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 ادامه کلیات بحث تقابل سقیفه با غدیر: 

 تقابل سقیفه با غدیر هم در جهان بینی و هم در ایدئولوژی است  مطلب شانزدهم:
 

 . مورد را شمردیم و این هم آخرین آن شانزدهمین مورد است ا غدیر که در این کلیات تا این جا پانزدهکلّیات بحث تقابل سقیفه ب

 در شکل ایدئولوژیهم در شکل جهان بینی و هم  این است که این تقابل ،مساله مهمی که در مورد تقابل سقیفه با غدیر باید بدانیم

   .است

 فرق ایدئولوژی و جهان بینی چیست؟
نسبت  ست و این که بر فرض که خدا هست،اصالً خدایی هست یا نی ؟جهان بینی یعنی نگاه یک شخص به اینکه خلقت چگونه است 

همواره با ما کار دارد و دقیقه به دقیقه باید  ؛ثیر خدا در ما چقدر است؟ خدا ما را خلق کرده و رها کرده یا نهأ ما با خدا چیست؟ ت

 . آن هیچگونه مساله عملی نیسترد را جهان بینی می گویند و در وابرگردیم به خدا؟ این م

ه هر چ .می خواهد کمونیست باشد یا مسلمان یا ملحد یا ماتریالیستحاال  ،که شما یک جهان بینی را می پذیری ایدئولوژی یعنی این

رهای اجتماعی، کا .دهزار و یک کار داری ،حال شما وقتی صبح بلند می شوید. الخره هرکسی می پذیردبایک چیزی را . می خواهد باشد

از  تهقانون های اینها برگرف. این موارد همه قانون می خواهد. ، لباس پوشیدن، با مردم حرف زدن، با مردم معامله کردنشخصی، خوردن

( حاال ما می گوییم دنیا و آخرت)مجبوری برای اعمال روزمره  ،یعنی شما هر جهان بینی را روی مغز خود حاکم کنی. جهان بینی است

 . بر آمدهکه از آن جهان بینی  دقوانینی شوی را روی آن پایه عملکرد درست کنی و باید تابعدنیایت 

 : به عنوان مثال

قانون مشرف و حاکم اول چیزی که در آن  ،هر قانونی بخواهد بگذارد ، بی شکوقتی در یک کشوری مثل شوروی سابق خدا نیست

اینکه خدا راضی است و خوشش می آید یا خدا . و نباید اسمی از خدا در آن بیاید بی خدایی باشداست، این است که باید بر اساس 

 . می شود این اساس قوانین وضع دیگر کالً شسته می شود و می رود پی کارش و بر ،خوشش نمی آید

تا همسر خویش را  درباره ازدواج الزام داشتندبه این طرف آمدند و برای ما تعریف کردند که  ب شد، افرادیبعد از اینکه شوروی خرا 

برای چه؟ برای اینکه اصالً چرا ما  .خالف قانون بوده و جرم به حساب می آمده ،رفیق بگویند و اگر از کلمه ازدواج استفاده می کردند

عهد را ندارد و ناظر که می خواهیم بگوییم ما با هم عهدی بستیم و کس دیگری حق ورود به این  باید بگوییم ازدواج کردیم؟ برای این

ط برای خودت چرا بی جهت قید و شر .آقا هر غلطی دلت می خواهد بکن و بگو رفیقم است: خب این افراد می گویند آن هم خداست؟

همان ازدواج بود ولی . ما با هم رفیق شدیم ندباید می گفتپس . هایست به این حرف دیگر نیازی ن ، وقتی خدا را برداری !می گذاری؟

 . ساخته می شود قوانین ،چون بر اساس آن جهان بینی که دارندچرا؟ . اسم آن حتما باید این باشد

گونه می  که برگردد که ما نماز خود را این ن این است که تفاوت سقیفه با غدیر قبل از اینحرف م. االن کاری به این جزئیات ندارم

صحیح  تفاوتی با قوانین قضاوت ما دارد؟ قوانین قضاوت آنها چههایی دارد؟  می خوانند، حج آنها با ما چه فرق ا آنگونهآنه ،خوانیم

 دارد؟  با اصول کافی و وسائل الشیعه ما چه فرقیها  بخاری آن

 .  باید به دیدگاه سقیفه به تمام عالم خلقت بنگریم که دقیقا ضد آن نگاهی است که غدیر دارد

 چه فرقی دارد؟ 

خدا خالق جهان است، آن خالق جهان با مردم کار دارد و یک روزی هم دوباره مردم را به صاُلبه خواهد » :می گویدغدیر در نگاه 

افرادی را بفرستد تا حرف های خود خدا این است که  امر،این  الزمهپس  «خواستم را انجام دادی یا ندادی؟کشید که آنچه من از شما 

 .هزار پیغمبر فرستاده برای این کار خدا صد و بیست و چهار .طلب کند که انجام دادی یا ندادی فردا از مردم را به مردم بگوید تا پس

خدا و مردم شود، تا  همان طور که آدم های قبلی نیاز داشتند یک نفر واسطه. این رشته نباید قطع شود ،اگر تا به اینجا آن درست است

ین دوازده نفر واسطه بین خدا و مردم می باشند. ا صلی اهلل علیه و آله و سلم پیغمبربعد از  .نیاز به این واسطه دارد ،روز قیامت هم هرکه بیاید

جلد وسائل الشیعه، کل  ۳۰. یعنی شما کل رساله عملیه، کلجهان بینی غدیر است. این فضای حاکم بر کل مسائل غدیر است

 و قال رسول اهلل  علیه السالم قال الصادق  ،این فضا در آن حاکم است. یعنی اگر این را از داخل آن برداری ،بحاراالنوار، هر صفحه را باز کنی
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که قال. من آن  صلی اهلل علیه و آله و سلم خب قال رسول اهلل ،دیگر معنا ندارد. اگر بنا نیست خدا با ما کاری داشته باشد صلی اهلل علیه و آله و سلم

 کار کنم؟ نمی خواهم گوش کنم. ه را چ

حواسم  «چرا عمل نکردی؟ ،جلوی تو بود صلی اهلل علیه و آله و سلم اهلل قال رسول» :غدیری چون می دانم پس فردا خدا می گوید اما منِ

ارزش دارد و باید بایستم. ببینید بند به بند آن جهان بینی  برای من حساب دارد. صلی اهلل علیه و آله و سلم قال رسول اهللجمع است که 

 بین می رفت.ا نبود همه این موارد از است. اگر آن فض

 چهاردهروایاتی که از  ک متخصصی است به نام مرجع تقلید تااالن شما رساله عملیه را به چه عنوان عمل می کنید؟ می گویی ی

خدا را گذاشته جلوی  ؟از روی آنها چه باید کنم آمده را مطالعه کرده. ... تک تک اعمال، نماز، روزه، معامالت و درباره علیهم السالم معصوم

خدایا بر اساس این جهان بینی که تو را قبول »می گویم:  «خب چکار کردی؟»من. این را عمل می کنم روز قیامت خدا می گوید: 

علمایی که ویان به ما رسید. ها توسط را حرف های آن .قبول داشتم ،داشتم، انبیاء تو را قبول داشتم، امامانی که پیغمبر تو تعیین کرده

، یا خدا پیامبری رداما اگر همان اولی را برداری که اصال خدایی وجود ندا «بلد بودند، این را از آنها در آوردند و من هم عمل کردم.

خواهد بکن. اصال می برو هر کاری دلت  خواهد؟! دیگر کاری با ما ندارد، دیگر رساله برای چه می ،نفرستاده یا اگر خدا ما را خلق کرده

 بر این اساس بنا شده که شما به رساله عملیه عمل کنید.فلذا خنده دار است.  معنا ندارد.

 گردیم سر سقیفه.  حال برمی

از همان اول راه جهان بینی اش را به همه عالم نشان داد و آن این که آنها نه فقط به این حقیقت که پیغمبران آمدند تا به  سقیفه

منکر هستند؛ بلکه این حاکی از  ،برای ما خالفت و جانشینی از طرف خدا تعیین کرده صلی اهلل علیه و آله و سلمپیغمبر ما رسید و پیغمبر 

 را قبول نداشتند. این بود که خدا 

 علیهم السالم ارتداد و کفر و شرک و باطل است؟ در ظاهر ما طبق روایات خود ائمه  علیهم السالم چرا می گوییم از نظر ما غیر راه اهل بیت

وجود دارد؟ اینها حکم ظاهری است. پیش خدا در قلب اینها چه  کنیم. اشتباه نشود.هم آنها را پاک می دانیم و هم با آنها معامله می 

خدا پس فردا در قبر با کسی شوخی ندارد. همانطور که من را به صالبه می کشد، سنی را هم به صالبه می کشد. آن زیدی و دهری را 

پیامبر یا درست بوده یا صد و بیست و چهار هزار فرستادن  :خدا می فرماید کند.هم به صالبه می کشد. آنجا که با کسی شوخی نمی 

هم درست بوده. مگر فرقی دارد؟! حرف های پیغمبر ما در طول  صلی اهلل علیه و آله و سلم خب پیغمبر آخرالزمان ،نبوده. اگر درست بوده

عمرش درست بوده یا خیر؟! قابل عمل بوده یا خیر؟! خب همین یک غدیر فقط قابل عمل نیست؟! یعنی شما به همه حرف های 

رسید هستند،  علیهم السالم ه امامفقط نوبت این که جانشین من علی ابن ابیطالب و دوازد ،عمل می کنید و سلم صلی اهلل علیه و آلهپیغمبر 

نمی شود. خدا آنجا این حرف ها را قبول نمی ی و معلق باز یغازعمل نکردید؟! چه فرقی دارد؟! پس کلک می زنید سر خدا! پیش 

صلی اهلل  طور در مهمترین حرف پیامبره ال می کنم. چؤاز شما س ،یامبران قبل قبول کردیداگر این پیامبر را مثل پ » :کند. خدا می گوید

چطور روزه و حج را با این ولع انجام می خواهم صد سال سیاه نماز و روزه نگیرید.  ، حرف ایشان را زمین گذاشتید؟! میعلیه و آله و سلم

 «ان را مسخره کنید نه من خدا را!خودت کنار گذاشتید؟!دهید اما بزرگترین حرف را به همین راحتی شستید و 

ی کسی که وقتی خدا گفت تا روز قیامت دوازده امام خواهد بود، خوب فهمیدی به پس اینجا جهان بینی خودش را نشان می دهد که اِ

 . وارد معرکه و گود کردی انکار خود خدا بود را در این قالبینی کفر و باطلی که در ذهنت بود و آن چه معناست! اما جهان ب

 معنای این حرف ها چیست؟ 

را درباره جانشینی  صلی اهلل علیه و آله و سلم. یعنی وقتی سقیفه کالم پیامبر بینی و هم در ایدئولوژی است تقابل سقیفه با غدیر هم در جهان

از  ،خواهد انکار خدا را که بر ذهنش حاکم است واقع می پذیرفته، دره فرامین او را کند بقی که ادعا می ، در حالیپذیرد بعد از او نمی

 . چه عملی کند که توضیحاتش گفته شداین دری

له را که اساس کار بود عوض کردی؛ حاال شما نماز أ این مس ،قایی که شما اول راه آمدیاما موقعیت ایدئولوژی اش این است که آ

یا اگر ابوحریره ای پیدا بشود، پانصد  نباید بگوید! ها بر اساس این است که حاکم خدا م اینچون تما ،، روزه بگیری و حج برویانیبخو

صلی اهلل علیه  دانی پیغمبر که کارت را درست کنی. یعنی شما خودت هم می برای این ،ببندد صلی اهلل علیه و آله و سلم هزار تا دروغ به پیغمبر

ز اخالقت، عملت، تفسیر در هر چیزی ا ،در عملت باشد ژیایدئولو شود؟ شما هر جا این چه میوقت  . آنهم این را نگفته و آله و سلم
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پس تقابل هم در اصل جهان بینی است، هم در . چرا که ایدئولوژی تو بر مبنای کنار گذاشتن خداست .باطل است ها این قرآنت، همه

 عملیه سنی ها.  همه جای رساله

یعنی اگر هر دو هم پیش خدا به . ! اما از یک جایی آمده که آن راه، پیش خدا حجیتی نداردباشد بته خیلی هایش هم مثل ماست،ال

، قال علیه السالم یک روش نماز بخوانیم، مال ما قبول است و نماز آنها پیش خدا قبول نیست. چون آن ها نگفتند قال علی ابن ابیطالب

ولو درست بخوانند و  .ابن شعبه. این پیش خدا ارزش ندارد مغیرة. گفتند: قال ابو حنیفه، قال عمر، قال صلی اهلل علیه و آله و سلم اهلل رسول

 غلط نباشد.

 

 نتیجه کالم: 

بیشتر از این باز  .نداست و به هیچ شکلی قابل جمع نیست متفاوت سقیفه با غدیر %1۰۰هم در جهان بینی و هم در ایدئولوژی به شکل 

. اما آمده که آنگونه خدا را معرفی کردند . چرا که از راه کسانییت دارد، خدای آنها جسمه خدای آنها که برسیدنمی کنم که حتی ب

. از زبان امام صادق و استنهج الفصاحه در  سلم صلی اهلل علیه و آله وو از زبان پیغمبر نهج البالغه در  السالم هیعل منینؤمال ما از زبان امیرالم

 ،این را بگذارید کنار «کردم. استخراج می ، تمام علوم را از یک اهلل الصمداگر شرایط برایم جمع بود» :فرماید که می السالم مهیعل امام باقر

 . خدا را شکر تا اینبه اینکه چه بالیی سر همه آوردندتا برسیم  دانند علم با عین است یا با الف. ابوحنیفه و عمر و مغیره که اصال نمی

 . جا کلیات بحث تقابل سقیفه با غدیر تمام شد

 م هُجَرَل فَ جِّو عَ د حمَّمُ  و آلِ د  مَّحَعلی مُ و صلی اهللُ

 


