند؛ آن گاه چنین رسالتی را ابالغ فرماید ،که در
دنیای اسالم بپیچد« :پیغمبر ،پیام جدیدی را ابالغ فرمود.»1
شاخصه نظام اجتماعی و سیاسی اسالم
والیت که عنوان حکومت در اسالم و شاخصه نظام اجتماعی و سیاسی برای اسالم است ،یک معنای دقیق و ظریفی دارد که معنای اصلی والیت
هم همان است و آن عبارت است از پیوستگی ،پیوند ،در هم پیچیدن و در هم تنیدگی .این ،معنای والیت است .چیزی که مفهوم وحدت ،دست
به دسات هم دادن ،با هم بودن ،با هم حرکت کردن ،ااتحاد در هدف ،ااتحاد در راه و وحدت در همه شاؤون سایاسای و اجتماعی را برای انسان،
َ
َّ
َ
َ ُ
تاداعی می کند .والیت ،یعنی پیوندَ « .والذ َین َآم ُنوا َول ْم ُیهاج ُروا ما لک ْم من َوالَیته ْم من شااا ْی ء َح َّتی ُیهاج ُروا .»2یعنی این .پیوند افراد جامعه
اسالمی ،با هجرت حاصل می شود؛ نه فقط با ایمان .ایمان کافی نیست.
پیوند والیت که یک پدیده سیاسی ،یک پدیده اجتماعی و یک حادثه تعیین کننده برای زندگی است ،با تالش ،با حرکت ،با هجرت ،با در کنار هم
بودن و با هم کار کردن حاصل می شود؛ لذاست که در نظام اسالمی « ا
ولی» از مردم جدا نیست .والیت که معنایش پیوند و پیوستگی و با هم بودن
اسات ،یک جا هم به معنای ا
محبت می آید ،یک جا هم به معنای پشات بانی می آید که همه اینها در واقا مصادیق به هم پیوستگی ،وحدت و
ا
ااتحاد است ،و اال معنای حقیقی ،همان ااتحاد و یگانگی و با هم بودن و برای هم بودن است .معنای والیت ،این است.
اگر با این دید به جامعه اسالمی نگاه کنید ،ابعاد این وحدت اجتماعی و وحدت سیاسی و وحدت معنوی و روحی و وحدت عملی ،ابعاد عجیبی
َّ
می یابد که بسیاری از معارف اسالمی را برای ما معنی می کند .به سمت مرکز عالم وجود حرکت کردن انسان ،در جهت والیت الله حرکت کردن
َّ
است .همه اذرات عالم ،خواه ناخواه در چنبر والیت الهی ،در دایره والیت الله قرار دارند و انسان های آ گاه ،مختار ،تصمیم گیرنده و دارای ُحسن
ً
محبت الهی را کسب می کنند و خود از ا
عمال هم والیت الهی را بر میگزینند و در آن راه حرکت می کنند؛ ا
محبت پروردگار ،پر می شوند.
انتخاب،
َّ
صافای دنیای اسالم و محیط اسالمی و محیط معنوی ،ناشی از همین والیت الله است .این والیت الهی ،با والیت خداوند در عالم سیاست و
محیط ساایاساای ،تفاوت جوهری ندارد؛ حقیقت هر دو یکی اساات .لذا در نظام اسااالمی ،حکومت با ا
محبت ،با ایمان ،با وحدت و همدلی،
همچنین با هم بودن مردم و حکومت ،با هم بودن اجزای حکومت و با هم بودن اجزای مردم اساات؛ اینهاساات که مصااداق حقیقی والیت را در

 -1بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام ،به مناسبت «عید غدیر» .1335/2/13
 -2سوره انفال ،آیه .32
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جهان ا
متشتت و ا
متفرق و متنازع ،متمایز و مشخص می کند و نشان می دهد که این نظام اسالمی است .وجه غالب زندگی در نظام اسالمی و در
نظام والیت ،باید تعاطف ،همدلی ،تعاون و همکاری باشاد؛ لذا شما در آیات کریمه قرآن هم که نگاه می کنید ،می بینید این مسلله همکاری و
ً
همدلی و همراهی ،بخش قابل ا
توجهی از آیات قرآن را به خود اختصااص داده است .آیاتی هست که صریحا در این معناست ،مثل « َو ْاع َتص ُموا
ً
َّ
ب َح ْبل الله َجمیعا .»1و غیر اینها .آیاتی هم هست که اگرچه به صراحت در این معنا نیست ،ااما مفاد و جهت حقیقی آن ،ااتحاد دل ها و جان ها و
َّ
همگامی انساان هاست و می دانید که امیرالمؤمنین (صلوات الله و سالمه علیه) ،مظهر همدلی یک رهبری س یاسی ،یک حاکم سیاسی و یک
َّ
ا
ولی و امام ،با آحاد مردم است .مثال زدنی تر از امیرالمؤمنین هم نمی شود کسی را در دنیا و در تاریخ پیدا کرد  -علی ولی الله  -والیت به معنای
حقیقی ،این است .ما از ااول در نظام ا
مقدس جمهوری اسالمی ،به برکت وحدت و ااتحاد ،هر کاری کردی م و توانسته ایم بکنیم .2
والیت ،یعنی حاکمیت انسان های پارسا
یک بعد دیگر در قضیه و حدیث غدیر ،همین مسلله والیت است؛ یعنی تعبیر از حکومت به والیت؛ «من کنت مواله فهذا علی مواله» .آن وقتی
که پیامبرصلی الله علیه وآله در مقام تعیین ا
حق حاکمیت برای یک شخص است ،تعبیر موال را برای او به کار می برد و والیت او را به والیت خود
مقترن می کند .خود این مفهومی که در والیت هست ،بسیار حائز ا
اهمیت است؛ یعنی اسالم ،منهای همین مفهوم والیت  -که یک مفهوم مردمی
و ا
متوجه به جهت حقوق مردم و رعایت آنها و حف جانب انسان هاست  -هیچ حا کمیتی را بر مردم نمی پذیرد و هیچ عنوان دیگری را در باب
حکومت قایل نیست.
آن کسی که ولی و حاکم مردم است ،یک سلطان نیست؛ یعنی عنوا حکومت ،از ُبعد اقتدار و قدرت او بر تصرف مالحظه نمی شود؛ از بعد اینکه
او هر کاری که می خواهد ،می تواند بکند ،مورد ا
ولی مؤمنین یا ا
توجه و رعایت نیساات؛ بلکه از باب والیت و ساارپرسااتی او ،و اینکه ا
ولی امور
مسلمین است ،این ا
حق یا این شغل یا این سمت مورد ا
توجه قرار می گیرد.
قضیه حکومت در اسالم ،از این جهت مورد ا
توجه است.
اگر این مفهوم والیت و آنچه را که اسالم برای ولی و والی به عنوان شرط و وظیفه قرار داده است ،بشکافیم  -که در کلمات ائمه معصومین در این
باب ،خیلی حرف های آموختنی وجود دارد ،و در همین نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر و آن توصیه های بزرگ ،مفاهیم ارزنده زیادی هست -
خواهیم دید که مردمی ترین نوع حکومت این اسات .در فرهنگ بشری  -یعنی فرهنگ آزادی خواهان عالم در طول تاریخ  -هیچ چیزی که از
ً
حکومت زشات باشاد ،در مفهوم والیت وجود ندارد .مفهوم استبداد یا خودسری ،به میل خود یا به ضرر مردم تصمیم گرفتن ،مطلقا در معنای
والیت اساالمی نیست .نه اینکه یک شخصی نمی تواند به نام والیت از این کارها بکند؛ خیر ،شیاطینی هستند که با همه نام های خوب ،همه
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کارهای بد را در دنیا کرده اند .مقصاود ،آموزش و درس و راه اساالمی اسات .البته کسانی که دلباخته مفاهیم غربی و بیگانه از اسالم هستند،
ممکن است حرف هایی بزنند ،یا تصوراتی بکنند؛ لیکن اینها بر اثر نشناختن مفهوم والیت است.
ً
والیت در اسالم ،ناشی از ارزش هاست؛ ارزش هایی که وجود آنها ،هم آن سمت و هم مردم را مصونیت می بخشد؛ مثال عدالت به معنای خاص
 یعنی آن ملکه نفسانی  -از جمله شرایط والیت است .اگر این شرط تلمین شد ،والیت یک چیز آسیب ناپذیر است؛ زیرا به مجرد اینکه کمترینعمل خالفی که خارج از محدوده و خارج از اوامر و نواهی اسالمی است ،از طرف آن ولی یا والی تحقق پیدا کرد ،شرط عدالت سلب می شود.
کوچک ترین ظلم و کوچک ترین کج رفتاری که خالف شرع باشد ،عدالت را سلب می کند .هر تبعیضی ،هر عمل خالف و گناه و ترک وظیفه
ای ،عدالت را از والی سل ب می کند .وقتی هم که عدالت سلب شد ،او از آن منصب منعزل می شود.
در کدام سیستم حکومتی دنیا ،چنین شکلی وجود دارد؟ در کدام طریقه ضمانت نظارت مردمی ،چنین روشی وجود دارد که در آن ،خیر انسانیت
و خیر جامعه و مصالر بشری و ارزش ها باشد؟ البت تخلف از معیارها ،در همه شکل ها می تواند صورت بگیرد .بر فرض حف معیارها ،شما
مالحظه کنید ببینید ،این چه شکل متینی است که اسالم ا
مقرر کرده است.
ما مسلمین باید والیت را تجربه کنیم .در طول قرن های متمادی نگذاشتند .چه کسانی نگذاشتند؟
ا
همان کسانی که حکومت به سبک والیت ،آنها را از مسند قدرت و حکومت کنار می زند؛ و اال به نفا مردم است.
کدام کشورها هستند که اگر در رأس حاکمیت شان یک انسان پرهیزگار پارسای مؤمن مراعات کننده اوامر و نواهی الهی و عامل به صالحات و
ا
حسانات باشاد ،برای آنها بهتر نباشاد ،از اینکه فرد می گساار شهوت ران پول پرست دنیاپرستی بر سر کار باشد؟ هر ملت و هر مذهبی که می
خواهند ،داشته باشند.
والیت ،یعنی حاکمیت انساان های پارساا ،انسان های مخالف با شهوات و نفس خودشان ،انسان های عامل به صالحات .این ،معنای والیت
ا
اسالمی است .کدام ملت و کدام کشور است که این را نخواهند و به نفعشان نباشد؛ م فهوم آن را تصور کنند و تصدیق نکنند؟ چه کسانی با این
اصال و با این روش مخالفند؟ معلوم است؛ آن قدرت طلبانی که در وجود و نفس خودشان ،تحقق آن معیارها  -یعنی تحقق پارسایی ،تخلی از
شهوات و بی اعتنایی به زخارف دنیا  -را عملی نمی بینند.
کدامیک از این قدرتمندانی که امروز زمام های امور را در دنیا به دست گرفته اند ،حاضرند اساس حکومت و والیتی باشند که اسالم گفته است؟
ا
ما همیشه این را گفته ایم و این جزو مسلمات انقالب ماست که انقالب و نظام جمهوری اسالمی ،یک تعرض عمومی به فرهنگ غیر اسالمی و
ضد اسالمی است که امروز بر قدرت ه ای جهانی حاکم است و ارکان قدرت جهنی بر اساس آن شکل گرفته است .به همین خاطر ،با اسالم و با
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این انقالب و این نظام مخالفند؛ زیرا اجزای فرهنگ سایاسی رایج بین قدرتمندان عالم را زیر سؤال برده است .فرهنگ ما ،فرهنگی مغایر با آن
فرهنگ هاست؛ کما اینکه وضا حکومت و قدرت سیاسی و رابطه آن قدرت با مردم و پیوندهای بین آنها و مردم را مشاهده می کنید.1
مسلله والیت در اسالم
َّ
ا
شخصیت واالیی مثل
در روایات ما ،از این عید به «عید الله االکبر»  -بزرگ ترین عید الهی  -تعبیر شده است .یک وقت مسلله این است که
امیرالمؤمنین (علیه الصااله و السالم) که از همه خصوصیات و جهات ،منحصر به فرد است ،در مراسمی به حکومت برگزیده شده است .البته
این ،مطلب مهم و حادثه عظیمی اسات و جا دارد که در طول ساال های متمادی  -بلکه قرن ها  -برای این واقعه عید گرفته شود .معمول هم
هسات که وقتی مردم به کسای عالقه و اعتقاد دارند ،هنگامی که او به امکانی دست پیدا می کند  -به حکومت و قدرت و ریاست می رسد -
اظهار شاادمانی و خوشاحالی می کنند .البته این هم مهم اسات و امر کوچکی نیسات که کسای مثل امیرالمؤمنین (علیه الصااله و السالم) به
حاکمیت اامت اسالم منصوب شود؛ لیکن مسلله غدیر ،از اینها باالتر است.
مسالله غدیر ،فقط از این جهت شارافت ندارد که در آن شاخصی مثل امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) که هم طراز او در عالم وجود کسی
نیست ،به حکومت و خالفت و والیت منصوب شده است؛ بلکه عالوه بر این ،جهت مهم دیگری در غدیر است  -شاید جهاتی وجود دارد ،ولی
ما این جهت را امروز می خوانیم عرض کنیم  -که از ْنفس نصب امیرالمؤمنین به عنوان یک شخص ،ا
اهمیت کمتری ندارد و آن ،عبارت از اصل
مسلله والیت است؛ مضمون وی ه ای که در مسلله والیت در اسالم وجود دارد.
آن چیزی که در طول زمان ،به صورت یک جریان باقی می ماند و افراد ب شر می توانند از آن درس بگیرند و زندگی و آینده خودشان را با آن تطبیق
دهند ،مضمونی است که در حادثه غدیر وجود دارد .نفس اینکه خدای متعال ،دستور ا
خاصی صادر می فرماید و براساس این دستور ،ا
نبی مکرم
اساالم صلی الله علیه وآله کسی را به عنوان «ولی» معین می کند  -آن هم کسی با این خصوصیات  -یک امر مهم و یک درس بزرگ و بخش
ا
مهمی از اسالم است .شاید بشود گفت که اساس و پایه حقیقی اسالم ،در این بخش از قضیه است .مضمون حقیقی غدیر ،اهمیتش
َ
َّ
ْ َ َّ
چنان است که آیه قرآن می فرمایدَ « :و إن ل ْم َت ْف َعل فما َبل ْغ َت رسال َت ُه.»2
مضامون غدیر و حقیقت این نصب چیست که اینقدر حائز ا
اهمیت است؟ این قضیه ،ابعاد گوناگونی دارد .یکی همین مسلله است که اداره امور
بشر ،یک امر الهی است و بشری نیست و با همه مسائل دیگر انسان ،تفاوت دارد.
کسانی ممکن است از این جنبه ،سوء استفاده کنند و بسیاری از خالف کاری ه ا و کج رفتاری ها را به حساب ارتباط با خدا بگذارند .البته در
نبوت هم کسانی سوء استفاده نمودند؛ ادعای ا
مورد همه حقایق عالم ،ممکن اسات چنین ساوء استفاده هایی اتفاق بیفتد .از خود مسلله ا
نبوت
کردند و کساانی را به گمراهی کشااندند .این ،دلیل نمی شود که ما از این ُبعد با این عظمت ،به آسانی عبور کنیم .خود این ،یک نکته است که
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مسلله اداره امور اجتماع و مسیر و سرنوشت و آنچه که سازنده دنیای بشر است ،چیزی است که به معدن اراده الهی و نصب الهی ارتباط پیدا می
کند.
یک ُبعد از این مضمون ،این است.
ُبعد دیگری که من امروز می خواس تم قدری روی آن تکیه کنم ،کلمه و مضمون والیت است که در ماجرای غدیر تکرار شد« :من کنت مواله فهذا
علی مواله» .پیامبر اکرم در این ماجرای تاریخی و در این نصب بزرگ ،حکومت را با تعبیر «والیت» بیان کرد .در زبان عربی و زبان های دیگر،
برای این پدیده ای که اسمش حکومت و زمامداری و حکمرانی است  -یعنی کسی یا جماعتی که بر یک جامعه حکومت می کند و فرمان می
ً
راند  -تعبیرات گوناگونی آورده شده است که هر یک از این تعبیرات ،اشاره به جهت خاصی است؛ مثال تعبیر حکومت ،اشاره به این دارد که آن
کسی که در رأس قدرت است ،یا آن جماعتی که د ر رأس قدرتند ،حکم می کنند و جامعه و افراد مردم ،حکم و فرمان آنها را اطاعت می کنند.
ا
یک تعبیر دیگر ،تعبیر سالطنت است که به معنای مسلط بودن و مقتدر بودن و امور را در سلطه خود درآوردن است .در فارسی نیز همین تعابیر
ً
ً
وجود دارد؛ مثال زمامداری ،اشاره به یک جنبه از حکومت است .یا مثال حکمرانی و فرماندهی ،هر کدام به یک جنبه اشاره می کند .در اسالم،
ُ
ُ َّ
بیشااتر از همه بر روی کلمه «والیت» تکیه شااده اساات .هم در اینجا و هم در آیه شااریفه «إ َّنما َول ُّیک ُم الل ُه َو َر ُساول ُه .»1پدیده حکومت را با نام
«والیت» بیان کرده است.
والیت ،معنای عجیبی است .اصل معنای والیت ،عبارت از نزدیک بودن دو چیز با یکدیگر است .فرض بفرمایید وقتی که دو ریسمان ،محکم
به هم تابیده می شوند و جدا کردن آنها از یکدیگر ،به آسانی ممکن نیست ،آن را در عربی «والیت» می گویند .والیت ،یعنی اتصال و ارتباط و
قرب دو چیز به صورت مماس و مستحکم با یکدیگر .همه معانیی که برای «والیت» در لغت ذکر شده است  -معنای ا
محبت ،معنای قیمومیت
و بقیه معانی ،که هفت ،هشت معنا در زبان عربی هست  -از این جهت است که در هر کدام از اینها ،به نوعی این قرب و نزدیکی بین دو طرف
ً
محبت است؛ چون ا
مثال «والیت» به معنای ا
محب و محبوب ،با یکدیگر یک ارتباط و اتصال معنوی دارند و جدا کردن شان
والیت وجود دارد؛
از یکدیگر ،امکان پذیر نیست.
اسالم ،حکومت را با تعبیر «والیت» بیان می کند و شخصی را که در رأس حکومت قرار دارد ،به عنوان والی ،ا
ولی ،موال  -یعنی اشتقاقات کلمه
والیت  -معرفی می کند .معنای آن چیست؟ معنای آن ،آین است که در نظام سیاسی اسالم ،آن کسی که در رأس قدرت قرار دارد و آن کسانی که
قدرت حکومت بر آنها در اختیار اوسات ،ارتباط و اتصاال و پیوساتگی جدایی ناپذیری از هم دارند .این ،معنای این قضایه است .این ،فلسفه
سیاسی اسالم را در مسلله حکومت برای ما معنا می کند .هر حکومتی که اینطور نباشد ،این والیت نیست؛ یعنی حاکمیتی که اسالم پیش بینی
کرده است ،نیست .اگر فرض کنیم در رأس قدرت ،کسانی باشند که با مردم ارتباطی نداشته باشند ،این والیت نیست .اگر کسانی باشند که رابطه
آنها با مردم ،رابطه ترس و رعب و خوف باشد  -نه رابطه ا
محبت و التیام و پیوستگی  -این والیت نیست .اگر کسانی با کودتا بر سر کار بیایند،
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این والیت نیست .اگر کسی با وراثت و جانشینی َن َسبی  -منهای فضایل و کیفیات حقیقی که در حکومت شرط است  -در رأس کار قرار گیرد،
ولی ،با مردمی که والیت بر آنهاست ،یک ارتباط نزدیک ،صمیمانه ،ا
این والیت نیسات .والیت ،آن وقتی است که ارتباط والی یا ا
محبت آمیز و
َ
ً
همانطوری که در مورد خود پیامبر وجود دارد  -یعنی « َب َع َث فیه ْم َر ُس اوال م ْن أ ُنفس اه ْم »1یا «بعث منهم»؛ «از خود آنها کساای را مبعوث کرده
است»  -باشد؛ یعنی از خود مردم کسی باشد که عهده دار مسلله والیت و حکومت باشد .اساس کار در حاکمیت اسالم این است.
البته معیارها سر جای خود محفوظ است .اگر کسی همین ارتباط با مردم را بدون داشتن آن معیارهای واقعی پیدا کرد ،این باز هم والیت نیست و
این مالک ها را ندارد؛ اگرچه ممکن اساات ُبعد دیگری را داشااته باشااد .پس ،عالوه بر آن معانی حقیقیی که وجود دارد ،حکومت در اسااالم،
ا
شخصیت و شرافت انسان بیان شده است .در اسالم ،چون افراد
حکومت والیی است و والیت یعنی حکومت ،که با این تعبیر لطیف و متناسب با
ا
شخصیت و خواست و مصالر و
جامعه و افراد انسان ،در حساب سیاسی اسالم به حساب می آیند ،در واقا همه چیز مردمند .مردم هستند که
همه چیز آنها ،در نظام سیاسی اسالم به حساب می آید .آن وقت ،والیت الهی ،با چنین حضوری از مردم معنا می دهد .حقیقت والیت الهی این
است :ارتباط با مردم.
ا
لذا شما می بینید امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) که مظهر والیت اسالم و مصداق کامل ولیی است که برای مردم مشخص شده است ،در
ً
هیچ برهه ای ،از این حالت ارتباط و اتصال و انسجام با مردم خالی نبوده است .نه در دورانی که او را عمال از حکومت کنار گذاشتند و مردم را از
ً
او به عنوان ارتباط حکومتی جدا کردند؛ یعنی عمال حکومت را از او گرفتند ،والیت و حکومت و فرماندهی و حکمرانیی که در اسالم ،از آن به
«والیت» تعبیر می شود و حق او بود از او سلب کردند  -البته والیت معنوی ،آن چیزی که در امامت ا
تشیا فرض شده است و وجود دارد ،در هر
حال هساات و بسااته به والیت ظاهری نیساات  -و نه در دوره های دیگر ،از ارتباط و اتصااال با مردم خالی نبوده اساات .در همان وقت هم
ا
امیرالمؤمنین یکی از آحاد ملت و جزو مردم است .منزوی و منعزل و کناره جوی از مردم نیست .آن وقتی هم که به حکومت می رسد ،یک حاکم
حد باالیی تجربه شد .نظام ا
به تمام معنا و مردمی اسات .این چیزی اسات که در نظام جمهوری اسالمی ،در ا
مقدس جمهوری اسالمی ،قدرت
خود را از همین معنا گرفته است .مسؤوالن و زمامداران امور کشور ،به تمام معنی کلمه ،با مردم مرتبط و امتصلند .هم از لحاظ عاطفی با مردم
یکی هستند؛ یعنی عواطف مردم ،با مسؤوالن نظام جمهوری اسالمی پیوند خورده است و به آنها ا
محبت می ورزند ،و هم از لحاظ فکری ،مرتبط
ا
ا
ا
با مردمند؛ یعنی نماینده طرز فکر ملت ایرانند .البته در هر ملتی ممکن است افکار شاذی از لحاظ اعتقادی و دینی وجود داشته باشد که برخالف
ا
ا
نظر اکثریت مردم باشد؛ لیکن آن چیزی که نمودار ملت ایران است ،در مسؤوالن کشور تجلی و ظهور پیدا کرده است .در واقا ،مسؤوالن کشور،
ا
تفکر املت ایرانند .این ،نکته بسیار ا
مهمی است .مردم در همه مراحل ،با نظام سیاسی جمهوری اسالمی ،احساس پیوستگی
مظهر رسمی و کامل
و جوش خوردگی می کنند .ب ا یکدیگر جوش خورده اند ،با هم اند ،جدایی ناپذیرند .نظام سیاسی اسالم ،قدرت خود را از این گرفته است .2
غدیر مصداق عینی والیت
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روز عید غدیر «عید والیت» نامیده می شود .نام گذاری درستی است؛ روزی است که مفهوم والیت اسالمی به وسیله پیامبر اکرم صلی الله علیه
وآله یک مصداق روشن و عینی پیدا کرد.
نبی ا
برای کسانی که می خواهند از الگوی انسان طراز اسالم ،نمونه ای ذکر کنند ،بهترین نمونه همان کسی است که آن روز ا
مکرم اسالم صلی الله
علیه وآله ،او را به الهام الهی و به دستور پروردگار عالم ،برای منصب عظیم والیت ،معین فرمود .معنای والیت و مفهوم عظیمی که در روز عید
ا
مشخصی پیدا کرد ،یکی از نکات اساسی است که برای جامعه اسالمی ما و صاحبان فکر ،نقطه ا
حساسی است و جا دارد روی آن
غدیر ،مصداق
ا
تلمل کنند.
َّ
وقتی که در نظامی ،ولی الله  -کسااای مثل پیغمبر اکرم یا امیرالمؤمنین  -در رأس نظام قرار دارد ،آن جامعه ،جامعه والیت اسااات؛ نظام ،نظام
والیت است .والیت ،هم صفتی است برای منصبی که ا
نبی اکرم و جانشینان او از سوی پروردگار ،حائز آن بوده اند ،هم خصوصیتی است برای آن
جامعه اسالمی که در سایه آن حکومت ،زندگی می کند و از پرتو آن بهره می گیرد.
من این نکت ه را بارها عرض کرده ام ،امروز هم می خواهم بر روی همان نکته تکیه کنم؛ برای اینکه مسائل زندگی ،مسائل سرنوشت ساز و وظیفه
ا
مهم ملت اسالم ،وابسته به همین نکات اساسی و زیربنایی است .1
غدیر ،مضمونی متعلق به همه مسلمانان
اگرچه ارتباط قلبی ما شایعیان با واقعه غدیر ،ارتباط مساتحکم و برجسته ای در دنیای اسالم است ،ولی حقیقت این است که مسلله غدیر در
محتوا و روح حقیقی خود فقط متعلق به شیعیان نیست بلکه به همه دنیای اسالم تعلق دارد .چون حادثه غدیر برخاسته از روح و مضمون حقیقی
َ
ُ ا ُ َ
اسالم است .اینکه خدای متعال به پیغمبر اکرم  -با آن همه مجاهدت ها  -حدود هفتاد روز قبل از وفاتش بفرماید که «یاأ ُّیها َّالر ُسول َبل ْغ ما أنزل
َ
َ
ْ َ َّ
ک م ْن َر اب َ
إ َل ْی َ
ک َو إ ْن ل ْم َت ْف َعل فما َبل ْغ َت رساال َت ُه»2؛آنچه را که به تو دساتور دادیم ،به مردم برسان و اگر نرسانی ،رسالت خود را انجام نداده ای»،
نشان دهنده این است که روح و مضمون حقیقی اسالم در واقعه غدیر وجود دارد .دو مطلب در غدیر هست :یکی تعیین امیرالمؤمنین علی بن ابی
ا
طالب (علیه الصااله و السالم) است و دیگری آن معیارهایی است که نبی اکرم صلی الله علیه وآله در بیان علت و فلسفه تعیین امیرالمؤمنین در
خطبه غدیر بیان می فرماید.
این حرکت بزرگ و تاریخ سااز ،یعنی نصاب امیرالمؤمنین (علیه الصااله و السالم) متکی به مالک هایی است و این کار ،مفهومی دارد .اگرچه
والیت یک امر سیاسی است ،ااما همه مضمون والیت در سیاست خالصه نمی شود .این والیت ،پرتوی از والیت ذات ا
مقدس پروردگار است .این
والیت ،ناشای از حضور والیت الهی در وجود امیرالمؤمنین است ،همچنان که در وجود پیامبر ا
مکرم اسالم بود .این والیت ،فرعی از آن اصل و
میوه ای از آن ریشه است .لذا از آن به «والیت» تعبیر شده است .والیت در حقیقت به معنای پیوند ،ارتباط و اتصال است .آن کسی که منصوب
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به این مقام است ،برخالف حکام و فرمانروایان عالم ،فقط یک فرمانروا یا یک سلطان و یک حاکم نیست بلکه یک ولی است ،به مردم نزدیک
اسات ،به آنها پیوسته است و مورد اتکای دل و جان مردم است .این معنا در امیرالمؤمنین و در ائمه معصومین علیهم السالم وجود دارد .بعد از
دوران حضاور ائمه هم اگر پرتوهای ضاعیفی از این حقیقت در جایی پیدا شود ،والیت در آنجا شکل می گیرد .حقیقت و معنای واقعی امر این
اسات ،لذا نبی اکرم در بیان صافات امیرالمؤمنین می فرماید« :اعدلکم فی الرعیه؛ او عادل ترین شما در بین مردم است» .هم عدالت درونی و
معنوی و فردی امیرالمؤمنین مراد است و هم عدالت رفتاری و عدالت اجتماعی او .اینها چیزهایی است که در زبان به آسانی می شود بیان کرد،
ااما در تحقق و تبلور در عمل است که انسان به عظمت این حقیقت و کسانی که تجسم این حقیقت بوده اند ،پی می برد .عدالت به معنای واقعی
کلمه در وجود امیرالمؤمنین ،در رفتار او ،در تقوای او و در ا
توجه او حضور دارد .در رفتار بیرونی او هم عدالت تجسم پیدا می کند .امروز بعد از
گذشت قرن ها ،اگر بخواهیم عدالت را تعریف کنیم و آن را در ضمن مثال و نمونه بیان کنیم ،هیچ مثالی رساتر و گویاتر از رفتار امیرالمؤمنین علیه
السالم نمی توانیم پیدا کنیم .این است که نبی اکرم او را به امر پروردگار و با نصب الهی به مردم معرفی و به مقام والیت منصوب می کند .این یک
حقیقت اسالمی است .این کجا و اینکه کسی معتقد باشد که هر ظالمی با هر شیوه و رفتار بازیگرانه ای توانست زمام قدرت را در دست بگیرد،
مردم باید از او اطاعت کنند ،کجا؟! این اسالم است یا آن؟!
َّ
لذا مسالله غدیر با این مضامون واال متعلق به همه مسالمان هاسات ،چون به معنای حاکمیت عدل ،حاکمیت فضیلت و حاکمیت والیت الله
است .1
غدیر ،نور هدایت ،برای همه و همیشه
حوادث بزرگ و مقاطا تاریخی ،برای همه شایوا و مهم و درس آموز اسات ،نه فقط برای کساانی که در آنها حضور داشتند؛ چون حادثه بزرگ
شروع یک حرکت و آغاز یک راه و بهار یک مجموعه از زندگی جامعه و انسان است .شاید اکثر آن کسانی هم که در ماجرای بیعت امیرالمؤمنین
(علیه الصاله و السالم) گرد آن بزرگوار را گرفتند و با او بیعت کردند و پای فشردند و فداکاری نمودند ،واقعه غدیر و به طریق اولی ظهور اسالم و
جنگ های امیرالمؤمنین را ندیده بودند .ااما اساالم و هدایت و نور آن فقط برای کسانی نیست که در آن وقت حضور داشتند ،بلکه برای همه و
َ ْ
برای همیشه استَ « :و َآخر َین م ْن ُه ْم ل اما َیل َح ُقوا به ْم» 2انقالب اسالمی شروع یک راه پر افتخار و سعادت بخش بود .3
مفهومی الهام بخش و نجات دهنده
یک ا
عده هستند که تصور می کنند می شود املتی مسلمان بود؛ ااما به احکام اسالمی عمل نکرد! این ا
تصور ،معنایش جدایی دین از سیاست است.
معنایش این است که اسم تان مسلمان باشد ،ااما به احکام اسالمی عمل نکنید و سیستم بانکداری ،اقتصاد ،آموزش و پرورش ،شکل و محتوای
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حکوم ت و ارتباطات فرد و جامعه تان ،به خالف اسالم و طبق قوانین غیر اسالمی و حتی ضد اسالمی باشد .البته این ،در مورد کشورهایی است
که قانون دارند؛ اگرچه طبق اراده و خواست یک انسان قاصر و ناقص باشد .امروز در بعضی کشورهای اسالمی ،حتی قانون هم نیست؛ حتی
قانون غیر اسال می هم وجود ندارد و اراده اشخاص مهم است .در رأس قدرت یک نفر نشسته است و دستور می دهد :این طوری شود ،آن طوری
شود .نمی شود که ما فرض کنیم ا
عده ای مسلمانند ،ااما از اسالم فقط نماز ،روزه ،طهارت و نجاست و امثال این چیزها را دارند .در جوامعی که
می خواهند مسالمان باشاند ،اساالم باید حاکم باشاد .غدیر ،این پیام را داشات .امروز بسیاری از جواما ،چوب عدم اعتقاد به این معنا را می
خورند .ببینید ماجرای غدیر ،اینجا چقدر می تواند الهام بخش باشد!
نکته دوم این اسات که بعضای از کشورهایی که به نحوی خودشان را ا
مقید به احکام اسالمی نشان می دهند ،برای مسائل شان ،به آیه و روایتی
استناد می کنند؛ چهار نفر ا
عمامه به سر را هم به خدمت می گیرند ،برای اینکه در جایی برایشان فتوایی بدهند و کاری کنند .این کشورها ،اگرچه
ا
ا
حاکمیت اسالمی با ارزش ها و معیارهای نبوی و علوی ،علم و تقوا ،عدالت ،ا
عبودیت خدا و
حاکمیت اساالمی دارند ،ااما
به ظاهر چیزی مثل
خشا اایت الهی و «ترتعد فرائسااه فی المحراب» که روش انبیا و اولیا و ا
مقرب ترین افراد به خدا بوده اساات ،در جامعه شااان مطرح نیساات .اگر
تعبیرات تندتر و واضر تری نخواهیم بکنیم ،آنها یک ا
عده آدم های دور از دینند.
ا
پس ،غدیر یک مفهوم مترقی و نجات بخش است .والیت در اسالم یک مفهوم عالی است .این را باید بفهمند .شیعه باید به والیت افتخار کند و
ً
غیر شیعه هم سعی کند آن را بشناسد .بحث علمی و دانستن که دعوا ندارد .بدانند که اصال این موضوع چیست .1
غدیر ،مایه وحدت اسالمی
َّ
همین مسلله غدیر هم می تواند مایه وحدت باشد؛ همچنان که مرحوم آیت الله شهید مطهری مقاله ای با عنوان «الغدیر و وحدت اسالمی» دارد.
او کتاب الغدیر را  -که درباره مساائل مربوط به غدیر است  -یکی از محورهای وحدت اسالمی می داند که درست هم هست .ممکن است به
نظر عجیب بیاید ،ااما واقعیت مطلب همین اسات .خود مسالله غدیر ،غیر از جنبه ای که شایعه آن را به عنوان اعتقاد قبول کرده است  -یعنی
حکومت منصاوب امیرالمؤمنین (علیه الصااله و الساالم) از طرف پیامبر که در حدیث غدیر آشاکار است  -اصل مسلله والیت هم مطرح شده
ا
اسات .این دیگر شیعه و ا
سنی ندارد .اگر امروز مسلمانان جهان و ملت های کشورهای اسالمی ،شعار والیت اسالمی سر دهند ،بسیاری از راه
های نرفته و گره های ناگشوده اامت اسالمی باز خواهد شد و مشکالت کشورهای اسالمی به حل نزدیک خواهد گشت.
مسلله حکومت و نظام سیاسی و حاکمیت سیاسی ،یکی از دشوارترین مسائل برای کشورهاست .بعضی کشورها دچار استبداد و دیکتاتوری اند؛
بعضی دچار حکومت های فاسدند؛ بعضی دچار حکومت های ضعیفند؛ بعضی دچار حکومت های دست نشانده اند .اگر حکومت اسالمی به
معنای حقیقی  -یعنی همان والیت  -به عنوان شعار برای مسلمانان مطرح شود ،عالج ضعف را هم می کند؛ عالج اقتصاد را هم می کند؛ عالج
دست نشاندگی را هم می کند؛ عالج دیکتاتوری را هم می کند .بنابراین ،پرچم والیت ،یک پرچم اسالمی است .من از همه برادران شیعه و سنی
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ً
در کشور خودمان دعوت می کنم  -فعال آن محدوده جغرافیایی خودمان را مطرح می کنم  -که به مسلله غدیر با این چشم نگاه کنند و این بخش
ا
توجه قرار دهند .برادران ا
از حدیث غدیر و مسالله غدیر را مورد ا
سانی ما هم مثل ما روز غدیر را عید بگیرند؛ عید والیت .برای اینکه اصل تولد
اهمیت والیت امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) که این دیگر بین ما و برادران ا
مسالله والیت ،اهمیتش بسایار زیاد است؛ مثل ا
سنی مشترک
است.
هم در دوران بعد از پیروزی انقالب و هم پیش از پیروزی انقالب ،همیشه عقیده من بر این بود که امروز شیعه و ا
سنی باید اختالفات دیرین خود را
در تعامل ا
روزمره خودشان کنار بگذارند .1
غدیر و رشد و هدایت جهان اسالم
ً
خود حادثه غدیر هم ،دارای ابعاد بسیاری است .حقیقتا مسلمین عالم می توانند از همین حادثه ،وسیله ای برای رشد و هدایت وافی و کامل همه
جهان اسالم پیدا کنند .هیچ کس هم وقوع این حادثه و صدور آن کلمات را از ا
نبی مکرم اسالم منکر نشده است.
مثل چنین روزی ،در آن موقعیت مهم و ا
حسا اس که پیغمبر اکرم (علیه و علی آله الصااله و السالم) ،آخرین ماه های حیات مبارک خود را می
ا
مدیریت جامعه اسالمی  -نصب
گذراند ،امیرالمؤمنین (علیه الصااله و السالم) را به والیت  -یعنی سرپرستی مسلمین  -و به حکومت  -یعنی
ً
ا
کلیه ا
صرفا آن والیت ا
الهیه معنوی که مبتنی بر عناصر دیگری است،
فرمود .والیتی که در اینجا مورد نصب و محل اشاره پیغمبر اسالم قرار گرفته،
نیست .بلکه یک امر الهی و یک فرمان آسمانی و ملکوتی است که با این بیان تشریعی نبوی که فرمود« :من کنت مواله فهذا علی مواله» قابل
نصب و جعل نیست .این بیان پیغمبر که والیت را به امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) سپرد ،ا
مبین نصب تشریعی است و به معنای حکومت،
الهیه که در وجود ا
کلیه ا
مدیریت جامعه اساالمی و والیت امر مسالمین اسات که البته با والیت ا
ا
مقدس پیغمبر و ائمه هدی علیهم السالم وجود
داشت ،همراه است .آن والیت به آن معنا ،در ائمه ای هم که به والیت ظاهری نرسیدند وجود داشت .والیتی که از آن امیرالمؤمنین (علیه الصاله
و الساالم) و منصاوب پیغمبر بود والیت سیاسی بود .همان معنایی که ذات اقدس پروردگار آن را به وسیله پیغمبر اکرم در اسالم به وجود آورد و
جعل کرد ،و با آن معلوم شد که اسالم در ردیف واالترین احکام و ا
مقررات خود ،مسلله حکومت و والیت و سر پرستی اامت را دارد .اگر کسی از
این ُبعد به موضوع غدیر نگاه کند ،بسیاری از اشتباهاتی که متلسفانه در طول قرن ها در اذهان وجود داشته است ،باید برای او زایل شود .2
طرح کلی اسالم برای هدایت انسان ها
غدیر را فقط در ا
حد یک نصب یا معرفی ساده که پیغمبر اکرم کسی را معرفی کرد ،اتلقی نکنید .البته پیغمبر ،امیرالمؤمنین را در حضور جما چند
ده هزار نفری مسلمان ها به خالفت منصوب کرد .در این تردیدی نیست و این مطلبی نیست که فقط شیعه آن را نقل کند .حادثه غدیر را برادران
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سنت ما و ا
اهل ا
ا
خصوصیاتی که شیعه نقل می کند ،نقل کرده اند .این چیزی نیست که کسی بتواند آن را
محدثان آنها در کتاب های خود با همان
ا ا
حد متوقف نمی ماند .مسلله این است که از دوران حضرت آدم که رشته نبوت ها و رسالت ها شروع شد و بارها و
انکار کند؛ ااما قضایه در این
بارها حکومت های نبوی در طول تاریخ تشکیل گردید  -مثل سلیمان و داود و کسان دیگری از بنی اسرائیل تا زمان پیغمبر ما  -آنجایی که ترکیب
بدیا و شیوای دین و سیاست در اوج خود به صورت یک ا
سنت ماندگار درآید و هدایت جامعه را تضمین کند ،در قضیه غدیر اتفاق افتاد .لذا در
ً
فلما انقضت ایامه اقام ا
همین دعای ندبه ای که عرض کردم ،می خوانیم « :ا
ولیه علی بن ابی طالب صلواتک علیهما و آلهما هادیا اذ کان هو المنذر
ا
و لکل قوم هاد» .چقدر خوب است که ما به معارفی که به برکت هدایت اهل بیت علیهم السالم اینطور ارزان در اختیار افکار ما قرار گرفته است،
تلمل ا
با دقت و ا
توجه کنیم .دعای ندبه  -همان طور که عرض کردم  -یک خطبه اغراساات و تاریخچه این فکر و ریشااه این حرکت را از دوران
رساالت ها بیان می کند .اگر دقت کنید ،در این دعا هیچ نقطه اختالف انگیزی بین شایعه و ا
سنی  -که جنگ تاریخی برافروخته شده به دست
ا
انسان های با انگیزه های مختلف است  -وجود ندارد و مسلله امامت و والیت به صورت استداللی بیان می شود« .اذ کان هو المنذر و لکل قوم
هاد» ؛ یعنی پیغمبر دارای مقام رسالت و انذار و تبشیر است؛ آغاز کننده یک راه و باز کننده افق در مقابل بشریت است.
ااما پیغمبر ،ابدی و دائمی نیسات .جواما ،هدایت کننده الزم دارند .این هدایت کننده را اساالم پیش بینی کرده اسات :معصومین در نسل های
ا
متعدد پشت سر هم بیایند ،زمام امور را به دست گیرند ،جامعه را با تعلیمات قرآنی ناب و خالص در طول چند نسل و چند قرن هدایت کنند و در
واقا همه افکار و خصوصیات و رفتارها و خلقیات اسالمی را در جامعه اسالمی نهادینه کنند .البته بعد از آن ،باز حجت خدا در میان مردم زنده
ا
می ماند؛ چون دنیا و بشاریت بدون قیام حجت امکان ندارد؛ ااما بشاریت راه خود را پیدا می کرد ،که این البته اتفاق نیفتاد .نقشاه و طرح کلی
اسالم این است و این معنای غدیر است .1
درس های غدیر
غدیر خم ،برای کسانی که اهل معنا و معنویت و درک حقایقند ،درس های فراوان و بی نهایت و فوق العاده ای دارد .برای ما نیز ،درس صفا و
ً
معنویت و تقوا در مدیریت کشور و همه بازوهای گرداننده و اجرایی دارد .ما باید این درس را از غدیر بگیریم و مطمئنا در این راه ،دست قدرت
الهی ،کمک و پشتیبان ماست .اراده الهی بر این است که در این برهه از زمان ،ان شاء َّالله کلمه ا
حق پیروز بشود و اسالم جایگاه برجسته خودش
را در دنیا پیدا بکند و این تالش های دشمنان هم ،به جایی نخواهد رسید .2
درس فراموش نشدنی غدیر
ا
حاکمیت ،معلوم شد .پیغمبر
…با مطرح کردن امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) و با نصب آن بزرگوار برای حکومت ،معیارها و ارزش های
در قضیه غدیر ،کسی را در مقابل چشم مسلمانان و دیدگان تاریخ قرار دادند که از ارزش های اسالمی ،به طور کامل برخوردار بودند .یک انسان
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م ؤمن؛ دارای اعالی تقوا و پرهیزکاری؛ فداکار در راه دین؛ بی رغبت نسااابت به مطاما دنیوی؛ تجربه شاااده و امتحان داده در همه میدان های
اساالمی :میدان های خطر؛ میدان های علم و دانش؛ میدان قضاوت و امثال اینها؛ یعنی با مطرح شدن امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) به
عنوان حاکم و امام و ا
ولی اساالمی ،همه مسلمانان در طول تاریخ باید بدانند که حاکم اسالمی ،انسانی که از آن ارزش ها نصیبی ندارند؛ از فهم
ا
خصوصیاتی که امیرالمؤمنین (علیه
اسالمی ،از عمل اسالمی ،از جهاد اسالمی ،از انفاق و گذشت ،از تواضا و فروتنی در مقابل بندگان خدا و آن
الصاله و السالم) داشتند ،بهره ای نداشته باشند ،شایسته حکومت کردن نیستند .پیغمبر ،این معیار را در اختیار مسلمانان گذاشتند .و این ،یک
درس فراموش نشدنی است .1
درس غدیر در دو قلمرو اساسی
بدون شک روز «عید غدیر» ا
اهمیت بسیاری دارد .در روایات ما وارد شده که عظمت این روز ،حتی از روز «عید فطر» و روز «عید قربان» هم
اهمیت آن دو عید عظیم اسالمی چیزی کم بشود ،بلکه به خاطر اینکه این عید حاوی یک مضمون واالتر است .ا
بیشتر است .نه اینکه از ا
اهمیت
این عیدی که طبق روایات ما برترین اعیاد است ،در همین است که متضمن موضوع والیت است .شاید بتوان گفت که هدف از همه زحماتی که
پیغمبر اکرم و بزرگان دین و انبیاء الهی (علیهم الصاله و السالم) ،متحمل شده اند ،استقرار والیت الهی بوده است .گویا در روایتی از امام صادق
َّ
(علیه الصااله و السالم) است که در مقام هدف جهاد فی سبیل الله  -مجموعه تالش هایی که برای دین می شود  -فرموده اند« :لیخرج الناس
َّ
َّ
من عباه العبید الی عباده الله و من والیه العبید الی والیه الله؛ هدف این است که انسان ها را از والیت بندگان و بردگان  -با معنای وسیعی که این
َّ
کلمه دارد  -خارج سازند و به والیت الله نائل کنند» .منتها د ر موضوع عید غدیر ،این نکته هم وجود دارد که در باب والیت ،دو قلمرو اساسی
َّ
هست :یکی قلمرو نفس انسانی است که انسان بتواند اراده الهی را بر نفس خودش والیت بدهد و نفس خود را داخل والیت الله کند .این ،آن
قدم ااول و اساسی است و تا این نشود ،قدم دوم هم تحقق پیدا نخواهد کرد.
َّ
جانب و مرحله دوم این است که محیط زندگی را در والیت الله داخل کند ،یعنی جامعه ،با والیت الهی حرکت کند .هیچ والیتی  -والیت پول،
َّ
َّ
والیت قوم و قبیله ،والیت زور ،والیت ا
سنت ها و آداب و عادات غلط  -نتواند مانا از والیت الله شود و در مقابل والیت الله عرض اندام کند.
معرفی شده؛ یعنی وجود ا
آن نکته ای که عرض کردم بالخصوص در این روز وجود دارد ،این است که کسی که در این روز ا
مقدس امیرالمؤمنین،
َّ
ا
شخصیت ممتاز است .هم در والیت بر نفس خود و به مهار کشیدن نفس
موالی متقیان (سالم الله علیه) ،در هر دو منطقه والیت ،یک الگو و
خود  -که عرض کردیم این همان بخش اصلی است  -و هم در الگویی که او برای حکومت اسالمی و والیت الهی از خود نشان داد و تثبیت کرد،
در تاریخ نمونه ای است که هر کس بخواهد والیت الهی را بشناسد ،نمونه ا
اتم و الگویش آنجاست .آنچه امروز برای ما به عنوان درس باید مطرح
ً
ا
شود  -بخصوص که جلسه ما عمدتا از کسانی متشکل است که به نحوی در نظام والیت اسالمی مسؤولیت و دخالت و شلنی دارند  -این است
که در این دو منطقه والیت که موال و محبوب ما علی بن ابی طالب (علیه الصااله و الساالم) در آن درخشیده و کلمه کلمه سخن او و قدم قدم
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ً
َّ
حرکات او می تواند برای هر کس درس باشد ،حقیقتا مشغول تالش و مجاهدت شویم .یک مسلله ،مسلله استقرار والیت الله در جامعه است.
ً
ا
البته این والیت ،در دنیای امروز ،دشمنان زیادی دارد که صریحا با آن دشمنی می کنند .از روز ااول هم داشت؛ مخصوص امروز نیست .علت آن
هم معلوم است که چرا دنیا با جامعه ای که براساس قیمومت و والیت و حکومت الهی می خواهد اداره شود ،مخالف است؟ در این باره صحبت
ً
ً
شده است و همه چیز تقریبا روشن است .طبیعتا کسانی که پایه گذاران و پایه های چنین نظامی محسوب می شوند ،باید سعی کنند هر ساعت از
ساعات کار و تالششان ،نسبت به ساعات قبل ،به آن الگوی اصلی نزدیک تر شود .این درس غدیر است برای ما ،در درجه ااول .1
انقالب اسالمی ،تداوم راه غدیر
امروز انقالب اساالمی فرصت دوباره ای است که به بشریت داده شده است .این بیداری اسالمی یک فرصت دوباره است .از این فرصت ها در
طول تاریخ پیش آمده ،منتها کم؛ در طول تاریخ اسااالم هم پیش آمده ،باز هم کمتر .در دریای متالطمی از امواج گوناگون ا
مادی و نابودی ارزش

ا
مستقر ثابت نجات دهنده  -کشتی اسالمی با نا خدایی اسالم و با رهبری قرآن ،ظاهر شده و انسان ها
های اخالقی و معنوی ،ناگهان این کشتی
ا
ا
را به سمت خودش دعوت کرده است .بحث یک حادثه کوچک نیست .یک ملت به این کشتی نجات چسبیده اند و ملت های دیگر هم دیدند که
ا
یک ملت چگونه می تواند از زیر بار حکومت زور و فساد و وابستگی و دنباله روی طاغوت ها و مستکبران عالم ،با پیروی از سفینه نجات اسالم،
نجات پیدا کند.
ا
همه بدانند و بخصوص جوان ها بیشتر ا
توجه کنند؛ امروز آوازه و نشانه ها و انعکاس های بسیار مؤثر و کارآمد فریاد انقالب در دنیا بسیار عمیق
شاده است .البته از تبلیغات مخالفانی که از فریاد اسالم به وحشت افتاده اند،انتظاری نیست که این بازتاب های جهانی را منعکس ک نند .آنها
عکسش را منعکس می کنند؛ لیکن حقیقت قضیه این است که عرض می کنم :تا اعماق جان انسان ها  -آن هم در چهار گوشه عالم؛ نه فقط در
ا
دنیای اسالم  -بازتاب حرکت ملت ایران منعکس شده است .در بسیاری از کشورها  -و در کشورهای اسالمی ،بیشتر  -جوان ها به ندای اسالم
دل بسته اند .در دوره قبل از انقالب اسالمی و قبل از تشکیل حکومت اسالمی در اینجا ،این دلبستگی وجود نداشت.
ا
ا
این تداوم راه غدیر است .این مطرح کردن یک خط روشن برای بشریت است تا در سایه این خط روشن ،هر چه زودتر به آن سرانجامی که همه
پیغمبران م ده اش را داده اند ،برسد .همه پیغمبران و مصلحان عالم این نوید را به بشریت داده اند که یک روز نجات خواهد یافت.2
والیت امام خمینی ،پرتوی از چشمه فروزنده خورشیدی غدیر
امروز وقتی به دنیای اساالم نگاه می کنید ،می بینید که بیداری مسالمانان در همه نقاط مسالمان نشین عالم و در کشورهای اسالمی به برکت
ا
ا
بیداری ملت ایران است ،و ملت ایران به برکت رهبری امام بزرگوار  -که جان خود را به میدان آورد ،سینه خود را در مقابل تیرهای دشمن سپر کرد
ا
و صادقانه حرف زد و صادقانه عمل کرد  -پا در این میدان عظیم گذاشت .دنیایی که می خواهد ملل مسلمان را ذلیل ببیند ،ملت ایران به برکت
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َّ
رهبری شاجاعانه و مخلصاانه ای که امام بزرگوار نشاان داد ،ا
عزت خودشاان را بر اینها تحمیل کردند .والیت امام (رضوان الله علیه) پرتوی از
ا
چشمه فروزنده خورشیدی غدیر بود؛ لذا توانست این همه آثار را به وجود بیاورد ،ملت را بیدار کند ،ایران را بازسازی معنوی و مادی بکند .1
بیست و دوم بهمن در حکم عید غدیر
ا
ا
ا
بیست و دوم بهمن ،عید حقیقی برای ملت ماست .بیست و دوم بهمن ،برای ملت ما در حکم عید فطری است که ملت در آن ،از یک دوران روزه
ا
سخت خارج شد؛ دورانی که محرومیت از تغذیه معنوی و مادی را بر ملت ما تحمیل کرده بودند .بیست و دوم بهمن ،در حکم عید قربان است؛
ا
زیرا در آن روز و به آن مناسبت بود که ملت ما اسماعیل های خودش را قربانی کرد .بیست و دوم بهمن ،در حکم عید غدیر است؛ زیرا در آن روز
بود که نعمت والیت ،اتمام نعمت و تکمیل نعمت الهی ،برای املت ایران صورت عملی و ا
تحقق خارجی گرفت .2
ضرورت استفاده حداکثری از غدیر
ً
ما ،بخصوص کسانی که پای بند به غدیریم ،مسلله غدیر را اساس اعتقادات خود می دانیم .اصال شیعه ،مسلله غدیر را پایه و ریشه عقاید شیعی
خود می داند .ما باید از این قضیه حد اکثر ا
تبعیت و استفاده و پیروی را بکنیم .در دوران طاغوت  -که روز عید غدیر معمول بود  -می خواندیم:
َّ ا
ا
المتمسکین بوالیه امیرالمؤمنین و االئمهعلیهم السالم» این تم اسک به والیت ،آن روز در اعتقادات و عواطف بود؛ ااما
«الحمدلله الذی جعلنا من
در عمل که والیتی نبود .در عمل والیت طاغوت بود؛ والیت استکبار بود؛ والیت دشمنان دین بود .آن روز دوستان ما می خواندند « :االل ا
هم اجعلنا
المتمسکین بوالیه امیرالمؤمنین» یعنی از خدا می خواستند که ا
ا
متمسک به والیت امیرالمؤمنین (علیه الصاله و السالم) باشند .امروز این دعا
من
ا
مستجاب شده است .ملت ایران ،امروز با نظام اسالمیی که به تدبیر امام بزرگوار ،از حاق قرآن و دین استخراج شد و در این کشور به اجرا درآمد،
تمساک را باید هرچه بیشتر کنیم .اساس کار ا
تمساک کرده اسات .این ا
به والیت امیرالمؤمنین (علیه الصااله و الساالم) ا
تمسک به والیت هم،
ا
تمساک به ارزش های اسالمی است .هرچه را که در اسالم ارزش است ،باید درصدد باشید در عمل جذب کنید .چه ارزش های فردی  -مثل
آنچه که به رابطه و علقه هر کس با خدای خود ارتباط پیدا می کند .3
مسؤولیت مسؤوالن در قبال غدیر
امروز ما  -هم مسؤوالنمان ،هم مردممان  -در قبال مسلله غدیر مسؤولیم .مسؤوالن کشور باید سعی کنند اعمال و رفتار و حرکات و سکنات و
برنامه ریزی هایشان را به گونه ای تنظیم کنند که با هدف های اسالم  -که همان هدف های غدیر است  -تطبیق کند .اگرچه همه دنیا ،بخصوص
کمپانی های صهیونیستی و قدرتمندان و زر ساالران عالم ،ناراحت شوند و هجمه تبلیغاتی کنند ،باکی نیست .امروز پایه انقالب مستحکم است
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و این توفان ها نمی تواند این بنای شامخ را متزلزل کند .از چه چیزی می ترسند؟ مالحظه چه چیزی را می کنند؟ بعضی کسان در برنامه ریزی
ً
هایشان ،در اجرای شان ،در تصمیم گیری هایشان ،در حرف زدن هایشان و در موضا گیری هایشان ،دائما مواظبند که نکند فالن رادیوی گوشه
دنیا  -که به فالن دستگاه جاسوسی وابسته است  -علیه این صحبت یا علیه این شخص حرفی بزند! خوب؛ بزند.
ا
امروز پیام اساالم ،پیام جذابی اسات .پیام ما ،پیام عدالت اسات؛ پیام ما ،پیام نجات انسان ها و نجات جوان هاست .وقتی ما اسم جوان را می
آوریم ،فقط به جوان های جامعه خودمان نگاه نمی کنیم .امروز نسل جوان در دنیا غرق در بدبختی و نابسامانی است .رنج ها ،فشارهای روحی
و عصبی و ابهام آینده  ،امروز نسل های جوان را در سرتاسر دنیا بر اثر دوری از معنویت ،زیر فشار قرار می دهد.
مسؤوالن ،به نام اسالم ،برای اسالم ،با پیام اسالم ،شجاعانه ،قدرتمندانه و بدون مالحظه این و آن ،هم موضا گیری کنند ،هم حرف بزنند و هم
ا
عمل کنند .مردم عزیزمان و بخصاوص جوان ها هم به برکت غدیر ،بدانند این راهی که اساالم و قرآن و خط غدیر ترسایم کرده ،یک راه روشن
است؛ راهی است که با استدالل و فلسفه مستحکمی ترسیم شده و روندگان بسیار بزرگ و عظیم المنزلتی پیدا کرده است .امروز هم خوشبختانه
این راه در دنیا مطرح اسات و دیگر ما در تنهایی و عزلت نیستیم .امروز ما در مرکز و محور ا
توجه مردم جهان  -بخصوص کشورهای اسالمی -
هستیم .راه ،راه خوش عاقبت و روشنی است؛ با تالش مسؤوالن و با امید و پشتیبانی قشر های مختلف مردم بایستی قدم به قدم این راه را طی
کنیم و پیش برویم .این راه گرچه کوتاه مدت نیست ،ااما همان راهی است که باالخره به نجات بشریت منتهی خواهد شد .همان راهی است که ان
َّ
َّ
َّ
شاء الله زمینه های ظهور مهدی موعود (صلوات الله علیه و عجل الله فرجه) را فراهم خواهد کرد .1
دو مفهوم مهم غدیر
ا
آنچه که امروز بنده مناساب می بینم در باب مسالله غدیر به شاما برادران و خواهران که مسؤولین کشور هستید و همچنین به ملت عزیزمان با
اختالف مذاهبی که دارند  -و اامت بزرگ اساالمی عرض کنم ،این اسات که غدیر ،ا
واقعیتی اسات که اتفاق افتاده اساات و مفهومی هم دارد که
ممکن است یک نفر این مفهوم را درک کند یک نفر دیگر ،درک نکند .ما که شیعه هست یم ،معنای غدیر را همان چیزی می دانیم که در طول این
هزار و چهارصد سال بازگو کرده ایم ،تحقیق کرده ایم ،نوشته ایم و آن را در جان و دل خودمان ثبت و ضبط کرده ایم .دیگران و بقیه فرق اسالمی
هم ،هر کدام نظرات خودشان را دارند.
در مورد ماجرای غدیر ،دو چیز هست که جامعه ایرانی و همه شیعیان در نقاط مختلف عالم و کشورهای گوناگون ،باید آنها را با هم مورد ا
توجه
قرار دهند .یکی این اسات که اعتقاد به غدیر ،والیت و امامت  -که رکن اصالی مذهب شایعه است  -باید مثل بقیه مباحث مهم کالمی ،مایه
اختالف بین مسالمانان نشود .نه شیعه و نه غیر شیعه از فرق اسالمی ،نسبت به این مسلله این حالت حساسیت را به وجود نیاورند که در میان
خودشان اختالف و تفرقه بیندازند؛ چون این چیزی است که دشمن می خواهد .حاال قضیه غدیر  -که قضیه مهم و بزرگی است  -دشمنان اسالم
حتی از قضایای کوچک مربوط به هر یک از فرق و جماعات اسالمی ،می خواهند برای ایجاد اختالف استفاده کند.
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ً
به کشورهای اسالمی نگاه کنید! همه جا وسایل برای تفرقه افکنی هست .یک ا
عده هم ،حقیقتا در این بین ،سرشان کاله می رود؛ یعنی فریب
می خورند ،بازی می خورند و بازیچه دسات دشامن می شاوند .امروز اامت اسالمی ،باید امتحد باشد .نقاط ااتحاد و اجتماع زیادی هست که
همیشه باید آنها را در نظر داشته باشیم.
ٌ
مطلب دومی که باید مورد نظر باشاد ،اصال خود مفهوم حدیث غدیر و حادثه غدیر اسات که باید مغفول عنه واقا نشاود .ما البته به همه فرق
اسالمی این سفارش را می کنیم ،نه اینکه فقط به شیعه بخواهیم بگوییم «آقا غدیرت را فراموش نکن!» ما به همه فرق اسالمی می گوییم« :مبانی
ا
تان را فراموش نکنید» .در اینجا به شیعه تلکید می کنیم که بر اندیشه و فکر غدیر ،تکیه کند .این ،یک فکر مترقی است .اگر ما می گوییم « ااتحاد
اسالمی» و پایش هم می ایستیم (ما با همه قدرت ،پای موضوع وحدت اسالمی ،در مقابل دشمنان وحدت ایستاده ایم) نباید تصور شود که این
ا
مفهوم مهم ،مترقی ،اصلی و نجات بخش اسالمی ،یعنی مفهوم والیت و غدیر را فراموش خواهیم کرد.
موضوع غدیر نباید فراموش شود؛ چون مسلله خیلی مهمی است .1
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