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 «غدیر»تمثیالت کتاب 

 نویسنده کتاب: علی صفایی حائری

 

 همچون مکانیکی آگاه و دلسوز؛ -1
و اا از رمسايل  گذارم و تماميابم كه فالن مکانیك، آگاهى و دلسوزى دارد، تمام اجزاء ماشین را تحت اختیار او مىمن وقتى مى

او  پرسم و ازگیرم. من بر همین اساس)يعنی آگاهی و دلسوزی( تمام رفتار و گفتار و پندار خود را از ولى مىپرسم و از او مىمى

 ا رهبرىود آنهى وجود آنها را امام و ولى بهتر از خگیرم.آنها كه واليت را قبول كردند، آنهايى هستند كه يافتند ماشین پیچیدهمى

 دهد.رساند و نجات مىكند و در اين راه شلوغ هستى كه اعمال و افکار انسان غوغايى بپا كرده، او بهتر انسان را به مقصد مىمى
 (20)صفحه

 

 مهندس آگاه و مهربان؛ همچون متمم بودن يك مهندس آگاه و مهربان بر يك كارخانه بزرگ -2
ارا بزرگ وسیع را دىنمايد، درست مثل اينکه من يك كارخانهكند و بارور مىشکفته مىاين مقام واليت است كه تمام استعدادها را 

 بر اثر نبود رساند،تواند در روز، بى نهايت به من سود بخبر باشم. اين كارخانه كه مىبردارى از آن بىباشم اما از طرز كار و طرز بهره

شود. يك پوسد و هدر مىآورد و خودش هم مىزمان مرا از پاى در مى شود كه به مرورآگاهى و جهالت من، يك بار سنگین مى

ه هدر بماند و حتى ى وسیع و عظیم است. بدون او اين همه نعمت، اين همه استعداد، راكد مىمهندس آگاه و مهربان متمم اين كارخانه

ان كند و به جريى پیچیده در كارخانه را آشکار مىهاى نهفته و سودهاگردد. واليت او و سرپرستى اوست كه نعمترود و ضايع مىمى

 (21-20)صفحه اندازد. و اين واليت متمم آن همه سرمايه و آن همه نعمت است.مى

 

 وار؛ی اندام جامعه -3
 (23)صفحه  .نیازمند است -ثار -هر جامعه همانند يك اندام، به مغز، به قلب، به خون

 

 بشرِ گوارشی؛انسانِ گوارشی!/آدمِ گوارشی /  -4
ان شود. اين دهبیند كه با يك مشت روده گره خورده و به آلت تناسلی اش ختم مىهنگامى كه انسان خود را بیشتر از يك دهان نمى

 بودن ايننسانآيا ا خواهد و نه امام و نه رهبرى و واليت؛ كه غريزه براى اين و باالتر از اينها كافى است. )امادراز، ديگر نه دين مى

 (24)صفحه  است؟!(

 

 ی بدن؛ها و واكسینهآزادی میکروب -5
 ها درگیركند تا خود با میکربها را واكسینه مىدارد بلکه مزاجها را بر نمىاست. على میکرب «آزادى»ى رهبرى معصوم در زمینه

ى گذاشتند در صبح آزادها هنگامى كه شب ستم را پشت سر مىگفت: تودهترين رهبرى هاست. على مىشوند. و اين رهبرى سنگین

ُف أُلمَم تَخااحَتِ ام وحشت دارم. لَقَدْ أَصْبَیدند، اما من هنگامى كه به صبح حکومتم رسیدم باز از ستم تودههراسباز از ستم رهبر مى

 (25)صفحه  (97ى صبحى صالح، خ )نهج البالغهظُلْمَ رُعاتِها و أصبَحتُ أَخافُ ظُْلمَ رَعیَّتى. 
 

 


