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ثقلین انقالب اسالمی :از وصایت رسول اهلل(ص) تا وصیت روح اهلل
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چکیده
ر سول خدا ح ضرت محمد (ص) برای ا ستمرار در ست دعوتش در آینده دو گوهر نفیس که در منابع فریقین
به نحو تواتر نقل شده و به حدیث ثقلین نام بردار ا ست ،نزد مسلمانان به ودیعت نهاده و همگان را به پیروی از
آن دو فرا خوانده ا ست.امام خمینی(ره) نیز در تمام حیات علمی ،سیا سی و عرفانی اش بر این دو گوهر تاکید
وبدانها توصیه کرده است بطوری که وصیت نامه اش را که دستورالعمل ملی برای پیشرفت ،توسعه و سر افرازی
ایران ا ست به این حدیث آغاز کرده ا ست .سخن در این ا ست ؛ حال که انقالب ا سالمی بحمد اهلل اولین چهل
سال حیاتش را پ شت سر نهاده ا ست بمثابه شراب آنگه شود صاف که در شی شیه بماند اربعینی اوال این دو
گوهر چه اهمیتی در اسالم دارند وراز سنگینی آندو چیست و ثانیا آیا برای انقالب اسالمی که امام بنیان گذار
و نظریه پرداز ا صلی آن بود بعد از قرآن و عترت می توان یا باید دو ثقل معرفی و ن شان داد؟ آن دو کدام اند و
چرا؟ برخی آسیییه های مهمی که مم ن اسییت از ناحیه مح وری این دو ثقل یا مواغهه غیر صییحین با آندو،
دامن گیر انقالب اسالمی شود چیست.در پژوهش پیش رو به نحو تحلیلی و تمرکز بر اندیشه های امام خمینی
به دغدغه های فوق پرداخته شده است.
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