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anবাদেকর কথা
িবসিমlািহর রাহমািনর রহীম

iরােন iসলামী িবpেবর িবজেয়র পূেবর্ আমােদর সমােজ েবলায়ােত ফকীh বা মুজতািহেদর
শাসন- কতৃর্t সmেকর্ েকােনা ধারণা িছেলা না। হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)- eর েনতৃেt
iরােন iসলামী িবpেবর িবজেয়র পর বাংলােদশ সহ সারা িবেশব্ e িবpেবর মূল চািলকা শিkর
বয্াপাের িবেশষ িজjাসা o ঔৎsেকয্র সৃি

হয়। e সংkাn িজjাসার জবােব জানা যায়

েয, েবলায়ােত ফকীh বা ফকীহর শাসন- কতৃর্েtর আিkদাh েপাষেণর কারেণi েকােনাrপ দলীয়
সাংগঠিনক কাঠােমা ছাড়াi iরােন e িবpব সmব হেয়েছ। িবেশষ কের যখন জানা যায়
েয, হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) iরােকর নাজােফ িনবর্ািসত জীবন যাপন কােল “েবলায়ােত
ফকীh” িশেরানােম eকিট gn রচনা কেরন, তখন e ধারণা aিধকতর শিkশালী হয়।
e তেথয্র সােথ d’িট ধারণা pসূত বয্াখয্া যুk হেয় যায়। eকিট ধারণা ei েয, হযরত iমাম
েখােমiনী (রhঃ) েবলায়ােত ফকীh তেttর uদ্গাতা; যিদo িতিন iসলামী সূt েথেক uপাদান
িনেয় e তtt দাঁড় কিরেয়েছন, তেব তার আেগ েবলায়ােত ফকীh বা ফকীহর শাসন- কতৃর্েtর
িবষয়িটর pিত কােরাi দৃি আকৃ হয় িন। e ধারণা গেড় oঠার িপছেন eকিট বড় কারণ ei
েয, iমাম েখােমনীর আেগ েকui গায়ের ফিকেহর শাসনেক aৈবধ গণয্ কের তার aবসান
ঘটােনা o তদsেল ফিকেহর শাসন pিত ার জn েকােনা আেnালন গেড় েতােলন িন eবং েস
লেkয্ িবpব ঘটাবার uেদয্াগ েনন িন। িdতীয়তঃ ধারণা করা হয় েয, েবলায়ােত ফকীh তtt িশয়া
মাযহােবর সােথ সামঞ্জsশীল;

আহেল snােতর সােথ সামঞ্জsশীল নয়। বলা হয় েয, িশয়া

মাযহােবর iমামেতর আিkদাহর কারেণ িশয়ােদর মেধয্ দল- uধর্ ধমর্ীয় েনতার pিত েয আnগতয্
গেড় uেঠেছ আহেল snােতর মেধয্ তা সmব নয়।
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বলা বাhলয্ েয, dেটা ধারণাi pকৃত aবsা েথেক েবশ দূের। েবলায়ােত ফকীh হযরত iমাম
েখােমiনী (রhঃ) কতৃর্ক udািবত েকােনা তtt নয়, যিদo িতিন e ধারণােক aেনক শািনত
কেরেছন। েবলায়ােত ফকীh বা মুজতািহেদর শাসেনর িবষয়িট iসলােম সব সময়i িছেলা।
িবেশষ কের সকল যুেগi িশয়া মাযহােবর শীষর্sানীয় oলামােয় েকরাম e িবষয়িট িনেয়
আেলাচনা কেরেছন। তেব aতীেত eর রাজৈনিতক িদকিট েকবল তািttক আেলাচনার মেধয্
সীমাবd িছেলা;

বাsেব rপায়েনর uেদয্াগ েনয়া হয় িন;

েতমিন তা বাsেব pিত ার জn

uপযুk পিরিsিতo ৈতরী হয় িন। (sতর্বয্, েবলায়ােত ফকীh েকবল রাজৈনিতক েনতৃেtর িবষয়
নয়, বরং সবর্াtক dীনী েনতৃেtর িবষয়।) হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) uপযুk েpkাপেট
রাজৈনিতক েkেt েবলায়ােত ফকীহর ধারণােক বাsেব pিত ার জn uেদয্াগ gহণ কেরন।
িdতীয়তঃ েবলায়ােত ফকীh িশয়া মাযহােবর েকােনা eকাn িবষয় নয়, বরং eটা িশয়া- snী
িনিবর্েশেষ েগাটা মুসিলম umাহর সােথ সংি

িবষয়। pকৃত পেk িশয়ােদর পূেবর্i snীেদর

জn েবলায়ােত ফকীh তথা uপযুkতম dীিন েনতা o শাসেকর aপিরহাযর্তা েদখা েদয়।
কারণ, িশয়া মাযহােবর iমামেতর আিkদাহর দাবী anযায়ী সবর্েশষ iমােমর জনসমােজর
আড়ােল চেল যাoয়ার পূবর্ পযর্n iমাম বয্তীত েকােনা ‘uপযুkতম dীনী েনতা o শাসেকর’
aপিরহাযর্তা েদখা েদয় িন। িকnt আহেল snােতর মােঝ iমামেতর আিkদাh না থাকার aিনবাযর্
দাবী হেচ্ছ, হযরত রাসূেল আকরােমর (সা.) iেnকােলর পর পরi মুসিলম umাহর জn
‘uপযুkতম dীিন েনতা o শাসেকর’ aপিরহাযর্তা েদখা েদয়। কারণ, তািttকভােব ‘uপযুkতম
dীনী েনতা o শাসক’ বয্তীত েকui আlাহর রাসূেলর (সা.) sলািভিষk হেত পােরন না।
eখােন েকu েকu হয়েতা ছাহাবীগণ, তােব‘ঈন o তােব‘ তােব‘ঈন- েক রাসূলুlাh (সা.)- eর
sলািভিষk গণয্ করার কথা বলেত পােরন। িকnt pকৃত পেk তািttকভােব তােদরেক রাসূলুlাh
(সা.)- eর sলািভিষk গণয্ করা েযেত পাের না। কারণ, তারা িছেলন eকিট সীিমত সমেয়র
মেধয্ সীমাবd, যিদo তােদর মধয্কার uপযুkতম বয্িkগণেক ‘uপযুkতম dীিন েনতা o
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শাসক’ িহেসেব রাসূলুlাh (সা.)- eর sলািভিষk িহেসেব গণয্ করেত বাধা েনi। (aবশয্ বয্িk
িহেসেব uপযুkতম বয্িk েক তা eক sতnt আেলাচয্ িবষয়।)
“আল- ‘uলামাu oয়ারাছাতুl আিmয়া” ( আেলমগণ নবী- রাসূলগেণর utরািধকারী) -

e

হাদীছিট িশয়া o snী uভয় মাযহােবর সূেt বিণর্ত eমন eকিট হাদীছ যার gহণেযাগয্তা িনেয়
কখেনাi িবতকর্ সৃি হয় িন eবং িবচারবুিdo eর pিতপাদয্েক সমথর্ন কের। মূলতঃ েবলায়ােত
ফকীh বা ফকীহর শাসন- কতৃর্েtর তtt e হাদীেছi িনিহত। পরবতর্ীকােল আহেল snােতর
মনীষীগণ শাসেকর kমতায় aিধ ােনর pিkয়া সmেকর্ আেলাচনা করেত িগেয় আহলুল হািl
oয়াl ‘আkd তথা dীিন িবষেয় মতামত দােনর েযাগয্তা সmn েলাকগণ কতৃর্ক শাসক
িনবর্াচেনর কথা বেলেছন যা বতর্মান iসলামী pজাতnt iরােনর িবেশষj পিরষেদর pায়
সমাথর্ক। তেব uk হাদীছ o িবচারবুিdর দাবী anযায়ী যিদo আহেল snােতর মেধয্ “সেবর্াtম
চিরেtর দূরদশর্ী o sপিরচালক আেলেম dীনi হেবন মুসলমানেদর শাসক eবং তার পিরবেতর্
গায়ের আেলেমর শাসন- কতৃর্েtর ৈবধতা েনi” -

e মেমর্ আিkদাh গেড় oঠা pেয়াজন

িছেলা, িকnt কাযর্তঃ িবষয়িটর pিত যথাযথ grt আেরাপ না করার কারেণ e আিkদাh গেড়
oেঠ িন। িবলেm হেলo, iরােন iসলামী িবpেবর িবজেয়র পের anতঃ e িদেক দৃি

েদয়া

pেয়াজন িছেলা। িকnt dঃখজনক হেলo সতয্ েয, েবলায়ােত ফকীh তtt িনেয় pেয়াজনীয়
আেলাচনা- পযর্ােলাচনা ছাড়াi eিটেক iমাম েখােমiনীর (রhঃ) udাবন o িশয়া মাযহােবর
সােথ সামঞ্জsশীল বেল aিভিহত কের eেক পােশ সিরেয় রাখা হেয়েছ।
যা- i েহাক, eখেনা e িবষেয়র pিত দৃি েদয়া pেয়াজন বেল মেন কির। e বয্াপাের বkয্মাণ
anবাদgnিট uৎসাহ সৃি র কারণ হেব বেল আশা করা যায়। pে াtর আকাের িলিখত at
সংিkp gেnর িবেশষ ৈবিশ য্ ei েয, eেত েবলায়ােত ফকীh বা ফকীহর শাসন pে

udূত

সবর্েশষ সংশয়মূলক p াবলীর জবাব েদয়া হেয়েছ। বলা বাhলয্ েয, iসলামী hkমােতর িবেরাধী
শিkর িব ািnকর pচােরর pতয্k- পেরাk pভােবi eসব pে র সৃি হেয়েছ। eসব pে র
জবাব েথেক বাংলাভাষী পাঠক- পািঠকােদর িনকট েবলায়ােত ফকীh সংkাn ধারণা aেনকখািন
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ss হেব বেল আশা কির। েসi সােথ আেরা আশা কির েয, e েথেক বাংলাভাষী iসলামী
মহল সমূহ, িবেশষ কের oলামােয় েকরাম েবলায়ােত ফকীh বা ফকীহর শাসন সmেকর্
আেলাচনা- পযর্ােলাচনা o গেবষণায় udুd হেবন eবং সমােজর জn ফকীh o ফকীh শাসেকর
pেয়াজনীয়তা uপলিb কের uচ্চতর dীনী িশkা pিত ান সমূেহ iজিতহাদী িশkাo েযাগ
করেবন(e েkেt তারা িশয়ােদর aিভjতা েথেক লাভবান হেত পােরন)। e pসেঙ্গ uেlখ করা
aবাnর হেব না েয, আমােদর সমােজ dীনী মহল সমূেহর মধয্কার anিবর্েরাধ, িবেশষতঃ েগৗণ
িবষয়ািদ েকিndক anিবর্েরােধর জn iজিতহাদী িশkা o মুজতািহেদর uপিsিত না থাকাi pধান
কারণ।
anবাদ pসেঙ্গ uেlখ করেত চাi েয, পিরেবশগত পাথর্েকয্র কারেণ বাংলাভাষী পাঠকেদর
জেn কেয়কিট িবষেয়র sতnt বয্াখয্া o িকছু মনীষী সmেকর্ নূয্নতম ধারণা pদান জrরী গণয্
কেরিছ eবং তা anয্টীকা আকাের সংেযাজন কেরিছ। আশা কির টীকাgেলা পাঠকপািঠকােদরেদরেক uপকৃত করেব।
at gেnর anবাদ বাংলাভাষী পাঠক- পািঠকােদরেক আেলাচয্ িবষেয় পির ার ধারণা িদেত
eবং e িবষেয় চচর্ায় udুd করেত সkম হেলi anবাদেকর ম সাথর্ক হেব। আlাh তা‘আলা
at gেnর রচনা, anবাদ, pকাশ, pচার, aধয্য়ন o আেলাচনা- পযর্ােলাচনােক তার dীেনর
েখদমত িহেসেব কবুল কrন। আমীন।
িবনীত
নূর েহােসন মিজদী
ঢাকা
১৬i সফর ১৪৩০
১লা ফাlুন ১৪১৫
১৩i েফb“য়ারী ২০০৯।
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ভূিমকা
িবসিমlািহর রাহমািনর রাহীম

‘েবলায়ােত ফাkীh’ (  وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ- ফকীh বা ফকীহর েবলায়াত্) পিরভাষায় ‘েবলায়াত্’ শেbর
aথর্ হেচ্ছ ‘কতৃর্t’ বা ‘aিভভাবকt’। e কতৃর্t হেচ্ছ শরয়ী আiন- কাnন o িবিধ- িবধানগত
কতৃর্t ()وﻻﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﯽ। aথর্াৎ েখাদায়ী আiন- কাnন o িবিধিবধােনর সীমােরখার মেধয্
শাসনকতৃর্t।
anিদেক েবলায়ােত ফকীh িবষয়ক আেলাচনায় ‘ফাkীh’ (  )ﻓﻘﻴﻪপিরভাষার মােন হেচ্ছ সকল
শতর্াবলীর aিধকারী মুজতািহদ। e ধরেনর মুজতািহদ িতনিট ৈবিশে য্র aিধকারী হেবন। তা
হেচ্ছ: তােক পিরপূণর্ভােব iজিতহাদী দkতার aিধকারী হেত হেব, িচnা o আচরেণর েkেt
তােক িনরuশ nায়াnগতা তথা ভারসােময্র aিধকারী হেত হেব eবং তার মেধয্ পিরচালনা o
েনতৃেtর েযাগয্তা থাকেত হেব। e দৃি েত সকল মুজতািহদi ফিকহ নন, বরং শুধুমাt uপির
uk ৈবিশে য্র aিধকারী মুজতািহদi ফিকহ বেল গণয্।
েবলায়ােত ফকীh বা ফকীহর শাসন- কতৃর্েtর মােন হেচ্ছ iসলামী সমােজর শাসন o
পিরচালনায় তার কতৃর্t, যার লkয্ হেচ্ছ সমােজ dীনী hkম- আ কাম কাযর্কর করণ o dীনী
মূলয্েবাধ সমূেহর বাsবায়ন eবং সমােজর সদsেদর pিতভা o সmাবনা সমূহেক িবকিশত
করণ, আর তােদরেক তােদর pিতভা o সmাবনা anযায়ী পূণর্তা o সমুnিতেত েপৗঁেছ েদয়া।
িঠক e কারেণi iসলােমর dশমনরা ফকীহর েনতৃt o শাসন- কতৃর্েtর িবrেd ঐকয্বdভােব
েকামর েবঁেধ rেখ দাঁিড়েয়েছ। eর uেdশয্ হেচ্ছ েবলায়ােত ফকীh তথা ফিকহ েনতা o
শাসেকর িবেরািধতা eবং তােক dবর্ল করার মাধয্েম তােদর িনেজেদর আিধপেতয্র পথ unুk
করা।
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e েkেt তােদর anতম aপেকৗশল হেচ্ছ সমােজর মাnেষর দৃি ভিঙ্গর মেধয্ সেnহ- সংশেয়র
িবsার ঘটােনা। িকnt jােনর েকােনা িবষেয় যিদ মাnেষর দৃি ভিঙ্গ গভীর o িনভুর্ল হয় তাহেল
তারা কখেনাi কােরা সৃ

সেnহ- সংশেয়র কারেণ েদাdলয্মান হেয় পড়েব না। e ধরেনর

সেnহ- সংশয় িনরসেনর aেমাঘ মেহৗষধ হেচ্ছ সংি

িবষেয় েলাকেদর jােনর sর িবেবচনা

কের তদnযায়ী তােদরেক ঐ সব pে র িনভুর্ল o যুিkসঙ্গত জবাব pদান।
e কারেণi, েবলায়ােত ফকীh বা ফিকহর শাসন- কতৃর্t eবং েসi সােথ ফিকহ শাসকেক
িচিhতকরণ o জনগেণর সামেন পিরচয় কিরেয় েদয়ার জn গিঠত িবেশষj পিরষদ সmেকর্
utািপত p াবলীর জবাব দান o সৃ সেnহ- সংশেয়র িনরসেনর লেkয্ sীয় সীিমত jােনর
িভিtেত at পুsক রচনা কেরিছ যােত সমকালীন িজjাসা সমূেহর anতঃ aংশিবেশেষর হেলo
জবাব িদেত পাির।
আমার দৃঢ় িবশব্াস, e সংিkp পুsেক আমরা েয কােজ হাত িদেয়িছ সmািনত পাঠক- পািঠকােদর
sদৃি , psাব o সহেযািগতায় তােক পূণর্তা pদান করা সmব হেব।
e পুsক রচনার িপছেন আমােদর uেdশয্ হেচ্ছ িবষয়িটর oপের jানগত দৃি েকাণ েথেক
আেলাকপাত করা eবং e বয্াপাের বুযুগর্ােন dীন o আlাহর oলীগেণর দৃি ভিঙ্গ তুেল ধরা।
আিম eখােন e িবষেয় pধানতঃ iসলামী িবpেবর পিথকৃৎ o iসলামী pজাতnt iরােনর
pিত াতা হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)- eর দৃি েকােণর pিত লkয্ েরেখিছ। কারণ, তার
দৃি ভিঙ্গেত আlাহর oলীগণ o aতীত কােলর pাj oলামােয় dীেনর দৃি ভিঙ্গ pিতফিলত
হেয়েছ। বরং হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) তােদর দৃি ভিঙ্গেক সততা o দৃঢ়তার সােথ eবং
ঐকািnক আgহ সহকাের uপsাপন কেরেছন।
e কারেণi আজেকর dিনয়ায় েবলায়ােত ফকীh eকিট grtপূণর্ িবষয় িহেসেব সকেলর দৃি
আকষর্ণ কেরেছ eবং anতম grtপূণর্ আেলাচয্ িবষেয় পিরণত হেয়েছ। anিদেক iসলােমর
dশমনরাo েবলায়ােত ফকীh তেttর সিঠক তাৎপযর্ বুঝেত েপের eর িবrেd তােদর শtrতার
মাtা তীbতর কেরেছ। তাi তারা eর িবrেd িব ািn সৃি র aপেচ া চালােচ্ছ। বstতঃ
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েবলায়ােত ফকীh তেttর িবেরািধতা করা বতর্মােন পা াতয্ সংsৃিতর anতম uপসেগর্ পিরণত
হেয়েছ।
eভােব iসলামী সমােজর anতম grtপূণর্ sm েবলায়ােত ফকীহর িবrেd েয পিরকিlত
সবর্াtক হামলা চলেছ তার িবrেd সবর্শিkেত েমাকািবলা করা আমােদর pেতয্েকরi কতর্বয্।
eটা আমােদর সকেলরi dীনী দািয়t। e কারেণ আমরা e বয্াপাের সৃ সমকালীন সেnহসংশয় িনরসেনর লেkয্ কলম হােত তুেল িনেয়িছ। eর লkয্ সmািনত পাঠক- পািঠকােদরেক e
বয্াপাের আেরা গভীরভােব িচnা- ভাবনা করেত udুd করা eবং েসi সােথ iসলােমর
dশমনেদরেক জািনেয় েদয়া েয, আমরা তােদর েয েকােনা aপেকৗশেলর েমাকািবলায় eবং েয
েকােনা িব ািnর িনরসেন সkম;

আমরা কখেনাi েবলায়ােত ফকীহেক তােদর হামলার মুেখ

eকা েফেল রাখেবা না, বরং iসলামী শাসন বয্বsার েহফাযেতর লেkয্ েবলায়ােত ফকীহর
পৃ েপাষকতা করেবা।

আলী শীরাযী
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ফিকেহর িনরuশ শাসন- কতৃt
র্ ঃ িজjাসা o জবাব
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ফিকেহর িনরuশ কতৃের্ tর তাৎপযর্ কী?
utরঃ পািরভািষক aেথর্ ‘েবলায়াত্’ (  )وﻻﻳﺖমােন হেচ্ছ েকােনা sিনিদর্ বয্িk বা বয্িkবেগর্র

oপর কােরা aিভভাবকt বা শাসন- কতৃর্t। pকৃত পেk েবলায়াত হেচ্ছ েকােনা sিনিদর্ বয্িk
বা বয্িkবেগর্র েকােনা বয্পাের an কােরা হsেkপ বা তার মতামত বাsবায়ন।
dীনী jােনর পিরভাষায় ‘ফকীh’ (  )ﻓﻘﻴﻪহেচ্ছন eমন eকজন বয্িk িযিন dীন সmেকর্ পিরপূণর্
jান রােখন eবং iসলামী hkমােতর দৃি েকাণ সmেকর্o পিরপূণর্rেপ aবিহত। eছাড়া তার
anাn ৈবিশে য্র anতম হেচ্ছ ei েয, িতিন iসলাম সmেকর্ িবেশষj eবং আিtক, ৈনিতক
o মানিসক িদক েথেক িবেশষভােব uেlখেযাগয্ unত aবsােনর aিধকারী; তার সtায় eমন
কতক gণাবলী sায়ীভােব িনিহত যা তােক gনাh o নাফরমানী েথেক িফিরেয় রােখ eবং eর
ফেল িতিন pবৃিtর anসরণ েথেক েবঁেচ থােকন। e ধরেনর unত o লkণীয় gণাবলী o
ৈবিশ য্ সমূহেক সমিnতভােব ‘iদালাত্ ( ﻋﺪاﻟﺖ- ভারসাময্তা, নীিতিন তা, nায়াnগতা) বলা
হয়।
েকােনা বয্িkর মেধয্ যখন িফkাহাত্ ( ﻓﻘﺎﻫﺖ- dীনী jােনর িবেশষjt o dীনী যুগিজjাসার
জবাব দােনর েযাগয্তা) o ‘iদালাত্ থােক aথর্াৎ eকi সােথ dীনী jােন িবেশষj পযর্ােয়র
পািNt o তা anসরেণর েkেt ঐকািnকতা o িন া বয্াপক o uেlখেযাগয্ মাtায় ৈতরী হেয়
যায় eবং েসi সােথ তার মেধয্ সমাজ পিরচালনার জেno যেথ েযাগয্তা ৈতরী হেয় যায়, তখন
িতিন েবলায়ােতর aিধকারী হন।
‘েবলায়াত্’ পিরভাষািট যখন ‘ফাkীh’ পিরভাষার সােথ যুk কের বয্বহার করা হয় aথর্াৎ
পিরভাষা িহেসেব ‘েবলায়ােত ফাkীh’ বলা হয়, তখন তার মােন হয় সমাজ বা রােTর oপর
ফিকহর শাসন kমতা o কতৃর্t। বstতঃ েয েকােনা সমােজর জni বৃহtর o সামি ক িবষয়ািদ

10

পিরচালনার জn uেlখেযাগয্ o িবিশ gণাবলীর aিধকারী শাসক o কতৃর্tশালীর pেয়াজন
হয়, iসলামী সমােজ েয ধরেনর gণ- ৈবিশে য্র aিধকারী শাসক o পিরচালেকর pেয়াজন
পািরভািষকভােব তােক েবলায়ােত ফকীh বলা হয়।
আর e শাসন- কতৃর্t ‘িনরuশ’ হoয়ার মােন হেচ্ছ ei েয, সমাজ o রাT পিরচালনার জn েয
সব kমতা o eখিতয়ােরর pেয়াজন িতিন পূণর্ মাtায় তার aিধকারী হেবন।
e আেলাচনা েথেক ss েয, ফিকহর িনরuশ শাসন- কতৃর্t মােন হেচ্ছ ফিকহ শাসক eমন
eক বয্িk িযিন iসলামী hkমাত পিরচালনার জn pেয়াজনীয় েযাগয্তার aিধকারী eবং
‘iলম, তাkoয়া o সমাজ পিরচালনার েkেt anেদর তুলনায় মা‘ছূমগেণর (আ.) aিধকতর
িনকটবতর্ী o hkমাত pিত ায় সkম। erপ বয্িk সমাজ পিরচালনার েkেt মা‘ছূমগেণর (আ.)
সমs eখিতয়ােরর aিধকারী হেবন eবং তার anমিত বয্তীত েকােনা আiনi কাযর্কািরতা o
ৈবধতার aিধকারী হেব না। তার anমিত বয্তীত েকui আiন বাsবায়েনর anমিত পােব না।
বরং রােTর সকল কাজকমর্i তার anমিত সােপেk সmািদত হেব।
হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) ‘ফকীh শাসেকর িবিভn িদক o eখিতয়ার সমূহ’ ( ﺷﺆون و

 )اﺧﺘﻴﺎرات وﻟﯽ ﻓﻘﻴﻪgেnর ৩৩ নং পৃ ায় বেলনঃ “e d’িট ৈবিশে য্র (আlাহর আiেনর jান o
‘iদালাত্) aিধকারী েকােনা sেযাগয্ বয্িk যিদ uিtত হন eবং রাT pিত া কেরন েস েkেt
হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) সমাজ পিরচালনার েkেt েয কতৃর্েtর (েবলায়াত্) aিধকারী
িছেলন, িতিন েসi eকi কতৃর্েtর aিধকারী eবং সকল জনগেণর জn তার আnগতয্ করা
aপিরহাযর্।”
হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) তার ‘েবলায়ােত ফকীh’ gেnর ৪০ নং পৃ ায় বেলনঃ “হযরত
রাসূেল আকরাম (সা.)- eর hkমাতী eখিতয়ার আমীrল মু’িমনীন হযরত আলী (আ.)- eর
hkমাতী eখিতয়ােরর েচেয় েবশী িছেলা বা হযরত আলী (আ.)- eর hkমাতী eখিতয়ার ফকীহর
hkমাতী eখিতয়ােরর েচেয় েবশী িছেলা - erপ ধারণা পুেরাপুির াn o পিরতয্াজয্।”
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হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)- eর বাণী o বkেবয্র সংকলন ‘ছাহীফােয় নূর’- eর ৬ খেNর
৫১৯ নং পৃ ায় তার েয uিk udৃত হেয়েছ তােত e িবষয়িট aিধকতর ss ভােব তুেল ধরা
হেয়েছ। eখােন হযরত iমাম বেলনঃ “যিদo আমার দৃি েত eটা (iসলামী pজাতnt iরােনর
সংিবধান) িকছুটা trিটপূণর্ eবং eেত যা বলা হেয়েছ iসলােম oলামােয় েকরােমর eখিতয়ার
তার েচেয়o েবশী; মূলতঃ ei বুিdজীবীরা যােত িবেরািধতা না কের েস লেkয্ মেহাদয়গণ e
বয্াপাের িকছুটা ছাড় িদেয়েছন। e সংিবধােন যা uিlিখত হেয়েছ তা েবলায়ােত ফকীহর কতক
িদক মাt, সকল িদক নয়। .... eত সব শতর্ সহকাের েয eিট িনধর্ারণ কের েদয়া হেয়েছ তার
সবi eকিট িবষেয়র শতর্াবলী - যা তারা aতয্n ভােলাভােব িনধর্ারণ কেরেছন; আমরাo eটা
েমেন িনিচ্ছ। িকnt িবষয় eটা নয়, বরং িবষয়িট eর েচেয়o aেনক বড়।”
ফকীh বা মুজতািহেদর িনরuশ শাসন- কতৃর্েtর তাৎপযর্ eটাi। ফকীh হযরত রাসূেল আকরাম
(সা.)- eর েসi hkমাতী eখিতয়ােরর aিধকারী। আlাh তা‘আলার পk েথেক িবেশষভােব
মেনানীত নবী o iমামগণ (আ.) নবুoয়াত o iমামেতর আসেন বেস েয সব sিনিদর্
eখিতয়ােরর aিধকারী, ফকীh iসলামী সমাজ পিরচালনার েkেt িনঃসেnেহ েসi aিভn
eখিতয়ােরর aিধকারী।
হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) তার আল- বাi‘ (  اﻟﺒﻴﻊ-

kয়- িবkয়/ বয্বসায়) gেn

েবলায়ােত ফকীh সংkাn আেলাচনায় বেলেছনঃ “রাT o নীিতিনধর্ারণ সংkাn েয সব িবষেয়র
eখিতয়ার হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) o iমামগেণর (আ.) জn pেযাজয্, তার সবi ‘আেদল
(nায়বান o ভারসােময্র aিধকারী) ফকীহর জn pেযাজয্ eবং িবচারবুিdর দৃি েত eতdভেয়র
eখিতয়ােরর মেধয্ েকােনাi পাথর্কয্ করা সmব নয়।”
‘ছাহীফােয় নূর’ gেnর ৬ খেNর ২৩৭ নং পৃ ায় হযরত iমােমর েয uিk udৃত হেয়েছ তােত
িতিন বেলনঃ “পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী ফকী গণ মা‘ছূমগেণর (আ.) পk েথেক
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শরয়ী, রাজৈনিতক o সামািজক েkেtর সকল িবষেয় pিতিনিধেtর aিধকারী eবং হযরত iমাম
মা দী (আ.)- eর আtেগাপনরত aবsায় থাকার যুেগ সকল িবষয়i তােদর oপর aিপর্ত।”
sয়ং মা‘ছূমগণ (আ.) ফকীহেদর ei েবলায়াত বা শাসন- কতৃর্েtর aিধকারেক ‘িনরuশ’
বেলেছন। aতeব, পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী ফকীহেদর িনকট েথেক e ৈবিশ য্েক, বরং e
eখিতয়ারেক িফিরেয় েনয়া তারা (মা‘ছূমগণ) ছাড়া an কােরা পেki সmব নয়।
iসলামী pজাতnt iরােনর সংিবধােন েয সব trিট িছেলা ১৩৬৮ ফাসর্ী সােল (১৯৮৯ খৃsােb)
হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)- eর িনেদর্েশ সংিবধান পযর্ােলাচনা পিরষদ কতৃর্ক তা দূরীভূত
করা হয় eবং e সংেশাধনীেত সংিবধােনর ৫৭ নং ধারার ‘িনেদর্শ দােনর কতৃর্t’ ( )وﻻﻳﺖ اﻣﺮ
সংেশাধন কের তদsেল ‘িনেদর্শ দােনর িনরuশ কতৃর্t’ ( )وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﻣﺮ

েলখা হয়।

সংিবধােনর সংেশাধন, পিরবতর্ন o সmূরণ ১৯৮৯ খৃsােbর ২৮েশ জুলাi তািরেখ anি ত
গণেভােট iরানী জনগণ কতৃর্ক anেমািদত হয় eবং eর ফেল তখন েথেক কাযর্তঃ ‘িনেদর্শ
দােনর িনরuশ কতৃর্t’ (  )وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﻣﺮআiনগত rপ পিরgহণ কের।
iসলামী pজাতnt iরােনর সংিবধােনর e মূলনীিতিট সংিবধােনর ১১০ নং ধারােক pভািবত
কের। সংিবধােনর ৫৭ নং ধারা anযায়ী ফকীহ শাসেকর শাসন- কতৃর্t হেচ্ছ িনরuশ।
aতeব, সংিবধােনর ১১০ নং ধারায় েয ফকীহ শাসেকর ১১িট eখিতয়ার বিণর্ত হেয়েছ েস
কারেণ তার পুেরা শাসন- কতৃর্t eর মেধয্i সীমাবd বুঝায় না। বলা বাhলয্ েয, েয েকােনা
সীমাবdতাi তার িবেরািধতার তাৎপযর্ বহন কের, িকnt সংিবধােনর ৫৭ নং ধারা হেচ্ছ িনরuশ।

aতeব, শরীয়ত, িবচারবুিd o সংিবধােনর দৃি েত আমরা ফকীh বা ফকীহ শাসেকর িনরuশ
শাসন- কতৃর্েt িবশব্াসী। আমােদর মহান মরহূম iমামo িফkহী দৃি েকাণ বা িবচারবুিd o
শরীয়েতর দলীেলর িভিtেত বেলনঃ “নবী o iমামগেণর (আ.) জn যত রকেমর রাTীয় o
রাজৈনিতক দািয়t িনধর্ািরত আেছ তার সবi ‘আেদল ফকীহর জn িনধর্ািরত।”
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eর িভিtেতi আমরা মেন কির,ফকীহ শাসেকর anেমাদন বয্তীত েকােনা আiন- কাnনi
ৈবধতা o কাযর্কিরতার aিধকারী নয় eবং সমg রাTীয় কাজকমর্i তার anমিতkেম পিরচািলত
হয়।১ eমনিক জনগেণর রায়o েকবল তখিন মূলয্বান হয় যখন তা মুজতািহদ ফকীh কতৃর্ক
anেমািদত হয়২ ,তা েস মুজতািহদ ফকীh হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) েহান,aথবা হযরত
আয়াতুlাh ‘uযমা সাiেয়দ আলী খােমেনয়ীi েহান - eেত েকােনাi পাথর্কয্ েনi।
‘ছাহীফােয় নূর’ gেnর নবম খেNর ২৫৩ নং পৃ ায় হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)- eর েয uিk
udৃত হেয়েছ তােত িতিন বেলনঃ “েকােনা রাTবয্বsা o সরকার যিদ ফকীহ শাসেকর
anমিতkেম pিতি ত না হয় বা ফকীহ শাসেকর dারা মেনানীত না হেয় pিতি ত হয় বা
kমতায় আেরাহণ কের, তাহেল তা তাগূত।”

aতeব ফকীহ শাসক কতৃক
র্ িনেয়ািজত না হেয় থাকেল pজাতেntর েpিসেডন্টo eকজন তাগূত।

বstতঃ ফকীহ শাসক হযরত রাসূেল আকরাম (সা.)- eর সকল রাTীয় eখিতয়ােরর aিধকারী
হেবন। pকৃত পেk ফকীহ শাসেকর hkমাত হেচ্ছ sয়ং হযরত রাসূেল আকরাম (সা.)- eর
িনরuশ শাসন- কতৃর্েtরi eকিট শাখা মাt, আর তার শাসন- কতৃর্t iসলােমর pাথিমক
পযর্ােয়র hkম সমূেহর

৩

anতম িহেসেব পিরগিণত - যা সমs শাখা- pশাখাগত আ কােমর

oপর, eমনিক নামায, েরাযা o হেjর oপর agািধকার রােখ। েযখােনi iসলামী সমােজর
কলয্ােণর জn েকােনা পদেkপ gহেণর pেয়াজন হেব েসখােনi িতিন শরীয়ত o iসলামী েমৗল
নীিতমালার িভিtেত তার শাসন- কতৃর্t pেয়াগ করেত পারেবন। বstতঃ ফিকহ শাসেকর aবsান
সকল রাTীয় িবষয়ািদ o কাজকেমর্র oপের eবং সকল কাজi তার anমিতkেম o তার
anমিতর ছায়াতেল ৈবধতা লাভ কের।
হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) তার ‘েবলায়ােত ফকীh’ gেnর ৬৫ নং পৃ ায় িলেখেছনঃ
“ফকী গণ হেচ্ছন হযরত রাসূেল আকরাম (সা.)- eর িdতীয় sেরর aিছ eবং হযরত রাসূেল
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আকরাম (সা.)- eর পk েথেক iমামগেণর (আ.) oপর েয সব দািয়t aিপর্ত হেয়েছ তা তােদর
জno কাযর্কর হেব। aতeব, তােদরেক হযরত রাসূেল আকরাম (সা.)- eর সকল কাজকমর্i
সmাদন করেত হেব।”
আমরা ei pকৃত aবsােকi ফকীহর িনরuশ শাসন- কতৃt
র্ িহেসেব গণয্ কির। আমরা মেন
কির, হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর দীঘর্ কালীন anধর্ােনর যুেগ ৪ ফকীহ শাসক হযরত রাসূেল
আকরাম (সা.) o মা‘ছূম iমামগেণর (আ.) nায় জনগেণর সামািজক o রাTীয় জীবেনর সকল
কাজকেমর্ িনয়ntণ, পিরচালনা o হsেkেপর aিধকারী।
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ফকীh শাসক িক িনবর্ািচত নািক মেনানীত?
জবাবঃ ফকীহ শাসেকর hkমাত o শাসন- কতৃর্েtর মূলনীিতিটর শরয়ী িভিt আlাh তা‘আলার
পk েথেক িনধর্ািরত। েযেহতু ফকীh শাসক হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর পk েথেক দািয়t
পালন কেরন, েসেহতু তার িনেয়াগo েকােনা না েকােনাভােব হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর
পk েথেক বা তার anমিতkেম হoয়া pেয়াজন। তেব ফকীহর hkমাত o শাসন- কতৃর্t বাsব
rপ লােভর িবষয়িট জনগণ কতৃর্ক গৃহীত হoয়ার শতর্াধীন।৫
iসলামী দৃি েকােণর িভিtেত আমরা িবশব্াস কির, সমg সৃি েলাক তথা মাnষ সহ e সমg
িবশজগেতর aিstলােভর িপছেন িনিহত মূল কারণ হেচ্ছন পরম কrণাময় আlাh তা‘আলা
eবং িতিনi e িবশব্েলাক o eর aভয্nের িনিহত সব িকছুর pকৃত মািলক। তাi সকল মাnষi
আlাh তা‘আলার বাnাh o দাস। pকৃত সতয্ হেলা ei েয, আমােদর সtার েকােনা aংশi
আমােদর িনেজেদর নয়;

আমােদর পুেরা aিsti তার মািলকানাধীন। eটা aনsীকাযর্

েয, েকােনা সmেদ তার মািলেকর anমিত ছাড়া হsেkপ করা aতয্n গিহর্ত কাজ eবং তা যুলুম
ৈব নয়। eর িভিtেত আমােদর aবশয্i sীকার করা uিচৎ েয, েকােনা মাnেষরi তার মািলক
আlাh তা‘আলার anমিত বয্িতেরেক তার িনেজর বা anেদর বয্াপাের হsেkপ করার aিধকার
েনi।
বলা বাhলয্ েয, কতgেলা কাজ রাTশিkর সােথ aিনবাযর্ o aপিরহাযর্ভােব জিড়ত। েযমনঃ ৈবধ
pেয়াজেন কাuেক েgফতার করা, কারাগাের িনেkপ করা, জিরমানা করা, কর আদায়
করা, হতয্া করা, মৃতয্ু দN pদান করা, িবিভn ধরেনর হsেkপ করণ eবং বয্িk o সমি র
আচরেণ, কাজকেমর্ o জীবনযাtায় িবিভn ধরেনর সীমাবdতা আেরাপ করণ। aতeব, বয্িk o
সমি র জীবেন eভােব হsেkপ করার জn শাসকেক aবশয্i মাnেষর pকৃত মািলক আlাh
তা‘আলার কাছ েথেক anমিতর aিধকারী হেত হেব। anথায় তার সমs হsেkপi হেব
aৈবধ, জুলুম o জবরদিs মূলক। eটাi িবচারবুিdর রায়। েবলায়ােত ফকীh বা ফকীহর শাসন-
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কতৃর্t মূলনীিত anযায়ী আlাh তা‘আলা o হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর পk েথেক রাTীয়
দািয়t পালেনর জn মেনানীত পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী ফকীহেক e aিধকার pদান করা
হেয়েছ। তার আiনাnগ ৈবধতার িভিto হেচ্ছ ei মেনানয়ন - যা আlাh তা‘আলা o হযরত
iমাম মা দী (আ.)- eর পk েথেক সmািদত হেয়েছ।
oমর িবন হানযালাh বিণর্ত মাkবুলাহ হািদসিট(েয হািদেসর বণর্নাধারার েশষ বণর্নাকারী aথর্াৎ
েয বয্িk নবী বা iমাম হেত বণর্না কেরেছন তার িবশব্sতার sীকৃিত srপ নবী বা iমাম হেত
িকছু বিণর্ত হয়িন aবশয্ তারা তােক কখনo িমথয্াবাদীo বেলনিন;

e হািদেসর বণর্নাকারী

oমর িবন হানযালাহর েkেto eমনিট ঘেটেছ aথর্াৎ তার িবশব্sতার িবষয়িট ajাত) eেkেt
pিসd। ফকীহগেণর aেনেকi েবলায়ােত ফকীh তtt pমােণর জn eর সপেk দলীল িহেসেব
uk েরoয়ােয়তিটর uেlখ কেরেছন। হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)o তার ‘েবলায়ােত ফকীh’
gেn eর uেlখ কেরেছন। uk েরoয়ােয়ত anযায়ী, হযরত iমাম জাফর সািদক (আ.) বেলনঃ
“েতামােদর মধয্ েথেক েয বয্িki আমােদর হাদীছ বণর্না করেব (aথর্াৎ হাদীস িবেশষj
িহেসেব হাদীসিট আেদৗ নবী বা iমামেদর েথেক বিণর্ত িকনা যাচাi করেত পারেব) , হালাল o
হারােমর pিত দৃি রাখেব (e েkেt মতামত েদয়ার েযাগয্তার aিধকারী হেব) eবং আমােদর
আ কােমর সােথ পুেরাপুির পিরিচত থাকেব, েতামরা তােক ফয়সালাকারী িহেসেব gহণ কেরা।
aবশয্i েজেনা েয, আিম তােক েতামােদর oপর শাসক o িবচারক িনেয়াগ করলাম ( ﻓﺎﻧﯽ ﻗﺪ

ً)ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻋﻠﻴﮑﻢ ﺣﺎﮐﻤﺎ। aতeব, েস যখন েকােনা আেদশ েদয় তখন যারা তা gহণ না কের তারা
আlাহর আেদশেক uেপkা করেলা eবং আমােদরেক pতয্াখয্ান করেলা। আর েয বয্িk
আমােদরেক pতয্াখয্ান কের েস আlাহেকi pতয্াখয্ান করেলা, আর আlাহেক pতয্াখয্ান করা
আlাh তা‘আলার সােথ িশরক করার সমতুলয্।”
eখােন হযরত iমাম জাফর সািদক (আ.) ফকীহগণ o oলামােয় dীেনর কথা বেলেছন েয, িতিন
তােদরেক িনেজর পk েথেক জনগেণর oপর শাসক o িবচারক িনেয়াগ কেরেছন eবং িতিন
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ফকীহগেণর রায়েক তার িনেজরi রায় বেল গণয্ কেরেছন। আর বলা বাhলয্ েয, মা‘ছূম iমাম
(আ.)- eর আেদেশর আnগতয্ aপিরহাযর্ কতর্বয্। aতeব, ফকীহর আেদেশর আnগতয্ করাo
aপিরহাযর্ কতর্বয্ eবং ফকীহর শাসন- কতৃর্t aমাn করা বড় ধরেনর gনাh o আlাh
তা‘আলার সােথ িশরক করার সম পযর্ায়ভুk।
হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) তার ‘েবলায়ােত ফকীh’ gেnর ১০৪ নং পৃ ায় বেলনঃ “িতিন
[iমাম জাফর সািদক (আ.)] eরশাদ কেরেছনঃ ً ﻓﺎﻧﯽ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻋﻠﻴﮑﻢ ﺣﺎﮐﻤﺎ- aথর্াৎ e ধরেনর
শতর্াবলী িবিশ কাuেক যখন আিম েতামােদর oপর শাসক িনেয়াগ করেবা eবং েয বয্িk e
ধরেনর শতর্াবলীর aিধকারী েস আমার পk েথেক মুসলমানেদর রাTীয় o িবচার িবষয়ক
কাযর্াবলী সmাদেনর জn আমার পk েথেক মেনানীত;

মুসলমানেদর aিধকার েনi তার

িনকট বয্তীত an কােরা িনকট (িবচার- ফয়সালার জn) গমন করার।”
হযরত iমাম (রhঃ) তার eকi gেnর ১২২ নং পৃ ায় বেলনঃ “ফকীহগণ হযরত রাসূেল আকরাম
(সা.)- eর পk েথেক েখলাফত o hkমােতর জn মেনানীত।”
eেত েকােনা সেnেহর aবকাশ েনi েয, েবলায়ােত ফকীh বা ফকীহর শাসেনর বাsব rপায়েনর
েkেt জনগেণর aবsান o ভূিমকা সmেকর্ হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)- eর aিভমত ফকীহর
পিরপূণর্ sাধীনতার মেতর সােথ সামঞ্জsশীল। আর িতিন তার িবিভn েলখা o ভাষেণ e
grtপূণর্ িবষয়িটর কথা পুেরাপুিরভােব uেlখ কেরেছন। মূলতঃ হযরত iমাম (রhঃ) েয ফকীহর
িনরuশ শাসন- কতৃর্েtর তtt uপsাপন কেরেছন তােত পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী ফকীহর
hkমাতী eখিতয়ার সমূহেক(শাসন o কতৃর্েtর পিরিধ) হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) o মা‘ছূম
iমামগেণর (আ.) hkমাতী eখিতয়ােরর সমপযর্ায়ভুk গণয্ করা হেয়েছ। আর e eখিতয়ােরর
uৎস হেচ্ছ aিভn েখাদায়ী uৎস। e েথেক pমািণত হয় েয, শাসনকােযর্র দািয়t eকিট েখাদায়ী
দািয়t, e কারেণ, েখাদায়ী শাসেকর eখিতয়ার সমূহ িনধর্ারণ eবং তার িনেয়াগ o বরখােsর
িবষয়িটo পরম pমুk আlাh তা‘আলার পk েথেকi হেয়েছ।৬
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e দৃি েকাণ েথেক ফকীহ শাসেকর িনেয়াগ eবং তার শাসনকােযর্র ৈবধতাদােনর েkেt
জনগেণর েকােনাi ভূিমকা েনi৭ , বরং e েkেt জনগেণর ভূিমকা হেচ্ছ হযরত iমাম মা দী
(আ.)- eর আtেগাপনরত aবsায় ফকীহর hkমাত o শাসন- কতৃর্েtর বাsব rপায়ন o তার
pিত া। জনগেণর তথা মুসিলম জনগেণর দািয়t হেচ্ছ হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর
আtেগাপেনর যুেগ ফিকহগেণর hkমাত o শাসন- কতৃর্t বাsবায়েনর জেn pেয়াজনীয় েkt
pstত করা। বstতঃ নবী- রাসূলগণ (আ.) o মা‘ছূম iমামগেণর (আ.) েবলায় েযমনিট
ঘেটেছ, িঠক তdrপi যতkণ পযর্n জনগণ না চাiেব ততkণ পযর্n ফকীহ sীয় hkমাত o
শাসন- কতৃর্t pিত ার জn শিk pেয়ােগর আ য় gহণ করেবন না (iমাম েখেমনী(রহঃ) e
িবষেয় বেলন: sীয় জািতর uপর ফিকহেদর শাসন চািপেয় েদয়া আমােদর uেdশয্ নয়, iসলাম
আমােদর e anমিত েদয়িন েয, আমরা জনগেণর uপর ৈsরাচারী কায়দায় েজেক বসেবা;
আlাহ o তার নবী eমন anমিত আমােদরেক েদনিন)। জনগণ যিদ সমথর্ন কের o
পৃ েপাষকতা pদান কের েকবল তখনi dীেনর o ফকীহগেণর hkমাত pিতি ত হেব। যিদo
জনগেণর uিচৎ ফকীহগেণর anসরণ o আnগতয্ করা eবং তারা যিদ ফকীহগেণর hkমােতর
জn েkt pstত না কের তাহেল তারা gনা গার হেব o e কারেণ তােদরেক আlাh তা‘আলার
িনকট জবাবিদিহ করেত o শািsর সmুখীন হেত হেব, তথািপ তারা ফকীহর hkমাত pিত ার
কােজ সহায়তা েদয়া o না েদয়ার বয্াপাের sাধীন। তারা যিদ সহায়তা pদান কের তাহেল
আlাh তা‘আলা, হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) o হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর পk েথেক
মেনানীত ফকীহ শাসক hkমাত pিত া কেরন eবং জনগণেক আlাহর iবাদত o
েগালামী, dীনদারী eবং dিনয়া o আেখরােতর েসৗভােগয্র িদেক িনেয় যান।
কতক েলাক d’িট dীনী িবষয়েক পরsেরর সােথ gিলেয় েফেল েলাকেদর মেন সেnহ o িdধাdnd সৃি

কের থােক। তারা p

েতােলঃ েবলায়ােত ফকীh িক িনবর্াচেনর িবষয়, নািক

মেনানয়েনর িবষয়? তাহেল e েkেt জনগেণর ভূিমকা কী? িনবর্াচন an ান েকন?
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ফকীহ শাসক আlাh তা‘আলার পk েথেক মেনানীত, তেব e বয্াপাের জনগেণর ভূিমকাo
aতয্n grtপূণর্। আlাh তা‘আলার পk েথেক মেনানীত ফকীহ শাসকেক iসলামী hkমাত
pিত ার বয্াপাের জনগেণর পk েথেক সমথর্ন o সহায়তা pদান aতয্n grtপূণর্। জনগেণর
সহায়তা o সমথর্ন না পাoয়া পযর্n হযরত আলী (আ.) রাTkমতা েথেক িবিচ্ছn aবsায় থােকন
eবং তােদর সমথর্নkেম রাTkমতা হােত েনন o kফােক েকnd কের nায়িবচােরর hkমাত
pিত া কেরন o যুলুম- aতয্াচােরর pিতেরাধ কেরন।
জনগেণর e kমতা আেছ েয, তারা তার pিত সমথর্ন o সহায়তার হাত বািড়েয় িদেয় তােক
রাTkমতা িবিচ্ছn aবsা েথেক মুk কের আনেব eবং eমন eক aবsােন aিধি ত করেব
েযখান েথেক িতিন iসলামী hkমাত pিত া o পিরচালনা করেত সkম হেবন। িকnt জনগণ
শাসন kমতার মূল(aিধকারী) িহেসেব তােক িনেয়াগ o তার uপর রাT পিরচালনার দািয়t
aপর্ণ করার শরীয়তসmত কতৃর্পk নয়, বরং eটা হেচ্ছ আlাh তা‘আলার িবেশষ eখিতয়ার।
তাi িতিন যােক eমন eখিতয়ার িদেবন েকবল েসi তার পk েথেক an কাuেক eমন
aিধকার pদান করেত পারেবন। হযরত iমাম জাফর সািদক (আ.) েযেহতু আlাh তা‘আলার
পk েথেক জনগেণর iমাম o শাসক িহেসেব মেনানীত িছেলন, েসেহতু িতিনo e িবেশষ
eখিতয়ােরর aিধকারী িছেলন। e কারেণi িতিন ফকীহেক িনেজর পk েথেক শাসক o িবচারক
িনেয়াগ কেo বেলেছন েয, যারা তার মেনানীত শাসক o িবচারকেক pতয্াখয্ান করেলা তারা
আlাহর hkমেকi pতয্াখয্ান করেলা।
হযরত রাসূেল আকরাম (সা.)- eর নবুoয়ােতর দািয়েt aিভিষk হবার পর pথম িদককার
eকিট ঘটনা। eকজন আরব েগাtপিত তােক p করেলনঃ “আপনার িনেজর পের মুসলমানেদর
েনতৃt o শাসন- কতৃর্েtর িবষয়িট িক আমােদর oপর েছেড় েদেবন?” তার pে র জবােব
হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) বলেলনঃ “শাসন- কতৃর্t o েনতৃেtর িবষয়িট আlাh তা‘আলার
eখিতয়ার(iচ্ছাধীন িবষয়)। িতিন যােক চাiেবন e দািয়েtর জn মেনানীত করেবন।”
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হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর আtেগাপনরত থাকার যুেগ iসলামী সমােজর সামিgক েনতৃt
o শাসন- কতৃর্েtর aিধকার হেচ্ছ nায়িন

o যুগসেচতন ফকীহ- eর। pকৃত পেk িতিন

মা‘ছূমগণ (আ.) o হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর পk েথেক মেনানীত eবং সমাজ o রাT
পিরচালনার েয eখিতয়ার হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর, তা তার oপর aিপর্ত। iমাম (আ.)
sয়ং আlাh তা‘আলার পk েথেক e eখিতয়ােরর aিধকারী eবং ফকীহেক e দািয়েtর জেn
মেনানীত করার িবষয়িটo আlাh তা‘আলার anমিতkেমi সmািদত হেয়েছ।
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মানব সমােজর জn ফিকহেদর েনতৃেtর pেয়াজন েকন?
জবাবঃ রাTদশর্েনর মনীষীগণ pায় সবর্সmতভােব aিভমত বয্k কেরেছন েয, মানব সমােজর
জn রাTবয্বsা eকিট aপিরহাযর্ িবষয়। aথর্াৎ তারা মেন কেরন েয, সমােজ eমন eকিট
েগা ী, দল বা pিত ান থাকা aপিরহাযর্ যা আেদশ pদান করেব eবং anরা তা েমেন
চলেব, aথবা তারা সকেলর িনকট gহণেযাগয্ আiন- কাnন o িবিধিবধান সমূহ কাযর্কর করেব
eবং যারা e সেবর িবেরািধতা বা লঙ্ঘন করেব তােদরেক পাকড়াo করেব o শািs pদান
করেব।
শুধু ৈনরাজয্বাদীরাi মেন কের েয, মানব সমােজর জn রােTর pেয়াজন েনi। pাচীন gীেস ei
ৈচিnক েগা ীর সমথর্ক িছেলা। ৈনরাজয্বাদী দাশর্িনকগণ মেন করেতন েয, জনগণ যিদ আiনকাnন

সmেকর্

aবিহত

থােক

তাহেল

তারা

ৈনিতক

িন ার

কারেণi

তা

েমেন

চলেব, aতeব, তখন আর তােদর জn রােTর েকােনা pেয়াজন হেব না।
e বয্াপাের সেnেহর েকােনা aবকাশ েনi েয, ৈনরাজয্বাদীেদর e ধারণা eকিট কlনা িনভর্র
o িভিtহীন aপিরপk ধারণা। iসলাম o মানব সমােজর জn রােTর pেয়াজনহীনতার
ধারণােক aপিরপk o aবাsব ধারণা বেল গণয্ কেরেছ। বstতঃ সব সময়i মানব সমােজ আiন
লঙ্ঘনকারী o aপরােধ িলp িকছু েলাক িছেলা o আেছ eবং িনিdর্ধায় বলা েযেত পাের
েয, ভিবষয্েতo e ধরেনর েলাক থাকেবi।
‘না জুl বালাগায় হযরত iমাম আলী (আ.)- eর বাণীেত বলা হেয়েছ েয, eমনিক সমােজ যিদ
nায়বান o uপযুk েলাকেদর hkমাত না থােক েস েkেt hkমাত িবহীন aবsার তুলনায়
যােলম o পাপাচারী েলাকেদর শাসনo aেপkাকৃত utম। কারণ, মানব সমােজ যিদ hkমাত বা
আiন- কাnন বাsবায়নকারী কতৃর্পk না থােক তাহেল চরম িবশৃঙ্খল aবsার সৃি হেব eবং eর
ফেল সমি র sাথর্ o কলয্াণ িবন হেব।
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aতeব, েদখা যােচ্ছ েয, iসলােমর দৃি েত জনগেণর সবর্ািধক aপিরহাযর্ দািয়t হেচ্ছ nায়বান
েলাকেদর পিরচািলত রাT pিত ার জn পদেkপ gহণ করা যা সমােজর জনগেণর কলয্াণ
িনি ত করেব। e রােTর শাসক হেবন হয় sয়ং হযরত রাসূেল আকরাম (সা.), aথবা েকােনা
মা‘ছূম iমাম (আ.) aথবা পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী ফকীহ।
িবচারবুিdজাত pথম মূলনীিত anযায়ী েকােনা মাnষi an েকােনা মাnেষর oপর
শাসনkমতা, িনয়ntণ o আিধপেতয্র aিধকার রােখ না, যিদ না িবচারবুিdর দৃি েত তার জn
শাসনkমতার aিধকার pমািণত হয়। আর েযেহতু িবচারবুিdর রায় েথেক সকল সৃি র oপর
আlাh তা‘আলার শাসনািধকার aকাটয্ভােব pমািণত, েসেহতু নীিতগতভােব েকবল েসi শাসন
কতৃর্ti gহণেযাগয্ যার েয েকােনা হsেkপ, িনয়ntণ o শাসন- কতৃর্t কাযর্তঃ sয়ং আlাh
তা‘আলার শাসন কতৃর্েt পযর্বিসত হয়। anথায় পূেবর্াk pাথিমক মূলনীিতর বাiের যাoয়া
যােব না aথর্াৎ েকােনা মাnষi an েকােনা মাnেষর oপর শাসন kমতা, িনয়ntণ o
আিধপেতয্র aিধকার রােখ না।
েকবল নবী- রাসূলগেণর (আ.) o তােদর utরািধকারী বা sলািভিষkগেণর শাসনi কাযর্তঃ
আlাh তা‘আলার শাসেন পযর্বিসত হয়। e ধরেনর শাসেনর আnগতয্ করা জনগেণর aপিরহাযর্
কতর্বয্। তাহেল eকিদেক জনগেণর পেk েযমন sীয় দািয়t- কতর্বয্ পালন করা সmব
হেব, েতমিন আlাহর পk েথেক মেনানীত শাসেকর পেko সমি র কােজ pেয়াজনীয় হsেkপ
করণ o সমাজেক িবশৃঙ্খলা েথেক রkা করা, সমােজর sাথর্ o কলয্ােণর িবনাশ pিতেরাধ eবং
সমােজর েলাকেদর iহেলৗিকক o পারেলৗিকক েসৗভাগয্ িনি ত করা সmব হেব।
dীন iসলাম মাnেষর iহেলৗিকক o পারেলৗিকক uভয় জগেতর েসৗভাগয্ িনি ত কের। iসলাম
হেচ্ছ

মানব

জািতর

জn

পিরপূণর্তম

জীবন

বয্বsা।

বেnগী, রাজনীিত, সমাজ, aথর্নীিত, আiন, শািs, pতরkা, িশkা, পিরবার

iবাদততথা

মানব

জীবেনর pিতিট েkেtর জni iসলােমর আiন- কাnন o িবিধ- িবধান রেয়েছ যা pগিতশীল o
সািবর্ক িদক েথেক uপেযাগী। রাT o শাসক সmেno iসলােমর আiন o পিরকlনা আেছ।
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iসলােমর দৃি েত রাTীয় pশাসন যেntর pধানেক aবশয্i dীনী তথা iসলামী o রাজৈনিতক
িবষেয় িবেশষj হেত হেব। েসi সােথ তােক iসলােমর সািবর্ক নীিতমালা েথেক িবsািরত o
খুিটনািট িবিধ- িবধান uদ্ঘাটেনর েযাগয্তা eবং আlাহর আiন বাsবায়েনর জেn pেয়াজনীয়
সাহিসকতা, দৃঢ়তা o আমানতদারীর aিধকারী হেত হেব eবং পাপকাযর্ েথেক দূের থাকেত
হেব।
হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) o মা‘ছূম iমামগেণর (আ.) যুেগর পের eবং হযরত iমাম মা দী
(আ.)- eর আtেগাপনরত থাকার যুেগ e দািয়t পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী মুজতািহদ
শাসেকর oপর aিপর্ত। আর জনগেণর জn ধরণীর বুেক আlাh তা‘আলার লkয্- uেdেশয্র
বাsবায়েনর জেn তােক েমেন চলা eবং তার আnগতয্ o anসরণ aপিরহাযর্। মা‘ছূম iমামগণ
(আ.) e দািয়t পালেনর জn ফিকহ শাসকগণেক িনেয়াগ কেরেছন।
‘ছাহীফােয় নূর’ gেnর দশম খেNর ১৭৪ নং পৃ ায় হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)- eর েয
uিk udৃত হেয়েছ তােত িতিন বেলনঃ “হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) তার iেnকােলর আেগi
হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর আtেগাপন যুেগর সময় পযর্n তার sলািভিষk েঘাষণা কেরন
eবং তার sলািভিষk iমামগণi (আ.) তার umেতর জn sলািভিষk িনেয়াগ কেরন। সিঠক
পেথর oপর aিধি ত িন াপ iমামগণ (আ.) যিdন িছেলন তিdন তারাi িছেলন তার
sলািভিষk, aতঃপর ফিকহগণ e দািয়েt aিধি ত হন।”
ফিকহগণ হেচ্ছন আlাh তা‘আলার পk েথেক িনধর্ািরত hkমােতর শীষর্ বয্িk। আর e
hkমােতর pধানo আlাh তা‘আলার পk েথেকi িনধর্ািরত হন eবং মা‘ছূমগণ (আ.) তােদরেক
িনেয়াগ েদন o পিরচয় কিরেয় েদন যােত তারা েখাদায়ী hkমােতর েনতৃt pদান কেরন।
আমরা e দৃি েকােণর সােথ eকমত eবং eেত িবশব্াসী। হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)o
আমােদরেক e দৃি েকােণর pিত আhান জািনেয়েছন। িতিন তার ‘েবলায়ােত ফকীh’ gেnর ২৬
নং পৃ ায় বেলনঃ “মহান আlাh তা‘আলা কতgেলা আiন- কাnন aথর্াৎ শরয়ী িবিধিবধান
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েpরেণর পাশাপািশ eকিট hkমাত o eকিট pশাসিনক কাঠােমা pিত ার িবষয়o িনধর্ারণ কের
িদেয়েছন।”
হযরত iমাম (রhঃ) eকi gেnর ৩১ নং পৃ ায় বেলনঃ “েয েকu বেল েয, iসলামী hkমাত
pিত ার pেয়াজন েনi, কাযর্তঃ েস েখাদায়ী িবিধ- িবধান বাsবায়েনর aপিরহাযর্তােক asীকার
কের eবং ss dীন iসলােমর পূণর্াঙ্গ o িচরnন জীবন িবধান হoয়ার সতয্তােকo asীকার
কের।”
iসলাম মানব সমােজর জn রাT eবং আlাহর oলীগণ o ফিকহগেণর শাসন- কতৃর্েtর
pেয়াজনীয়তার কথা বেলেছ। aতeব, মুসলমানেদর জn ফিকহগেণর শাসন- কতৃর্t asীকার
করার েকােনা sেযাগ েনi। ফিকহ শাসেকর শাসন- কতৃর্t pতয্াখয্ান করার মােন হেচ্ছ তাগূতেক
aভয্থর্না জানােনা। মাnেষর জn রােTর pেয়াজন aনsীকাযর্। aতeব, তারা যিদ েখাদায়ী
শাসকেক pতয্াখয্ান কের তাহেল eর মােন হেচ্ছ ei েয, তারা তাগূেতর শাসনবয্বsায় আsা
sাপন কেরেছ।
‘ছাহীফােয় নূর’ gেnর ১৭তম খেNর ১০৩ নং পৃ ায় হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)- eর েয
বkবয্ udৃত হেয়েছ তােত িতিন বেলনঃ “eকিট hkমাত যিদ পূবর্ েথেকi পিবt শরীয়ত o
আlাh তা‘আলার পk েথেক ৈবধতার aিধকারী না হেয় থােক তাহেল তা তার সকল মযর্াদা o
eখিতয়ার eবং তার pশাসনযnt o সকল শাখা- pশাখা সহ তার আiন িবভাগ, িবচার িবভাগ o
pশাসিনক িবভােগর aিধকাংশ কাজকমর্i শরয়ী ৈবধতা িবহীন হেব। রােTর িবভাগ সমূেহর
kমতা o eখিতয়ােরর শরীয়েতর মাধয্েম ৈবধতা লাভ aপিরহাযর্; eতdয্তীত তা aৈবধ হেয়
পেড়। আর শরয়ী ৈবধতা বয্িতেরেক যিদ কাজকমর্ সmাদন করা হয় তাহেল রাT o সরকার তার
সকল মযর্াদা o eখিতয়ার সহ তাগূতী o aপরাধীেত পিরণত হেব।
aতeব, eটা বলা েযেত পাের না েয, eকিট সমাজ o রােTর জn eকজন রাTpধান থাকাi
যেথ eবং আমােদর জn ফিকহ শাসক o ফিকহগেণর শাসনবয্বsার pেয়াজন েনi।
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‘ছাহীফােয় নূর’ gেnর দশম খেNর ৫৩ নং পৃ ায় হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)- eর েয uিk
udৃত হেয়েছ তােত িতিন বেলনঃ “pজাতেntর pধান বা েpিসেডন্টেক ফিকেহর dারা anেমািদত
হেত হেব।”
eকi gেnর নবম খেNর ২৫৩ নং পৃ ায় হযরত iমােমর (রhঃ) uিk ◌ঃ “pজাতেntর pধান বা
েpিসেডেন্টর িনেয়াগ যিদ ফিকহ শাসেকর anেমাদনkেম না হয় তাহেল তা হেব শরীয়েতর
দৃি েত aৈবধ। আর শরীয়েতর দৃি েত aৈবধ হেল তা হেব তাগূত eবং তার আnগতয্o হেব
তাগূেতর আnগতয্।”
eর মােন হেচ্ছ তার আnগতয্ করা হারাম হেব।

রােTর আiন িবভাগ eবং িবচার িবভাগo েকবল ফিকহ শাসেকর মেনানয়ন বা anেমাদেনর
মাধয্েমi শরয়ী ৈবধতার aিধকারী হয়। eটাi হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) সহ বুযুগর্ােন
dীেনর aিভমত। হযরত iমাম (রhঃ)- eর কমর্জীবনo e দৃি ভিঙ্গর oপর িভিtশীল িছেলা।

হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) শুr েথেক মা‘ছূমগেণর (আ.) dারা মেনানীত শাসেকর তথা
পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী ফিকহ শাসেকর িনরuশ শাসন- কrর্তৃেt eবং dীনী hkমােতর
শরয়ী ৈবধতায় িবশব্াসী িছেলন eবং িতিন তার জীবেনর েশষ িদন পযর্n e িবশব্ােসর oপর aটল
িছেলন eবং তদnযায়ী আমল কেরেছন। e aিভমত বয্kকরণ o তদnযায়ী আমল করণ িছেলা
তার dীনী দািয়t। আমরাo eর িভিtেত e দৃি ভিঙ্গেত িবশব্াসী eবং eর anসারী।
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েবলায়ােত ফকীh িক ঐশী পদ, নািক পািথর্ব o জনগেণর dারা িনবর্াচনীয়
পদ?
জবাবঃ েযেহতু জনগণ iসলামী pজাতnt iরােনর সেবর্াচ্চ েনতা সংkাn িবেশষj পিরষেদর
সদsগণেক িনবর্াচন কের eবং জনগেণর িনবর্ািচত pিতিনিধ িহেসেব তারা ফিকহ শাসকেক
িনবর্ািচত কেরন, aতeব, eর িভিtেত সেবর্াচ্চ েনতা পেরাkভােব জনগণ কতৃর্ক িনবর্ািচত eবং
e িহেসেব eিট eকিট পািথর্ব পদ o তার পদািভেষক কাযর্তঃ জনগণ কতৃর্ক আiনগত ৈবধতা
লাভ কের, েসেহতু uপেরাk pে র o সংশেয়র uদয় হেয়েছ।
e p o সংশেয়র জবােব বলেত হয় ◌ঃ eভােব জনগণ কতৃর্ক ৈবধতা pদান মােন pকৃত পেk
ফিকহ শাসকেক gহণ কের েনয়া। ফিকহ শাসেকর gহণেযাগয্তার িবষয়িট িনধর্ারণ করার জn
iসলামী pজাতnt iরােনর সংিবধােন eমন eকিট পথ িনধর্ারণ কের েদয়া হেয়েছ যােত
আiনাnগ ফিকহ শাসক জনগেণর সমথর্েনর ফেল iসলামী সমােজ েখাদায়ী আiন- কাnন o
িবিধ- িবধান বাsবায়ন o কাযর্কর করেণর েkেt যেথ শিk o kমতার aিধকারী হন।
iরােন iসলামী িবpেবর িবজেয়র পর হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) asায়ী সরকােরর pধান
মntী িনেয়ােগর েঘাষণায় বেলনঃ “শরয়ী aিধকার eবং iরানী জনগণ আেnালেন শরীক হেয়
সারা iরােন বh সংখয্ক িবশাল িবশাল জনসভা o িবরাট িবরাট িবেkাভ সমােবেশর মাধয্েম
aকাটয্ভােব pায় সবর্সmত সংখয্াগির তা সহকাের েয মতামত বয্k কেরেছ তা েথেক
uৎসািরত আiনগত aিধকােরর িভিtেত ... আিম আপনােক

৮

asায়ী সরকার গঠেনর জn

দািয়t pদান করলাম।”
হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)- eর দৃি েত জনগণ কতৃর্ক িনবর্াচন - তা িবশাল িবশাল জনসভা
o িবরাট িবরাট িবেkাভ সমােবেশর মাধয্েমi েহাক বা সেবর্াচ্চ েনতা সংkাn িবেশষj
পিরষেদর মাধয্েমi েহাক -

মুজতািহদ শাসেকর hkমাত o শাসন- কতৃর্েtর ৈবধতার uৎস
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নয়। কারণ, hkমােতর ৈবধতার মূল uৎস হেচ্ছ dীন eবং আlাh তা‘আলার শরীয়াত বা আiনিবধান pণয়ন িবষয়ক শাসন- কতৃর্t। আর জনগণ কতৃর্ক তা gহণ করার ফেল pকৃত পেk
ফিকেহর ঐশী hkমাত বাsেব কােযর্াপেযািগতা লাভ কের eবং eর ফেল েস hkমাত sদৃঢ় o
েটকসi হয়।
জনগণ যখন e ধরেনর hkমাত o শাসন- কতৃর্tেক gহণ কের েনয় তখন dীেনর oপর আsার o
েখাদা- েকিndকতার পতাকা uDীন হয় eবং েবলায়ােত ফকীহর ছায়াতেল জনগেণর anঃকরেণ
o দৃি েত তাoহীদ, নবুoয়াত o iমামেতর সীমাহীন বরকত বিষর্ত হেত থােক eবং পূণর্তার পথ
সমুjল হেয় oেঠ।
জনগেণর e ভূিমকােকi gহণেযাগয্তা ( )ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖনােম aিভিহত করা হেয়েছ। e gহণেযাগয্তা
সকল যুেগi িবেশষ grেtর aিধকারী িছেলা eবং সব সময়i আদশর্ o েনতৃেtর পােশ sান
লাভ কেরেছ। আর e হেচ্ছ eমন eক বাsবতা েয, হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) eর aিধকারী
িছেলন। তাi e pসেঙ্গ আlাh তা‘আলা eরশাদ কেরনঃ
)( ﻫﻮ اﻟﺬی اﻳﺪک ﺑﻨﺼﺮﻩ و ﺑﺎﳌﺆﻣﻨﲔ
“িতিনi েসi সtা িযিন sীয় সাহাযয্ o মু’িমনেদর dারা আপনােক শিkশালী কেরেছন।”
eর কারেণi, আমরা েদখেত পাi, হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) বেলনঃ “জনগণ যিদ তােদর
রাTkমতায় eকজন nায়বান ফিকহেক aিধি ত করার জn েনতা সংkাn িবেশষj পিরষেদর
সদsেদর িনবর্াচন কের eবং তারা eক বয্িkেক েনতৃেtর জn িনবর্ািচত কেরন, aতঃপর িতিন
েনতৃেtর দািয়t gহণ কেরন, তাহেল aবশয্i িতিন জনগণ কতৃর্ক gহণেযাগয্ হেয়েছন। ফেল
িতিন জনগণ কতৃর্ক িনবর্ািচত শাসক eবং তার আেদশ- িনেষধ aবশয্ কাযর্করেযাগয্।”
( ছাহীফােয় নূর, ২১তম খN, পৃঃ ১২৯)
জনগণ যিদ েনতােক সমথর্ন না কের eবং েনতার িপছেন না থােক তাহেল ss েয, জনগেণর
িনকট তার েকােনা gহণেযাগয্তা েনi eবং e কারেণ তার আেদশ- িনেষধ কাযর্কর হয় না। িকnt
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eর মােন ফিকহ শাসকেক জনগণ কতৃর্ক ৈবধতা pদান নয়। কারণ, gহণ করা- না করা o
ৈবধতা pদান eক কথা নয়। জনগণ gহণ না করেল আlাহর পk েথেক মেনানীত শাসক
শাসনkমতা পিরচালনার sেযাগ না েপেত পােরন, িকnt েস কারেণ dীন o শরীয়ােতর দৃি েত
তার মেনানয়ন ৈবধতা হারায় না।
হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) ant e িবষয়িটর oপর ss ভােব আেলাকপাত কেরেছন।
‘ছাহীফােয় নূর’ gেnর ৬ খেNর ৯৫ নং পৃ ায় হযরত iমােমর (রhঃ) েয uিk udৃত হেয়েছ
তােত িতিন বেলনঃ “েবলায়ােত ফকীh বা ফিকেহর শাসন- কতৃর্t eমন েকােনা িবষয় নয় যা
েনতা সংkাn িবেশষj পিরষদ কতৃর্ক ৈতরী হেয়েছ। েবলায়ােত ফকীh হেচ্ছ eমন eকিট িবষয়
যা মহান আlাh তা‘আলা ৈতরী কেরেছন। আর e হেচ্ছ েসi শাসন- কতৃর্t sয়ং হযরত রাসূেল
আকরাম (সা.) যার aিধকারী িছেলন।”
eকi gেnর ১৯তম খেNর ২৩৭ নং পৃ ায় udৃত uিkেত হযরত iমাম (রhঃ) বেলনঃ “পিরপূণর্
শতর্াবলীর aিধকারী ফিকহগণ মা‘ছূম iমামগেণর (আ.) পk েথেক সকল শরয়ী, রাজৈনিতক o
সামািজক িবষেয় pিতিনিধেtর aিধকারী, আর হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর আtেগাপনরত
থাকার যুেগ সকল িবষেয়র দািয়ti তােদর oপর aিপর্ত হেয়েছ।”
e ধরেনর ফিকহ শাসকেক সমথর্ন, সহায়তা o পৃ েপাষকতা pদান করা জনগেণর জn
aপিরহাযর্ কতর্বয্। আর ফিকহ শাসক যখন জনগেণর সমথর্নপু হন তখন তার জn iসলামী
রাT pিত া aপিরহাযর্ হেয় পেড়। e pসেঙ্গ হযরত iমাম আলী (আ.) বেলনঃ

ﻟﻮ ﻻﺣﻀﻮر اﳊﺎﺿﺮ و ﻗﻴﺎم اﳊﺠﺔ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻨﺎﺻﺮ.
“যিদ e বয্িkবগর্ uপিsত না হেতন eবং ei সাহাযয্কারীগণ থাকার কারেণ আমার জn hjাত
(চূড়াn pমাণ) pিতি ত না হেতা (তাহেল আিম েখলাফেতর e দািয়t gহণ করতাম না)।”
েনতা সংkাn িবেশষj পিরষেদর সদsগেণর দািয়t হেচ্ছ মা‘ছূম iমামগেণর (আ.) o আlাh
তা‘আলার পk েথেক মেনানীত ফিকহ শাসকেক িচিhত করা o জনগেণর িনকট পিরচয় কিরেয়
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েদয়া। তারা হেচ্ছন মুজতািহদ িবষয়ক িবেশষj eবং erপ শাসকেক িচিhতকরেণর েযাগয্তার
aিধকারী। তাi তারা সাkয্ েদন েয, ei বয্িk েনতা হoয়ার েযাগয্তার aিধকারী। িবষয়িট
eমন নয় েয, েনতা সংkাn িবেশষj পিরষেদর সদsগণ - যারা সমােজর সদsগণ তথা
জনগেণর anতম, তারা eক বয্িkেক েনতা িহেসেব ৈবধতা pদান কেরন eবং তােক e পেদর
জn িনবর্ািচত কেরন। বরং েনতা সংkাn িবেশষj পিরষেদর সদsগেণর কাজ হেচ্ছ তারা
েনতৃেtর মানদN সmেকর্ েয jান রােখন তার িভিtেত সমকােল e মানদN যার বয্াপাের
pেযাজয্ eমন বয্িk সmেn সাkয্ pদান করা। আর তােদর eভােব সাkয্দােনর ফেল েয
সাধারণ জনগণ ফিকহ শাসকেক িচিhত করেত সkম নয় তােদর করণীয় ss হেয় যায়।
aতীেতo সাধারণ েলােকরা মুজতািহদেদরেক েচনার জn তােদর সmেকর্ ss ধারণা রােখন
eমন িবেশষjেদর শরণাপn হেতা। তারা তখন িনজ িনজ শহেরর শীষর্sানীয় o েমাtাকীপরেহযগার খয্াতনামা আেলমেদর িনকট েযেতা eবং িজেjস করেতা ◌ঃ “সবেচেয় বড় aেলম
েক? েবশী jানী েক?” আজেকর িদেনo সাধারণ জনগণ পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী
মুজতািহদেক িচিhত করার লেkয্ েনতা সংkাn িবেশষj পিরষেদর সদs িনবর্াচন কের। আর
িনবর্ািচত িবেশষjগণ aতয্n সতকর্তার সােথ তােদর িবচারবুিd বয্বহার কের e ধরেনর ফিকহ
েনতােক িচিhত কেরন eবং তােক জনগেণর সামেন পিরিচত কিরেয় েদন, যােত জনগণ মা‘ছূম
iমােমর (আ.) পk েথেক মেনানীত পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী ফিকহ শাসেকর pিত সমথর্ন o
সহায়তার হাত বািড়েয় িদেয় তার জn আlাh তা‘আলার িবিধ- িবধান বাsবায়েনর পথেক মসৃণ
কের িদেত পাের।
eকজন েলােকর মেধয্ িফkহী িবষেয় িবেশষjt, dীনী আiন- কাnন o িবিধ- িবধান িচিhত o
pমািণত করেণর েযাগয্তা eবং dীেনর েমৗিলক িভিt সমূেহর সােথ পিরিচিতর মাtা কতখািন তা
যথাযথভােব বুঝেত পারা েকােনা সহজ কাজ নয়। e কারেণi e িবষেয় সেচতন o িবেশষj
েকােনা বয্িkর শরণাপn না হেয় পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী মুজতািহদ শাসকেক িচনেত পারা
সাধারণ মাnেষর পেk সmব নয়। তাi আমরা যিদ aতয্n সতকর্তার সােথ িবষয়িটর pিত
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দৃি পাত কির তাহেল আমরা েদখেত পাi েয, আlাh তা‘আলা, হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) o
মা‘ছূম iমামগেণর (আ.) পk েথেক মেনানীত ফিকহ শাসকেক েচনার জেn সেবর্াtম পnা হেচ্ছ
eমন িবেশষj o jানী বয্িkেদর শরণাপn হoয়া যারা জনগেণর হাতেক eকজন
nায়বান, েমাtাকী o sপিরচালক ফিকেহর হােত তুেল েদয়ার kমতা রােখন eবং যােদর
বয্াপাের জনগণ িনি n হেত পােরন েয, তােদর দৃি ভিঙ্গ o মতামেতর anসরণ করেল dিনয়া o
আেখরাত uভয় জগেত েসৗভােগয্র aিধকারী হoয়া সmবপর হেব।
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সমg িবশব্বাসীর জn ফিকহ শাসক মাt eকজন হoয়া জrরী ?
সমg িবশব্বাসীর জn ফিকহ শাসক মাt eকজন হoয়া জrরী, নািক pেতয্ক জািতর শাসক
sতnt হেত পােরন?
জবাবঃ হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ), মরহূম নারাkী৯ , মরহূম মারােgয়ী১০ o ‘জাoয়ােহর’
gেnর pেণতা pমুখ বh মনীষী eবং eমনিক মরহূম নায়ীনী১১ েবলায়ােত ফকীh সmেকর্
আেলাচনা করেত িগেয় eমন সব দলীল uেlখ কেরেছন যা েথেক pমািণত হয় েয, সারা
dিনয়ার মাnেষর জn eকজন ফিকহ শাসক থাকা pেয়াজন।
e aিভমেতর িভিt হেচ্ছ e দৃি েকাণ েয, ফিকহ শাসক আlাh তা‘আলা o তার খাছ
বাnাে দর পk েথেক মেনানীত হন। হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর আtেগাপনরত থাকার
যুেগ আlাh তা‘আলা eকজন ফিকহ শাসক মেনানীত কেরন eবং সকেলর জni তার আnগতয্
করা aপিরহাযর্।
তািttক িদক েথেক o আদিশর্ক দৃি েকাণ েথেক eটাi বািঞ্ছত েয, সমg iসলামী জাহােনর জn
eকজন মাt ফিকহ শাসক থাকেবন। েনতৃেtর e ঐকয্ iসলামী ঐকয্েক eবং মুসলমানেদর
সামািজক শিk o তােদর মেধয্ সমnয় সাধন িনি ত করেব।
সামািজক o রাজৈনিতক িবষয় িফkহী িবষেয়র মেতা নয় েয, জনগণ e বয্াপাের তােদর পছn
েমাতােবক িবিভn মারজা- e তাkলীেদর

১২

কােছ যােব aথবা সতকর্তার মূলনীিতর িভিtেত

আমল করেব। সামািজক o রাজৈনিতক তথা সামি ক িবষয়ািদ eমন েয, েশষ পযর্n জনগণেক
eকিট রােয়র িভিtেত আমল করেত হেব। আর e বয্াপাের আiনগত o শরয়ী দৃি েকাণ েথেক
ফিকহ শাসেকর রােয়রi আn ািনক sীকৃিত রেয়েছ। কারণ, মুজতািহদ ফকীh পরম দয়াবান
আlাh তা‘আলা o মা‘ছূম iমামগেণর (আ.) পk েথেক মেনানীত। sতরাং সকেলর জni তার
রায় েমেন চলা aপিরহাযর্।
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যুd o শািnর p

eেল eক বয্িkেক আেদশ িদেত হেব েয, আমরা যুd করেবা, নািক সিn

করেবা। e বয্াপাের eকজন ফিকহ শাসেকর পk েথেক আেদশ আসেত হেব eবং সকলেক তার
আেদশ েমেন িনেত o তদnযায়ী কাজ করেত হেব। নেচৎ সমsার সৃি হেব;
udব ঘটেব;

িবিভn মেতর

কতক বয্িk শািnর সমথর্ন করেবন eবং aপর কতক বয্িk যুেdর সমথর্ন

করেবন। eভােব িবিভn মেতর ফেল িবশৃঙ্খলা সৃি হেব eবং করণীয় সmেকর্ aিন য়তার সৃি
হেব, আর eর পিরণিত হেচ্ছ পরাজয়।
eমনিক ঈdল িফতর uদযাপেনর মেতা িবষেয়o pায় সবর্সmত সংখয্ক সংখয্াগির ফিকহ o
মারজা- e তাkলীd aিভমত েপাষণ কেরন েয, e বয্াপাের ফিকহ শাসেকর রায়i anসৃত হেত
হেব। কারণ, eিট eকিট সামি ক িবষয় eবং মতামেতর িবিভnতা জিনত িবশৃঙ্খলা
eড়ােনা, জনগণেক ঈেদর িদেন হারাম েরাযা রাখার আশঙ্কা েথেক মুk রাখা o মােহ রামাযােনর
েশষ িদবেস েরাযা রাখেত সহায়তা করার লেkয্ iসলাম e বয্াপাের ফিকেহর রায়েক কাযর্কর
গণয্ কেরেছ। eমতাবsায় ফিকহ শাসক যিদ eকজন না হন তাহেল মুসিলম সমােজ িবশৃঙ্খলা
েদখা েদেব eবং, েখাদা না কrন, মুসিলম জনগেণর eকাংেশর dারা gনাh সংঘিটত হেয় পড়া
aসmব িকছু নয়।
সমকালীন িবেশব্ যখন সবর্ pথম iসলামী hkমাত pিতি ত হয় eবং েবলায়ােত ফকীh বা
ফিকেহর শাসন বাsেব কাযর্কর হয় তখন pায় সবর্সmত মেতর িভিtেত হযরত iমাম েখােমiনী
(রhঃ)- েক iসলামী জাহােনর ফিকহ শাসক rেপ gহণ করা হয়। সারা dিনয়ার সকল মুসলমানi
তার েবলায়াত বা dীনী শাসন- কতৃর্tেক েমেন েনয়। ঐ সময় েকui বেল িন েয, পিরপূণর্
শতর্াবলীর aিধকারী iসলামী েনতৃেtর জn হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)- eর েচেয় েযাগয্তর
েকu আেছন। শাসক িহেসেব eকমাt হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)- eর পেki সমg
iসলামী জাহােনর কলয্াণ িনধর্ারণ করা সmব িছেলা eবং eবং eকমাt িতিনi সমাজেক
iসলামী আiন- কাnন o িবিধ- িবধােনর িভিtেত পিরচালনা করেত সkম িছেলন। সমg
iসলামী জাহানi e িবষয়িট eবং e তtt o আদিশর্ক aিভমতেক েমেন েনয়।
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iসলামী িবpেবর পিথকৃৎ o iসলামী pজাতnt iরােনর pিত াতা হযরত iমাম েখােমiনী
(রhঃ)- eর পেরo eমন eক বয্িkেক পাoয়া যায় িযিন হযরত iমােমর anrপ, যার মেধয্
iমােমর aিভn িচnা- েচতনা o েযাগয্তা লkয্ করা যায়। িতিন হেলন হযরত আয়াতুlাh oযমা
সাiেয়দ আলী খােমেনয়ী। হযরত iমােমর পের িতিন ফিকহ শাসেকর দািয়েt aিধি ত হন eবং
সমg iসলামী জাহান তার eকক েনতৃেtর pিত সমথর্ন জানায়। iসলামী জাহােন তার e
gহণেযাগয্তায় eখেনা েকােনা পিরবতর্ন ঘেট িন, বরং iসলামী dিনয়া তােক িনরuশ শাসনকতৃর্েtর eখিতয়ােরর aিধকারী ফিকহ শাসক িহেসেব গণয্ কের।
বstতঃ iসলামী জাহােনর o মুসলমানেদর ে

t, েশৗযর্বীযর্ o সmান ei েনতৃেtর eকেtর

ছায়াতেলi িনিহত। আজেকর dিনয়ায় iরাকী জনগণ িনেজেদরেক iসলামী িবpেবর রাহবার
হযরত আয়াতুlাh খােমেনয়ীর anসারী rেপ গণয্ কের। েলবানেনর িবpবী মুসিলম জনগেণর
সংগঠন িহযবুlাহর েনতা সাiেয়দ হাসান নাছrlাh িনেজেক মুজতািহদ শাসেকর ৈসিনক বেল
মেন কেরন। মুসিলম েদশসমূহ o iuেরাপ- আেমিরকা সহ িবেশব্র েয েকােনা sােনর মুসিলম
জনগেণর aিধকাংশi িনেজেদরেক ফিকহ শাসেকর anগত o anসারী বেল মেন কের।
ফিকেহর েনতৃtেক েমেন েনয়ার েkেt e সমেঝাতা o মৈতকয্ iসলামী সমােজর ঐেকয্র o
মুসলমানেদর মেধয্ সমnেয়র eবং iসলােমর িবরাট শিkর সামেন iসলােমর dশমনেদর
পরাজেয়র কারণ িহেসেব কাজ কেরেছ।
eটা িনঃসেnহ েয, iসলাম eটাi চায় eবং eটােকi সমথর্ন কের o sীকৃিত েদয়। iসলােম
েনতৃেtর ঐকয্ হেচ্ছ eকিট anসরণীয় আদশর্ তtt eবং eটা সকেলর dারাi sীকৃত হেয়েছ
েয, েনতৃেtর ঐকয্ iসলামী জাহােনর agগিতর eবং িবেশব্র kফরী শিkবেগর্র িবrেd iসলামী
জািতসমূেহর িবজেয়র কারণ।
আমরাo হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ), মরহূম নারাkী, মরহূম মারােগয়ী, ‘জাoয়ােহর’ gেnর
pেণতা o মরহূম নায়ীনীর anসরেণ e মতেকi সমথর্ন কির। আর েযেহতু আমােদর ‘আিkদাh
হেচ্ছ ei েয, মুজতািহদ শাসক sয়ং আlাh তা‘আলা o মা‘ছূমগেণর (আ.) পk েথেক
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মেনানীত, েসেহতু আমােদর e- o ‘আিkদাh েয, সারা িবেশব্র জনগেণর, িবেশষ কের
মুসলমানেদর জn eকজন eকক মুজতািহদ শাসেকর আnগতয্ o anসরণ করা aপিরহাযর্।
হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) তার েলখা ‘hkমােত iসলামী’ gেn বেলনঃ “রাT pিত া, তার
দািয়t gহণ eবং তার সকল সামি ক কাজকমর্ সmাদেনর বয্াপাের হযরত রাসূেল আকরাম
(সা.) o মা‘ছূম iমামগেণর (আ.) েয শাসন- কতৃর্েtর aিধকার িছেলা ফিকহ শাসক েসi eকi
শাসন- কতৃর্েtর aিধকারী।”
হযরত iমাম ফিকহ শাসেকর জn রাসূেল আকরাম (সা.) o মা‘ছূম iমামগেণর (আ.) nায়
aিভn kমতা o eখিতয়ােরর pবkা িছেলন, বরং eেক aপিরহাযর্ গণয্ করেতন। িতিন মেন
করেতন, ফিকহ শাসক রাTীয় বয্াপাের hবh হযরত রাসূেল আকরাম (সা.)- eর রাTীয়
eখিতয়ােরর aিধকারী।
eমন কথা েকu বেল না েয, হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) o মা‘ছূম iমামগেণর (আ.) hkমাত
eকিট বা কেয়কিট েদেশ বা ভূখেNর মেধয্ সীমাবd িছেলা। তাi মুজতািহদ ফকীh hkমােতর
জno েকােনা সীমােরখা gহণেযাগয্ নয়। aতeব, ফিকহ শাসক িবেশব্র সকল মুসলমােনর জn
শাসক। sতরাং সকল মুসলমােনরi uিচৎ তার রায় o ফেতায়া anসরণ করা।
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ফিকহ শাসক িক িবেশব্র সকল েদেশর সািবর্ক পিরচালনায় সkম?
জবাবঃ মাnেষর সমাজবd জীবেনর লkয্ েকবল তােদর বstগত o পািথর্ব কলয্াণ িনি ত করা
নয়। বরং pকৃত বয্াপার হেলা ei েয, মাnেষর জn িনরাপtা o আরাম- আেয়েশর েkt pstত
করণ eবং তার কলয্াণ o pেয়াজন পূরণ িনি ত করার িবষয়িট তার চূড়াn লkয্ aজর্েনর
ভূিমকা মাt। আর e চূড়াn লkয্ হেচ্ছ মানিবক পূণর্তা o মহান আlাh তা‘আলার ৈনকটয্
aজর্ন।
মাnষ যােত তার e চূড়াn লেkয্ uপনীত হেত পাের েস uেdেশয্ রােTর দািয়t হেচ্ছ eমন
আiন- কাnন বাsবায়ন করা মাnেষর সtার সকল িদক o তার জীবেনর সকল িবভাগ যার
আoতাভুk থাকেব - যােত েস আiন মাnেষর সকল িদেকর কলয্াণi িনি ত করেত পাের।
আর iসলােমর ছায়াতেল o eর সমুnত আiন- কাnন সমূহ বাsবায়ন ছাড়া e লেkয্ uপনীত
হoয়া সmব নয়।
iসলামী hkমাত যােত মাnেষর জেn সািবর্ক কলয্াণ িনি ত করেত সkম হয় েস লেkয্ e
hkমােতর িনয়ntণ aবশয্i eমন েলাকেদর হােত থাকা দরকার যারা dীন সmেকর্ যেথ jােনর
aিধকারী হেবন o dীন েকিndক িযেnগী যাপন করেবন, আর তােদর শীেষর্ aবsান করেবন
পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী মুজতািহদ শাসক।
e যুেগ iসলামী pজাতnt iরান হেচ্ছ e দৃি েকােণর বাsব আদশর্। e িবশব্াস o তদnযায়ী
আচরণ eবং হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) o হযরত আয়াতুlাh খােমেনয়ীর anসরণi িছেলা
iসলামী hkমােতর pিত iরানী জনগেণর সমথর্ন eবং তােদর পk েথেক েsচ্ছায় o
sতঃsূতর্ভােব

e

পেথ

িবপদাপদ, dঃখক , মূলয্sীিত, ঘাটিত, েবামা

o

েkপণােstর

ধব্ংসাtক আঘাত eবং an বh ধরেনর কিঠন পিরিsিত সh কের েনয়ার িপছেন িনিহত চািলকা
শিk।
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আমরা েয বতর্মােন িবেশব্র মুসিলম জনগেণর মােঝ যােলম- aতয্াচারী o বলদপর্ীেদর িবrেd
eবং দািmক বৃহৎ শিkবেগর্র িবrেd pিতেরাধ eবং সকল েkেt মুসলমানেদর িবরাট o
বয্াপক িবজেয়র আশা লkয্ করিছ - eর সবi হেচ্ছ uপেরাk দৃি েকােণর সােথ সংি
মুজতািহদ শাসক o dীনী hkমােতর আশা- আকাkার িবিভn িদেকর বিহঃpকাশ।
বতর্মান যুেগ যখন dিনয়া েকিndক জীবনদশর্েন িবশব্াসী েগা ী তােদর িনেজেদর eকিট বা
কেয়কিট ভুেলর কারেণ aেনক সময় তােদর িবশাল আিধপেতয্র িভিtসমূহেক ধব্েস পড়ার
মুেখামুিখ েদখেত পােচ্ছ, িঠক eমনi eক যুেগ মুজতািহদ শাসেকর শাসন o কতৃর্t সাধারণ
মাnেষর anঃকরেণর oপর pিতি ত িবধায় তার শাসন- কতৃর্েtর শিk িদেনর পর িদন বৃিd
েপেয় চেলেছ যা তার শিk o মযর্াদার সামেন যােলম শাসকবগর্েক নতজাn হেত বাধয্ করেছ।
েযেহতু e দৃি েকাণ েখাদায়ী দৃি ভিঙ্গ o মহান আlাh তা‘আলার oপর িনভর্রতা েথেক গেড়
uেঠেছ েসেহতু িনঃসেnেহ e দৃি েকােণর pিত মহান আlাh তা‘আলার সহায়তা o
পৃ েপাষকতা রেয়েছ।
iরােনর iসলামী িবpব o iসলামী pজাতেntর iিতহােস েয সব ঘটনা সংঘিটত হেয়েছ eবং েয
সব কাজ সmািদত হেয়েছ তা e বাsবতারi সাkয্ বহন করেছ। eর anতম দৃ াn হেচ্ছ ei
েয, মুজতািহদ শাসেকর শাসনাধীন iরােনর oপর েয দীঘর্ আট বছর বয্াপী যুd চািপেয় েদয়া হয়
েস যুেd iরােনর eমনিক eক বগর্ েসিন্টিমটার জায়গাo হাতছাড়া করেত হয় িন। iিতপূেবর্ দীঘর্
রাজতািntক যুেগ যখনi iরােনর েয েকােনা aংেশi যুd হেয়েছ তখনi iরানী ভূখেNর েকােনা
না েকােনা aংশ শtrেক েছেড় িদেত হেয়েছ। হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)- eর শাসনামেল e
ধরেনর েকােনা িকছু ঘেট িন।
iরােনর iসলামী িবpেবর sাপতয্ পিরকlনা eমনভােব ৈতরী করা হয় েয, iসলাম o iরানী
জনগেণর dশমনরা আজ পযর্no ফিকহ শাসক েকিndক iসলামী শাসন বয্বsায় েকােনাrপ
ফাটল ধরােত সkম হয় িন। বরং jান- িবjান, রাজনীিত, kটনীিত, aথর্নীিত, সমাজ o ৈবিশব্ক
মযর্াদার িবচাের মুজতািহদ শাসেকর মযর্াদা, েশৗযর্বীযর্ o কতৃর্t িদেনর পর িদন বৃিd েপেয়
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চেলেছ। বstতঃ মুজতািহদ শাসেকর শাসন o েনতৃt- কতৃর্েtর ছায়াতেল বতর্মােন iসলামী
জাহান aসাধারণ grt o মযর্াদার aিধকারী হেয়েছ। anিদেক িবেশব্র দািmক বৃহৎ শিkবগর্ o
iসলামী hkমােতর aকলয্াণকামীরা লাঞ্ছনা o aবমাননার মুেখামুিখ হেয়েছ।
iসলামী pজাতnt iরােনর সরকারেক uৎখাত করার জn েয শত শত শয়তানী ষড়যেntর আ য়
েনয়া হয় eবং েয সব ভয়ঙ্কর তtt ছিড়েয় েদয়া হয় তার মুেখামুিখ হেল an েয েকােনা সরকারi
ধরাশায়ী হেয় েযেতা। িকnt ফিকহ শাসেকর েনতৃtাধীন iসলামী pজাতnt iরান সরকার সমs
রকেমর সমsা সেtto আেগর মেতাi জনগেণর সমথর্েনর aিধকারী রেয়েছ। iরানী জনগণ
তােদর জীবেনর সকল কিঠন aবsা সh কের eবং মূলয্sীিত o ঘাটিতর িশকার হেয়o
iসলামী hkমােতর মূল ধারণা o রাহবার হযরত আয়াতুlাh খােমেনয়ীর pিত তােদর সমথর্ন
eকiভােব aবয্াহত েরেখেছ।
iসলামী pজাতnt iরােনর িবrেd েয সব ষড়যnt করা হয় তার মধয্কার েয েকােনা eকিট
ষড়যnti an েয েকােনা সরকােরর পতন ঘটােনার জn যেথ

হেতা। eসব ষড়যেntর

েমাকািবলায় iসলামী pজাতnt iরােনর িটেক থাকা eবং িবেশব্ তার মযর্াদা বৃিd পাoয়া eটাi
pমাণ কের েয, ফিকহ শাসক িবেশব্র েদশ সমূেহর পিরচালনা o পথিনেদর্শনায় পুেরাপুির সkম।
iসলােমর dশমনরাo ফিকহ শাসেকর e শিk o সkমতা সmেn পুেরাপুির oয়ািকফহাল। e
কারেণi তারা সব সময়i িবিভn ধরেনর ষড়যnt o চkােnর আ য় িনেয় ফিকহ শাসক o
ফিকেহর শাসনেক dবর্ল করার eবং তার শিkেক িবন করার জn েচ া চািলেয় আসেছ।
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েবলায়ােত ফকীh তtt িক iমাম েখােমiনীর (রhঃ) udাবন
েবলায়ােত ফকীh তtt িক iমাম েখােমiনীর (রhঃ) udাবন, নািক an মুজতািহদগেণরo eকi
মত?
জবাবঃ িশয়া মাযহােবর রাজৈনিতক আদেশর্ েবলায়ােত ফকীh তথা পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী
ফিকহ শাসেকর শাসেনর তtt aতয্n spাচীন। আয়াতুlাh েমাlা আহমাদ নারাkী বেলনঃ
“েবলায়ােত ফকীh pে

িশয়া মাযহােব েমাটামুিটভােব মৈতকয্ (iজমা)

রেয়েছ eবং

েমাটামুিটভােব বলা েযেত পাের েয, ফিকহগেণর মেধয্ েকui েবলায়ােত ফকীh pে

আপিt

েতােলন িন।”
iসলামী িবpেবর বতর্মান রাহবার হযরত আয়াতুlাh খােমেনয়ী বেলনঃ “েবলায়ােত ফকীহর
িবষয়িট িশয়া মাযহােবর aকাটয্ o িবতকর্াতীত িবষয় সমূেহর anতম। যারা বেল েয, হযরত
iমাম েখােমiনী (রhঃ) েবলায়ােত ফকীh তtt udাবন কেরেছন eবং anাn oলামােয় েকরাম
eটা মানেতন না তােদর e ধারণা e সmেকর্ তােদর ajতা েথেক uৎসািরত।”
বstতঃ iসলামী িবpেবর পিথকৃৎ হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) েয কাজিট আঞ্জাম েদন তা
হেচ্ছ, িতিন েবলায়ােত ফকীh তttেক িফkহী আেলাচয্ িবষেয়র বাiের িনেয় আেসন eবং ‘iলেম
কালােমর দৃি েত eর যথাথর্ sােন eেক aিধি ত কেরন। eরপর িতিন িবচারবুিdজাত o কালাম
শাstীয় aকাটয্ দলীল- pমােণর dারা e তttেক িবকিশত কেরন eবং িফকাh শােstর সকল
িবভােগ eর ছায়া িবsার কের েদন। eরপর িতিন e আেলাচয্ িবষয়িটেক বাsেব rপায়েনর
uেদয্াগ gহণ কেরন eবং সমােজর বুেক মুজতািহদ শাসেকর েনতৃtাধীন dীনী hkমাত pিত া
কেরন।
হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) তার ‘েবলায়ােত ফকীh’ gেnর ১৪৯ নং পৃ ায় e pসেঙ্গ বেলনঃ
“েবলায়ােত ফকীহর িবষয়িট আমােদর udািবত েকােনা নতুন িবষয় নয়, বরং e িবষয়িট শুr
েথেকi eকিট আেলাচয্ িবষয় িছেলা।”
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হযরত iমাম তার ‘কাশফুল আসরার’ gেnর ১৮৫ নং পৃ ায় বেলনঃ ফিকেহর শাসন- কতৃর্েtর
েয িবষয়িট িনেয় p েতালা হেয়েছ, তা েসi pথম িদন েথেকi sয়ং ফিকহগেণর মেধয্ anতম
আেলাচয্ িবষয় িছেলা। েবলায়ােতর িবষয়িট িক েকােনা েমৗিলক িবষয় aথবা নয় তথা eিটর িক
েকােনা িভিt আেছ নািক েনi eবং েসi সােথ ফিকেহর শাসন- কতৃর্েtর সীমােরখা eবং তার
hkমােতর আoতা কতখািন - eসব িবষয় িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। eটা হেচ্ছ িফkাহর eকিট
িবsািরত আেলাচনার শাখা েয সmেকর্ di পki দলীল uপsাপন কেরেছন, আর eসব দলীেলর
েবশীর ভাগi হেচ্ছ eমন সব হাদীছ যা হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) o iমামগেণর (আ.) পk
েথেক বিণর্ত হেয়েছ।”
হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) o মা‘ছূম iমামগেণর (আ.) যুেগo েবলায়ােত ফকীh anতম
আেলাচয্ িবষয় িছেলা। হযরত iমাম জাফর সােদক (আ.) বেলনঃ ً ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻋﻠﻴﮑﻢ ﺣﺎﮐﻤﺎ- “আিম
তােক (ফকীহেক) েতামােদর oপর শাসক o িবচারক িনেয়াগ করলাম।” eখােন iমাম (আ.)
‘হােকm’ শb বয্বহার কেরেছন, আর e বয্াপাের িবতেকর্র aবকাশ েনi েয, ‘হােকম’ শb
dারা িবচারকাযর্ সহ সামিgকভােব eকজন শাসেকর সকল ধরেনর দািয়t বুঝােনা হয় তথা
hkমাত o শাসন- কতৃর্েtর সকল িদকi ‘হােকম’- eর দািয়t o কতৃর্েtর আoতাভুk।
আর হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর দীঘর্ আtেগাপনরত থাকার যুেগ েবলায়ােত ফকীহর
িবষয়িট aিধকতর grেtর সােথ uপsািপত হয়। iমাম মা দী (আ.) তার সংিkp o সীিমত
আtেগাপেনর যুেগ

১৩

iসহাক িবন iয়াkেবর pে র েয িলিখত জবাব েদন তা েবলায়ােত

ফকীh eকিট spাচীন আেলাচয্ িবষয় হoয়ার সপেk সেবর্াtম দলীল। eতদসংkাn
েরoয়ােয়তিট সনদ িহেসেব o ফেতায়া িহেসেব খুবi িবখয্াত। িশয়া মাযহােবর anতম ে
pাচীন আেলম েশখ ছাদূk (রhঃ)১৪ তার েলখা ‘কামালুdীন’ ( dীেনর পূণt
র্ ) gেnর ৪৮৩ নং
পৃ ায় হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর e িলিপিট udৃত কেরেছন।
iসহাক িবন iয়াkb কেয়কিট িবষয় জানেত েচেয় iমাম (আ.)- eর বরাবের িলিখত p পাঠােল
iমাম (আ.) uk িলিখত জবাব েpরণ কেরন। iসহাক িবন iয়াkb তার পেt েয সব িবষয়
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জানেত চান তার মেধয্ anতম p িছেলা ei েয, আপনার (দীঘর্) আtেগাপন যুেগ আমােদর
সামেন েয সব নতুন ঘটনা সংঘিটত হেব েস বয্াপাের আমােদর করণীয় কী?
e pে র জবােব হযরত iমাম মা দী (আ.) বেলনঃ “আর েয সব ঘটনা সংঘিটত হেব েস সব
বয্াপাের েতামরা আমােদর হাদীছ বণর্নাকারীেদর কােছ িজেjস করেব। কারণ, তারা হেচ্ছন
েতামােদর জn আমার hjাত, আর আিম তােদর জn আlাহর hjাত।”
iসহাক িবন iয়াkb হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর বরাবের েয p কেরন তার uেdশয্ িছেলা
তার দীঘর্ আtেগাপেনর যুেগ iসলামী সমােজর সামি ক সমsাবলীর েkেt করণীয় সmেকর্
িদক িনেদর্শনা লাভ। সাধারণভােব িশয়া মাযহােবর anসারীগণ o িবেশষভােব িশয়া oলামােয়
েকরাম হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর পk েথেক uk িলিখত িলিপিট েpরেণর ঘটনা o তার
pাচীনেtর িবষয়িট িবশব্াস কের থােকন।
মরহূম আlামা কােশফুl েgtা’১৫ তার কা ফুl েgtা’ gেn, মরহূম েমাlা আহমদ নারাkী তার
‘আoয়ােয়dল আiয়াm gেn, মরহূম মীর ফাtাh েহােসনী মুরাgী তার “আল- ‘আনাভীn”
gেn, মরহূম iমামুল েমাহােkkীন তার “জাoয়ােহrল কালাম” gেn, মরহূম েশখ আ‘যাm
আনছারী তার “মাকােসেব েমাহাররামাh” gেn, মরহূম বাহrল ‘uলূm১৬ তার “বালাgাতুl
ফাkীয়য্াh” gেn, মরহূম েমাদারেরস১৭ তার “uছূেল তাশকীলােত ‘আদ্লীয়য্াh” gেn, েতমিন
আয়াতুlাh আল- ‘uয্মা েবাrজাদর্ী১৮ তার “আল- েহদায়াতু iলা মাn লাhl িভলাiয়য্াh” gেn
েবলায়ােত ফকীh সmেকর্ িবsািরত আেলাচনা কেরেছন।
মরহূম আlামা নায়ীনী তার িবখয্াত gn “তািmhl umাh oয়া তাnীhl িমlাh”য় e িবষেয়
aতয্n গভীর o িবsািরতভােব আেলাচনা কেরেছন।
হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) তার ‘েবলায়ােত ফকীh’ gেnর ১৫০ নং পৃ ায় িলেখেছনঃ
“iিতপূেবর্ েযমন udৃত কেরিছ, মরহূম কােশফুল েgtা’o e িবষেয় aেনক আেলাচনা কেরেছন।
... oলামােয় েমাতাআখেখরীেনর১৯ মধয্ েথেক মরহূম নারাkী মেন কেরন েয, মুজতািহদগণ
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হযরত রাসূেল আকরাম (সা.)- eর সকল মযর্াদার aিধকারী। আর মরহূম নায়ীনীo বেলন
েয, oমর িবন হানযালাh সংkাn েরoয়ােয়ত েথেক e িবষয়িট পুেরাপুির pমািণত হয়।”
oমর িবন হানযালাh েয েরoয়ােয়ত uপsাপন কেরেছন তা হযরত iমাম জাফর সােদক (আ.)
েথেক বিণর্ত eবং তা হযরত iমাম (আ.)- eর যুেগi বিণর্ত হয়। হযরত iমাম জাফর সােদক
(আ.)- eর পরবতর্ী কােলর pায় সবর্সmত সংখয্াগির সংখয্ক oলামােয় েকরাম e েরoয়ােয়তিট
gহণ কেরেছন। uk েরoয়ােয়েত হযরত iমাম (আ.) ফকীহেক pতয্াখয্ান করা eবং তার
শাসন- কতৃর্t o িবচােরর aিধকারেক gহণ না করার িবষয়িটেক মা‘ছূম iমামগেণর (আ.)
শাসন- কতৃর্t o িবচােরর aিধকারেক gহণ না করার o তােদর hkম pতয্াখয্ান করার সমতুলয্
বেল গণয্ কেরেছন eবং e কাজেক িতিন gনােহ কিবরাh o আlাh তা‘আলার aসntি র কারণ
বেল uেlখ কেরেছন। কারণ, মা‘ছূম iমামগেণর (আ.) hkম কবুল না করা hবh আlাh
তা‘আলার শরয়ী o আiনগত কতৃর্t gহণ না করার, বরং তােক pতয্াখয্ান করার সমতুলয্। আর
iমাম (আ.) eর gনাহেক িশরেকর পযর্ায়ভুk বেল গণয্ কেরন।
েগাটা iসলােমর iিতহােস মুজতািহদগণ e সতয্িটেক sীকার কেরেছন। aেনেক e িবষয়িট
িফকাh শােst eবং aেনেক eিটেক কালাম শােst আেলাচনা কেরেছন। পরবতর্ী কােলo, হযরত
iমাম েখােমiনী (রhঃ)- eর ঘিন িশষয্েদর aেনেক e িবষয়িট িনেয় কালাম শােst আেলাচনা
কেরেছন। an aেনেক িবষয়িট আমল সংkাn িবষেয়র মেধয্ আেলাচনা কেরেছন eবং রাTীয়
িবিধ- িবধান জারীর মাধয্েম েবলায়ােত ফকীh তেtt তােদর ‘আিkদাহেক বাsেব pমাণ
কেরেছন।
হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী মুজতািহেদর পk েথেক জারীকৃত
রাজৈনিতক বা রাTীয় আেদশেক ফকীহর eখিতয়ােরর কাযর্কিরতার িবশাল েkt িহেসেব গণয্
কেরেছন। e pসেঙ্গ িতিন মরহূম মীযর্ােয় শীরাযী২০ o মরহূম মীযর্া েমাহাmাদ তাkী শীরাযীর
বাsব কমর্নীিতেক দৃ াn িহেসেব uপsাপন কেরেছন। িতিন বেলনঃ “তামাক বজর্েনর জেn
মীযর্ােয় শীরাযী েয আেদশ জারী কেরিছেলন pকৃত পেk তা িছেলা eকিট রাTীয় আেদেশরi
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anrপ eবং তার anসরণ anাn ফকী গেণর জno oয়ােজব বা aবশয্ কতর্বয্ িছেলা।
তৎকােল al কেয়ক জন বােদ iরােনর oলামােয় েকরােমর সকেলi e আেদেশর anসরণ
কেরন।”
হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) আেরা বেলনঃ “মরহূম মীযর্া েমাহাmাদ তাকী শীরাযী যখন
িজহােদর আেদশ েদন -

যিদo তার নাম েদয়া হয় pিতরkা, তখন oলামােয় েকরােমর

সকেলi তার anসরণ কেরন। কারণ, eিট িছেলা eকিট hkমাত সংি
বstতঃ hkমাত সংি

আেদশ।”

বা রাTীয় আেদশ মুজতািহদ শাসেকর পk েথেক জারী করা হয়। িযিন e

ধরেনর আেদশ জারী কেরন িনঃসেnেহ িতিন মুজতািহেদর শাসন- কতৃর্েtর ধারণায় িবশব্াস
েপাষণ কেরন। আর িযিন পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী মুজতািহেদর আেদশ পালন কেরন
কাযর্তঃ িতিনo েবলায়ােত ফকীh তttেক sীকার কেরন। eভােব মুজতািহদ কতৃর্ক hkম জারী
eবং anাn oলামােয় েকরাম কতৃর্ক তা েমেন েনয়া o তদnযায়ী আচরণ করা েথেক e
িবষয়িটi ss হেয় যায় েয, েবলায়ােত ফকীh eকিট aতয্n spাচীন তtt। e িবষয়িটর সপেk
আেরা pমাণ ei েয, anাn ফকী গণo েবলায়ােত ফকীh তtt িনেয় আেলাচনা কেরেছন।
aতীেতর ফকী গেণর েকu েকu কাযর্তঃo েবলায়ােত ফকীহর eখিতয়ার সমূহেক বয্বহার
কেরেছন। িকnt e বয্াপাের হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)- eর ভূিমকার ৈবিশ য্ হেচ্ছ ei
েয, িতিন েবলায়ােত ফকীহেক iমামেতর িপছেন জুেড় িদেয়েছন eবং eভােব েবলায়ােতর
বৃkেক পtপlব o ফুেলফেল sেশািভত কেরেছন। বতর্মােনo iসলামী িবpেবর রাহবার হযরত
আয়াতুlাh খােমেনয়ীর পথিনেদর্শনায় e বৃেkর েগাড়ায় পািন িসঞ্চন করা হেচ্ছ eবং িদেনর পর
িদন kমাnেয় তা aিধকতর মেনারম o aিধকতর ssাd ফল pদান কের চেলেছ। বতর্মান যুেগর
oলামােয় েকরামo েবলায়ােত ফকীহর মহান মযর্াদােক বাsবতার ময়দােন েদখেত েপেয় eর
pিত িবেশষ দৃি রাখেছন eবং pায় সকেলi aপিরহাযর্ গণয্ কের কাযর্তঃ eর anসরণ করেছন।
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েবলায়ােত ফকীh িক anসnানীয়, নািক anভােব anসরণীয়?
জবাবঃ েবলায়ােত ফকীh িবষয়িট iমামেতর ধারাবািহকতায় uপsািপত হয়। আর iমামত হেচ্ছ
‘iলেম কালােমর eকিট আেলাচয্ িবষয়। ‘iলেম কালােম dীেনর েমৗিলক নীিতমালা তথা আlাh
তা‘আলার পিরচয়, নবুoয়াত, iমামত o পারেলৗিকক জীবন সmেকর্ আেলাচনা করা হয়।
মা‘ছূম iমামগেণর (আ.) iমামত pমািণত হoয়ার পর পরi জনগেণর করণীয় eবং পিরপূণর্
শতর্াবলীর aিধকারী dীনী েনতৃেtর িবষয়িট uপsািপত হয়। আর eর ফেলi েবলায়ােত ফকীহর
িবষয়িট আেলাচনায় আেস।
aতীেতর oলামােয় েকরাম িফকাh সmেকর্ আেলাচনা করেত িগেয় তােত েবলায়ােত ফকীh
সmেকর্ আেলাচনা o পযর্ােলাচনা কেরেছন। হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) e িবষয়িটেক িফকাh
শােstর আেলাচয্ িবষেয়র েkt েথেক বাiের িনেয় আেসন eবং eেক eর sকীয় sােন aথর্াৎ
কালাম শােst anভুর্k কেরন। eরপর িতিন িবচারবুিdর aকাটয্ দলীল o udৃিতেযাগয্ দলীল
সমূহ dারা e িবষয়িটেক eকিট পূণর্াঙ্গ আেলাচয্ িবষয়rেপ িবকিশত কেরন।
হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) েবলায়ােত ফকীh িবষয়িটেক েয দৃি েকাণ েথেক েদেখেছন eবং
েযভােব e িবষয়িটেক iমামেতর পর পরi o eর ধারাবািহকতা িহেসেব আেলাচনা কেরেছন
তার মাধয্েম িতিন eমন eক দৃি েকাণ ৈতরী কেরেছন যা েথেক eটাi pিতভাত হয়
েয, েবলায়ােত ফকীh হেচ্ছ dীেনর েমৗল নীিতমালা সমূেহর anভুর্k। আর েযেহতু dীেনর
েমৗিলক নীিতমালার েkেt an িবশব্াস েপাষণ ৈবধ নয়, েসেহতু e িবষয়িট pমােণর জেn
আমােদরেক aবশয্i anসnান, গেবষণা o িবচার- িবে ষণ করেত হেব eবং e িবষেয় an
িবশব্াস েপাষণ ৈবধ হেব না।
e সংশেয়র জবােব বলেত হয়ঃ
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১) eমন নয় েয, ‘iলেম কালােমর আoতাভুk িবষয় সমূেহর মেধয্ েকােনা িবষেয়i an িবশব্াস
েপাষণ করা ৈবধ হেব না। ‘iলেম কালােমর eমন aেনক িবষয়i রেয়েছ েয িবষেয় সাধারণ
মাnেষর জn িবেশষjেদর anসরণ করা জrরী।
২) েযেহতু েবলায়ােত ফকীh িবষয়িট iমামত সংkাn আেলাচনার ধারাবািহকতায় uপsািপত
হয়, েসেহতু eিট eকিট কালাম শাstীয় িবষয়। িকnt মুজতািহদ শাসেকর hkম েমেন চলা
aপিরহাযর্ কতর্বয্ (ফরয) - e দৃি েকাণ েথেক eবং েসi সােথ মুজতািহদ শাসেকর দািয়tকতর্বয্ eবং তার kমতা o eখিতয়ার িফকাh শােstর আেলাচয্ িবষয় সমূেহর anভুর্k বেল
পিরগিণত হয়।
হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)o e িবষয়িট িনেয় ‘iলেম কালােমর আেলাচয্ িবষয় িহেসেব
আেলাচনা কেরেছন। িতিন িবচারবুিdর aকাটয্ দলীেলর সাহােযয্ o কালাম শাstীয় পdিতেত
েবলায়ােত ফকীh সংkাn আেলাচনােক িবকিশত করার পর e িবষেয়র আেলাচনােক eমন eক
পযর্ােয় িনেয় েগেছন যার ফেল তা িফকাh শােstর সকল িবভােগর oপর ছায়া িবsার কেরেছ।
iিতপূেবর্ েযমন uেlখ করা হেয়েছ, পূবর্বতর্ী o সমকালীন oলামােয় iসলােমর সকেলi তােদর
িফকাহর gn সমূেহ েবলায়ােত ফকীh সmেকর্ আেলাচনা কেরেছন। আর আমরা জািন
েয, সাধারণ েলাকেদর জn িফkহী বয্াপাের pাj বয্িkেদর তথা মুজতািহদগেণর তাkলীদ বা
an anসরণ শুধু জােয়যi নয়, বরং েকােনা েকােনা েkেt ফরযo বেট।
৩) uপেরাk আেলাচনা েথেক ss েয, eক দৃি েকাণ েথেক েবলায়ােত ফকীh eকিট কালাম
শাstীয় িবষয় তথা uছূেল dীেনর anভুর্k িবষয়। িকnt pকৃিতগত িদক েথেক eিট হেচ্ছ ঐসব
িবষেয়র anতম েয সব িবষেয় বয্িkগতভােব anসnান o গেবষণা করা pিতিট েলােকর পেk
সmবপর নয়। কারণ, e িবষেয় গেবষণা o anসnােনর জn েয ধরেনর িবেশষjেtর pেয়াজন
তারা েস ধরেনর িবেশষjেtর aিধকারী নয়। aতeব, e বয্াপাের তােদর জn an বয্িkেদর
anসরণ aপিরহাযর্; তােদরেক eমন বয্িkর anসরণ করেত হেব িযিন e িবষেয় িবেশষj যার oপের তারা আsা রাখেত পাের।
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iসলামী pজাতnt iরােন েয েনতা সংkাn িবেশষj পিরষেদর িবধান রাখা হেয়েছ তার কারণo
eখােনi িনিহত। জনগণ মুজতািহদ ফকীহেক েচনার বয্াপাের e িবেশষjেদর oপর িনভর্র কের
থােক। তাi আমরা e uপসংহাের uপনীত হেত পাির েয, মুজতািহদ ফকীহেক েচনা o তার
আnগেতয্র িবষয়িট eকিট anসরণীয় িবষয়। কারণ, কালাম শাstীয় দৃি েকাণ anযায়ী, e
িবষয়িট হেচ্ছ েসi সব িবষেয়র anতম েয সব িবষেয় জনগণেক েদখেত হেব েয, যারা e
িবষেয় িবেশষj e িবষেয় তারা কী বেলন। uদাহরণ srপ, েযেহতু হযরত iমাম েখােমiনী
(রhঃ) e িবষেয় িবেশষj েসেহতু তােদরেক e িবষেয় তার কথােক েমেন িনেত হেব। আর
েযেহতু মুজতািহদ শাসেকর hkম মাn করা জনগেণর জn aপিরহাযর্ কতর্বয্, e কারেণ aথবা
মুজতািহদ শাসেকর দািয়t- কতর্বয্ কী eবং তার eখিতয়ােরর সীমােরখা কতখািন - egেলা
হেচ্ছ িফkহী িবষয়, aতeব, e বয্াপাের জনগণেক aবশয্i িবেশষjেদর anসরণ করেত হেব।
hা, আমরা মেন কির েয, েবলায়ােত ফকীh dীেনর েমৗল নীিতমালার ( )اﺻﻮل دﻳﻦanভুর্k, তেব
তা েকােনা sতnt মূলনীিত নয়, বরং তা iমামেতর মূলনীিত েথেক uৎসািরত হেয়েছ eবং তা
iমামেতর আoতাধীেনi aবsান করেছ। মুজতািহদ শাসক হেচ্ছন হযরত রাসূেল আকরাম
(সা.)- eর িdতীয় sেরর sলািভিষk বয্িk যার aবsান মা‘ছূম iমামগেণর (আ.) পের।
েবলায়ােত ফকীh বা মুজতািহেদর শাসন iমামেতর ছায়াতেল aবsান করেছ eবং মুজতািহদ
শাসেকর আnগতয্ করার জেn েকারআন মজীেদo আেদশ েদয়া হেয়েছ;

eকিট আয়ােত

েয, “uিলl আমর”- eর আnগেতয্র িনেদর্শ েদয়া হেয়েছ, মুজতািহদ শাসকi হেচ্ছন েসi uিলl
আমর।
িকnt eসব িকছু সেtto eটা pমািণত হয় না েয, েবলায়ােত ফকীহর িবষয়িট eকিট anসnানীয়
o গেবষণা কের gহণ করার িবষয়। eসব আেলাচনা েথেক যা pমািণত হয় তার ফেল e িবষয়িট
কালাম শােst আেলাচয্ বেল pিতভাত হয়। িকnt েকােনা িবষয় ‘iলেম কালােমর আেলাচয্ িবষয়
হoয়ার মােনi e নয় েয, তা aিনবাযর্ভােবi গায়ের তাkলীদী২১ হেব। বstতঃ e িবষয়িটেক
িফকাh শােstর কতক িবষেয়র সমপযর্ায়ভুk গণয্ করা হেল তার ফেল িবষয়িট aিধকতর ss
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হেব eবং eর ফেল, uপsািপত p াবলীর utর o সমsাবলীর সমাধানo aিধকতর ss
হেব।
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িবচারবুিdর দলীল িক েবলায়ােত ফকীহর যথাথর্তা pমাণ করেত সkম?
জবাবঃ েবলায়ােত ফকীh বা পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী মুজতািহদ শাসেকর শাসন- কতৃর্t
pমােণর জn েয সব দলীল- pমাণ uপsাপন করা হয় তা di ধরেনর ◌ঃ িবচারবুিdর দলীল o
udৃিতেযাগয্ দলীল। বােরা iমামী িশয়া মাযহােবর anসারী uছূল শােst িবেশষj oলামােয়
েকরােমর দৃি েত শরীয়েতর েয েকােনা hkম pমােণর জn aবশয্i েকােনা আয়াত বা েকােনা
হাদীেছর দলীল থাকেতi হেব - eটা aপিরহাযর্ নয়। বরং িবচারবুিd o িবচারবুিdর aকাটয্
রায় েথেকo iসলামী িফকাহর আ কােমর মধয্কার েকােনা hkম পাoয়া সmব হেত পাের eবং
তা pমাণ করা েযেত পাের।
eখােন িবচারবুিdর দলীল কথািটর মােন হেচ্ছ িবচারবুিdর eমন রায় যার সাহােযয্ শরয়ী hkেম
uপনীত হoয়া সmব। আর িবচারবুিdর রায় সংkাn jান েথেক শরয়ী hkেমর jােন uপনীত
হoয়া সmব। e কারেণi িশয়া মাযহােবর anসারী oলামােয় েকরাম িবচারবুিdর রায়েক
hjাত২২ িহেসেব গণয্ কের থােকন। আর িবচারবুিdর রায় েয hjাত - eটা pমাণ করার জn
তারা ‘আkl- eর হjাত হoয়া সmিকর্ত মুতাoয়ািতর হাদীছ সমূেহর দলীল েপশ কের
থােকন। eসব হাদীছ o েরoয়ােয়ত েথেক eকিট িবষয় aকাটয্ভােব pমািণত হয় েয, ‘আkl বা
িবচারবুিd হেচ্ছ eমন eকিট িবষয় যার সাহােযয্ আlাh তা‘আলার iবাদাত করা হয় eবং eর
সাহােযয্i েবেহশত aিজর্ত হয়। আর িবচারবুিdর সাহােযয্ েয রায় পাoয়া যায় তা হেচ্ছ মাnেষর
anেলর্ােক বসবাসকারী পয়গাmর২৩ aথর্াৎ ‘আkl - যা তার িনকট e রায় েপৗঁেছ িদেয়েছ।
aতeব, িফkহী দৃি েত েবলায়ােত ফকীh pমােণর জn িবচারবুিdর দলীল েথেক সাহাযয্
gহেণর মূলয্ েকােনা িদক েথেকi udৃিতেযাগয্ দলীল aথর্াৎ েকারআন মজীেদর আয়াত eবং
হাদীছ o েরoয়ােয়েতর সাহােযয্ pমাণ করার তুলনায় কম নয়।
িবচারবুিd েযমন hkমাত pিত া o পিরচালনােক aপিরহাযর্ গণয্ কের, েতমিন iসলামী সমােজ
পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী nায়বান মুজতািহদ শাসেকর uপিsিত eবং iসলামী hkমােতর
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শীষর্ দািয়েt তার aবsান eকিট aপিরহাযর্ িবষয়। aতeব, িনিdর্ধায় বলা েযেত পাের েয, e
িবষেয় িবচারবুিdo রায় pদান কের। কারণ, nায়বান মুজতািহদ শাসক বয্তীত iসলামী hkমাত
েকােনা aথর্ বহন কের না।
সনদ o সনেদর dারা pিতপnতার দৃি েকাণ েথেক যারা e সংkাn udৃিতেযাগয্ দলীল সমূেহর২৪
মেধয্ trিট েদখেত পান তারা িবচারবুিdর দৃি েত িবষয়িটর pিত সমথর্ন জািনেয় থােকন। তারা
বেলনঃ eকিট iসলামী সমােজ dীনী আ কাম বাsবায়েনর জn পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী
মুজতািহদ শাসেকর েনতৃেt eকিট রাTবয্বsা o সরকার pিত া ছাড়া গতয্nর েনi। িতিন হেবন
eমন eকজন ফকীh িযিন িফkহী তথয্সূtািদ িচিhত করেত eবং তা বয্বহার কের সকল বা
aিধকাংশ শরয়ী আ কাম eবং iসলােমর সাধারণ িবিধ- িবধান িনণর্য় করেত সkম।
হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) তার ‘েবলায়ােত ফকীh’ gেn বেলনঃ “েবলায়ােত ফকীh হেচ্ছ ঐ
সব িবষেয়র anভুর্k eকিট িবষয় েযgেলার যথাথর্তার সেতয্ uপনীত হoয়ার জn িবষয়িট
সmেকর্ ধারণা থাকাi যেথ ; eজn দলীল- pমাণ o যুিk uপsাপেনর েতমন eকটা pেয়াজন
েনi। eর মােন হেচ্ছ ei েয, েয েকu iসলােমর ‘আkােয়দ o iসলামী আহকাম সmেকর্
eমনিক েমাটামুিট ধারণার aিধকারী থাকেলo, যখনi েবলায়ােত ফকীh িবষয়িটেত uপনীত হয়
তখিন েস িবষয়িট hদয়ঙ্গম করেত পাের, আর সােথ সােথi েস তার সতয্তা o যথাথর্তায়
uপনীত হয় eবং e িবষয়িটেক eকিট aপিরহাযর্ o sতঃpমািণত িবষয় rেপ েদখেত পায়।”
anিদেক হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) েবলায়ােত ফকীh তtt pমােণর জেn aতয্n sদৃঢ়
udৃিতেযাগয্ দলীলo uপsাপন কেরেছন। িকnt যারা udৃিতেযাগয্ দলীেলর িভিtেত তা gহণ
করেত আপিt কেরন তােদর আপিtর জবােব িতিন তার আল- বাi‘ (  )اﻟﺒﻴﻊgেnর িdতীয় খেN
aতয্n চমৎকার ভাষায় মnবয্ কেরনঃ “েবলায়ােত ফকীh হেচ্ছ (িবচারবুিdর দৃি েত) aপিরহাযর্
িবষয় সমূেহর anতম; eজn েকােনা ধরেনর যুিk o দলীল- pমাণ uপsাপন করার pেয়াজন
হয় না।”
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মরহূম আয়াতুlাh আল- ‘uযমা বুrজাদর্ীo েবলায়ােত ফকীh pমােণর জn িবচারবুিdর দলীেলর
আ য় gহণ কেরেছন। িতিন তার “আল- বাদrয যােহরফী ছালািতl জুমু‘আেত oয়াl মুসােফর”
gেnর ৫৮ নং পৃ ায় বেলনঃ “সামিgকভােব (িবচারবুিdর দৃি েত) িনঃসেnেহ nায়বান ফকীh
জনগণ জিড়ত eমন grtপূণর্ কাজকেমর্র েkেt মা‘ছূম iমামগেণর (আ.) পk েথেক
িনেয়ািজত, আর e িবষয়িট (েবলায়ােত ফকীh) pমােণর জn oমর িবন হানযালাহর “মাkবুলাh”
িহেসেব িবখয্াত েরoয়ােয়েতর আ য় gহণ aপিরহাযর্ নয়, যিদo uk েরoয়ােয়তo eক
দৃি েকাণ েথেক e িবষয়িটর সপেk dয্থর্হীন ভাষায় সাkয্ িদেচ্ছ।”
িবচারবুিdর aকাটয্ দলীল মাnেষর জn েখাদায়ী আiন- কাnন o সামািজক েনতৃেtর
aপিরহাযর্তােক ss ভােব তুেল ধের। িবচারবুিdর aকাটয্ দলীল iসলামী সমােজর জn
শৃঙ্খলােক aপিরহাযর্ গণয্ কের eবং eকi কারেণ তা dীনী hkমাত pিত ার aপিরহাযর্তা pমাণ
কের। িবচারবুিdর েয aকাটয্ দলীল নবুoয়াত o iমামেতর aপিরহাযর্তা pমাণ কের েসi aিভn
দলীলi হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর আtেগাপনরত থাকার যুেগ মানব সমােজর জn eমন
eকজন বয্িkর দাবী কের িযিন হেবন iসলামী আiন- কাnেন িবেশষj, মুজতািহদ o
আমানতদার - িযিন iসলামী সমােজর েনতৃt- কতৃর্t o aিভভাবকেtর দািয়t gহণ করেবন
eবং iসলামী আiন- কাnন বাsাবায়েনর দািয়t পালন করেবন। েস বয্িk হেবন পিরপূণর্
শতর্াবলীর aিধকারী মুজতািহদ। িবচারবুিdর e দলীল পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী মুজতািহদ
শাসেকর শাসন- কতৃর্েtর মূলনীিতেক ss o aকাটয্ভােব pমাণ কের।
aতঃপর p েথেক যায় েয, েকাn মুজতািহদ সমােজর শাসন- কতৃর্t o aিভভাবকেtর দািয়t
gহণ করেবন? eটা eকটা sতnt িবষয়। e বয্াপাের িবেশষj বয্িkগেণর দািয়t হেচ্ছ েকােনা
eকজন sিনিদর্

মুজতািহদ বয্িkেক পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী মুজতািহদ িহেসেব সাkয্

pদান করা। আর তােদর েস সাkয্ সাধারণ জনগেণর জn aকাটয্ দলীল িহেসেব পিরগিণত
হেব। জনগেণর uিচৎ হেব তােকi সবর্ািধক jানী, পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী o sেযাগয্তম
মুজতািহদ িহেসেব গণয্ করা। তেব eর মােন e নয় েয, িবেশষj বয্িkগণ uk মুজতািহদেক
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ে

তম jানীর পেদ aিধি ত করেলন। বরং pকৃত বয্াপার হেলা ei েয, মুজতািহদ শাসক

sয়ং আlাh তা‘আলার পk েথেক মেনানীত; িবেশষjগণ তােক খুঁেজ েবর কেরন o িচিhত
কেরন মাt। আর e িবষেয় িবেশষjেtর কারেণ তারা যখন তােক িচিhত করেত সkম হন
তখন তারi সাkয্ েদন eবং তােক পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী মুজতািহদ শাসক িহেসেব
সমােজর কােছ পিরিচত কিরেয় েদন। িবচারবুিdo e পnািটেক gহণ কের eবং সমােজর
মাnেষর জn e ধরেনর মুজতািহদ শাসেকর আেদশ- িনেষধ েমেন চলােক aপিরহাযর্ গণয্ কের।
udৃিতেযাগয্ িবিভn দলীেলo েবলায়ােত ফকীh িবষয়িটেক eমন ss ভােব তুেল ধরা হেয়েছ
েয, eর ফেল ss িবচারবুিdর aিধকারী মাnষ িবচারবুিdজাত দলীল o udৃিতেযাগয্ দলীেলর
রােয়র িভিtেত েবলায়ােত ফকীh িবষয়িটেক িনিdর্ধায় েমেন েনয় eবং মুজতািহদ শাসেকর
আnগতয্ o anসরণ করেত থােক।
iিতপূেবর্ েযমন uেlখ করা হেয়েছ, েবলায়ােত ফকীh বা মুজতািহেদর শাসেনর যথাথর্তা o
েযৗিkকতা pমােণর জn েকবল িবচারবুিdর দলীলi যেথ । আর েস দলীল eমন পযর্ােয়র
েয, যারা e িবষয়িটেক েমেন িনেত আপিt কেরন িবচারবুিdর দলীল তােদরেক তার
(িবচারবুিdর দলীেলর) সামেন আtসমপর্ণ করেত বাধয্ কের eবং তােদরেক মুজতািহদ
শাসেকর আnগতয্ o anসরেণ আgহী কের েতােল। e কারেণi, যারা েবলায়ােত ফকীহেক
িবচারবুিdর aকাটয্ রায় dারা pমািণত eকিট িবষয় বেল মেন কেরন eবং বেলন েয, eিট eকিট
aপিরহাযর্ িবষয়, তােদর মেত, হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর আtেগাপনরত থাকার যুেগ
েবলায়ােত ফকীh বা মুজতািহেদর শাসন হেচ্ছ eকিট sতঃpমািণত িবষয় eবং e কারেণ তা
pমােণর জn আলাদা েকােনা দলীল- pমােণর pেয়াজন েনi। কারণ, জনগেণর জn রােTর
pেয়াজন রেয়েছ eবং রােTর জn শাসেকর pেয়াজন রেয়েছ। আর e দািয়েtর জn সেবর্াtম
হেচ্ছন eমন বয্িk িযিন jানী, চিরtবান, দূরদৃি র aিধকারী o gনাh েথেক দূের aবsানকারী।
হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর আtেগাপনরত থাকার যুেগ েয বয্িk মা‘ছূম iমােমর (আ.)
aিধকতর িনকটবতর্ী, শাসন kমতার দািয়t বহেনর জn িতিন aিধকতর েযাগয্। আর e ধরেনর
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বয্িk হেচ্ছন িযিন মুজতািহদ, iসলাম িবেশষj o তাকoয়ার aিধকারী eবং জনগণ o
সমােজর সামি ক কাযর্াবলী সmাদেনর জn pেয়াজনীয় jান o েযাগয্তা রােখন। sয়ং আlাh
তা‘আলাo হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর আtেগাপনরত থাকার যুেগ e ধরেনর বয্িkেক
সমােজ iসলােমর সামি ক o সামািজক আহকাম বাsবায়েনর জn anমিত িদেয়েছন। e
িবষেয় যারা িবেশষj তােদর দািয়t হেচ্ছ eমন বয্িkেক সমােজর িনকট পিরচয় কিরেয়
েদয়া, আর জনগেণর দািয়t হেচ্ছ িবেশষjেদর রােয়র anসরেণ তার আnগতয্ করা, তােক
সবর্াtকভােব সাহাযয্- সহযািগতা করা o তার hkম েমেন চলা।
েকােনা িবচারবুিdi eর িবপরীেত রায় pদান কের না। আর ss িবচারবুিdর রােয়র িভিtেত
আমােদর েয jান হয় তা আমােদরেক শরয়ী hkেম েপৗঁেছ েদয় eবং েস hkম আমােদর জn
hjাত বা aকাটয্ দলীল। কারণ, িবচারবুিdর রায় eবং িবচারবুিd আেরা যা িকছু পযর্েবkণ কের
তা aকাটয্ শরয়ী দলীল সমূেহর anতম। আর, eটা aতয্n ss

েয, িবচারবুিdর রােয়র

aকাটয্ দলীল হoয়ার বয্াপাের সেnহ েপাষণ করা সেnহবাদী ধয্ান- ধারণার o সেnহবাদী
তেtt িবশব্াসী হoয়ার িনদশর্ন মাt।
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েবলায়ােত ফকীh pমােণর udৃিতেযাগয্ দলীল কী?
জবাবঃ e িবষেয় udৃিতেযাগয্ দলীল হেচ্ছ েসi সব েরoয়ােয়ত যােত বলা হেয়েছ েয, সাধারণ
জনগেণর জn তােদর রাTীয় pেয়াজন পূরেণর লেkয্ ফকীh বা মুজতািহদগেণর শরণাপn হoয়া
aপিরহাযর্ aথবা েয সব হাদীেছ ফকী গণেক নবী- রাসূলগেণর (আ.) “আমানেতর ধারক- বাহক”
(  )اُﻣﻨﺎء, “খলীফাh” o “utরািধকারী” িহেসেব eবং কমর্দািয়tশীল বেল uেlখ করা হেয়েছ।
আমরা eখােন eসব দলীেলর কেয়কিটর uেlখ করিছ ◌ঃ
১) েশখ ছাদূক (রhঃ) তার িবখয্াত হাদীছ- gn “মাn লা iয়াহযুrl ফাkীh”েত িনেmাk হাদীছিট
udৃত কেরেছনঃ

 ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ و: ﻗﻴﻞ. اﻟﻠﻬﻢ ارﺣﻢ ﺧﻠﻔﺎﺋﯽ:( ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ )ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و آﻟﻪ:(ﻗﺎل اﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ )ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
.ﻣﻦ ﺧﻠﻔﺎؤک؟ ﻗﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮوون ﻋﻨﯽ ﺣﺪﻳﺜﯽ و ﺳﻨﺘﯽ
“আমীrল মু’িমনীন (আ.) বেলনঃ রাসূলুlাh (সা.) বেলনঃ েহ আlাh! আমার খলীফােদর pিত
angহ কrন। তােক p

করা হেলাঃ েহ আlাহর রাসূল! আপনার খলীফাh কারা? িতিন

বলেলনঃ যারা আমার িনকট েথেক আমার হাদীছ o আমার snাত বণর্না কের।”
হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) তার আল- বাi‘ ( )اﻟﺒﻴﻊ

gেnর ৪৬২ নং পৃ ায় বেলেছনঃ

“হযরত রাসূেল আকরাম (সা.)- eর েখলাফত o sলািভিষkতার িবষয়িট iসলােমর iিতহােসর
সূচনা কাল েথেকi ss তাৎপেযর্র aিধকারী িছেলা eবং eেত েকােনা রকেমর dেবর্াধয্তা বা
as তাi িছেলা না। তখন যিদ েখলাফেতর িবষয়িট েবলায়াত o hkমােতর বািhক তাৎপযর্
বহন না- o কের থােক, েতা কম পেk e তাৎপযর্ বহন করেতা েয, েবলায়াত o hkমাত হেচ্ছ
েখলাফেতর sদৃঢ়তম o ss তম িনদশর্ন।”
হযরত iমাম তার ‘েবলায়ােত ফকীh’ gেnর ৭৯ নং পৃ ায় বেলনঃ “e বয্াপাের সেnেহর
েকােনা aবকাশ েনi েয, আেলাচয্ হাদীেছর uিkেত ঐ সব হাদীছ- বণর্নাকারীেক anভুর্k গণয্
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করা হয় িন যােদর বয্াপাের কােতব বা িলিপকার কথািট pেযাজয্। কারণ, eকজন েলখক বা
িলিপকার হযরত রাসূলুlাh (সা.)- eর খলীফাh হেত পােরন না, বরং eখােন খলীফাহ বলেত
ফকী গণেক বুঝােনা হেয়েছ।”
হযরত iমাম তার eকi gেnর ৮১ নং পৃ ায় eকi আেলাচনার ধারাবািহকতায় িলেখেছনঃ
“aতeব, uk হাদীছ েথেক েয েবলায়ােত ফকীh pমািণত হয় e বয্াপাের েকােনাi সেnহ করা
uিচৎ নয়। কারণ, eখােন েখলাফত মােন নবুoয়ােতর সকল িদকেক শািমলকারী
sলািভিষkতা।”
২) e িবষেয় ফকী গেণর মেধয্ েয েরoয়ােয়তিট িবেশষভােব িবখয্াত তা “তাokী‘ শারীফ”
নােম সবর্ািধক sপিরিচত। মরহূম েশখ ছাদূক তার েলখা “আকমালুd দীn” gেn (pথম খN, পৃঃ
৪৮৩) e েরoয়ােয়তিট udৃত কেরেছন। iসহাক িবন iয়াkব হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর
িনকট eকিট পt িলেখন eবং তােত তার িনকট জানেত চান ◌ঃ হযরত iমােমর (আ.) দীঘর্
আtেগাপেনর যুেগ েয সব ঘটনা সংঘিটত হেব eবং যুগ িজjাসার uদয় হেব েস সেবর েবলায়
আমােদর করণীয় কী?
হযরত iমাম মা দী (আ.) e pে র জবােব iসহাক িবন iয়াkবেক িলেখ পাঠান ◌ঃ
.و اﻣﺎ اﳊﻮادث اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﺎرﺟﻌﻮا ﻓﻴﻬﺎ اﻟﯽ رواة اﺣﺎدﻳﺜﻨﺎ ﻓﺎ ﻢ ﺣﺠﺘﯽ ﻋﻠﻴﮑﻢ و اﻧﺎ ﺣﺠﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ
“আর udূত ঘটনাবলীর েkেt েতামরা আমােদর হাদীছ বণর্নাকারীেদর িনকট গমন
কেরা, কারণ, তারা হেচ্ছন েতামােদর oপর আমার hjাত eবং আিম তােদর oপর আlাহর
hjাত।”
eখােন ‘udূত ঘটনাবলী’ (  )اﳊﻮادث اﻟﻮاﻗﻌﺔবলেত আিভধািনক দৃি েত েকােনাভােবi শরয়ী
আ কােমর সােথ সংি

ঘটনাবলীেক বুঝােনা হয় িন। বরং iসহাক িবন iয়াkেবর pে র

uেdশয্ িছেলা হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর আtেগাপনরত থাকার যুেগ সংঘিটতবয্ সামািজক
রাজৈনিতক ঘটনাবলী o iসলামী সমােজ udবনীয় সমsাবলী।
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হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) তার ‘েবলায়ােত ফকীh’ gেnর ১০৩ নং পৃ ায় বেলনঃ
“েরoয়ােয়েত বিণর্ত ‘udূত ঘটনাবলী’ ( )اﳊﻮادث اﻟﻮاﻗﻌﺔ

বলেত শরয়ী আহকাম সংি

সমsাবলীেক বুঝােনা হয় িন। বরং eর dারা হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর আtেগাপনরত
থাকার যুেগর aভূতপূবর্ সামািজক ঘটনাবলী eবং জনগণ o মুসলমানেদর সমsাবলীর কথা
বুঝােনা হেয়েছ।”
মরহূম েশখ আনছারী তার ‘মাকােসব’ gেnর ১৫৫ নং পৃ ায় িলেখেছনঃ uk হাদীেছ যা বলা
হেয়েছ তা েথেক বুঝেত পাির েয, e েরoয়ােয়তিটর uেdশয্ হেচ্ছ রাজৈনিতক o রাTীয়
িবষয়ািদ।”
iিতপূেবর্ েযমন আভাস েদয়া হেয়েছ uk েরoয়ােয়েতর বণর্নাকারীগণo হেচ্ছন iসলােমর
ফকীh। হাদীছ বণর্নাকারীেক aবশয্i hjাত o েকােনা িনভর্রেযাগয্ শরয়ী দলীেলর িভিtেত
তার েরoয়ােয়তেক মা‘ছূম iমাম (আ.) পযর্n েপৗঁছােত সkম হেত হেব। e িবেশষjt িফকাh
শােstর সােথ সংি

eবং iসলােমর ফকী গণ তথা মুজতািহদগণ e িবেশষjেtর aিধকারী।

আয়াতুlাh মা‘েরফাত২৫ o e দৃি েকাণ েথেকi তার ‘েবলায়ােত ফকীh’ gেnর ৭৮ নং পৃ ায়
িলেখেছনঃ “uk েরoয়ােয়েত বিণর্ত  ﺣﺠﺘﯽ ﻋﻠﻴﮑﻢকথার aথর্ হেচ্ছ মা‘ছূম iমাম (আ.)- eর
িনরuশ েবলায়ােতর anrপ।”
aতeব, েদখা যােচ্ছ েয, at েরoয়ােয়ত েথেকo েবলায়ােত ফকীh pমািণত হয়। কারণ, eর
বণর্নাকারীরাo হেচ্ছন েসi মুজতািহদ o oলামােয় dীন। তারা হেচ্ছন েসi ফকীh বা মুজতািহদ
যারা মা‘ছূম iমাম (আ.)- eর eখিতয়ােরর িনরuশ শাসন- কতৃর্েtর aিধকারী।”
৩) oমর িবন হানযালাh কতৃর্ক হযরত iমাম জাফর সােদক (আ.) েথেক বিণর্ত েরoয়ােয়ত। e
েরoয়ােয়তিট সকেলর িনকটi গৃহীত হেয়েছ, েয কারেণ eিট ‘েরoয়ােয়েত মাkবুলাh’ নােম
pিসিd লাভ কেরেছ। আlামা hর ‘আমুলী২৬ তার “oয়াসােয়লু শী‘আh” gেn (১৮তম খN, পৃঃ
৯৮) িলেখেছনঃ oমর িবন হানযালাh বেলনঃ
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“িশয়ােদর মধয্কার d’জন েলাক - যােদর মেধয্ ঋণ বা মীরাছ িনেয় িবেরাধ িছেলা eবং তারা
সমকালীন শাসক কতৃর্ক িনেয়ািজত িবচারেকর িনকট ফয়সালার জn িগেয়িছেলা, তােদর
বয্াপাের iমাম সােদক (আ.)েক িজেjস করলাম েয, তােদর e কাজ িক ৈবধ িছেলা?
“জবােব iমাম বলেলনঃ েয বয্িki যথাথর্ দাবী বা িমথয্া দাবী িনেয় তােদর কােছ যায়, pকৃত
পেk েস তাগূেতর কােছ aথর্াৎ aৈবধ শাসেকর কােছ েগেলা eবং তােদর রােয়র িভিtেত েস যা
িকছু gহণ করেলা, pকৃত পেk েস তা হারাম পnায় gহণ করেলা, যিদo েস যা gহণ করেলা তা
তার aকাটয্ aিধকার হেয় থােক। কারণ, েস তা তাগূেতর রােয়র িভিtেত gহণ কেরেছ, aথচ
তােদরেক pতয্াখয্ান করার জn তােক আেদশ করা হেয়েছ। আlাh তা‘আলা সূরাh িনসা- র
৬০ নং আয়ােত eরশাদ কেরেছনঃ
.()ﻳﺮﻳﺪون ان ﻳﺘﺤﺎﮐﻤﻮا اﻟﯽ اﻟﻄﺎﻏﻮت و ﻗﺪ اﻣﺮوا ان ﻳﮑﻔﺮوا ﺑﻪ
“তারা িবচার- ফয়সালা পাoয়ার জেn তাগূেতর কােছ েযেত চায়, aথচ তােদরেক আেদশ েদয়া
হেয়েছ তােক pতয্াখয্ান করার জn।”
“iমামেক িজেjস করলাম ◌ঃ তাহেল ei di বয্িk তােদর মধয্কার িবেরােধর বয্াপাের কী
করেব?
“iমাম eরশাদ কেরনঃ েয বয্িk আমােদর হাদীছ বণর্না কের eবং আমােদর দৃি েত যা হালাল
o হারাম েস বয্াপাের সতকর্ দৃি

রােখ eবং আমােদর আহকােমর সােথ ভােলাভােব

পিরিচত, তার কােছ যােব eবং তার hkমেক সnt িচেt েমেন েনেব।
( iমাম বেলনঃ)

 ﻓﺎذا ﺣﮑﻢ ﲝﮑﻤﻨﺎ ﻓﻠﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﺎﳕﺎ اﺳﺘﺨﻒ ﲝﮑﻢ اﷲ وﻋﻠﻴﻨﺎ رد و اﻟﺮاد ﻋﻠﻴﻨﺎ،ﻓﺎﻧﯽ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻋﻠﻴﮑﻢ ﺣﺎﮐﻤﺎ
.ﮐﺎﻟﺮاد ﻋﻠﯽ اﷲ و ﻫﻮ ﻋﻠﯽ ﺣﺪ اﻟﺸﺮک ﺑﺎﷲ
“aবশয্i আিম তােক েতামােদর oপর শাসক o িবচারক িনেয়াগ কেরিছ। aতeব, েস যখন
আমােদর ফয়সালা anযায়ী ফয়সালা কের তখন েয বয্িk তা gহণ না কের েস আlাহর
ফয়সালােক grtহীন গণয্ করেলা eবং আমােদরেক pতয্াখয্ান করেলা, আর আমােদরেক
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pতয্াখয্ানকারী আlাহেক pতয্াখয্ানকারীর সমতুলয্ eবং তার েস কাজ আlাহর সােথ িশরকeর পযর্ায়ভুk।”
eটা ss

েয, iমাম (আ.) েযখােন বেলনঃ “েয বয্িk আমােদর হাদীছ বণর্না কের eবং

আমােদর দৃি েত যা হালাল o হারাম েস বয্াপাের সতকর্ দৃি রােখ eবং আমােদর আহকােমর
সােথ ভােলাভােব পিরিচত” (  )ﻗﺪ روی ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ و ﻧﻈﺮ ﻓﯽ ﺣﻼﻟﻨﺎ و ﻋﺮف اﺣﮑﻤﻨﺎেসখােন শরীয়ােতর
আহকাম o dীনী িবষয়ািদেত িবেশষj ফকীh o মুজতািহদ ছাড়া আর কাuেক বুঝােত চান িন।
কারণ, an কােরা েkেt e কথা pেযাজয্ হেত পাের না। aতeব, সেnহাতীতভােবi হযরত
iমাম জাফর সােদক (আ.) ফকীh o oলামােয় dীনেক জনগেণর oপর শাসক o িবচারক
িহেসেব পিরচয় কিরেয় িদেয়েছন eবং ফকীহর ফয়সালােক তার িনেজর ফয়সালা িহেসেব গণয্
কেরেছন। বলা বাhলয্ েয, মাছূম iমাম (আ.)- eর hkম েমেন চলা ফরয তথা aপিরহাযর্
কতর্বয্। aতeব, ফকীহর ফয়সালা েমেন েনয়া o তার আnগতয্ করাo ফরয।
হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) তার ‘েবলায়ােত ফকীh◌্’ gেnর ১২২ নং পৃ ায় িলেখেছনঃ
“eেত সেnেহর েকােনা aবকাশ েনi েয, iমাম (আ.) ফকীহগণেক hkমাত o িবচারকােযর্র
জেn মেনানীত কেরেছন। আর সাধারণ মুসিলম জনগেণর জn iমাম (আ.)- eর আেদশ েমেন
চলা aপিরহাযর্।”
আয়াতুlাh iusফ ছােন‘ঈ২৭ তার ‘েবলায়ােত ফকীh’ gেnর ১২৪ নং পৃ ায় িলেখেছনঃ “আমার
মেত e েরoয়ােয়তিট হেচ্ছ ঐ সব েরoয়ােয়েতর anতম যা ফকীহর জn শাসন- কতৃর্t িনধর্রণ
কের িদেয়েছ। e ছাড়াo e েরoয়ােয়েত e জাতীয় anাn েরoয়ােয়েতর েচেয় aিতিরk িকছুo
আেছ। তা হেচ্ছ, eমনিক বয্িkর যিদ দৃঢ় pতয্য় হয় েয, ফকীh ভুল করেছন তা সেtto বয্িkর
জn ফকীহর hkেমর আnগতয্ করা o তার আেদেশর সামেন আtসমপর্ণ করা aপিরহাযর্।
oমর িবন হানযালাহর বিণর্ত ‘সবর্জনগৃহীত’ (  )ﻣﻘﺒﻮﻟﺔেরoয়ােয়েতর eিটi িবেশষ ৈবিশ য্।”
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আয়াতুlাh জাoয়াদী aেমালী২৮ o e িবষয়িটেক eকi দৃি েত েদেখেছন। িতিন তার ‘েবলায়ােত
ফকীh’ gেnর ১৯১ পৃ ায় িলেখেছনঃ “িবে ষণ o গেবষণা শিkর aিধকারী হাদীছ বণর্নাকারী
aথর্াৎ িযিন িফক্হী িবষেয় মতামত দােনর েযাগয্তা রােখন eবং িতিন iজিতহাদী দৃি েকাণ
েথেক মতামত বয্k কেরন aথর্াৎ হযরত রাসূেল আকরাম (সা.)- eর utরািধকারী আেলেম
dীন, িতিন eকিদেক েযমন জনগেণর (িবেরাধীয় িবষয়ািদর) িবচারক, েতমিন িতিন শাসকo
বেট।”
uপেরাk েরoয়ােয়েত েযভােব তাগূত eবং ৈsরাচারী জােলম শাসেকর o তার িনেয়ািজত
িবচারেকর িনকট েযেত িনেষধ করা হেয়েছ, েতমিন তার িবকl িহেসেব ৈবধ শাসক o িবচারক
িনেয়াগ করা হেয়েছ - যােত uk িনেষধাjার পাশাপািশ udূত সমsাবলীর সমাধানo সmব
হয়।
আয়াতুlাh তাকী েমসবাh iয়াযদী২৯ তার ‘েবলায়ােত ফকীh’ gেnর ১০৩ নং পৃ ায় বেলনঃ “

ً ( ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻋﻠﻴﮑﻢ ﻗﺎﺿﻴﺎতােক েতামােদর oপর িবচারক িনেয়াগ কেরিছ) না বেল ei েয বলা হেয়েছ
( ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻋﻠﻴﮑﻢ ﺣﺎﮐﻤﺎতােক েতামােদর oপর শাসক িনেয়াগ কেরিছ -

িযিন িবচারকo

বেট), eতdভেয়র মেধয্ পাথর্কয্ রেয়েছ। তা হেচ্ছ  ﺣﺎﮐﻢশbিট aেনক েবশী বয্াপক aথর্েবাধক
eবং eেত রাT o শাসন- কতৃর্েtর সােথ সংি

সকল কাজকমর্ o সকল িবষয় anভুর্k বুঝায়।”

৪) মরহূম kলাiনী৩০ তার “uছূেল কাফী” gেn (১ম খN, পৃঃ ৫৮) বেলনঃ “রাসূলুlাh (সা.)
eরশাদ কেরেছনঃ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻣﻨﺎء اﻟﺮﺳﻞ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺪﺧﻠﻮا ﻓﯽ اﻟﺪﻧﻴﺎ

-

“ফকী গণ নবী- রাসূলগেণর

আমানত বহনকারী যতkণ না dিনয়ায় pেবশ কের।” িজেjস করা হেলাঃ েহ আlাহর রাসূল!
eখােন dিনয়ায় pেবেশর মােন কী? িতিন eরশাদ করেলনঃ শাসকেদর আnগতয্ o anসরণ।
যখনi তারা রাজা- বাদশাহেদর o শিk- kমতার aিধকারীেদর anসরণ করেব তখন িনেজেদর
dীেনর েহফাযেতর লেkয্ তােদরেক পিরহার কের চেলা।”
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হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) েয ফকী গণেক নবী- রাসূলগেণর (আ.) আমানত বহনকারী বেল
uেlখ কেরেছন তােত িতিন তােদর আমানত বহনকারী হoয়ার িবষয়িটেক েকােনা িকছুর মেধয্
সীমাবd কেরন িন। তারা সকল িবষেয়i রাসূলুlাh (সা.)- eর আমানত বহনকারী। ফকী গণ
আlাh তা‘আলার আiন- কাnেনর বয্াপাের, uk আiন- কাnন কাযর্কর করেণর বয্াপাের o
জনগেণর মেধয্ িবচার- ফয়সালা করার বয্াপাের তথা েখাদায়ী আiেনর বাsব rপায়েনর বয্াপাের
নবী- রাসূলগেণর (আ.) আমানেতর বহনকারী।
হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) তার ‘েবলায়ােত ফকীh’ gেnর ৯২ নং পৃ ায় اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻣﻨﺎء اﻟﺮﺳﻞ
হাদীছ pসেঙ্গ বেলনঃ “aথর্াৎ নবী- রাসূলগেণর (আ.) যত রকেমর দািয়t- কতর্বয্ িছেলা
nায়পরায়ণ o ভারসাময্পূণর্ ফকী গণ তার সব িকছুi আঞ্জাম েদয়ার জn দািয়tশীল।
aতeব,  اﻣﻨﺎء اﻟﺮﺳﻞহেচ্ছন তারাi যারা (dীন o শরীয়েতর) েকােনা hkমi লঙ্ঘন করেবন না
eবং gনাh েথেক মুk o পিবt থাকেবন।”
৫) মরহূম kলাiনী তার “uছূেল কাফী” gেn (১ম খN, পৃঃ ৩৯৮) হযরত iমাম জাফর সােদক
(আ.)- eর সূেt হযরত রাসূেল আকরাম (সা.)- eর eকিট হাদীছ udৃত কেরেছন। eেত নবী
করীম (সা.) eরশাদ কেরনঃ “ان اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﺔ اﻻﻧﺒﻴﺎء. - “িনঃসেnেহ আেলমগণ নবী- রাসূলগেণর
utরািধকারী।” e হাদীেছর ধারাবািহকতায় নবী করীম (সা.) আেরা eরশাদ কেরনঃ “নবীরাসূলগণ utরািধকার িহেসেব দীনার o েদরহাম েরেখ যান িন;

তারা utরািধকার িহেসেব

jান েরেখ েগেছন। aতeব, েয তা aজর্ন করেলা েস িবরাট pাচুেযর্র aিধকারী হেলা।”
uপেরাk হাদীেছ oলামা বলেত িবেশষভােব মা‘ছূম iমামগণ (আ.)- েক বুঝােনা হয় িন। বরং
eেত েয, মা‘ছূম iমামগণ (আ.) ছাড়া anেদরেকo শািমল করা হেয়েছ তা aতয্n ss । আর
নবী- রাসূলগণ (আ.)- eর মূল দািয়t- কতর্বয্ িছেলা জনগেণর সামি ক কাজকমর্ আঞ্জাম েদয়া o
িনয়ntণ করা যার মেধয্ সামািজক, সাংsৃিতক, aথর্ৈনিতক, রাজৈনিতক o সামিরক তথা সকল
িবষয়i anভুর্k। oলামােয় েকরাম নবী- রাসূলগণ (আ.)- eর eসব দািয়েtর eবং iসলামী
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সমাজ o সমি র েনতৃt o শাসন- কতৃর্েtর েkেt তােদর utরািধকারী। বstতঃ নবী o রাসূল
পিরভাষার েয িবেশষ তাৎপযর্ রেয়েছ aথর্াৎ আlাh তা‘আলার বাণী বাnাে দর কােছ েপৗঁেছ
েদয়া, তা ছাড়াo e পিরভাষার িভতের সমােজর িদকিনেদর্শনা, পিরচালনা, েনতৃt o শাসনকতৃর্েtর তাৎপেযর্র pিতo iিঙ্গত িনিহত রেয়েছ। eকজন নবী eকিদেক েযমন আlাh
তা‘আলার িনকট েথেক oহী লাভ কেরন, anিদেক িতিন আlাh তা‘আলার আেদশ- িনেষধ
মাnেষর কােছ েপৗঁেছ েদন। িতিন েযেহতু আlাh তা‘আলার বাণী লাভ করার o মাnেষর কােছ
তা েপৗঁেছ েদয়ার েযাগয্তার aিধকারী েস িহেসেব িতিন আিtক o আধয্ািtক িদক েথেক oলীআlাh, anিদেক েযেহতু িতিন আlাh তা‘আলার আ কাম কাযর্কর o বাsবায়ন কেরন eবং
iসলামী umাহর সামি ক িবষয়ািদ পিরচালনা কেরন েস িদক েথেক িতিন ‘মুসলমানেদর
কমর্সmাদেনর aিভভাবক বা শাসক’ (  )وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﲔ।
eকজন ফকীh বা মুজতািহদ নবী- রাসূলগণ (আ.)- eর eসব দািয়েtরi utরািধকার লাভ কের
থােকন। ফরয কাজ সমূহ, হালাল o হারাম, িকছাছ, hদূদ, তা‘িযরাত্, িজহাদ, pিতরkা o e
ধরেনর anাn িবষেয়র jান নবী- রাসূলগণ (আ.)- eর পk েথেক ফকী গেণর িনকট
sানাnিরত হয়। e েথেক তদnযায়ী আমল করা o তা কাযর্কর করা eবং eসব আহকাম gহণ o
বাsবায়ন করার বয্াপাের তােদর দািয়t ss হেয় যায়। কারণ, eসব িনবর্াহী o pশাসিনক
িবিধ- িবধােনর utরািধকার েসgেলার কাযর্কর করণ o বাsবায়ন ছাড়া eকদমi aথর্হীন।
aতeব, বাsবায়েনর uেdেশয্i েয হযরত রাসূেল আকরাম (সা.)- eর oপর eসব আহকাম
নািযল হেয়িছেলা, তােত সেnহ েনi। িঠক েসভােবi বাsবায়েনর লেkয্i তা তার utরািধকার
িহেসেব oলামােয় dীন o মুজতােহদীেন েকরােমর িনকট sানাnিরত হেয়েছ eবং েকারআন মজীদ
o হাদীেছর সূেt eসব আহকােমর jান লাভ করার পর তা বাsবায়ন করা তােদর দািয়t।
aতeব, েয সব আহকােম dীন sয়ং নবী- রাসূলগেণর (আ.) যুেগ তদnযায়ী আমল করা o
কাযর্কর করার জn বেল পিরগিণত হেতা, বতর্মােন নবী- রাসূলগেণর (আ.) পরবতর্ী যুেগ তা
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কাযর্কর করেণর দািয়t তােদর utরািধকারী িহেসেব oলামােয় dীন o মুজতােহদীেন েকরােমর।
তাi তারা eখন তােদর ‘iে ম্ক আমেল তথা jানেক কােজ পিরণত করার পদেkপ িনেয়েছন।
হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) তার ‘েবলায়ােত ফকীh’ gেnর ১৩৩ নং পৃ ায় িলেখেছনঃ “

 ( اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﺔ اﻻﻧﺒﻴﺎءআেলমগণ নবী- রাসূলগেণর utরািধকারী) -

e কথািটেক যিদ

‘সবর্জনীনভােব pচিলত’ (  )ﻋﺮفaেথর্ িবেবচনা কির ... eবং pচিলত aেথর্i সাধারণ মাnেষর
িনকট p

কির েয (uk হাদীেছর আেলােক) aমুক ফকীh হযরত মূসা (আ.) o হযরত ঈসা

(আ.)- eর aবsােনর aিধকারী িকনা? তাহেল তারা জবাব েদেব ◌ঃ uk হাদীছ anযায়ী, hা।
কারণ, হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) নবী- রাসূলগেণর (আ.) anভুর্k, sতরাং আমরা ‘নবীরাসূলগণ’ (  )اﻻﻧﺒﻴﺎءকথািটেক েকবল েখতাব বাচক aেথর্ gহণ করেত পাির না, িবেশষ কের
েযেহতু শbিট বh বচেন বয্বhত হেয়েছ। eমনিক শbিট eক বচেন বয্বহার করা হেলo তা
েথেক eকi aথর্ gহণ করা সmব িছেলা, িকnt যখন বh বচন বয্বhত হেয়েছ তখন eেত
বয্িkগতভােব pেতয্ক নবী- রাসূল (আ.)i শািমল রেয়েছন।”
আমরা যিদ e হাদীেছ “আিmয়া” শেbর বয্বহারেক েsফ সmানসূচক েখতাব বাচক বেল gহণ
করতাম তাহেল e েথেক oলামােয় েকরাম o মুজতািহদগেণর েনতৃt o শাসন- কতৃর্t pমািণত
হেতা না। িকnt কথািটর সাধারণ o ‘সবর্জনীনভােব pচিলত’ (  )ﻋﺮفaথর্ anযায়ী ফকীh বা
মুজতািহেদর aবsান হযরত মূসা (আ.) o হযরত ঈসা (আ.)- eর aবsােনর পযর্ায়ভুk। আর
েযেহতু তােদর েয সব মযর্াদা, দািয়t- কতর্বয্ eবং kমতা o eখিতয়ার িছেলা তার মেধয্ েনতৃt
o শাসন- কতৃর্t (েবলায়াত) anতম, েসেহতু oলামােয় েকরাম িবেশষ কের মুজতািহদগেণর
anতম মযর্াদা হেচ্ছ uk েবলায়ােতর মযর্াদা। e েবলায়াত হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) েথেক
utরািধকার িহেসেব মা‘ছূম iমামগেণর (আ.) িনকট eবং তােদর মাধয্েম ফকীh বা
মুজতািহদগেণর িনকট েপৗঁেছেছ।
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আমীrল মু’িমনীন হযরত আলী (আ.) বেলনঃ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﮑﺎم ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺎس. -

“আেলমগণ হেচ্ছন

জনগেণর oপর িনেয়ািজত শাসক।”
e হেচ্ছ েবলায়ােত ফকীh সংkাn হাদীছ সমূেহর মধয্ েথেক কেয়কিট মাt। e সংkাn সকল
হাদীছ o েরoয়ােয়ত udৃত করা e gেnর সীিমত আয়তেন সmব নয় eবং তা হয়েতা পাঠকপািঠকােদর িবরিkর কারণ হেব। তেব e সীিমত সংখয্ক হাদীছ o েরoয়ােয়েতর udৃিতi যেথ
বেল মেন কির। কারণ, কথায় বেল ◌ঃ ঘের েকােনা েলাক আেছ িকনা তা বুঝার জn eক akর
uচ্চারণi যেথ ।
েবলায়ােত ফকীh বা মুজতািহেদর শাসন- কতৃর্t pমােণর জn িবচারবুিd েয দলীল uপsাপন
কের তার সতয্তার িবষয়িটেক aিধকতর শিkশালী করার জেn uপেরাk হাদীছ o েরoয়ােয়ত
সমূহi যেথ । িবচারবুিdর দলীল o udৃিতেযাগয্ দলীল -

e uভয় ধরেনর দলীল েথেক

েবলায়ােত ফকীh pমািণত হবার ফেল e বয্াপাের সংশয় o িdধা- dেndর আর িবndমাto
aবকাশ থােক না, বরং pতয্য় দৃঢ়তর হয়।
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েবলায়ােত ফকীh pে aতীত- বতর্মান আেলমেদর দৃি ভিঙ্গ
pাচীন o বতর্মান যুেগর oলামােয় েকরাম েবলায়ােত ফকীh তtt gহণ কেরন িন ধারণায় aেনেক
তা pতয্াখয্ান o eর ৈচিnক িভিtেক dবর্ল করার েচ া করেছন;

pকৃত পেk e বয্াপাের

pাচীন o বতর্মান যুেগর oলামােয় েকরােমর দৃি ভিঙ্গ কী?
জবাবঃ হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) তার ‘hkমােত iসলামী’ gেnর ৩ নং o ১৭২ নং পৃ ায়
িলেখেছনঃ “েবলায়ােত ফকীহর িবষয়িট েকােনা নতুন িবষয় নয় েয, আমরা তা udাবন কের
থাকেবা, বরং e িবষয়িট শুr েথেকi eকিট আেলাচয্ িবষয় িছেলা। তামাক বজর্েনর জেn
মীযর্ােয় শীরাযী েয আেদশ জারী কেরিছেলন pকৃত পেk তা িছেলা eকিট রাTীয় আেদেশরi
anrপ eবং তার anসরণ anাn ফকী গেণর জno oয়ােজব বা aবশয্ কতর্বয্ িছেলা।
তৎকােল al কেয়ক জন বােদ iরােনর oলামােয় েকরােমর সকেলi e আেদেশর anসরণ
কেরন। eটা েকােনা িবচার িবষয়ক িবষয় িছেলা না, েয সmেকর্ কেয়ক জন েলােকর মেধয্
মতপাথর্কয্ হেয়িছেলা eবং তারাo তােদর jান- িবেবচনা anযায়ী রায় pদান কেরিছেলন। বরং
eর সােথ মুসিলম জনগেণর sাথর্ জিড়ত িছেলা eবং তারা রাTীয় আেদশ জারী করার nায় e
রায় েঘাষণা কেরিছেলন। ফেল যিdন মূল pসঙ্গিট িবদয্মান িছেলা তিdন e রােয়র কাযর্কিরতাo
িছেলা eবং মূল সমsািট দূরীভূত হেয় যাবার পর তারা তােদর রােয় েঘািষত আেদশo তুেল
েনন।
“মরহূম মীযর্া েমাহাmাদ তাকী শীরাযী যখন িজহােদর আেদশ েদন - যিদo তার নাম েদয়া হয়
pিতরkা, তখন oলামােয় েকরােমর সকেলi তার anসরণ কেরন। কারণ, eিট িছেলা eকিট
hkমাত সংি

আেদশ।

“( িবিভn সূেt) েযমন udৃত হেয়েছ, মরহূম কােশফুল েgtা’- o e িবষেয় যেথ আেলাচনা
কেরেছন। ... পরবতর্ীকালীন oলামােয় েকরােমর মেধয্ মরহূম নারাkী ফকী গণেক হযরত
রাসূেল আকরাম (সা.)- eর সকল দািয়t- কতর্বয্ o aিধকােরর aিধকারী বেল মেন কেরন।
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মরহূম নায়ীনীo বেলন েয, oমর িবন হানযালাh বিণর্ত ‘মাkবুলাh’ িহেসেব খয্াত েরoয়ােয়ত
েথেক e িবষয়িট pমািণত হেয়েছ।
“েমাdা কথা, e্ সংkাn আেলাচনা নতুন িকছু নয়। আমরা e িবষেয় aিধকতর পযর্ােলাচনা
কেরিছ eবং eর hkমাত সংkাn িদকিটর কথা uেlখ কের তা সকলেক sরণ কিরেয় িদেয়িছ
যােত িবষয়িট aিধকতর ss হয়। আlাh তা‘আলা তার িকতােব eবং হযরত রাসূেল আকরাম
(সা.)- eর যবানীেত যা eরশাদ কেরেছন েসi সােথ আমরা যুেগর pেয়াজেনর েpkাপেট িকছু
িবষয় েযাগ কেরিছ, নেচৎ িবষয়িট তা- i যা আেরা aেনেকi বুঝেত েপেরেছন।”
হযরত iমােমর e বkবয্ েথেক ss হেয় যায় েয, েবলায়ােত ফকীh সংkাn আেলাচনা eকিট
spাচীন ঐিতহািসক িবষয়; েকােনা নতুন িবষয় নয়।
আয়াতুlাh ছােন‘ঈ তার ‘েবলায়ােত ফকীh’ gেnর ৩০ নং পৃ ায় িলেখেছনঃ “আমরা যdূর
জািন, dেয়ক জেনর েবশী বেলন িন েয, ফকীh িকছুেতi েবলায়ােতর aিধকারী নন।”
মরহূম নারাkী e বয্াপাের eর েচেয়o দৃঢ়তর aিভমত বয্k কেরেছন। তার মেত, e িবষেয়
iজমা‘ রেয়েছ। িতিন বেলনঃ “েমাdা কথা, েবলায়ােত ফকীh সmেকর্ িশয়া মাযহােবর (anসারী
oলামােয় েকরােমর) মেধয্ iজমা‘

রেয়েছ। eজমালীভােব েবলায়ােত ফকীh সmেকর্

ফকী গেণর মেধয্ েকui িdমত েপাষণ কেরন িন।”
আয়াতুlাh েশখ জা‘ফর কােশফুল েgtা তার “কাশফুl েgtা” gেn, শহীদ েমাদারেরস তার
“uছূেল তা কীলােত ‘আিদ্লআh” gেn o আয়াতুlাh ফােযল তার “খাযােয়nল আ কাম” gেn
েবলায়ােত ফকীh সmেn আেলাচনা করেছন। eছাড়া েশখ তুসী৩১, সাiেয়দ েমারতাযা o
েমাকাdাস আরেদিবলী৩২ তােদর িনজ িনজ িফকাহর িকতােব েবলায়ােত ফকীh সmেকর্
আেলাচনা o পযর্ােলাচনা কেরেছন। মরহূম সাবেযভারী তার “েকফায়াতুl আ কাম” gেnর
৮৩নং পৃ ায় েবলায়ােত ফকীহর gহণেযাগয্তার বয্াপাের aতয্n মূলয্বান আেলাচনা েপশ
কেরেছন।
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সমকালীন মুজতািহদগেণর মধয্ েথেক আয়াতুlাh আল- ‘uয্মা েবাrজারদী মুজতািহদ শাসেকর
জn বয্াপক eখিতয়ােরর pবkা িছেলন। িতিন মুজতািহেদর বয্াপক eখিতয়ার pেয়াগ কের
েকােম eমন eকিট রাsা িনমর্ােণর ankেল মত pদান কেরন যা করেত িগেয় aেনক বাড়ীঘর
ভাঙ্গেত হেয়িছেলা। শহীদ আয়াতুlাh েমারতাযা েমাতাহহারী৩৩ তার েলখা “iসলাম o
েমাkতািযয়ােত যামান” ( iসলাম o যুেগর দাবী) শীষর্ক gেn (২য় খN পৃঃ ৮৪) িলেখেছনঃ
“জনাব েবাrজারদী বেলিছেলন, যিদ মসিজদ ভাঙ্গেত না হয় েতা বাধা েনi; e কাজ সmাদন
কrন eবং মািলকেদর সmেদর মূলয্o তােদরেক pদান কrন।”
e দৃি েকাণ েথেকi আয়াতুlাh আল- ‘uয্মা েবাrজারদী তার “আল- িহদায়াতু iলা মাn লাhl
িভলাiয়য্াh” ( েবলায়ােতর aিধকারীর জn পথিনেদর্শ) gেn েবলায়ােত ফকীh সmেকর্
আেলাচনা কেরেছন।
‘ছােহেব জাoয়ােহর’ নােম সমিধক পিরিচত আlামা েশখ হাসান নাজাফী sীয় gেnর ২১তম
খেNর ৩৯৭ নং পৃ ায় বেলনঃ “েকu যিদ sীয় িফক্হী িচnা- গেবষণায় eমন eক uপসংহাের
uপনীত হন যার ফেল িতিন ফকীহর জn সবর্জনীন েবলায়াত o hkমােতর িবষয়িট asীকার
কেরন েতা িনঃসেnেহ e ধরেনর েলােকরা িফকাহর আsাদন কেরন িন eবং মা‘ছূমগেণর (আ.)
কথার তাৎপযর্ বুঝেত পােরন িন।”
ছােহেব জাoয়ােহর ant বেলনঃ “আছ্হাব aথর্াৎ iমািময়া ফকী গেণর বািhক আমল o
ফেতায়া হেচ্ছ ei েয, তারা েবলায়ােত ফকীহর সবর্জনীনতা o বয্াপকতায় িবশব্াসী eবং eেক
aকাটয্ িবষয়, বরং aপিরহাযর্ িবষয় িহেসেব গণয্ কেরন।
েশখ আনছারী যিদo তার “মাকােসব” gেn oলীেয় ফকীহর eখিতয়ার o দািয়t- কতর্বয্েক
সীিমত বেল গণয্ কেরেছন, িকnt িতিন তার যাকাত, খুমস, iবাদতকারীর মুিk iতয্ািদ িবষয়ক
gnাবলীেত েবলায়ােত ফকীh িবষয়িট pমােণর জn দলীল uপsাপন কেরেছন।
িতিন ‘হােকম’ বা শাসক বলেত িবচার o শাসন kমতার সমিnত kমতার aিধকারী বয্িkেক
মেন কেরন। eরপর িতিন বেলনঃ “ফকী গণ েয িবচারকােযর্র জn anমিতpাp e বয্াপাের
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সেnেহর েকােনা aবকাশ েনi। eটা aসmব নয় েয, ধমর্ীয় দৃি েত eটা aপিরহাযর্ পযর্ােয়
uপনীত হেয় থাকেব। হয়েতা eর মূল িভিt হেচ্ছ oমর িবন হানযালাহর ‘মাkবুলাh’ . . . o
আিব খাদীজাহর ‘মাশহূরাh’ ( িবখয্াত হাদীছ) ... eবং সমুnত তাokী‘ . . . । পূেবর্ uিlিখত
েরoয়ােয়ত সমূেহর বািhক তাৎপযর্ anযায়ী ফকীহর রােয় শরয়ী আ কােমর সকল ৈবিশ য্i
িনিহত রেয়েছ, . . . কারণ, “হােকম” (  ﺣﺎﮐﻢ- শাসক) শbিট বয্বহােরর ফেল eটাi বুঝায়
েয, িতিন িনরuশ িনয়ntেণর aিধকারী। ... eটা eর সবর্জনীনতাi pিতপn কের। aথর্াৎ eখােন
“িবচারক” ( ) َﺣ َﮑﻢ

শb বয্বহার না কের “হােকম” শbিট বয্বhত হেয়েছ। আর বােকয্র

ধারাবািহকতায় েয বলা হেয়েছ, ‘েস যা hkম েদয় তা েমেন নাo’ - eর dারা কাযর্তঃ বলেত
চাoয়া হেয়েছ েয, তােক আিম ফয়সালাকারী ( ) َﺣ َﮑﻢিনেয়াগ কেরিছ।”
েশখ আনছারী তার িকতাবুl kাযা’য় e বয্াপাের aেনক আেলাচনা কেরেছন, যা তার িকতাবুl
বাi‘- e ss ভােব uপsািপত হয় িন। e pসেঙ্গ িতিন েয সব িবষয় uেlখ কেরেছন তার মেধয্
রেয়েছ ◌ঃ ১) ss ভাষায় মাkবুলাh েরoয়ােয়েতর সনেদর িনভর্রেযাগয্তা o তার hjাত
হoয়ার sীকােরািk, ২) পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী মুজতািহেদর hkেমর সবর্জনীন বা সবর্াtক
কাযর্কিরতার ss sীকােরািk eবং ৩) িবচারক বা ফয়সালাকারী ( ) َﺣ َﮑﻢশেbর সােথ বয্াপক
aথর্েবাধক “হােকম” (  )ﺣﺎﮐﻢশbিটর সmকর্।
েশখ আনছারী তার ‘মাকােসb’ gেn (পৃঃ ১৫৪) িলেখেছনঃ “িবখয্াত ফকী গণ েবলায়ােত
ফকীহেত িবশব্াস েপাষণ কেরন।” িতিন আেরা িলেখেছন (pাgk, পৃঃ ১৫৫) ◌ঃ “আছ্হাব
(aথর্াৎ iমািময়া ফকী গণ)- eর মেধয্ েবলায়ােত ফকীh eকিট িবখয্াত আেলাচয্ িবষয়।”
েয সব ফকীh েবলায়ােত ফকীh সmেn sিবns o pামাণয্ আেলাচনা কেরেছন তােদর মেধয্
মরহূম নারাkী anতম। িতিন তার ‘আoয়ােdল আiয়াm gেn (পৃঃ ১৮৭) িলেখেছনঃ “জনগেণর
oপর শাসন- কতৃর্t পিরচালনা o iসলােমর েহফাযেতর aিধকােরর িভিtেত রাসূলুlাh (সা.) o
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মা‘ছূম iমামগণ (আ.) জনগেণর oপর েয aিধকার রাখেতন, হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর
আtেগাপনরত থাকার যুেগ ফকী গণ েসi eকi eখিতয়ােরর aিধকারী, যিদ না পঠনীয় দলীল
( )ﻧﺺবা iজমা‘ dারা েকােনা িকছু ei সবর্জনীন o সবর্াtক eখিতয়ােরর বিহভূর্ত বেল
pমািণত হয়। েতমিন জনগেণর dীন o dিনয়ার েহফাযেতর জn eবং সমাজ বয্বsার জn েয
সব িবষয় িবচারবুিdর দৃি েত aপিরহাযর্ eবং শরীয়ত েয সব কােজর আঞ্জাম হoয়া দাবী
কের, িকnt েস জn িবেশষ কাuেক সেmাধন কের িন বা দািয়t েদয় িন, তা আঞ্জাম েদয়ার
দািয়t ফকীহর। িতিন eসব কােজর সবgেলার দািয়ti িনেজর কাঁেধ তুেল িনেত পােরন eবং e
েkেt তার িবrেd pিতবাদ জানাবার বা তােক বাধা েদয়ার aিধকার কােরা েনi।”
মরহূম

আরেদিবলী

তার

“মাজমা‘ul

ফােয়দাh

oয়াl

বুরহান”

gেn

যাকাত, িজহাদ, িবচারকাযর্, সাkয্, রkমূলয্, বয্বসায়, বnক iতয্ািদ িবষয়ক আেলাচনায় eসব
িবষেয়র আহকাম o দািয়t- কতর্বয্ পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী মুজতািহেদর বেল uেlখ
কেরেছন। িতিন তার e gেnর a ম খেN পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী মুজতািহদেক মাছূম
iমােমর (আ.) নােয়ব বা pিতিনিধ বেল aিভিহত কেরেছন। িতিন িলেখেছনঃ

ﻻﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم اﻻﻣﺎم )ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم( و ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻨﻪ. - “েযেহতু িতিন iমাম (আ.)- eর sলািভিষk eবং
তার pিতিনিধ।” aথর্াৎ তার মেত, পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী মুজতািহদ হযরত iমাম মা দী
(আ.)- eর আtেগাপনরত থাকার যুেগ তার সাধারণ o সািবর্ক pিতিনিধ িহেসেব sয়ং iমাম
(আ.)- eর সকল কাজকেমর্রi দািয়tশীল। aতeব, িতিন েযমন ফেতায়া েদয়ার জn
দািয়tশীল িঠক েসভােবi আহকাম কাযর্কর করার eবং জনগেণর মেধয্ িবচারকাযর্ পিরচালনার
জেno দািয়tশীল।
মরহূম আরেদিবলী তার uk gেnর িবিভn aধয্ােয় েবলায়ােত ফকীh o iসলামী শাসেকর
দািয়t- কতর্বয্ o eখিতয়ার সmেকর্ আেলাচনা কেরেছন eবং e pসেঙ্গ eমন বh দৃ াn uেlখ
কেরেছন যা েথেক iসলামী শাসেকর eখিতয়ােরর বয্াপকতা pমািণত হয়।
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েশখ মুফীদ৩৪ তার “আল- মাkনা‘আh” gেnর ৮১০ নং পৃ ায় িলেখেছনঃ “iসলােমর sিনিদর্
শািs- িবধান o শািn- শৃঙ্খলা সংkাn িবিধ- িবধান কাযর্কর করণ আlাh তা‘আলার পk েথেক
িনেয়ািজত iসলামী শাসেকর দািয়t। আর eখােন ‘শাসক’ বলেত আেল মুহাmােদর (সা.)
সিঠক পথাnসারী iমামগণ (আ.) aথবা তােদর পk েথেক মেনানীত বয্িkগণ। iমামগণo e
দািয়t িশয়া ফকী গেণর oপর aপর্ণ কেরেছন যােত সmব হেলi তারা েযন তা কাযর্কর করার
দািয়t gহণ কেরন।”
আlামা িহlী৩৫ তার “ফাoয়ােয়দ” gেn িলেখেছনঃ “বতর্মান যুেগ আiন- শৃঙ্খলা o সমাজ
পিরচালনা সংkাn আহকাম কাযর্কর করেণর দািয়t মা‘ছূম iমােমর (আ.) বা তার পk েথেক
মেনানীত বয্িkর eবং iমােমর আtেগাপনরত থাকার যুেগ e দািয়t িশয়া ফকী গেণর।”
শহীেদ আuয়াল৩৬ তার “iযাhl ফাoয়ােয়দ” gেn (১ম খN, পৃঃ ৩১৮) িলেখেছনঃ “আiনশৃঙ্খলা সংkাn িবিধ- িবধান (sিনিদর্ দNিবিধ o রাT িনধর্ািরত শািs) কাযর্কর করার দািয়t
iমােমর (আ.) o তার pিতিনিধর।”
িতিন তার gেnর ১৬৫ নং পৃ ায় বেলনঃ “হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর আtেগাপনরত থাকার
যুেগ e দািয়t পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী মুজতািহেদর, আর জনগণ তােক শিkর aিধকারী
করেব o তােক পৃ েপাষকতা pদান করেব eবং সmব হেল e দািয়t জবর দখলকারীেদরেক
তারা pিতহত করেব। আর ফকীহর দািয়t হেচ্ছ িনরাপদ পিরিsিত হেল আiনগত মতামত
(ফেতায়া) েদেবন eবং জনগেণর দািয়t হেচ্ছ তােদর মতিবেরাধীয় িবষয়gেলােক তার সমীেপ
েপশ করেব।”
আয়াতুlাh মীর ফাtাh েহােসনী মারােgয়ী তার ‘আনাভীnল uছূl gেn (পৃঃ ৩৫৮) বেলনঃ
“iমাম (আ.) ফকীহেক েয েবলায়াত pদান কেরেছন, uk েবলায়ােত ফকীh তথা মুজতািহেদর
শাসন- কতৃর্েtর সপেkর যুিk সমূেহর anতম হেচ্ছ ei েয, েযেহতু শরীয়ােতর দৃি েত ফকীh
েবলায়ােতর aিধকারী েসেহতু iমাম (আ.) তােক েবলায়াত pদান কেরেছন। aতeব, iমাম
(আ.) কতৃর্ক e দািয়t aপর্ণ কাযর্তঃ শরয়ী hkেমর uদ্ঘাটনকারী।”
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আlামা সাiেয়দ েমাহাmাদ আেল বাহrল ‘uলূm তার িলিখত “বালাgাতুl ফাkীh” gেn
েবলায়াত সংkাn আেলাচনায় (পৃঃ ২৯৭) িলেখেছনঃ “েয সব দলীল- pমাণ েথেক ফকীহ মাছূম
iমাম (আ.)- eর সাধারণ pিতিনিধ বেল pমািণত হয় তার দাবী হেচ্ছ ei েয, nায়বান
মুজতািহদ যখন পদেkপ gহণ কেরন তখন anাn ফকীহর পk েথেক তার িবেরািধতা জােয়য
নয়। কারণ, pিতিনিধেtর দাবী anযায়ী, শাসন- কতৃর্েtর দািয়t gহণকারী nায়বান ফকীহর
িবেরািধতা করা মা‘ছূম (আ.)- eর িবেরািধতার সমতুলয্ বেল পিরগিণত হেব।”
মরহূম আlামা নািয়নী তার “তািmয়াতুl umাh” gেnর pথম aধয্ােয় িফক্হী দৃি েকাণ েথেক
রাজৈনিতক বয্বsার pকৃিত o তাৎপযর্ সmেn আেলাচনা কেরেছন। িতিন তার gেnর িdতীয়
aধয্ােয় e মেমর্ যুিk uপsাপন কেরেছন েয, যিদ ধের েনয়া হয় েয, েকােনা eক বয্িk ফকীহর
সবর্জনীন কতৃর্t বা শাসন কতৃর্tেক aপিরহাযর্ গণয্ কেরন না;

েস েkেto তার জn a-

ফকীহর যুলুম- aতয্াচার িভিtক hkমােতর oপর ফকীহর hkমাতেক agািধকার pদান ছাড়া
গতয্nর েনi।
মরহূম আয়াতুlাh আল- ‘uয্মা খুয়ী৩৭ o বেলনঃ “dীনী িশkার দৃি েকাণ েথেক iসলােমর
আiন- শৃঙ্খলা o বয্বsাপনা সংkাn আiন- কাnন o িবিধ- িবধােনর িপছেন েয সব কারণ
িনিহত রেয়েছ তা eর সােথ aিবেচ্ছদয্ভােব সংি

। eসব আiন- কাnন o িবিধিবধানেক

িবেশষ যুগ বা িবেশষ aবsার সােথ শতর্াধীন কের েদখা সmব নয়। iসলােমর সােথ eসেবর e
aিবেচ্ছদয্ সmেকর্র দাবী হেচ্ছ ei েয, eসব আiনেক সকল যুেগi বাsবািয়ত করা pেয়াজন।
eখন p হেচ্ছ, তা বাsবায়েনর দািয়t কার oপর aপর্ণ করা হেয়েছ? uিlিখত কারণ সমূহ
েথেক তা জানা যায় না। eেত েকােনাi সেnহ েনi েয, pিতিট বয্িkেক eসব আiন- কাnন
বাsবায়েনর দািয়t pদান করা হয় িন। কারণ, েস েkেt রাT বয্বsায় িবশৃঙ্খলা েদখা েদেব।
anিদেক তাokী শরীেফ বলা হেয়েছ ◌ঃ

و اﻣﺎ اﳊﻮادث اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﺎرﺟﻌﻮا ﻓﻴﻬﺎ اﻟﯽ رواة اﺣﺎدﻳﺜﻨﺎ ﻓﺎ ﻢ ﺣﺠﺘﯽ ﻋﻠﻴﮑﻢ و اﻧﺎ ﺣﺠﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ. - “আর udূত
ঘটনাবলীর েkেt েতামরা আমােদর হাদীছ বণর্নাকারীেদর িনকট গমন কেরা, কারণ, তারা
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হেচ্ছন েতামােদর oপর আমার hjাত eবং আিম তােদর oপর আlাহর hjাত।” eছাড়া
হাফছ্ িবন িগয়ােসর েরoয়ােয়েত বলা হেয়েছ ◌ঃ  اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود اﻟﯽ ﻣﻦ اﻟﻴﻪ اﳊﮑﻢ-

“েখাদায়ী

দNিবিধ কাযর্কর করেণর দািয়t তার েয e িবষেয় ফেতায়া েদয়ার েযাগয্তা রােখ।”
aতeব, আমরা e uপসংহাের uপনীত হেত বাধয্ েয, হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর
আtেগাপনরত থাকার যুেগ iসলামী আiন- কাnন বাsবায়েনর দািয়t uপযুk ফকী গেণর।”
আlামা তাবাতাবায়ী৩৮ ১৩৪১ ফাসর্ী সােল (১৯৬২ খৃsােb) “েবলায়াত ভা যা‘আমাত্”
( েবলায়াত o শাসন- কতৃর্t) িশেরানােম eকিট pবn িলেখন যা পরবতর্ী কােল তার “বাহাছী
দর্াবের মারজা‘ঈয়াত্ oয়া rহািনয়য্াত্” ( মারজা‘ঈয়াত o oলামা সংkাn িবতকর্) শীষর্ক gেnর
anভুর্k হয়। e pবেn িতিন েবলায়ােত ফকীh সmেn িবsািরত আেলাচনা কেরেছন। িতিন
িলেখেছনঃ “p হেচ্ছ, েবলায়াত িক সকল মুসলমােনর, নািক তােদর মধয্কার েযাগয্ বয্িkেদর
বা ফকী গেণর (আজেকর পিরভাষায়)? iসলােমর pথম যুেগ ফকীh বলা হেতা eমন বয্িkেক
িযিন dীেনর েমৗিলক নীিতমালা, িবsািরত িবিধিবধান o চািরিtক িশkা তথা সমg dীনী jােনর
aিধকারী হেতন। বতর্মােন েয েকবল dীেনর িবsািরত িবিধ- িবধান সmেকর্ দkতার aিধকারী
বয্িkেক ফকীh বলা হয়, তৎকােল তা বলা হেতা না। ei তৃতীয় েkেt p

হেচ্ছ, eটা িক

সকল ফকীহর দািয়t, নািক e েkেt aথর্াৎ বh সংখয্ক হoয়ার েkেt তােদর সকেলরi দািয়t
eবং তােদর মেধয্ pেতয্েকi িনজ িনজ েযাগয্তা anযায়ী e দািয়t পালন করেবন o তােদর
pেতয্েকরi হsেkপ gহণেযাগয্ o aনsীকাযর্? aথবা তা তােদর মধয্কার সবর্ািধক jানী
ফকীহর দািয়t? e হেচ্ছ eমন কতgেলা িবষয় যা আমােদর বতর্মান আেলাচনার আoতা
বিহভূর্ত eবং িফকাহর আেলাচনায় e সব pে র জবাব েবর করেত হেব। at pবেnর
আেলাচনার দৃি েকাণ েথেক েয uপসংহাের uপনীত হoয়া যায় তা হেচ্ছ, মানিবক pকৃিতর দাবী
anযায়ী pিতিট সমােজর জn eকিট শাসন- কতৃর্েtর েকেndর aিst aপিরহাযর্ যার কাজ হেচ্ছ
সংি

সমােজর সেবর্াচ্চ কলয্াণ িনি ত করা। iসলামo মাnেষর pকৃিতর দাবী িমটােনার
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পদেkপ িনেয়েছ। ভূিমকা srপ uপsািপত e d’িট িবষেয়র uপসংহার হেচ্ছ ei েয, েয বয্িk
তাকoয়া, sপিরচালনা o পিরিsিতর jােন সকেলর েচেয় agসর, িতিনi েবলায়াত বা শাসনকতৃর্েtর জn agািধকার লাভ করেবন eবং তােকi e দািয়েt বসােত হেব। বstতঃ রােTর
aিভভাবকt o শাসন- কতৃর্েtর দািয়েt িযিন aিধি ত হেবন িতিন হেবন সমােজর ে

তম o

েযাগয্তম বয্িk - e বয্াপাের েকui সেnহ েপাষণ কের না।”
e বয্াপাের হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)- eর মতামত aতয্n ss । ‘ছাহীফােয় নূর’ gেnর
দশম খেNর ২৭ নং পৃ ায় udৃত হযরত iমােমর uিk ◌ঃ “েবলায়ােত ফকীh রাসূলুlাh (সা.)eর েসi েবলায়াতi। বতর্মান যুেগ ফকী গণ েলাকেদর oপের hjাত। হযরত রাসূলুlাh (সা.)
েযrপ আlাহর hjাত িছেলন eবং সকল িবষয়i তার দািয়েt aিপর্ত হেয়িছেলা িঠক েসভােবi
ফকী গণ জনগেণর oপর iমাম (আ.)- eর hjাত; মুসলমানেদর সকল িবষয়i তােদর oপর
aিপর্ত হেয়েছ।”
হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)- eর মতামেতর িভিt হেচ্ছ িবচারবুিdজাত o udৃিতেযাগয্ দলীল
o পূবর্বতর্ী oলামােয় েকরােমর iজমা। তার িশষয্ o anসারীগণo eকi দৃি েকাণ েথেক
িবষয়িট েদেখেছন। হযরত iমাম (রhঃ) oয়ালীেয় ফকীh (মুজতািহদ শাসক)- eর রাTীয়
eখিতয়ারেক মা‘ছূমগেণর (আ.) hkমাতী eখিতয়ােরর সমপযর্ায়ভুk বেল মেন কেরন।
আlামা শহীদ েমাতা হারীo তার “iসলাম oয়া েমাkতািযয়ােত যামাn” ( iসলাম o যুেগর
দাবী) gেn (পৃঃ ২ o ৯১) িলেখেছনঃ “e eখিতয়ার সমূহ রাসূলুlাh (সা.) েথেক iমাম (আ.)eর িনকট eবং iমাম (আ.)- eর িনকট েথেক শরয়ী শাসেকর িনকট sানাnিরত হয়।
মুজতািহদগণ েয সব িবষয়েক হারাম বা হালাল বেল রায় িদেয়েছন সকেলi eকমত -

বতর্মােন যার সােথ

eরi িভিtেত িদেয়েছন। মীযর্ােয় শীরাযী েকাn শরয়ী anমিতপেtর

িভিtেত তামাক বজর্েনর ফেতায়া িদেলন; তা- o আবার সামিয়ক বজর্ন? িতিন e কারেণ e
ফেতায়া েদন েয, িতিন জানেতন, শরয়ী শাসক কতgেলা eখিতয়ােরর aিধকারী eবং
pেয়াজনেবােধ িতিন েস eখিতয়ার বয্বহার করেত পােরন। িতিন যিদ pেয়াজন মেন কেরন েতা
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মূল শরীয়েত যা হারাম করা হয় িন বা anতঃ যার হারাম হoয়ার পেk দলীল পাoয়া যায়
না, eমন িজিনসেক িতিন িবেশষ েkেt িনষd করেত পােরন।”
আয়াতুlাh জাoয়াদী aেমালী an eক দৃি েকাণ েথেক েবলায়ােত ফকীh িবষয়িটর pিত দৃি
িদেয়েছন। িতিন তার ‘েবলায়ােত ফকীh’ gেn (পৃঃ ২৫১) িলেখেছনঃ “েবলায়ােত ফকীh হেচ্ছ
iসলামী সমােজর oপের পিরচালনা সংি

eক ধরেনর শাসন- কতৃর্t যার uেdশয্ হেচ্ছ dীনী

আহকােমর বাsবায়ন, dীনী মূলয্েবাধ সমূেহর বাsব rপায়ন, সমােজর বয্িkেদর pিতভা o
সmাবনার িবকাশ সাধন eবং তােদরেক iসলাম o েকারআন মজীেদর বািঞ্ছত পূণর্তায় uপনীত
কের েদয়া।”
আয়াতুlাh তাকী েমসবাh iয়াযদী তার “েনগাহী েগাযারা েব নাযািরেয় েবলায়ােত ফাkীh”
( েবলায়ােত ফকীh তেttর oপর সংিkp দৃি পাত) gেnর “oয়ালীেয় ফাkীh” ( মুজতািহদ
শাসক) aধয্ােয় (পৃঃ ৯১) বেলনঃ “মুজতািহদ শাসক হেচ্ছন েসi সেবর্াtম বয্িk, জনগণ যখন
মা‘ছূম েনতৃেtর সােথ েযাগােযাগ করেত সkম হয় না, েস যুেগ িযিন iসলামী আহকাম কাযর্কর
করার জn আlাহর পk েথেক anমিতpাp।”
আয়াতুlাh েমসবাh iয়াযদীর মেত মা‘ছূম iমাম (আ.) মুজতািহদ শাসকেক uk anমিত pদান
কেরন। কারণ, িতিন মেন কেরন েয, “মুলমানেদর সামি ক কাজকেমর্র বয্াপাের েবলায়ােত
ফকীহর িভিt হেচ্ছ ei েয, িতিন মা‘ছূম iমােমর (আ.) পk েথেক মেনানীত o দািয়েt
aিধি ত হেয়েছন।”
আর মা‘ছূম e anমিত েপেয়েছন sয়ং আlাh তা‘আলার িনকট েথেক। ‘ছাহীফােয় নূর’ gেnর
ষ

খেN (পৃঃ ৯৫) হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)- eর েয uিk udৃত হেয়েছ তােত িতিন

বেলনঃ “েবলায়ােত ফকীh হেচ্ছ eমন eকিট িবষয় যা sয়ং আlাh তা‘আলা ৈতরী কেরেছন।”
uপেরাk udৃিত সমূেহর েpkাপেট eটা িক gহণেযাগয্ েয, মুজতািহদগণ e grtপূণর্
মূলনীিতিটেক uেপkা করেবন বা eর pিত মেনােযাগ েদেবন না?
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iসলামী িবpেবর বতর্মান রাহবার হযরত আয়াতুlাh ‘uয্মা সাiেয়দ আলী খােমেনয়ী ২০০৬
সােলর ৪ঠা জুন তািরেখ pদt eক ভাষেণ বেলনঃ “েবলায়ােত eলাহী (মাnেষর oপর আlাh
তা‘আলার শাসন- কতৃর্েtর aিধকার) মুজতািহেদর িনকট sানাnিরত হয়।”
aতeব, e বয্াপাের িবতেকর্র aবকাশ েনi েয, েবলায়ােত ফকীh বা মুজতািহেদর শাসন- কতৃর্t
e যুেগ udািবত েকােনা নতুন আেলাচয্ িবষয় নয়, বরং eিটর eকিট দীঘর্ ঐিতহািসক aতীত
রেয়েছ। e ঐিতহািসকতার aংশিবেশষ uপেরািlিখত pে র জবােব eখােন uেlখ করা হেলা।
e বয্াপাের িবsািরত আেলাচনা করেত চাiেল তা e পুsেকর সীিমত পিরসের সmব নয়, বরং েস
জn sতnt িবরাট gn রচনার জn আলাদা আেয়াজন pেয়াজন।
eখােন েয সংিkp আেলাচনা করা হেলা তা েথেক eকিট িবষয় ss হেয় যায় েয, oলামােয়
েকরাম, মারজা‘েয় তাকলীদগণ, মুজতািহদগণ o বুযুগর্ােন dীেনর মতামত, িবেশষতঃ তােদর
েবলায়ােত ফকীh সংkাn মতামত সmেকর্ কতক েলাক eেকবােরi েবখবর। e কারেণi তারা
মেন কেরন েয, oলামােয় েকরাম েকােনা যুেগi েবলায়ােত ফকীh তtt gহণ কেরন িন। িকnt
সকল যুেগi েয শীষর্sানীয় oলামােয় েকরাম েবলায়ােত ফকীh তtt িনেয় আেলাচনা কেরেছন
eখােন তা aকাটয্ভােব pমািণত হেলা।
হযরত আয়াতুlাh খােমেনয়ী ১৯৯৯ সােলর ৫i জুন বেলনঃ “েবলায়ােত ফকীh িশয়া মাযহােবর
aকাটয্ িবষয় সমূেহর anতম।”৩৯ িতিন তার “uজুবাতুl iিsফ্তাআত্” gেn (pথম খN, পৃঃ
২৬) বেলনঃ “েবলায়ােত ফকীh হেচ্ছ েবলায়াত o iমামেতর anতম িদক - যা ধেমর্র anতম
মূলনীিত।”
eমতাবsায় eটা িক েকােনা ss িবচারবুিdর পেk sীকার করা সmব েয, eমন eকিট grtপূণর্
িবষয় িনেয় oলামােয় iসলাম আেলাচনা o চচর্া করেবন না aথবা eিটেক pতয্াখয্ান করেবন?
কতক েলাক েয oলামােয় েকরাম সmেকর্ দাবী করেছন েয, তারা েবলায়ােত ফকীh তttেক
pতয্াখয্ান কেরেছন, sয়ং েসi oলামােয় েকরামi aেনক েkেt িনেজেদর েবলায়ােতর
মযর্াদােক কােজ লািগেয় আেদশ জারী কেরেছন। আমরা uপেরাk সংশয় িনরসেনর o utািপত
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pে র জবাব দােনর লেkয্ তােদর কেয়ক জেনর eতদসংkাn মতামত eখােন udৃত কেরিছ।
পাঠক- পািঠকাগণ যিদ e pসেঙ্গ েশখ আনছারী, আlামা তাবাতাবায়ী o আয়াতুlাh ‘uযমা
েবাrজাদর্ীর মতামত aধয্য়ন কেরন তাহেল আর e বয্াপাের েকােনাi সংশয় থাকেব না। p
হেচ্ছ, যারা e বয্াপাের সংশেয়র িবsার ঘটােচ্ছন তারা িক uk মনীষীেদর eসব মাতামেতর
কথা আেদৗ েশােনন িন? uk মনীষীেদর anাn বkবয্o eরi oপর িভিtশীল। বstতঃ সিঠক
পথ aতয্n ss । iিতহাস eবং কালাম শাst o িফকাহর gn সমূহ e িবষেয় oলামােয়
েকরােমর uপsািপত যুিk- pমােণ পিরপূণর্।
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aতীেত িবেশষj পিরষদ না থাকার কারণ কী? eর ভূিমকা কী?
েবলায়ােত ফকীh যিদ iসলােমর aকাটয্ িবষয় সমূেহর anতম হেয় থােক eবং e িবষেয় িশয়া
মাযহােবর মেধয্ iজমা েথেক থােক, তাহেল aতীেত মুজতািহদ শাসকেক পিরিচত কিরেয়
েদয়ার জn িবেশষj পিরষদ না থাকার কারণ কী? e েkেt িবেশষj পিরষেদর ভূিমকা কী?

জবাবঃ e pে র ss

o pতয্য় uৎপাদক জবাব দােনর জn eকিট ভূিমকার pেয়াজন

রেয়েছ।
মরহূম মােমkানী৪০ তার ‘iলেম িরজাল িবষয়ক gেn িহশাম িবন সােলেমর uিk udৃত
কেরেছন। eেত িহশাম িবন সােলম বেলনঃ
আিম হযরত iমাম জাফর সােদক (আ.)- eর সামেন িছলাম; তখন শােমর৪১ eক বয্িk হযরত
iমােমর িনকট (আসার জn) anমিত চাiেলা। হযরত iমাম তােক anমিত িদেলন। েস pেবশ
করেলা eবং সালাম িদেলা। হযরত iমাম (আ.) িজেjস করেলনঃ “েতামার সমsা কী?”
শামী েলাকিট বলেলাঃ “আমার িনকট e মেমর্ খবর েপৗঁেছেছ েয, েয েকােনা pে র utরi
আপনার জানা আেছ। e কারেণ, আপনার সােথ িবতকর্ করার িসdাn িনেয়িছ।”
হযরত iমাম p করেলনঃ “েকাn িবষেয়?”
শামী েলাকিট বলেলাঃ “pথেম েকারআন সmেn।”
তখন হযরত iমাম হামরান নামক তার eকজন িশষয্েক - িযিন িছেলন েকারআন িবেশষj বলেলনঃ “eর সােথ িবতকর্ কেরা।”
হামরান শামী েলাকিটর সােথ িবতকর্ শুr করেলন eবং িবতেকর্ তােক পরাভূত করেলন। eরপর
শামী েলাকিট বলেলাঃ “আিম িফকাh সmেকর্ িবতকর্ করেত চািচ্ছ।” তখন হযরত iমাম যুরেরহ
নােম তার aপর eকজন িশষয্েক িনেদর্শ িদেলন ◌ঃ “eর সােথ িবতকর্ কেরা।”
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eরপর হযরত iমাম তার আেরক িশষয্ মু’িমন tাkেক কালাম শােst শামী েলাকিটর সােথ
িবতকর্ করার জn িনেদর্শ িদেলন। eরপর ‘iলেম তাoহীদ সmেn িহশাম িবন সােলম eবং
iমামত সmেn িহশাম িবন হাকাম শামী েলাকিটর সােথ িবতকর্ করেলন। আর শামী েলাকিট
সকল িবতেকর্i পরািজত হেলা।
uপেরাk েরoয়ােয়ত েথেক eকিট িবষয় aতয্n ss হেয় যােচ্ছ। তা হেচ্ছ, েয েকােনা িবষেয়
সংি

িবষেয় িযিন িবেশষj তার শরণাপn হেত হেব। e কারেণ হযরত iমাম জাফর সােদক

(আ.) pিতিট িবষেয়i শামী েলাকিটেক সংি

িবষেয় িযিন anেদর তুলনায় aিধকতর িবেশষj

তার সােথ িবতকর্ করেত বেলন। িবেশষjেদর শরণাপn হoয়ার মােন eটাi।
বstতঃ েবলায়ােত ফকীh হেচ্ছন eকজন িবেশষj শাসক। েতমিন েবলায়ােত ফকীহেক
িচিhতকরণ o জনগেণর সামেন পিরিচত কিরেয় েদয়াo eকিট িবেশষjt পযর্ােয়র কাজ।
জনগণ iসলামী সমােজর েনতােক িচনেত চােচ্ছ। e কারেণ তােদরেক aবশয্i েসi সব বয্িkর
শরণাপn হেত হেব যারা e িবষেয়র jােন aিধকতর পারদশর্ী o িবেশষj, যােত তারা েনতা
েচনার কােজ ভুেলর িশকার হেয় না পেড়।
aতীেতo e pিkয়াi pচিলত িছেলা। সাধারণ জনগণ aিধকতর ‘iলমী েযাগয্তার aিধকারী
মারজা-e তাkলীদেক িচেন িনেত সkম িছেলা না। কারণ, তারা মারজা-e তাkলীদ েচনার
জেn pেয়াজনীয় jােনর aিধকারী িছেলা না। তারা শুধু eতটুki জানেতা েয, মারজা- e
তাkলীেদর anসরণ করা aপিরহাযর্। e কারেণ যখন েকােনা মারজা- e তাkলীদ iেnকাল
করেতন তখন eেকক gাম েথেক কেয়ক জন েলাক েতহরােন চেল আসেতা eবং তারা িবিভn
মসিজেদ েযেতা o ঐ সব মসিজেদর iমামেদর িনকট িজেjস করেতা ◌ঃ ‘সবেচেয় বড় আেলম
েক?’ মসিজেদর iমামগণ তথা আেলমেদর িনকট e সmেn িজেjস করার কারণ ei েয, তারা
e িবষেয় তথয্ািভj o িবেশষj িছেলন। তারা মসিজেদর iমামগণ বা আেলমেদর িনকট েথেক
iলেম agগণয্তার েkেt যিদ eকািধক বয্িkর uেlখ েপেতা েস েkেt তারা েদখেতা েয, েয
সব আেলম েকােনা না েকােনা বয্িkেক সবেচেয় বড় আেলম বেল সাkয্ িদেচ্ছন e
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সাkয্দাতােদর মেধয্ েক আমেলর েkেt agগণয্ o েবশী তাকoয়া- পরেহযগারীর aিধকারী;
তারা সাধারণতঃ তার কথার oপরi আsা sাপন করেতা। আর সাkয্দাতা আেলমগণ যিদ dীনী
iলম o তাকoয়া- পরেহযগারীর েkেt সবাi সমান হেতন তাহেল তারা aিধকাংেশর মেতর
anসরণ করেতা eবং েদখেতা েয, eেদর মেধয্ েবশীর ভাগ কার পেk মত িদেয়েছন। তারা
eভােব লb ধারণােকi মারজা- e তাkলীদ িহেসেব কাuেক gহণ করা o তার anসরেণর জn
যেথ মেন করেতা। কারণ, িনভর্রেযাগয্ েলাকেদর aিধকাংেশর মত anসরেণর জn hjাত
িহেসেব গণয্।
iিতহােস েদখা যায় েয, িশয়া মাযহােবর anসারীরা যুেগ যুেগ তােদর মারজা- e তাkলীদ o
oয়ালীেয় ফকীh েবেছ েনয়ার েkেt সব সময়i e পdিতরi anসরণ কেরেছ। তারা হযরত
iমাম মা দী (আ.)- eর আtেগাপনরত থাকার যুেগ aিধকতর ‘iলমী েযাগয্তার aিধকারী
মারজা- e তাkলীদ েবেছ েনয়ার লেkয্ eভােবi সংি
শরণাপn হেতা -

িবষেয়র িবেশষj o মুজতািহদগেণর

যারা ‘aিধকতর iলমী েযাগয্তার aিধকারী’ েলাক েচনার েkেt েযমন

িবেশষj, েতমিন eটাi চাiেতন েয, সবর্ািধক iলমী েযাগয্তার aিধকারী বয্িki তােদর
মারজা- e তাkলীদ েহান।
রােTর পিরচালনার aেথর্ িযিন েবলায়ােত ফকীহর দািয়t পালন করেবন তার জn eকিদেক
েযমন কতgেলা iলমী শতর্ aপিরহাযর্, েতমিন কতgেলা ‘আমলী শতর্o aপিরহাযর্। e েkেt
iলমী শতর্সমূেহর মেধয্ ফকীh িহেসেব তথা মুজতািহদ িহেসেব তার েযাগয্তা anতম, আর
আমলী শতর্াবলীর মেধয্ আেছ nায়পরায়ণতা, িচnা o আচরেণ ভারসাময্, দূরদৃি , sপিরচালনার
েযাগয্তা, সাহিসকতা iতয্ািদ। eসব ৈবিশে য্র pিতিটরi িবেশষ pভাব রেয়েছ। eসব িবষেয়র
pিতিট সmিকর্ত িবেশষj বয্িkগণ সংি

বয্িkর মেধয্ সংি

ৈবিশে য্র pভােবর িভিtেত

তার সmেn ধারণায় uপনীত হেয় থােকন। e কারেণi spাচীন কাল েথেকi বড় বড় আেলমগণ
মারজা- e তাkলীেদর মেধয্ েসসব iলমী o আমলী ৈবিশে য্র pভাব পযর্েবkণ করেতন eবং
তার িভিtেত তােদর সmেকর্ মতামত গঠন o pকাশ করেতন।
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হযরত iমাম জাফর সােদক (আ.)o েলাকেদরেক e পnায় iসলামী সমােজর েনতােক খুঁেজ
েনয়ার জn পথিনেদর্শ pদান কেরন। iয়াkব িবন শু‘আiব হযরত iমামেক (আ.) িজেjস
কেরনঃ “iমাম যিদ েকােনা dঘর্টনার িশকার হন eবং e dিনয়া েথেক িবদায় েনন তখন
জনগেণর করণীয় কী?”
e pে র জবােব iমাম (আ.) েকারআন মজীেদর eকিট আয়াত udৃত কেরন যােত eরশাদ
হেয়েছ ◌ঃ “আর মু’িমনেদর জn eটা িঠক নয় েয, তারা সকেলi (যুdািভযােন) েবিরেয় পড়ব।
sতরাং েকন তােদর (মু’িমনেদর) pেতয্ক জনেগা ী েথেক eকিট েছাT দল বিহগর্ত হেলা না
যারা dীন সmেকর্ গভীর সমেঝর aিধকারী হেব eবং তােদর কoেমর কােছ pতয্াবতর্েনর পর
তােদরেক সতকর্ করেব যােত তারা নাফরমানী েথেক িবরত থােক?”৪২
iমাম (আ.) eরপর বেলনঃ “তারা যতিদন jানাজর্েন িনরত থাকেব ততিদন তােদর oজর
gহণীয় eবং েয জনগণ তােদর কাছ েথেক jান লােভর জn pতীkায় থাকেব তারা িফের না
আসা পযর্n uk জনগেণর কাছ েথেকo oজর gহণীয় হেব।”
uk েরoয়ােয়ত anযায়ী িকছু সংখয্ক মুসলমােনর দািয়t েগাটা মুসিলম সমােজর পk েথেক
pিতিনিধ িহেসেব sীয় বাড়ীঘর o জনপদ েথেক েবিরেয় মুসিলম েদেশর েকেnd গমন করেব eবং
তারা iসলামী সমােজর েনতার gণ- ৈবিশ য্ সmেকর্ েয ধারণা রােখ তার িভিtেত iসলামী
সমােজর পরবতর্ী েনতােক খুঁেজ পাবার েচ া করেব। েনতার েযসব ৈবিশ য্ থাকা uিচৎ বেল
তােদর জানা আেছ তারা তার সােথ েনতৃেtর েযাগয্তা সmn েলাকেদর aবsা িমিলেয় েদখেব।
তারা iসলামী সমােজর েনতােক িচনেত পারার পর sীয় কoেমর কােছ িফের যােব eবং তােদর
কােছ েনতােক পিরিচত কিরেয় েদেব।
মুসিলম জনগণ সবর্ািধক iলমী েযাগয্তার aিধকারী মুজতািহদেক পাবার জno ei eকi
পnার anসরণ করেতা। িকnt সামািজক সমsাবলী িফkহী সমsাবলী েথেক সmূণর্ sতnt।
সামািজক সমsাবলীর সমাধােনর জn েশষ পযর্n সকেলর জn eকিটমাt মেত আসা
aপিরহাযর্, আর সকলেকi েস রােয়র pিত আiনগত sীকৃিত িদেত হেব o তা েমেন চলেত হেব।
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েযেহতু aতীেত মুসিলম জনগণ aিধকতর iলমী েযাগয্তার aিধকারী মারজা- e তাkলীদেক
েচনার জn িবেশষj বয্িkেদর শরণাপn হেতা, েসেহতু eটা aতয্n ss

িবষয়

েয, িবেশষjেদর শরণাপn হoয়ার িবষয়িট েকােনা aিভনব বা নতুন িবষয় নয়। আর বতর্মােন
মুসিলম সমােজর জn uপযুk সামািজক- রাজৈনিতক কতৃর্েtর aিধকারী dীনী েনতা িচেন
েনয়ার pেয়াজন সমুপিsত। aথর্াৎ তােদরেক তােদর রাTীয় o সরকারী েনতা িচেন েবর করেত
হেব। তােদর জn e ধরেনর েনতার আnগতয্ হেব aপিরহাযর্ কতর্বয্।
বলা বাhলয্ েয, iসলামী সমােজর জn রাTীয় o সরকারী েনতা িচেন েনয়ার লেkয্ আn ািনক
sীকৃিতর aিধকারী eমন eক িবেশষj মNলী থাকা aপিরহাযর্ যােদর সাkয্ সকেলর দৃি েত
gহণেযাগয্ হেব। e িবেশষj মNলী আlাh তা‘আলা o মা‘ছূমগেণর (আ.) পk েথেক মেনানীত
পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী মুজতািহদ শাসকেক িচিhত করেত o জনগেণর সামেন পিরিচত
কিরেয় িদেত সkম হেবন।
eখােন sতর্বয্ েয, আlাh তা‘আলার পk েথেক মা‘ছূমগণেক (আ.) িনেয়ােগর nায় মুজতািহদ
শাসেকর িনেয়াগ sিনিদর্ বয্িkর িনেয়াগ নয়, বরং pকৃত পেk e িনেয়াগ হেচ্ছ িবেশষ শতর্াবলী
িভিtক aিনিদর্ িনেয়াগ। তাi েয বয্িkর মধয্ uk শতর্াবলী সবর্ািধক মাtায় তথা an েয
কােরা চাiেত েবশী মাtায় পাoয়া যােব e িনেয়াগ তার েবলায়i pেযাজয্ হেব eবং e পদ o
দািয়t তােকi aপর্ণ করেত হেব। কারণ, শরীয়তদাতা e বয্াপাের শুধু কতgেলা িবেশষ মানদN
pদান কেরেছন;

িযিন eসব মানদেNর িবচাের uপযুkতার aিধকারী হেবন িতিনi েনতৃt o

শাসন- কতৃর্েtর aিধকার লাভ করেবন। েযেহতু e কাজ sিনিদর্ িনয়ম o মানদেNর িভিtেত
সmািদত হেত হেব, েসেহতু যারা মুজতািহদ শাসকেক িচিhত করেবন o জনগেণর সামেন
পিরিচত কিরেয় েদেবন eবং তার বয্াপাের সাkয্ েদেবন, তােদর মেধয্ মুজতািহদ শাসকেক
িচিhত করার জn pেয়াজনীয় েযাগয্তা থাকা aপিরহাযর্: eতdয্তীত তােদর পেk e দািয়t
পালন করা সmব নয়। aতeব, সংি

িবষেয়র িবেশষj বয্িkেদরেক e দািয়t পালেনর

uেদয্াগ িনেত হেব। আর িবেশষj বয্িkেদর eক জায়গায় জমােয়ত হoয়া o পারsিরক
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ৈচিnক িবিনময় aতয্n grtপূণর্ বয্াপার eবং তা সংি

িবষেয় িsিতশীলতা o িনি nার সৃি

কের। জনগণ যখন তােদর আsাভাজন nায়বান মহান মুজতািহদগণেক eক জায়গায় সমেবত
হেত o মুজতািহদ শাসক সmেকর্ সাkয্ িদেত েদেখ তখন তারা িনি nতা anভব কের।
সাধারণ জনগণ জােন েয, পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী মুজতািহদ শাসেকর দািয়েt িনেয়ািজত
হoয়ার িবষয়িট হযরত iমাম জাফর সােদক (আ.)- eর পk েথেক সmািদত হেয়েছ eবং eর
িভিtেতi মুজতািহদ শাসক তার দািয়t লাভ কেরেছন। আর e বয্াপাের িবেশষj বয্িkগেণর
সােkয্র মযর্াদা হেচ্ছ ei েয, তারা iমাম (আ.) েয gণ- ৈবিশে য্র aিধকারী বয্িkেক শাসক
িনেয়াগ করার কথা বেলেছন েস gণ- ৈবিশে য্র aিধকারী বয্িkেক িচিhত কের জনগেণর
সামেন পিরচয় কিরেয় েদেবন। uদাহরণ srপ, তারা েযভােব হযরত আয়াতুlাh আল- uযমা
সাiেয়দ আলী খােমেনয়ীেক iমাম (আ.) কতৃর্ক বিণর্ত gণ- ৈবিশে য্র aিধকারী েযাগয্তম বয্িk
িহেসেব েপেয়েছন eবং আlাh তা‘আলা o মা‘ছূমগেণর পk েথেক িনেয়ািজত শাসক িহেসেব
পিরিচত কিরেয় িদেয়েছন। েযেহতু তারা তােক ‘েযাগয্তম’ িহেসেব িচিhত করেত সkম
হেয়েছন েসেহতু e েkেt েকবল ‘েযাগয্’ হoয়াi কােরা জেn e দািয়েt aিধি ত হoয়ার
ৈবধতা ৈতরী করেব না। িবেশষjগণ যখন তােক েযাগয্তম বেল সাkয্ েদন তখন e বয্াপাের
জনগেণর করণীয় aতয্n ss হেয় যায় eবং তারা e মুজতািহদ শাসেকর আেদশ- িনেষধ
েমেন চলার জn িনেজেদরেক pstত কের।
িবেশষjেদর কাজ eটাi। িবেশষj পিরষদ হেচ্ছ ei িবেশষj বয্িkেদর eকিtত হoয়ার
বয্বsা যােত eকিট sিনিদর্ সংsার মাধয্েম তােদর সাkয্ দােনর িবষয়িট সmািদত হেত পাের
eবং যােদর মেন খুঁতখুঁেত ভাব আেছ তারা যােত মুজতািহদ শাসকেক িচিhত করার pিkয়া
সmেn trিট সnান করেত না পাের, েসi সােথ জনগেণর পেk িনি n মেন সামািজক o
সামি ক বয্াপাের তার শরণাপn হoয়া সmব হয়, iসলামী সমােজ পিরপূণর্ শৃঙ্খলা pিতি ত
হেত পাের eবং িবশব্ kফরী শিkর েমাকািবলায় মুসলমানরা সmান, মযর্াদা o শিkর aিধকারী
হেত পাের, আর sীয় dীনী দািয়t যধাযথভােব পালন করেত পাের।
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eর পিরবেতর্ an েকােনা পnা gহণ করা হেল েখাদায়ী hkমােতর লkয্ aজর্েনর মূলনীিত
বাsবািয়ত হেব না, বরং সামেজ মতাৈনকয্ েদখা েদেব। িবেশষjগণ তােদর মতামত
aকাটয্ভােব pকােশর মাধয্েম মুজতািহদ শাসকেক সমােজর সামেন পিরচয় কিরেয় েদন eবং
iসলামী সমােজর e েনতাo দৃঢ়তার সােথ sীয় মতামত o িসdাn েঘাষণার মাধয্েম e সমােজর
ঐকয্ সংkাn সমsার সমাধান কেরন eবং বলদপর্ী o জােলম িবশব্gাসী শিkর েমাকািবলায়
eকিট শিkশালী o ঐকয্বd iসলামী umাh গঠন কেরন।
iসলামী pজাতnt o িবেশব্র anাn গণতািntক রাT বয্বsার মেধয্ পাথর্কয্ eখােনi িনিহত।
বstতঃ eকিট iসলামী pজাতেnt সব িকছুi ঐশী। erপ রােTর সেবর্াচ্চ েনতৃto েখাদায়ী
মেনানয়েনর মাধয্েম েনতৃেt aিধি ত হন। আর িবেশষjগণ e সেতয্র সপেk সাkয্ pদান
কের eতদসংkাn মানদেNর িভিtেত েযাগয্তম বয্িkেক iসলামী সমােজর েনতা o শাসক
িহেসেব পিরিচত কিরেয় েদন।
aেনেকর ধারণার িবপরীেত, pকৃত পেk িবেশষjগণ iসলামী সমােজর েনতা o শাসকেক
আiনগত ৈবধতা pদান কেরন না, িঠক েযভােব আেলমগণ মুজতািহদগেণর sীকৃিত o
anসরেণর মাধয্েম তােদর aিধকতর েযাগয্ আেলম বা dীনী িবষেয় সািবর্কভােব anসরণীয়
মারজা- e তাkলীদ বািনেয় েদন না। বরং তারা iসলামী সমােজর েনতা o শাসেকর েযাগয্তার
মানদN সmেকর্ েয jােনর aিধকারী তার িভিtেত, মা‘ছূম iমামগেণর (আ.) পk েথেক
মেনানীত মুজতািহদ েনতা o শাসকেক িচিhত কেরন o সমােজর কােছ পিরচয় কিরেয় েদন।
eভােব তারা জনগেণর সামেন তােদর করণীয় িবষয়িট ss কের েদন।
িবেশষjগেণর e কাজ aতয্n বড় o grtপূণর্ eকিট কাজ। iসলামী সমােজর েনতৃt o
শাসন- কতৃর্েtর জn েযাগয্তম বয্িk েক িবেশষjগণ তা িচিhত করার দািয়t িনেজেদর কাঁেধ
তুেল েনন। বstতঃ iসলামী সমােজর েনতা o শাসকেক sয়ং আlাh তা‘আলাi ৈবধতা pদান
কেরন, আর িবেশষj পিরষদ হেচ্ছ যথাযথ মানদেNর সােথ িমিলেয় তােক খুঁেজ েবর করার
eকমাt কতৃর্পk। আর জনগেণর দািয়t হেচ্ছ e বয্াপাের িবেশষjগেণর মতামেতর anসরণ
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করা। কারণ, েকবল তারাi আlাহর পk েথেক মেনানীত েনতা o শাসকেক খুঁেজ েবর করার
জn pেয়াজনীয় েযাগয্তার aিধকারী। e কারেণ, িবষয়িটর e ধরেনর িবেশষ grেtর কারেণ
সাধারণ জনগণ িবেশষj বয্িkেদরেক িনবর্ািচত কের যােত তারা eকিট pিত ােন
আn ািনকভােব eকিtত হন eবং েনতৃt o শাসন- কতৃর্েtর বয্াপাের জনগেণর করণীয় ss
কের েদন।
aতীেতo eকi পdিত anসরণ করা হেতা। হযরত iমাম জাফর সােদক (আ.) জনগণেক e
পdিত anসরেণর জn আhান জানান। তেব িবেশষj পিরষদ গঠন e কাজিটেক সহজতর কের
িদেয়েছ eবং e কারেণ তা জনগেণর জn িনি nতা সৃি কেরেছ। aতীেত েলােকরা মারজা- e
তাkলীদ সmেn aবিহত হoয়ার জn িবিভn sােন িগেয় িবিভn িবেশষেjর িনকট anসnান
করেতা। আর বতর্মােন তার পিরবেতর্ িবেশষjগণ eক জায়গায় সমেবত হেয় আlাh তা‘আলা
o মা‘ছূমগেণর পk েথেক মেনানীত েনতা o শাসকেক িচিhত করার জn পরsর পরামশর্ o
মতামত িবিনময় করেছন eবং eভােব তােক িচিhত করার পর তােক জনগেণর সামেন পিরচয়
কিরেয় িদেচ্ছন। ফেল জনগেণর পেk খুব সহেজi তার সmেকর্ aবিহত হেয় তার আেদশিনেষেধর আnগতয্ করা সmব হেচ্ছ। বstতঃ aতীেতর aিভjতার আেলােক বতর্মােন েয
কমর্পdিত anসরণ করা হেচ্ছ তা aিধকতর পিরপk। িনঃসেnেহ eটা pশংসনীয় কাজ।
বতর্মােন িবেশষj পিরষেদর uপিsিত েথেক eটা pমািণত হয় না েয, েবলায়ােত ফকীh বা
মুজতািহেদর েনতৃt o শাসন- কতৃর্t বতর্মান কােল udািবত eকিট তtt। যারা e তttেক e
যুেগর udাবন বেল দাবী করেছন তারা েবলায়ােত ফকীh তেttর aতীত iিতহাস সmেn aবগত
নন। e কারেণi িকছু েলাক বেলন েয, েবলায়ােত ফকীh তtt হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)
কতৃর্ক udািবত হেয়েছ। e দাবী eেদর e িবষয় সmেকর্ জানা না থাকা হেত uৎসািরত।
আবার েদখা যায় েয, কতক েলাক বলেছ, িবেশষj পিরষেদ সমােজর সকল ে ণী েথেকi
pিতিনিধ থাকা pেয়াজন। e বkেবয্র uৎসo সংি

িবষেয়র ৈবিশ য্ সmেn e সব েলােকর

সিঠক ধারণার aভাব। কারণ, েয েকােনা িবষেয় েকবল তােদরi মতামত েদয়া uিচৎ যারা েস
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িবষেয় িবেশষj। e কারেণ মুজতািহদ েনতা o শাসক িচিhতকরণ সmেno েকবল তােদর
পেki মতামত েদয়া সmব যারা e িবষেয় িবেশষj। aতeব, েকবল e ধরেনর িবেশষj
বয্িkগেণরi িবেশষj পিরষেদ pেবশািধকার থাকা uিচৎ। তারা যিদ েবলায়ােত ফকীh তtt
eবং aতীেত oয়ালীেয় ফকীh বা মারজা- e তাkলীদ খুঁেজ েবর করার iিতহাস সmেn
oয়ােকফহাল থাকেতা তাহেল তারা e ধরেনর কথা বলেতা না। eেদর মধয্ েথেক েকu েকu
দাবী কের েয, িবেশষj পিরষেদর িবষয় eকিট নতুন িবষয়। eসব েলােকর uিচৎ e িবষেয়
আেরা েবশী জানা o গেবষণার েচ া করা। তারা যিদ aতীেত iমাম, মারজা- e তাkলীদ o
oয়ালীেয় ফকীh িচিhতকরণ o পিরচয় কিরেয় েদয়ার iিতহাস সmেn aবিহত হয় eবং তা িনেয়
পযর্ােলাচনা কের তাহেল আর তােদর মেন e ধরেনর pে র uদয় হেব না, বা হেলo তা
বhলাংেশi hাস পােব।
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ফিকহ শাসেকর eখিতয়ার িক মা‘ছূমগেণর (আঃ) anrপ?
মুজতািহদ শাসেকর eখিতয়ার সমূহ িক সংিবধান dারা িনধর্ািরত, নািক মা‘ছূমগেণর (আ.)
hkমােতর aিভn eখিতয়ার?

জবাবঃ oয়ালীেয় ফকীh বা মুজতািহদ শাসক সমাজ o রােTর কাযর্াবলী পিরচালনার েkেt
মা‘ছূমগেণর (আ.) সমs eখিতয়ােরর aিধকারী eবং তার aনমিত বয্িতেরেক েকােনা আiনi
ৈবধতা o কাযর্কিরতা লাভ কের না। েতমিন তার anমিত বয্তীত েকui েকােনা আiন
বাsবায়েনর aিধকার রােখ না। রােTর সমs কাজকমর্i তার anমিতkেম সmািদত হয়।
বstতঃ েবলায়ােত ফকীh বা মুজতািহেদর েনতৃt o শাসন- কতৃt
র্ হেচ্ছ হযরত রাসূেল আকরাম
(সা.) o মা‘ছূম iমামগেণর (আ.) েনতৃt o শাসন- কrর্তেtর ধারাবািহকতা মাt। e
কারেণ, তারা েয সব eখিতয়ােরর aিধকারী িছেলন িতিনo তার সব িকছুরi aিধকারী।
মুজতািহেদর েনতৃt o শাসন- কতৃর্েtর েকােনাrপ সীমাবdতা েনi eবং কতক sিনিদর্ কাজ
নয়, বরং জনজীবেনর সকল কাজi তার িনয়ntণাধীন; তার eখিতয়ার িনরuশ।
আlাহর oলীগেণর aথর্াৎ নবী- রাসূলগণ o মা‘ছূম iমামগেণর (আ.) hkমােতর দশর্ন হেচ্ছ
সমােজর o গণমাnেষর কলয্াণ সাধন। মুজতািহদ শাসেকর eখিতয়ার সমূেহরo uেdশয্ হেচ্ছ
সমােজর o গণমাnেষর কলয্াণ সাধন; e কারেণ তা রাTীয় সংিবধােনর uেধর্।
ছােহেব জাoয়ােহর (রhঃ) তার “জাoয়ােহrল কালাম” gেn (২১তম খN, পৃঃ ৩৯৪) ফকীহর
eখিতয়ার সমূেহর িবেরাধীেদরেক িতরsার কেরেছন। িতিন বেলনঃ “িবsেয়র বয্াপার ei
েয, ফকীহর eখিতয়ােরর বয্াপাের কতক েলােকর মেধয্ খুঁতখুঁেত ভাব আেছ। e েথেক মেন হেচ্ছ
েযন তারা আেদৗ িফকাহর sাদ আsাদন কের িন eবং ফকী গেণর কথার ধরন o রহs
anধাবন করেত পাের িন। eর েচেয়o aিধকতর িবsেয়র বয্াপার ei েয, কতক েলাক e
বয্াপাের eতi িdধা- dেndর িশকার হেয়েছ েয, তারা uপেরাk কাজকেমর্র েkেt (েদেশর সীমাn
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pিতরkা, েদেশর

aভয্nরীণ

শািn- শৃঙ্খলার

েহফাযত, জনগেণর

িনরাপtা

িনি তকরণ, েকারআন মজীদ িনধর্ািরত দNিবিধ o রাTীয় দNিবিধ কাযর্কর করণ eবং কােফর o
iসলােমর শtrেদর িবrেd িজহাদ) ফকীহর দািয়tশীল হoয়ার বয্াপাের বুযুগর্ােন dীেনর রায় o
ফেতায়া সেtto ‘কতৃর্t কামনার ৈবধতাহীনতার মূলনীিত’র eবং iবেন েযাহরাহ o iবেন
iদরীেসর মেতর আ য় gহণ কেরেছ।”
সমকালীন ফকী গেণর মেধয্ আয়াতুlাh েবাrজাদর্ী ফকীহর জn বয্াপক িভিtক eখিতয়ােরর
pবkা। আlামা শহীদ েমাতা হারী তার ‘iসলাম ভা েমাkতািযয়ােত যামান’ ( iসলাম o
যুেগর দাবী) gেnর িdতীয় খেN e িবষেয়র uেlখ কেরেছন eবং মুজতািহদ শাসেকর বয্াপকিবsৃত eখিতয়ােরর সমথর্ন কেরেছন। িতিন uk gেnর ৯১ নং পৃ ায় বেলনঃ “e eখিতয়ার
সমূহ হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) েথেক iমােমর (আ.) িনকট sানাnিরত হয় eবং iমাম (আ.)
েথেক মুসলমানেদর শরয়ী শাসক o িবচারেকর িনকট sানাnিরত হয়। মুজতািহদগণ েয সব
িবষয়েক হারাম বা হালাল বেল েঘাষণা কেরেছন - যা সকেলi gহণ কের িনেয়েছ, তার aেনক
িকছুi তারা [রাসূল (সা.) o iমাম (আ.) েথেক pাp] uk eখিতয়ােরর িভিtেতi কেরেছন।
মীযর্ােয় শীরাযী েকাn শরয়ী anমিতর িভিtেত তামাক বজর্েনর hkম জারী কেরিছেলন? িতিন
eটা e কারেণ কেরিছেলন েয, িতিন জানেতন, শরয়ী শাসক কতgেলা eখিতয়ােরর aিধকারী যা
িতিন pেয়াজনেবােধ যথাসমেয় বয্বহার করেত পােরন; মূলগতভােব শরীয়ত যা হারাম কের িন
বা anতঃ যা হারাম হoয়ার সপেk দলীল- pমাণ িবদয্মান েনi, িবেশষ েkেt িতিন তা িনিষd
করেত o বজর্েনর আেদশ িদেত পােরন।”
মরহূম নারাkী তার ‘আoয়ােয়dল আiয়াম gেnর ১৮৭ নং পৃ ায় বেলন েয, জনগেণর oপর
শাসন- কতৃর্t পিরচালনার aিধকার o iসলােমর েহফাযেতর জেn হযরত রাসূেল আকরাম
(সা.) o iমামগণ (আ.) েয সব eখিতয়ােরর aিধকারী িছেলন হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর
আtেগাপনরত থাকার যুেগ ফকী গণ hবh েস সব eখিতয়ােরর aিধকারী, েকবল aকাটয্
পঠনীয় দলীল o iজমার dারা েকােনা িবষয় e eখিতয়ােরর বিহভূর্ত বেল pমািণত হেয় থাকেল
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তা বয্তীত। anrপভােব জনগেণর dীন o dিনয়ার eবং সমাজ সংsার েহফাযেতর জn েয সব
কাজ সmাদন aপিরহাযর্, েতমিন শরীয়ত েয সব কােজর সmািদত হoয়া দাবী কের, িকnt েস
কােজর দািয়t িবেশষ কােরা oপর aপর্ণ কের িন, েস সব কােজর সবgেলা সmাদেনর দািয়ti
ফকীহর oপের aিপর্ত হেয়েছ। িতিন e সমs কােজরi দািয়t gহেণর aিধকার রােখন eবং e
বয্াপাের কােরা বাধা েদয়ার বা িবেরািধতা করার aিধকার েনi।
হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) iসলামী সমাজ o iসলামী hkমাত পিরচালনার েkেt মুজতািহদ
শাসেকর e শাসন- কতৃর্t o সেবর্াচ্চ eখিতয়ােরর কথা বেলেছন। িতিন তার ‘েবলায়ােত ফকীh’
gেnর ৪০ নং পৃ ায় বেলনঃ “যারা ধারণা কের েয, হযরত রাসূেল আকরাম (সা.)- eর hkমাতী
eখিতয়ার সমূহ আমীrল মু’িমনীন হযরত আলী (আ.)- eর েচেয় েবশী িছেলা aথবা আমীrল
মু’িমনীন হযরত আলী (আ.)- eর hkমাতী eখিতয়ার সমূহ মুজতািহেদর েচেয় েবশী
িছেলা, তােদর e ধারণা পুেরাপুির াn o বািতল।”
‘ছাহীফােয় নূর’ gেnর ষ খেNর ৫১৯ নং পৃ ায় হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)- eর েয uিk
udৃত হেয়েছ তােত িতিন aিধকতর ss ভাষায় uপেরাk সংশেয়র জবাব িদেয়েছন। হযরত
iমাম বেলনঃ “সংিবধােন যা uেlখ করা হেয়েছ তা েবলায়ােত ফকীহর kমতা o eখিতয়ােরর
aংশিবেশষ মাt, সকল eখিতয়ার নয়।”
হযরত iমাম (রhঃ) তার ‘েবলায়ােত ফকীh’ gেnর ৬৫ নং পৃ ায় বেলনঃ “ফকী গণ হেচ্ছন
হযরত রাসূেল আকরাম (সা.)- eর িdতীয় sেরর aিছ (pিতিনিধ) eবং হযরত রাসূেল আকরাম
(সা.)- eর পk েথেক iমামগেণর (আ.) oপর েয সব দািয়t aিপর্ত হয় ফকী গণ তার
সবgেলারi aিধকারী। তাi তােদর জn হযরত রাসূেল আকরাম (সা.)- eর সকল কাজi
আঞ্জাম েদয়া aপিরহাযর্।
“মুজতািহদ শাসেকর দািয়t হেচ্ছ িবচারবুিdজাত কলয্াণিচnার িভিtেত o সকল রােT pচিলত
পdিত anযায়ী সমাজ o রােTর সমsাবলীর সমাধান o aচলাবsা দূরীকরেণর লেkয্ sীয়
রাTীয় eখিতয়ার কােজ লাগােনা eবং iসলামী রােTর সমsাবলীর সমাধান করা।”
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হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ) ৬i েম ১৯৮৭ তািরেখ হযরত আয়াতুlাh খােমেনয়ীেক েলখা
eক পেt বেলনঃ “hkমােতর eখিতয়ার সমূহ যিদ েগৗণ ঐশী িবধান সমূেহর কাঠােমার মেধয্
সীমাবd হয় তাহেল েখাদায়ী hkমােতর লkয্ o হযরত রাসূেল আকরাম (সা.)- eর oপর aিপর্ত
িনরuশ েনতৃt o শাসন- কতর্েtর িবষয়িট eকিট aথর্হীন o sরkা িবহীন pপেঞ্চ পযর্বিসত হয়।
আিম eর পিরণােমর িদেক iিঙ্গত করেত চাi, তা হেচ্ছ, eমতাবsায় েকui েকােনা িকছু েমেন
িনেত বাধয্ থাকেব না। uদাহরণ srপ, যখন েকােনা রাsা িনমর্ােণর জn েকােনা বাড়ীঘর বা
তার আoতাধীন জায়গার aংশিবেশষ hkম দখল করা pেয়াজন হেয় পেড় তখন তা েগৗণ
আহকােমর কাঠােমার আoতাভুk থােক না। বাধয্তামূলক সামিরক েসবা আদায়, রণাঙ্গেন
েpরণ, েদেশ ৈবেদিশক মুdার pেবশ o েদশ েথেক ৈবেদিশক মুdার বিহগর্মন pিতহতকরণ, েয
েকােনা ধরেনর পণয্ pেবশ o বিহগর্মন pিতহতকরণ, d’িতন ধরেনর পেণয্র বয্িতkম বােদ
মজুদদারী িনিষdকরণ, শুl o কর আেরাপ, asাভািবক েবশী দােম মাল িবিk তথা মুনাফােখারী
pিতহতকরণ, dবয্সামgীর মূলয্ েবঁেধ েদয়া, মাদক dেবয্র িবsার েরাধ, eয্ালেকাহল জাতীয়
পানীয় বিহভূত
র্ হেলo েয েকান ধরেনর েনশােখারী িনিষdকরণ, েয েকােনা ধরেনর ast বহন
িনিষdকরণ eবং e ধরেনর শত শত কাজ সরকারী দািয়t o eখিতয়ােরর anভুর্k ।”
হযরত iমাম uk পেtর ধারাবািহকতায় আেরা িলেখন ◌ঃ “আিম িনেবদন করেত চাi
েয, হযরত রাসূেল আকরাম (সা.)- eর িনরuশ েনতৃt o শাসন- কতৃর্েtর anতম শাখা hkমাত
হেচ্ছ iসলােমর pাথিমক পযর্ােয়র আহকাম সমূেহর anতম eবং তা সমs েগৗণ o শাখাগত
িবধােনর oপর, eমনিক নামায, েরাযা o হেjর oপর agািধকােরর aিধকারী। েয বাড়ী বা
মসিজদ রাsার মুেখ পেড়েছ iসলামী শাসক তা েভেঙ্গ েফলেত o eর মূলয্ eর মািলকেক pদান
করেত পােরন। iসলামী শাসক pেয়াজেনর মুহূেতর্ মসিজদ বn কের িদেত পােরন eবং েকােনা
মসিজদ যিদ kিতকারক (মসিজেদ েযরার) হয় eবং তা ধব্ংস কের না েফেল তার kিতকারকতা
দূর করা সmব না হয় তাহেল িতিন তা ধব্ংস কের েফলেবন। সরকার জনগেণর সােথ েয চুিkবd
হেয়েছ তা কাযর্কর করা বা রাখা যিদ েদেশর o iসলােমর sােথর্র জn kিতকর pিতপn হয়
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তাহেল সরকার eকতরফাভােব েস চুিk বািতল করেত পাের। েতমিন iবাদত বিহভূর্ত o
iবাদত মূলক েয েকােনা কাজ aবয্াহত থাকা যিদ iসলােমর sােথর্র পিরপnী pমািণত হয়
তাহেল যতkণ তা iসলােমর sােথর্র পিরপnী থাকেব ততkণ iসলামী শাসক তা pিতহত
করেত পারেবন। যিদo হj আlাh তা‘আলার পk েথেক িনধর্ািরত eকিট grtপূণর্ ফরয
iবাদত, তথািপ তা যিদ কখেনা iসলামী hkমােতর sাথর্ o কলয্ােণর পিরপnী বেল pতীয়মান
হয় তাহেল সামিয়কভােব িতিন তা সmাদন েথেক েলাকেদরেক িবরত রাখেত পােরন।”
e েথেক ss

েয, iসলামী সমােজর কলয্ােণর জn যখিন pেয়াজন হেয় পেড় তখিন

মুজতািহদ শাসক শরীয়ত o iসলামী মানদেNর কােঠােমার িভিtেত sীয় কতৃর্t pেয়াগ করেত
পােরন। কতক েলাক শরীয়তেক েকবল iবাদত- বেnগী o েলনেদেনর মেধয্ সীমাবd বেল মেন
কের, িকnt pকৃত বয্াপার হেলা, শরীয়ত মােন iসলােমর o iসলামী hkমােতর সকল আiন।
‘ছাহীফােয় নূর’ gেnর নবম খেN (পৃঃ ২৫১) হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)- eর uিk ◌ঃ
“hkমাত যিদ oয়ালীেয় ফকীহর anমিত িনেয় pিতি ত না হয় তাহেল তা হেচ্ছ তাগূত।”
আমােদর e আেলাচনা েথেক eকিট িবষয় aতয্n ss ;

তা হেচ্ছ, আমােদর সামেন di

ধরেনর hkমাত রেয়েছ, eর বাiের তৃতীয় ধরেনর েকােনা hkমাত েনi। eর মেধয্ eক ধরেনর
hkমাত হেচ্ছ সেতয্র oপর pিতি ত hkমাত eবং aপরিট হেচ্ছ তাগূতী hkমাত। সেতয্র oপর
pিতি ত hkমাত হেচ্ছ েসi hkমাত, যার শীেষর্ রেয়েছন মুজতািহদ শাসক। আর তার aবsান
হেচ্ছ সকল hkমাতী কাজকমর্ o িবষয়ািদর uেধর্ eবং সকল কাজi তার aanমিতর িভিtেত
ৈবধতা লাভ কের। eর anথা হেল তা হেব বািতল o তাগূতী hkমাত।
বstতঃ dীেনর বয্াপাের uদাসীন o তাগূতী hkমােতর সমথর্ক েলােকরা মুজতািহেদর েনতৃt o
শাসন- কতৃর্েtর িবেরািধতা করার লেkয্ e বয্াপাের সেnহ- সংশয় সৃি র েচ া করেছ। তারা
তােদর িনেজেদর রাTবয্বsায় ei eকi kমতা o eখিতয়ার pেয়াগ কের থােক, িকnt iসলামী
hkমাত pিতি ত হেল eবং েস hkমাত eকi kমতা o eখিতয়ার বয্বহার করেল তারা ei
বেল ৈহৈচ কের েয, kমতা o eখিতয়ােরর সmpসারণ ৈsরতnt সৃি কের।
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আেমিরকা, জামর্ানী,

াn, বৃেটন o রািশয়ায় সরকার pধানেক aেনক েবশী kমতা o

eখিতয়ার েদয়া হেয়েছ।
আেমিরকার েpিসেডন্ট সকল pকার িনবর্াহী kমতা ছাড়াo আiন pণয়েনর েkেto িবরাট
kমতার aিধকারী। িতিন চাiেল কংেgেস গৃহীত িবেল েভেটা pদান করেত পােরন eবং জrরী
pেয়াজেন eমন সব aধয্ােদশ জারী করেত পােরন যা কাযর্কর করেত কংেgস, রােTর anাn
pিত ান o মntণালয় সমূহ বাধয্।
ােn েpিসেডন্ট pধান মntীর সmিতkেম পালর্ােমন্ট েভেঙ্গ িদেত পােরন। েpিসেডন্টi মntীেদর
িনেয়াগদান কেরন eবং িতিন রােTর aপর di িবভাগ aথর্াৎ আiন সভা o িবচার িবভােগর
িনকট জবাবিদিহ করেত বাধয্ নন।
বৃেটেন সাংিবধািনকভােব রাজা বা রাণী মntীেদর, eমনিক pধানমntীর িনেয়াগ o বরখােsর
eখিতয়ােরর aিধকারী। যিদo ঐিতিhকভােব িতিন সংখয্াgr দেলর েনতােক pধানমntী o
pধানমntীর iচ্ছাnযায়ী anাn মntীেদর িনেয়াগদান কেরন, িকnt িতিন eর anথা করেলo
সাংিবধািনক দৃি েকাণ েথেক তা ৈবধ। eছাড়া েসখােন রাজা বা রাণীর পদিট utরািধকার
িভিtক o আজীবন পদ। িতিন কােরা কােছ জবাবিদিহ করেত বাধয্ নন eবং সংিবধােন তার
aপসারেণর েকােনা িবধান েনi।
জামর্ানীর েpিসেডন্ট েদেশর চয্ােnলর (pধানমntী)েক বরখাs করেত পােরন eবং পালর্ােমন্ট
েভেঙ্গ িদেত পােরন।
রািশয়ায়o েpিসেডন্ট চাiেল ডুমা (পালর্ােমন্ট)েক েভেঙ্গ িদেত পােরন।
িবেশব্র সকল রাT বয্বsায়i বাদশাহ, সmাট, রাজা বা েpিসেডেন্টর জn িবেশষ sেযাগ- sিবধা
eবং kমতা o eখিতয়ার রাখা হেয়েছ। eর কারণ হেচ্ছ ei েয, e পদিট েদেশর uচ্চপদs
কমর্কতর্ােদর uধর্s পদ eবং িতিন আiেনর uৎসo বেট। aতeব, তােদর জn আiেনর aধীন
হoয়া জrরী গণয্ করা হয় িন। uদাহরণ srপ, েডনমাকর্ o েsেনর সংিবধােন e িবষয়িট
ss ভােব uিlিখত আেছ। েবলিজয়ােমর সংিবধােন বলা হেয়েছ েয, সmােটর কােজ েকােনা
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ভুল থাকেত পাের না।

ােnর সংিবধান anযায়ী েদেশর েpিসেডন্টেক েকবল তখিন জবাবিদিহ

করেত হেব যিদ িতিন জনগেণর সােথ বড় ধরেনর িবশব্সঘাতকতা কের থােকন।
িকnt iসলামী রাTবয্বsায় মুজতািহদ ফকীহর eখিতয়ার সমূহ শরয়ী মানদN o iসলামী
মূলনীিতর কাঠােমার আoতাধীন।
iসলামী িবpেবর বতর্মান রাহবার হযরত আয়াতুlাh খােমেনয়ী ২০০৭ সােলর ৪ঠা জুন তািরেখ
হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)- eর মাযাের আগত িযয়ারতকারীেদর uেdেশ pদt ভাষেণ
iসলামী শাসন বয্বsায় সকল রাTীয় কাজকমর্ iসলামী নীিতমালার িভিtেত সmাদনীয় বেল
uেlখ কেরন। িতিন বেলনঃ “আlাh তা‘আলার েয শাসন- কতৃর্t মুজতািহদ শাসেকর কােছ
sানাnিরত হয় তা েখাদায়ী আহকােমর anসরেণর শতর্াধীন।”
হযরত আয়াতুlাh খােমেনয়ী eকi তািরেখ pদt aপর eক ভাষেণ বেলনঃ “েয বয্িk েনতৃেtর
আসেন aিধি ত হেয়েছন িতিন যিদ ৈচিnক o আচরণগত িদক েথেক iসলামী আশা- আকাkা
o iসলামী আiন- কাnেনর anবতর্ী না হন তাহেল িতিন ৈবধতা েথেক পিতত হন eবং কােরা
জn েয তার আnগতয্ ফরয নয় শুধু তা- i নয়, বরং জােয়য নয়।”
iসলাম eমন eকজন বয্িkেক hkমাতী দািয়t pদান কের িযিন মুজতািহদ, িচnা o কেমর্
ভারসােময্র aিধকারী, nায়পরায়ণ, dীনী ‘iলেমর েkেt সবর্াgগণয্ eবং dীনী আহকাম
anসরণ কের চেলন। anিদেক গণতnt o মানবািধকােরর pবkা েদশ সমূেহর সরকারgেলা
মানবতার oপর যুলম
ু - িনযর্াতেনর েkেt িবরাট eখিতয়ােরর aিধকারী, aথচ eেদরi aেনেক
মুজতািহদ শাসেকর eখিতয়ার সমূহ িনেয় p

েতােল। aথচ e eখিতয়ার সমূহ জনগেণর

আsাভাজন ঐ সব িবেশষj বয্িk মুজতািহদ শাসকেক pদান কেরেছন, মুসিলম জনগেণর dারা
সবর্সmতভােব গৃহীত o anসৃত aকাটয্ iসলামী সূেtর uিk anযায়ী যারা িনেজরা নবীরাসূলগেণর (আ.) utরািধকারী o আlাh তা‘আলার পk েথেক জনগেণর oপর মেনানীত েনতা
o শাসক। আমরাo uk িবেশষjগেণর anসরেণ মুজতািহদ শাসেকর আnগতয্ o anসরণ
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করিছ। আর oলামােয় dীন মা‘ছূমগেণর (আ.) মেতর িভিtেতi মুজতািহদ শাসেকর জn eসব
eখিতয়ার িচিhত কেরেছন।
হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)o eরi িভিtেত বেলনঃ “সংিবধােন যা বিণর্ত হেয়েছ তা
মুজতািহদ শাসেকর kমতা o eখিতয়ার সমূেহর aংশিবেশষ মাt, সব নয়।”
হযরত iমােমর e কথা বলার িভিt হেচ্ছ ei েয, মুজতািহদ শাসেকর eখিতয়ার সমূহ হেচ্ছ
hবh মা‘ছূমগেণর (আ.) রাTীয় eখিতয়ার সমূহ। আর dীন o তার মূলয্েবাধ সমূেহর েহফাযেতর
লেkয্ e eখিতয়ার সমূহ বয্বহার করা তার শুধু aিধকারi নয়, বরং কতর্বয্o বেট।
মুজতািহদ শাসক dীন o শরীয়েতর মানদেN েকােনাrপ সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ করেবন না তথা
anায় বা aপরােধর আ য় েনেবন না, an কথায় িতিন েsচ্ছাচারী হেবন না েয, আমরা তার
kমতা o eখিতয়ার সমূেহর বয্াপাের uিdg হেবা। আর তার িদক েথেক সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ
না করা তথা anায় বা aপরােধর আ য় না েনয়া eবং েsচ্ছাচারী না হoয়ার রkাকবচ ei
েয, িতিন সীমালঙ্ঘন করেল বা েsচ্ছাচারী হেল েনতৃt o শাসন- কতৃর্েtর aিধকার হািরেয়
েফলেবন; aতঃপর আর িতিন আnগতয্ লােভর aিধকারী থাকেবন না, বরং কােরা জni তার
আnগতয্ aবয্াহত রাখা জােয়য হেব না।
বstতঃ েকােনা বয্িk যখন শরয়ী o iসলামী মানদN anযায়ী কাজ কেরন o দািয়t পালন
কেরন তখন তার পেk ৈsরাচারী বা তাগূেত পিরণত হoয়া সmব নয়। e ধরেনর বয্িk যিদ
পিরপূণর্ eখিতয়ােরর aিধকারী না হন তাহেল তার পেk জনগেণর সামািজক o সামি ক
জীবেনর সমsাবলীর সমাধান করা সmব হয় না। িবচারবুিdর দাবী anযায়ী আমরা যিদ েমেন
েনi েয, শাসকেক e ধরেনর সমsাবলী o জিটলতার সমাধানকারী হেত হেব তাহেল মানেত
হেব েয, aবশয্i তােক পিরপূণর্ eখিতয়ােরর aিধকারী হেত হেব। anিদেক iসলামী দৃি েকাণ
েথেক যিদ আমরা sীকার কির েয, মুজতািহেদর hkমাত হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) o
মা‘ছূমগেণর (আ.) hkমােতর ধারাবািহকতা মাt, তাহেল eটা সmব নয় েয, তােদর কােরা
জেn বয্াপক িভিtক hkমাতী eখিতয়ােরর pবkা হেবা eবং কােরা জn সীিমত eখিতয়ােরর
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pবkা হেবা। aতeব, আমােদর sীকার করেত হেব েয, মুজতািহেদর hkমাত হযরত রাসূেল
আকরাম (সা.) o মা‘ছূম iমামগেণর (আ.) hkমােতর ধারাবািহকতা িবধায় hবh হযরত রাসূেল
আকরাম (সা.) o মা‘ছূমগেণর (আ.) hkমােতর eখিতয়ােরর aিধকারী।
মুজতািহদ শাসক হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর আtেগাপনরত থাকার যুেগ dীেনর
aিভভাবক। aতeব, তার দািয়t হেচ্ছ সামািজক o সামি ক েkেt iসলােমর সকল িদেকর o
সকল আহকােমর পিরপূণর্ বাsবায়ন। iসলামী শাসক যােত iসলােমর সকল আহকােমর
বাsবায়ন করেত পােরন েস লেkয্ aবশয্i তােক hkমাত pিত া করেত হেব। আর iসলামী
আহকাম বাsবায়ন করেত িগেয় িতিন যিদ েদখেত পান েয, েকােনা েkেt d’িট hkেমর মেধয্
সাংঘিষর্কতা েদখা যােচ্ছ েস েkেt aবশয্i িতিন aিধকতর grtপূণর্ o agািধকারেযাগয্
hkমিট বাsবায়ন করেবন। পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী মুজতািহদ শাসেকর anাn দািয়েtর
মেধয্ রেয়েছ iসলােমর দNিবিধ, aথর্ৈনিতক আiন o anাn িবিধ- িবধান বাsবায়ন eবং
সমােজ িবকৃিত, aৈনিতকতা o পাপাচােরর িবsার েরাধ। e সেবর বাsবায়েনর জn সকল
জনগেণর মেধয্ সমnয় সাধন, সমিnত পিরচালনা বয্বsা বা pশাসন eবং sিবচােরর
লkয্ািভসারী o শিkশালী eকিট hkমাত pিত া করা aপিরহাযর্।
iসলােমর সকল ধরেনর আহকােমর বাsবায়েনর লেkয্ iসলামী শাসেকর জেn রােTর িবিভn
দািয়tশীল কমর্কতর্া িনেয়াগ করা eবং েদেশর সািবর্ক কাজকমর্ সmাদেনর লেkয্ iসলােমর
sায়ী আiন- কাnেনর আoতায় o শতর্াধীেন িবিভn ধরেনর িনয়ম- রীিত o িবিধ- িবধান pণয়ন
o pবতর্ন aপিরহাযর্। িতিন সশst বািহনী সমূেহর aিধনায়কেদর িনেয়াগদান করেবন eবং
জনগেণর জান, মাল o ijত- সmম eবং dীনী সমােজর sাধীনতা o সাবর্েভৗমেtর েহফাযেতর
লেkয্ যুd েঘাষণা করেবন o pেয়াজন েবােধ শািn বা সিnর িসdাn েনেবন। েদেশর aভয্nরs
েগা ী সমূেহর মধয্কার আnঃসmকর্ িনধর্ারণ, ৈবেদিশক নীিত pণয়ন o িবেদেশর সােথ সmকর্
িনধর্ারণ, েদেশর সীমাn সংরkেণর জn সীমাnরkী বািহনী িনেয়ািজত করণ, জুম‘আ o
পােঞ্জগানা জামা‘আত সমূেহর জn iমাম িনেয়াগ, যাকাত o কর আদােয়র জn দািয়tশীল
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িনেয়াগ, anাn aথর্ৈনিতক নীিত িনধর্ারণ o কমর্ সmাদেনর জn িবেশষj o দািয়tশীল
িনেয়াগ

eবং

শত

শত

pশাসিনক

কমর্সূচী

gহণ

o

বাsবায়ন, সাংsৃিতক, আiন

িবষয়ক, aথর্ৈনিতক, রাজৈনিতক o সামিরক েkেt িনয়ম- কাnন o িবিধ- িবধান pণয়ন iতয্ািদ
aসংখয্ কাজ মুজতািহদ শাসেকর দািয়t o কতর্েবয্র আoতাভুk। eসব দািয়t- কতর্বয্ আঞ্জাম
েদয়া ছাড়া eবং eজn pেয়াজনীয় eখিতয়ার বয্তীত iসলােমর সকল িদেকর আেদশিনেষেধর পূণর্ বাsবায়ন eবং বািঞ্ছতভােব iসলামী সমােজর পিরচালনা সmব নয়।
eসব eখিতয়ার iসলামী hkমােতর মূলনীিতর সােথ সংি

যা হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর

আtেগাপনরত থাকার যুেগ মুজতািহদ শাসেকর িনকট sানাnিরত হেয়েছ। eসব eখিতয়ার
pাথিমকভােব sয়ং হযরত রাসূেল আকরাম (সা.)- eর hkমােতর সােথ সংি

িছেলা eবং পের

তার িনকট েথেক তা মা‘ছূম iমােমর (আ.) hkমােত sানাnিরত হয়। aতঃপর তা iমােমর (আ.)
িনকট েথেক pিতিট শরয়ী hkমােত sানাnিরত হয়।
বstতঃ eকিট রােTর eখিতয়ার aতয্n বয্াপক। aতীেত িছেলা না eমন নতুন নতুন পিরিsিতর
udেবর ফেল iসলামী hkমােতর সামেন নতুন নতুন pেয়াজন েদখা েদেব eটাi sাভািবক।
নেবাdূত eসব পিরিsিতর দাবী িমটাবার জn iসলােমর মূলনীিত o েমৗিলক িবিধিবধােনর
আেলােক iসলামী রাTেক নতুন নতুন আiন- কাnন o িবিধ- িবধান pণয়ন করেত হেব।
আসমানী িবিধ- িবধােনর s ু বাsবায়ন o তার সােথ সামঞ্জs িবধান কের নব নব পিরিsিতর
দাবী িমটাবার জn নতুন নতুন আiন- কাnন pণয়ন o তার বাsবায়ন eবং pিতিট যুেগর
pেয়াজন anযায়ী িবিভn ধরেনর িবেশষ কমর্সূচী gহণ o বাsবায়েনর জn iসলামী শাসকেক
aবশয্i বয্াপক িভিtক eখিতয়ােরর aিধকারী হেত হেব।
iসলােমর দৃি েত, sিবচার o িবেশষjেtর aিধকারী dীনী শাসেকর kমতা o eখিতয়ার
eমনভােব শতর্াধীন হoয়া uিচৎ নয় যার ফেল dীনী hkমাত সমsার সmুখীন হেব eবং
সামািজক aচলাবsা সৃি হেব।
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মুজতািহদ নন eমন িবেশষjগণ িক িবেশষj পিরষেদর সদs হেত
পােরন?
জবাবঃ iসলামী িবpেবর িবজেয়র পর পরi হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)- eর uপিsিতেত
যখন সংিবধান pণয়নকারী িবেশষj পিরষেদর সামেন েবলায়ােত ফকীh মূলনীিত pসঙ্গ
utািপত হেলা তখেনা an eকভােব e সংশয় utািপত হেয়িছেলা। িকnt সংিবধান pণয়নকারী
িবেশষj পিরষেদর সদsেদর jান, সেচতনতা o দূরদিশর্তা eবং iসলামী িবpেবাtর
ভাবগmীর পিরেবেশর কারেণ e p িট grt লাভ কের িন o সহেজi বাদ পেড় যায়।
িকnt পরবতর্ীকােল, ভিবষয্ত রাহবার িহেসেব মেনানীত বয্িkেক৪৩ বাদ েদয়ার পের eবং িবেশষ
কের সংেশাধেনর যুেগ e সংশয় শিkশালী হেয় oেঠ eবং বতর্মােন aিধকতর শিkশালীভােব
তা uপsািপত হেচ্ছ।
uপেরাk pে র জবােব বলেত হয় েয, হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর আtেগাপনরত থাকার
যুেগ মুজতািহদ শাসক হেচ্ছন iমামেতর পেদর sলািভিষk eবং িতিন আlাহর oলীগেণর dারা
িচিhত হেয় e দািয়েt aিধি ত হন। তার hkমােতর ৈবধতা মা‘ছূম iমােমর (আ.) hkমােতর
ৈবধতার nায়i sয়ং আlাh তা‘আলার িনকট েথেকi uৎসািরত। বsতঃ sয়ং আlাh তা‘আলা
বয্তীত an েকui মুজতািহেদর hkমােতর ৈবধতা pদােনর uপযুk নয়।
e িবষয়িটর মূল নবুoয়ােতর দশর্েন িনিহত রেয়েছ। তা হেচ্ছ, মাnেষর জn আদশর্ িনধর্ারণ o
আiন মূলগতভােব sয়ং আlাh তা‘আলা ছাড়া আর কােরা পেki সmব নয়। eমতাবsায় েস
সব আiন pেয়ােগর জেno আlাh তা‘আলার পk েথেক শাসক িনধর্ারণ বা মেনায়ন
aপিরহাযর্। আর মুজতািহদ শাসক আlাh তা‘আলার সােথ তার ৈনকটয্, িচnা o আচরেণর
ভারসাময্, sিবচার o iলমী agগণয্তার কারেণ e দািয়েtর জn মেনানীত হন।
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iসলােম hkমােতর মযর্াদা হেচ্ছ eকিট েখাদায়ী কােযর্র েহফাযেতর মযর্াদা। eর মােন
হেচ্ছ, আসমানী dীন eবং ঐশী o পিবt পদ eর মািলক aথর্াৎ sয়ং আlাh তা‘আলার পk
েথেক িনধর্ািরত হেত হেব।
মা‘ছূম iমামমগেণর (আ.) pতয্k েনতৃেtর যুগ েশষ হoয়ার পের হযরত iমাম মা দী (আ.)eর আtেগাপনরত থাকার যুগ শুr হয় eবং িতিন কখন আtpকাশ করেবন তা কােরাi জানা
েনi। eমতাবsায় জনগণেক েতা তােদর সামািজক o সামি ক pেয়াজেনর pে পথিনেদর্শনা o
পিরচালনা িবহীন aবsায় েছেড় েদয়া যায় না। (erপ েছেড় েদয়া হেল তা হেতা িবচারবুিdর
দাবীরo পিরপnী।) তাi মা‘ছূম iমাম (আ.) তার পk েথেক সাধারণ o নীিতগতভােব pিতিনিধ
মেনানীত কেরন। e েkেt িতিন শাসেকর শতর্ o gণাবলী জািনেয় েদন eবং eভােবi মুসিলম
সমােজর জn মুজতািহদ শাসক মেনানীত কেরন। আর িবেশষjগেণর দািয়t হেচ্ছ iমাম (আ.)
কতৃর্ক িনধর্ািরত শতর্াবলীর আেলােক মুজতািহদ শাসকেক িচিhত করা o জনগেণর সামেন
পিরিচত কিরেয় েদয়া। eর ফেল তার শাসন- কতৃর্t সমােজর জn aলঙ্ঘনীয় হেয় যায়।
aতeব, িবষয়বstর দাবী anযায়ী, e িবষেয়র িবেশষjেক aবশয্i পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী
মুজতািহদেক িচিhত করার জেn pেয়াজনীয় িবেশষjেtর aিধকারী হেত হেব। তাi
িবেশষেjর জn িবেশষjেtর েয নূয্নতম শতর্ রাখা হেয়েছ তা হেচ্ছ, তােক anতঃ িফকাহর
কতক িবভােগ iজিতহােদর েযাগয্তার aিধকারী হেত হেব যােত তার েkেt িবেশষjেtর
সংjািট pেযাজয্ হয়।
iসলামী pজাতnt iরােনর সংিবধােনর ১০৭ নং ধারা anযায়ী মুজতািহদ শাসকেক িচিhত করার
েkেt iসলােমর আহকাম o িফkহী িবষয়ািদর jােন বা রাজৈনিতক o সামািজক- সামি ক
িবষয়ািদর েkেt agগণয্তা বা সবর্জনীন gহণেযাগয্তা বা সংিবধােনর ১০৯ নং ধারায় বিণর্ত
gণাবলীর েকােনািটর েkেt িবেশষ েযাগয্তার aিধকারী বয্িkেক agািধকার িদেত হেব। িকnt
যারা মুজতািহদ নন তারা িকছুেতi iসলােমর আহকাম o িফkহী িবষয়ািদর jােন েকাn
মুজতািহদ agগণয্ তা িনণর্য় করেত সkম নন। anিদেক e iজিতহাদী েযাগয্তা বয্তীত an
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েয সব েযাগয্তার কথা বলা হেয়েছ eকজন মুজতািহেদর মেধয্ তা আেছ িকনা মুজতািহদগেণর
পেk তা- o িনণর্য় করা সmব।
iসলামী সমােজর েনতৃেtর মযর্াদা aতয্n সমুnত o পিবt মযর্াদা। e কারেণ e দািয়েt
aিধি ত বয্িkর মেধয্ eকজন শাসেকর জn pেয়াজনীয় সাধারণ gণাবলী ছাড়াo dীনী িবষেয়
িবেশষjেtর aিধকারী হoয়া aপিরহাযর্ যােত িতিন যথাযথভােব dীন iসলােমর েহফাযত
করেত পােরন। তাi িবেশষjেক aবশয্i e ধরেনর েযাগয্তম বয্িkেক িচিhত করার েযাগয্তার
aিধকারী হেত হেব। তারা মুজতািহদ শাসক মেনানয়ন o তােক eখিতয়ার pদােনর kমতা
রােখন না, িকnt আlাহর পk েথেক মেনানীত মুজতািহদ শাসেকর gণাবলী o ৈবিশ য্ সমূহ
সবর্ািধক মাtায় কার েবলায় pেযাজয্ হয় তা িচিhত করার মেতা েযাগয্তা তােদর aবশয্i
থাকেত হেব।
বতর্মােন iসলামী pজাতnt iরােনর oলামােয় েকরােমর মেধয্ eমন বয্িkর সংখয্া কম নয় যারা
iজিতহাদী েযাগয্তা ছাড়াo aথর্নীিত, আiন, রাTিবjান, pশাসিনক িবjান, সমাজতtt iতয্ািদ
িবষেয় িবশব্িবদয্ালেয়র সেবর্াচ্চ িডgীরo aিধকারী। তেব মুজতািহদ শাসকেক িচিhতকরণ o
িবেশষj পিরষেদ sানলােভর জn মূল o aপিরহাযর্ শতর্ হেচ্ছ তােক মুজতািহদ হেত হেব eবং
েযাগয্তম মুজতািহদ েক েস সmেn পূণর্াঙ্গ ধারণার aিধকারী হেত হেব। আমরা যিদ ধের েনi
েয, পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী মুজতািহদ শাসকেক িচিhত করার জেn anাn jােনর
িবেশষেjরo দরকার আেছ, তাহেল েস েkেt eমন মুজতািহদেক িবেশষjেtর দািয়t েদয়া
uিচৎ িযিন anাn jােনo িবেশষj, িকnt িকছুেতi িবেশষেjর জn মুজতািহদ হoয়ার শতর্
বাদ েদয়া তথা েমৗিলক িবষয়েক বাদ িদেয় েগৗণ িবষয়েক যেথ গণয্ করা েযেত পাের না। eর
িবেশষ কারণ ei েয, iসলামী েনতৃt তথা মুজতািহদ শাসেকর জn মূল শতর্ হেচ্ছ তােক
িফকাহর েkেt রায় েদয়ার মেতা েযাগয্তার aিধকারী হেত হেব। anাn িবষেয় তার েযাগয্তা
aবশয্i কাময্, তেব িফকাh িভn anাn িবষেয় তার িবেশষj হoয়া aপিরহাযর্ নয়। eখােন
িফকাhi grtপূণর্, e কারেণ িবেশষjেদরেক aবশয্i মুজতািহদ হেত হেব।
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eকিট িবমােনর িডজাiন করার কাজ সারা রাত আlাহর iবাদত কেরন eমন eকজন আেরফ o
দাশর্িনক মুজতািহদেক েদয়া েযেত পাের না, eমনিক eকi সােথ িতিন যিদ eকজন sাপতয্
িবশারদo হেয় থােকন। িবমােনর িডজাiন ৈতরীর জn e িবষেয় িবেশষjেtর aিধকারী
আলাদা iিঞ্জনীয়ার pেয়াজন। anিদেক eকজন মুজতািহদ iজিতহােদর কােজ দkতার
aিধকারী। আর িবেশষj পিরষেদর সদsেদর েয কাজ তা মুজতািহদগেণর সােথ সংি

।

কারণ, e পিরষেদর কাজ হেচ্ছ পিরপূণর্ শতর্াবলীর aিধকারী মুজতািহদ শাসকেক িচিhত o
সমােজর িনকট পিরিচত কিরেয় েদয়া। তােক িচিhত করার জn সংি

িবেশষjেদর মেধয্

aবশয্i pেয়াজনীয় শতর্াবলী িবদয্মান থাকেত হেব। আর e েkেt সবেচেয় grtপূণর্ শতর্ হেচ্ছ
িফকাহর jান। aতeব, তােক aবশয্i মুজতািহদ হেত হেব।
aবশয্ aেনক িবেশষji মেন কেরন েয, রাজনীিত o pশাসন পিরচালনা িবেশষjেtর িবষয়।
তােদর মেত, pশাসন পিরচালনা o রাজৈনিতক েযাগয্তাi মুখয্ িবষয়, eকােডিমক িডgী মুখয্
িবষয় নয়। মুজতািহদ শাসেকর e pশাসিনক েযাগয্তা o রাজৈনিতক সেচতনতা িচিhত করার
জn আলাদা েকােনা িবেশষেjর pেয়াজন েনi। iসলামী pজাতnt iরােনর সংিবধােন
মুজতািহদ শাসকেক িচিhত করণ o েস লেkয্ িবেশষj পিরষদ গঠেনর িবধােনর েkেto e
িবষয়িটর pিত লkয্ রাখা হেয়েছ। aতeব, যারা িনেজেদরেক আiেনর সমথর্ক বেল দাবী কেরন
তারাo e িবষয়িট sীকার করেত বাধয্ হেবন েয, ১৩৫৯ ফাসর্ী সােলর েমেহর মােস (aেkাবর
১৯৮০) pণীত িবেশষj পিরষেদর িনবর্াচন সংkাn আiেনর ২নং ধারা anযায়ী জনগেণর
িনবর্ািচতবয্ িবেশষjেদরেক িnিলিখত শেতর্র aিধকারী হেত হেব ◌ঃ
১) dীনদারী, সতয্বািদতা o িনভর্রেযাগয্তা eবং চািরিtক uপযুkতা,
২) eমন পযর্ােয়র iজিদহাদী েযাগয্তা যােত কতক িফক্হী সমsার সমাধান pমাণ করেত সkম
হন,
৩) রাজৈনিতক o সামািজক anদৃর্ি eবং চলমান রাজৈনিতক সমsাবলীর সােথ পিরিচিত,
৪) iসলামী pজাতnt iরােনর রাTবয্বsায় আsাশীল,
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৫) দূষণীয় রাজৈনিতক o সামািজক aতীেতর aিধকারী না হoয়া।
aতeব, মুজতািহদ শাসকেক িচিhত করার িবেশষj পিরষেদর সদsপেদর জn যারা pাথর্ী
হেবন তােদরেক aবশয্i মুজতািহদ হেত হেব - যারা িফকাহর িবিভn শাখা- pশাখার মেধয্
anতঃ কতgেলােত িবেশষj aথর্াৎ িফkহী িবধান anসnােনর েযাগয্তার aিধকারী। েসi সােথ
তােদরেক চািরিtক িদক েথেক uপযুk হেত হেব eবং রাজৈনিতক o সামািজক anদৃর্ি রo
aিধকারী হেত হেব। e িবষয়িটর pিত দৃি েদয়া হেল aতঃপর আর uপেরাk সংশেয়র aবকাশ
থােক না।
aতeব, iজিতহাদী িভিt, aিভjতা o pশাসিনক jােনর আেলােক িবেশষj পিরষেদ aমুজতািহদ িবেশষেjর anভুির্ kর দাবীর িপছেন শরয়ী o আiনগত েকােনা pমাণ েনi।
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anয্টীকা

:

১. eর মােন e নয় েয, pিতিট আiেনi তার sাkর থাকেত হেব eবং রাTযেntর pিতিট কােজর জni
sতntভােব তার িনকট েথেক anমিত িনেত হেব। বাsবতার দৃি েতo eকজন মাnেষর পেk eত কাজ
সmাদন সmব নয়। বরং eর মােন হেচ্ছ ei েয, নীিতগতভােব সকল রাTীয় কাজ তার পk েথেকi
সmাদন করা হেব eবং িতিন সব িকছুর pিত দৃি রাখেবন। pেতয্েকi তার oপর aিপর্ত দািয়t পালন
করেব eবং যতkণ পযর্n িতিন কােরা েকােনা কােজ আপিt না কেরন ততkণ পযর্n েস কােজ তার
anেমাদন বা anমিত আেছ বেল গণয্ হেব। িতিন যিদ কখেনা কােরা েকােনা কােজ িdমত কেরন বা
হsেkপ কেরন েস েkেt aবশয্i তার মতi কাযর্কর হেব। eটাi হেচ্ছ e তেttর pােয়ািগক িদক। anবাদক
২. iসলামী pজাতnt iরােন e ধারণার pােয়ািগক িদক eকিট sিনিদর্ pিkয়ার মাধয্েম বাsব rপ লাভ
কের। তা হেচ্ছ, িনবর্ািচতবয্ পদgেলােত কােরা িনবর্াচন pাথর্ী হoয়ার জn eকিট sিনিদর্ মানদN রাখা
হেয়েছ যার আেলােক পরীkা- িনরীkা কের কাuেক pাথর্ী হবার anমিত েদয়া হয়। (বলা বাhলয্ েয, সব
েদেশi e বয্াপাের কতক মানদN রেয়েছ, েযমন ◌ঃ েফৗজদারী aপরােধ শািs pাpেদরেক eকিট
sিনিদর্ সমেয়র জn pাথর্ী হেত না েদয়া।) eর মােন হেচ্ছ, যারা pাথর্ী হেয়েছন তােদর সকেলi ঐ
দািয়েtর জn uপযুk, aতeব, তােদর মধয্ েথেক িযিনi িনবর্ািচত েহান না েকন তার িনবর্াচেন o
দািয়t gহেণ মুজতািহদ শাসেকর anেমাদন রেয়েছ বেল গণয্ হেব। - anবাদক
৩. pাথিমক পযর্ােয়র বা pথম sেরর hkম সমূহ (اوﻟﻴﺔ

 )اﺣﮑﺎمeকিট িফkহী পিরভাষা। eর মােন হেচ্ছ

iসলােমর েমৗিলকতম িবধান যার aবsান শাখা- pশাখাগত hkম সমূেহর uেধর্ eবং e কারেণ েকােনা
শাখাগত hkেমর সােথ তার সাংঘিষর্কতা েদখা িদেল েমৗিলক িবধানi কাযর্কর হেব। uদাহরণ
srপ, iসলােমর দৃি েত বয্িkর জীবন সmানীত eবং বয্িkর সmেদর oপর তার aিধকার িনরuশ।
িকnt iসলামী hkমােতর েহফাযত o কলয্াণ তার েচেয়o aিধকতর grtপূণ।র্ e কারেণ রােTর
pেয়াজেন aপিরহাযর্ িবেবিচত হেল iসলামী শাসক তােক যুেd পাঠােত পারেব যা তার জীবনেক
hমিকর সmুখীন কের eবং তার ৈবধ সmদ hkম দখল, বােযয়াফত বা জাতীয়করণ করেত পারেব।
anিদেক iসলামী hkমাত pেয়াজন েবােধ iসলােমর েকােনা aকাটয্ িবধােনর কাযর্করীকরণ
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সামিয়কভােব sিনিদর্ সমেয়র জn বা েকােনা েকােনা েkেt aিনিদর্ কােলর জn sিগত েরেখ বা
সীমাবd কের রাTীয় িবধান জারী করেত পাের যা েকবল ঐ িবেশষ সমেয় বা েkেti pেযাজয্ হেব eবং
সংি

পিরিsিতর aবসান ঘটেল বা আiনিটর েময়াদ েশষ হেয় েগেল uk রাTীয় আiনিট িবলুp হেয়

যােব eবং মূল িবধানিট কাযর্কর হেব। e েkেt uk রাTীয় আiনিট িdতীয় sেরর hkম (ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

)ﺣﮑﻢ

বেল গণয্ হেব। uদাহরণ srপ, শরীয়েতর মূল িবধান anযায়ী েয সব নর- নারীর মেধয্ িববাহ ৈবধ
pেয়াজেন iসলামী hkমত তােদর িববােহ বাধা িদেত পাের। uদাহরণ srপ, iসলামী রাT শtrভাবাপn
েদেশর নাগিরেকর সােথ aিনিদর্

কােলর জn eবং যুdকােল সামিয়কভােব েয েকােনা িভনেদশী

নাগিরেকর সােথ iসলামী রােTর নাগিরেকর িববাহ িনিষd করেত পাের। - anবাদক
৪. িশয়া o snী uভয় মাযহােবর আিkদাh anযায়ী, িবশব্ যুলুম- aতয্াচার, aিবচার o anায়aনাচাের পূণর্ হেয় যাবার পর মানবতােক মুিk দােনর লেkয্ হযরত রাসূেল আকরাম (সা.)- eর বংেশ
eকজন মুিkদাতার আিবভর্াব হেব;

িতিন হযরত iমাম মা দী (আ.) নােম sপিরিচত হেবন। িতিন

যুলুম- aতয্াচার, aিবচার o anায়- aনাচােরর aবসান ঘিটেয় িবশব্বয্াপী iসলামী hkমাত pিত া
করেবন eবং তখন িবশব্ sিবচার o েনয়ামেত পিরপূণর্ হেয় যােব। িশয়া মাযহােবর আিkদাh
anযায়ী, আহেল বাiেতর ধারাবািহকতায় আগত dাদশ iমামi (জn িহজরী ২৫৫ সাল) হেচ্ছন হযরত
iমাম মা দী (আ.); আlাh তা‘আলা হযরত িখিজর (আ.)- eর nায় তােক দীঘর্জীবী কেরেছন eবং
আlাহর iচ্ছায় িতিন আtেগাপনরত aবsায় আেছন। িতিন sীয় পিরচয় েগাপন েরেখ জনসমােজ
িবচরণ করেছন, তেব sীয় মতামত িদেয় সমাজেক, িবেশষ কের সকল grtপূণর্ িবষেয় pভািবত
করেছন। uপযুk সমেয় িতিন আtpকাশ eবং মুসলমানেদর েনতৃt o শাসন- কতৃt
র্ gহণ
করেবন, eরপর iসলামী িবশব্িবpেব েনতৃt েদেবন। তার eখন েথেক হাজার বছেররo েবশী কাল পূেবর্
জngহণ o দীঘর্জীবী হoয়ার ধারণা aবশয্ আহেল snােতর oলামােয় েকরােমর িনকট গৃহীত হয় িন।
তােদর ধারণা, িতিন eখেনা জngহণ কেরন িন। aবশয্ আহেল snােতর তথয্সূt সমূেহo হযরত iমাম
মা দী (আ.)- eর আtpকাশ, মুসলমানেদর েনতৃt o শাসন- কতৃর্t gহণ eবং iসলামী িবশব্িবpেব
েনতৃt pদােনর কথা আেছ;

তার আtpকাশপূবর্ জীবন সmেকর্ িকছুi বলা হয় িন। e েথেক

আtpকােশর পূেবর্ তার জনসমােজ aপিরিচত থাকার ধারণাi pমািণত হয়, তা তার েস জীবন

100

পঞ্চাশ, eকশ’ বা হাজার বছর বা তার েচেয়o েবশী - যা- i েহাক না েকন। তেব হযরত iমাম মা দী
(আ.) জngহণ কেরেছন িক কেরন িন -

েস িবতেকর্র ফয়সালার oপর েবলায়ােত ফকীh বা

মুজতািহেদর শাসেনর aপিরহাযতা িনভর্রশীল নয়। কারণ, uভয় aবsায়i iমাম (আ.)- eর
আtpকােশর পূেবর্ মুসলমানরা মুজতািহেদর শাসেনর মুখােপkী। - anবাদক
৫. জনগণ কতৃর্ক গৃহীত হoয়ার শতর্ সmেকর্ uেlখ করেত হয় েয, নবী- রাসূলগণ (আ.) eবং েসi
সােথ িশয়া মাযহােবর আিkদাh anযায়ী বােরা জন িন াপ iমাম (আ.) আlাh তা‘আলার পk েথেক
মাnেষর পথpদশর্ন o েনতৃেtর জn মেনানীত। আর েয বয্িk কাuেক আlাh তা‘আলার পk েথেক
মেনানীত পথpদশর্ক o েনতা িহেসেব জােন তার পেk ঐ বয্িkেক শাসক িহেসেব গণয্ না কের an
কাuেক শাসক িহেসেব গণয্ করা সmব নয়। aতeব, েস সবর্াবsায়i েখাদায়ী েনতৃেtর িনকট
আtসমিপর্ত থাকেব। তেব বাsেব েগাটা সমােজর oপর েখাদায়ী েনতৃেtর শাসন- কতৃর্t pিত ার
িবষয়িট েখাদায়ী িবধােন বয্াপক জনেগা ী কতৃক
র্ sতঃsূতর্ভােব তােক েনতা o শাসক rেপ gহেণর
শতর্াধীন রাখা হেয়েছ। কারণ, পরম jানী আlাh তা‘আলা েজার- জবরদিs o সntােসর মাধয্েম
েখাদায়ী শাসন pিত ােক uিচৎ গণয্ কেরন িন। e কারেণ েদখা যায় েয, aিধকাংশ নবী- রাসূলi (আ.)
রাTkমতা পিরচালনার sেযাগ পান িন। তেব রাT o pশাসন েখাদায়ী েনতৃেtর হােত থাকা o না থাকা
- e di aবsায় তার সােথ মু’িমেনর সmেকর্ িবndমাt পাথর্কয্ হেত পাের না। uভয় aবsায়i েখাদায়ী
েনতৃti মু’িমেনর শাসক; রাT o pশাসেন তার িনয়ntণ না থাকা aবsায় েস রাT o pশাসেনর সােথ
মু’িমেনর সmকর্ o আচরণ েখাদায়ী েনতৃেtর িনেদর্শ o anমিত dারা িনধর্ািরত হেব। e বয্াপাের নবীরাসূল (আ.), মা‘ছূম iমাম (আ.) o নােয়েব নবী বা মুজতািহেদর সােথ মু’িমেনর সmেকর্ েকােনাi
পাথর্কয্ হেত পাের না। েকােনা বয্িkর মেধয্ যখন কােরা pকৃত নােয়েব নবী হoয়ার বয্াপাের pতয্য় সৃি
হয় তখন তার আেদশ o anমিতেক নবী- রাসূল (আ.)- eর আেদশ o anমিতর তুলনায় কম grtপূণর্
গণয্ করার েকােনাi aবকাশ থােক না। - anবাদক
৬. ফিকহ শাসক আlাh তা‘আলার পk েথেক মেনানীত হoয়ার কথািট at gেn eর পর আেরা বh
বার uিlিখত হেয়েছ। কােরা কােছ হয়েতা eিটেক ভাবােবগমূলক o ভাবােবগ সৃি র uেdশয্ pেণািদত
কথা বেল মেন হেত পাের। কারণ, নবী- রাসূলগণ (আ.) আlাh তা‘আলার পk েথেক মেনানীত eবং
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তা তােদরেক aবগত করা হয়, aতঃপর তারা িনেজেদরেক নবী বেল দাবী কের সমােজ dীেনর দাoয়াত
pদান কেরন। anrপভােব, িশয়া মাযহােবর আিkদাh anযায়ী, মা‘ছূম iমামগণo (আ.) iমাম
িহেসেব আlাh তা‘আলার পk েথেক মেনানীত o হযরত রাসূেল আকরাম (সা.)- eর মাধয্েম েঘািষত
eবং তারা িনেজরাo তা জানেতন o িনেজেদরেক iমাম বেল দাবী করেতন। িকnt েকােনা ফিকহ
শাসেকর নাম sিনিদর্ ভােব আlাh তা‘আলার পk েথেক মেনানীত শাসক িহেসেব dীেনর েকােনা সূেt
(েকারআন- হাদীেছ) uিlিখত েনi eবং িতিন িনেজo তা জােনন না বেল িনেজেক েখাদায়ী শাসক
িহেসেব দাবী কেরন না, বরং িবেশষjগণ তােক িচিhত o পিরচয় কিরেয় েদন। তাi p

uঠেত

পাের, eমতাবsায় িতিন আlাহর পk েথেক শাসক িহেসেব মেনানীত - erপ aকাটয্ ধারণা েপাষেণর
িভিt কী?
eর িভিt d’িট িবষয়। pথমতঃ আlাh তা‘আলা েকােনা যুেগ তার বাnাে দরেক pতয্kভােব েনতৃt
দানকারী তার মেনানীত েনতা o শাসক েথেক বিঞ্চত রাখেবন - িবচারবুিd eটা মানেত পাের না। িশয়া
মাযহােবর আিkদাh anযায়ীo, হযরত iমাম মা দী (আ.) সমােজ িবচরণ করেলo িতিন েযেহতু
pতয্kভােব o sীয় পিরচয় সহকাের েনতৃt িদেচ্ছন না েসেহতু pতয্k েখাদায়ী েনতৃেtর uk pেয়াজন
েথেকi যােচ্ছ। uেlখয্, আহেল snােতর মেধয্o pেতয্ক যুগ বা শতাbীেত মুজািdেদর aিst থাকার
িবশব্াস িবদয্মান রেয়েছ। যিদo েস িবশব্াস পুেরাপুির আkােয়দী িভিt লাভ কের িন, তেব e ধরেনর
িবশব্ােসর udব েখাদায়ী পথpদশর্ক o েনতৃেtর aপিরহাযর্ pেয়াজনীয়তােকi িনেদর্শ কের। িdতীয়তঃ
র্ তােক
ফিকহ েনতা কতৃক
র্ িনেজেক েনতা o শাসক িহেসেব দাবী না করা eবং an মুজতািহদগণ কতৃক
িনেজেদর মেধয্ e দািয়েtর জেn েযাগয্তম rেপ িচিhত করা েথেকi pমািণত হয় েয, িতিনi আlাh
তা‘আলা কতৃর্ক মেনানীত শাসক। কারণ, তার পk েথেক pািথর্তা o দাবী না থাকা eবং িবেশষjগণ
তথা মুজতািহদগণ কতৃর্ক iখলােছর সােথ েখাদায়ী েনতৃtেক িচিhত করার েচ া চালােত িগেয় তােক
িচিhত করা েথেকi pমািণত হয় েয, িতিনi e দািয়েtর জn uপযুkতম বয্িk। আর uপযুkতম
বয্িk আlাh তা‘আলার মেনানীত শাসক নন, an েকu হেবন eবং িবেশষjগণ iখলােছর সােথ
anসnান কেরo তােক িচিhত করেত পারেবন না eটা aসmব বয্াপার। শুধু তা- i নয়, মাnষ যখন
িনঃsাথর্ভােব o iখলােছর সােথ েচ া কেরo পথ খুঁেজ না পায় তখন েস আlাহর কােছ সাহাযয্ o
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পথিনেদর্শ কামনা কের eবং eমতাবsায় আlাh তা‘আলা তার anের সিঠক পেথর সnান জাgত কের
েদন। aতeব, েয েকােনা দৃি েকাণ েথেকi েদখা েহাক না েকন, eভােব খুঁেজ েবর করা শাসক েয
আlাh তা‘আলার পছnনীয় শাসক তােত সেnেহর aবকাশ থাকেত পাের না। - anবাদক
৭. জনগেণর dারা িবেশষjগণ িনবর্ািচত হন eবং তারা মুজতািহদ শাসকেক িচিhত o জনসমেk
পিরিচত কিরেয় েদন - e কারেণ aেনেক e কাজিটেক পেরাk িনবর্াচন বেল মেন করেত পােরন। িকnt
িনবর্াচেনর সােথ e কােজর েমৗিলক পাথর্কয্ রেয়েছ। কারণ, িনবর্ািচত িবেশষjগণ iেলেkারাল
কেলেজর nায় েকােনা sিনিদর্

pাথর্ীর পেk জনগেণর রায় িনেয় আেসন না । বরং e িনবর্াচেনর

মাধয্েম জনগণ িবেশষjেদর oপর তােদর আsার কথা েঘাষণা কের, িকnt তােদর পেk আেদৗ ধারণা
করা সmব নয় েয, িবেশষjগণ কােক শাসক িহেসেব িচিhত করেবন। কারণ, েখাদায়ী শাসেকর সকল
ৈবিশ য্ সmেকর্ eবং e ৈবিশে য্র িবচাের সেবর্াtম বয্িk েক েস সmেকর্ সাধারণ জনগেণর aকাটয্
ধারণা থােক না;

থাকেল তারাi েখাদায়ী শাসকেক িচিhত করেত পারেতা, িবেশষjেদর oপর e

কােজর দািয়t িদেত হেতা না। e কারেণi eমনo হেত পাের েয, েখাদায়ী শাসেকর ৈবিশে য্র
aিধকারী d’জন মুজতািহেদর মেধয্ িযিন েবশী জনিpয় তথা জনগেণর েভােট িনবর্ািচত করেল িযিন
িনবর্ািচত হেতন িবেশষjগণ তােক িনবর্ািচত না কের িবেশষjেtর দৃি েত aপর জনেক েযাগয্তম লkয্
কের তঁেকi শাসক িহেসেব িচিhত o জনগেণর সামেন পিরিচত কিরেয় েদেবন। - anবাদক
৮. েম দী বাযারগানেক। - anবাদক
৯. নারাkী নােম েবশ কেয়ক জন iসলামী মনীষী িছেলন; তােদর মেধয্ আহমদ নারাkী o েমাহাmাদ
নারাkী সমিধক খয্াত। at gেn পরবতর্ীেত আয়াতুlাh েমাlা আহমদ নারাkীর মতামত udৃত করা
হেয়েছ যা েথেক ss েয, eখােন তার কথাi বলা হেয়েছ - িযিন িহজরী ১১৮৫ সােল জngহণ o
১২৪৫ সােল iেnকাল কেরন। তার পুেরা নাম আহমাদ িবন মা দী িবন আিব যার আল- কাশানী। িতিন

“iজিতমা‘uল আমের oয়াn- নাhi”, “আসাsl আ কাm” pভৃিত aেনকgেলা মূলয্বান gn রচনা
কেরন।- anবাদক
১০. আবdল ফাtাh িবন আলী আল- hসাiনী আল- মারাgী। oফাত িহজরী ১২৭৪ সাল। িতিন আলআনাভীn, িকতাবুl বাi pভৃিত aেনকgেলা মূলয্বান gn রচনা কেরন। - anবাদক
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১১. েমাহাmাদ েহােসন িবন আবdল করীম আn- নায়ীনী। জn ১২৭৭ o oফাত ১৩৫৫ িহজরী সাল। anবাদক
১২. anসরেণর েকndিবnd তথা dীনী িবষেয়, িবেশষতঃ িফকাহর েkেt েয pাj বhদশর্ী মুজতািহেদর
anসরণ করা হয় তােক মারজা- e তাkলীদ (ﺗﻘﻠﻴﺪ

 )ﻣﺮﺟﻊবলা হয়। সাধারণ জনগণ আেলমেদর

মতামেতর িভিtেত কাuেক মারজা- e তাkলীদ িহেসেব gহণ কের। েকােনা মারজার iেnকােলর পের
তার anসারী আেলমগণ anrপ েযাগয্তা সmn an েকােনা আেলেমর বা আেলমেদর anসরণ কেরন
eবং জনগণo তােদরi anসরণ কের। েযেহতু মারজা েবেছ েনয়া হয় gণাবলী o েযাগয্তার িভিtেত
েসেহতু নতুন মারজা কদািচৎ মরহূম মারজা‘র িশষয্েদর মধয্ েথেক হন; সাধারণতঃ তারা পূবর্ েথেক
মারজা িহেসেব আেছন eমন কােরা anসরণ কেরন বা erপ েযাগয্তা সmn নতুন কাuেক েবেছ েনন।
মারজার পদ utরািধকার িভিtক নয়। - anবাদক
১৩. িশয়া মাযহােবর েরoয়ােয়ত anযায়ী হযরত iমাম মা দী (আ.)- eর আtেগাপনরত aবsা d’িট
পযর্ােয় িবভk যােক যথাkেম সংিkp o দীঘর্ আtেগাপন িহেসেব uেlখ করা হয়। েরoয়ােয়ত
anযায়ী িতিন িহজরী ২৬২ বা ২৬৫ সােল (সাত বা দশ বছর বয়েস) সমকালীন শাসকেগা ীর িবষদৃি
েথেক িনেজেক েলাকচkুর anরােল িনেয় যান eবং তার মরহূম িপতা হযরত iমাম হাসান আসকারী
(আ.)- eর চার জন িবিশ িশেষয্র মাধয্েম িশয়া মাযহােবর anসারীেদর সােথ েযাগােযাগ রােখন o
িদকিনেদর্শনা pদান aবয্াহত রােখন। e সময়টােকi বলা হয় সংিkp আtেগাপেনর যুগ। e যুেগর
েময়াদ ৭৪ বছর। uk চার বয্িkর মধয্কার সবর্েশষ বয্িkর iেnকােলর পর আর হযরত iমাম মা দী
(আ.)েক তার পিরচয় সহ েচনার মেতা আর েকােনা েলাক aবিশ থােক িন; e সময় েথেকi তার দীঘর্
আtেগাপন যুেগর সূচনা। - anবাদক
১৪. েশখ ছাdক িশয়া মাযহােবর anসারী pাথিমক যুেগর সবর্ািধক খয্াতনামা মনীষীেদর anতম। তার
oফাত িহজরী ৩২৯ সােল তার পুেরা নাম আবুল হাসান আলী িবন আল- hসাin িবন মূসা িবন
বাবাভাih। তার সবর্ািধক িবখয্াত gn হাদীছ সংকলন “মাn লা iয়াহযুrল ফাkীh” । - anবাদক
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১৫. আlামা জা‘ফার িবন খাযার আল- জানাজী আn- নাজাফী;

কােশফুল েgtা’ নােম সমিধক

পিরিচত। oফাত িহজরী ১২২৭ সাল। তার সবর্ািধক িবখয্াত gn “কােশফুল েgtােয় ‘আn খাফীয়ােত
মুব্হামােত শাির‘আেতl gাররা’ ”। - anবাদক
১৬. েমাহাmাদ িবন েমাহাmাদ তাkী আত্- tাবাtাবায়ী আn- নাজাফী। িতিন বাহrl ‘uলূm নােম
খয্াত। oফাত িহজরী ১৩২৬ সাল। - anবাদ
১৭. আয়াতুlাh সাiেয়দ হাসান েমাদারেরস (জn ১৮৭০ খৃsাb) িবংশ শতাbীর pথম িদককার
iরােনর ে

আেলম o রাজৈনিতক েনতা। িতিন বৃিটশ eেজন্ট েরজা খােনর kমতা দখেলর িবrেd

pিতেরাধ গেড় তুেলিছেলন। e কারেণ েরজা খােনর িনেদর্েশ তােক িনবর্ািসত o পের হতয্া করা হয়
(১৯৩৮ খৃsাb)। - anবাদক
১৮. oফাত ১৯৬২ খৃsাb। িতিন হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)- eর aবয্বিহত পূেবর্ সমg িশয়া
জগেতর েকndীয় ধমর্ীয় েনতা (মারজা- e তাkলীদ) িছেলন। - anবাদক
১৯. iসলােমর iিতহােসর pথম িদককার শতাbী সমূেহর শীষর্sানীয় মনীষী oলামােয় েকরামেক

“oলামােয় েমাতkােdমীn” ( পূবস
র্ িূ র oলামা) eবং সmpিতক d’- eক শতাbী কােলর শীষর্sানীয় মনীষী
oলামােয় েকরামেক “oলামােয় েমাতাআেখ্খরীn” ( সাmpিতক oলামা) বলা হয়। - anবাদক
২০. আয়াতুlাh েমাহাmাদ হাসান শীরাযী; মীযর্ােয় শীরাযী নােম সমিধক পিরিচত। তার জn iরােনর
শীরােয। জীবনকাল ১৮১৪ েথেক ১৮৯৫ খৃsাb। িতিন iরােকর নাজােফর dীনী িশkােকেnd িশkকতা
করেতন eবং িশয়া জগেতর anতম শীষর্sানীয় মারজা- e তাkলীদ িছেলন। ১৮৮৮ সােল iরােনর
শাh নািছrdীন eকিট বৃিটশ েকাmানীেক ৫০ বছেরর জn iরােন তামাক uৎপাদন o বয্বসােয়র
eকেচিটয়া aিধকার pদান কের চুিk সmাদন করেল আেলম সমােজর েনতৃেt জনগণ eর িবrেd
pিতবাদ জানায় eবং মীযর্ােয় শীরাযী uk চুিkর েpিkেত তামাক সংি

সকল কাজেক হারাম বেল

ফেতায়া েদন o মoজুদ তামাক ধব্ংস করার িনেদর্শ েদন। জনগণ তার রায় anযায়ী কাজ কের। ফেল
শাh uk চুিk বািতল করেত বাধয্ হন eবং eরপর মীযর্ােয় শীরাযীo তার ফেতায়ার কাযর্কিরতার
সমািp েঘাষণা কেরন। - anবাদ
২১. তাkলীদী িবষয় মােন anভােব anসরণীয় িবষয়। aথর্াৎ eমন িবষয় েয বয্াপাের িবেশষjt
aজর্ন বা িবেশষেjর oপর anভােব আsা sাপন বয্তীত েকবল িবচারবুিdর (আkl) dারা সিঠক
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ধারণায় uপনীত হoয়া বা করণীয় িনধর্ারণ করা সmবপর নয়। আর েয িবষেয় িবচারবুিdর িবে ষেণর
মাধয্েম সিঠক ধারণায় uপনীত হoয়া যায় তা হেচ্ছ গায়ের তাkলীদী;

erপ েkেt aেnর an

anসরণ সঙ্গত নয়। - anবাদক
২২. hjাত্ ( )ﺣﺠﺔমােন িবচারবুিdর বা udৃিতেযাগয্ eমন দলীল যার পের সংি
pমািণত হoয়ার বয্াপাের সংি

িবষয় aকাটয্ভােব

ে াতা বা পাঠেকর মেন আর িবndমাto সংশয় থােক না, তা েস

ে াতা বা পাঠক বািhকভােব তা gহণ কrক বা না- i কrক। িবেশষ কের ে াতা বা পাঠেকর aবsা
িবেবচনা কের eভােব েকােনা িবষয়েক pমাণ করােক বলা হয় “etােম hjাত্” (  اﲤﺎم ﺣﺠﺔ- hjাত্
সmূণর্করণ)। - anবাদক
২৩. eখােন dীনী েমৗল নীিতমালার anতম নবুoয়াত সংkাn আেলাচনার eকিট pাসিঙ্গক িবষেয়র
pিত iিঙ্গত করা হেয়েছ। তা হেচ্ছ, তাoহীদ, আেখরাত o নবুoয়াত -

e িতনিট েমৗিলক িবষেয়র

মেধয্ তাoহীদ o আেখরাত সংkাn ধারণা eমন িবষয় েয, েয েকােনা ss িবচারবুিd সmn মাnষ তােত
uপনীত হয় (কাযর্তঃ েস তা sীকার কrক বা না- i কrক)। িকnt িবচারবুিdর পেk েকােনা নবীর
নবুoয়ােতর সতয্তায় uপনীত হoয়া তার িনকট নবীর পিরচয় o দাoয়াত সিঠকভােব েপৗঁছার oপর
িনভর্রশীল। e কারেণ েকােনা বয্িk নবীর নবুoয়ােতর সতয্তায় uপনীত হেত না পারেল তার জn
িবচারবুিdর রায় anযায়ী আমল করা aপিরহাযর্। তাi বলা হেয়েছ, যার েকােনা নবী েনi, তার নবী

‘আkল। e কারেণi, েকারআন মজীেদ আহেল নাজাত (পরকালীন মুিkর aিধকারী) হoয়ার জn
তাoহীদ o আেখরােত ঈমান েপাষণ o utম কমর্ সmাদনেক শতর্ বেল uেlখ করা হেয়েছ (সূরাh
আল- বাkারাh ◌ঃ ৬২), নবুoয়ােত মুহাmাদীেত ঈমানেক শতর্ করা হয় িন। িকnt েয বয্িkর িনকট নবীর
নবী হoয়ার িবষয়িট aকাটয্ভােব ss হেয় েগেছ তার জেn নবীর pিত ঈমান আনা o তার anসরণ
বয্তীত মুিk পাoয়ার েকােনাi সmাবনা েনi। কারণ, erপ বয্িk িনঃসেnেহ মুনািফক পযর্ায়ভুk। anবাদক
২৪. eখােন হাদীছ বুঝােনাi লkয্। - anবাদক
২৫. সমকালীন iরােনর anতম iসলামী িচnািবদ । - anবাদক
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২৬. তার পুেরা নাম মুহাmাদ িবন আল- হাসান আল- hর আল- ‘আমুলী। তার জn ১০৩২ o oফাত
১১০৪ িহজরী সােল। তার সংকিলত “oয়াসােলুশ শীয়া” িশয়া মাযহােবর সবর্ািধক িবখয্াত o বhল
বয্বhত হাদীছ gn সমূেহর anতম। - anবাদক
২৭. আয়াতুlাh iusফ ছােন‘ঈ সমকালীন iরানী মুজতািহদগেণর anতম eবং েকােমর dীনী
িশkােকেndর িশkক। িতিন iসলামী িবpেবাtর iরােনর eটিনর্ েজনােরল িহেসেব বh বছর দািয়t
পালন কেরন। - anবাদক
২৮. আয়াতুlাh আবdlাh জাoয়াদী aেমালী েকােমর dীনী িশkােকেndর িশkক eবং সমকালীন
iরােনর anতম শীষর্sানীয় আেরফ, মুজতািহদ মনীষী o মুফাসিসর। হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)
তৎকালীন েসািভেয়ত iuিনয়েনর েpিসেডন্ট িমখাiল গবর্ােচেভর িনকট iসলােমর দাoয়াত িদেয় পt
সহ েয িতন সদেsর pিতিনিধদল েpরণ কেরন আয়াতুlাh জাoয়াদী aেমালী তার েনতৃt েদন। anবাদক
২৯. আয়াতুlাh েমাহাmাদ তাকী েমসবাh iয়াযদী সমকালীন iরােনর anতম শীষর্sানীয় মুজতািহদ
মনীষী o বh মূলয্বান gn pেণতা, েকােমর dীনী িশkােকেndর িশkক eবং েনতৃt সংkাn িবেশষj
পিরষেদর সদs। - anবাদক
৩০. মুহাmাদ iবেন iয়াkব আর- রাযী আল- kলাiনী। oফাত িহজরী ৩২৮ সাল। তার সংকিলত

“আল- কাফী ফীl- হাদীছ্” িশয়া মাযহােবর সবেচেয় িবখয্াত হাদীছ gn। - anবাদক
৩১. খাজা নািছrdীন েমাহাmাদ িবন েমাহাmাদ আল- জাহrদী। জn ৫৯৭ o oফাত ৬৭৩ িহজরী
সাল। িতিন বh সংখয্ক gn রচনা কেরেছন। iিতহাসিবদ িহেসেবo তার খয্ািত আেছ। - anবাদক
৩২. আহমাদ িবন মুহাmাদ আল- মুকাdাস আরেদিবলী। oফাত িজরী ৯৯৩ সাল। বh gn pেণতা
খয্াতনামা মনীষী। - anবাদক
৩৩. আয়াতুlাh েমারতাযা েমাতা হারী সমকালীন iরােনর সব েচেয় বড় iসলামী িচnািবদ o বh gn
pেণতা eবং হযরত iমাম েখােমiনী (রhঃ)- eর ঘিন িশষয্। িতিন iরােন iসলামী িবpেবর িবজেয়র
বছর খােনক পের ১৯৮০ সােল মুনািফকেদর হােত শহীদ হন। - anবাদক
৩৪. েশখ মুফীদ িশয়া মাযহােবর pথম যুেগর anতম শীষর্sানীয় মনীষী। তার িবখয্াত gn “িকতাবুল
iরশাদ”। - anবাদক
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৩৫. পুেরা নাম মুহাmাদ েরযা িবন আল- হাসাn আল- hসাiনী আল- িহlী আল- আ‘রাজী। oফাত
িহজরী ১১৫১ সােল। িতিন িশয়া জগেতর anতম শীষর্sানীয় মনীষী িছেলন। - anবাদক
৩৬. আবু আবdlাh শামsdীন মুহাmাদ িবন জামালুdীন মাkী আn- নাব্তী আল- জুজাiনী আ শাহীদ আল- আমুলী। িহজরী ৭৮৬ সােল শহীদ হন। িতিন িশয়া মাযহােবর শীষর্sানীয় মনীষীেদর
anতম eবং বh gেnর pেণতা। - anবাদক
৩৭. আয়াতুlাh সাiেয়দ আবুল কােসম খুয়ী - িযিন iরােকর নাজােফ বসবাস o েসখানকার dীনী
িশkােকেnd িশkকতা করেতন। সমকালীন শীষর্sানীয় মনীষীগেণর anতম। - anবাদ
৩৮. আlামা সাiেয়দ েমাহাmাদ েহােসন িবন েমাহাmাদ আত্- তাবরীযী আল- kাযী তাবাতাবায়ী।
সমকালীন iরােনর সব চাiেত খয্তনামা মুফাসিসর। তার েলখা তাফসীর “আল- মীযান ফী তাফসীেরল
েকারআন” aতয্n sপিরিচত। - anবাদক
৩৯. েযেহতু িতিন িশয়া মাযহােবর anসারী ে াতােদর সেmাধন কের কথা বলিছেলন eবং তােদর মেধয্
সৃ িব ািn িনরসন করেত চািচ্ছেলন e কারেণ িতিন eভােব aিভমত বয্k কেরন। িকnt তার e কথার
aথর্ কখেনাi e নয় েয, েবলায়ােত ফকীh আহেল snােতর িবষয় নয়। eিট েয আহেল snােতরo িবষয়
তথা সকল মুসলমােনর জn aপিরহাযর্ িবষয় তা anবাদেকর ভূিমকায় ss o aকাটয্ভােব uেlখ
করা হেয়েছ । - anবাদক
৪০. iusফ িবন হাসান আল- মােমkানী eেফ্তখারী। তার an িবখয্ত gn “oয়ািসলাতুn েনজাh”। anবাদক
৪১. বৃহtর িসিরয়ার pাচীন নাম যার মেধয্ বতর্মান িসিরয়া, েলবানন, িফিলিsন o জদর্ান anভুর্k
িছেলা। - anবাদক
৪২. সূরাh আত্- তাoবাহ : ১২২।
৪৩. আয়াতুlাh েহােসন আলী েমাnােযরীেক। - anবাদক
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