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 باسمه تعالی

 

 «بین کفر و ایمان تغییر توازن قوا»تا احکامِ  «سازی برای ظهورزمینه»از 

 («بین کفر و ایمان تغییر توازن قوا»فقه فرج؛ دستیابی به احکامِ )

 

و تعجیل در فرج آن امام غائب، از  )عج( عصرچیستی وظیفه جامعه شیعه برای پایان دوران غیبت حضرت ولی

ای که تر شود. خصوصاً در زمانهتر و عمیقاره باید دقیقسواالت اساسی و مهمّی است که پاسخ به آن، همو

های یک حاکمیت را در اختیار بگیرد، این ای موفق شده تا توانمندیسابقهشیعه به قدرت رسیده و به نحو بی

 دهی کند. این مقدورات عظیم داشته باشد تا آنها را در مسیر فرج جهتپاسخ باید عمقی متناسب با 

پاسخ به این سوال واضح است و شیعیان در صورت عمل به واجبات و ترک »شود که  ممکن است تصور

 اما باید دانست که «ساز ظهور آن حضرت باشند.توانند زمینهمحرّمات و اطاعت اوامری که از آن امام رسیده، می

لی در انجام ور اصتواند محرسد نمیگرچه عمل به احکام فردی قطعاً در این زمینه موثر است اما به نظر می

و لذا تحقق  چرا که ماهیت ظهور، امری اجتماعی و حکومتی و بلکه جهانی است وظیفه برای ظهور تلقی شود

دهد های تاریخی نشان میکه گزارشکما این .اجتماعی و حکومتی نیز وابسته باشد به احکام قاعدتاً آن،

ت خمس در زمان امام کاظم )که باعث شده بود تنها رغم عمل به احکام فردی توسط شیعیان همانند پرداخعلی

( قدرت !هفتاد هزار دینار طال از وجوهات جمع شود مبلغی در حدّ در نزد یکی از وکالی آن حضرت،

اجتماعی شیعه در حدی نبود که بتواند از حق حیات آزادانه و حتی از جان امام حاضر دفاع کند. تا جایی که 

 یعیان چند سال در زندان محبوس بود و نهایتاً در همین وضعیت به شهادت رسید.امام هفتم در مقابل چشم ش

تری به پاسخ این سوال پرداخت. البته این پاسخ نباید صرفاً به رسد باید به نحو عمیقبنابراین به نظر می

ر مجامع روایی د« علت غیبت»که روایات متعددی درباره خصوصاً با توجه به این ؛های عقلی متّکی باشدتخمین

الدین، علل الشرایع، بحار االنوار و...( یک باب مفصل به نقل شده؛ به نحوی که در برخی کتب حدیثی )کمال

یازده  (479، ص2)ج «الدینکمال»به عنوان نمونه، شیخ صدوق در کتاب  .این موضوع اختصاص یافته است

آنها، پاسخ روشنی به سائل ارائه نشده و علت غیبت کند که تنها در یکی از روایت را ذیل همین عنوان ذکر می

دهد گرچه برخی ابعاد غیبت و ظهور از اسرار الهی است اما به عنوان سرّ الهی معرفی شده که این نشان می
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هیچ نحوه درکی  مطلقاً به سوی آرمانی که حرکت یک جامعه تنظیم انگاری کرد. چرا کهباره مطلقنباید در این

 داشته باشد، ممکن نخواهد بود.از آن وجود ن

توان متناسب با همین واقعیت است که در ده روایتِ دیگر از این باب، علت غیبت به صراحت بیان شده که می 

علت غیبت، آن است که هنگام قیام  کندروایاتی که داللت می بندی کرد. الف(آنها را در دو دسته کلی طبقه

نشود. ب( روایاتی که متعهد به دستگاه طاغوت  اشد و او از روی ناچاریبر گردن امام نببیعتی از طواغیت 

کند. البته روشن است که خوف از شهادت نباید علت غیبت را خوف امام از شهادت توسط دشمنان معرفی می

به معنای ابتدایی آن حمل شود چرا که چنین معنایی از ساحت مومنین مجاهد نیز به دور است؛ چه برسد به 

در اینجا، مساله مهمی « خوف»در واقع تفسیر صحیح از  شود.جنبان شهادت محسوب میم معصوم که سلسلهاما

« خوف»در آیات قرآن،  چنین توصیفی از اولیاء الهی، به این روایات منحصر نیست و که با توجه به این است؛

مّا خِفتُکم( و طبق روایات، این به پیامبر معصومی همچون حضرت موسی نیز نسبت داده شده )ففَررتُ منکم ل

 (.189، ص1، ج)االحتجاج .است چند پیامبر دیگر تعمیم داده شدهحالت به 

موضوع و متعلق »توان به معنای صحیح خوف دست یافت و درباره رسد با نگاهی به سایر روایات میبه نظر می

با غاصبان  )ع( سخت امیرالمومنین یبلهبه نتیجه رسید. به عنوان نمونه، در برخی روایات علت عدم مقا «خوف

، 8کافی جبه کفر و جاهلیت عنوان شده است ) ارتداد مردم و بازگشت آنهاخالفت، خوف آن حضرت از 

که در روایتی دیگر، علت به تاخیر ( کما این150، ص 1الشرایع ج؛ علل440، ص 29؛ بحاراالنوار ج295ص

، خوف آن حضرت از تفرّق اصحاب )ص( ان جانشین توسط پیامبر اکرمبه عنو )ع( انداختنِ معرفی امیرالمومنین

در آیه غدیر، به وعده خدای متعال « واهلل یعصمک من الناس»و بازگشت آنها به جاهلیت معرفی شده و عبارت 

در  )ص( ( امری که تعبیر پیامبر اکرم56، ص1برای جلوگیری از این خطر تفسیر شده است )االحتجاج؛ ج

سَأَلْتُ جَبْرَئِیلَ أَنْ یَسْتَعْفِیَ لِی عَنْ تَبْلِیغِ ذَلِکَ إِلَیْکُمْ أَیُّهَا النَّاسُ لِعِلْمِی بِقِلَّةِ »کند: نیز به آن تصریح می خطبه غدیر

دهد که موضوع و متعلق خوف در نزد انبیاء و اوصیاء الهی، این روایات نشان می«. الْمُتَّقِینَ وَ کَثْرَةِ الْمُنَافِقِین

شود تحقق ماموریتی که خدای میزان قدرت دستگاه کفر و نفاق در مقایسه با قدرت مومنین است که موجب می

در واقع خوف از بازگشت اصحاب و امت به کفر و  متعال بر دوش آنان قرار داده با چالش جدی مواجه گردد.

آنها در  ترافزون قدرت ره بهاشا یا اشاره به کثرت منافقین و قلّت متّقین،در صورت اعالم وصایت جاهلیت 

رفتن امّت دینی و احیاء شرک و است که خطراتی از قبیل از بین و برتری آنها در مساله توازن قوا برابر مومنین

السالم مأمور بودند تا پس پرستی را در پی داشته و این در حالی است که پیامبر اکرم و امیرالمومنین علیهمابت

پرستی و شرک نجات دهند و کلمه توحید را زنده نگه دارند و از ارتجاع به دوران ا از بتها، جهان راز قرن

توان گفت موضوع خوف پیامبران و امامان ـ که امری عمومی و جاهلیت جلوگیری کنند. به عبارت دیگر می
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است؛ چرا « ایمان وضعیت توازن قوا بین سه دستگاه کفر، نفاق،»مکرّر در سیره آن بزرگواران است ـ خوف از 

شده از سوی خدای متعال برای تواند مانع از آن شود که این بزرگواران وظیفه معیّنکه غلبه کفار و منافقین می

 دوران خود را به انجام برسانند.

و خوف آن امام غائب ـ که در  )عج( عصرغیبت حضرت ولیتوان بر مساله علت حال همین مطلب را می

عصر تحقق کامل دین مأموریت حضرت ولیتطبیق داد:  _تعبیر شده « الخائف»ایشان به زیارات متعددی از 

الهی با همه اجزاء آن در تمامی نقاط عالَم و در مقیاس جهانی است که دستیابی به این رسالت سترگ، قطعاً 

جانبه کفار و منافقین به آن حضرت برای حفظ قوای مادّی خود را ی همههای جهانی و هجمهدرگیری با قدرت

و به  جبر و قدرت قاهرهاالمر به حضرت صاحبدر پی دارد. روشن است که سنّت الهی بر این نیست که 

اند بلکه بوده بلکه صدها سال قبل چرا که ایشان حائز این توانایی در دهها و در برابر این هجمه بایستند تنهایی

اگر قدرت مؤمنین  پس مؤمنین به چنین پیروزی و ظفری دست پیدا کنند. معیج با همراهیِ ار است تاقر

تناسبی با این درگیری جهانی و تمدّنی نداشته باشد و اهل ایمان تمرین الزم برای حضور در این سطح از 

وانایی الزم را به دست نیاورده توازن قوا ت با حضور موثر در منازعه را نکرده باشند و قبل از ظهور آن حضرت،

ه پا پس خواهند کشید باشند، به تدریج توانایی تحمل و مقابله با این وضعیت را از دست خواهند داد و از معرک

این منازعه تنها خواهند ماند و به شهادت خواهند رسید. این در حالی است که امام  اً درنهایت و آن حضرت

جهانی توحید هستند و شهادت آن جناب، مانع از نیل به این آرمان خواهد دوازدهم مأمور به تحقق حکومت 

. در نتیجه ایشان با مالحظه وضعیت قدرت مومنین و علم الهی به عدم تناسب و توازن آن با قدرت کفار و شد

 ند.مانعدم انجام وظیفه هستند و لذا در پرده غیبت باقی مینگران از منافقین، خائف از شهادت و بالتبع 

در برابر  باشند که به موجب آن، از قدرت ایمانی رسیده اگر مومنین پیش از ظهور به سطحی در طرف مقابل، 

های همههای مقاومت در برابر هجمهکردن پیچیدگیبنا کنند و با تجربه« بنیان مرصوص»فر و نفاق توان مادّی ک

جانبه در برابر هجمه دشمن را فراهم آورند و جانبه و بستن تمامی نقاط رخته، امکان بقاء و مصونیت همه

اند که در اند و عمالً نشان دادهوضعیت توازن قوا را تغییر دهند، آمادگی خود برای ظهور را اثبات کرده

های شدیدتری که بعد از ظهور رخ خواهد داد، آن امام را تنها نخواهد گذاشت و خوف شهادت و عدم درگیری

اند. با تأمل در این مطلب ا از آن بزرگوار رفع کرده و علت و عامل غیبت را از بین بردهانجام مأموریت الهی ر

تواند عدم تعهد امام زمان به بیعت طواغیت( نیز می) پیرامون علت غیبت از روایات دسته اول شود کهروشن می

بار سایر ائمه هدی به بیعت ارجاع شود. چرا که علت اج )مضمون دسته دوم از روایات( «خوف از توازن قوا»به 

با طواغیت، فقدان میزان معیّنی از قدرت در مومنین بوده که با تکیه بر آن بتوان از بیعت با طواغیت سرپیچی 

عصر نیز ظهور نخواهند کرد چون و تا زمانی که برآیند رفتار مومنین به چنین قدرتی نیانجامد، حضرت ولی کرد
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های طاغی متعهد باشند که این خالف شد برای حفظ حیات خود به قدرتصورت ناچار خواهند در غیر این

           وظیفه ایشان مبنی بر قیام جهانی است. 

در  االمرو درخواست تعجیل در ظهور حضرت صاحب« اللهم عجل لولیّک الفرج»توان گفت که دعای پس می

احکام مربوط به  و در تالش برای عمل به است «تغییر توازن قوا بین کفر و ایمان»ناظر به  ترین سطح،محوری

محوری  توجه دارد که سطح« قدرت»اد مختلف . شاید بتوان گفت احکام توازن قوا، به ابعکندآن عینیت پیدا می

توان های آن را در برخی آیات و روایات میاست که نشانه« ساخت امت، ساخت حاکمیت و ساخت تمدن»آن، 

آمده، فتح رسد توضیحات پیشگنجد. در هر صورت به نظر مینمی در این مختصر پیگیری کرد و تفصیل آن

به ی ظهور سازی برامشروعیت انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی و نقش آن در زمینه بابی است تا

طوری د. یعنی در هنگامی که با سقوط امپراتبیین شو شعاری یا وجدانی ـ صرفاً دار ـ و نهصورت علمی و زبان

معادالت جهانی قدرت حذف شده بود و از  ـ و لو به قرائت نفاق ـ عثمانی به عنوان یک ابرقدرت، جهان اسالم

کفر تقسیم شده بود، نهضت حضرت امام با نظام پهلوی به نقشی در توازن قوا نداشت و سلطه بر جهان بین اهل

در شرق  و استکبار های کفرآن، در برابر ابرقدرت کردنعنوان نماینده قدرت کفر در ایران درگیر شد و با ساقط

به کرد.  ی جهانیِ توازن قوانوان یک قطب قدرت مجددا وارد عرصهو غرب عالم قرار گرفت و اسالم را به ع

 تعبیر زیبای بیانیه گام دوم:

یبُرد، آن روز که جهان میان شرق و غرب مادّی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نم»

نگاه انقالب ملّت پس آ... ها را شکستانقالب اسالمی ایران، با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوب

ایران، جهان دو قطبی آن روز را به جهان سه قطبی تبدیل کرد و سپس با سقوط و حذف شوروی و اقمارش و 

ی جهان معاصر و ی برجستهپدیده« استکباراسالم و »ی جدید های جدید قدرت، تقابل دوگانهپدید آمدن قطب

های در بسترِ راحت ی انقالب، فرعونبدین گونه مسیر جهان تغییر یافت و زلزله کانون توجّه جهانیان شد.

طبیعی بود که سردمداران گمراهی و ستم واکنش ... ی شدّت آغاز شدها با همهآرمیده را بیدار کرد؛ دشمنی

نش ناکام ماند. چپ و راستِ مدرنیته، از تظاهر به نشنیدن این صدای جدید و متفاوت، نشان دهند، امّا این واک

 «تر شدند.گون برای خفه کردن آن، هرچه کردند به اجل محتوم خود نزدیکتا تالش گسترده و گونه

مقدس  از حرکت انقالب اسالمی و نظام« گام اول»البته نباید از نظر دور داشت که تغییر توازن قوا در   

محقق شده اما قدرت تنها به این سطح منحصر نیست بلکه « قدرت سیاسی»بیشتر در سطح  ،جمهوری اسالمی

قدرت »در  تغییر توازن قوا و کاهش سهم کفر رسدقدرت، ابعاد فرهنگی و اقتصادی نیز دارد. یعنی به نظر می

ده در عرصه قدرت سیاسی را نیز در فتوحات بدست آم ،هنوز رقم نخورده که همین خأل« فرهنگی و اقتصادی
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آمادگی برای طلوع »از حرکت نورانی انقالب اسالمی برای نیل به « گام دوم»دهد. بنابراین معرض خطر قرار می

باید در جهت تغییر توازن قوای فرهنگی و اقتصادی به نفع اسالم باشد که این مهم « خورشید والیت عظمی

و ارتباط آن با  را داشته باشد« عقالنیت کاربردی مدرنیته»درت هماوردی با که ق« عقالنیت کاربردی»بدون یک 

 نخواهد بود. مند احراز شود، ممکندین به صورت قاعده

المسلمین مسعود االسالم و که توسط مرحوم استاد حجه «فقه فرج»بود بر ایده  کوتاهی یآنچه گذشت، شرح

هاشمی پیرامون الاهلل سید منیرالدین حسینیعالمه آیت مباحث استاد فقید خود مرحوم صدوق مطرح شد تا

و آن را به  برهاند غیرکاربردی از تصوراتتداوم بخشد و از این طریق، مبانی معرفتی اسالم را  را «فلسفه تاریخ»

اعتقادات »مبنایی برای حرکت عینی نظام مقدس جمهوری اسالمی تبدیل نماید و چارچوبی جدید برای تبیین 

   فراهم آورد.« حکومتی

 

 


