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 های روایی تشکیل حکومت در عصر غیبت بررسی چالش

 1سیدمسعود پورسیدآقایی
 2محمد امیری قوام

 چکیده
کنار ادله فراوان قرآنی، روایی و عقلی بر ضورورت تشوکی  حکوموت اسوالمی  در 

کوه  در همه دوره ها ازجمله عصر غیبت امام عصر؟جع؟، روایاتی وجوود دارنود 
هووا قائوو  بووه تعطیوو  حکومووت اسووالمی در عصوور غیبووت  برخووی بووا اسووتناد بووه آن

کووه ایوون روایووات بووه دور از  اند؛ لووذا ضووروری می شووده گونووه تعصووب در نمووود  هوور 
گیرنوود تووا میووزان قوووت اسووتدالل  مسوویری علمووی و منصووفانه مووورد ارزیووابی قوورار 
گوردد؛ بووا اسوتقراء ایون روایوات بوا توجوه بووه  ایشوان در سونجه نقود علموی روشون 

هووا را بووه هشووت دسووته تقسوویم نمووودیم و در نیوو  هوور دسووته، بووه  مضوومون، آن
اختیم؛ در نهایت با بررسی ترین روایات آن دسته پرد بررسی سند و داللت مهم

که بخش اعظم این روایات هم ضعف سندی  سندی و داللی آن ها روشن شد 
گور چوه  های متعدد داللی و بخش بسیار محدودی از آن دارند و هم ضعف ها ا

از نظر سند صحیح و معتبر هستند، اما داللتوی بور مودعای مسوتدل ندارنود و بور 
رفی با دیگر ادله را دارند و در صورت ها قابلیت جم  ع فرض پذیرش داللت آن

نپذیرفتن آن وجوه جم ، با حجم بسیار وسیعی از ادله قطعوی قرآنوی، عقلوی و 
روایات معتبر در زمینه جهاد، امر به معروف، دفا  از مظلوم و... تعارض دارند 
و چنین روایات محدودی توان تقیید یا تخصیص این حجم وسی  از ادله بوه 

 معصوم؟ع؟ را ندارند. زمان حضور امام
کلیدی  واژگان 

 حکومت اسالمی، عصر غیبت، رای  )پرچم(.
                                                        

 حوزه علمیه قم.استاد درس خارج  .1
چهووووووووووووار مهوووووووووووودویت مرکووووووووووووز تخصصووووووووووووی موعووووووووووووود قووووووووووووم )نویسوووووووووووونده مسووووووووووووئول( پووووووووووووژوه سووووووووووووطح  دانش .2

(m.mirighavam@chmail.ir.) 
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 مقدمه
کوه از دیربواز موورد توجوه  موضو  ضرورت تشکی  حکومت اسوالمی از جملوه موضووعاتی اسوت 

چوون  انود بوه دالیلوی هم نظران سوعی نموده هایی برخی صاحب اندیشمندان بوده است و در دوره
ک کمووان اسووالمی، نا ای از  هووای اسووالمی و... ، بووا اسووتناد بووه پوواره ارآموودی برخووی حکومتضووعف حا

کنوووار تحلی  هوووای عقلووی و قرآنوووی، قائووو  بووه تعطیووو  شووودن و عوودم ضووورورت تشوووکی   روایووات در 
کووه هوور  حکومووت اسووالمی در عصوور غیبووت شووده اند؛ بووا توجووه بووه اهمیووت موضووو ، ضووروری اسووت 

کوامال   نظران به شویوه بخش از استدالل این صاحب علموی، موردبحو  و بررسوی و نقود علموی  ای 
کوه بخوش روایوِی موورد اسوتدالل فووق را بوا صورف گیرند؛ لذا مقاله حاضر درصدد اسوت  نظر از  قرار 

هوووا، موووورد ارزیوووابی علموووی قووورار دهووود و میوووزان  های سیاسوووی آن بنووودی شخصووویت قوووائلین و طیف
 سازگاری ادله روایی موردنظر با مدعای ایشان را به نمایش بگذارد.

گرفته که در این زمینه مورد استناد قرار  هوا و بور  توان با توجه بوه محتووای آن اند را می روایاتی 
کووه در هوور دسووته بووه یووک یووا چنوود مووورد از  اسوواس روش اسووتقراء بووه هشووت دسووته تقسوویم نمووود 

ترین روایات آن اشاره نموده و سپس صحت استداللی آن را برای ادعای فوق موردسنجش  مهم
 یم داد.قرار خواه

وایات  بررسی سندی و داللی ر
 دسته اول: برافراشتن پرچم

کووه بووه طور مطلوو  و عووام هوور نووو  قیووام و برافراشووتن پرچمووی را قبوو  از ظهووور محکوووم  روایوواتی 
کوه از اموام صوادق؟ع؟ بوه موا رسویده و شوبیه  کند؛ از مهم می ترین روایات این دسته روایتی است 

 : شده است همان از امام باقر؟ع؟ نق 
َتزارم  خم ُ

ز م لْلم م بم َسزیخ ُ
کَس َة م لام ادم بم م ةم

کی  َة م مَحَّ م بم م َسعم َسیخ ُ
ی  َة م لام ّمَ َی بم م حُمَ َ محم

َ
ُه َة م أ َةنم

لهللم  یم یبم َةبم
َ
ک   َة م أ یبم َبصم

َ
کزا م  َة م أ زَل قم َفزُع َقبم ّم  َرلیز   ُت

ُکّلُ م   َقاَ :  َقزامئم ا َطزاُغم     للم َ ُ   َفَصزاحم
بَ  َوَجّلَ  )کلکی، یعم  1(452، ح295، 8ق: ج1407ُی مم م ُدو م لهللم َةّزَ

کتواف  شوده اسوت  نق  الغیبا این حدی  با اندکی تفاوت با سه سند دیگر نیز توسط نعمانی در 
ِموْن یْعَبودم »نکرشوده و عبوارت « رایو  القوائم»، تعبیور «قیوام القوائم»جای عبوارت  که در نق  اول بوه
َوَجّ َ  وِن اهلِل َعّزَ یْعَبدم ِموْن »در پایان حدی  وجود ندارد و در نق  دوم تنها تفاوت نبودن قطعه « دم

                                                        
که قب  از قیام هر »ترجمه:   .1 کوه بوهپرچمی  عّزوجوّ  موورد  جای خودای قائم باال بورده شوود، صواحب آن طواغوتی اسوت 

  «گیرد. پرستش قرار می
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وِن اهلِل َعووّزَ َو َجووّ َ  در انتهووای حوودی  اسووت و در نقوو  سوووم عووالوه بوور تفوواوت در انتهووا، تفوواوت « دم
صوورت موردد  توسوط راوی به« کو  رایو  ترفو »کوه عبوارت  خوورد و آن این دیگری نیز به چشوم می

که البته این تفاوت بیان می« تخرج»و « ترف »بین  ها چندان تأثیری در استدالل نخواهود  شود؛ 
 داشت.

 سند اول نعمانی عبارت است از: 
َبزاح  للزُّ  ز م َر زیم بم

ّمَ زُ  حُمَ زُی بم َ محم
َ
َثَنا أ لهللم َقزاَ  َحزّیَ زیم ُ  َةبم یم بم َملحم ُی للم َنا َةبم َّ َب خم

َ
َثَنا َو أ ی َقزاَ  َحزّیَ زشم هم

زكم  یزهم َةز م َمالم بم
َ
َزَ  َةز م أ یبم مَحم

َ
َس م بم م َة م بم م أ َ

َسکیم َة م لام ُ
کَس لام ا م بم م ةم َعّبَ

ُ  للم ُی بم ّمَ حُمَ
ُه َقاَ   )نعمای،  ّنَ

َ
َباقم م؟ع؟ أ

َف   للم یبم َجعم
َ
َهیم َة م أ ُ ج

یخَ لام ةم
َ
 (9، ح114ق: 1397بم م أ

 شان نیز چنین است: سند دوم ای
  ُ ُی بم ّمَ َثَنا حُمَ ُقّ َ َقاَ  َحّیَ اُر بم َعّطَ

یی للم ُ  یم ُی بم ّمَ َثَنا حُمَ م َقاَ  َحّیَ َسیخ ُ ُ  لام َنا َة م بم َّ َب خم
َ
اَ  َو أ  َحّسَ

ی لزم َّّ م َة م لبم م ُمسم   1لل َسیخ ُ
ُکمیف  َة م َة م بم م لام

ُ  َة م للم ُی بم ّمَ َثَنا حُمَ
زكم َقاَ  َحّیَ َکاَ  َةز م َمالم

؟ع؟ یُق ُ   َّ َباقم َف   للم َبا َجعم
َ
ُ  أ عم َهیم َقاَ  مَسم ُ ج

یخَ لام ةم
َ
 (11، ح115ق: 1397)نعمای،   بم م أ

 در سند سوم نیز چنین آمده است: 
ی َةز م َةز م  َعَلز م

لهللم بم م ُممیَس للم ی َة م ُةَبکیم َینمکجم َبنم
َی للم َ محم

َ
ُ  أ َنا َة م بم َّ َب خم

َ
ز م َو أ مَی بم لهم َّ ز بم ز م إم  بم

ززیخَ  ةم
َ
زز م أ ززكم بم ززَکاَ  َةزز م َمالم زز م ُمسم ززیم لهللم بم َّ   َةزز م َةبم کزز غم ُ

زز م لْلم لهللم بم ززیم یززهم َةزز م َةبم بم
َ
زز   َةزز م أ َهاشم

؟ع؟ یُق ُ   َّ َباقم َف   للم َبا َجعم
َ
ُ  أ عم َهیم َقاَ  مَسم ُ ج

 (12، ح115ق: 1397)نعمای،          لام

که در زمان غیبت امام عصر؟جع؟، اداره اموت و تشوکی  حکوموت از وظوایف  برخی معتقدند 
گوور چنووین ظرفووی فووراهم بووود، خووود  کووه ظوورف زمووانی آن فووراهم نیسووت و ا مسوولمین نیسووت؛ چوورا 

دادند؛ شاهد آن هم روایت فوق  نمودند و حکومت را تشکی  می حضرت حجت؟جع؟ ظهور می
کووردن هوور پرچمووی قبوو  از قیووام حضوورت ر کووه بلنوود  ا باطوو  و صوواحب آن را طوواغوت معرفووی اسووت 

 (48ق: 1424نماید. )حسینی حائری،  می
که از جهت سندی معتبر اسوت و  در نظر قائ  به تعطی  حکومت در عصر غیبت، این حدی  

کوووه بوورای اثبوووات حرموووت قیوووام قبووو  از ظهوووور  تووورین دلی  ، یکوووی از محکم نظووایر آن هوووایی اسوووت 
 (131، 130، 129، 127تا:  ، بیها تمسک شده است. )باغی حجت؟ع؟ به آن

                                                        
 «محّمد بن الحسین الرازی»و « الحسن الرازیمحّمد بن »خ ل:  .1
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 بررسی سندی
کتووب معتبوور رجووالی توثیوو   کووافی صووحیح اسووت و همووه راویووان آن در  کلینووی در  سووند مرحوووم 

کذاف  شده کتب رجالی  کتاف الغیبه نعمانی، حسن بن علی بن ابی حمزه در  اند؛ اما در سند اول 
و نیووز در ضوومن روایتووی ( و حتووی ملعووون بووودن ا443ق: 1409و غووالی معرفووی شووده اسووت )کشووی، 

( بنوابراین سوند موذکور ضوعیف اسوت. در سوند دوم مرحووم 552ق: 1409شده است؛ )کشوی،  نق 
( و بوه 95، 1: ج1364نعمانی نیز محمدبن حسوان الورازی ضوعیف دانسوته شوده )ابون غضوائری، 

رابطوه بوین محمود بون   ( عالوه بور ایون338ش: 1365نق  از ضعفاء متهم شده است؛ )نجاشی، 
ان با محمد بن علی الکوفی و نیوز رابطوه محمودبن علوی الکووفی بوا علوی بون الحسوین روشون حس

نیسووت. در سووومین سووند نعمووانی نیووز، علووی بوون احموود البنوودنیجی مووتهم بووه ضووعف شووده )ابوون 
( و عبیووداهلل بوون موسووی العلوووی مهموو  اسووت و 235ق: 1411؛ حلووی، 82، 1، ج1364غضووائری، 

 هاشم نیز معلوم نیست. رابطه او با علی بن ابراهیم بن
کلینی است، معتبور اسوت  که همان سند مرحوم  بنابراین از بین چهار سند فوق تنها یک سند 

 اعتماد نیستند. و بقیه موارد قاب 
 بررسی داللی

اسووتدالل بووه ایوون حوودی  بوورای زیوور سووؤال بووردن ضوورورت تشووکی  حکومووت اسووالمی در عصوور 
که  نماییم:  ها اشاره می به برخی از آن غیبت، از جهات مختلفی قاب  اشکال است 

الف( موضو  روایت فوق به دلی  وجود قرائن متعدد داخلی و خوارجی اساسوا  نسوبت بوه هموه 
کوه بورای اهوداف الهوی صوورت  هوای هودایت و قیام ها عمومیت ندارد و شوام  پرچم پرچم هوایی 
به اصطالح ایون حودی   شود و های ضاللت و طاغوتی می شود و تنها شام  پرچم گیرند، نمی می

نسبت به قیام برای تشکی  حکومت اسالمی تخصصا  خارج اسوت؛ دلیو  ایون ادعوا وجوود قورائن 
که به برخی از آن  نماییم:  ها اشاره می متعددی در متن و خارج از متن حدی  است 

 قرینه داخلی روایت
کم است در این روا کنایه از اعالن جنگ بر ضد نظام حا کردن پرچم  کوه بلند  یت، هر پرچمی 

کتاف های لغوت )صوحاح، تواج  در زمان غیبت برافراشته شود، طاغوت معرفی شده و طاغوت در 
گمراهوی  کاهن و شویطان، سوردمدار  وّ  »العروس، لسان العرف، مفردات راغب و...( به معنای:  کم

، «کوّ  معبوود مون دون اهلل، موا عبود مون دون اهلل»، بوت، هور معبوودی غیرخودا «رأس فوی الضوالل
کار می  (.9، 15رود )ابن منظور، ج طاغوت هم در معنای مفرد و هم در معنای جم  به 
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کنار قرینه توصیف طاغوت به  عبد من دون اهلل»معنای لغوی در  کوه هودف  نشان می« یم دهود 
 از برافراشته شدن پرچم مورد نظر در روایت، جنگ و مبارزه علیه خداست نه در راه خدا.

 قرائن خارجی روایت
 در صحیحه عیص بن قاسم به نق  از امام صادق؟ع؟، درباره قیام زید چنین آمده است: 

ی َش 
َ
ول َةزَ  أ ُظُر زا َفزانم ّنَ ُک م آ   مم َتا

َ
َکزاَ       إم م أ یزیا   ّ َ َز یزی  َفزإم ُجز َ  َو اَل َتُقمُلزمل َخزَرَج َز ُّ    َُتخم

ز سم یَل َنفم ُةُک م إم  َو مَلم یزیم
َکزاَ  َصزُیوقا  زا  َو  زی  َةاملم ّمَ ز م آ م حُمَ َضزا مم م ّّ یَل لل ُک م إم زا َدَةزا َ

ّّنَ َو َلزمم  هم إم
َ  إم  کزمم

زا للم ّنَ ُج مم زارم خَ
ُقَضزُه َفاام کنم زع  لم َتمم

م َطا   حُمج
یَل ُسلم ا َخَرَج إم َ

ّّنَ َلکهم إم ُک م إم ا َدَةا َ یَف ِبم َّ َلَم ی َظَه
َ
یَل أ

زی  ع َفزنَ  َش  ّمَ ز م آ م حُمَ َضزا مم م ّّ یَل لل ُةمُک م إم زکَنا    ییم صم زهم َو ُهزَم یعم َِ بم ّم زَنا َنز زا َلسم
ّنَ
َ
ُیُک م أ زهم ُ  ُنشم حم

کلکی،  َحی      ) 
َ
َ  َو َلکَ  َمَعُه أ کمم  1(381، ح264، 8ق: ج1407للم

که برخی قیام این روایت نشان می ها به دلی  داشتن شرایط الزم از قبی  علم و صداقت  دهد 
ه دعوت بوه خویشوتن _ و وفواداری بوه ایون هودف، بیت؟مهع؟ و رضای ایشان _ ن در دعوت به اه 
ووا »کووه اداموه روایووت نیووز بوه قرینووه  بیووت؟مهع؟ بوووده اسوت؛ عووالوه بوور این موردقبوول اه  جم ِمّنَ َفاْلَخوواِر

کننوده نشان می« اْلیْوَم  که مخالفت امام با هور قیوام  بیوت؟مهع؟ مربووط بوه  ای از خانودان اه  دهد 
توووان  شووود؛ از ایوون رو می هووا بووه صووورت مطلوو  نمی ه قیامشوورایط ویووژه آن روز بوووده و شووام  هموو

 گفت:
که شرایط الزم از جمله شورایط فوق تنها موردود نیسوت بلکوه  الوذکر را داشوته باشود نوه هر قیامی 

کسوی نمی کوه ایون روایوت تنهوا  مورد تأیید و تمجید ائمه؟مهع؟ نیوز هسوت؛ در نتیجوه  توانود بگویود 
ها  شود و دلیلی برای سرایت آن به دیگر قیام می«   رای ...ک»باع  تخصیص قیام زید از روایت 

 وجود ندارد.
که  در آن با « رای »مضمون این روایت در روایتی از امام باقر؟ع؟ نیز آمده است؛ با این تفاوت 

عبارت دیگر بر فرض پذیرش اطالق روایوت فووق، ایون اطوالق  قید خورده است؛ به« ضالل »کلمه 
، 8ق: ج1407شوود. )کلینووی،  هوای ضوواللت می شووود و تنهوا شووام  پرچم میبوا ایون حوودی  تقییود 

                                                        
گر ]کسی از ما بورای دعووت بوه: »ترجمه .1 کوه بور چوه چیوزی خوروج می ا کنیود  کنیود و  خوروج و قیوام[ نوزد شوما آمود، دقوت 

نکورد؛ بلکوه  سووی خوود دعووت گو بوود و شوما را به کرد؛ زیرا او مردی عالم و اندیشمند و بسیار راسوت د زید خروجنگویی
گر پیروز می کوه شوما را بودان دعووت نمووده بوود، وفوا  شد، قطعا  به به رضای خاندان پیامبر؟مهع؟ دعوت نمود و ا آنچوه 

کوس از موا  محکم و یکپارچه کرد. او، در برابر سلطنت و حکومتی می کرد ]توا ارکوان آن را متالشوی سوازد[؛ پوس هور  قیام 
کند به که امروز که شما را به رضای آل محمد دعوت می خروج  کوه موا بوه  گیورم کنود، شوما را شواهد می سوی هر چیزی 

 .«نیست... کس همراه او آن راضی نیستیم و او امروز از ما نافرمانی نموده و هیچ
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گرچه به دلی  مجهول 1(456، ح296 الحال بودن زکریا النّقاض در هر دو طوریقش  روایت مقید ا
کتوواف و روایووات  از جهووت وثاقووت مخبووری نووامعتبر محسوووف می شووود؛ ولووی بووه دلیوو  موافقووت بووا 

که به برخوی از آن کتبوی  هوا در متعدد دیگر _  قوراین بواال و قورائن نیو  اشواره شود و برخوی دیگور در 
ش؛ 1386اند )از جملوه: موؤمن قموی،  مربوط به ادله ضرورت تشوکی  حکوموت تفصویال  نکور شوده

 ق( _ وثاقت خبری دارد. 1409منتظری، 
های ظهور نیز، پرچم او را پورچم هودایت  عنوان یکی از نشانه روایات مربوط به قیام یمانی به

کووه منظووور از ایوون روایووت را تفسوویر می و ایوون قرینووه 2کنوود ی میمعرفوو کنوود و نشووان  ای دیگوور اسووت 
که پرچم می گمراهوی و ضواللت باشوند طواغوتی هسوتند نوه هموه پرچم دهد  که بور پایوه  هوا؛  هایی 

شود تا بتوانود بوا ادلوه قطعوی و معتبوِر  های هدایت نمی درنتیجه این روایت از اساس شام  پرچم
کند.ضرورت تشکی که مصداق پرچم هدایت هستند، تعارض     حکومت اسالمی 

که روایت مح  بح  نمی نیز نشان می 3روایات تمجید از قیام مختار ثقفی توانود دارای  دهد 
 ها باشد. تمامی قیام عمومیت و اطالق نسبت به

ق: 1403و دعوووت مووردی از اهوو  آن )مجلسووی، روایووات مربوووط بووه تمجیوود از اهوو  قووم و قیووام 
( و نیز روایات تمجید از قیام مردمی از مشرق زمین )ابون ابوی زینوب، 40، ح216، 36، باف 57ج

گر عودم اطوالق و  ( نیوز نمایوان4082، ح209؛ 5؛ ابن ماجوه، ج273ق: 1397محمد بن ابراهیم، 
 عمومیت روایت مح  بح  است.

کثری آنبخوش اعظووم احکووام الهووی اسوالم، ا هووا در  حکووام اجتموواعی اسووت و شورط تحقوو  حوودا

                                                        
َمیدم ْبنم » ترجمه:  .1 د  اْلِکْنِدی َعْن َغیِر َواِحد  حم َحّمَ ِبوی َجْعَفور   ِزیاد  َعِن اْلَحَسِن ْبِن مم

َ
ْثَماَن َعْن أ َباِن ْبِن عم

َ
ْصَحاِبِه َعْن أ

َ
ِمْن أ

ْحَوِل َو 
َ
ِبوی َجْعَفور ؟ع؟ َقواَل  اأْل

َ
اِض َعْن أ ّقَ َضیِ  ْبِن یَسار  َعْن َزَکِریا الّنَ وول اْلفم هم یقم رایو  ضوالل  فصواحبها : ... مون رفو    َسوِمْعتم

 «.طاغوت
خوورج  فوی الرایووات رایو  أهودی موون رایو  الیمووانی هوی رایوو  هودی؛ ألّنوه یوودعو إلوی صوواحبکم. فوإنا عون البواقر؟ع؟: لوویس .2

کوّ  مسولم، و إنا خورج الیموانی فوانه  إلیوه؛ فوإّن رایتوه رایو  هودی. و ال یحوّ   الیمانی حّرم بیو  السوالح علوی النواس و 
ألّنه یدعو إلی الح  و إلی طری  مستقیم؛ یعنوی، میوان ایون  . فمن فع  نل  فهو من أه  النار؛لمسلم أن یلتوی علیه

کووه پوورچم هوودایت اسووت، زیوورا مووردم را بووه سوووی حضوورت  کننووده هووا، قیووامی هوودایت قیووام توور از پوورچم یمووانی نیسووت. 
مووردم و هوور  دیگووران بوور کنوود. بنووابراین، هرگوواه یمووانی دسووت بووه قیووام بزنوود فووروش سووالح را بووه دعوووت مووی قووائم؟جع؟

پرچم او، پورچم هودایت اسوت و بور هویچ  گرداند. هرزمان دست به قیام زد به سوی او بشتابید، زیرا مسلمانی حرام می
کوه یموانی، موردم را بوه  مسلمانی سرپیچی و تخّلف از او، جوایز نیسوت و هورکس کنود، اهو  دوز  اسوت، چورا  نافرموانی 

 (13، ح 255ق:  1397نعمانی، کند. ) می سوی ح  و راه راست دعوت
گر بنوده البیت، لوجب علی بن الحسین؟ع؟: لو أّن عبدا زنجیا تعّصب لنا أه  .3 ای زنگوی تبوار،  علی الناس موازرته... ؛ ا

کنند. )مجلسی،  بند رزم، بست برای یاری ما، پیشانی  (365، 45ق: ج 1403واجب است مردم او را یاری و حمایت 
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جامعه، تشکی  حکومت اسالمی است و تعطی  آن برابر است با تعطی  بخش وسویعی از احکوام 
توانوود دلیوو  موووجهی بوورای تعطیوو  نمووودن یووا اجوورای حووداقلِی  الهووی در جامعووه و یووک روایووت نمی

 بخش وسیعی از احکام الهی در جامعه باشد.
کنیم و  که از اشکال فوق صرف تیف( حتی در صور را قید نزنیم، روایت فوق با « ک  رای »نظر 

کوه  ادله قطعی عقلی و نقلی و ادله معتبر نقلی در تعارض خواهود بوود و بلکوه می تووان ادعوا نموود 
گسترده و داللت قطعوی و صوریح ادلوه مقابو ، قودرت معارضوه بوا آن هوا را نخواهود  به دلی  حجم 

که آیات که برخی آن داشت؛ چرا اند )از  ها را قریب به چهارصد آیه دانسته فراوان مربوط به جهاد 
، 169عموران:  ؛ آل66، 65؛ انفوال: 96، 95، 75؛ نسواء: 39، 38؛ حوج: 111، 29، 20جمله توبه: 

ق: 1409و ...( و نیووز روایووات فووراوان جهوواد در راه خوودا )حوور عوواملی،  251، 193، 190؛ بقووره: 170
(، ادله بسیار زیاد امربه معروف و نهی از منکر، دفا  از مظلوم، مبارزه بوا ظلوم و 13و  6، باف 11ج

گسترده ظالمان و... به که به قدری  ها را با یک روایت بوه زموان حضوور  توان آن وجه نمی هیچ اند 
ها را در عصر غیبت تعطی  اعالم نمود؛ عوالوه بور  امام معصوم؟ع؟ تخصیص زد و تمامی مفاد آن

که بیان شود، روایوت فووق اساسوا  شوام  قیام ه همانک این هوای هودایت  هوای الهوی و پرچم گونه 
معروف و نهووی از  شووود تووا بخواهوود در مقابوو  آیووات و روایووات مربوووط بووه وجوووف جهوواد، امربووه نمی

 منکر، دفا  از مظلوم و... تعارض نماید.
خصووص بوا  طعی و معتبور _ بهبنابراین الزمه جم  عرفی بین این روایت با ادله عقلی و نقلی ق

کنوویم بووه پرچم کوو  رایوو  را مقیوود  کووه  کووه بووا اهووداف  توجووه بووه قووراین نکرشووده _ ایوون اسووت  هووایی 
 شود؛ طاغوتی برافراشته می

که چه موضو  روایت را تخصصا  از موضو  ادله ضرورت تشکی  حکومت اسوالمی  نتیجه این
ایون روایوت بوا ادلوه ضورورت تشوکی   در عصر غیبت خارج بدانیم و چه به دلی  جم  عرفوی بوین

گمراهی و ضاللت مقید نماییم؛ در هر دو صورت معلوم می حکومت آن را به پرچم کوه  های  شوود 
ها وجود نودارد و تعوارض ادعوایی هوم از نوو  تعوارض بودوی اسوت و لوذا  تعارض مستقری بین آن

غیبوت وارد نخواهود گونه خدشه و اشکالی بر ادله ضرورت تشکی  حکومت اسالمی در عصر  هیچ
 بود.

 ها دسته دوم: شکست قیام
که مفاد همه آن هوایی  نوعی خبر دادن از عدم موفقیت یوا شکسوت قیام ها به روایات بسیاری 
که قب  از ظهور به وقو  می  ها این روایت است:  پیوندند؛ ازجمله آن است 
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کَس  ادم بم م ةم
یهم َة م مَحَّ بم

َ
مَی َة م أ لهم َّ بم ُ  إم م  َة م بم َسزیخ ُ ی َرَفَعُه َة م َة م بم م لام عم بم َقزاَ :  َة م رم

َقامئم  وجم للم َل ُخُر ا َقبم
ّنَ ی  مم ُرُج َولحم  م  َو لهللم اَل یخم

َ
زَل أ ه  َقبم ز م

ز م َوکم خ  َطزاَر مم َکاَ  َمَثُلُه َمَثَل َفرم  
اّلَ إم

کلکی هم  )  ُثمل بم کاُ  َفَعبم بم َخَهُه للّصم
َ
َت ی َجَناَحاُه َفأ  1(382، ح264،  8 ق: ج1407، یسم

گونوه روایووات چنوین اسوتظهار نموده کوه مووؤمنین در زموان غیبووت  برخوی بوا اسووتناد بوه ایوون  انوود 
که مفاد این اخبار عدم نصرت و پیروزی چنین قیام کنند چرا  هایی است. )سیدکاظم  نباید قیام 

 (63-62حسینی حائری، 
 بررسی سندی

نجیووره سلسووله سووند بووین ربعووی و امووام علووی بوون روایووت حموواد بوون عیسووی مرفوعووه اسووت و ز
که حماد بن عیسی را از اصحاف اجما  بدانیم و مرسالت  الحسین؟ع؟ قط  شده است؛ مگر این

 (222، 1ق: ج1409او را مسند بشماریم. )منتظری، 
 بررسی داللی

کسی از ما اه  گر  که ا  قب  از قیام قوائم بیت الف( امام درصدد بیان یک خبر غیبی است 
کووه قیووام او آثووار مهمووی بوور جووای  رسوود و ایوون منافوواتی بووا این قیووام نمایوود، بووه نتیجووه مطلوووف نمی

کووه قیووام امووام حسووین؟ع؟ در ظوواهر موجووب شکسووت شوود، امووا آثووار  بگووذارد، نوودارد؛ همان گونووه 
هووا همچنووان پابرجاسووت. بووه عبووارت دیگوور مفوواد روایووت فوووق،  بوودی  ایوون قیووام پووس از قرن بی

بیت؟مهع؟ نیست بلکه نرسیدن بوه نتیجوه آرموانی مووردنظر اسوت؛  سوی اه شکست هر قیامی از 
که این روایات به معنای نفی قیام زیدبن علی، مختار ثقفی، حسین بن علی شوهید  عالوه بر این

ها مورد  تردید این انقالف که بی باشد با این فخ، قیام یمانی، خراسانی، مردی از اه  قم و... می
  بودند.بیت؟مهع؟ تأیید اه 

گفووت ایون روایوات اصو  قیوام را نفووی نمی بوه عبوارت دیگور می کنود بلکوه پیوروزی را نفووی  تووان 
تووان بوه  عنوان شواهد ایون ادعوا می کند؛ عدم پیروزی، دلی  بر نفوی تکلیوف قیوام نیسوت. بوه می

کووه  کووه وقتووی در ایوون جنووگ شووای  شووده بووود  سووخن امیرالمووؤمنین در جنووگ صووفین اشوواره نمووود 
وجه؛ قسم  هیچ به»ده است، این خبر باع  شادی مردم شد. اما امام علی؟ع؟ فرمود: معاویه مر

که جانم در دست اوست، معاویه هالک نمی کسی  « که مردم بر ضد او متحد شوند شود تا این به 
                                                        

کوه هویچ یوک از موا قبو  از خوروج قوائم خوروج نمیخوقسم به »ترجمه:  .1 ای  جوجوه کوه َمَثو  او همچوون کنود مگور این دا 
که قب  از محکم شدن بال که در این صورت هایش از النه است  کند  گرفتوه و بازیچوه خوود قورار  اش پرواز  کودکان او را 

 «.دهند می



 

 

 395 
 
 

ش
چال
سی 
برر

 
 
غیب
صر 
در ع
  
کوم
ل ح
شکی

ی ت
 روای
ای
ه

 
 

            

بووه دنبووال عووذر بووین خووود و خوودا »جنگووی؟ فرمووود:  و وقتووی از ایشووان پرسوویدند: پووس چوورا بووا او می
 1«.هستم
کنود و نبایود انتظوار داشوته این روا  که مؤمن بایود بوه وظیفوه خوود عمو   گویای این است  یات 

که حتما  به نتیجه مطلوف برسد.  باشد 
شوود و در ایون  فقوط خوود ائموه؟مهع؟ را شوام  می« واحود مّنوا»ف( ممکن است بگوییم عبوارت 

کام  قیام کوه پوس از اموام سوجاد؟ع؟ صورت مفاد آن عدم موفقیت   توا قبو  از هوایی خواهود بوود 
 قیام قائم؟جع؟ توسط خود ائمه؟مهع؟ صورت بگیرد.

هووای متوووالی پوس از امووام حسووین؟ع؟ دسووت بووه قیووام  بیووت؟مهع؟ در دوره کووه اه  ج( دلیو  این
کووه پوویش از قوودرت پوورواز و محکووم شوودن  زننوود و امووام سووجاد؟ع؟ نتیجووه آن را بووا جوجووه نمی ای 
کنوود مقایسووه مووی هوایش از آشوویانه بال کووه شوورایط یووک قیووام مطلوووف  اش پوورواز  نمایوود، ایون اسووت 

کار و... فراهم نبوده است و شاهد آن نیز  ازجمله زمینه های مردمی و وجود یاوران مخلص و فدا
کوه فرموده گوسوفندان یواور »انود:  روایتی است از امام صوادق؟ع؟  گور بوه تعوداد ایون  داشوتم قیوام  ا

 (4، ح242، 2)کلینی، ج« کردم می
گور جم   عرفوی فوووق موردقبوول قوورار نگیورد و بوور داللوت حوودی  بور موودعا اصورار شووود، هووای  د( ا

اشووکال تعووارض آن بووا ادلووه قطعووی و معتبوور )از جملووه آیووات و روایووات فووراوان جهوواد، لووزوم دفووا  از 
که برخی از آن مظلوم، امربه  ها در نقد دسته اول مطر  شد( همچنان پابرجاست. معروف و... 

 ها دسته سوم: افزایش ناخوشی
که خروج قب  از قیام امام زمان؟جع؟ را موجب افزایش ناخوشوی بیوت؟مهع؟  های اه  روایتی 

 کند:  و شیعیان ایشان معرفی می
َسز َ َثَنا لام کُم م َقزاَ  َحزّیَ َس م للّتَ َ

ُ  لام َثیم َة م بم
کی  َقاَ  َحّیَ یم بم م َسعم ّمَ ُ  حُمَ ُی بم َ محم

َ
َنا أ َّ َب خم

َ
ُ  َو َو أ

ی  ل ّمَ یبم لال سزمد حُمَ
َ
ز م أ حم بم َلزیبم َةز م َصزالم

َ ز م َةز م لام َی بم َ محم
َ
َما َة م أ هیم بم

َ
َنا َة م بم م یمُسَف َة م أ بم

َف  ؟ع؟ یُق ُ   َباَجعم
َ
ُ  أ عم ود  َقاَ  مَسم اُر َ ج یبم لام

َ
َفُع َضزکما  َو اَل   َة م أ َحزی  یزیم

َ
َبکز م أ زَل للم هم

َ
زا أ ّنَ َلزکَ  مم

اّلَ َص  یَل َحّق  إم ُةم إم ُه ییم َةتم کُ     ) نعمای،   َّ َبلم  2( 3، ح195ق: 1397للم
 و نیز:

                                                        
ِذی َنْفِسی ِبیِدِه َلْن َکاّلَ َو  .1 ی  یْهِلَ    اّلَ وْذَر ِفیَموا َهِذِه   َعَلیِه   َتْجَتِمَ    َحّتَ ْلوَتِمسم اْلعم

َ
وهم َقواَل أ َقاِتلم وا َفوِبَم تم . َفَقوالم ّمَ م

م
َبیِنوی َو َبویَن  اأْل

 (199-198، 1 ق: ج 1409. )راوندى،  اهلِل 
کنود  نمی کنود و بوه حقوی دعووت بیوت سوتمی را دفو  نمی یک از ما اه  گوید: هیچ که اباجعفر؟ع؟ می شنیدم»ترجمه:  .2

 «.کند که بال با او دست و پنجه نرم می مگر این



 

 

 
 
 
 
 
 

396 
 
 

اره 
شمهه
هم، 
ی(د
ل س
سا

49
هار 
، ب

139
8

 
 

َل  هم
َ
ا أ ّنَ ُرُج مم لهلل؟ع؟: َما َخَرَج َو اَل یخم یم ُبمَةبم

َ
وم  َقاَ  أ

َ
مزا  أ َفَع ُظلم کزیم َحزی  لم

َ
َنزا أ م کزا م َقامئم یَل قم َبک م إم

للم
َکزاَ   کزُ ، َو  َبلم ُه للم زَطَلَمتم  لصم

َعَ  َحّقزا  إاّلَ کاُمزُه   یزنم یزاَد   یفم   قم َنا  ) للصززحکف    زم زکَعتم َنزا َو شم وه  ُر َمکم
 1(20ش: 1376للسجادی ، 

 بررسی سندی
در سند روایت اول، علی بن الحسن التیملی و حسون و محمود ابنوا علوی بون یوسوف، مجهوول 

کوه خوود  هستند و رابطه آن هوا بوا علوی بون یوسوف و نیوز ارتبواط بوین او بوا احمود بون علوی الحلبوی 
کتب رجالی ثبت نشده است. صالح بن ابوی اال سوود و ابوی الجوارود نیوز توثیو  مجهول است ، در 

 اعتماد و معتبر نیست. وجه قاب  هیچ ندارند؛ بنابراین سند آن به
ای بووه  در سوند روایوت صوحیفه متوکوو  بون عمیور ضووعیف اسوت؛ هرچنود ضووعف او، هویچ لطموه

مبتنووی بور قووت مووتن و توواتر اسووت.  زنود، چووون ایون اعتبوار، ی سوجادیه نمی اعتبوار موتن صووحیفه
گوور روایووت هووم، مشووک  داشووته باشوود. ولووی  بی شووک صووحیفه از امووام معصوووم؟ع؟ اسووت حتووی ا
کوه اشوکال سوندی دارد، اعتموواد  نمی تووان بورای حکوم بوه تحوریم قیوام قبوو  از ظهوور، بوه روایتوی 
 کرد.

 بررسی داللی
که در دسته پیشین مطر  شد  ازجمله انحصوار در ائموه؟مهع؟، اخبوار غیبوی از نتوایج احتماالتی 

ظاهری قیام ایشان با توجه به نبودن یار و یاور و شرایط قیام و... ، در این حدی  نیز وجود دارد 
نظر از اشووکال سووندی و عوودم حجیووت آن و  و الزمووه جموو  عرفووی آن بووا دیگوور ادلووه _ البتووه بووا صوورف

که این حدی ، با ادله قطعی و  جوه است؛ عالوه بر ایندرنتیجه عدم استقرار تعارض_ ، همین و
معروف، دفووا  از مظلوووم و... در تعووارض  معتبوور ازجملووه آیووات و روایووات فووراوان بوواف جهوواد، امربووه

 است.
کلی درباره این روایات و روایت که مان  از تووان  به طور  گذشته از ضعف سند  های مشابه آن، 

معروف و نهوی از منکور و اقاموه احکوام اسوالم و  ی جهاد و امربوهها در مقاب  ادله قطع ایستادگی آن
گفت: برخی از آن دفا  از حوزه مسلمانان و شئون آنان است، می ها از جعلیوات و تحریفوات  توان 

کوه بوا قیوام برخوی از فرزنودان علوی؟ع؟ و  خوواران آنوان اسوت در هنگامی ایادی حکوام جوور و جیره
وسویله امیود آنوان را قطو  نمووده و آنوان را از  اند توا بدین شوده میروی آوردن مردم به آنان مواجوه 

                                                        
کووردن حقوی خووروج نکورد و بیوت قبوو  از قیوام قائم از مووا اه  هوویچ یوک»ترجموه:  .1 خووروج  مووان بورای دفوو  ظلموی یووا زنوده 

 «.ستناخوشی ما و شیعیان ما شده ا َکَند و قیام او ]سبب[ افزایش که بال او را از بیخ و بن می کند، مگر این نمی
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کوووه پرچم دارنووود، برخوووی از آن میووودان سیاسوووت دور نگه کسوووانی اسوووت  گمراهوووی  هوووا دربووواره  هوووای 
ها ناظر به شخص معوین و  خواندند و برخی از آن برافراشته و مردم را به اطاعت از خویش، فرامی

که ز هوا  های قیام و مقدمات آن فراهم نیسوت و برخوی از آن مینهیا شرایط معینی است، شرایطی 
شوده اسوت. و برخوی دیگور در مقوام بیوان حکوم شورعی نیسوت،  در شرایط تقیوه از حکوام جوور بیان

ق: 1409بلکه فقوط متضومن بیوان اخبوار غیبوی اسوت. و وجووه دیگوری از ایون قبیو . )منتظوری، 
 (228، 1ج

ج سفیانینشینی تا پیش ا دسته چهارم: لزوم خانه  ز خرو
که وظیفه شیعیان در برخورد با قیام هوا را از  کننود و آن های قبو  از ظهوور را تعیوین می روایاتی 

کننود و یوا امور بوه سوکون،  های قیوام قوائم نهوی می کنندگان، قب  از ظهووِر نشوانه همراهی با قیام
 نمایند مث : مالزمت خانه و رصد وقو  عالئم ظهور می

صم 
َ
ّیَ   مم م أ ی   ةم زی  َةز م َسزیم ّمَ ز م حُمَ ز م بم

کَسز َةز م َبکم ز م ةم َماَ  بم ی  َة م ُةثم ّمَ َی بم م حُمَ َ محم
َ
َنا َة م أ َحابم
؟ع؟ لهللم زیم ُبمَةبم

َ
ز   َقاَ  َقاَ  أ سزا  مم لم ُکز م حم زَز م َبیَتزَك َو  ُّ للم ی زهم   یزا َسزیم َ سم حم

َ
زُک م َمزا َسزَکَ    أ َو لسم

َذل بَ  زاُر َفزإم َ
کُل َو للهّنَ زَك  )کلکزی، للّلَ لم جم َلکَنزا َو َلزمم َةزَ  رم  إم

َحزلم کایم َقزیم َخزَرَج َفارم زفم َلَغزَك سزّ  للّسُ
 1(265-264، 8ق: ج1407

 و نیز:
لزم َةز م  زّزَ خَ

یزمَب لام
َ
یبم أ
َ
َکز م َةز م أ َ ز م لام کَس َةز م َةز م بم یم بم م ةم ّمَ َیبم م حُمَ َ محم

َ
یی َة م أ ُ  یم ُی بم ّمَ حُمَ

َظلَ  َّ بم م َحنم ؟ع؟ یُق ُ  ُةَم لهللم یم َبا َةبم
َ
ُ  أ عم زکَحُ    َ  َقاَ  مَسم _ للّصَ م َقامئم کا م للم َل قم ََخمُ  َةَ َما   َقبم

َیلَك إم م  ُ  فم
لم ُ  ُجعم کَمایم َفُقلم

ک م َو للم ک   م للّزَ
فم ُل للّنَ ُف َو َقتم سم خَ کایم َو لام فم ز م   َخَرَج   َو للّسُ َحزی  مم

َ
  أ

زززلم  هم
َ
زززَك   أ زززَل   َبیتم هم   َقبم َعَ َمزززا م   َهزززهم زززُرُج   للم  َنخم

َ
، 310، 8ق: ج1407  )کلکزززی،  اَل      َقزززاَ    َمَعزززُه   أ

 2(483ح
کووه بووا عبووارات مشووابه همووان  و نیووز روایوواتی از امووام صووادق و امووام رضووا؟مهع؟ و موووارد دیگووری 

کیوود قوورار داده ق: 1411؛ شوویخ طوسووی، 55، 15ق: ج1409انوود. )حوور عوواملی،  مضوومون را مووورد تأ
 و...( 413ق: 1414؛ شیخ طوسی، 163

                                                        
هویچ حرکتوی  کوه ات باش و پالس و زیروی آن بواش ]کنایوه از این صادق؟ع؟ فرمود: ای سدیر! در خانهامام »ترجمه:  .1

که به تو ]این که شب و روز آرامند، آرام باش؛ پس هنگامی  کوه سوفیانی قطعوا خوروج نمووده  نکن[ مادامی  خبور[ رسوید 
گرچه بر روی پایت ]کنای کن ا کوچ  گرچه پیاده بیایی نه سواره[ هاست، به سوی ما  که ا  «.از این 

گوید: پنج عالمت قب  از قیام قوائم هسوت: صویحه، سوفیانی، خسوف، قتو   که می شنیدم از امام صادق»ترجمه:  .2
گر یکی از اه  نفس زکیه و گفتم: فدایت شوم! ا کورد، آیوا یمانی؛ پس  هموراه او خوروج  بیتت قب  از این عالمات خوروج 

 ...«.نماییم؟ فرمود: نه 
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 بررسی سندی
 روایت اول ازنظر سندی، مسند و صحیح است و روایت دوم نیز مسند و موث  است.

 بررسی داللی
گونه روایات برای استدالل بر نهی از هرگونه قیام و تشکی  حکومت در عصر  استدالل به این 

کوه الغوای خصوصوویت  حووال آن گرفته اسوت؛ غیبوت، بور پایووه الغوای خصوصویت از مخاطووب شوک 
ق: 1418بدون یقین بوه عودم دخالوت خصوصویت مخاطوب، صوحیح نیسوت. )حوائری حسوینی، 

117-118) 
تنها چنووین یقینووی وجووود نوودارد؛ بلکووه در مووورد افوورادی ماننوود سوودیر شووواهد  در ایوون روایووات نووه

 اشاره نمود: توان به این موارد  متعددی برخالف الغاء خصوصیت داریم؛ ازجمله این شواهد می
که فرمودند: سودیر پیچیوده بوه رنگ الف( از امام صادق؟ع؟ روایتی درباره سدیر نق  هوا  شده 

که سدیر از نظر فکر و دقت فردی احساسی است و بر یک روش  گویا منظور امام این است  است؛ 
 (8، 2محکم و استوار پابرجا نیست. )مامقانی، ج

کوان لوی شویع  بعودد هوذا ا»ف( روایت  ( 4، ح242، 2)کلینوی، ج« لجوداء موا وسوعنی القعوودلو 
 دهنده شخصیت او و ضعف تحلیلی او نسبت به مسائ  مهم است. خطاف به سدیر نشان

کوه ناموه سودیر و عوده کنود نیوز  ای بوه اموام صوادق؟ع؟ را نقو  می ج( روایت معلوی بون خنویس 
اسی و اعتقادی و... های سی بندی در جبهه نمایانگر ضعف سدیر در تحلی  درست وقای  و صف

تشخیص دقی  و عمیو  شورایط و عودم شوناخت نسوبت بوه اهوداف پوس پورده ابومسولم از  و عدم
 باشد: قیام و شعار الرضا من آل محمد می

َقا م  هم زَی للزّیم َ محم
َ
ز م أ ا م ُةَبکزیم لهللم بم َعّبَ

یبم للم
َ
یاد  َة م أ ُ  زم کُی بم ی  مُحَ زاَطشم َسز م للّطَ َ

ز م لام  َةز م َةز م بم
ز م ُخَنزک     بم

َ
َعزّ  ُ ز م َسزکاَبَ  َةز م لْلم احم بم

َبزا   َةز م َصزّبَ
َ
ی َةز م أ شم زابم یاد  َبیزاعم للّسَ یم بم م زم

ّمَ َة م حُمَ
َتابم  کم ُ  بم ؟ع؟  1 َقاَ : َذَهبم لهللم زیم یبم َةبم

َ
یَل أ زی  إم ُکُتز م َغکز م َولحم ی   َو  ز م ُنَعزمی  َو َسزیم زَ  م بم

للّسَ یم َةبم
َّ م ل یخَ َظَه زا حم َلکزَك ََفَ ُّ إم ز مم

َ  م یُئز َ  َهزَهل لألم
َ
َنا أ رم ا َقزیم َقزّیَ ّنَ

َ
أ ا م بم َعّبَ

ُی للم َّ ُولم َه  م یظم
َ
َل أ َدُ  َقبم َسّمم ُ

ْلم
َمزا     َتَری إم اَل م بم

ُُ ز َ َنزا َلم
َ
ّ   َما أ

ُ
ّ   أ
ُ
َض ُثَّ َقاَ  أ َرم ُکُت م لألم

الم َب بم َّ زا   َقاَ  َفَض َ ّّنَ زُه إم
ّنَ
َ
َلُمز َ  أ  َمزا یعم

َ
أ

کلکی،  کایم  )  فم ُتُل للّسُ  2(8، ح37، 11؛ ح  ةام ، ج509، ح331، 8ق: ج1407یقم
                                                        

 . خ ل: نهب .1
که سیاه جامگان ]اصحاف ابومسولم[ نمایوانگر شودند قبو  ازاز »... ترجمه:  .2 کوه  معلی بن خنیس نق  شده: زمانی  آن 

ی افوراد متعووددی را نوزد ابوو های فرزنودان عبواس ]بنووی العبواس[ ظواهر شوووند، ناموه عبدالسووالم بون نعویم و سوودیر و ناموه
که این امر ]خالفت[ به شما برمی نموده بینی عبداهلل]امام صادق[؟ع؟ بردم ]خ ل: آورده شد[؛ ما پیش گردد؛ نظور  ایم 
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که به قرینه توجه دادن امام به خروج سفیانی و  از دیگر اشکاالت داللی این روایات این است 
کوه قیوام مهودی موعوود مووردنظر  کردن قیام امام به آن زمان، ظهور روایت در ایون اسوت  موکول 

گموان میاموام باشود؛ ی کوه آن حضورت هموان اموام موعوود اسوت و بوه هموین  عنوی مخاطوب  کورده 
داننود  من امام بورای اینوان نیسوتم؛ آیوا نمی»فرماید:  دلی  به جهت نفی و انکار چنین توهمی می

کشووته می کووه بووا توجووه بووه شوورایط پیرامووونی ایوون حوووادث و  ؛ عووالوه بوور این«شووود؟ کووه سووفیانی 
طورجوودی وجووود دارد و درنتیجووه احتمووال  ضوورت، زمینووه تقیووه بهدرخواسووت رهبووری قیووام از آن ح

خصوووص در مقابوو  مخاطبووانی همچووون سوودیر و ماننوود آن، احتمووالی  تقیووه در چنووین مووواردی به
توورین اشووکال ایوون دسووته از روایووات همچووون موووارد قبوو ، تعووارض  جوودی اسووت. و البتووه از مهم

که پیش  گرفت. از برداشت مستدل با ادله قطعی و معتبری است   این، مورداشاره قرار 
 دسته پنجم: پرهیز از شتاب

که شیعیان را از درخواست عجله و شتاف پرهیز می  دهند مث : روایاتی 
ز    ز م َةاصم زصم بم

ز م َةز م َةز م َحفم زیم بم ّمَ ی  َةز م حُمَ یم بم م َخالم ّمَ َی بم م حُمَ َ محم
َ
َنا َة م أ َحابم صم

َ
ّیَ   مم م أ ةم

ززارم  ّمَ َثاَرَهززا َهَلززَك  َةز م َسززکف  للّتَ
َ
ُ  َةززَ  َمزز م أ َّ َغَبزز َفز  ؟ع؟ َقززاَ : للم یبم َجعم

َ
ززفم َةزز م أ ه  ّم ُ یبم لْلم

َ
َةزز م أ

ُل َ        )کلکزی، ج جم زَتعم سم ُ
ُّ َقزاَ  لْلم ک َحاضم َ َیلَك َو َما لْلم ُ  فم لم ُ  ُجعم ُّ ُقلم ک َحاضم َ - 273، 8لْلم

 1(411، ح274
 بررسی سندی

(، 333ش: 1365یف و فاسوود االعتقوواد )نجاشووی، در سووند ایوون حوودی ، محموود بوون علووی ضووع
کذاف و غالی )ابن غضائری، 546ش: 1363متهم به غلو )کشی،  ( بووده 95، 1ش: ج1364( و 

کتوب ثمانیووه رجوال، توثیوو   و ابوی المرهووف مجهول کتوب رجووالی معتبور ازجملووه  الحوال اسووت و در 
 نشده است.

 بررسی داللی
کردن حکومت اسالمی ندارنود؛ این روایت و نظایر آن داللتی بر مدعای  مستِدل یعنی تعطی  

کردن قب  از موعد و قیام بودون لحوا  شورایط زموان نهوی نمووده اسوت و ایون  بلکه تنها از عجله 
                                                                                                                                  

گفت: ]امام[ کوبیود؛ سوپس فرموود: اّف اّف! مون بورای اینوان اموام نیسوتم؛ آیوا  نامه شما چیست؟ ]راوی[  ها را به زموین 
کشته شود؟ دانند نمی  «.که سفیانی باید 

کوه آن را برانگیوزد؛از »... جمه: تر .1 کسوی اسوت  گرد وخاک[ به ضورر  محاضویر هوالک  ابو مرهف از امام باقر؟ع؟: غبار ]و 
کسانی هستند؟ فرمود: شتاف گفتم: فدایت شوم! محاضیر چه   «.کنندگان شوند! 
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کوه مووورد اخووتالف علموای شوویعه باشود و این کووه مسووتدل آن را بوه تعطیلووی مطلوو   مطلبوی نیسووت 
 دلی  است. دهد مصادره به مطلوف و ادعایی بی حکومت اسالمی ربط می

البته ممکن است امام در این سخن در مقام دلداری دادن به ابی مرهوف بوه علوت تورس او از 
( و برفوووورض 235و  233، 1ق: ج1409تعقیووووب شوووودنش توسووووط مووووأمورین باشوووود؛ )منتظووووری، 

نظر از عدم حجیت آن به دلی  ضعف سندی، اشکال تعارض برداشت مستدل از روایت با  صرف
 نیز وجود دارد.ادله قطعی و معتبر 

 االطاعة )معصوم( دسته ششم: حرمت مبارزه بدون امام واجب
کسی غیر از اموام مفترض که هرگونه مبارزه و قتال به همراه  دانود،  الطاعو  را حورام می روایاتی 

 مانند این حدی  شریف: 
یم  ّمَ یی َة م حُمَ ُ  یم ُی بم ّمَ زک   حُمَ ز َةز م َبشم َقَ نمسم

یی  للم َمزا م َةز م ُسزَ  عم
ز م للّنُ م َة م َةز م بم َسیخ ُ

بم م لام
  َ ززُ  َلززَك إم

ّیم ُقلم
َ
َنززا م أ َ

یززُ  یفم لْلم
َ
ّیم َرأ ززُ  َلززُه إم

؟ع؟ َقززاَ : ُقلم لهللم ززیم یبم َةبم
َ
َتززاَ    َةزز م أ قم َغکزز م   َمززَع   للم
َما م  م
ضم   لإلم َّ َت فم ُ ل     َطاَةُتزُه   لْلم َّ َك   َحز َکزَهلم زَ  یلم َنَعز م ُهزَم 

یز م َفُقلم زم نم خم
ز م لام  م َو َام

کَتز م َو للزّیَ َ زُل لْلم ثم مم
َك  َکَهلم َك ُهَم  َکَهلم ؟ع؟ ُهَم  یم لهللم ُبم َةبم

َ
 1(2، ح27، 5ق: ج1407  )کلکی،  َفَقاَ  أ

 بررسی سندی
که تووثیقی ندارنود و نموی تووان اثبوات نموود  بشیر در این روایت مردد بین افراد متعددی است 

که بشویر الودهان نیوز  ( عالوه بر این365-364ق: 1410که او همان بشیر الدّهان است؛ )خویی، 
کارشناسوان معاصور ایون سوند را ضوعیف دانسوته اند.  حالش روشن نیست و به همین دلی  برخوی 

 افزار درای  النور( )نرم
 بررسی داللی

که در بح  اشتراط جهواد ابتودایی بوه  برداشت بسیاری از فقها و اندیشمندان از این روایت _ 
شده است_ جهاد به همراه غیر امام معصوم یا منصوف از طرف اوست؛ یعنوی  انن امام نیز مطر 

که در زمان حضور امام معصوم، جهاد با انن منصوف امام نیز  هیچ کس از فقها قائ  نشده است 
کار باشد _ از این رو استدالل به این روایوت که مخالفت او با امام معصوم آش حرام است _ مگر آن

کوه هرگونوه قیوام  کوه بحو  بور سور ایون اسوت  در بح  موردنظر ما، مصادره به مطلوف اسوت؛ چرا
                                                        

کردم: در  به امام صادق گوید بشیر می»ترجمه:  .1 گفوتم: قتوال و معرض  کوه بوه شوما  بوارزه بودون اموام خواف دیدم 
گفتیوود: آری همووین طووور اسووت. امووام  االطاعوو  حوورام اسووت؛ ماننوود واجب گوشووت خوووک. شووما بووه موون  مووردار، خووون و 

 «.طور است است؛ همین طور صادق؟ع؟ فرمود: همین
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که بسویاری از فقهوا، فقیوه عوادل یوا  صورت مطل  در زمان غیبت حرام است یا نه؟ و می به دانیم 
نتیجه قیام به همراه او قیام با انن اموام  اند و در فقیه را منصوف از طرف امام دانسته همان ولی
که روایت به صورت مطل  داللت بور حرموت هور  الطاع  است؛ درنتیجه این مفترض که ادعا شود 

 قیامی دارد، مصادره به مطلوف است.
نظر از اشوکال در حجیوت بوه دلیو  ضوعف سوندی،  که در این حدی  نیز با صورف عالوه بر این

 ل با ادله قطعی و معتبر همچنان پابرجاست.اشکال تعارض برداشت مستد
 ها پیش از موعد، امری بس دشوار و محال دسته هفتم: براندازی حکومت
کوه که از بین بردن  های استوار را از نابودی یک حکومت قب  از سپری شدن ایامش  روایاتی 

 د: دان داند و سپس زمان فرارسیدن آن ایام را پس از خروج سفیانی می تر می آسان
ز م  َکاتم

زلم للم َفضم
ز   َةز م للم یبم َهاشم

َ
ز م أ َ م بم محم َّّ لل زیم م َةز م َةبم َسزیخ ُ

ز م لام یم بم ّمَ یی َة م حُمَ ُ  یم ُی بم ّمَ حُمَ
زُرجم  زَك َجزَملب  لخم َتابم کم زلم   َفَقزاَ  َلزکَ  لم یبم ُمسم

َ
َتاُب أ کم َتاُه 

َ
؟ع؟ َفأ لهللم یم یبم َةبم

َ
َی أ نم ُ  ةم ُکنم َقاَ : 

ا َفَجَع  ، َفَقزاَ : َةّنَ ضزا  ُضزَنا َبعم َنا ُیساّرُ َبعم ی َش »لم
َ
ُه _ اَل  أ ُّ ز کم زُل، إّ  لهلَل _ َةزّزَ ذم وَ  یزا َفضم    ُتَسزاّرُ

َجُلُه ُثَّ َقز
َ
َقضم أ ك  مَلم ینم

َول م ُملم ُّ مم م َز یَس
َ
هم أ عم ضم َزلَلُ  َجَبل  َة م َممم َبادم َو إَلم عم

َعَجَل م للم َجُل لم اَ : یعم
َ  ُفَ    إّ  ُفَ َ  » کَمزا َبیَنَنزا َو َبیَنزَك « بم َعَ َمزُ  فم زا للم زُ : ََفَ زیم ُفزَ     ُقلم

ز م ُولم َع مم ابم  َبَلَغ للّسَ
َحّ َ
ززَیلَك  َقززاَ :  زُ  فم لم کایم »ُجعم ززفم َذل َخززَرَج للّسُ کایم َفززإم

ززفم ززُرَج للّسُ ززُل َحزّ َ یخم َض یززا َفضم َرم ززَر م لألم اَل َتبم
َلکَنا _ یُقم کُبمل إم جم

َ
ُتم م َفأ حم َ

َ  لْلم ثا  _ َو ُهَم مم ا َثَ   1(412، ح274، 8ق: ج1407)کلکی، «  َُلَ
که خطاف به علی؟ع؟ فرمود:  چنین در ضمن روایتی طوالنی از پیامبر؟ص؟ نق  هم  شده 

ی  َة  ّمَ بم م حُمَ َفشم  َة م َجعم
کعا  یهم مَجم بم

َ
ی  َة م أ ّمَ ُ  حُمَ َنُ  بم

َ
و َو أ ش  ُ  َةمم اُد بم َوی مَحَّ _ َر هم یهم َة م َجّیم بم

َ
 م أ

یبم 
َ
ُه َقاَ  َلُه:  َة م َة م بم م أ ّنَ

َ
؟ص؟ أ یبم

؟ع؟_ َة م للّنَ َبزا م   َطالم   جم
َزلَلَ  لام َولیسم       یا َة م إّ  إم   للزّرَ

یاُمزُه 
َ
َقضم أ زل  مَلم َتزنم

ّجَ َُ زك  ُم َزلَلز م ُملم َ ُ  مم م إم هم
َ
، 375-352، 4ق: ج1413  )شزک  صزیوق،  أ
 2(9-19972، ح53، 15ق: ج1409  ةام ، ؛ ح5762ح

                                                        
کوه ناموه ابومسولم بوهاز »... ترجمه:  .1 گفت: نزد ابی عبوداهلل]امام صوادق؟ع؟[ بوودم  که[  کاتب]نق  شده  ایشوان  فض  

گفتویم. ایشوان  ات نیست. از پیش ما بیرون برو؛ پس ما در رسید؛ پس فرمودند: جوابی برای نامه گوشی با هم سخن 
گوشی به هم می که یادش عزیز است به خاطر عجله بندگان  گویید؟ فرمودند: ای فض ! چه چیزی در  قطعا  خداوند 

کوهی از جایگاهش، آسان کند و بال شّک از بین عجله نمی لکی قبو  از بوه پایوان رسویدن  بردن  تر است از نابود شدن مم
گفوتم: نشوانه مهلتش؛ کوه بوه هفتموین از فرزنودان فالنوی برسود.  میوان موا و  سپس فرمود: همانا فالن بن فالن، زموانی 

که سفیانی خروج که سوفیانی خوروج  شما چیست فدایت شوم!؟ فرمود: زمین را ترک مکن تا این  نماید. پس هنگامی 
کنید به سوی ما؛ _ این را سه بار نمود پس  «.فرمود_ و آن ]سفیانی[ از ]عالئم[ حتمی است اجابت 

کوه ای علی!»ترجمه:  .2  «.تر است از نابودی حکومتی پیش از موعدش های استوار سه  همانا از بین بردن 
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 بررسی سندی
الحووال اسوووت و بووه هموووین دلیوو  سوووند آن  در روایووت اول فضوو  بووون سوولیمان الکاتوووب مجهول

 افزار درای النور( ضعیف است. )نرم
در روایت دوم نیز ارتباط مؤلف )شیخ صدوق( بوا حمواد بون عمورو و انوس بون محمود در منواب  

کوووه حمووواد بووون عمووورو مهمووو  اسوووت؛ انوووس بووون محمووود  بووور این رجوووالی ثبوووت نشوووده اسوووت؛ عوووالوه
افوزار  گوردد. )نرم الحال و پدر او نیوز مهمو  اسوت؛ بنوابراین سوند آن ضوعیف محسووف می مجهول

 درای  النور(
 بررسی داللی

لوک و از بوین بوردن حکومت کوه دوره آن ایون روایوات تنهوا بور دشوواری زوال مم هوا سوپری  هوایی 
که هنوز شرایط برای تغییور و سواقط نموودن آن نشده است، داللت دارند؛  لک و حکومتی  یعنی مم

 فراهم نیست.
کامو  و  که در روایت اول مضمون نامه ابومسلم دقیقا  نق  نشده تا بتوان به عالوه بر این طور 

کوه ناموه  تناسب حکم و موضو  به تحلی  جواف امام پرداخت و بر فرض این دقی  و با توجه به
کام  امام نسبت  درباره خالفت و همراهی با قیام باشد، ممکن است جواف امام به دلی  اشراف 

نتیجوه  به اوضا  جامعه، اهداف ابومسلم و اهداف پس پرده شعار الرضا من آل محمد و... و بی
 بودن این قیام در مسیر اهداف الهی بوده باشد.

عنوان  روج سووفیانی بووهکووه بووه قرینووه آخوور روایووت و اشوواره امووام بووه حتمووی بووودن خوو دیگوور این
کوه درخواسوت  ای برای شرو  حرکت و پاسوخ دعووت اموام، می نشانه تووان چنوین اسوتظهار نموود 

 باشد. عنوان مهدی موعود ابومسلم از امام، قیام به
امیوه و  از جمله دیگر احتماالت جودی در مقصوود اموام، بوه دلیو  شورایط بحرانوی حکوموت بنی

کوچک حساسیت آن  ن حرکات سیاسی از جانب امام و...، احتمال تقیه است.تری ها نسبت به 
پوشووی از عوودم حجیوت بووه دلیو  ضووعف سووندی،  نظر از همووه اشوکاالت فوووق و نیوز چشم صورف

 اشکال تعارض با ادله قطعی و معتبر همچنان بر استدالل فوق مطر  است.
 دسته هشتم: لزوم تقیه

کووه بووه موودح تقیووه می ترین عموو  نووزد خوودا دانسووته و  محبوووفپردازنوود و آن را  روایووات بسوویاری 
دانود؛ شویوه اسوتدالل  ایمانی معرفوی نمووده و تقیوه را روش معصوومین می رعایت نکردن آن را بی

که هرگونه  به این روایات برای اثبات تعطی  حکومت اسالمی، در عصر غیبت بدین شک  است 
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کم بوووورای تشووووکی  حکومووووت و... ، بوووورخالف ت قیووووه و روش حرکووووت و قیووووام بوووور ضوووود نظووووام حووووا
توووان بووه ایوون دو مووورد اشوواره  ایمووانی اسووت؛ ازجملووه ایوون احادیوو  می معصووومین؟مهع؟ و نشووانه بی

 نمود: 
کعزا   کی  مَجم م بم م َسزعم َسیخ ُ

ی  َو لام یم بم م َخالم ّمَ کَس َة م حُمَ یم بم م ةم ّمَ َی بم م حُمَ َ محم
َ
یی َة م أ ُ  یم ُی بم ّمَ  حُمَ
یی  َة   م بم م ُسَ 

ضم ز م َة م للّنَ کز م بم َعزَ  م َةز م َحبم
یبم للم
َ
ز م أ م بم َلیبم َةز م ُحَسزیخ

َ لَ  لام َّ مم یی بم م ةم  م یم
یبم یُقز ُ  

َ
زُ  أ عم ؟ع؟ مَسم لهللم زیم ُبمَةبم

َ
شم م َقاَ  َقزاَ  أ ضم َش   بم َرم زهم لألم َحزَ   اَل َو لهللم َمزا َةزَ  َوجم

َ
یَل      أ إم

َک  ُه َم م  ّنَ کُ  إم ک م یا َحبم قم
َ  للّتَ کز   َوَضزَعُه مم کزُ  َمز م مَلم َتُکز م َلزُه َتقم  َرَفَعزُه لهلُل یزا َحبم

ک   اَن م َلُه َتقم
 1(4، ح217، 2ق: ج1407لهلُل      )کلکی، 

 و نیز:
ُفم م َةز م  کم َ ا م بم م َةامم   َة م َجابم   لْلم َعّبَ

ُکمیف  َة م للم
َس م بم م َة م للم َ

ی َة م لام َعشم شم
َ ُبم َة م لألم

َ
 أ

کز م َفإم  قم
الّتَ ُجُبمُه بم ُک م َفزاحم ینم ُقمل َةَ  دم

؟ع؟ َقاَ : لّتَ یم لهللم یبم َةبم
َ
ُف ر  َة م أ یبم یعم

َ
یم لهللم بم م أ زُه اَل َةبم ّنَ

کَ  َله       )کلکی،  َ م اَل َتقم مَیاَ  ْلم  2(5، ح218، 2ق: ج1407إم
 بررسی سندی

گرچه سند روایت اول به دلی  مهم  بودن  حبیب بن بشر ضعیف اسوت و در روایوت دوم نیوز ا
شوود؛ اموا بوه دلیو  توواتر روایوات تقیوه،  جابر المکفووف توثیو  نشوده اسوت و ضوعیف محسووف می

 ها وجود ندارد. بحثی در صحت آن
 بررسی داللی

گرچوه شوکی در  مهم کوه ا ترین اشکال به استدالل به روایات تقیوه در محو  بحو ، ایون اسوت 
و ممدوح بودن آن نزد ائمه؟مهع؟ و آثار آن در حف  دین و... وجود ندارد؛ اما  لزوم تقیه و محبوف

کم و هرگونوه تالشوی در راسوتای تشوکی  حکوموت  در این که هرگونه قیام و حرکتی علیه نظام حوا
بسووا در  طور حووتم مناقشووه و خدشووه وجووود دارد و چه طور مطلوو  خووالف تقیووه باشوود، بووه اسوالمی بووه

گور هرگونوه قیوام  موارد متعددی سکوت و سکون برخالف تقیوه و موجوب زوال دیون خواهود شود؛ ا
برای رسیدن به اهوداف اسوالمی و تشوکی  حکوموت در راسوتای اجورای احکوام و فورامین الهوی در 
زمان غیبت به دلی  منافات با تقیه ممنو  شود، بخش اعظم دیون دچوار نوابودی خواهود شود و 

                                                        
کوه پودرم می از حبیب»ترجمه:  .1 گفت ابوعبداهلل فرمود: شنیدم  که  کوه روی  گویود: نوه، قسوم بوه خودا بن بشر نق  شده 

کوه تقیوه داشوته کسی  بورد و  باشود، خداونود او را بواال می زمین چیزی نزد من محبوبتر از تقیه نیست؛ ای حبیب! قطعا 
که تقیه نداشته باشد خدا او را خوار می  «.کند... کسی 

که تقیه کنید بر دینت مراقب»ترجمه:  .2 کسی   «.ندارد... تان؛ بپوشانید آن را با تقیه؛ قطعا  ایمانی نیست برای 
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کوه  اد محصور خواهد شد و نمیدین به پستوی زندگی فردی و پنهانی افر گفت در شرایطی  توان 
کنیود و سوکوت نماییود و  امکان شکست نظوام طواغوتی و ظوالم فوراهم باشود، واجوب اسوت تقیوه 
کووه تقیووه بوورای  کووردن معنووای تقیوه اسووت؛ چرا هویچ حرکتووی انجووام ندهیوود و ایون درواقوو  دگرگووون 

باعو  نوابودی دیون و ایموان و  حف  دین، حف  جان مؤمنین و... است و تقیه در شرایط مذکور
ای شکننده از دین خواهد شد؛ امام خمینوی  نیوز بوا درک عمیو  و  یا باقی ماندن تنها پوسته

 ای خاص حرام دانستند و فرمودند: فقیهانه خود از دین، تقیه را در دوره
حضوورات آقایووان توجووه دارنوود اصووول اسووالم در معوورض خطوور اسووت. قوورآن و مووذهب در 

. با این احتمال، تقیه حرام اسوت و اظهوار حقوای  واجوب ولوو بلو  موا بلو . مخاطره است
 (172، 1)امام خمینی، ج

 گیری نتیجه
کوه ادعوا شوده بوود داللوت بور تعطیلوی حکوموت در عصور  بوا بررسوی مهم تورین بخوش از روایواتی 

کوه بخوش اعظوم روایوات موورد اسوتناد، عوالوه بور ضوعف سوندی، ازنظور  غیبوت دارنود، روشون شود 
لت بر مدعا نیز دارای خدشه و مناقشات فراوانی هستند؛ برخی موارد تخصصا از ادله تشوکی  دال

انوود؛ در برخووی موووارد برداشووت مسووتدل از ایوون روایووات مصووادره بووه  حکومووت در عصوور غیبووت خارج
قبول،  مطلوووف اسووت و مناقشوواتی دیگوور ازجملووه الغوواء خصوصوویت از مخاطووب بوودون دلیوو  قابوو 

هووا بوووه دلیوو  هموواهنگی شووودید  حتموووال جوودی جعلووی بوووودن برخووی از آناحتمووال جوودی تقیووه، ا
کووه  هوای حکومت باانگیزه هوای جوائر و تعووارض جودی بوا ادلوه قطعووی و معتبور و... ؛ موواردی هوم 

کمتری دارند، اشکال تعارض با ادله قطعوی و معتبور از قبیو  آیوات و روایوات جهواد،  ضعف داللی 
ظلوم، و ادله عقلی بسیار محکم ضرورت تشوکی  حکوموت معروف و نهی از منکر، دفا  از م امربه

کوه  گونوه اسالمی برای جلوگیری از بخش اعظم احکام الهی اسالم و... بسیار جودی اسوت به ای 
وجه یارای مقابله با این حجم از ادلوه را ندارنود و تقییود یوا تخصویص ایون حجوم وسوی  از  هیچ به

 السند امکان ندارد. د و الدالله و یا ضعیفالسن ادله نقلی و عقلی با برخی روایات ضعیف
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