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چکیده
مهمترین ویژگی آموزه انتظار ،پویایی و هدفمند کردن جامعه موعود باور و تالش به منظور زمینهسازی ظهور
است .از اینرو ،انتظار به دوگونه قابل ترسیم است« :انتظار مقاومتی» با ویژگی حضور اجتماعی و سیاسی
جهادی منتظران و نقش آفرینی در جامعه و تشکیل حاکمیتی برگرفته از آموزههای دینی و تحت اشراف فقیه
جامت الشرایط؛ و «انتظار واپس گرا» با انگاره خانه نشینی و تنها نظاره بر وضعیت نابسمان جامعه.
شهید حاج قاسم سلیمانی ،نمونه انسانی رشد یافته از انتظار مقاومتی است که با تمسک به مبانی
برگرفته از مکتب امامین انقالب ،مبانی نظری و فواید عینی این نوع انتظار را عرضه کرده است.
در این نوشتار  ،تالش گردیده است در جهت پاسخ به این پرسش که « کدام مبانی انتظار مقاومتی فقیه
محور در سیره و سخنان شهید حاج قاسم سلیمانی بازتاب داشته است»؛ مطالبی تنظیم گردد .پژوهش
پیشرو ،با روش پژوهشی تلفیقی و نوع دادهپردازی توصیفی تحلیلی ،به پیشینهای از تقابل با

انتظار مقاومتی در میان جریانهای انحرافی اشاره کرده و پس از بیان دیدگاه شهیدحاج قاسم سلیمانی
درباره انتظار مقاومتی فقیهانه ،به دالیل آن پرداخته است.
واژگان کلیدی :مبانی ،انتظار ،مقاومت ،فقیه ،سیره ،شهید حاج قاسم سلیمانی.
__________________________________
 .1این مقاله به همایش ملی «شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت» ارائه شده است و با رضایت پژوهشگاه علوم و
می گردد.
فرهنگ اسالمی چاپ 
 .2استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی گروه جریان شناسی
m.shahbazian@isca.ac.ir

مقدمه

در جای خود ثابت شدهاست که میان دین ،سیاست و حاکمیت در اسالم پیوندی عمیق وجود
دارد و انتظار پویا در عصر غیبت حضرت مهدی؟جع؟ ،استمرار اجرای احکام اجتماعی را به

همراه دارد .در مقابل ،مخالفان این اندیشه انتظاری واپس گرا و دارای رکود و دور از عمل

اجتماعی را پیشنهاد و برای مدعای خود دالیلی ذکر کردهاند .باید دانست ،در گذر تاریخ ،افرادی

بودهاند که دانسته یا نادانسته همگام با نقشه استعمار پیش رفته و متدینان را از شرکت در امور

کالن سیاسی بازداشتهاند (خمینی :1367 ،ج ،16ص .)388آنان گمان می کنند با دوری از

سیاست ،دین و دینداران در امنیت مانده و نزد عموم مردم احترام بیشتری خواهند داشت
(همان :1391 ،ص .)405لذا تالش دارند از طرفی دین را مغایر با سیاست جلوه دهند و آن را «پدر

سوختگی» بدانند (همان :ج ،10ص)124؛ که البته این رویکرد از ساحت متدینان به دور است و

از طرف دیگر  ،به افراد شرکت کننده در امور سیاسی ،بهویژه روحانیت ،اتهام زده و آنها را با
عبارتهایی مانند «آخوند درباری» یا «آخوند حکومتی» مذمت کنند.

برخی از محققان غربی ،بدین نکته اشاره کردهاند که حاکمان استعماری انگلیس در

کشورهای اسالمی خوب می دانستند که علما باید غیر سیاسی بمانند و این نقشه را در مصر پیاده
کردند و لذا روحانیان مصری در برابر حکم جهاد خلیفه وقت در برابر انگلیس بی تفاوت ماندند

(رفیت پور :1393 ،ص .)110مفهوم این اقدام استعماری ،در عمل آن بود که علمای دین برای
حفظ حرمت خود ،نمیبایست در سیاست دخالت کنند و مانت سیاستهای استعماری و
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استثماری آنها گردند! سیاست استعمار بر این بود که باید اساسا با استداللهای مختلم

مذهبی پسند ،مذهبیان را به گونهای جهت داد که نیاز به تغییر وضعیت جامعه را مسئله و

دغدغه خود نبینند .لذا با توجیهاتی مانند تعبد به روایتهای نهی کننده از قیام در دوران

غیبت ،لزوم نشستن در منزل در دوران غیبت ،حفظ شأن مرجعیت ،پذیرش تقدیر االهی و عدم

امکان تغییر حکومت فاسد جز به دست حضرت مهدی؟جع؟ و با بهره گیری از سیاست

استعماری «سکوت» یا «خاموشی» ،حضور خود را در جوامت اسالمی تثبیت کنند (همان،

ص .)320این اعتقاد به گونهای در برخی از افراد نفوذ کرد که در ایام مبارزات انقالبیان علیه
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طاغوت پهلوی ،صدای انقالبیان را به «وز وز پشه» در برابر «هواپیمای فانتوم» تعبیر کردند و آن

را عملی بیهوده برشمردند (رجبی :1394 ،ص.)79
مفاهیم
 .1انتظار مقاومتی فقیه محور

«انتظار » ،یکی از آموزه های اساسی مهدویت است که باالترین عمل در دوران غیبت شمرده

شده (صدوق :1395 ،ج ،2ص)377؛ و معتقد بدان را همپای مجاهدان و شهیدان صدر اسالم
دانستهاند (همان ،ص 645و  .)647از اینروست که گزارشهای منقول از اهل بیت؟مهع؟،

ویژگیهای انتظار را یادآور و حدود آن را مشخص کردهاند .مهمترین ویژگی آموزه انتظار ،پویایی
و هدفمندی جامعه موعودباور و تالش برای زمینهسازی ظهور است که عقل و نقل بدان اشاره
کردهاند (الهی نژاد :1400 ،ص .)108از طرف دیگر  ،نظام باطل همت خود را در بازدارندگی از

ظهور و ایجاد حاکمیت حق معطوف و تالش می کند تا با شیوههای مختلم تشکیل جامعه

یاری گران موعود را به تاخیر اندازد .این امر با تمسک به ترفندهایی فتنهانگیز مناسب با

روحیههای مختلم از جوامت بشری است؛ اما در میان دینداران ،مهمترین شیوه ،تحریم در
آموزههای دینی و جهل مرکب است.

و معنای مورد نظر منابت دینی است .از اینرو ،انتظار را به دوگونه «انتظار مقاومتی» و «انتظار
واپس گرا» میتوان تقسیم کرد .در این نوشتار «انتظارمقاومتی» ،مصداق کامل و اعالی «انتظار

اجتماعی جهادی»« ،عالمانه بودن» و «تهذیب نفس» در
پویا»ست که توأمان ،سه مولفه «حضور
ِ

آن نهفته است .در مقابل« ،انتظار واپس گرا» ،با انگاره خانهنشینی و صرفا نظاره بر وضعیت

نابسمان جامعه ،شناخته میشود.

یکی از لوازم «انتظار مقاومتی» ،تالش برای دستیابی به حکومتی با محوریت فقیه جامت

الشرایط است تا پدیدآورنده تمدن جدید اسالمی و زمینه سازی برای رسیدن به حاکمیت خورشید
عظمای والیت ،حضرت مهدی؟جع؟ باشد (خامنهای)1397/11/22 ،؛ و الزمه «انتظار

واپس گرا» جدایی دین از سیاست و بیتفاوتی در برابر جور زمانه است که امام خمینی از این
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نمونه آن در آموزه انتظار ،تحلیل نادرست از مفهوم این واژگان و وارونه نمایی آن در ویژگیها
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دسته ،با عنوان «مقدس نمای واپس گرا» نام برده است (خمینی :1409 ،ج ،21ص.)278
 .2سیره شهید حاج قاسم سلیمانی

در دوران معاصر ،شهید حاج قاسم سلیمانی نمونه بارز انسان منتظری است که با تمسک به

آیات قرآن (فصلت )30:و روایات اهل بیت؟مهع؟ (صدوق :1395 ،ج ،2ص)227؛ عملکرد جهادی
و عالمانه را با اخالص توأم و در حفظ و اقتدار حاکمیت فقیه جامت الشرایط تالش و مجاهدت
کرده است .از طرف دیگر ،خدای متعال امکان الگوشدن غیر معصوم را با توجه به ایمان و عمل

صالح ممکن دانسته (انفال82:؛ توبه 119:و شعراء  )83:و از جامعه دیندار میخواهد که از آنان
تبعیت کنند (تحریم .)11:اینچنین است که رهبر معظم انقالب بینش و منش وی را «مکتب» و

«مدرسه»ای درس آموز دانسته (خامنهای)1398/10/27 ،؛ که «نرم افزار » مقاومت را به انقالبیان
عالم ارائه کرده است (خامنهای )1399/9/26 ،و از جوانان میخواهند به این غلبه نرم افزاری
که میراث این شهید است توجه و با آن علیه مستکبران قیام کنند (همان).

شهید سلیمانی انسانی تربیت شده در مکتب اسالم و مکتب امام خمینی است (خامنهای،

 .)1398/10/13وآنچه شهید سلیمانی را بر تارک زمانه نشانده ،عملکرد جهادی و خالصانه ،اما با
پشتوانه فهم دقیق و عالمانه از دین است (خامنهای .)1398/10/18 ،مهمترین سند برای فهم

بنیانهای فکری شهید سلیمانی ،سخنرانیها و به ویژه وصیتنامه ایشان است و نقطه کلیدی

در آنها حفظ والیت فقیه و توجه عالمانه به پدیداری انقالب اسالمی ایران ،به عنوان تنها
حاکمیت شیعی تحت زعامت فقیه عادل است که از آن به «والیت عملی» در برابر «والیت
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تئوری» و «والیت قانونی» تعبیر کرده است .از طرف دیگر  ،ایشان در وصیت خود تاکید دارد که در

کنار حفظ والیت فقیه ،باید مبانی آن را شناخت (بند 2در خطاب به سیاسیون کشور

 .)soleimani.ir/vasiatnamehآن گونه که یکی از دوستان روحانی و بسیار نزدیک وی ،از

مباحثهای  28ساله و برگرفته از مطالعه عمیق شهید سلیمانی درباره حاکمیت فقیه در عصر

غیبت خبر داده است (سخنرانی شیخ صالح الدین شمس الدینی :1400/10/8 ،دقیقه  .)20از این

رو ،توجه به پشتوانهها و مبانی فکری شهید سلیمانی در القای نظریه «حاکمیت فقیه جامت
مینماید و از این رهگذر
الشرایط در دوران غیبت» و «انتظار مقاومتی» ضرورتی اجتناب ناپذیر 
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میتوان سخنان وی را در میان جوانان و مخاطبان نهادینه کرد.
 .3مبانی

نگارنده در این پژوهش ،مبانی را به معنای «دالیل نظریه» دانسته (بهجت پور:1392 ،

ص )25و با پایبندی به ویژگیهای پیش گفته مورد «انتظار مقاومتی» و «انتظار واپس گرا» ،به
دنبال حل این مسئله است که بن مایه ها و دالیل علمی شهید سلیمانی در گرایش به حاکمیت

فقیه در عصر غیبت کبرا و دفاع از آن چیست .از اینرو تالش شده است با روش تحقیق تلفیقی و
دادهپردازی توصیفی -تحلیلی ،به تبیین دالیل «لزوم انتظار فقیه در عصر غیبت» بپردازیم و
نقدی بر مخالفان آن ارائه کنیم.
پیشینه تحقیق

محققان بسیاری ،به ویژه پس از انقالب اسالمی ایران و برای اثبات دیدگاه «والیت مطلقه

فقیه» و «درستی قیام تحت لوای فقیه» ،به تبیین دالیل این مسئله پرداخته و فقیهان بسیاری

در دروس تخصصی فقه خود آن را مورد بررسی قراردادهاند .از جمله پژوهشهای نزدیک به

زمان نوشتار این مقاله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد« :بررسی روایاتی درباره قیام پیش از

پیش از ظهور » (فوادیان ،فصلنامه مشرق موعود ،ش ،11سال )1388؛ «حکومت اسالمی در عصر
انتظار » (مزینانی ،مجله حوزه ،ش 70و )71؛ «نقد و بررسی ادله عدم مشروعیت حکومت دینی در

عصر غیبت» (باباپور و جعفر زاده ،فصلنامه سپهر سیاست ،ش ،2زمستان  .)1393موارد مذکور با
کلید واژههایی مانند «حکومت دینی» و «حکومت دینی در عصر غیبت»« ،نهی از قیام» ،در

سایت نورمگز قابل رصد است .در این زمینه میتوان به کتابهایی مانند «حکیمانهترین

حکومت» ،آیت اهلل محمد تقی مصباح یزدی و «اساس الحکومة االسالمیة» از آیت اهلل سید کاظم

حائری اشاره کرد.

نویسنده خود را وامدار نوشتارهای پیشین از محققان و عالمان دانسته و تالش کرده است با

افزودن برخی از عبارات ،شواهدی بیشتر بر این نظریه اقامه کند .از اینرو ،در خصوص تمایز
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ظهور حضرت مهدی؟جع؟» (عبداللهی مجله مشکات ،ش)79؛ «بررسی ادله نفی قیامهای
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میتوان موارد ذیل را برشمرد:
پژوهش پیشرو 

 .1معرفی پیشینهای کوتاه از جریانهای مخالم با حاکمیت و عملکرد اجتماعی در دوران غیبت؛

 .2تطبیق دالیل دیدگاه حاکمیت فقیه با وصیت نامه وسخنان شهید سلیمانی؛  .3استشهادی نو به
گفتوگوی امام صادق؟ع؟ با

گزارشی از مناظره هشام بن حکم؛  .4افزودن قرینهای جدید ،برگرفته از

عبداهلل بن حسن؛  .5سخن از مشروعیت جهاد در عصر غیبت با استناد به کالمی از ابن قبه رازی؛ .6
توجه به قیام و جایگاه ناصر االطروش.

نفی مقاومت فقیهانه در جریانهای انحرافی

شهید سلیمانی ،پس از پایان حاکمیت رسمی گروه تروریستی داعش بر اراضی سوریه و عراق و در
نامهای خطاب به رهبر معظم انقالب ،نقش مرجعیت شیعه و تاثیر حضور سیاسی آنان ،بهویژه

رهبری آیت اهلل خامنهای و آیت اهلل سیستانی را متذکر شده و عنوان کرد که فقیه آ گاه به مسائل

میتواند از کیان اسالم نگهبانی کند (.(soleimani.ir/news/99
سیاسی – اجتماعی چگونه 

به یقین نظام باطل ،این قدرت را از قرون پیش دریافته است و لذا تالش دارد تا حاکمیت فقیه

را مود طعن و تحریم قرار دهد .صوفیه گنابادیه یکی از این گروههای معاصر است که دین را از

سیاست جدا دانسته است و سلطان محمد گنابادی ادعا دارد که ما «دهاتی» هستیم و حتی اگر

حاکمی ظالم باشد ،الزم است که از وی تبعیت کنیم (تابنده :1384 ،ص .)145این روحیه است
که اقطاب بعدی گنابادیه را به تبعیت و تجلیل از «ظل السلطان» ،حاکم مستبد و خونریز
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اصفهان (واحدی(صالحعلیشاه) :1384 ،ص )260و محمد رضا پهلوی (مدرسی چهاردهی،
 :1360ص )273وا داشته است.

فرقه شیخیه ،گروه دیگری است که هر گونه امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود االهی

را در دوران غیبت باطل دانسته (رشتی :1432 ،ج ،9ص)116؛ و محمد کریم خان کرمانی،
فقهایی را که به اجرای حدود االهی اقدام کردهاند؛ مذمت ( کرمانی ،بیتا :ص )26و عنوان

می کند که جز بیدین و فاسق با دولتهای ظالم زمانه آنها مخالفت نمی کند (همان ،ص.)27

غالم احمد قادیانی ،مدعی عیسویت و مهدویت در شبه قاره هند ،در جهت حمایت از استعمار

انگلیس (قادیانی :2007 ،ص)187؛ حکم جهاد در آخرالزمان را منکر شده و به صراحت اعالم
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کرده که در این دوره ،جهاد و قیام معنا نداشته و مراد از جهاد نوشتن کتاب و گفتوگو با استعمار

است (همان ،ص 178و قادیانی :2013 ،ص.)51

انجمن حجیته ،نگرشی تکامل یافته از انباشتههای آرای دیگر بوده که جهاد در دوران غیبت

را به «جهاد علمی» تفسیر کرده (باقی :1363 ،ص )212و هر گونه قیام در دوران غیبت را باطل

شمرده است و به صراحت قیامهای قبل از ظهور را خودکشی (همان ،ص 239و )243؛ خارج
شدن دین از محبوبیت عمومی (همان ،ص)173؛ طاغوت و مخالم با شکل گیری ظهور امام

مهدی؟جع؟ میداند (همان ،ص 124و  .)135آنها معتقدند هید فردی جز امام معصوم
نمیتواند جامعه را مدیریت کند و عقل بشری قدرت تشخیص امور حاکمیتی را ندارد (گروه

مولفان :1393 ،ص .)40احمد اسماعیل بصری ،مدعی یمانی ،والیت فقیه را نوعی غصب والیت
دانسته ( nsr313.com/home/archives/473هفته نامه رسمی جریان احمد اسماعیل بصری
«الصراط املستقی» ،مطلب با عنوان «والیة الفقیه أم اغتصاب الوالیة»)؛ و هر گونه عمل اجتماعی

تحت اشراف عالمان دینی و مرجعیت شیعه را کفر و طاغوت دانسته است (هفته نامه رسمی

جریان احمد بصری «الصراط املستقی» ،مطلب با عنوان«مرجعیة النجف ألد أعداء اإلمام املهدي»

به نشانی .)www.nsr313.com/home/archives/484 :وی و اتباعش به این سخن قائل

هستند که حتی شرکت در انتخابات عملی مشرکانه است و رأی دهندگان ،همپیمانان با یزیدیان

مبانی مقاومت با محوریت فقیه در دوران غیبت

حاکمیت فقیه و ضرورت حضور جامعه منتظر در عرصههای سیاسی اجتماعی برای زمینه

می کنند .این نوشتار
سازی ظهور ؛ بر دالیل متقنی مبتنی است که عقل و نقل از آن پشتیبانی 

رسالت خود را بر تبیین روایات و سیره متشرعه قرار داده است و به دلیل عقلی و قرآنی اشارهای
کوتاه می کند.

 .1گفتار عقل

یکی از منابت دریافت مذاق دین« ،عقل» است که فقها در مباحث اصولی خود بدان اشاره
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هستند و در ریختن خون امام حسین؟ع؟ شریک (شهبازیان :1397 ،ص.)216
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کردهاند .شهید سلیمانی با خطاب قرار دادن مجاهدان اسالم ،به آنان یادآور شده که عقل سلیم

بر حضور اجتماعی و تبعیت از حاکمیت دینی تحت لوای فقیه جامت الشرایط داللت دارد .ایشان

در استدالل بر مطلب مذکور چنین مینویسد:

برادران و خواهرانم! جهان اسالم پیوسته نیازمند رهبری است؛ رهبری متصل و منصوب
میدانید ّ
منزهترین عا ِلم دین که جهان را تکان داد و
شرعی و فقهی به معصوم .خوب 

اسالم را احیا کرد ،یعنی خمینی بزرگ و پاک ما ،والیت فقیه را تنها نسخه نجاتبخش

این امت قرار داد (.)https://soleimani.ir/vasiatnameh

این سخن ،همان دلیلی است که فقیهانی همچون آیت اهلل بروجردی و امام خمینی در

استدالل به لزوم حاکمیت دینی بهره گرفتهاند .عالمان امامیه در طرح استدالل عقلی خود
بیاناتی ارائه کردهاند که شامل مقدمات ذیل است:

الف) در جامعه به اموری بر میخوریم که از اختیارات اشخاص خارج است و اجرای آنها به

میشوند و حفظ جامعه بر آنها
صورت فردی امکان ندارد .این امور از مسائل اجتماعی محسوب 
مترتب است و بدین دلیل رهبر جامعه متولی آن خواهد بود؛ اموری مانند حدود االهی ،سرپرستی

افراد و اموال مجهول المالک ،قضاوت و امر به معروف و نهی از منکر که در صورت عدم توجه به

آنها در نظام زندگی اختالل پدید میآید.

ب) در ایام غیبت کبرا ،این شیوه مستمر بوده و امکان ندارد که اهل بیت؟مهع؟ از طرفی مردم را

از رجوع به طاغوت و حاکم ظالم نهی و از طرف دیگر  ،مردم را در سرگردانی رها کنند .لذا امور به

سال بیستویکم /شماره  /74پاییز 1400

دست فقیهان عادل و مطلت از مسائل اجتماعی سپرده شده است که اینان نزدیکترین دیدگاه را
به اهل بیت؟مهع؟ دارند تا امور اجتماعی و سیاسی امت را مدیریت کنند.

کردهاند تا

در نهایت میتوان گفت ،یا اهل بیت؟مهع؟ امت را در امور اجتماعی سرگردان رها

خود امت تصمیم بگیرند و یا این که امت را به فقیه عادل جامت الشرایط رهنمون کردهاند .فرض

بیتا :ص 79و امام خمینی،
اولیه قطعا باطل است و لذا فرض دوم ثابت می گردد ( بروجردی ،
بیتا :ص.)26

افزون بر این ،با اندک تاملی میتوان یافت که برخی از آموزهها ،همچون عبودیت االهی ،ظلم

ستیزی و یاری گری مظلوم و اجرای برخی احکام اسالمی ،همانند اجرای حدود و قضاوت اسالمی،
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جز با ورود در اجتماع و بهره گیری از اقتدار اجتماعی امکان پذیر نیست و پشتوانه حاکمیتی را

میطلبد.
نیاز دارد که اجرای این امر واجب ،تهیه مقدمات الزم یعنی حا کمیت فقیه الزم را 

آیت اهلل خوی ی در استدالل به چرایی اجرای حدود در جامعه و سرپرستی فقها در احیای آن

معتقد است که حفظ شریعت و کیان جامعه دینی در اجرای حدود است و این امر مختص زمانی

خاص نیست .به عبارت دیگر  ،تا زمانی که اسالم جاری است ،احکام حد نیز جاری خواهد بود

(خویی :1430 ،ج ،41ص .)273استاد شهید مطهری در تبیین ضرورت پیوند دینداری و اقتدار

اجتماعی معتقد است شناخت خدا و تعبد به او(توحید نظری) از اهداف اصلی دین است که
میباشد .همچنین
تشکیل نظام و حاکمیت اجتماعی (توحید اجتماعی) مقدمه رسیدن به آن 

ایشان معتقد است که ارزشهای اجتماعی و فعالیتهای حاکمیتی انبیای االهی ،صرفا نقش
مقدماتی ندارند و دارای ارزش ذاتی هستند .لذا نفس تشکیل حاکمیت اسالمی و عدالت گستری
قابل قدردانی و ارزشمند است (مطهری :1372 ،ج ،2ص 176و همان :1378 ،ج ،2ص .)46آیت
اهلل مصباح یزدی ،دالیل عقلی در اثبات لزوم حکومت دینی را با دو دلیل «اصل تنزل تدریجی»

(األهم فاألهم) و «جامعیت و جاودانه بودن احکام اسالم» طرح کرده و معتقد است که این امر

باید توسط متخصصان امر دین صورت پذیرد (مصباح یزدی :1397 ،ص.)190

«قرآن» ،مهمترین و متقنترین منبت شناخت آموزههای اسالمی است که با بیان سنتهای
االهی ،راهبرد و نقشه جامعی در اختیار مسلمین قرار داده است .شهید سلیمانی پرورش یافته
مکتب قرآن و مصداق عینی اقامه کننده عدل و جهاد برای اعتالی جامعه بشری است .به یقین

او در زمره «محسنین» قرار داشت که از جمله ویژگی آنها بر اساس آیات االهی ،حرکت مجاهدانه
و تقابل با دشمن است و اقدامات آنها موجب خشم دشمنان خواهد شد (توبه .)120:ایشان با

توجه به مبانی قرآنی و «رنگ خدا» نامیدن نظریه حاکمیت فقیه و ضرورت محافظت از آن،

اعالن می کند که با ضربه خوردن به مصداق حاکمیت فقیه جامت الشرایط در عصر حاضر ،کیان
قرآن و ارزشهای آن ضربه خواهد خورد .لذا مجاهدت برای حفظ این نظریه ،با محافظت از
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 .2گفتار قرآن

قرآن ارتباط مستقیم دارد (.)https://soleimani.ir/vasiatnameh
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نمونهای از سنتهای االهی ذکر شده در قرآن و لزوم عملکرد سیاسی جامعه منتظر« ،ظلم

ستیزی» (توبه)120:؛ «برپایی عدالت اجتماعی همراه با قیام» (حدید)25:؛ «استقامت در برابر

مستکبران» (فصلت)30:؛ «تغییر آینده با اراده مردم» (رعد )11:و «ستیز با مستکبران» (نساء)95:
است که گویای سنتی مستمر و مورد رضایت درگاه االهی است که از آن برای مکلفان گریزی باقی
نمیماند و اگ ر فردی نظری غیر از آن را ذکر کرده خالف اطالق آیات سخن گفته است و برای
خارج دانستن ضرورت حضور مکلفان در مسائل سیاسی و عملکردهای اجتماعی به دالیل متقن

نیاز دارد .این نکته را در آیه شریفه ذیل میتوان مالحظه کرد:
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ان َزليا ال َجذنذ قي ِه َنا ٌس سذنذ>؛ همانا ما پیامبران خود را با ادله و معجزات فرستادیم و

برایشان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایند و آهن را ،که

در آن سختی و کارزار و نیز منافت بسیار بر مردم است؛ براى حفظ عدالت آفریدیم تا خدا
بداند که چه کسی با ایمان قلبی ،او و رسوالنش را یارى خواهد کرد ،همانا خدا قوى و

مقتدر است (حدید.)25:

شاهد مثال در این آیه شریفه ،همراهی «اقامه قسط و عدل» با بهره گیری در مواقت الزم از «آهن

و ابزار جنگی» است (طبرسی :1408 ،ج ،9ص 363و مکارم شیرازی :1371 ،ج ،23ص.)372
افزون بر نهفتگی معنای قیام و استمرار قیام در عبارت «لیقوم»؛ برخی از قرآنپژوهان ،معنای

استیفای کامل حق را جزء کلمه «اقامه» دانستهاند (راغب اصفهانی :1412 ،ص .)692لذا استقرار

عدالت به این نیاز دارد که مردمان عادل و انسانهای صالح در مواردی از قدرت خود استفاده

سال بیستویکم /شماره  /74پاییز 1400

کنند .در روایتی از امیر المومنین؟ع؟ آمده است که یکی از مصادیق انزال آهن ،سالح و ابزاری

است که خدای متعال به بندگان ،برای محافظت از دین و دنیایشان داده است (صدوق:1398 ،

ص .)266امام خمینی در بیانی کوتاه ،تناسب میان عبارت «انزال آهن» و «اقامه قسط» را نکات

پیش گفته دانسته و عبارت «فیه باس شدید» را اشاره کننده به مراتب امر به معروف و نهی از
منکر در برابر ستمگران دانسته است (خمینی :1367 ،ج ،15ص.)213
 .3گفتار روایات
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آن چه از روش شارع مقدس و اهل بیت؟مهع؟ در منابت روایی امامیه بهدست میآید ،توجه به

ظلم ستیزی و نبرد مستمر حق و باطل و لشکریان آن است .شاهد این سخن ،تعداد معتنابهی از

روایتهای مرتبط با جهاد ( کلینی :1407 ،ج ،5ص)8؛ امر به معروف و نهی از منکر (همان،

ص)56؛ اجرای حدود االهی (همان ،ج 7ص )174و کمک به مظلوم در سراسر عالم (همان،

ج ،2ص )164است که دلیل اصلی اجرای این امور و پایبندی به آنها را حفظ دین از اندراس و

از بین رفتن ارزشهای اسالمی (کیان اسالم) میدانند .لذا شهید سلیمانی در وصیت خود خطاب
به مراجت و عالم ان دینی بدین نکته تاکید دارد که اگر حاکمیت فقیه جامت الشرایط و انقالب

اسالمی ایران ضربه ببیند ،دین و تمامی ارزشهای آن مندرس میشود و از بین میرود

( .)https://soleimani.ir/vasiatnamehوی بر این مطلب تأ کید دارد که دلیل بر تبعیت از

فقیه جامت الشرایط ،نصب وی از جانب اهل بیت؟مهع؟ است؛ همان استدالل فقهای عظام به

«مقبوله عمربن حنظله» و دیگر روایات ،در انتصاب فقیه به حاکمیت شرعی مردم (خطاب به
برادران و خواهران مجاهد .)https://soleimani.ir/vasiatnameh،به یقین ،شهید سلیمانی

از مکتب امامین انقالب ،روایتهای مختلفی فراگرفته که نمونهای از آنها در ادامه ذکر میشود:

در صحیحه یونس بن عبدالرحمن (مجلسی :1406 ،ج ،9ص)332؛ امام رضا؟ع؟ به صراحت

جواز مرابطه 1و رفتن به خاکریزهایی که به وسیله آنها حمالت دشمنان اسالم دفت میشود؛ را
جایز دانستهاند ( کلینی :1407 ،ج ،5ص )21و افزون برآن و در هنگامه تشخیص خطر حمله به

ص 332و تبریزی :1413 ،ج ،3ص .)38نکته مهم دیگر در این روایت ،دلیلی است که امام

رضا؟ع؟ بیان و آن را جواز همکاری با لشکر طاغوت (بنی عباس) ذکر کرده؛ و آن ،علت حفظ
کیان دین اسالم است .این علت را می توان جوهر دین اسالم و مذهب تشیت در تعیین حاکمی

عادل و قیمی برای امت ذکر کرد که استمرار آن همیشگی و بدیهی و ضرورت آن ،همانند ضرورت

پایبندی به نماز است که با فقدان شرایط کامل در اجرای آن ،اصل عمل به این فریضه از عهده

نمیشود و الزم است در هر شرایطی و با هر صورتی آن را بهجا آورد .لزوم دخالت
مکلم ساقط 
__________________________________
 . 1در اصطالح فقها« ،رباط» و «مرابطه» به وقتی گقته میشود که عدهای برای مراقبت از مرزها و مراقبت از تحرکات دشمن
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کیان اسالم و از بین بردن دین توسط کفار  ،جهاد ابتدایی را اذن داده است (مجلسی :1406 ،ج،9

در آن سوی مرزها ،در آن مناطق حاضر شوند و اگر در آن جا برای مدتی ساکن شوند به آنان «مرابط» گفته می شود.
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دینداران در سیاست و رصد کردن تالش دشمنان در سطح بین الملل برای رو در رویی مناسب،
جهاد برای دفاع از دین و از بین نرفتن آن ،با حضور شیعیان در اجتماع و دارا بودن حاکمیتی

قوی دارای پیوستگی غیر قابل انکاری است که با غیبت حجت معصوم از عهده مکلفان خارج
نمیشود و نمیتوان امت را رها کرد ،بلکه الزم است به منظور حفظ و ماندگاری کیان دین اسالم،


به راه حل دیگری که همان حاکمیت فقهای عادل است ،همت گمارد ( صدوق :1378 ،ج،2

ص.)101

در گزارشی که مرحوم کلینی نقل کرده است؛ ابی عمرو زبیری از امام صادق؟ع؟ درباره آیه 39

سوره حج از امام پرسید و در جستوجوی این نکته برآمد که معنای «اذن» در آیه مذکور
1

چیست؛ و آیا این «اذن» مختص مردم مکه بوده است؟ امام صادق؟ع؟ در تشریح آیه به این
نکات اشاره فرمودند که اوال ،این آیه حکم جهاد را برای مومنان جایز شمرده و مراد از مومنان

افراد تابت والیت دستورهای االهی و اهل تقواست ( کلینی :1407 ،ج ،5ص)15؛ ثانیا ،این مسئله
به مردم مدینه یا جهاد مشخصی اختصاص نداشته (همان) و تا زمان قیامت حکمی جاری برای

ایمان داران به اهل بیت؟مهع؟ است .این گزارش با گزارش دیگری تایید شده که امام سجاد؟ع؟
مطلق جهاد را نفی نکرده و بلکه اشاره می کنند که اگر فردی با همان ویژگیهای تقوایی وجود

داشته باشد ،همراهی با او در جهاد الزم است (همان ،ص 22و طوسی :1407 ،ج ،6ص .)134در
ادامه این روایات است که اهل بیت؟مهع؟ ضمن تاکید بر اصل جهاد در دوران پیش از ظهور

حضرت مهدی؟جع؟ ،به یاران خود متذکر میشوند که عدم شرکت آنان در جهاد ،نه از روی
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بیاعتقادی است ،بلکه بر دالیل ذیل مبتنی است :اوال ،عدم حضور فرماندهای حق در قیامهای
زمانه خود؛ ثانیا ،عدم زمانه مناسب برای قیام است ( کلینی :1407 ،ج ،5ص .)19گزارش تاییدی

دیگر ،استناد جناب کلینی به روایت حفص بن غیاث از امام صادق؟ع؟ است (همان ،ص)10؛
که جهاد در راه خدا و برخورد با طاغیان را تا زمان قیامت ضروری دانسته و آن را به دوران حضور

معصوم محدود نکرده است (مجلسی :1406 ،ج ،6ص 307و روحانی :1412 ،ج ،13ص.)108
__________________________________

ََ
ُ َ ََّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ
َ ََّ َ َ َ ْ
ون ِنانَّ ُه ْم ظ ِل ُموا ِإَو َّن الل َه على نص ِز ِه ْم لف ِذن ٌز>...؛ همچنین به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده
 < .1ا ِدن ِلل ِذين نفانل
است ،اجازه جهاد داده شده است.»...
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برخی دیگر از روایتهای مرتبط با لزوم حرکت اصالحی و اجتماعی جامعه دیندار و ضرورت

سرپرستی جامعه توسط فقهای امامیه ،عبارتند از :مجموعهای از گزارشهای معروف به «مقبوله
عمر بن حنظله» (کلینی :1407 ،ج ،1ص)67؛ توقیت «اسحاق بن یعقوب» (همان :1395 ،ج،2

ص)484؛ «صحیحه ابی خدیجه» (همان :1413 ،ج ،3ص)3؛ که با استناد به آیه قرآن در

ضرورت «عدم رجوع مومن به طاغوت» (نساء)60:؛ «حاکم قرار دادن فقها درمیان مردم» و

«حجت دانستن آنها از جانب ائمه؟مهع؟»؛ قواعدی کلی و سیرهای همیشگی را به مومنان ابالغ
کرده است (خمینی ،بیتا :ص 92و مصباح یزدی :1397 ،ص .)199این روایات با گزارشهای

دیگری که ورود علم را به شهر قم عنوان کردهاند (مجلسی :1403 ،ج ،57ص )213و به مردم

دستور داده شده که برای حل مسائل خود به این شهر تردد کنند (همان ،ص )215و همچنین
فقها و عالمان شهر قم را حجت بر مردم دنیا دانسته و آنها را نایب و جانشین ائمه اطهار ؟مهع؟

کردهاند (همان ،ص)213؛ تایید بیشتری یافته و همراه است با تاییدات کلی از اهل

ذکر

بیت؟مهع؟ در گزارشهایی مانند:

نزد امام صادق؟ع؟ درباره فردی که قیام کرده است ،سخن گفته شد؛ ایشان فرمودند:
«تا آن گاه که فردى از خاندان ّ
محمد؟لص؟ باشد که دست به شورش زند ،من و شیعیانم
در خیر [و امنیت] به سر میبریم .چقدر دوست داشتم کسی از خاندان ّ
محمد؟لص؟

سجاد؟ع؟ فرموند :ای عموجان [= محمد بن حنفیه]! اگر بردهای سیاه تعصب ما را

بکشد [= ما را یاری کند]؛ الزم است که مردم وی را یاری کنند .امر [مختار] را هم به شما
واگذار کردم و آنچه میدانی به آنها بگو» (مجلسی :1403 ،ج ،45ص.)365

قدر متیقن مجموعه گزارشهای پیش گفته ،لزوم فعالیت اجتماعی دستگاه فقاهت در دوران

غیبت ،برقراری احکام دین در میان مردم و عدالتخواهی است.

در کنار این روایات ،میتوان به قواعد و اصولی اشاره کرد که اهمیت حفظ نظام عمومی

جامعه اسالمی را به متدینان گوشزد و فقها به صراحت حق حاکمیت و دخالت مجتهد جامت

کردهاند .آیتاهلل سیستانی در باب قاعده «ال ضرر و ال ضرار یف

الشرایط را از این قواعد برداشت

االسالم» ،دلیل کندن درخت از خانه انصاری را حفظ نظام عمومی جامعه اسالمی دانسته و این

بررسی مبانی انتظار مقاومتی و بازتاب آن در وصیتنامه شهید قاسم سلیمانی

قیام کند و خرج خانوادهاش را من بپردازم» (ابن ادریس :1410 ،ج ،3ص .)569نیز امام
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حق را بعد از رسول خدا و اهل بیت؟مهع؟ ،برای فقیه جامت الشرایط قائل شدهاند (آیت اهلل

سیستانی ،بیتا :ص.)204

بدین دلیل است که امام صادق؟ع؟ قیام زید بن علی را از دیگر قیامها متفاوت برشمرده و اگر

چه قیام تحت بیرق او را خارج از موقعیت مناسب زمانی دانستهاند؛ وی را فردی صالح و با تقوا

محسوب و قیامش را تایید کردهاند (خویی :1413 ،ج ،8ص .)357در روایت صحیح مرحوم
َ
ش ٍء َ حَت ُر ُج َ
کلینی عبارتهای ذیل گویای تأیید زید از سوی امام استَ « :ف حان ُظ ُر وا َع َّل أ َي َ ح
ون؛
ِ
َ ُ ُ َ
بنگرید که قیام کننده برای چه قیام کردهاست؟»؛ « َو ال َتقولوا خ َر َج َز حی ٌد؛ اشکال نگیرید که چرا زید
َ َح َ ح ُ ُ ح َ َ ح
ُ
ََ َ َ ُ ح َ َ َ
الر ضا ِم حن ِآل َُم َم ٍد؟مهع؟؛ شما را به خود
قیام کرده است»« ،و مل یدعكم ِإىل نف ِس ِه ِإّنا دعا کم ِإىل ِ
دعوت نکرده [و به امامت خود قائل نبوده است] ،بلکه به رضایت آل محمد دعوت کرده است».
ُ َ
َ َ َ َ
و «ل حو ظ َه َر ل َو یف ِ َِبا َد َعا ک حم ِإل حيه؛ اگر زید در قیام خود به پیروزی میرسید ،بدان وفا می کرد و
حاکمیت را به ما میبخشید» ( کلینی :1407 ،ج ،8ص.)264
در گفتوگوی امام صادق؟ع؟ با عبداهلل بن حسن (پدرمحمد نفس زکیه) ،که تایید خود از

قیام نفس زکیه و همراهی با او را به امر به معروف و نهی از منکر و اصالح گری منوط و دلیل عدم

همراهی با قیام وی را به دلیل ادعای مهدویت و تشکیل حاکمیت مهدوی دانسته است (مفید،

 :1413ج ،2ص)192؛ داللت آشکار در این مطلب دارد که اهل بیت؟مهع؟ مطلق قیام و حضور

نکتهای عنوان کردهاند ،برای کسانی بوده

اجتماعی را نهی نکردهاند و اگر در مواردی به رد قیام
ردهاند؛
که یا خود طاغوت بوده و به بدعتی دعوت و یا این که برای حمایت از ظالمی اقدام ک 
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مانند قیام محمد بن عبداهلل ،نفس زکیه و قیام ابومسلم خراسانی.

شاهد دیگر ،فهم اصحاب امام کاظم؟ع؟ است که نهی از قیام قبل از ظهور حضرت

کردهاند .در گزارشی از

مهدی؟جع؟ را در مورد کسانی دانسته که ادعای «قائمیت» و«مهدویت»

جناب کشی ،چنین آمده است که «یحیی بن خالد برمکی» تالش دارد طی دسیسهای حکم قتل

«هشام بن حکم» را از هارون عباسی بگیرد و او را معاند خلیفه عباسی و آشوبگر نشان دهد .لذا
میپرسد:
نکتهای هدفمند از هشام 

 سلیمان :آیا اطاعت از علی ابن ابی طالب کردن واجب است؟ هشام :آری.110

 -سلیمان :اگر کسی که بعد از امام علی به مقام امامت میرسد ،به تو دستور دهد که با

شمشیر قیام کنی و بههمراه او بجنگی از او اطاعت می کنی یا نه؟
 -هشام :به من چنین دستورى نمیدهد.

 -سلیمان :چرا دستور ندهد ،با این که امرش را باید اطاعت کنی و اطاعت او واجب

است.

 -هشام :از این سؤال درگذر ؛ جوابش داده شد.

 -سلیمان :سؤال مرا باید جوابی منطقی بدهی؛ این صحیح نیست که می گویی مرا

بهچنین کارى امر نمی کند.

 -هشام :چقدر تو اطراف غرقگاه دور میزنی[مراد هشام این بود که من از باب تقیه

جواب نمیدهم؛ ولی تو اصرار داری] ...اگر امر کرد ،انجام میدهم ( کشی:1409 ،

ص.)263

پس از این پاسخ ،هشام از بغداد متواری شده هارون ،این مطلب را بر دیگر بهانهها افزوده و
امام کاظم؟ع؟ را دستگیر کرد .گزارش واقعه به دو تن از اصحاب امام کاظم ،یعنی «محمد بن
سلیمان نوفلی» و «علی بن إسماعیل المیثمی» در زندان رسید و آنها در گفت و گوی با یکدیگر

به دنبال این مطلب بودند که هشام چه پاسخی باید ارائه می کرد؟
محمد بن سلیمان می گوید:

نکند تا وقتی که منادى از آسمان ندا کند .هر کس قبل از نداى آسمانی مرا به خروج

دعوت کرد؛ میفهمم که او امام نیست .از اوالد پیامبر ؟لص؟ کسی را به امامت می گزینم

که ادعاى خروج نکند و چنین دستورى ندهد ،تا نداى آسمانی در چنین صورتی

میپذیرم که او امام است (همان).

ابن میثم برآشفته شد و در جواب گفت:

چه کس در باره امامت چنین شرط کرده است؟ این از صفات قائم آل ّ
محمد؟جع؟

است .هشام زیرکتر از این است که چنین بهانهاى بیاورد .او این طور که تو آشکارا

می گویی ،توضیح نداده؛ بلکه گفته است :اگر امام مفروض الطاعه پس از علی بن ابی
طالب به من دستورى بدهد ،اجرا می کنم؛ ولی نام آن امام را نیاورد (همان).

شاهد سخن در این است:

بررسی مبانی انتظار مقاومتی و بازتاب آن در وصیتنامه شهید قاسم سلیمانی

میتواند این عذر را بیاورد که شرط من در امامت او این است که کسی را به خروج دعوت
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اوال :هشام مطلق قیام قبل از ظهور حضرت مهدی؟جع؟ را باطل ندانسته است و عنوان

می کند که اگر امام کاظم؟ع؟ به خروج و قیام دستور دهد؛ اقدام خواهد کرد؛

ثانیا :علی بن اسماعیل میثمی نهی از قیام را با ادعای قائمیت مالزم دانسته است و قیامی

نهی شده که فردی خود را قائم آل محمد؟جع؟ بداند؛ نه مطلق قیامها.
در واقت چهار نوع قیام متصور است:

 .1قیامی که با ادعای قائمیت صورت پذیرد (قطعا باطل است)؛
 .2قیامی که با ادعای امامت صورت پذیرد ( چون به جز امام کاظم کسی حق ادعای امامت

نداشته؛ پس آن باطل است)؛

 .3قیامی که بدون ادعای قائمیت باشد؛ اما برای غیر رضایت اهل بیت؟مهع؟باشد (در این جا

نیز به قرینه مخالم بودن قیام با اهل بیت؟مهع؟ باطل است)؛

 .4قیامی که بدون ادعای امامت و برای اجرای دستورهای اسالم و تحت بیرق اهل بیت؟مهع؟

است (این نوع قیام صحیح است و نمونههای آن در مطالب گذشته ذکر گردید).
 .4سیره اهل بیت؟مهع؟ و متشرعه

شهید سلیمانی در عبارتهایی از وصیت نامه و در برخی سخنان خود ،به استمرار مجاهدت

خود تحت بیرق فقیه جامت الشرایط زمانه افتخار کرده و این مجاهدت و زمینهسازی برای ظهور را
به پشتوانه فرهنگ مستمر متشرعه از دوران رسول خدا؟لص؟ و اهل بیت؟مهع؟ دانسته است

(عبارت سپاس از خدای متعال  .)https://soleimani.ir/vasiatnameh،ایشان انقالب اسالمی
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ایران را که تنها تجلی حاکمیت سیاسی و اجتماعی فقیهانه در دوران غیبت است؛ همانند خیمه

رسول خدا؟لص؟ و قرار گاه سید الشهدا؟ع؟ دانسته است که این انقالب ،به مجاهدت و پاسبانی
نیاز دارد (عبارت خطاب به برادران و خواهران مجاهد.)https://soleimani.ir/vasiatnameh،
ایشان عملکرد امام خمینی را به پشتوانه سیره عملی اهل بیت؟مهع؟ و متشرعه ،دفاع از اسالم

دانسته است (همان ،عبارت خطاب به برادران و خواهران ایرانی)؛ و فرهنگ عاشورایی و فاطمی را
پشتوانه مجاهدت تحت لوای فقیه منصوب از جانب معصومان؟مهع؟ میشمارد (همان).
گوشهای از مجاهدتها و سیره متشرعه در تاریخ چنین است:
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یکم .اهل بیت؟مهع؟

سیره عملی رسول خدا؟لص؟ و اهل بیت؟مهع؟ حضور در اجتماع و کمک به دیگران و احیای
دستورهای االهی بوده است؛ به گونهای که زمانی از دوران رسالت پیامبران االهی و اهل

می کرده و با ظالمان در نبرد بودهاند.
بیت؟مهع؟ نبوده است ،جز این که آنان به امور مردم رسیدگی 

سخنان و عملکرد آنان عبارتند از :درباره اهتمام به امور مسلمین ،جهاد در راه خدا و امر به

معروف ،الگویی برای پیروان ایشان گشته و به تایید قیامهای اصالح گر و مجاهدتهای

دینداران پرداختهاند .نمونههای آن تایید قیام زید بن علی بن حسین ،مختار ،حسین بن علی
بن حسن مثلث (شهید فخ) و قیام مردمانی از مشرق.

بنابر گزارشی ،حضرت علی؟ع؟ پیش از بروز قیام زید ،به تبعیت از وی دستور داده (ثقفی،

 :1395ج ،2ص)458؛ و در صحیحه پیش گفته از جناب کلینی ،امام صادق؟ع؟ او را بیرق حق و
صادق در وعده شمرده است ( کلینی :1407 ،ج ،8ص .)264چه بسا بتوان چنین گفت که
رویکرد زید بن علی موجب گردید امام باقر ؟ع؟ وی را زبان گویای خود بنامد (سیدمرتضی:1417 ،

ص .)64قیام دیگری که مورد بحث قرار گرفته ،قیام مختار است .عالمه حلی ،مختار را در

قسمت ممدوحین از رجال خود ذکر کرده است (حلی :1411 ،ص)168؛ و مشهور عالمان دینی،

وی و قیامش را به تبعیت از اهل بیت؟مهع؟ ستودهاند (مجلسی :1406 ،ج ،3ص315؛ همان،

گزارشهای تایید قیام وی را صحیح دانسته است (مجلسی :1404 ،ج ،4ص )157و مرحوم

مامقانی در بحثی فقهی -رجالی ،حضور وی را در قیام سرپیچی از اهل بیت؟مهع؟ نشمارده و

مصداق روایتهای نافی قیام را نهضتهای بدعت گذار میداند (مامقانی :1431 ،ج،2
ص.)313

در گزارشهای مرتبط با پیشگوییهای اهل بیت؟مهع؟ از وقایت آینده ،سخن از قومی مشرقی

آمده است که اگرچه نمیتوان مصداق حقیقی آن را شناسایی کرد؛ آشکارا قیامی قبل از ظهور و
نزدیک به آن تایید شده است و قیام کنندگان ،شهدایی در راه عدالت نامیده شدهاند (نعمانی،

 :1397ص .)273در گزارشی دیگر ،از مردی اهل قم نام برده شده است (مجلسی :1403 ،ج،57
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 :1403ج ،45ص339؛ مامقانی ،بیتا :ج ،3ص 206و خویی :1413 ،ج ،19ص .)103حرکت
َ
شهید فخ (حسین بن علی بن حسن) قیام دیگریاست که مورد تایید قرار گرفته و عالمه مجلسی
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ص)217؛ که وی و یارانش مورد تایید اهل بیت؟مهع؟ قرار گرفتهاند.
دوم .فقیهان و عالمان امامیه

عالمان و فقیهان امامیه نیز به تاسی از اهل بیت؟مهع؟ و بنابر سنت االهی در قرآن ،به طرح این

بحث پرداخ ته و به اقتضای زمانه ،سخن از اصل حاکمیت دین و فقیه و تالش در عملیاتی شدن
آن داشتهاند؛ از جمله:
 .1ابو محمد ناصر الکبیراالطروش

نام کامل وی« ،اْلسن بن عيل بن اْلسن بن عمر بن عيل بن اْلسْي بن عيل بن أِب طال ب؟ع؟»

است که از منظر وثاقت مورد اعتماد فریقین است (افندی :1431 ،ج ،1ص 276و طبری:1967 ،
ج ،10ص .)149نجاشی وی را به امامت اهل بیت؟مهع؟ معتقد دانسته (نجاشی :1418 ،ص )57و
شیخ طوسی نیز وی را از اصحاب امام هادی؟ع؟ برشمرده است (طوسی :1373 ،ص.)385
ویژگی بارز این عالم امامی ،جهاد و فقاهت است که وی را با القابی همچون «صاح ب الدیلم»

نام برده و اسالم آوردن مردم منطقه دیلم را به همت او دانستهاند (مامقانی :1431 ،ج،20

ص .)96بارزترین تعریم را سید مرتضی از وی کرده و او را به زهد و فقاهت ستوده است (سید

مرتضی :1417 ،ص .)63برخی محققان در مذهب وی تردید کرده و او را امام زیدیه دانسته و
برخی وی را از معتقدان به امامت اهل بیت؟مهع؟ شمردهاند.

حق بر آن است که وی از اصحاب امامیه بوده است؛ بنا بر شواهدی ،مانند:
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اوال :نجاشی با بیان عبارت « کان یعتقد االمامة؛ او به امامت اهل بیت؟مهع؟ معتقد بود»؛ و نیز
ذکر کتابهای وی در اثبات امامت ،با عنوان « کتاب يف اإلمامة صغیر  ...،کتاب فی اإلمامة کبیر »

و ذکر کتابی دیگر از وی در نام ،نسب و زمان والدت ائمه دوازده گانه امامیه با عنوان « کتاب

أنساب المئة و موالیدهم إىل صاح ب المر ؟ع؟»؛ گزارش روشنی از امامی بودن وی ارائه کرده است
(نجاشی :1418 ،ص.)57

ثانیا :شیخ طوسی وی را در اصحاب امام هادی؟ع؟ بر شمرده که با ادعای امامت برای زیدیه

تنافی دارد (طوسی :1373 ،ص .)385
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ثالثا :ادعای امامت توسط فردی که خدا و رسولش وی را انتخاب نکردهاند؛ گناهی

نابخشودنی نزد امامیه بوده که در حد شرک به خدای متعال است و اهل بیت؟مهع؟ با بدعت
گذاران در این وادی به سختی برخورد کردهاند .حال چگونه قابل تصوراست که ناصرالدین

االطروش خود را امام زیدیه بداند و همانند دیگر زیدیه در تقابل با ائمه اطهار ؟مهع؟ قرار گیرد؛ در

حالی که سید مرتضی وی را تمجید کرده و در وصم او کلماتی ویژه بیان کند و خود را موظم

بداند که مسائل فقهی وی را بررسی و نام او را زنده کند؟! یا این که در قسمتهای مختلم از

کتاب خود با بردن نام وی ،در خصوص ایشان این واژههای احترام آمیز را ذکر کند :ترضی(رضی

اهلل عنه) ،ترحم(رحمه اهلل) و تکریم(کرم اهلل وجهه)؟!

برخی از محققان گمان کرده اند که عبارت نجاشی بر امامی بودن داللتی ندارد ،بلکه مذمت

وی خوانده شده و معنای عبارت « کان یعتقد االمامة» ،ادعای امامت برای خودش بوده که با
عقاید زیدیه موافق است (افندی :1431 ،ج ،1ص .)291این اشکال وارد نیست؛ چرا که:

اوال :هید یک از بزرگان فقهای امامیه این نکته را از عبارت نجاشی برداشت نکرده و حتی

عالمان عرب زبان ،از این جمله ،اعتقاد وی به اهل بیت؟مهع؟ به ذهنشان متبادر شده است
(حائری :1416 ،ج ،2ص 414و امین عاملی :1403 ،ج ،5ص.)182

ثانیا :نجاشی کتاب دیگری از وی نام برده است با عنوان« :أنساب المئة و موالیدهم إىل

صاح ب المر ؟جع؟» 1که جای تردید باقی نگذاشته که وی نمیتوانسته ،به امامت خود و مبانی
موعود؟جع؟ از نسل امام حسن عسکری؟ع؟ اعتقاد دارند و تمام همتشان صرف اشکال به
دیدگاه ائمه دوازده گانه بوده است؛ تا جایی که عالمان امامیه آنها را متعصبترین مخالفان

خود دانستهاند (صدوق :1395 ،ج ،1ص.)126

ثالثا  :این عبارت در میان عرب برای کسی به کار رفته است که به امامت اهل بیت؟مهع؟ اعتقاد

داشته باشد؛ آن گونه که یاقوت حموی ،از جناب ناشی اصغر  ،شاعر اهل بیت؟مهع؟ چنین یاد
کرده است:
__________________________________

 . 1احتمال دارد عبارت «الی صاحب االمر » ،بیان و توضیح نجاشی از کتاب باشد و احتمال دارد جزء عنوان کتاب بوده
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زیدیه معتقد باشد؛ اما از دیگر ائمه امامیه نام ببرد؛ به ویژه این که زیدیه به عدم مهدی

است .در مجموع داللت متن ،آشکارا گویای گرایش ناصر الکبیر االطروش به امامیه است.
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قال الخالت :و کان الناشئ  ...یعتقد االمامة و یناظر علیها بأجود عبارة ،فاستنفد عمره فی

مدیح أهل البیت حتی عرف بهم؛ خالت گوید :ناشی ،به امام اهل بیت؟مهع؟ معتقد بود و
با بهترین عبارتها در مناظرهها از آن اعتقاد دفاع و عمرش را در مدح اهل بیت؟مهع؟

صرف کرد ،تا جایی که به شاعر اهل بیت؟مهع؟ مشهور گشت (یاقوت حموی :1993 ،ج،4

ص.)1784
 .2ابن قبه رازی

شیخ صدوق اشکال زیدیه را بر امامیه در عدم اجرای احکام جهاد و عمل به آیات قرآن مطرح
کرده و در ادامه به پاسخ ابن قبه رازی(حدود 317ق) اشاره کرده که معتقد است امامیه با جهاد

مخالم نیستند ،بلکه معتقدند شرط اساسی در جهاد با کفار ،داشتن اصحاب و نیروی کارآزموده و
شرایط اجتماعی مهیا برای قیام است (صدوق :1395 ،ج ،1ص 118و  .)125نکته دیگر این که
جناب ابن قبه معتقد بوده که جهاد باید به دست عالم به احکام شرعی و سیاستدان (فقیه

اهل سیاست) صورت پذیرد (همان).
 .3شیخ مفید

شیخ مفید از جمله عالمانی است که فقیه را جانشین امام معصوم در دوران غیبت دانسته و
سرپرستی جامعه اسالمی را به دست فقیهان میداند؛ به گونه ای که اجرای حدود االهی ،امر به

معروف و نهی از منکر و جهاد ابتدایی با کفار را از شئون فقیه ذکر کرده است (مفید(1413 ،ب):

ص 675و  .)810ایشان معتقد است در صورتی که دفت ظالم به واسطه حکومت ظالم دیگری
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امکانپذیر باشد ،واجب است که فقیه بدان اقدام کند .از طرف دیگر  ،اگر فقیهی منصبی در

دستگاه حکومت ظالم به عهده گرفت و قصدش اجرای عدالت و کمک به پیشبرد دین االهی

باشد؛ در واقت او از جانب امام معصوم منصوب است و عنوان حکومت طاغوت به وی نسبت
داده نمیشود (همان :ص.)812

معتزله ،از اهل سنت ،یکی از دالیل خود را در باطل بودن آموزه غیبت و پنهانی امام

مهدی؟جع؟ ،عدم امکان اجرای احکام و جهاد در صورت فقدان امام دانستهاند .شیخ مفید در

پاسخ به استدالل آنان ،نقش فقهای امامیه را در دوران غیبت یادآور شده و آنان را نایبان
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حضرت مهدی؟جع؟ دانسته که به امر به معروف و نهی از منکر ،اقامه حدود االهی و جهاد با
کفار اقدام می کنند (مفید(1413 ،ج) :ص.)106
 .4فقهای معاصر

افزون بر موارد پیش گفته ،دیگر عالمان امامی ،والیت فقها در امور مرتبط با اجرای حد و
حداقل جهاد دفاعی را پذیرفته و هید یک از آنان ،به طاغوت بودن قیام در دوران غیبت تحت

بیرق فقیه جامت الشرایط و یا لزوم نشستن در خانه و تعطیل کردن احکام االهی ،معتقد نیست

(مومن قمی :1415 ،ص .)321در میان فقهای معاصر ،آیت اهلل خویی (خویی :1410 ،ج،1
ص )366و آیت اهلل سید صادق روحانی (خویی ،بیتا :ج ،1ص 496و روحانی :1412 ،ج،13

ص ،)108همانند صاحب جواهر و امام خمینی و تعدادی دیگر از فقها ،نه تنها جهاد دفاعی را

الزم شمرده ،بلکه به والیت فقها در اذن جهاد ابتدایی نیز اشاره کردهاند .آیت اهلل شیخ
جوادتبریزی ،به امورسیاسی توجه داشته و فقیه را صاحب اذن در دستور قضایی و اجرای حدود

و جهاد میداند (تبریزی :1413 ،ج ،3ص .)37این روحیه و فتوا را میتوان در فتاوا و عملکرد

آیت اهلل سید علی سیستانی نیز مالحظه کرد (حسینی :1393 ،ص.)83
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نتیجه گیری


اسالم دین را از سیاست جدا ندانسته و این پیوستگی را به زمانی مشخص محدود
نکرده است .مطابق قواعد عقلی ،قرآنی ،روایی و سیره متشرعه ،این پیوستگی در دوران غیبت

حضرت مهدی؟جع؟ نیز ادامه دارد و اهل بیت؟مهع؟ به تشکیل «حکمرانی فقیهانه» و تمسک به

«انتظار مقاومتی» دستور دادهاند .شهید سلیمانی انسان تراز انقالب اسالمی است که با فهم
عالمانه و محققانه از حاکمیت فقیه در دوران غیبت ،سیره عملی خود را تنظیم کرد .توجه این
شهید به مبانی و دالیل عقلی ،نقلی و تاریخی حکمرانی فقیهانه در عصر غیبت ،حاصل بیش از

بیست سال تالش علمی و عملی او درباره «والیت فقیه» است و این مبانی به صراحت در وصیت
میشود .ایشان با توجه به دالیل برگرفته از عقل ،قرآن ،روایات و سیره
نامه ایشان مالحظه 

متشرعه ،ضرورت حکمرانی فقیهانه را اثبات کرده است و الزمه انتظار مقاومتی را حاکمیت و
تسلط فقیه جامت الشرایط بر جامعه عنوان می کند .همچنین شهید سلیمانی با یادآوری برخی از

مبانی در سخنان خود ،عملکرد و تاثیر اجتماعی وی در حین مقاومت و حتی در جریان شهادت
خود و تشییت پیکرش ،در نقد انگاره انتظار واپس گرا اقدامی موثر داشتهاست.

سال بیستویکم /شماره  /74پاییز 1400
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 .2۶رشتی ،سید کاظم ( 1۴32ق) .جواهر الحکم ،بصره ،شرکة الغدیر .

 .27رفیع پور  ،فرامرز ( .)1393در یغ است ایران که ویران شود ،تهران ،سهامی انتشار .
 .28روحانی ،سید صادق (1۴12ق) .فقه الصادق؟ع؟ ،قم ،دارالکتاب.

 .29سید مرتضی ،علی بن الحسین (1۴17ق) .مسائل الناصریات ،تهران ،مجمع جهانی تقریب مذاهب
اسالمی.

 .3۰سیستانی ،سید علی (بیتا) .قاعده ال ضرر و ال ضرار فی االسالم ،نجف ،بینا.
 .31شهباز یان  ،محمد ( .)1397ره افسانه ،قم ،مرکز تخصصی مهدویت.

 .32شیخ صدوق ،محمد بن علی (1398ق) .التوحید ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین.

 .)1378( ____________________________ .33عیون اخبار الرضا؟ع؟ ،تهران ،نشر جهان.

 .)1395( ______________________________ .3۴کمال الدین و تمام النعمة ،محقق :علی اکبر غفار ی ،تهران،
اسالمیه.

1۴13( ____________________________ .35ق) .من الیحضره الفقیه ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین.

 .3۶شیخ طوسی ،محمد بن حسن (1۴۰7ق) .تهذیب االحکام ،تهران ،دارالکتب االسالمیة.
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 .)1373( _____________________________ .37رجال ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین.

 .38شیخ مفید ،محمد بن محمد (1۴13ق(ب)) .المقنعة ،قم ،کنگره هزاره شیخ مفید.

1۴13( _____________________________ .39ق(ج)) .الفصول العشرة ،قم ،کنگره هزاره شیخ مفید.
1۴13( _____________________________ .۴۰ق(الف)).االرشاد ،قم ،کنگره هزاره شیخ مفید.
 .۴1طبرسی ،فضل بن حسن (1۴۰8ق) .مجمع البیان ،بیروت ،دارالمعرفة.

 .۴2طبری ،محمد بن جر یر (19۶7م) .تار یخ األمم و الملوك ،بیروت ،دار التراث.

 .۴3قادیانی  ،غالم احمد (2۰۰7م) .باقة من بستان المهدی ،اسالم آباد پاکستان ،الشرکة االسالمیة.

 .۴۴قادیانی ،غالم احمد (2۰13م) .براهین االحمدیة ،چهار جلد در یک جلد ،لندن ،الشرکة االسالمیة
المحدودة.

 .۴5کرمانی ،محمد کریم خان (بیتا) .سی فصل ،برگرفته از سایت مکارم االبرار  ،به نشانی:
http://m-kermani.ir/wp-content/uploads/book.

 .۴۶کشی ،محمد بن عمرو (1۴۰9ق) .اختیار معرفة الرجال ،مشهد ،دانشگاه مشهد.

 .۴7کلینی ،محمد بن یعقوب (1۴۰7ق) .الکافی ،تهران ،دارالکتب االسالمیة.

 .۴8گروهی از مولفان مرکز آموزشی پژوهشی کوثر ( .)1393دیانت عافیت ،تهران ،مرکز آموزشی پژوهشی کوثر .

 .۴9مامقانی ،عبداهلل (1۴31ق) .تنقیح المقال ،قم ،مؤسسه آل البیت؟مهع؟.

( _______________ .5۰بیتا) .تنقیح المقال فی علم الرجال(رحلی) ،قم ،بینا.

 .51مجلسی ،محمد باقر (1۴۰۴ق) .مرءاةالعقول ،تهران ،دارالکتب االسالمیة.

1۴۰۶( __________________ .52ق) .مالذ االخیار  ،قم ،کتابخانه آیت اهلل مرعشی.

1۴۰3( __________________ .53ق) .بحاراالنوار  ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی.

 .5۴مدرسی چهاردهی ،نورالدین ( .)13۶۰سلسله های صوفیه در ایران ،تهران ،بتونک.

حکیمانهترین حکومت ،قم ،موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.

 .55مصباح یزدی ،محمدتقی (.)1397

 .5۶مطهری ،مرتضی ( .)1372مجموعه آثار  ،ج ،2قم ،انتشارات صدرا.

یادداشتهای استاد مطهری ،قم  ،انتشارات صدرا.

.)1378( _______________ .57
 .59مومن قمی ،محمد (1۴15ق) .کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین.
 .۶۰نجاشی ،احمد بن علی (1۴18ق) .رجال ،قم ،نشر اسالمی.

 .۶1نعمانی ،محمد بن ابراهیم (1397ق) .الغیبة ،تهران ،صدوق.

 .۶2نوبختی ،حسن بن موسی (1۴۰۴ق) .فرق الشیعة ،بیروت ،داراالضواء.

 .۶3واحدی  ،سید تقی(صالحعلیشاه) ( .)138۴در کوی صوفیان ،تهران ،نخل دانش.
 .۶۴یاقوت حموی ،یاقوت بن عبداهلل (1993م) .معجم االدباء ،بیروت ،دارالغرب.

سایتها

65. https://soleimani.ir
66. https://nsr313.com
67. https://farsi.khamenei.ir

بررسی مبانی انتظار مقاومتی و بازتاب آن در وصیتنامه شهید قاسم سلیمانی

 .58مکارم شیرازی ،ناصر ( .)1371تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکتب االسالمیة.
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