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کــه  شــاکریم  را  متعــال  خــدای 
در  داد  توفیــق  مــا  جمــع  بــه 
بــه شــب   ۱۴۴۰ ذی الحجــه  مــاه 
خــدای  برســیم.  عیداهلل االکبــر 
ــن شــب بســیار  ــرکات ای متعــال از ب
بــزرگ و روز باعظمــت در پیــش، 
دوســتان  همــه ی  و  مــا  همــه ی 
ــر  ــام( را در سراس ــن )علیه الس امیرالمؤمنی
عالــم بهــره ی وافــر کرامــت بفرمایــد.

ــل  خــدای متعــال را شــاکریم کــه مث
خیلــی اوقــات، جلســه ی مــا بــا 
مناســبت های بــزرگ و عزیــز مقــارن 
شــده و امســال هــم بــه طــور طبیعی، 
ــعید  ــد س ــب عی ــا ش ــا ب ــه ی م جلس
غدیــر خــم مقارن اســت. ان شــاءاهلل از 
عنایــات ویــژه ی موالیمــان حضــرت 
ــن الحســین، سیدالســاجدین  ــی اب عل
باشــیم. بهره منــد  )علیه الســام( 

ایــن  مناســبت  بــه  نکتــه  چنــد 
می کنــم. عــرض  بــزرگ  عیــد 

 

ترسیم دورنمای جامعه ی علوی

از تــاوت کامــًا مرتبــط بــا مناســبت 
زمانــی  آقــای  شــدیم.  بهره منــد 
آیــه ی »الْیـَـْوَم أَْكَمْلــُت لَُكــْم دِینَُكــْم 
َوأَتَْمْمــُت َعَلیُْكــْم نِْعَمتـِـي؛]۱[ امروز 
دیــن شــما را برایتــان کامــل و نعمــت  
خــود را بــر شــما تمــام گردانیــدم« را 
زیبــا و دلنشــین تــاوت کردنــد. ایــن 
ــت،  ــط اس ــر مرتب ــا غدی ــه ب ــه ک آی
کــه  می کنــد  مطــرح  را  مبنایــی 
ــا  ــن مبن ــه ای ــاره ب ــد دوب ــزان بای عزی
توجــه کننــد. مطلــب، بســیار عالــی و 
ــع اســت.  ــاده بدی ــش فوق الع ــا چین ب
ــه  ــت از اینک ــارت اس ــب عب آن مطل
خــدای متعــال، جامعــه را بــه تعــاون 
بــر بــّر و تقــوا دعــوت می کنــد: 
ــَوی؛]۲[  ِــرِّ َوالتَّْق ــى الْب ــوا َعَل »تََعاَونُ
بــا  پرهیــزگاری  و  نیکــوکاری  در 
البتــه  یکدیگــر همــکاری کنیــد«. 
ــوا  ــد: »َوَل تََعاَونُ ــه می فرمای بافاصل
َعَلــى اْلِثـْـِم َوالُْعــْدَواِن؛ و در گنــاه و 
تعــدی دســتیار هــم نشــوید«. جالــب 
اســت کــه بعــد از آن می فرمایــد: 
خــدا  الْعَِقــاِب؛  یُد  َشــدِ  َ اللَّ »إِنَّ 
ایــن  گویــا  اســت«.  ســخت کیفر 
جامعــه ی  افــق  و  دورنمــا  آیــه 
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علــوی را کــه مبتنــی بــر والیــت 
ــا  ــه م ــود، ب ــازماندهی می ش ــی س اله
ــم و  ــر می روی ــد. جلوت ــان می ده نش
ــان  ــه می ــی ب ــخن از آن روز بزرگ س
می آیــد کــه دیــن کامــل شــد و 
ــورد  ــام م ــد و اس ــام ش ــت تم نعم
ــت. ــرار گرف ــال ق پســند خــدای متع

جــزء مســّلمات اســت کــه ایــن 
والیــت  اعــام  روزِ  همــان  روز 
اســت.]۳[ )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 

رابطه ی بین تعاون بر بّر و تقوا،  
و والیت علوی

چــه نســبتی بیــن تعاون بــر بــّر و تقوا 
و خــودِ تقــوا و عیداهلل االکبــر )غدیــر( 
و اعــام والیــت ولــی الهــی اســت؟ 
چنــد جملــه در ایــن زمینــه خدمــت 
ــی  ــا نگاه ــم ت ــرض کن ــزان ع عزی
ــی  ــت اله ــه مســئله ی والی ــر ب دقیق ت
و تجلــی اجتماعــی آن کــه حکومــت 
باشــیم. داشــته  اســت،  اســامی 

اساســًا ســازماندهی اجتماعــی، یعنــی 
ــان ها  ــن انس ــاط بی ــکل گیری ارتب ش

مدنیــت  و  اجتماعــی  نهادهــای  و 
ــه ی  ــق جامع ــه تحق ــه ب ــانی ک انس
می توانــد  می انجامــد،  انســانی 
یــا  تســهیل کننده   و  پیش برنــده 
کمــال  متوقف کننــده ی  و  کاهنــده 
قهقرایــی  گاهــی  انســان و حتــی 
ــی  ــر اســاس هندســه ی قرآن باشــد. ب
آن  حــق،  حضــرت  مهندســی  و 
جامعــه و آن نظــم اجتماعــی و آن 
تعــاون اجتماعــی کــه خــدای متعــال 
می پســندد و پیش برنــده اســت، آن 
نظــم و تعــاون و ارتباطــی اســت کــه 
بــر قاعــده ی اطاعت از حضــرت حق 
ــه،  ــرارِ جامع ــی ق ــتوار باشــد؛ یعن اس
بــر بندگــی باشــد. اگــر قــرارِ جامعــه 
و همــکاری جامعــه و ارتبــاط آنهــا با 
یکدیگــر  ـ چــه بــه صــورت ارتبــاط 
ــا  ــا ب ــا گروه ه ــر ی ــا یکدیگ ــراد ب اف
ــر ـ  ــا یکدیگ ــا ب ــا نهاد ه ــر ی یکدیگ
ــرد  ــرار گی ــی حــق ق ــدار بندگ ــر م ب
بــرای  ایــن ظرفیت هــا  و همــه ی 
ــد خــورد،  ــه یکدیگــر پیون بندگــی ب
و  بالنــده  اجتماعــی،  نظــم  ایــن 
پیش برنــده و کمال آفریــن خواهــد 
ــا  ــی ب ــت اله ــن هوی ــا از ای ــود. م ب
دلنشــیِن  فوق العــاده  کلمــه ی  دو 
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می کنیــم. یــاد  »تقــوا«  و  »بــّر« 

انجام دهنده ی کار نیک، از کار  
نیک باالتر و مهم تر است

بســیار  کلمــات  از  بــّر،  کلمــه ی 
ــوع  ــر ن ــه ه ــاختی اســت ک خوش س
خوبــی و اقــدام مــورد تحســین و 
مــورد پســند عقــل را کــه بــرای 
اســت،  ضــروری  انســان  حیــات 
فارســی  در  مــا  می گیــرد.  بــر  در 
بــه  می گوییــم.  نیکــی  آن  بــه 
می گوینــد  بــاّر  آن  انجام دهنــده ی 
ــد. ــّر می گوین ــی باشــد، بَ و اگــر خیل

می گویــد:  بــّر  مــورد  در  قــرآن 
ــْم  ــوا ُوُجوَهُك ُّ ــرَّ أَْن تَُول ِ ــَس الْب »لَیْ
َوالَْمْغــرِِب؛]۴[  الَْمْشــرِِق  قِبَــَل 
نیکــوکاری آن نیســت کــه روی خــود 
ــا[ مغــرب  ــه ســوی مشــرق و ]ی را ب
ــه شــما  ــّر آن نیســت ک ــد«. ب بگردانی
بــه دنبــال آن در افــق جغرافیا باشــید. 
در ایــن آیــه خــدای متعــال نیکویی را 
ــد و  ــی می فرمای ــوکاری معرف ــا نیک ب
ــَن  ــْن آَم ِــرَّ َم ــنَّ الْب ــد: »َولَِك می گوی
ــةِ  ــرِ َوالَْمَلئَِك ــْومِ اْلِخ ِ َوالْیَ ــاللَّ ِ ب

ــاَل  ــى الَْم ــَن َوآتَ ــاِب َوالنَّبِیِّی َوالِْكتَ
ــهِ َذِوي الُْقْربَــى َوالْیَتَاَمــى  َعَلــى ُحبِّ
ــبِیِل  السَّ َوابْــَن  َوالَْمَســاكِیَن 
َقــاِب؛]۵[ بلکــه  ــائِلِیَن َوفـِـي الرِّ َوالسَّ
نیکــی آن اســت کــه کســی بــه خــدا 
و روز بازپســین و فرشــتگان و کتــاب 
ــان آورد و  ــران ایم ]آســمانی[ و پیامب
ــت  ــود دوس ــا وج ــود[ را ب ــال ]خ م
داشــتنش بــه خویشــاوندان و یتیمــان 
و بینوایــان و در راه مانــدگان و گدایان 
و در ]راه آزاد کــردن[ بنــدگان بدهد«.

ــود  ــی را در وج ــِت نیک ــما حقیق ش
ــد  ــوکار ببینی ــان نیک ــل آن و انس عام
تمثّل یافتــه ی  ســراغ  همیشــه  و 
ــی  ــی وقت ــن نیکوی ــد. ای ــی بروی نیک
پیــدا  تجلــی  کســی  وجــود  در 
می شــود  صــادر  این گونــه  کــرد، 
کــه بــه خــدای متعــال، قیامــت، 
ــه ی  ــمانی و هم ــاب آس ــه، کت مائک
پیامبــران ایمــان آورده باشــد و در 
ــد و  ــب باش ــه جی ــت ب ــار آن دس کن
بخشــندگی و دهــش داشــته باشــد و 
مــال خــود را بــا تفصیــل موجــود در 
ــه آن را الزم دارد،  ــی ک ــه، در حال آی
بــه یتیــم و مســکین و ... بدهــد.
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انواع بّر

۱و۲. ایمان و بخشندگى
ـهِ« همان طــور کــه در  »َعَلــى ُحبِـّ
ــى  ــاَم َعَل َع ــوَن الطَّ ــه ی »َویُْطعُِم آی
ــتی  ــاس[ دوس ــه ]پ ــهِ...؛]۶[ و ب ِّ ُحب
دو  می دادنــد...«،  خــوراك  ]خــدا[ 
نــوع معنــا می شــود، اینجــا هــم 
ــه  ــود. در آن آی ــا می ش ــوع معن دو ن
ــرح  ــل مط ــای کام ــای اولی ــون پ چ
ـهِ« را »َعَلــى  اســت، »َعَلــى ُحبِـّ
ُحــبِّ الل« معنــا می کننــد. گرچــه 
برخــی مفســران می گوینــد آنجــا 
ــام« اســت؛  ع ــبِّ الطَّ ــى ُح ــم »َعَل ه
ــا از  ــی چــون ســاحت قــدس اولی ول
ایــن معنــا دور اســت، »َعَلــى ُحــبِّ 
بیشــتر  اینجــا  امــا  گفته انــد.  الل« 
ــای »حــّب المــال« اســت و  ــه معن ب
ــه  ــا آنک ــه ب ــت ک ــا اس ــن معن ــه ای ب
ــه خویشــاوندان  ــد، ب خــود الزم دارن
نیازمنــد خــود، یتیمــان، مســاکین 
ــرفته  ــر پیش ــار فق ــه دچ ــانی ک )کس
ســائلین  درراه مانــدگان،  هســتند(، 
)کســانی کــه خودشــان بــرای کمــک 
مراجعــه می کننــد( و کســانی کــه 
در بنــد هســتند، کمــک می کننــد.

۳. نماز
)ایمــان  مــورد  دو  ایــن  کنــار  در 
و ایتــای امــوال(، ســومین تجلــی 
بــّر ایــن اســت کــه اهــل نمــاز 
هســتند. نمــاز  اقامه کننــده ی  و 

 
۴. زكات

چهارمیــن مــورد ایــن اســت کــه 
اهــل پرداخــت زکات هســتند. زکات، 
ــی  ــوق مال ــب و حق ــش واج ــه بخ ب
واجــب اشــاره دارد، و بخــش اول 
)ایتــای امــوال( بــه پرداخت هــای 
بخــش  در  برخــی  مســتحب. 
مســتحبات گــوش بــه فرمان هســتند؛ 
ــان  ــه واجباتش ــت ب ــی نوب ــا وقت ام
می رســد، اهــل پرداخــت نیســتند. 
ــا زکات  ــًا در پرداخــت خمــس ی مث
کوتاهــی می کننــد، امــا بــه یتیــم 
ــا  ــک از اینه ــر ی ــد. ه ــک می کنن کم
جــای خــود را دارد و اگــر شــما 
ــی  ــه ذوی القرب ــان ب ــا توم میلیون ه
و ایتــام و مســاکین کمــک کنیــد، بــه 
هیــچ وجــه جــای خمــس و زکات و 
ــرد. ــما را نمی گی ــب ش ــوق واج حق
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۵. وفای به عهد
پنجمیــن مــورد وفــای به عهد اســت: 
ــُدوا؛  ــْم إَِذا َعاَه ــوَن بَِعْهِدهِ »َوالُْموُف
ــه عهــد خــود  ــد، ب چــون عهــد بندن
ــی  ــون« یعن ــتند«. »موف ــادار هس وف
در  و  نمی گذارنــد  کــم  چیــزی 
ــتند؛  ــا هس ــی، در اوج وف ــر پیمان ه
ــا  ــاره ی ــا اج ــد ی ــواه ازدواج باش خ
ــری. ــر کار دیگ ــا ه ــرارداد اداری ی ق

 
۶. شكیبایى

ــي  ِ ــَن ف ابِرِی ــورد »َوالصَّ ــمین م شش
ــْأِس؛  ــَن الْبَ اءِ َوِحی ــرَّ ــاءِ َوالضَّ الْبَْأَس
ــگام  ــه هن ــان و ب ــختی و زی و در س
ــه  ــه ب ــت ک ــکیبایانند« اس ــگ ش جن
معنــای صبــر در انــواع و اقســام 
مشــکات، هــم در زمانی کــه در متن 
دشــواری ها هســتند و هــم بعــد از آن 
و در ضرر هــا و ســختی ها اســت.

 
۷و۸. صداقت و تقوا

ـِـَك الَِّذیَن  در پایــان می فرمایــد: »أُولَئ
ــوَن؛  ــُم الُْمتَُّق ــَك ُه ِ ــوا َوأُولَئ َصَدُق
آناننــد کســانی کــه راســت گفتــه  انــد 
ــا  ــد«. اینه ــان پرهیزگارانن ــان هم و آن
راســت می گوینــد و اهــل تقــوای 

هســتند. گــروه  همیــن  حقیقــی 

ابتــدای آیــه کــه فرمــود: »لَیـْـَس الْبـِـرَّ 
ُّــوا ُوُجوَهُكــْم قِبـَـَل الَْمْشــرِِق  أَْن تَُول
َوالَْمْغــرِِب؛ نیکــوکاری آن نیســت 
کــه روی خــود را بــه ســوی مشــرق 
ــن  ــه ای ــد«، ب ــرب بگردانی ــا[ مغ و ]ی
ــان را  ــی خودت ــه خیل ــت ک ــا اس معن
ــاح و  ــه راســت و چــپ و ایــن جن ب
ــروه  ــروه و آن گ ــن گ ــاح و ای آن جن
در  را  خودتــان  و  نکنیــد  متمایــل 
ــه  صــراط مســتقیم حضــرت حــق ک
ــد. ــرار دهی ــل اســت، ق ــان و عم ایم

 

از آیات ساده ی قرآن به سادگی 
عبور نکنید

ـى  آیــه ی »لَــْن تَنَالُــوا الْبِــرَّ َحتَـّ
ــا تُِحبُّــوَن؛]۷[ هرگــز بــه  تُنْفُِقــوا مِمَّ
ــا از  ــید ت ــد رس ــوکاری نخواهی نیک
ــد«،  ــد انفــاق کنی آنچــه دوســت داری
ــّر در  ــه ی ب ــه کلم ــی اســت ک از آیات
آن آمــده اســت. بــه حقیقــت بــّر 
ــار  ــل ایث ــه اه ــر آنک ــید مگ نمی رس
ــرف  ــه ح ــد ک ــان باش ــید. یادت باش
ــد اســت. ــای نفــی اب ــه معن ــن«، ب »لَ
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آیــه ای دیگــر در مــورد بــّر می فرماید: 
ــوَت  ــوا الْبُیُ ــَأْن تَْأتُ ِ ــرُّ ب ِ ــَس الْب »لَیْ
ــِن  ــرَّ َم ِ ــنَّ الْب ــا َولَِك ــْن ُظُهورَِه مِ
ــا  ــوَت مِــْن أَبَْوابَِه ــوا الْبُیُ ــى َوأْتُ اتََّق
َ لََعلَُّكــمْ تُْفلُِحــوَن؛]۸[  َواتَُّقــوا اللَّ
نیکــی آن نیســت کــه از پشــت  خانــه 
ــت  ــی آن اس ــه نیک ــد، بلک ــا درآیی  ه
ــه  ــد و ب ــه کن ــوا پیش ــی تق ــه کس ک
خانه هــا از در ]ورودی[ آنهــا درآییــد 
و از خــدا بترســید. باشــد که رســتگار 
گردیــد«. اینجــا هــم بعــد از معرفــی 
ــد. ــخن می گوی ــوا س ــاز از تق ــّر ب ب

ایــن آیــه می گویــد بــّر و نیکــی 
آن نیســت کــه وقتــی می خواهیــد 
دیــوار  از  شــوید،  خانه هــا  وارد 
بلکــه  شــوید؛  وارد  پشــت بام  یــا 
بــّر متجلــی در کســی اســت کــه 
ــق را  ــم ح ــت، حری ــوا اس ــل تق اه
ــه  ــد و ب ــت می کن ــد و رعای می شناس
ــه ای از درش وارد می شــود. ــر خان ه

افــراد  همــه ی  را  مطلــب  ایــن 
ــه  ــی آی ــد؛ ول ــط درك می کنن متوس
بــا این همــه مقدمــات و یــادآوری 
ــری  ــای مهم ت تقــوای الهــی و ...، معن

دارد. هــر جــا در قــرآن مطلــب خیلی 
اســت  همان جــا  می شــود،  ســاده 
ــذا از  ــا آشــکار می شــود؛ ل ــه راز ه ک
کنــار آن نگذریــد. مــن بــه جمعــی از 
دوســتان در مــورد همیــن آیــه گفتــم 
ــرای شــما اثبــات می کنــم  کــه مــن ب
کــه همــه ی مــا در حــال ورود از 
ــًا در مســئله ی  پشــت بام هســتیم؛ مث
تربیــت فرزنــد، آیــا مــا از راه هایــش 
ایــن  راهــش  می کنیــم؟!  اســتفاده 
ــْم َو  ــوا أَْوَلَدُك ــه: »أَْكرُِم ــت ک اس
فرزندانتــان  أََدبَُهــْم؛]۹[  أَْحِســنُوا 
ــت  ــوب تربی ــد و خ ــی داری را گرام
و  اجتماعــی،  روابــط  در  کنیــد«. 
در  و  مــردم،  و  حکومــت  روابــط 
 ... و  همســایه ها  بیــن  مناســبات 
همــه ی مــا داریــم از روی دیــوار 
می شــویم. وارد  پشــت بام  و 

 

هر کاری راهی دارد

َ« تأکیــد بــر  عبــارت »َواتَُّقــوا اللَّ
ــا  ــد ب ــر کاری بای ــه ه ــن اســت ک ای
راه و روش مناســب خــودش انجــام 
ــف  ــی و لطی ــای فن ــک معن ــود. ی ش
ــا ایــن  در اینجــا نهفتــه هســت کــه ب
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»أَنَــا  می شــود:  حدیــث، روشــن 
ــْن  ــا، َفَم ِــىٌّ بَابَُه ــِم َوَعل ــُة الْعِْل َمِدینَ
ــاَب؛]۱۰[  ــْأِت الْبَ ــَة َفْلیَ أََراَد الَْمِدینَ
ــی  ــتم و عل ــش  هس ــهر دان ــن ش م
دروازه ی آن اســت. هــر کــس دانــش 
بایــد از آن دروازه وارد  می جویــد، 
می خواهــد  کســی  اگــر  شــود«. 
وارد محیــط نبــوت شــود، راهــی 
ــما  ــدارد. ش ــت ن ــق والی ــز طری ج
 ... و  ســومی  و  دومــی  طریــق  از 
نمی توانیــد وارد شــوید و بــه مقصــد 
ــدارد  ــتر ن ــک راه بیش ــید. ی نمی رس
و آن امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( اســت.

 

بی ثباتی و غریزه های نفسانی، 
دو آفت نسل جوان

در آیاتــی کــه خواندیــم، همیشــه 
بــّر بــا بــاّر معرفــی شــد؛ یعنــی 
مــورد  مســئله  فاعلــی  جنبــه ی 
ــا  ــی و ب ــه کس ــه چ ــت ک ــر اس نظ
چــه انگیــزه ای و بــا چــه مبنــا و 
مختصاتــی کار را انجــام می دهــد. 
وقتــی دســت ایمــان و عمــل بــه هــم 
می رســد، نتیجــه اش بــّر می شــود.

اطــراف شــما پــر از راه هــای انحرافی 
قــرآن  اســت.  متفرقــه  ســبل  و 
ِصَراِطــي  َهــَذا  »َوأَنَّ  می فرمایــد: 
ــبَُل  ُمْســتَقِیًما َفاتَّبُِعــوُه َوَل تَتَّبُِعوا السُّ
ــبِیلِهِ؛]۱۱[ و  ــْن َس ــْم َع َق بُِك ــرَّ َفتََف
]بدانیــد[ ایــن اســت راه راســت مــن. 
پــس، از آن پیروی کنیــد و از راه ها]ی 
دیگــر[ کــه شــما را از راه وی پراکنده 
ــب  ــد«. مراق ــروی مکنی ــازد، پی می س
ــما را  ــی، ش ــای انحراف ــید راه ه باش
ــازد. ــارج نس ــتقیم خ ــراط مس از ص

ــان  ــر شــما ایــن اســت کــه خودت هن
را در برابــر کشــش های شــرقی و 
ــه  ــرای اینک ــد. ب ــظ کنی ــی حف غرب
خودتــان را در موقعیــت بــّر کــه 
ایمــان و  همــان صــراط مســتقیم 
ــد،  ــگاه داری ــت، ن ــح اس ــل صال عم
ــتید. ــاده هس ــروی فوق الع ــد نی نیازمن

آقــا  حضــرت  دیــدار  در  اخیــراً 
بــا بچه هــای جهــادی، ایشــان در 
ــئله ی  ــد: مس ــا فرمودن ــورد جوان ه م
ثبات قــدم مهــم اســت. آفت هایــی 
وجــود دارد کــه بایــد مواظــب باشــیم 
بچه هــا در مقابــل آنهــا حفــظ شــوند؛ 
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بی ثباتــی و دیگــری  آفــت  یکــی 
آفــت غریزه هــای انســانی اســت. 
ــرفیاب  ــا ش ــر آق ــم محض ــروز ه ام
ــبتی  ــه مناس ــن مســئله ب ــم، همی بودی
مطــرح شــد. شــخصی داشــت در 
ــه  ــی داد ک ــح م ــی توضی ــورد فعالیت م
آقــا فرمودنــد: ایــن جوان هــا کــه 
می آینــد، مهــم آن اســت کــه بماننــد. 
ــزل تهدیــد می کنــد و شــما بایــد  تزل
مانــدگاری  و  اســتواری  راه هــای 
در صــراط مســتقیم را بیابیــد کــه 
ــه  ــا ک ــذا آنج ــت؛ ل ــوا اس ــان تق هم
ــرِّ  ِ ــى الْب ــوا َعَل ــد: »َوتََعاَونُ می گوی
َوالتَّْقــَوی؛]۱۲[ و در نیکــوکاری و 
ــکاری  ــر هم ــا یکدیگ ــزگاری ب پرهی
فرمــود:  و  نکــرد  اکتفــا  کنیــد«، 
پــروا  خــدا  از  و  َ؛  اللَّ »َواتَُّقــوا 
ــود:  ــرد و فرم ــا نک ــاز اکتف ــد«. ب کنی
خــدا  الْعَِقــاِب؛  یُد  َشــدِ  َ اللَّ »إِنَّ 
ــد  ــم بگیری ســخت  کیفر اســت«. حری
و آفت هــا را بشناســید و خــود را 
کنیــد. حفــظ  آفت هــا  مقابــل  در 

 

شرط پیش برنده بودن نظم 
اجتماعی

ــد،  ــرح ش ــه مط ــؤالی ک ــه س ــال ب ح
کــه  بــود  ایــن  ســؤال  برگــردم. 
شــکل گیری نظــم اجتماعــی چــه 
هنــگام پیش برنــده اســت؟ پاســخ 
ایــن اســت کــه وقتــی جامعــه بــرای 
بــا یکدیگــر وارد  اطاعــت حــق، 
تعــاون شــود و ارتباطــات اجتماعــی 
ــرای بندگــی خــدای متعــال باشــد.  ب
ــکل  ــوا ش ــّر و تق ــر ب ــاون ب ــد تع بای
ــزی  ــن چی ــی چنی ــه زمان ــرد. چ گی
ممکــن اســت؟ تعــاون بــه معنــای بــه 
اشــتراك گذاشــتن فکــر و عواطــف و 
عمــل اســت. چیــزی کــه هیــچ مــورد 
قبــول نیســت، ایــن اســت کــه نیرو ها 
ــه  ــدوان ب ــم و ع ــرای اث ــد ب بخواهن
وقتــی  بخورنــد.  گــره  یکدیگــر 
جنبــه ی اجتماعــی پیــدا می کنــد، 
ــق انحــراف می شــود  یکــی از مصادی
می شــود  هــم  دیگــری  و  گنــاه 
عــدوان و دشــمنی و ایجــاد درگیــری.

تحقــق  بــرای  الهــی  هندســه ی 
گــروی  در  پیش برنــده  جامعــه ی 
یــک کلمــه اســت و آن »أَیـْـَن جامـِـُع 
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ــا  ــوی؛]۱۳[ کج ــى التَّْق ــهِ َعَل الَْكلَِم
اســت آن کــه ]مــردم را[ بــر وحــدت 
کلمــه ی تقــوی مجتمــع ســازد؟« 
ــد  ــق می توان ــام ح ــط ام ــت. فق اس
مجموعــه ای مشــتت و بــا آرای متفرق 
را در کنــار هــم ســازماندهی کنــد تــا 
بــه جامعــه ی ایمانــی و بهره منــد 
از عمــل صالــح و دســت یافته بــه 
ــد. آن  ــوا برس ــّر و تق ــر ب ــاون ب تع
جامــع و محــور و مــدار کــه خــودش 
ــا  ــد ت ــوا باش ــّر و تق ــای ب ــل اع َمثَ
ــرار  ــن شــود و همــه ی اب ــام المتقی ام
بــا وجــود او بــه حقیقــت بــّر برســند، 
چنیــن  اگــر  اســت.  نیــاز  مــورد 
ــگاه کــه  کســی در حســاس ترین جای
جمع کننــده ی اجتماعــی اســت، قــرار 
ــوب  ــه ی مطل ــه جامع ــما ب ــرد، ش گی
آن  کــرد.  خواهیــد  پیــدا  دســت 
ــارت از حکومــت اســت  ــگاه عب جای
و هیــچ چیــز دیگــری غیــر ایــن 
نیســت. حکومــت بایــد دســت ایــن 
جامــع باشــد تــا هــدف تحقــق پیــدا 
ــه  ــه جامع ــت ک ــه اس ــد. این گون کن
ــد  ــرار می گیری ــتقیم ق ــراط مس در ص
و بــه همیــن دلیــل، راهــی جــز غدیــر 
نــدارد. وجــود  )علیه الســام(  علــی  و 

ــراز  ــی و ت ــت اله ــه والی ــن نظری ای
)علیه الســام(  ابیطالــب  ابــن  علــی  آن، 
اســت. شــرق یــا غــرب عالــم را 
ــل  ــح و عم ــم صحی ــه عل ــد، ب بروی
صحیــح نخواهیــد رســید و هیــچ 
راهــی برایتــان وجــود نــدارد. تاریــخ 
ــه گشــتند،  ــا ک نشــان داده اســت آنه
بــه چیــزی جــز نکبــت و خــواری و 
ــتعمار  ــهوترانی و اس ــتی و ش هواپرس
و اســتبداد و اســتحمار و اســتثمار 
نرســیدند. راهــی جــز علــی )علیه الســام( 
ــرای زیســت  و آن هندســه ی الهــی ب
وجــود  ســعادت آفرین  و  شایســته 
نــدارد. ایــن مطلــب قابــل شــرح 
بایــد  جامــع  آن  اســت.  بســط  و 
خــودش عــارف بــه نقشــه ی بــّر 
ــه ی  ــودش در قل ــد و خ ــوا باش و تق
بــّر و تقــوا باشــد. َمثَلــش علــی ابــن 
ــر  ــذا پیامب ابیطالــب )علیه الســام( اســت. ل
غدیــر  روز  در  )صلی اهلل علیه وآلــه(  اکــرم 
فرمودنــد تمــام نقشــه ای کــه مــن در 
ــک  ــما دادم ی ــه ش ــال ب ــن ۲۳ س ای
طــرف و اینکــه ایــن نقشــه نیــاز بــه 
مهنــدس عالــی دارد تــا به خوبــی 
آن را اجــرا کنــد، طــرف دیگــر. 
ــاب  ــن کت ــد، ای ــع نباش ــر آن جام اگ
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و ســنت، مرضــی خــدای متعــال 
ــن  ــخص معیّ ــی ش ــذا وقت ــت. ل نیس
شــد، فرمــود: »الْیَــْوَم أَْكَمْلــُت لَُكــْم 
ــي  ِ ــْم نِْعَمت ــُت َعَلیُْك ــْم َوأَتَْمْم دِینَُك
َوَرِضیــُت لَُكــُم اْلِْســَلَم دِینـًـا؛]۱۴[ 
ــل  ــان کام ــن شــما را برایت ــروز دی ام
ــام  ــما تم ــر ش ــود را ب ــت  خ و نعم
ــما  ــرای ش ــام را ب ــدم و اس گردانی
برگزیــدم«. آیینــی  عنــوان[  ]بــه 

 

والیت فقیه، نسخه ی غدیر در 
عصر غیبت

خــدای متعــال را شــاکریم کــه بعــد از 
قرن هــا دور افتــادن از نقشــه ی غدیــر 
و والیــت امیرالمؤمنیــن )علیه الســام(، ایــن 
توفیــق بــه عصــر و نســل ما داده شــد 
کــه نســخه ی عصــر غیبــت غدیــر را 
ــایه ی  ــه، س ــت فقی ــد. والی ــرا کن اج
ــر  ــخه ی عص ــی و نس ــت عظم والی
غیبــت غدیــر اســت. اگــر روی ایــن 
ــه زودی  ــیم، ب ــدم باش ــراط ثابت ق ص
ــم  ــور را خواهی ــر ظه ــخه ی عص نس
ــی  ــور حضــرت ول ــا ظه ــه ب ــد ک دی
عصــر، آنچــه را کــه حقیقــت و آرمان 
غدیــر اســت، بــه صــورت جهانــی و 

در عالی تریــن ســطح خــودش تحقــق 
پیــدا خواهــد کــرد کــه همان بهشــتی 
اســت کــه وعــده اش را داده انــد.

 

فاطمه، آشکارکننده ی حقیقت 
والیت علی

وجــود مقــدس حضــرت امــام  هــادی 
غدیریــه  زیــارت  وقتــی  )علیه الســام( 

ــه  ــاب ب ــر خط ــد غدی را در روز عی
در  خوانــد،  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
ــی  ــه خیل ــت آنچ ــرا گف ــان ماج پای
ــه  ــت ک ــت آن اس ــگفت انگیز اس ش
بــا فاطمــه )ســام اهلل علیها( چــه کردنــد. 
را  مســئله  حضــرت ،  بــاره  یــک 
محضــر حضــرت زهــرا )ســام اهلل علیها( 
ــط  ــد فق ــان می ده ــه نش ــی آورد ک م
ــام اهلل علیها(  ــرا )س ــه ی زه ــق فاطم از طری
الهــی  والیــت  حقیقــت  می تــوان 
ــام  ــی اس ــفه ی سیاس ــر فلس و گوه
را  علــوی  والیــت  جان مایــه ی  و 
ــد  ــوان فهمی ــه می ت ــا فاطم ــد. ب فهمی
علــی و والیــت علــوی و غدیــر 
به تنهایــی  کــه  کســی  چیســت. 
ــدان  ــه می ــرد و ب ــاع ک ــتاد و دف ایس
ــم و  ــه عال ــا ب ــود ت ــه ب ــد، فاطم آم
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همــه ی فرزنــدان خــود در تاریــخ 
ــن اســت. ــط همی ــه راه فق ــد ک بگوی

خــدا را بــه حــق و حقیقــت حضــرت 
می دهــم  قســم  )ســام اهلل علیها(  زهــرا 
همــه ی مــا را در دنیــا و آخــرت، 
در سایه ســار والیــت امیرالمؤمنیــن 
و  رهبــر  دهــد.  قــرار  )علیه الســام( 

نظــام غدیــری و علــوی مــا را در 
ــد و  کنــف حمایــت خــود حفــظ کن
ــل  ــا منتق ــمنان م ــه دش ــا را ب آفت ه
کنــد. دوســتان امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( 
کنــد  تأییــد  عالــم  سراســر  در  را 
ــراط  ــن ص ــا در ای ــه ی م ــه هم و ب
ــد. ــت فرمای ــدم عنای ــتقیم ثبات ق مس
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