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اساسی ،الن فقیه،

مقدمه

شــــــــویدد رهــــــــرو در ســــــــر میوی

همـــی فـــت ایـ ـ معمـــا بـــا ریوـــی

کــه ا صــوفی ،شــراه شن ــه شــود صــاف

کـــــه در شیشـــــه بمانـــــد اربعیوـــــی

هرچود برخی به اعداد و اثر یا شثار که بر همه یا برخی ا شن¬ها مترتب است خوش بی نیستود اما
در نقطه مقابل عدها با رائ و شواهد چود در پی اثبات مدعا تاثیر یا به نـوعی داسـت اعـداد
اند .بر اساس ای دید اه اعداد نه توها در ند ی ماد که در ند ی معوو انسان نیز حـائز اهمیـت
فراوانود ،تعدا د رکعات نما  ،تعداد تسبیحات اربعـه ،تعـداد تسـبیحات حضـرت فا مـه و امثـال ایوهـا
نشانگر مواسبات میان ند ی معوو و اعداد است .البته پیداسـت مووـور صـرف عـدد نیسـت بلکـه
همراهی عدد یا تکرار شن در ای شمارش در موضوع یا معطوف علیه شن عدد مراد است.
به نور میرسد عدد "چهل" در میان اعداد به جهاتی چود ،حائز اهمیت است .و ای که چـه در
فرهوگ ادیان و چه در نگره جامعه و چه در تجربههـا علمـی ،مـی¬تـوان بـر ایـ عـدد تو ـ و
پیرامونش به تامل نشست و شاید بتوان مدعی شد ،ای عدد ا پربسامدتری رمزها عدد رایـ در
میان تقریبآ همه ا واد و فرهوگهاست که پایه داللتها محکم و متووعی رار رفته است .وا عیتـی
که ممک است به واسطه ابتوا عدد چهل بر عدد چهار باشد که در عددشواسی ا واد که  ،به ویـهه
به سبب نماد شکلی شن (مربع) ،رمز استوار  ،استحکاد ،تمامیت و کمال بوده است.

ا میان نزدیک به چهل زاره 1بسیار معوادار که عموما در استواد به یک یا چود رخـداد تـاری،ی،
 .1در یک نگاه ذرا بسامد ای عدد فقط در رشن و احادیث را در نمونهها یر میتوان نشان داد:
چهل رو رو ه حضرت عیسی مسیح در بیابان برا ش مودن خویش در برابر اهریم .
چهل رو ریه حضرت شدد در فراق بهشت
چهل شب ریه حضرت شدد در مرگ هابیل
چهل شبانه رو را و نیا حضرت شدد ،در کوه صفا
چهل رو مهلت خداوند به فرعون
حفظ چهل حدیث و مشهور شدن به فقیه و عالم
چهل رو اعتکاف جواه موسی در کوه برا دریافت الواح مقدس
چهل سال سر ردانی ود بوی اسراییل به دلیل کفران نعمت و پرستش وساله
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سیاسی ،اجتماعی و کالمی در فرهوگ ا واد وملل م،تل ذیل ای عدد شکل رفته است و ا عـدد
چهل دفتر پر برگ و بار وشمو نده ترتیب داده است به استواد یک مورد ا چودی مورد کـاربرد ایـ
عدد در رشن بحث اصلی ای مقاله پی رفته میشود.
ا نور رشن کریم یکی ا معانی سمبلیک عدد چهل ای است که انسـان در چهـل سـالگی ،بـر
1

ساحت شکر خداوند فرا میشید وجلب رضایت حق و تسلیم شدن در برابر حـق تعـالی را بـه کمـال

چهل رو اتماد ت،میر یوت شدد ابوالبشر
چهل رو ممووعیت ورود ود بوی اسراییل به سر می موعود .
چهل رو انتوار برا دیدن حضرت خضر
چهل شبانه رو عبادت حضرت محمد در غار حرا .
چهل رو عاد حالل و نورانیت لب انسان
چهل موم و لزود دعا کردن در حق چهل مؤم ،
چهل واه ،واهی دادن چهل موم به نیکی و ایمان متوفا و تاثیر شن در شمر ش .
چهل مشیع ،حضور چهل نفر ا اهل ایمان در تشییع جوا ه مؤم و مورد مغفرت الهی رار رفت متوفا.
چهل خانه ،حد همسایگی ا هر سو.
چهل هزار شهر ا ال و نقره ،برا کسی که مسجد بسا د،
چهل هزار حسوه ،برا هر دمی که کسی برا صله رحم برمیدارد،
چهل رو محرومیت ا استجابت دعا ،بر اثر خوردن لقمه حراد.
چهل سالگی ،بعثت همه یا اکثر پیامبران ا جمله خاتم رسوالن الهی
چهل سالگی انسان ،و لزود غلبه خیراو بر شرش در بان رسول خدا
چهل سالگی و فرا شمدن انسان بر ساحت شکر خداوند وجلب رضایت حق و تسلیم شدن در برابر حق.
چهل سالگی ،وتعادل میان وا جسمی و وا روحانی و عقالنی .
چهلم اماد حسی و شهدار کربال .یارت اربعی یارت خورشید شسمان شـهادت و چـرا راه هـدایت کـه یکـی ا
نشانهها موم است .
چله نشیوی اهل سلوک ،عارفان وسالکان ریق حق معتقداند ،در چله نشیوی سالک یک به یک حجاههـا را مـی
درد تا در رو چهلم که انوار حق در و تجلی مییابد .ا ای رو فته می¬شود ،هرچود اربعی ا کمیات است
ولی در فرهوگ عرفانی اسالد ای واژه کمّی در ارتباط با کیفیات مطرح می¬شود و لذا تکـرار عمـل تـا چهـل
مرتبه تکمیل کووده ابعاد روحانی و عرفانی وظهور استعداد (ها) و تتمیم ملکات ،در ى موـا ل و طـع مراحـل
سیر و سلوک انسان است.
 .1در ران شیات دیگر نیز در ای باه هست ا جمله :وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهه ُمُّههه رمهًْهاً وَ
وَضَعَتْه رمهًْاً وَ حَمْلمه وَ فِصالمه ثَالثمونَ شَهْهاً حَتَّي إِذا بَلَغَ َُشمدَّه وَ بَلَغَ َُرْبَعينَ سَنَةً قالَ رَبِّ َُوْزِعْني َُنْ َُشْکمهَ
نِعْمَتَکَ الَّتي َُنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلي والِدَيَّ وَ َُنْ َُعْمَلَ صالِحاً تَهْضاه وَ َُصْلِحْ لي في ذمرِّيَّتي إِنِّي تمبْت إِلَيْهکَ وَ
إِنِّي ُِّنَ الْمسْلِمينَ( ،)...اما برا شنچه مووور نور ای پهوهش است شیه  ...بر زیده شد.
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درک میکود :حَتَّي إِذا بَلَغَ َُشمدَّه وَ بَلَغَ َُرْبَعينَ سَنَةً قالَ رَبِّ َُوْزِعْني َُنْ َُشْکهَ نِعْمَتَک الَّتي َُنْعَمْتَ
عَلَي وَ عَلي والِدَي وَ َُنْ َُعْمَلَ صالِحاً تَهْضاه وَ َُصْلِحْ لي في ذمرِّيتي إِنِّي تمبْت إِلَيک وَ إِنِّهي ُِّهنَ
1

الْمسْلِمينَ .صاحب ای

لم نیز در چهل سالگی انقاله شکوهمود اسـالمی ملـت بـزرگ ایـران ،بـر

در اه خداوند موان سجده شکر زارده و به نشانه حق شواسی با انو دن به محضر رسول خـاتم

و نیز خاتم عالمان شیعه و جهان اسالد در دوره معاصر اماد خمیوی با تاکیـد بـر اندیشـه حضـرت
اماد ،نکاتی را به بحث مینشیود.
چهل سالگی انقاله اسالمی ،ونشانه شواسی دو وهر رانسوگ شن.
یکی ا مفاهیم و اصطالحات اساسی فرهوگ تشیع ،اصطالح ثقلی است کـه در متـون حـدیثی،
تاری،ی و کالمی به نحو متواتر وا بان رسول خدا وارد شده و به حدیث ثقلی ناد بردار است.
اماد خمیوی در لیعه وصیتنامه سیاسی – االهیاش هر چوـد م،تصـر امـا بسـیار عمیـق و
د یق به معرفی هر یک ا ای دو حقیقت رانبها ،ویه یها ،مصادیق ،کارکردهـا ،دشـوار درک شن
دو ،چگونگی و عوامل و اسباه مهجوریت شن دو پرداخته است.
واکاوي چرایی تذکر به حدیث ثقلین:

چوان که در فرهوگ اسالمی مرسود است افراد و ش،صیتها هوگاد نوشـت وصـیت یـا شـروع بـه
س ،درباره مطلبی مهم ،به شیه شیاتی ا رشن که مربوط بـه موضـوع اسـت ،تبـرکک جسـته و بـدان
استواد یا اشاره میکوود؟ س ،در ای است که حضرت اماد چرا به شیها ا میان دهها شیه که مـی-
توانست ناظربه موضوع وصیت باشد ،استواد نکردهاند و به حدیث استواد کردهانـد؟ و سـؤال دود ایـ
است که چرا حضرت اماد ا میان صدها حدیث درباره رشن و والیت و امامت بـه ایـ حـدیث و نـه
حدیث دیگر استواد کردهاند؟ با توجه به هوش سرشار و شیودهنگر حضرت امـاد و توجـه ایشـان بـه
ایوکه در شیوده نویسود ان و ویود ان درباره یکایک س،وان و کلماتش بحث و بررسی خواهود کرد،
به نور میرسد استواد به ای حدیث باید ا حکمتی عویم برخوردار باشد .شن حکمـت چـه مـیتوانـد
باشد؟
در یک بیان کلی با عوایـت بـه برخـی مطالعـات تـاری،ی ،سیاسـی ،کالمـی ،فلسـفی وعرفـانی
می¬توان به حکمت ای انت،اه نزدیک شد.
 .1نمل.17 ،

ثقلین انقالب اسالمی :اآ صان رسول اهلل... 



111

اما به لحاظ تاری،ی ،چود نکته حائز اهمیت است .1 :ای وا عیتی غیر ابل انکار است که در مان
پیامبر اکرد وا شغا تا رحلت شن حضرت ،غیر ا جریان نفاق ،مسلمانان در نگـاه بـه ـرشن ،نبـی،
نبوت و رسالت دو روه بودند .روهی با وجود و حضور رسول خدا خود را صاحب را و اجتهـاد مـی
دانستود و روهی که با وجود رسول خدا به هیچ رو چوی سهمی را برا خود ائل نبودند وس ،شن
حضرت را در هر میوها باور و حجت میدانستود .رشن کریم نیـز ا وجـود چوـی اخـتالف نوـر و
اختالف برداشتها و نگرشها س ،رانده است ،ا ایـ

رو رسـول اکـرد بـرا پیشـگیر ا خطـر

انحراف احتمالی در برداشت ا رشن و در وا ع برا جلو یر ا حربه استفاده ا دی برا کوـار دن
دی ا یک سو و تاکید بر ای امر که رشن کریم همواره نیا مود به مفسّر و مبی درعدل خـود اسـت
ا سو دیگر ،ای حدیث را فرمودهاند ،تبیی کوود انی که در ظاهر و با

در لفظ و معوا بـه پیـامبر

اکرد نسبت میبرند و بیشتری شباهت و رابت و نزدیکی را به رسول خدا دارند .نکتـه دیگـر در
تحلیل تاری،ی استواد اماد به حدیث میتوان فت .بـه لحـاظ تـاری،ی بسـیار ا عالمـان شـیعه ا
ذشتهها تاریخ اسالد تاکوون ا جمله شیخ مفید و دیگران در سـ ،ا اثبـات امامـت و والیـت و
چگونگی تداود رسالت رسول خاتم به ای حدیث استواد کردهاند و لذا حضـرت امـاد بـه نحـو ایـ
حدیث را صالحتری س،وان پیامبر در ای باه دانستهاند .نکته دیگر ایوکـه ایـ حـدیث پرسـول
اکرد خود وصیت شن حضرت بوده است ،و لذا حضرت اماد به عووان ولی خدا ،در لیعه وصـیتنامـه
اش به وصیتنامه نبی خدا تبرک جسته و به شن حضرت ا تدا کرده است.
به لحاظ سیاسی چوان که در نگرش تاری،ی ذشت ،بیشتر اختالفـات فکـر و نوـر و حتـی
در یر ها در میان مسلمانان پیرامون مسئله ،امامت و خالفت و رهبر جامعه اسالمی بوده اسـت و
لذا حضرت اماد نسبت به ای مسئله مهم اظهار موضع کردهاند.
اما به لحاظ کالمی ،اصل امامت ،ممیزه اصلی شیعیان و اساس حکومت و سیاست در اسالد بوده
است و ا ذشته تاکوون بیشتری مباحث بعد ا مسئله توحید ،همی مسـئله بـوده اسـت و بـه رغـم
ایوکه تاکوون کتاب،انههایی در تبیی ای مسئله ا صدر اسالد تاکوون ،شکل رفته است .با ای حال
هوو ا مسائل کامالً جدید ،مورد نیا جامعه و همواره پویا و نده در میان مسلمانان است و هر انسان
صاحب عقل و کوجکاو مایل است به سؤال چگونگی استمرار رسالت رسول خاتم پاسخ دهد.
به لحاظ فلسفی ا نورت حضرت اماد ویا همان ور که رشن در وس نزول وحدت را به کثرت
متصل میکود ،در وس صعود ای اهل بیتاند که کثرت را به وحدت سـوق داده و بـه سـرموزل
رستگار و سعادت رهومون میشوند.
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به لحاظ عرفانی نیز چوان که در وس نزول و در عالم عیوی و خارج ،پیـامبر خـاتم و اهـل بیـت
عصمت و هارت شیوه تماد نما حضرت حق تعالی بودند در وس صعود هم راهبـر و دسـتگیر
شنان ،انسان را تا مقاد فوا و بقا بعد ا فوا رهومون تواند بود.
اما ا جهات دیگر هم ای حدیث دارا اهمیت بوده است ا جمله ایوکـه ایـ حـدیث متـواتر
است یعوی تعداد راویان ای حدیث در میان مسلمانان ن،ستی شنقدر یاد است کـه احتمـال کـذه و
تبانی در نقل درباره شن موتفی است (1.وصیت نامه اماد خمیوی )22 ،ثانیاً ای حدیث ا چوان جامعیتی
برخوردار است که در سایر احادیث متواتر ای جامعیت به چشم نمیخورد ا جمله:
 .1پیامبر در ای حدیث ا رحلت خود س ،به میان شورده است که ا حیـث عـا فی بـرا
مسلمانان ابل توجه است و هراً باعث توجه و عمل به مفاد شن می ردد.
 .2در ای حدیث س ،ا با مانده و ودیعه ش،ص پیامبر است کـه بایـد در کوـار "حـو " بـه
پیامبر با ردانده شود که ای خود اهمیت و عومت ای حدیث را با و میکود.
 .3رشن در میان مسلمانان ا اهمیت ویهها برخوردار است و ـرار ـرفت عتـرت در کوـار شن،
فضل و برتر عترت را نیز در چشماندا همه به نمایش می ذارد.
 .5پیامبر در ای حدیث سرانجاد تمسک به رشن و اهل بیت را مورد توجـه ـرار داده اسـت
که برا شیفتگان به شن حضرت دارا اهمیت است.
 .2ای حدیث که به عووان وصیتنامه پیامبر (وصیت نامه اماد خمیوی )22 ،مورد توجه خـا

و

عاد بوده و هراً دارا مو عیت ویهها در ذه مسلمانان اسـت ،در تمـاد محافـل و در میـان تمـاد
روهها امت اسالمی جایگاه ویهها دارد.
 .9کوتاه س ،ایوکه هیچ حدیث دیگر چون «حدیث ثقلی » نیست که با عبارتی نسبتاً کوتـاه
بیان شده و جامعاال راف باشد .را انت،اه حضرت اماد نیز در همی نکته خالصه میشود .چوان که
در وصیتنامه مینویسد :و ذکر ای نکته ال د است که حدیث ثقلی متواتر بی جمیع مسلمی اسـت
و [در] کتب اهل سوت ا صحاح شش انه تا کتب دیگر شنـان بـا الفـاظ م،تلفـه و مـوارد مکـرره ا
 .1برا ا الع ا موابع فراوان و اثبات تواتر ای حدیث شری میتوان به کتاه ران در و نفیس عبقـات االنـوار،
عالمه مجاهد میرحامد حسیوی هود که شش مجلد شن به شرح ای حدیث که ا ریق علما اهل سوت نقل
شده اختصا یافته مراجعه کرد .میرحامد حسی در عبقات چهل کتاه برا حدیث ثقلی ا موابع اهل سـوت
ارائه کرده است .چوان که نا لی ای حدیث شری به ترتیب مانی در اهل تسو را هم به ور مبسوط ا صدر
اسالد تا رن سیزدهم زارش کرده است .در ای زارش اسامی  192نفر ا علمـا بـزرگ اهـل سـوت و 92
ریق که علما شیعه ای حدیث را نقل کردهاند ـ جمعاً  229سود ـ شمده است( .بوگرید به مؤسسـه تووـیم و
نشر شثار اماد خمیوی ،نگرشی موضوعی بر وصیت نامه اماد خمیوی)22 ،

ثقلین انقالب اسالمی :اآ صان رسول اهلل... 



111

پیغمبر اکرد به ور متواتر نقل شده است و ای حدیث شری حجت ا ع است بر جمیـع بشـر ،بـه
ویهه مسلمانان مذاهب م،تل و باید همه مسلمانان که حجت بر شنان تماد است جوابگو شن باشود
و ا ر عذر برا جاهالن بیخبر باشد برا علما مذاهب نیست (وصیت¬نامه سیاسی ـ الهی اماد
خمیوی)2 .
چوان که تقارن کتاه و عترت نیز رمز و را هایی چود را مینمایاند ا جمله:
 .1رهبر بدون انون اساسی مستحکم و مدون و همچوی

انون اساسی بـدون رهبـر شایسـته

برا هدایت جامعه ،کارشیی ندارد .بلکه ای دو مکمل یکدیگرند.
 .2تعیی عترت و رار دادن شن در کوار کتاه ،بیانگر ای حقیقت است که ال مه "کتاه صامت"
یعوی رشن ،داشت مفسر و کتاه نا ق است که همانا جز عترت و اهل بیت رسول خدا ن،واهد بود.
 .3اسوه راستی حمایت ا رشن ،جز اهل بیت نیست و رشن نیز جز دعـوت بـه پیـرو ا سـیره
چوی انسآن¬هایی رسالتی ندارد.
 .4حقایق هستی توها ا راه پیشرفتها عقالنی برا بشـر حاصـل نمـیشیـد بسـیار ا ایـ
حقایق را توها وحی ( رشن) میتواند در اختیار جامعه رار دهد و در ای

میوه جامعه ا ش اهان راستی

رشن یعوی اهل بیت بینیا نیست و درنتیجه رشن بدون اهل بیت وجی است دسـت نایـافتوی کـه
بسیار ا حقایق شن نامکشوف خواهد ماند.
 .5احتراد خالصانه به هر یک ا رشن و عترت ،احتراد به دیگر است.
 .2همان ونه که رشن همواره در دسترس امت است ،عترت نیز چوی اسـت و در دوران غیبـت
کبرا ا باه شنکه دعوت به عترت ،دعوت جامعه به سو نایبان عترت خواهد بود ،اداره امور جامعه به
عهده حاکم شرع یعوی ولی فقیه واجد شرایط است.
 .9بیاعتوایی به هر یک ،بیاعتوایی به دیگر است .چوان که اماد امت در فتار جامع چوـی
میفرماید:
شاید جمله «لن يفتهقا حتي يهدا علي الحوض» اشاره باشد بر ایوکه بعد ا وجود مقدس رسول
اهلل هر چه بر یکی ا ای دو ذشته اسـت ،بـر دیگـر

ذشـته اسـت و مهجوریـت هـر یـک،

مهجوریت دیگر است (اماد خمیوی ،وصیت نامه)2 ،
 .9هر یک ا ای دو ،واه صادق بر حقانیت وجود دیگر است .به فرموده پیامبر اسالد «يشههد
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الثقل االربه بالثقل االصغه و يشهد الثقل االصغه بالثقل االربه»  1یعوی :رشن به حقانیـت عتـرت و
عترت نیز به حقانیت رشن واهی میدهد .مقاد واال و عومت اهل بیت نیز ایوجا معلود میشود.
 .7تردید نیست که رشن در جهان جاودانه است وجود عتـرت نیـز در جوامـع بشـر جاودانـه
است و ای دو حافظ یکدیگرند.
 .11فضیلت عترت ،عصمت عترت و حضور اماد معصود حاضر یا غایب مادامی کـه ـرشن وجـود
دارد ا دیگر نکات ابل استفاده ا تقارن کتاه و عترت است.
 .11همان ور که رشن کریم حاو شیات مهر است عترت ،مواهر جمال الهیاند.
 .12همچوان که رشن شامل شیات هر است ،عترت نیز مواهر جمال الهیاند.
 .13همان ور که رشن مجال همه اسما الهی است ،عترت اهره نیز جلوه ـاه همـه اسـما
الهیاند.
 .14همچوان که رشن ا تکاثر و اختالف مصون است عترت هم ا پراکود ی معصوداند.
حاصل شنکه ای حدیث ا نور حضرت اماد ،جامعتری حدیث نبـو در بیـانی کوتـاه و م،تصـر
است که کلیت اصول اعتقاد و ابعاد جامعیت اسالد در شن موعکس است.
و حاصل معوا حدیث ای است که پیامبر خدا دو چیز سوگی (راغب اصفهانی ،مفـردات الفـاظ
رشن،

 ،91ماده «ثقل») و نفیس ( ریحی ،مجمع البحری مان ثقل) برا بعـد ا خـودش میـان

امت به یاد ار نهاده و توصیه و سفارش به شن¬ها کرده است:کتاه خدا ،ـرشن و اهـل بیـت رسـول
خدا ،عترت.
راز سنگینی و نفیس بودن

جا ای سوال هست که چرا پیامبر اکرد ا مفهود تضایفی سوگی که امر نسبی است بهـره بـرده
است؟ سوگیوی به کتاه و عترت برمی ردد یا به مردد و اهل ایمان یا هردو؟
به نور میرسد سوگی بودن و نیز رانبار بودن هم ناظر به رشن و عترت است و هم نسبت بـه
م،ا بان س ،رسول خدا ،ا شغا اسالد و تا همه عصـرها و نسـلهـا .ا شنجـا کـه را سـوگیوی و
نفیسی رشن و عترت روش است به ارجاع در ای خصو

اکتفا می¬شود.

2

اماد خمیوی در بیان و بوان شیتاهلل جواد شملـی ،ـردشور و تووـیم

 .1بوگرید به :جواد شملی ،بویان مرصو
شاهجویی 411 ،ـ .375
 .2در خصو ای که رشن و عترت دو وهر سوگی و ران بهایود رک :بقره (79 ،2 :)2
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اما ایوکه ثقیل بودن ناظر به مردد باشد حدا ل در معوا سوگیوی و ا ت فرسـا بـودن ،هـم در
موابع لغو شمده و سوگیوی را به مردد با رداندهاند و هم در برخی روایات بدان اشاره شـده اسـت و
به ای معواست که متابعت و پیرو ا ای دو سوگی و ا تفرساست و ا عهده هر کسی برنیاید.
اب اثیر در الوهایة شورده است :متابعت و پیرو ا ای دو سوگیوی و ا ـتفرساسـت و ا عهـده
افراد سست عوصر دنیا را و شیفته ند ی دنیو برنمیشید (اب االثیر ،الوهایة )212 ،1 ،و ریحی در
مجمع البحری شورده است :الن العمل بهما ثقيل ( ریحی ،مجمع البحری  ،ماده «ثقل») و شـیخ
صدوق در معانی االخبار شورده است :ا ابوالعباس پرسیدند مووور ا «اني تارک فييم الققييي »
چیست؟ و چرا رشن و عترت ثقلی خوانده شدهاند؟ جواه داد :الن التمسک بهميا ثقييل ،چـون
ا اعت و پیرو ا شن¬ها س،ت و سوگیوی است .اب مووور در لسان العره ضم نقل حدیث می-
نویسد :سُمیا [کتاه و عترت] ثَقَلين الن االخذبهما ثقيل والعمل بهما ثقيل (صدوق ،معـانی االخبـار،
)71
به نور میرسد بتوان برا ثقیل بمعوی نفیس رانبها نیز وجهی که ناظر به مـردد باشـد بتـوان
ذکر کرد و شن ایوکه پیامبر اکرد فرموده باشد دو چیز بسیار نفیس بی شما رار دادد ،هر کس به ای
دو شی رانبها دست یافت دنیا و شخرتش تضمی شده است چون ای دو شنقـدر ذ

یمـتانـد کـه

دارنده شن¬ها نه غم دنیا دارد و نه غصه شخرت .چون با داشت ای دو ،همه چیز را دارد هر کس ای
دو یا یکی ا شن¬ها را نداشته باشد در توگوا رار دارد .شاید بتوان ای تعبیر اب مووـور را کـه مـی-
نویسد« :سماًما ثَقَلين اعظاُّاً لقدرًما و تعظيما لشأنهما» ناظر به همی معوا دانست (اب مووـور،
لسان العره ،114 ،2 ،ماده «ثقل»)
آثار و برکات ثقلین و علل و اسباب مهجوریت آن دو

ا نور حضرت اماد شأن وجود ثقلی در وصیتنامه رسول خدا عبارت است ا  .1 :ثقلی کتـاه
سرنوشت و مایه رشد انسآن¬ها و رهایی شن¬ها ا اغالل و برد یانـد  .2نقطـه جمـع میـان همـه
مسلمانان بلکه نقطه جمع عائله بشر اند  .3موجب رهایی بشر ا شرک شیا ی و نیز اغوتیانانـد .4
شلعمران ( .113 :)3ابراهیم ( 1 :)14لقمان ( ،3 :)31فصلت ( ،42 :)41وا عه ( 91:)52ـ  ،99حشر ( ،:)57انعـاد (:)2
 ،17بقره ( ،.195 :)2انعاد ( ،17 :)2بقره (.195 :)2
و نیز :رهیافت تحلیلی به وصیت نامه سیاسی -الهی اماد خمیوی ،نگارنده29-22 ،
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ا اسباه اصلی رساندن بشر به سط و عدلاند  .5میوهسا رسـاندن حکومـت بـه صـالحان و اولیـا
الهیاند  .2ا اسباه اصلی و محور وحدت و یکدلی مسلماناناند  .9راه ایصال و وسـیله مطمـئ بـه
مطلوه نهایی و غایات متعالی انساناند.
چنان کها موور حضرت اماد خطوط کلی انحراف مسلمی ا کتاه و سوت که مـا ا شن تعبیـر
به مصادیق مهجوریت کردیم عبارت است ا  .1 :خروج ثقلی ا داموه ند ی مردد و دور نگهداشـت
مردد ا کتاه و عترت  .2استفاده ابزار ا رشن و عترت برا توجیـه جـور و فسـاد  .3اسـتفاده ا
کتاه و سوت برا ایجاد اختالف میان مسلمانان در مذاهب م،تل

رشن بـر ضـد ـرشن  .4ا بـی

بردن شرمان مقدس رشن و اهل بیت یعوی حکومت صالحان و اولیا الهـی  .5کوـار ذاشـت ش اهـان
راستی و مفسران حقیقی رشن و ممانعت ا تفسیر و تبیی صحیح شیات کتاه خدا.
ا نور حضرت اماد عوامل یر موجبات ا دسترس خارج شدن ثقلی اند.
 .1درتها جهانی ،اغوتی و شیطانی.
 .2حکومتها موحرف جابر و فاسد مسلمانان.
 .3عالمان خبیث و متولیان ناشایست دی مبی اسالد.
 .4دشموان تو ئه ر و موافقان.
 .5دوستان جاهل و نادان ـ مسلمان جاهل
دو گوهر نفیس و گرانبهاي انقالب اسالمی

پس ا بسامد سوجی زارهها مربوط به عدد چهل ونیز تامـل در حـدیث ثقلـی در وصـیت رسـول
خدا و وصیتنامه و الل اندیشه اماد خمیوی در ای خصو  ،نوبت شن است تا بـه مسـئله دود ا
دو مسئله اصلی ای مقاله پرداخته شود .س ،در ای است :چوان که اسالد بویهه در اندیشـه شـیعی
دارا دو وهر رانبها و نفیس بواد کتاه و عترت است ،شیا بایسته است ،برا انقاله اسـالمی بـه
عووان یکی ا ثمرات ای شجره یبه ،دست به شواسایی ،تعیـی و تعریـ ثقلـی

د یـا خیـر و شیـا

اصوال چوی کار امکانپذیر است؟در صورت مثبت بودن پاسخ بـه دو سـوال ن،سـت ،اوال ایـ دو
ثقل چه چیزهاییاند وچه نسبت و رابطها دو ثقل انقـاله بـا دو ثقـل اسـالد دارد ا یـک سـو و
احیانا ممک است چه شسیب یا شسیبهایی مرتبط با ای دو وهر به انقاله وارد شید ا سو دیگر.
در پاسخ به سوال ن،ست می¬توان فت با توجه به ای که رسول خدا در ای حدیث متواتر،
که ا شن به عووان معجزه جاودانه پیامبر ،می¬توان ناد برد ،تعـابیر و اصـطالحاتی را بکـار بـرده
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است که ای اصطالحات( ،ايها الناس ،فيکم ،لن تضلو ابدا ،حتهي يههدا علهي الحهوض) مشـمول
مانی دون مان دیگر نبوده بلکه هم کسانی را که در عصر نبوت بسر بردهاند شامل میشـود و هـم
کسانی را که سپس شمده و میشیود چرا که خطابات شرعی و احکـاد دیوـی دارا عمومیـت اسـت و
همه مردد حاضر و غایب را شامل میشود وحتی اختصا

به مسلمانان نیزندارد (خطاه ایها الوـاس)

وچون شریعت اسالد ناسخ دیگر شرایع شسمانی است و لذا در درجه ن،ست برا همه مسـلمانان ودر
مرحله بعد برا همه کسانی که ب،واهود راه رستگار را شنگونه که شیی اسالد بیان کرده است ـی
کوود ،رشن و عترت نشانه راه و امانت رسول خدا وحجت الهی برا هدایت ،رستگار و کمال فرد و
جامعهاند و لذا برا انقاله اسالمی به عووان شکوفها ا شجره یبه اسالد نیز ،در درجـه ن،سـت
رشن و عترت دو وهر رانبها ،بی بدیل و بینویراند و هیچ چیز جایگزی شن دو ن،واهد بود.
اما به نور میرسد نقش صد در صد ای دو وهر در مان حضور معصود با مان غیبت ،یـک
ونه نباشد .در مان معصود نیز به رغم ای که اداره و مدیریت جامعه نیا مود تشکیالت ،شیی نامههـا
و دستور العملها علمی و اجرایی است که ریشه در رشن و مبتوی بر تبیی اهل بیت به عووان باه
مدیوه علم رسول خداوند است ،اما در مان غیر حضور و نیز در دورهها بعـدتر و بعـدتر ،کـه برخـی
نیا ها متغیر انسان تغییر و به ناچار ا تضائات مانه سا وکارها نو وجدید برا تدبیر و اداره جامعـه
را الب است ،الگو رار دادن رشن وعترت معوا دیگر و مقتضیسا و کارهـا دیگـر اسـت .ا
ای رو در عی حالی که برا انقاله اسالمی نیـز ـرشن و اهـل بیـت الگـو و مقتـدا و دو ثقـلانـد،
می¬توان یا باید دو امر یا دو عوصر یا دو شیئ دیگر ... ،را به عووان ثقلـی انقـاله کـه در سـطحی
همان جایگاه ثقلی رسول خدا در ای

مان و به نحو کاربرد بـرا انقـاله اسـالمی را دارنـد،

معرفی کرد .دو حقیقتی که تا حد وا جهاتی (نه لزوما ا همه جهات) ،باید ابل مقایسه بـا ـرشن و
عترت باشود والبته به یقی ا جهاتی متمایز و متفاوت با شن دو وهر خواهود بـود .راسـتی دو ـوهر
نفیس انقاله کداداند؟
نظریه :جمهوریت و اسالمیت به عنوان دو ثقل انقالب

در پاسخ به سوال ا چیستی یا کیستی دو ثقل انقاله در نگاه ن،ست به نور میرسد شن چیـز کـه
مدل سیاسی حاکمیت و نواد اسالمی را برساخته یعوی "جمهور اسالمی" که مرکب ا جمهوریـت
و اسالمیت یا اسالد و مردد یا دی و امت است ،همان دو ثقل انقاله اسالمیاند ،اما به نوـر مـی-
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رسد ای اصطالح مرکب صرفا در صدد بیان مدل حکومت است .چوان که ممک بود مدل حکومـت
1

در اصطالح و تعبیر و ترکیب دیگر متبلور و بیان شود .و لذا در ایوجا و با توجه به رسالت عترت در
کوار رشن نمی¬توان د مردد به عووان یکی ا دو ثقل باشود بلکه مردد نسبت بـه ایـ هـر دو ثقـل
مسئولیت و تکلی دارند ولذا خود مردد م،ا ب رسول خدایود (ايها الناس  )..و ای دو برا مـردد و
در میان شنان به امانت و ودیعت نهاده شدهاند ،نمی¬شود امانت داران ،خود ب،شـی ا امانـت باشـود.
بار

به رغم ای که کلمه مردد  -ملت باحدود سه هزار بار تکرار یکی ا پر بسـامدتری کلمـات در

س،وان و مکتوبات اماد خمیوی است و به رغم ای که به جرأت میتوان فت هیچ فقیهی مانود اماد
خمیوی مردد را در حو هها م،تل واجد نقش ندانسته و شن¬ها را در نوـر و عمـل مـورد خطـاه،
2

مهر و تکریم رار نداده است و حتی میتوان ادعا کرد که در تاریخ انبیا( توبه ( 91 :)7و . 39نـوح
( 9 :)91ـ  ).5حیات نورانی اهل بیت( نه البالغه ،خطبه  )139نیز چوی رضـایتموـد اظهـار
نشده است ،با ای حال در ایوجا مردد ت،صصا خارجاند
بار

با همه تاکیدات و حقایق و شان و جایگاه بینویر که حضرت اماد برا مردد ایل است

 .1چوان که نوریه مرحود نائیوی و پیروانش در مدل دیگر جار شده است.
 .2نگا هی ذرا به س،وان و مکتوبات حضرت اماد به روشوی موید ای امر است .اماد خمیوـی در مقایسـه مـردد
شری ایران در ای عصر با مردد دوره انبیا و ائمه ا هار و بل ا شن میفرمایود :ما همه مفت،ریم که در چوی
عصر و در پیشگاه چوی ملتی میباشیم .ویا در بیان دیگر میفرمایود :ایوجا شرا ملـت حکومـت مـیکوـد.
ایوجا ملت است که حکومت را در دست دارد و ار انها را ملت تعیی میکود و ت،ل ا حکم ملت برا هـیچ
یک ا ما جایز نیست و امکان ندارد .ودر بیانی دیگر تاکید میکود:ما بوا نداریم یک تحمیلی به ملتمـان بکوـیم و
اسالد به ما اجا ه نداده است که دیکتاتور کویم .ما تابع شرا ملت هستیم .ملت هر ور که را داد ما هم
ا شن تبعیت میکویم ... .بله ،مملکت است ،اهی و تها ما یک تقاضایی ا شنها بکوـیم ،تقاضـا متواضـعانه،
تقاضایی که خادد یک ملت ا ملت می کود ،لک اساس ای است که مسئله در دست م و امثال م نیست ،و
دست ملت است .در کالد دیگر خود و همه مسئو الن نواد را تحت نوارت ملت می داند و می فرماید :همـه
و همه ملت موظ اند که نوارت کوود بر ای امور  ...ا ر م یک پایم را کوار ذاشتم ،ک ذاشتم ،ملت موظ
است که بگوید پایت را ک ذاشتی ،خودت را حفظ ک  ...حضرت اماد در بیانی دیگر می وید:اکثریت هر چه
فتود ،شرا ایشان معتبر است ،ولو  ...به ضرر خودشان باشد .شما ولی شنها نیستید که بگویید که ایـ بـه ضـرر
شماست .ما نمی خواهیم [اجبار] بکویم  ...شن مسیر که ملت ما دارد ،رو شن مسیر راه بروید ،ولو عقیـده تـان
ای است که ای مسیر که ملت رفته ،خالف صالحش است خوه ،باشد .ملت میخواهد ای ور بکود ،به ما
و شما چه کار دارد؟ خالف صالحش را میخواهد .ملت رأ داده رأیی که داده متبَّـع اسـت .ایشـان در بیـانی
صریح تر می افزاید:م یک و ت فتم ا ر ملت خواست بگوید که نه ،ما دیکتاتور میخواهیم همه ملت فتوـد
ما دیکتاتور میخواهیم ،شما چه حقی دارید بگویید نه.
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1

به نور میرسد چوان که اشاره شد ،اصوال بحث ثقلی خارج ا ای بحث است وس ،در ای اسـت
که بعد ا اراده و خواست ملت و تصمیم شنان بر انت،اه حکومت ونواد اسالمی ،ادامه راه اسالد و در
مانح فیه "انقاله و نواد جمهور اسالمی" با کداد دو وهر اصیل ابل ادامه و در مسیر صـحیح
تواند بود به تعبیر در نواد جمهور اسالمی یعوی برا جمهوریت و اسالمیت و ای که ای هـردو
بماند ،دو وهر تثبیت کووده ،تحکیم ب،ش و استمرار ب،ش کداداند؟ باید توجه داشت کـه اسـالمیت
اسالد و نیز انقاله و نواد جمهور اسالمی نیز توها با محوریـت ـرشن و عتـرت معوـا داشـته و در
جایگاه خود رار دارد.
نظریه :قانون اساسی و والیت فقیه به عنوان دو ثقل انقالب اسالمی
گوهریت بيبدیل قانون اساسي

نوریه دیگر که در خصو

دو وهر نفیس انقاله اسالمی مطرح است ،نوریـه ـانون اساسـی و

والیت فقیه است .با عوایت به شنچه ذشت و نیز د ت در ماهیت ثقلی در اسالد و لسان پیامبر خاتم
یعوی کتاه و عترت ،به نور میرسد " انون اساسی" با همه ویه یها و نقاط ـوت و احیانـا ضـعفی
که دارد ثقل ن،ست انقاله و جمهور اسالمی باشد  .با توجـه بـه ایـ کـه ا نوـر حضـرت امـاد،
حاکمیت در اسالد و حکومت اسالمی ا شن خداست و حاکمیت خداوند نیـز حاکمیـت ـوانی الهـی
است و همگان ا رسول اکرد رفته تا خلفا شن حضرت و دیگران تا ابد تـابع ـانون الهـیانـد.
(اماد خمیوی ،والیت فقیه )34 ،ونیز با توجه به ای که انون اسالد ناظر به نیا هـا جامعـه و همـه
احتیاجات انسان ا کودکی تا وفات و در ابعاد م،تل وجود او است ،به نور مـیرسـد توهـا ـانون
اساسی و البته در سطحی نا ل و در ای جهت ابل مقایسه با ثقل اکبر در اسالد یعوـی ـرشن کـریم
2

باشد  .بدیهی است پاسخ ویی وانی دی به ابعاد وجود و نیا ها انسان ا نور حضرت امـاد بـه
ای معواست که :یا صراحتاً انونی را وضع کرده و یا به کارشواسان دیوی ای اجا ه را داده اسـت کـه
براساس ضوابط کلی شریعت به وضع ـانون بپردا نـد و مطـابق صـالح مسـلمی

ـوانی ال د را در

. .1بر ای اساس" نوریه امت" نیز به عووان یکی ا دو ثقل انقاله اسالمی با همی دشوار هـا مواجـه خواهـد
بود.
 .2بدیهی است به هیچ رو انون اساسی ا همه جهت به رشن ابل مقایسه نیست چون رشن ال یاتیه البا ل مـ
بی یدیه و ال م خلفه  ،ولی انون اساسی با همه د ت و تاملی که انجاد شده ،نتیجه کوشش انسانها بسـیار
فرهی،ته اما غیر معصود و در معر خطا است.
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چهارچوه اصول شریعت وضع کوود( ».اماد خمیوی ،کش اسرار )257 ،و در وا ع ای نوع اجتهاد که
بر رفته ا موابع چهار انه است ،ارجاع فروع بر اصول میباشد و خـود نـوعی انونگـذار اسـت .بـر
همی پایه ،اسالد با تعیی راهکار انونگذار مشروع در جامعه ،ا جامعیـت برخـوردار اسـت و نمـی
توان هیچ یک ا نیا ها فرد و اجتماعی انسان را ا حیطه شریعت بیرون دانست.حاصل ایـ کـه
با توجه به ای که در تعبیر حضرت اماد ،ابداً انون اسالد با تر یات م،الفت نکرده و وانی اسـالمی
با هیچ یک ا پیشرفتها سیاسی و اجتماعی م،ال نیست (اماد خمیوی ،کش االسـرار )257 ،بـا
توجه به ای که انون اساسی با کوشش بینویر عدها ا بزر تری مجوهدان و مت،صصان (که بعد
ا انقاله بعید است نویر شن را نشان داد) با فشرد ی تماد بسیار ا نیا ها فرد و جامعه در سطوح
م،تل و در حو هها

ونا ون را پیش بیوی و به نـوعی چـارچوه نوـر و محتـوایی پـیش رو

انقاله را در الب واعد ،اصول و مقررات و راهکار هـا تـدوی کـرده انـد و ایـ دسـتاورد عوـیم و
شری  ،با را ملت به تصویب رسیده و مورد پذیرش عمومی رار رفته است ا ایـ رو مـی¬تـوان
شن را توها وهر نفیسی دانست که بتواند بعد ا رشن به عووان یکی ا دو ثقـل انقـاله و جمهـور
اسالمی تلقی ردد .با چوی تعبیر و تفسیر ا انون اساسی است که مجلس در اندیشه حضـرت امـاد
در راس امور رار می یرد و اهمیت شن حتی ا ریاست جمهور و سایر وا هم بیشتر می ردد.
نتیجه چوی ادعایی ای خواهد بود که برا همه دستاندر کاران نواد پاسداشت انون اساسی و
عمل به شن ا هر امر مهمتر است.
با عوایت به شنچه اشاره شد ،ناظر به حو ه وانی یا انونگذاران چون رار اسـت ا اصـول کلـی،
عاد ومطلقها

انون اساسی ،امور جزئی ،خـا

و مقیـدات را بـه فراخـور نیـا جامعـه اسـتوباط و

است،راج شود ،ممک است شسیبهایی (وصیتنامه سیاسی  -الهی اماد خمیوی ،نگارنده و همکـاران،
1

 )172-175متوجه انقاله و نواد اسالمی شود که موارد یر ا شن جملهاند:
 .1با توجه به ای که مجلس در رأس امور است ،راهیابی انسآن¬هایی کـه بـه لحـاظ علمـی یـا
عقیدتی یا اخال ی صالحیت ندارند به مجلس،
 .2ناششوایی انونگذار با اسالد اصیل ،ادله استوباط احکاد وبویهه ابعاد اجتماعی دی ،
 .3ناششوایی با جهان مدرن و پیشرفتها بشر ودر نتیجه نا ششوایی با نیا ها جامعه و مردد،
 .1مووور ا شسیب ،شفات ،انحرافها و بیمار هایی است که در جامعه وجود دارد یا ممک است جامعه در شـرایط
و وضعیتی بدانها مبتال ردد و شادابی و سالمت جامعه و انقاله را با خطر مواجه ساخته و مانع تداود انقاله و
حصول اهداف غایی و اولیه شن و حتی تغییرماهیت و هویت و حقیقت شن ردد.برا ا الع ا پیش فر هـا
شسیب شواسی انقاله رک
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 .4فقدان نواد مشورت یر ا مت،صصان ،ن،بگان و روشوفکران دیوی در حـو ههـا م،تلـ
دانش و پیشرفتها بشر و به حاشیه رفت نقش شن¬ها در فرایود انونگذار ،
 .5فعالیتها موا

نهادها

انونگذار ودر نتیجه تداخل وظای و ....

 .2استفاده نکردن ا همه ظرفیتها موجود در انون اساسی و نگاه زیوشی و مقطعی داشـت
به وانی .
گوهریت والیت فقیه

به نور میرسد وهر نفیس دیگر انقاله اسالمی ،والیت فقیه یا همـان چیـز اسـت کـه ا شن بـه
1

نوریه سیاسی اماد خمیوی در دوره غیبت یاد می¬شود.
س ،در ای است که در عصر حاضر که دست انسان ا فیض حضرت انسان کامل ـ پیامبران و
امامان معصود کوتاه است ،شیا اسالد برا اداره امور عمومی جامعه انسانی ،نوریه و راهکـار سیاسـی
معیوی ارائه کرده است؟
روش است ا نور حضرت اماد پاسخ به ای اساسیتری پرسش حو ه اندیشه سیاسی در جهـان
2

معاصر ،مثبت است .برا تبیی نور حضرت اماد ،توجه به نکاتی ال د است .1:چوـان کـه در کتـب
کالمی و به ویهه کالد سیاسی بحث شده است ،دورهها

ند ی و حیات ائمه اهـل بیـت بـه دو

دوره اصلی یعوی دوره حضور و دوره غیبت تقسی می¬شـود ،مووـور ا عصـر حضـور ،مـان حیـات
ظاهر امامان شیعه است که ا سال یا دهم هجرت شغا و تا سال  221هجر را شامل میشود .در
ای دوره ،یا ده نور پاک که همه شان نور و ش،صیت واحد بودند ظهور کردند .در وا ـع یـک انسـان
اما با  251سال عمر که در یک حرکت بلود مدت در کوار اصول و موا ی ثابـت دارا تاکتیـکهـا و
 .1در نوریه سیاسی اماد خمیوی ،اوال ،مبوا مشروعیت سیاسی ،حاکمیت دی خدا بر کلیه شئون اجتماعی و امور
عمومی است
ثانیا ،به چارچوهها نوی و رای دنیا جدید ،ا بیل تدوی انون اساسی ،تفکیک وا ،پارلمان ،انت،اه و حقوق
اساسی مردد در ساختار و مدل حاکمیتی خود بطور اصیل و وا ع بیوانه توجه شده است .ثالثا ،در عی با شت به
اسالد ناه و کتاه و سوت ،خود را به برخوردار ا همه پیشرفتها و دستاوردها علم و فواور جدید متعهـد
ساخته و نیل به مر ها دانش بشر را سر لوحه برنامهها و فعالیتها خود رار داده است.
رابعا ،هم مان با رعایت اصول و مؤلفهها پیشی  ،نقش بیبدیل مردد و رضایت عمومی را در اسـتقرار و عیویـت
یافت و کارشمد نواد اسالمی به رسمیت شواخته است.
 .2چوانکه در عمل براساس ای نوریه ،ساختار سیاسی و مدل حکومتی ،نواد جمهور اسالمی تعری و باهمـه
فرا و نشیبها ،با ورود به چهل سالگی،
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اختیارها موضعی است که ال مه مان و شرایط است ،انسانی کامل که افزون بر ایوکـه بـار امانـت
امامت الهی را بر دوش دارد در مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه حضور دارد و دخالت میکود .نوریـه
ارائه میکود و درصدد بیان و پیاده کردن شن برمیشید ا ای در اصطالح علم کالد بـه عصـر حضـور
یاد میشود.
اما عصر غیبت که ا سال  221هجر

مر شغا میشود و تاکوون ادامه دارد ،به دوران امامـت

اماد عصر ا الق می ردد که به دلیل پوهان بودن شن اماد ا چشم عمود مردد ،ا ای دوره به عصـر
غیبت یاد میشود .ای عصر به دو دوره غیبت صغرا و غیبت کبر تقسیم میشـود .و حضـرت ولـی
عصر در دو دوره غیبت دو نوع نائب دارد :نواه خا

و نواه عاد .در دوره  27ساله غیبت صغرا چهار

ش،صت مورد وثوق بده و ن،به به نادها عثمان ب سعید ،محمدب عثمان ب سعید ،حسـی بـ
روح و علی ب محمد سمر به عووان نائبان خا  ،پیادها و فرمآن¬ها امـاد عصـر را بـه مـردد
ابال و عرایض ،پرسشها ،نامهها ،وجوهات مالی و سـایر درخواسـتهـا را بـه حضـرت امـاد عصـر
حضرت مهد  میرساندند و در دوره غیبت کبر که با وفات نائـب چهـارد در سـال  327شغـا
شده است تا هوگاد ظهور ،مردد در مسائل م،تل به فقیهان و دی شواسـان جـامعالشـرائط ،بـدون
شنکه فهرستی ا فقیهان با ذکر ناد و مش،صات فرد ا پیش اعالد شده باشد ،به عووان نائبان عـاد
حضرت حجت ارجاع داده شدهاند.
براساس شنچه اشاره شد در وا ع حضرت ولی عصـر بـرا دوره غیبـت بـه دو روش ،فـرد یـا
افراد را برا انجاد امر یا امور جامعه معی کرده است .1 :نصـب خـا
نصب خا

 .2نصـب عـاد .مووـور ا

عبارت است ا تعیی فرد یا افراد معی  ،با ناد و نشان برا انجاد یک امر یا به عهـده

رفت یک مسئولیت است .نصب مالک اشتر ن،عی به والیت مصر ا سو اماد علی یا انتصـاه
دیگر والیان ا سو حضرت یا نصب ابان ب تغلب ا سو اماد با ر به موصب افتا یـا نصـب
ذکریا ب شدد می به مرجعیت دیوی مردد ا سو اماد رضا یـا نصـب نائبـان چهار انـه در دوره
غیبت صغرا ا سو ولی عصر همه نمونههایی ا نصب خا اند.
اما مووور ا نصب عاد ای است که در شن حکم و جعل شرعی به "عووان کلی" یا "ویه یهـا"
تعلق می یرد نه اش،ا

با ناد و نشان و بر ای اساس ،در بستر مـان افـراد واجـد شن ویه ـیهـا و

صفات و خصوصیات ،به مسئولیت معی موصوه مـیشـوند .نمونـها ا نصـب عـاد در کـالد امـاد
عسگر  شمده است:
 ...فاُّا ُّن ران ُّن الفقها صائناً لنفسه ،حافظا لدينهُّ ،خالفا علي ًواهُّ ،طيعهاً الُّهه ُّهواله،
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فللعوام ان يقلّدو (حر عاملی ،وسلیل الشیعه .25 ،19 ،کلیوی ،اصول کافی)99 ،1 ،
در فقه سیاسی ،والیت به معوا عهده رفت امر ا امور و سرپرستی دیگـران اسـت .حضـرت
اماد والیت را به معوا حکومت و عهده رفت امر سرپرستی مردد میداند :والیت یعوی حکومـت و
اداره کشور و اجرا

وانی شرع مقدس (اماد خمیوی ،والیت فقیه)41 ،

.2کلمه فقیه ،لحاظ لغو ا فقه به معوا فهم عمیق ،درک و شواخت د یق است و تفقـه یعوـی
تالش برا فهمیدن در فقه و کاوش برا دانست عمیق و فقیه به ش،ص دانا و فهمیده ا الق می
شود.
و در اصطالح فقیه یا مجتهد کسـی اسـت کـه ـوانی حقـو ی ،عبـاد  ،اجتمـاعی ،سیاسـی و
ا تصاد اسالد را به ور د یق و عمیق و با دالیل هر یک ا شن¬ها بدانـد و بشواسـاند (شـکور ،
فقه سیاسی اسالد )51 ،پس فقه در اصطالح ،دانش اجتهاد در احکاد دی و فقیـه عـالمی اسـت کـه
وانی و احکاد شرعی را ا کتاه ،سوت ،عقل و اجماع استوباط کرده و به دست میشورد .فقه تئـور
وا عی تکامل اداره انسان ا هواره تا ور است (اماد خمیوی ،صحیفه امـاد )297 ،21 ،و فقیـه کسـی
است که بر تماد ابعاد فقه احا ه داشته و همه حقوق و احکاد اسالمی را میشواسد و در دوره غیبـت
تاد و کبرا اماد معصود عهدهدار مسئولیت اداره امور عمومی جامعه اسالمی است.
براساس شنچه اشاره شد ،نوریه والیت فقیه ،استمرار و حضور عیویت احکاد و ـوانیوی سیاسـی و
اجتماعی اسالد در مت جامعه اسالمی است و فقیهان پرهیز ار ،عادل ،مانشواس ،مـدیر ،مـدبر ،در
عصر غیب اماد عصر بر بق رهومودها شن اماد و دیگـر امامـان پـیش ا او ،مسـئولیت اداره و
جامعه اسالمی را در دوره غیبت کبر به عهده دارند .براساس ای نوریـه تشـکیل نوـاد سیاسـی و
اداره جامعه اسالمی براساس تعالیم اسالد ا سو فقیهان جامعالشرایط تکلی الهی اسـت و هر ـاه
شرایط و امکان شن فراهم ردد واجب است به شن ا داد نمایود .چوـان کـه بـا سـامان یـافتوی چوـی
حکومتی ا سو فقیه جامعالشرایط ،مجموعه اختیارات حکومتی رسول اکرد یا امامان معصود که در
1

امر اداره جامعه داشتهاند ،برا چوی فقیهی نیز وجود خواهد داشت  .ا ایـ رو

فتـه مـی¬شـود

 .1ممک است ای سؤال در ذه خطور کود که با توجه به موصوه بودن فقها به حاکمیت و مسئولیت اداره جامعه
در عصر غیبت اماد عصر جایگاه و نقش شهروندان و مردد جامعه اسالمی در ای نواد سیاسی چه خواهد بـود؟
با توجه به اهمیت بینویر که حضرت اماد به مردد و مشارکت شنها میدهد شیا ای نصب به نادیـده ـرفت
نقش مردد در حاکمیت سیاسی نمیانجامد؟
در پاسخ میتوان ای ور توضیح داد که والیت فقیه در مقاد تشریع و ثبوت بر اراده و تشریع الهی مبتوـی اسـت،
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"ولی فقیه" یا همان عووان عاد "عالم عادل" که یا با ابرا نور عمـومی مـردد پـذیرش و محـر
شده باشد و یا ا ریق مجلسی متشکل ا فقها موت،ب مردد ،به عووان ولـی امـر و رهبـر جامعـه
انت،اه ردد ،چون ابرا نور مستقیم یا غیر مستقیم مردد در چارچوه مجو شرعی یعوی انت،ـاه ا
میان فقها انجاد شده است ،ا شرعیت الهی نیز برخوردار است و تداود ب،ش نبـوت پیـامبر و امامـت
ائمه معصومی

و ضام حاکمیت احکاد الهی است .چوان که عامل بیدار و جوشش تودهها و محور

وحدت و انسجاد مردد بهشمار میشید .ترسیم سیاستها کلی نواد و ات،اذ تدابیر و موضـع یـر -
اما در مقاد اجرا و اثبات و عیویت بر خواست ،اراده و ا داد مردد .یعوی تعیی مصداق یا مصـداقئتوحوتـذ هـا
معی واجد شرایط در هر مان ،در رو تالش و انت،اه مردد است .در حقیقت ای مردداند کـه بـرا شـواخت
مصداق موطبق با شن عووان کلی تالش میکوود و با مراجعه به فقیهشواسان و ا ریق شنان میوه ال د را برا
به عیویت رساندن تشریع عاد الهی مهیا ساخته و فقیه جامع الشرایط را برا اعمال والیـت و حاکمیـت اسـالد
برمی زیوود و حاکمیت او را مستقر میسا ند .شیتاهلل جواد شملی در ای باره مینویسد:
« نقش مردد در مقاد اثبات و تحقق و اجرا ،چه درباره اصل دی  ،چه درباره نبوّت ،چه درباره امامت باالصل و چـه
درباره نصب خا  ،نقش کلید است تا چه رسد به والیت فقیه که نصب عاد است .مـردد ا ـر ـ معـاذ اهلل ـ
اصل دی را بول نکردند ،دی  ،نسیاً موسّیاً و فراموش شده میشود ا ر مردد نبوّت پیامبر را بـول نکردنـد،
شن پیامبر مهجور میشود و ا ر امامت امامی را بول نکردند ،شن اماد مهجور میشود و لو شنکه شن اماد ،همـان
حضرت علی ب ابی الب باشد.
بر پایه ای دید اه حکومت اسالمی دارا مشروعیتی با واسطه است .بدی بیان که هـر چوـد همـه فقهـا والیـت
شرعی دارند ،اما ولی امر مسلمی کسی است که ا حمایت مردمی نیز برخوردار باشد و در وا ع با پذیرش مردد،
مشروعیت عاد الهی فعلیت مییابد .حضرت اماد در عی تأکید فراوان بر مشروعیت الهی عاد فقهـا و دیـ کـه
حکومت غیر والیت فقیه ،حکومت اغوت است و اغوت و تی ا بی میرود که با امر خداونـد کسـی نصـب
شود در عی حال والیت را ا شن فقیهی میداند که یا با ابرا نور عمومی مردد پذیرش و محر شده باشـد و
یا ا ریق مجلسی متشکل ا فقها موت،ب مردد ،به عووان ولی امر و رهبـر جامعـه انت،ـاه ـردد و بـدی
ترتیب چون ابر ا نور مستقیم یا غیر مستقیم مردد در چارچوه مجو شرعی یعوی انت،اه ا میان فقهـا انجـاد
شده است ،ا شرعیت الهی نیز برخوردار است.
بر دیگر س ،حضرت اماد در مورد موشأ مشروعیت ولی فقیه ،ا نوریه «مشروعیت نصب عووانی» حمایت مـی-
کود بدی مفهود که در دوران غیبت «موضوع را عووان «عالم عادل» رار دادهاند تا همیشه محفوظ باشـد» و
عووان عاد «عالم عادل» مشروعیت دارد بوابرای هر کس که ای عووان را داشته باشد ،دارا والیت است ،امـا
بدیهی است که اعمال والیت توأمان همه فقها موجب هرج و مرج میشود ،ا ایـ رو مـیبایـد دیگـر فقهـا ا
فقی هی که به درت رسیده ،پیرو کوود .اما به درت رسیدن فقیه نیز باید بدون تحمیل بر مردد باشد .ا همی
رو ا نگاه حضرت اماد ،والیت فقیهی نافذ است که موت،ب مردد باشد.
حاصل شنکه سیره حضرت اماد حاکی ا شن است که ایشان رهبر خویش را به روشوی به تأیید شارع و بـه بـول
مردد میداند .یعوی تأکید بر نوعی مشروعیت الهی با واسطه و یا الهی ـ مردمی که در شن بـر «نقـش مـردد در
مشروعیت حکومت اسالمی و نقش شنان در انت،اه و عزل حاکم و تعیی محدوده اختیارات او» (در الب تدوی
انون اساسی) تأکید ردیده است.
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ا عانه ،سا ش ناپذیر در برابر تو ئهها و دشم شواسی ا برجستهتری ویه یهـا رهبـر

انقاله اسالمی است که در دوران س،ت مبار ه بیشتری نقش را در شواساندن دشم و تعیی مسیر
و شیوه مبار ه با شنان داشته است .پس ا پیرو

انقاله اسالمی نیز رهبر حضرت اماد دس سره

مهمتری تأثیر را در استمرار و استقامت اصول و ار شها انقالبی و لغزش دایی و ثبات و امویت و
پیدایش نهادها انقاله و ا تدار حکومت و وحدت امت اسالمی و خوثیسـا

نقشـههـا فـراوان

دشموان داشته است ،چوان که بعد ا عروج معمار بزرگ انقاله نیز بحمداهلل تالش شده است انقاله
براساس شرمان¬ها و اهداف حضرت اماد راه سپارد..
رهبري انقالب و نظام اسالمی ،آفتها و آسیبها

اما درباره شسیبهایی که در ارتباط با والیت فقیه یا شنچه با عووان نوریه سیاسی برشمده ا اسالد ناه
و تشیع یاد کردیم ـ میتواند متوجه اسالد و انقاله باشد میتوان به موارد یـر اشـاره کـرد .بـدیهی
است ،ای شسیبها میتواند ا سو دشموان انقاله و اسالد اعم ا داخلی و خارجی و دیگر دوستان
نادان یا ک فکر انقاله پدید شید.
 ..1شبهه در پیشیوه ،مبانی عقلی و نقلی  -رشنی و روایی والیت فقیه.
 .2القا موافات داشت والیت فقیه با اختیار و ش اد مردد .اسالمیت با جمهوریت.
 .3القا ناکارشمد نوریه والیت فقیه در جهان مدرن.
 .4افراط و تفریط درباره جایگاه ولی فقیه .یعوی داست ب،شی افرا ی و تقدس دایی بـیمـورد.
روش است ،ا یک سو ولی فقیه در انقاله و جمهور اسالمی به عووان جانشی عاد امـاد معصـود
است و لذا رابطه مردد با رهبر و ولی فقیه  -به هر اندا ه که توانسته باشد خودش را به ویه ـیهـا
معصومان نزدیک کود ،صرفا یک رابطه سا مانی و تشکیالتی و مدیریتی نیست بلکه رابطها معوو
و الهی است و مردد به ولی فقیه نه صرفا به عووان مدیر ،ناظر و مشرف بر امور جامعه و کشور که به
عووان مرجع دیوی و ملجأ معوو و سلوکی مینگرند.
ا سو دیگر ،ای شأن و جایگاه معوو به هیچ رو ولی فقیه را در حصار شهوـی کـه ثبوتـاً و
اثباتاً دچار خطا نمیشود رار نمیدهد .والیت فقیه که به تعبیر حضرت اماد ،والیـت ـانون اسـت را
خارج ا انون و مقررات اسالد و انون اساسی جمهور اسالمی که بر رفتـه ا اسـالد اسـت ـرار
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1

نمیدهد  .چوان که ولی فقیه را غیر ابل نقد رار نمیدهد اما نقد هر فرد یا روه یـا بقـه ،مکتـب،
معلم ،مدیر ،مسول ،رهبر و  ...سا و کار خودش را دارد
 .5سهل انگار ولی فقیه نسبت به اجرا

انون ،اماد خمیوی درباره ای کـه در نوـاد اسـالمی،

انون الهی بر جامعه حکم فرماست نه اراده ش،صی اماد و رهبر ،بارها اشاره فرمـوده اسـت ا جملـه
میفرماید :اسالد دی

انون است ،پیغمبر هم خالف انون نمیتوانست بکوـد ،نمـیکـرد هـم ،البتـه

نمیتوانست هم بکود .خدا به پیغمبر می وید که ا ر یک حرف خالف بزنی ،رگ رفت را طع می-
کوم! حکم ،انون است .غیر ا انون الهی کسی حکومت ندارد .برا هیچ کس حکومت نیسـت ،نـه
فقیه و نه غیر فقیه ،همه تحت انون عمل میکوود مجر
فقیه همه مجر

انون هستود همه ،هم فقیـه و هـم غیـر

انوناند .فقیه ناظر بر ای است که ایوها (مسئوالن نواد) اجرا

ـانون بکووـد ،نـه

ای که میخواهد خودش یک حکومتی بکود.
 .2مصادره ولی فقیه و رهبر جامعه اسالمی به نفع یک جریان خا
نور میرسد ای نکته می¬توان د در کلیه نهادهایی که بطور خا

ا لیت و یا حتی اکثریت .به
یر نور والیت فقیهانـد ،یـا بـه

نحو در انتساه به رهبر انقاله در حال فعالیت و خدمتاند ،مصـداق پیـدا کوـد امامـان جمعـه،
جماعات ،و بسیار نهاد ها و ار ان¬ها دیگر چه ا یک سو در ضـروت وجـود چوـی نهادهـایی
نمی¬توان تردید کرد ،و ا سـو دیگـر در دیـ دار و تعهـد اکثریـت ش،صـیتهـا حـو و و
دانشگاهی کشور نیز نمی¬توان تردیـد کـرد و افـراد را همراهـی بـا انقـاله ندانسـت .در احـواالت
پیامبر و انسآن¬ها بزرگ و معلمان تاثر ذار ،وارد اسـت کـه حتـی نگـاههایشـان را بـا همـه
م،ا بان تقسیم و بلکه برا همه بالسویه تو یع میکردند.
 .9تکمله نکات ابل توجه مربوط به والیت فقیه (ثقل دود انقاله اسالمی) را پیادهایی رار می
دهم که مفسران عالیقدر ذیل شیها که در اول مقاله بدان اشاره رفت ،مورد توجه رار دادهاند
بر اساس شنچه ا ای شیه بر میشید ،ا اصول و شرایط رهبـر و مـدیریّت ،سـعه صـدر اسـت.
حضرت سلیمان جمله "ال يَشْعهمونَ"را شن هم ا مورچها مىشوود ،ولى به رو خود نمـىشورد و
لب،ود مى ند" .فَتَبَسَّمَ"
و در وا ع ا حرف حقک و ا انتقاد ولو وارد نباشد و ا هر کس باشد استقبال میکود حتی ا ر مورچه
باشد.
 .1در وا ع یکی ا نقاط فارق مهم میان ثقل اسالد با ثقل انقاله اسالمی است.

ثقلین انقالب اسالمی :اآ صان رسول اهلل... 

نکته دیگر ای است که .دعا ،م،صو
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هوگاد اضطرار نیست انبیا در اوج عومت و درت دعـا

مىکردند و توفیق شکر زار را ا خداوند باید خواست .رَبِّ َُوْزِعْنِي َُنْ َُشْکمهَ.
و نکته سود ای که :انسان در برابر نعمتهایى که تاکوون به او رسیده باید شکر کود و در برابـر
مسئولیّت شیوده باید به فکر عمل صالح و جلب رضا خدا و ملحق شدن به نیکـان باشـدَُ .شْهکمهَ -
َُعْمَلَ صالِحاً...

و شکر خداوند ،توها با بان نیست ،عمل صالح و استفاده صحیح ا نعمـتهـا نیـز شـکر الهـى
استَُ .شْکمهَ َُ ...عْمَلَ صالِحاً و کار ،به شر ى نیک است و ار ش دارد که خداپسود باشـد" .صهالِحاً
تَهْضاه"
و نکته چهارد ای که هرچود ال مه حکومـت لشـکریان فـراوان و حاکمیّـت ـو و فهـم بـان
حیوانات و تس،یر بیعت و  ...است اما رسالت حکومت پیامبرانه عمل صالح و دعا وتـالش حاکمـان
برا انجاد کار خوه باید باشد.
نکته پوجم ای که حتی انبیا نیز به امداد الهـى نیـا دارنـد .أزوع نععوـی  ...أزدعخلْوـی ،برخـوردار ا
امکانات ،و درت امرو را نشانه رسیدن به رحمت الهى نمیدانود و برا رشد و تعالى خود و جامعه
دعا می¬کوود.
وما نیز به شکرانه چهلمی سال انقاله اسالمی ،به روح ملکوتی حضرت امـاد و همـه یـاران بـا
وفایش و شهدا انقاله اسالمی درود فرستاده برا جانبا ان سـالمتی و بـرا همـه ملـت شـری
داریم.
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