
 

 

 
 

 موعود رقووومش پژوهشی _ علمی نامه  وفص  15/8/1397 دریافت: تاریخ
  1397 زمستان، 48ازدهم، شماره دوسال   17/9/1397 پذیرش: تاریخ

 ام ضد ظلمبررسی فقهی قی
 و فساد قبل از ظهور حضرت حجت؟جع؟

 1فر سعید ضیائی
 دهیچک

کتاف کووووه ظوووواهر ابتوووودایی آن  در  هووووای حوووودیهی امامیووووه روایوووواتی وجووووود دارد 
گاهی اوقات برخوی  مبغوضیت قیام قب  از ظهور حضرت حجت؟جع؟ است. 

م، برداشووت افووراد غیرکارشووناس و ناآشوونا بووا اصووول و مبووانی دیوون مقوودس اسووال
کووه هرگونووه اقوودام بووه منظووور  درسووتی از ایوون روایووات نداشووته و تصووور می کننوود 

اصووالح جامعووه یووا نظووام سیاسووی آن جووایز نیسووت و شوویعیان در عصوور غیبووت نووه 
گونه که به  ای با اصوالح اموور جامعوه مورتبت اسوت _ نظیور  نسبت به دستوراتی 

سوازی بورای  سبت به زمینهای دارند نه ن امر به معروف و نهی از منکر _ وظیفه
 ظهور.

طلبوان از ایون روایوات در جهوت مقاصود باطو  خوود اسوتفاده  گاهی هوم فرصوت
کنند. به نظر نگارنوده ایون روایوات از زموره متشوابهات اسوت و بایود در پرتوو  می

که اماموان اهو  اصول و مبانی محکم تفسیر شوند؛ همان بیوت  بودان  طور 
کرده که تصور میاند. در این  راهنمایی  شود با این مسئله ارتباط  مقاله روایاتی 

کوه  گردیود  کارشناسوی مشوید  دارد به هشت دسته تقسویم شوده و بوا بررسوی 
تنها ظاهر ابتودایی یوک دسوته از ایون روایوات مووهم چنوین برداشوت اشوتباهی 

رود؛  ابتوودایی بوا مراجعووه بووه ادلووه محکوم قطعووی از بووین مووی اسوت و ایوون ظهووور
نسووبت بووه صوودور هوویر یووک از روایووات ایوون دسووته از امووام  کووه افووزون بوور این

 معصوم  اطمینانی وجود ندارد.

 :یدیکل واژگان
 حضرت حجت؟جع؟، ظهور، غیبت، ظلم، فساد، قیام، بررسی فقهی.

                                                        
 (.ziaei.saeid@isca.ac.irو دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قم ) . مدرس درس خارج حوزه علمیه قم1
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 مقدمه

کورده و « امام عادل»برخی از فقیهان امامیه  در برخی روایات را منحصر به امام معصوم تصور 
اند. برای نمونه درباره  کام فقهی را مشروط به زمان حضور معصوم؟ع؟ دانستهتعداد اندکی از اح

جهاد ابتدایی دو دیدگاه در میان فقیهان امامیه وجود دارد؛ برخی جهاد ابتدایی در عصر غیبوت 
( و برخوی آن را 365، 1ق: ج1410، خووئیاند ) نظیور عصور حضوور واجوب دانسوته امام معصووم

چنوووین دربووواره چنووود حکوووم دیگووور هوووم ایووون  ( هوووم5، 2ق: ج1417، اند. )طوسوووی حووورام دانسوووته
به بعد( پرسش اصولی ایون نوشوتار ایون اسوت آیوا  712: 1397فر،  نظر وجوددارد. )ضیائی اختالف

هووای فاسووود تووا برانوودازی آنهوووا( قبوو  از قیووام حضووورت  مبووارزه بووا ظلووم و فسووواد )از جملووه حکومت
را شورط مبوارزه بوا  حضوور اموام معصوومحجت؟جع؟ جایز اسوت یوا نوهر هرچنود فقیوه نواموری 

گواهی تصوور می کووه  ظلوم و فسواد ندانسوته اسوت ولوی ایون اشوتراط قابو  بررسوی اسوت چوون  شوود 
الزموووه ظووواهر ابتووودایی برخوووی روایوووات حرموووت قیوووام علیوووه ظلوووم و فسووواد قبووو  از قیوووام حضووورت 

کووه بووا روش غیراجتهووادی بووا ایوون روایووا حجووت؟جع؟ اسووت همووان کسووانی  کووه برخووی از  ت طووور 
هووم در  امووام خمینووی (218: 1363، )بوواقیاند.  ای رسوویده اند بووه چنووین نتیجووه مواجهووه داشووته

 فرماید: باره می این
کرده بودند. )امام خمینی،  ای دیروز هم انجمن حجیته ، 21: ج1378ها مبارزه را حرام 

281)  

املی هووم اند بووه نظووری برسووند. بوورای نمونووه شوویخ حوور عوو برخووی نیووز در ایوون مسووئله نتوانسووته
که قیام در عصر غیبت را جوایز نمی کوه قیوام را جوایز  روایاتی  کورده اسوت و هوم روایواتی  دانود نقو  

کنود  می داند و چون نتوانسته است میان این دو دسته روایت به شوک  معتبوری سوازگاری ایجواد 
گفته است: بواف حکوم الیوروج )حور عواملی،  کرده و   ق:1416یا یک دسته را ترجیح دهد، توقف 

که به نظر نرسیده می50، 15ج  «.باف حکم...»نویسد:  ( سیره وی بر این است در هر بابی 
کوه مفواد   به هر حال مهم بررسی ادله در این باره بوه شویوه اجتهوادی اسوت توا مشوید شوود 

ادلووه معتبوور چیسووتر از ایوون رو بایوود بووا ایوون روایووات بووه روش علمووی مواجهووه داشووته باشوویم و از 
کنویم. الزموه روش نگری و قضا سطحی کارشناسوانه پرهیوز  وت عجوالنه و بودون بررسوی دقیوق و 

کردن مراح  زیر است:  علمی طی 
کوه دانوش . بررسی این روایات از نظور صودور، جهوت صودور و داللوت اسوت؛ هموان1  وران  طوور 

گفته  (238، 1ق: ج1419اند در بررسی اجتهادی باید این مراح  طی شود. )شیخ انصاری،  فقه 
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ر بررسی مفاد این روایات، باید شأن صدور آنها را به دست آورد تا بتوان موراد واقعوی ایون . د2
کوه بسوویاری از دانوش روایوات را دریافوت؛ همووان وران فقووه و اصوول بوه درسووتی ایون مطلووب را  طوور 

ق: 1430؛ منتظووری، 12: 1376؛ امووام خمینوی، 29ق: 1416اند. )وحیوود بهبهوانی،  شورط دانسوته
 (158: 1417ر، ؛ شهید صد422
هوای محکوم شوریعت از آیوات، سونت و سویره قطعوی  . این روایات را باید با اصول وچارچوف3

گوور بووا ایوون چارچوف هووای قطعووی میالفووت غیرقابوو   معصووومان و احکووام قطعووی عقوو  سوونجید و ا
گذاشت. کنار   عالجی داشت باید آنها را 

که مقاله پژوهشوی ظرفیوت محودودی دارد از نقو  هموه از آن کورده و بوه  جا  روایوات خوودداری 
کتفووا مووی نقوو  نمونووه کووه محوو  شوواهد اسووت_ ا کنیم و نکتووه  هایی از هوور دسووته _ آن هووم فوورازی 

که دیگر روایات دارد بررسی می اضافه  کنیم. ای را 

وایات موهم حرمت قیام قبل از قیام  دسته رسی ر  حضرت حجت؟جع؟بندی و بر
کورده اسوت )مو من،  یکی از فقیهان روایات مسوئله را بوه سوه دسوته ( 9، 3ق: ج1432تقسویم 

گیوورد  گوور بووه فضووای صوودور روایووت بیشووتر توجووه شووود و دقووت بیشووتری در مفوواد آن صووورت  ولووی ا
که روایات از نظر محتوا بیش از سه دسته مشید می  اند. شود 

 قیام واجد شرایط  هندنکتأیید از قیام غیرواجد شرایط و هندنک نهیدسته اول: روایات 
 عید بن قاسم. این روایت طوالنی است؛ مح  شاهد ما چنین است:. صحیحه 1

کوان  کوان  ااواع و  فون ع  فون فوان   رجونن و   تولوولا جوری   وا ایل أّی تخ کم آت منا فانظر ان اتا
کم ایل اور)وووا مووو  آ    ووون    ووور  وووام    صوونوًاع و ی فووون  م ایل ن اووود و ا وووا ر وووا

 (؛50  15ق: ج1416
گر فردی از میان ما ) کوه بنویا فاطموه  فرزندان حضورت زهوراب بوه قرینوه حیو  حودین 

کووه بووه چووه چیووزی شووما را فوورا  کنیوود  کوورد، بررسووی  گفتووه اسووت( شووما را بووه قیووام دعوووت 
کورد )و موا هوم قیوام  خواند  می ]آیا قیامش واجد شرایت هسوت یوا نوهرگ نگوئیود زیود قیوام 

چوه موورد رضوایت  آنکورد بلکوه بوه  کنیم( زید عالم صادق بود و بوه خوودش دعووت نمی
 کرد. محمد؟ص؟ بود دعوت می آل

 بررسی صدوری
کوه خیلوی معوروف نیسوت  همه راویان در سوند از معواریف مونقنود تنهوا عوید بون قاسوم اسوت 

 (824، ش302ق: 1413اند. )نجاشی،  وران علم رجال وی را مونق دانسته ولی دانش
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 بررسی داللی
گویود بایود دیود آیوا قیوام از سووی شیصوی  بلکوه می کنود اواًل: این روایت از هر قیوامی نهوی نمی

کوه واجود شورایت اسوت قیوام جوایز  واجد شرایت صورت می گر شیصوی نظیور زیود بوود  گیرد یا نهر ا
کردن با قیام بر حذر می گر واجد شرایت نبود از همراهی  دارد؛ پس از یک قسم قیام نهی  است و ا

 شمرد. کند و قسم دیگر را مشروع می می
کووه قیامفضوای صوود  هووای متعووددی از سوووی  ور: حوودین از امووام صووادق؟ع؟ و در زموانی اسووت 

گزارش تاریخ از زمان مرگ معاویه تا حکوموت هوارون  علویان و غیر علویان صورت می گرفت. به 
گرفوت )ابون انیور جوزری،  ده -75ق: 1400بوه بعود؛ اشوعری،  368، 3ق: ج1407هوا قیوام صوورت 
که تعدادی از آنها در زمان 85 ق: 1407( ر  داد )ابون انیور جوزری، 148-114امام صوادق؟ع؟ )( 
هووا توسووت  بووه بعوود( مقوودار قابوو  توووجهی از ایوون قیام 499، 2: ج1374بووه بعوود؛ جعفریووان،  504
کووه از صوودر همووین  پیوسووتند. همووان هووا می داد و شوویعیان هووم بووه ایوون قیام هووا ر  مووی علوی طووور 

کنود  وایت طرفدارانش را به مراقبت دعوت میشود چون امام؟ع؟ در صدر ر روایت هم معلوم می
که قیام واجد شرایت است یا نه و  و می کند  فرماید انسان دو تا جان ندارد تا با یکی از آنها تجربه 

گور انسوان دنبوال قیوام باطو  و غیرواجود  کنود، ا کرده عمو   کسب  که  با جان دوم طبق تجربیاتی 
کشته شد دیگر مجالی برای  کرد و   توبه نیست.شرایطی حرکت 

کوه بووازار قیام کوه قیووام واجوود  هوا دا  بوووده و برخوی شوویعیان بودون بررسووی این پوس در فضووایی 
امیوه جانشوان بوه لوب  کردند _ چوون از فشوارهای بنوی ها شرکت می شرایت هست یا نه در آن قیام

کوه دنبوال هور قیوامی بوه راه نیفتیود و جوان خوود را  رسیده بود _ امام صادق؟ع؟ توجه می بوه دهد 
گر قیام واجد شرایت است شرعًا می کنید؛ ا توان به قیام پیوست و  خطر نیندازید بلکه باید بررسی 

کردن را نیز از دست می کشته شدن فرصت توبه   دهد. گرنه شرعًا جایز نیست و انسان با 
نانیًا: بر فرض هم مفادش نهی از مطلق قیام باشد مربوط به دوران حضور امام معصوم است 

 شود مگر با دلی  معتبر بر تعدی. دوران غیبت تعمیم داده نمیو به 
که اموام معصووم حاضور اسوت و هور قیوامی بایود بوا احن  نالهًا: مح  بحن در روایت جائی است 

که نهی ایشان والیی باشد منتفی نیست؛ در این صورت روایوت قابو   وی باشد پس احتمال این
که امام غائوب اسوت ت تمسک برای دوران حضور نیست پس چطور می وان این حکم را به جائی 

 تعمیم داد.
 صدور جهتبررسی 

که به جهت بیان حکم شورعی واقعوی اسوت و حمو  بور بیوان  قاعده اولی در روایات این است 
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ای بور صودور  ای یا والیی بوه قرینوه و یوا دلیو  معتبوری نیواز دارد و در ایون روایوت قرینوه حکم تقیه
کووه در  ای مووی یوون رو مفوواد آن را حکووم نوواظر بووه شوورایت غیرتقیووهای وجووود نوودارد؛ از ا تقیووه دانیم 

کرد ولی احتمال والیوی بوودن آن منتفوی نیسوت. در بقیوه روایواتی  استنباط می توان بر آن اعتماد 
کووه در ایوون مقالووه مووی را تکوورار « جهووت صوودور»آوریم ایوون اصوو  اولووی جوواری اسووت لووذا بحوون  هووم 

کووه احتمووال  نمووی ای یووا والیووی وجووود دارد دلیوو  آن را توضوویح  صوودور تقیووهکنیم فقووت در جووایی 
 دهیم. می

کنود و  ( نیز هموین مطلوب را بیوان می53، 15: ج1416حدین یازدهم همین باف )حر عاملی، 
گیورد لکون حودین یوازدهم از نظور سوند قابو  اعتمواد نیسوت چوون در میوان  در این دسوته قورار می

کوه مجهوول اسوت و حتوی در ای هستند نظیر  راویان آن افراد ناشناخته محمدبن یحیوی الصوولی 
، ش 39، 18ق: ج1409های مفص  رجالی شرح حالی برای وی حکر نشده است )خویی،  معجم
12001) 

کتتتته مفتتتتادم  تتتتدم موفقیتتتتت قیتتتتام حضتتتترت قبتتتتل از قیتتتتام  بیتتتتت؟ اهل دستتتتته دوم: روایتتتتاتی 
  حجت؟جع؟

که به امام سجاد؟ع؟ نسبت داده شده است:  مرفوعه ربعی 
رو  فورم  وار مو  وکوری ًبو  ان فاو نی و کل ل ود  ُل ک ری ا ن مّنا ًبو  جور ج اووواال اّ  مل اهلل  یخ

 (؛2  ح51  15ق: ج1416جنا ای فاجذی اوصبیان فعبرلا بد   ر  ام   
کوه  کنود مگور این خوروج نمی قب  از قیام حضرت حجت بیت هیر یک از ما اه 

کوه قبو  از توانووایی پورو ماننود جوجوه ها او را  شوود و بچووه اش خووارج می از از النوهای اسووت 
 کنند. گیرند و با آن بازی می می

 بررسی صدوری
کوه اموام سوجاد؟ع؟ چنوین مطلبوی را 1 . این روایت از نظر صدور معتبور نیسوت و محورز نیسوت 

کوه میوان خوود و اموام سوجاد؟ع؟  کرده باشد _ هر چند به احراز تعبدی _ چون ربعی راویانی  بیان 
 ه حکر نکرده است.واسطه بود

گونه2 که ونوق به صدور نمی . نه تنها سند روایت به  گونوه ای است  ای  آورد بلکه مفاد آن به 
که احتمال صدور آن را از معصوم تضعیف می کنود  کند و احتمال جع  روایوت را تقویوت می است 

که مالک اعتبوار اسوت_ از بوین می بوودن روایوت  بورد؛ هرچنود قطوع بوه جعلوی و ونوق به صدور را _ 
هوای  حاصو  نشوود چوون مفوادش مفواد عودم پیوروزی در هور قیوامی اسوت و ایون بوه نفوع حکومت

 ظالم است.
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 بررسی داللی
که روایت معتبر هم باشد مفاد آن اواًل: حرمت قیوام نیسوت بلکوه پیوام اصولی آن ایون  بر فرض 

که قیام قب  از فوراهم شودن مقودمات آن بوه پیوروزی و موفقیوت نمی کوه جوایز  نوه این رسود است 
که اصاًل احتمال تأنیر داده نمی شوود جوایز هوم نیسوت چوون یکوی از شورایت  نیست. آری در جائی 

 (467، 1ق: ج1390امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأنیر است. )امام خمینی، 
آن  بیت لذا به قیام دیگران متعرض نشده و از یعنی اه « منا»نانیًا: در این روایت آمده است 

که ادعای تعودی و تعمویم دارد بایود از شویوه کسی  تفاده های معتبور تعودی اسو نهی نکرده است. 
 (57، 2ش :1395، فر )ضیائی .کند

 بررسی جهت صدور
کوووه  پیوووام اصووولی ایووون موووتن دمیووودن روح نومیووودی از پیوووروزی در قیوووام علیوووه ظالموووان اسوووت 

هوا پدیود  یودی بوه موفقیوت قیامهای فاسود و ظوالم اسوت توا در موردم ام ی اصلی حکومت خواسته
ای درباره این روایت اعتماد  توان به قاعده اولی عدم صدور تقیه نیاید از این رو با این قرینه نمی

که این روایت از امام سجاد؟ع؟ صادر شده باشد. بنابراین این روایت  کنیم  گر فرض  کرد؛ حتی ا
 تمسک است. از هر سه جهت صدور، جهت صدور و داللت میدوش و غیرقاب 

 کننده از هر نوع تحرک دسته سوم: روایات نهی
 روایت سدیر از امام صادق؟ع؟:

فا سنیر اوزم بی ک و و     ااع م  أ السد و اس   ما س   او ی  و اوهنار فاذا ب غوک 
 (؛3  ح51  15ق: ج1416ان اوا یاین ًن جری فار   اوینا و ول    رج ک   ر  ام   

که به منزل چسوبیده بوه منوزل ای سدیر در خانه ات  بنشین و مانند یکی از انانیه منزل 
کوه  کوه بوه توو خبور رسوید  کوه شوب و روز آرام اسوت آرام بواش؛ هنگوامی  بچسب و مادامی 

کن هرچند با پای پیاده.   سفیانی خارج شده به سوی ما حرکت 
 بررسی صدوری

کوه منکوور در سوند ایون روایووت عهموان بون عیسووی اسوت. وی یکووی از سوردمداران و اقفیوه اسووت 
کردنود؛ هرچنود نقوو   شوده اماموت اموام رضوا اند و اموووال اموام موسوی بون جعفوور؟ع؟ را تصواحب 

کووه اموووال را بووه امووام رضووا؟ع؟ داده اسووت )نجاشووی،  ( و بووا توجووه بووه 817، ش300ق: 1413شووده 
کو این که به امامت امام رضا؟ع؟ _  کاظم؟ع؟ بوده است بسیار بعید است  ه امور که از وکالی امام 

گاهی نداشته است. پس علی القاعده تکذیب امامت امام رضوا از روی علوم  بسیار مهمی است _ آ
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گاهی هم به وناقت ضوربه می زند _ بوده و به وناقت ضربه می زنود  بلکه احتمال تکذیب از روی آ
گونه _ لذا به وی نمی کرد و روایت از نظر سند به  که ونوق و اطمینوا توان اعتماد  ن بوه ای نیست 

 صدورش حاص  شود تا قاب  استناد باشد.
 یبررسی دالل

بوورای فهووم قلموورو مفوواد روایووت بایوود مقووداری دربوواره راوی اخیوور توضوویح دهوویم. سوودیر فووردی 
کوه بور اموام صوادق؟ع؟ وارد شودم  شدیدًا احساساتی و زود باور بود. در روایتی چنین نق  می کنود 

کوردم چوون شویعیان و گفتم قیام نکردن بور شوما جوایز نیسوترا اموام  گفوت چورار بوه اموام عورض 
گفتم صد هزار نفر اموام بوا تعجوب پرسوید صود  یارانت زیادند امام پرسید فکر می کنی چند نفرندر 

گفوتم بلکوه نصوف دنیوا.  گفتم بلکه دویست هزار نفر امام بوا تعجوب پرسوید دویسوت هوزارر  هزارر 
کارهایت را بکن با هم به بیرون مدینه بروی گفت  م. با امام به بیرون مدینه رفتیم به جایی امام 

گوور بووه انوودازه ایوون  گفووت ا کووه آبووی بوووده و تعوودادی بزغالووه مشووغول چریوودن بودنوودا امووام  رسوویدیم 
ها را  گویود مون بزغالوه ها من یار برای قیام داشتم قیام نکردن بر من جوایز نبوود. سودیر می بزغاله

 (242، 2: ج1348تا بود. )کلینی،  17شمردم تعداد 
کوه بورآورد واقوع از این روایت به خوبی استفاده می که وی فردی زود باور بووده  ای  بینانوه شود 

از اوضاع جامعه نداشته لذا اظهارنظرهایش با واقعیوات خیلوی فاصوله داشوته؛ از ایون رو اموام؟ع؟ 
ات بنشوین؛ دنبوال هور  گویود در خانوه به چنین فورد احساسواتی و غیرمسولت بور اوضواع سیاسوی می

که بلند میصد که مشک  ایی  کوه زود جووگیر  شود حرکت نکن؛ چرا  زاست چوون شیصویتی داری 
گفتوه اسوت وی هور روزی  شوود. هوم شده و نظرش عووض می  چنوین اموام صوادق؟ع؟ دربواره وی 

 (38، 9ق: ج1409؛ خوئی، 469، 2تا: ج نظری دارد )طوسی، بی
یم در هنگوام قیوام ابومسولم بوه چنین در نق  دیگری آمده است سدیر و عبدالسالم بون نعو هم

گیورد. اموام  امام صادق؟ع؟ نامه می که حکومت در اختیوار شوما قورار  که ما مد نظر داریم  نویسند 
، 53-52، 15ق: ج1416جویود )حور عوواملی،  زنود و از آنهوا تبووری می های آنهوا را بوه زمووین می ناموه
که نشان8ش  دهنده تیطئه دیدگاه وی از سوی امام است. ( 

کوه مربووط بوه سودیر اسوت را نمی توضیح روشن می با این تووان بوه دیگوران  شود ایون خطوابی 
گفت هر نووع قیوامی قبو  از قیوام حضورت حجوت؟جع؟ بورای همگوان حورام اسوت؛  تعمیم داد و 

گر دلی  معتبری بر تعمیم باشد به اندازه داللت دلی  معتبر تعمیم می  دهیم. آری ا
گفته شوده توا خوروج سوفیانی  زمان؟ع؟است؛ این پرسش: خروج سفیانی عالمت قیام امام که 
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کن معنایش این است تا آن زمان قیام حرام است.  صبر 
که همراهی بوا قیام هوا بورای سودیر حورام اسوت؛ نهایوت تعمیموی  پاسخ: مفاد حدین این است 

که مشیصوات وی  توان داد این است همراهی با قیام که می کسانی  کردن برای  ها یا حتی قیام 
هوا توا زموان قیوام  ارند )نظیر زود باوری و نداشتن قدرت تشیید مناسب و...( در همه زمانرا د

کووه حرمووت قیوام را بووه افووراد واجود شوورایت هووم تعموویم  حضورت حجووت؟جع؟حرام اسووت ولوی این
دهوویم نووه تنهووا دلیلووی نوودارد بلکووه دلیوو  معتبوور بوور خووالف ایوون تعموویم وجووود دارد )نظیوور صووحیحه 

که در دس کوه بعودًا مویعید بن قاسم  کوردیم و نیوز دیگور ادلوه معتبور  آوریم( و  ته اول روایات حکر 
که تعدی بدون دلی  معتبر حکم به غیر ما انزل اهلل، افترا به خداوند متعال، تعودی  روشن است 

که در این مسوئله 289ق: 1415از حدود الهی و عم  به قیاس است )وحید بهبهانی،  ( در حالی 
 ی وجود دارد.دلی  معتبر بر عدم تعد

 دسته چهارم: روایات وابسته دانستن قیام به فراهم شدن شرایطش
گوردد از ایون رو عجلوه  برخی روایات می که شرایطش مهیوا  که قیام وابسته به این است  گوید 

 شمرد. کردن را صحیح ندانسته و قیام قب  از فراهم شدن شرایطش را باعن هالکت می
 روایت ابی مرهف:

و و موا ااحاصویرل ًوا  اااو عم نن أموا اروم وو  یورروا ه ک ااحاصیر  ً تک جع وت فونا
عو  هلوم  األمر فعرض هلم_ ایل أن ًا _ فا أبا اارهو  أتوری ًلمواع  باولا أن او م  و  اهلل  ی 

 (؛4  ح51-52  15ق: ج1416فرجاع ب  و اهلل ویمع   اهلل هلم فرجاع   ر  ام   
افتنوود پرسوویدم: مرادتووان از ایوون جملووه چووه  میهای خووود سوور نافرمووان بووه هالکووت  اسووب 

کووه عجلووه می کسووانی کسووانی  کووه  انوودر امووام فرمووود:  کسووانی را  کننوود. موواموران حکومووت 
گفوت: آیوا  کننود؛  شووند تعقیوب می متعرض حکومت می گفوتم: بفرمائیود  ای ابوا مرهوف؛ 

کننود و خداونود راه بورون باور می رفوت از  کنی افرادی خودشان را وقف توالش در راه خودا 
رفوت از  مشکالت برای آنان قرار ندهدر بوه خودا قسوم حتموًا خداونود بورای آنوان راه بورون

 دهد. مشکالت را قرار می
 بررسی صدوری

 از نظر صدور از دو جهت غیرقاب  اعتماد است:
 (؛141، 19ق: ج1409. برای ابی مرهف تونیقی حکر نشده است )خوئی، 1
؛ 20و  94: 1380رفی تضووعیف دارد )ابوون غضووائری، . محموودبن علووی بوون ابووی سوومینه الصووی2

 ( لذا روایت از نظر صدور قاب  استناد در فقه نیست.319، 17ق: ج1409خوئی، 
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 بررسی داللی
کوه پویش از فوراهم شودن شورایت و بودون تودبیر و دور اندیشوی بوه  این روایت می کسانی  گوید 
کوه قیوام در  وی اسوت ولوی بور اینشووند. هالکوت هوم هالکوت دنیو کنند، هوالک می قیام اقدام می

عصر غیبت حرام باشد )هالکوت اخوروی( داللتوی نودارد یوا مجمو  اسوت و مجمو ، قابو  تمسوک 
 نیست.

کوه احتموال دارد موراد از  پرسش: هموان کوه قبو  از فوراهم «مسوتعجلون»طوور  ، افورادی باشوند 
کسانی باشن شدن شرایت قیام موفق، دست به اقدام می که قب  از قیوام زنند ممکن است مراد  د 

کند و  این احتمال را تقویت می« فرجاً »کنند؛ بلکه قرینه  حضرت حجت؟جع؟ به قیام اقدام می
کرد. توان روایت را آن رساند؛ پس نمی آن را به حد ظهور می کردید تفسیر  که شما معنی   طور 

کووووه یووووک مصووووداق آن آزادی از شوووور« فرجوووواً »پاسووووخ: اواًل:  گشووووایش در زنوووودگی اسووووت   مطلووووق 
که موراد خصووظ ظهوور حضورت حجوت؟جع؟ باشود ادعوایی  های ظالم است پس این حکومت

که قاب  استناد در فقه نیست.  بدون دلی  و قرینه است بلکه در حد یک احتمال است 
گواهی از  نانیًا: بر فرض هم ظاهر ابتدایی آن چنین باشد چون در تفسیر ظهورات و مجمالت آ

که فضای صدور شرط است همان -554: 1418در جای دیگری انبات شده است )حکویم،  طور 
( با توجه بوه فضوای صودوری 74-69: 1394فر،  ؛ ضیائی138-137، 1ق: ج1414؛ قطیفی، 55

کردیم؛ مشید می هوای  شود مراد رهایی از دست حکومت که برای روایت عید بن قاسم حکر 
 ظالم زمان صدور بوده است.

ظ فورج حضورت حجوت؟جع؟ باشود، بایود بوا توجوه بوه نالهًا: بر فورض هوم موراد از فورج خصوو
کوورد. همووان گفووت در زمووان  فضووای صوودور آن را تفسوویر  کووه در بررسووی دسووته پوونجم خووواهیم  طووور 

ای از شویعیان هوم بوه آنوان  کردنود و عوده ای بوا ادعوای مهودویت قیوام می صدور این روایات عده
تووان آن را بوه قیوام  اسوت و نمی پیوستند؛ موضوع امهال این روایات قیام با ادعوای مهودویت می

بوواره هوم بوورای عودم جووواز  واجود شورایت بوودون ادعوای مهوودویت تعمویم داد بلکووه احتموال در ایون
کافی است.  تعدی 

 بررسی جهت صدور
کوووه اموووام از اقووودامات نسووونجیده برخوووی شووویعیان  نشوووان می« خودسووور نافرموووان»تعبیووور  دهووود 

که خودسوری و نافرموانی می زمان اضوی بودنود و ایون تعبیور بوا شوأن والیوی سوازگار کردنود، نار شان 
است، چون این قبی  اقودامات بایود بوا احن ولوی امور باشود و نارضوایتی اموام از شوأن والیوت صوادر 

کووه از شووأن والیووت صووادر شووده باشوود، قابوو  اسووتناد در فقووه نیسووت؛ همووان کووه  شووده و چیووزی  طووور 
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کرده  ( 220: 1424؛ فاض  لنکرانی، 50 ،1: ج1385اند. )امام خمینی،  فقیهان بدان تصریح 
گیورد ولوی اعتبوار آن از  ( در دسوته چهوارم قورار می52: 1416همین باف )حر عواملی،  6حدین 

کوه راوی  کسوی  نظر صدور محرز نیست بلکه احتمال جع  یا تقیه بودن در آن قوی است؛ چوون 
کووه در حکومووت بنووی عبوواس سوومت داشووته  کاتووب اسووت  اسووت. مسووتقیم از امام؟ع؟اسووت فضوو  

های  ( بلکوووه نقووو  ایووون مطلوووب از سووووی یکوووی از صووواحب منصوووب286، 13ق: ج1409)خووووئی، 
 کند. حکومت جائر، احتمال جع  در دیگر روایات با این مضمون را تقویت می

که بر حرمت قیوام  ( در دسته چهارم قرار می53: 1416همین باف )حر عاملی،  9حدین  گیرد 
 در عصر غیبت داللتی ندارد.

  حضرت حجت؟جع؟قیام های  نشانه کننده جم: روایات بیاندسته پن
 روایت عمر بن حنظله:

فوون  سوع  الموات ًبو  ًیوام اووواال: اوصویحف  واواوو یاین   ؟ع؟ًوا : ععوت ابا بوناهلل
و ان جری ا ون مو  اه  ا   وً   اون ع اوزکیف  واوی این ً ت: جع ت فنا بی وک  والخ

ری معدل ًا :    ؛(483  ح310  8: ج1348 ک یین   ًب  هذی اوعالمات أنخ
شود: ندای آسمانی، خروج سفیانی، فرو  قب  از قیام قائم؟جع؟ پنج عالمت نمایان می

گور یکوی از اه  گفتم ا کشته شدن نفس زکیه، قیام یمانی، به امام  بیوت  رفتن در زمین، 
کنیمر امام فرمود: نه. کند با وی همراهی   شما قب  از این عالمات قیام 

 صدوریبررسی 
که از نظر بسیاری از دانشوران علوم رجوال توونیقش احوراز سند روایت عمر بن حنظله است  در

؛ 128، 5: ج1416؛ مازنودرانی، 268توا:  ؛ وحیود بهبهوانی، بی19، 1: ج1362نشده است )عاملی، 
کووووه بوووورای انبووووات  ( و تالش353، 3: ج1418؛ تفرشووووی، 162، 2: ج1380کلباسووووی،  هووووایی هووووم 

که اطمینان بوه ونواقتش بیواورد و بوه 555: 1416)داوری،  ستاوناقتش شده  ( در حدی نیست 
ای دیگوور  جهوت عودم احوراز مونوق بووودنش، توالش شوده خصووظ روایوتش در بوواف قضوا بوه شویوه

 .)پذیرش اصحاف( انبات شود؛ لذا به مقبوله شهرت یافته است
 بررسی داللی

موودعیان دروغووین مهوودویت بیووان هایی بوورای شناسووایی مهوودی واقعووی از  ایوون روایووت نشووانه
کسوی از خانودان ائموه  باشود و ادعوای  کند. در ادامه رو ایت، س ال می گور  کورده ا کننده تصوور 

که تصور می کافی است چرا  کرده افوراد خانودان ائموه  ادعوای دروغوین  مهدویت بکند همین 
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داشوته باشوود. پوس پیووام  های مهوودی را فرمایوود نوه، موودعی مهودویت بایوود نشوانه ندارنود؛ اموام می
که قیام مهدی واقعی نشانه ها را ندیدیود  هایی دارد شما تا آن نشوانه اصلی این روایت این است 

کووه موودعی مهوودویت فووردی از خانوودان ائمووه باشوود.  بووا موودعی مهوودویت همراهووی نکنیوود؛ هرچنوود 
که ادعای مهدویت داشوته تاریخ، افراد فراوانی را حکر می بوه بعود؛  51: 1391اند. )جعفریوان،  کند 

 به بعد( 160ق: 1405اصفهانی، 
( هووم نظیوور ایوون روایووت در مقووام بیووان دو نشووانه مهووم قیووام 55: 1416)حوور عوواملی،  14روایووت 

 )ندای آسمانی و فرورفتن لشکر سفیانی در زمین( است. حضرت حجت
 های قیام مهدی واقعی است. )همو( بیان نشانه 16چنین روایت  هم

کردنود و چوون ایون  ین روایات افراد متعددی به عنووان مهودی اموت قیوام میدر زمان صدور ا
کووه موودعیان مهوودویت  ای از شوویعیان تصووور می هاشووم بودنوود، عووده افووراد از خانوودان بنی کردنوود 
های قیوام مهودی واقعوی بودنود توا شویعیان در دام  درصدد بیوان نشوانه راستگو هستند. ائمه

 مدعیان دروغین نیفتند.
این روایات، قیام واجد شرایت بدون ادعای مهدویت نیست تا بر حرمت این نوع  لذا موضوع

کنند.  قیام داللت 
 دسته ششم: روایات مربوط به موقعیت خاص

وا  وو  اوووب  و ترکوولا  ؟ع؟ وو  امیرااوو من خ  انوود ًووا  ب جلبووف ووود أوزموولا ا رض واصووبر
ق: 1416؛  ور  وام   286ق: 1395بأفنف م و سیلف م ب هونی أواون  م)  سوین ر   

 (؛15  ح56-55  15ج
تووووان را در جهووووت  ها و شمشوووویر هووووای هووووا صووووابر باشووووید دسووووت اقوووودامی نکنیوووود و بوووور بال

کار نگیرید. های زبان خواسته  تان به 
 بررسی صدوری

آوری  آمده اسوت و روایوت مرسو  توا قورائن اطمینوان البالغه نهجاین روایت به صورت مرس  در 
 سک نیست.نداشته باشد، قاب  تم

 بررسی داللی
این روایت سینرانی حضرت امیر؟ع؟ در زموان زماموداریش اسوت. حضورت امیور؟ع؟ در زموان 

مواه بوه طوول انجامیوده اسوت؛ )ابون  18حکومتش سه جنگ بزرگ داشته و جنوگ صوفین حودود 
کوچوک نظیور شوورش حسوکه بون عتواف )ابون  ( عالوه بور شوورش161، 3ق: ج1407جزری،  های 
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( تجواوزات و حمووالت ایوذائی سووپاهیان معاویوه بعوود از جنوگ صووفین و 150، 3جق: 1407جوزری، 
کتاف249-244، 3ق: ج1407حکمیت. )ابن جزری،  های تارییی و روایی پر است  ( از این رو 

ق: 1408؛ بیضووون، 418و  70ق: 1395از دعوووت آن حضوورت بووه پیکووار بووا دشوومنان )سیدرضووی، 
ه بعوود( معنووا نوودارد بووا ایوون همووه شووورش، حمووالت بوو 9، 15ق: ج1416؛ حوور عوواملی، 572تووا  473

کنود مگور این ایذائی، جنگ کار نگورفتن شمشویر دعووت  کوه  های طوالنی، مردم را به سکون و به 
کورده باشوود نووه این کووه دسووتور  نواظر بووه موقعیووت خاصووی باشوود و اموام در واقووع حکووم والیووی صووادر 

که موقعیتی بودن این دس کند، مطلبی اسوت  تور را انبات میشرعی و فقهی باشد. قرینه دیگری 
کوه ایون سوینرانی در جنوگ صوفین بوود.  گوزارش شوده اسوت  که درباره فضای صدور ایون روایوت 

کرده و تبلیغوات منفوی بور ضود جنوگ بوه راه انداختوه بودنود.  عده ای در میان لشکر حضرت نفاق 
رگیور شووند. حضورت گروهی از یاران حضرت این منافقین را شوناختند و تصومیم داشوتند بوا آنهوا د

کوه تصوومیم داشووتند بوا منووافقین سووپاه  کوورد و خطواف بووه یووارانش  فهمیود و ایوون سوینرانی را ایووراد 
گفوت شمشویرها و دسوت کورد و  کووار  های زبوان توان را در راه خواسوته های بجنگنود خطواف  توان بوه 

 (113، 13تا: ج نیاندازید )ابن ابی الحدید، بی
 ه هفتم: روایات مؤید قیامدست

وارجن مو  آ    ون   زا وارجن مو  آ    ون و وولررت أن الخ یر موا جوری الخ   انا وشیعیت بخ
 (؛12  ح 54  15: ج1416جری و  ّ  ن وف  یاود   ر  ام   

که افرادی از آل کننود موا در خووبی هسوتیم هور آینوه دوسوت دارم  محمد قیام می مادامی 
کند و من میارج اه  که فردی از آل  گیرم. بر عهده میبیتش را  محمد قیام 

 وریدبررسی ص
کووه امووام صووادق؟ع؟  روایووت مرفوعووه اسووت و از نظوور صوودوری میوودوش اسووت. محوورز نیسووت 

گفته است.  چنین مطلبی را 
 بررسی داللی

کوه بوه صوورت  این روایت بر مشروعیت قیوام داللوت می  کسوی  کوردن بوه  کموک  کوه  کنود؛ چورا 
ز بوواف دفووع افسوود بووه فاسوود و در ایوون کنوود محبوووف امووام معصوووم نیسووت مگوور ا نامشووروع قیووام می

که مراد از  روایت قرینه کسی است قیامش به شوک  حورام اسوت؛ « الیارجی»ای نیست  خصوظ 
گفت از باف دفع افسد با فاسد است.  گیرد. پس نمی کننده واجد شرایت را هم می بلکه قیام توان 

کوه  آری صدر روایت داللت می که این محبوبیت به جهوت ایون اسوت  کواهش کند  باعون دفوع یوا 
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کمووان ظووالم از امووام؟ع؟ می شووود )یعنووی از بوواف دفووع فاسوود اسووت( ولووی بوور فاسوود بووودن  شوور حا
 کننده داللتی ندارد. قیام

چنین مفاد فرازی از صحیحه عید بن قاسم هوم بور جوواز قیوام فورد واجود شورایت داللوت  هم
کان عا»کرد. آن این فراز است  می کان صدوقًا و لم یودعکم الوی وال تقولو خرج زید فإّن زیدًا  لمًا و 

کسی سه شرط )علم، صدق و عدم دعوت به 1، ح50، 15)همو: ج«. نفسه گر  ( در این فراز آمده ا
 خود( را داشته باشد قیامش جایز است.

  حضرت حجت؟جع؟شمارنده هر قیامی قبل از قیام  دسته هشتم: روایات طاغوتی 
اسووت برخووی از فقیهووان یکووی از آنهووا را صووحیحه نگارنووده پوونج روایووت بووا ایوون مضوومون یافتووه 

( وآن روایوووت ابوووی بصووویر 237، 1ق: ج1408؛ منتظوووری، 112، 3ق: ج1432اند )مووو من،  دانسوووته
 است:

ک  رافف ترفو  ًبو  ًیوام اووواال فصوا غا  وابلت فعبون مو  ر ن اهلل   وجو    ور  وام   
 (؛6  ح52  15ق: ج1416

کوه هر پرچمی قب  از قیام حضرت قائم برافر اشته شود دارنوده آن پورچم طواغوت اسوت 
 شود. به صورت نامشروع از وی اطاعت می

بقیه روایات همین مفاد را دارد؛ لذا همین روایوت را نقو  و از نظور صودور، جهوت صودور داللوت 
کنیم چوون مفواد آنهوا بوا ایون روایوت  کنیم ولی بقیه را تنهوا از نظور صودوری بررسوی موی بررسی می
 یکی است.

 وریدصبررسی 
که دو دیدگاه درباره وی وجود دارد:  حسین بن میتار قالنسی در سند این روایت است 

 ه اول: عدم وثاقتدیدگا
کتوابی دارد و واقفوی اسوت )طوسوی،  شیخ طوسی می کتواف 346ق: 1381گوید وی  ( ولوی در 

که مدحی در هیر یو ( همان55تا:  فهرست واقفی بودنش را حکر نکرده است )طوسی، بی ک طور 
کتاف برایش حکر نکرده است.  از دو 

کوه حمواد بون عیسوی  کتابی دارد  کوفی است...  گفته است حسین بن میتار قالنسی  نجاشی 
( ولووی موودح و حمووی بوورایش نقوو  123، ش54ق: 1413کننوود )نجاشووی،  و دیگووران از وی نقوو  می

گوور جنبووه مهبتووی داشووت بایوود حکوور می قسووم دوم  کردنوود. عالمووه حلووی هووم وی را در نکوورده اسووت. ا
گفته دو نقو  واقفوی بوودن و وناقوت دربواره  خالصه کرده و  که مربوط به راویان ضعیف است حکر 
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 (216تا:  وی وجود دارد و من اعتمادم به اولی است. )عالمه حلی، بی
 دیدگاه دوم: وثاقت

کووه یکووی از آنهووا  شوویخ مفیوود در فصوو  نوود بوور امامووت امووام رضووا؟ع؟ دوازده نفوور را حکوور می کنوود 
ن بووون میتوووار )بووودون وصوووف قالنسوووی( اسوووت و آنوووان را از خوووواظ و نقوووات اصوووحاف اموووام حسوووی

ق( از 333ق( از ابون عقوده )م726( عالموه حلوی )م240، 2توا: ج شمرد )مفیود، بی کاظم؟ع؟ می
که وی نقه است )عالمه حلی، بی کرده است  ( خود عالموه هوم وی را 215تا:  علی بن حسن نق  

گفتوه دو نقو  واقفوی بوودن و که مربوط  خالصهدر قسم دوم  کورده و  به راویان ضعیف اسوت حکور 
( برخوی بوا توجوه بوه عبوارت 216وناقت درباره وی وجود دارد و من اعتمادم به اولی است )همو: 

گفته اند اواًل: واقفی بوودنش  شیخ مفید و نق  عالمه حلی از ابن عقده، به وناقت وی نظر داده و 
گفتوه اسوت با نقه بودنش منافاتی ندارد.  نانیًا: واقفی بودنش نابت نشده است چون شیخ مفیود 

ع از شیعه است. )خوئی،   (87، 6ق: ج1409اه  ور
 هایی وجود دارد: درباره تونیق شیخ مفید پرسش

حسووین بوون میتووار، آیووا حسووین بوون  وناقووتو عوودم  وناقووتهووا دربوواره  . بووا توجووه تعووارض نق 1
کووه شویخ مفیوود وی را از اصوحاف خوواظ  کواظم؟ع؟ شوومرده اسوت، همووان میتواری  و مونوق امووام 

که در سند این روایت واقع شدهر قرائن و شواهد اتحاد چیستر  حسین بن میتاری است 
کتاف  12. سه نفر از 2 که در  کواظم؟ع؟  ارشادنفری  بوه عنووان خوواظ و نقوات اصوحاف اموام 

کوه دربواره آنهوا قودح وارد شوده اسوت؛ نظیور کسوانی هسوتند  کوه محمود حکر شوده اسوت،  بن سونان 
گفته شده جدًا ضعیف است بر وی تعوی  نمی که او بوه تنهوایی نقو   درباره وی  شود و به چیزی 

گفته 328، ش328ق: 1413شود. )نجاشی،  کند توجه نمی که درباره وی  کثیر الرقی  ( داود بن 
( زیواد بون 410، ش156ق: 1413کننود )نجاشوی،  شده جدا ضعیف است و غالیان از وی نقو  می

گفته شده، وقف فی الرضامرو که   (450، ش171ق: 1413. )نجاشی، ان 
کوه شویخ مفیود نقو  3 گردان شیخ مفیدند؛ چطوور توونیقی  . شیخ طوسی و نجاشی هر دو از شا

کوه ایون دو در مقوام بیوان حوال  کرده است این دو شیصیت بزرگ رجوالی حکور نکرده انود در حوالی 
کتاف گزارش  کتواف رجوالی میاند و ا شان بوده های راویان و  کوه  کسی  نویسود ایون اسوت  نتظار از 

کند و احتمال این که هرچه درباره راویان می گرد از آن داند حکر  چوه در  که هیر یوک از ایون دو شوا
ق( از ابووون عقوووده 726ارشووواد آموووده خبووور نداشوووته باشوووند ضوووعیف اسوووت. تونیوووق عالموووه حلوووی )م

 و قاب  اعتماد نیست.قرن و بدون سند است  4ق( با فاصله زمانی حدود 333)م
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کوه بورای  ها درباره وناقت و عدم وناقوت وی بوا هوم تعوارض دارد و از آن به هر حال دیدگاه جوا 
اعتموواد بووه حوودین وی بایوود ونوواقتش احووراز شووود، بووا تعووارض اقوووال و قوورائن دربوواره وی ونوواقتش 

 الصدور. شود؛ خصوصًا بر مبنای حجیت خبر مونوق انبات نمی
هوای فاسود و ظوالم بووده  حودین _ بوا ایون مفواد عوامش _ بوه نفوع حکومتافزون بور ایون چوون 

کووه مبنووای  کووه از حصووول ونوووق بووه صوودور _  اسووت؛ احتمووال جعلووی بووودن آن هووم در حوودی اسووت 
کوه ایون جعلوی بوودن را تقویوت می شوود. نکتوه حجیت خبر واحد است_ مانع می کنود روایواتی  ای 
کووه در جوامووع روایووی اه  کووه سوونت آمووده اسووت و  اسووت  مضوومونی نزدیووک بووه ایوون روایووات دارد 

 ای از آنها چنین است: نمونه
کوه توو را بزنود و مالوت را بگیورد. )نیشوابوری،  کمی باشود  گور چوه حوا کون  کم اطاعوت  از حا

 (20، 6تا: ج بی
 بررسی داللی

کووه اطووالق دارد؛ چووه  دسووته هشووتم بووا محوو  بحوون هووم خوووانی دارد و ممکوون اسووت ادعووا شووود 
کورده باشود چوه بوه قصود اصوالح و نهوی از منکور )مازنودرانی،  جواهکننوده بوه قصود  قیام طلبوی قیوام 
( چه قیام با ادعای مهودویت باشود چوه بودون ادعوای مهودویت )شوشوتری، 412، 12ق: ج1421
، 5ق: ج1428( چوه بووا ادعووای حووق امامووت باشوود و چووه بوودون آن. )کربالیووی، 146، 6ق: ج1406
گروهوی از فقی20 هوان اواًل: ایون اطوالق بوه قیوام غیرواجود شورایت منصورف ( ولی به نظر نگارنده و 

 ای بر تیصید این عموم وجود دارد. است. نانیًا: بر فرض هم منصرف نباشد ادله
 قرائن انصراف

 قرائن معتبری بر انصراف وجود دارد:
گوور و تجاوزکننووده از حوود اسووت )راغووب،  مناسووبت حکووم و موضوووع: طوواغوت بووه معنووای طغیووان

کووه برابوور خوودا باشوود )طباطبووایی، 305-304ق: 1404 ( در فرهنووگ دینووی مووراد هوور چیووزی اسووت 
که احنوی « یعبد من دون اهلل»( مراد از 249، 17؛ ج344، 2ق: ج1393 هر معبود و مطاعی است 

کلینی، 12، 8ق: ج1416در عبادت و اطاعتش نیست. )حر عاملی،   (53، 1ق: ج1348؛ 
عبیر بسیار شدیدی است. از حرام عوادی چنوین ت« فصاحبها طاغوت یعبد من دون اهلل»تعبیر 
کسی قصد نهی  تعبیر نمی گر  شود؛ بنابراین، این حکم شدید با موضوعی خاظ متناسب است. ا

از منکر و اصالح جامعوه و نظوام سیاسوی آن را دارد، واجود شورایت شورعی قیوام هوم هسوت، )نظیور 
کوار بورد؛ تووان دربواره قیوامش چ علم، صداقت، عدم دنیاطلبی و...( نمی نوین ادبیوات تنودی بوه 



 

 

اره 
شمهه
هم، 
وازد
ل د
سا

48 ،
تان
زمس

 
139
7

 
    
 

 
 
 
 
 
 

22 
 
 

هووای  پووس ایوون ادبیووات بووا موضوووعی خوواظ تناسووب دارد و آن قیووام غیرواجوود شوورایت و بووا انگیزه
کووه در روایووت دیگووری آمووده اسووت:  دنیاطلبانوه اسووت؛ همووان موون رفووع رایووة ضوواللة فصوواحبها »طووور 

گواه ن456، ح296، 8: ج1348)کلینوی، « طواغوت کسوی بوه شورایت قیوام صوحیح آ گور  باشود بور ( ا
که  وی صدق می گواهیش بوه شورایت شورعی قیوام، افوراد را بوه «رفع رایه ضواللة»کند  ؛ چوون بوا ناآ
 اندازد. گمراهی می

کسی هدفش از قیام دنیاطلبی است بر وی صدق می گر  که  ا لوذا حکوم « رفع رایة ضاللة »کند 
که هم به موازین شرعی قیام« فصاحبها طاغوت» کسی  گاه است و هم  با آن تناسب دارد، ولی  آ

کوه وصووف « فصواحبها طوواغوت»بوا صوداقت قصداصووالح دارد  بوا آن تناسوب نوودارد و ایون در حووالی 
کرده است.« یعبدمن دون اهلل»  آن را شدیدتر 

که در زمان امام باقر و امام صادق  به  . بررسی فضای صدور این روایات نشان می2 دهد 
به  55: 1391شده است )جعفریان،  داده می دها، وصف مهدی موعو تعدادی از رهبران قیام

کووه شوورایت رهبووری را  چنووین عووده بعوود( هووم ای ادعووای رهبووری امووت اسووالمی را داشووتند، در حووالی 
کوه می گیوری می نداشتند؛ از این رو ائمه  در برابر آنها موضوع کوه  کردنود. روایواتی  کسوی  گویود 

کوا ادعوای اماموت داشوته باشود در حوالی گوذار اسوت، بوه خووبی  فر، مشورک، بودعتکوه اموام نیسوت 
، 115 :ق1424؛ نعمووانی، 372، 1: ج1348دهنووده وجووود چنووین فضووایی اسووت. )کلینووی،  نشووان
 (.13، ش116، 10ش

گروه خواظ اسوت نظیور مودعیان  پس نمی گفت این روایات عمومیت دارد بلکه ناظر به  توان 
( پووس 84، 4: ج1421رانووی، هووا )ته دروغووین مهوودویت یووا موودعیان غیرواجوود شوورایت رهبووری قیووام

گفتوه شوود قیوام واجود شورایت و بوا قصود اصوالح و امور بوه  حرمت هر نوع قیوامی نابوت نمی شوود توا 
 معروف و نهی از منکر و بدون ادعای مهدویت هم حرام است.

 زننده تخصیصهای  دلیل
کردیم و از نظر صدور، جهت صدور تام بو1 که در دسته اول حکر  د . صحیحه عید بن قاسم 

 و مفادش جواز قیام واجد شرایت بود.
. عبداهلل بن حسون بون حسون بون علوی بون ابیطالوب از اموام صوادق؟ع؟ خواسوت بوا پسورش 2

گور فکور می گفوت: ا کند امام  اسوت؛ نوه او  کنوی پسورت مهودی موعوود محمدبن عبداهلل بیعت 
گر به عنوان امر به معروف و ن مهدی موعود هوی از منکور است نه االن زمان ظهورش است و ا

( شوویخ مفیوود پووس از نقوو  ایوون 186، 2تووا: ج کنیم. )مفیوود، بی کنوود مووا بووا وی بیعووت مووی قیووام می
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 (187شناس در صحت این حدین اختالف ندارند. )همو:  گوید: دانشمندان حدین حدین می
که برخی قیام3 ها قب  از قیام حضرت حجوت؟جع؟ قیوام حوق  . در برخی روایات آمده است 

 کنند: وی حضرت حجت؟جع؟ دعوت میاست چون به س
ها از قیوام یموانی بیشوتر از هودایت برخووردار نیسوت چوون او بوه حضورت  هیر یک از قیام

 (447ق: 1411؛ طوسی، 13، ح264ق: 1422خواند. )نعمانی،  حجت؟جع؟ فرا می
کرده گویا مردمی از مشرق را می که قیام  کننود ولوی بوه  شوان را مطالبوه می اند و حق بینم 

شوود. وقتوی وضوعیت  کنند ولی به آنهوا داده نمی شود، بار دوم مطالبه می ا داده نمیآنه
که ظالمان حاضر موی را چنین دیدند مسلحانه اقدام می شوان را بدهنود  شووند حوق کنند 

گیرنود اینوان ]حکوموتگ را بوه دسوت حضورت  شوان را می پذیرند و خودشان حق ولی نمی
کشته حجت می گورمن آن زموان را درک میهای آنان شوهید سپارند.  کوردم جوانم را  ند. ا

کاری نگه می  (.243، 52ق: ج1388؛ عالمه مجلسی، 50داشتم )همو: ح  برای فدا

که ظواهر عمووم  ها بر حق است معلوم می که برخی قیام پس از این موراد « کو  رایوة ترفوع»شود 
 نیست.
کرده4 کوه در هور زموانی توا  . شویعه و سونی از پیوامبر؟ص؟ نقو   گروهوی از انود  روز قیاموت هموواره 

که برای احقاق حق جنگ می ؛ 88، 51ق: ج1388کنند )مجلسوی،  امت پیامبر؟ص؟ وجود دارند 
هوا بور حوق اسوت  کوه برخوی مبارزه پوس از این (95، 1توا: ج ؛ نیشوابوری، بی57، 1: ج1411کورانی، 
که ظاهر عموم  معلوم می  تیصید خورده است.« ک  رایة ترفع»شود 

گروهی 5 هوای فاسود اقودام  بوه قیوام علیوه حکومت بیوت از شیعیان در زمان اماموان اه . 
که این گر نابت نشود  که  ها از طرف ائمه  مبارزه نیابتی انجام می کردند. ا دادند، ولی همین 

کرده در موریی و منظوور معصووم بوووده اسوت و از آن نهووی نکرده انوود؛  انود بلکووه برخوی از آنهووا را تأییود 
کوافی اسوت. حسوین بون برای مشرو عیت قیام واجد شرایت قبو  از ظهوور حضورت حجوت؟جع؟ 

که حکومتش از سال  علی بن الحسن شهید فخ در ایام هجوری قموری  170تا  169هادی عباسی 
کووورد )ابووون جوووزری،  بوووه بعووود( و قیوووامش از سووووی  265و  263، 5ق: ج1407بووووده اسوووت قیوووام 

هوای  کوه برخوی از قیام (به ویوژه آن290ق: 1405معصومان تأیید شده است )ابوالفرج اصفهانی، 
که ظاهر ادعایی آن عدم مشروعیت هر قیامی است. برای  مورد تأیید پس از صدور روایاتی است 

ق( 148ق( و اموام صوادق؟ع؟ )ش114نمونه روایوات دسوته هشوتم همگوی از اموام بواقر؟ع؟ )ش
بووه  50، 15: ج1416ی، هووای بعوودی چنووین مضوومونی نقوو  نشووده اسووت. )حوور عووامل اسووت و از امام

 بعد(



 

 

اره 
شمهه
هم، 
وازد
ل د
سا

48 ،
تان
زمس

 
139
7

 
    
 

 
 
 
 
 
 

24 
 
 

کسی بر عمومیت این روایات اصرار بورزد این عموم با قرآن )نظیر آیات نهی  گر  افزون بر این ا
از منکر، نفی ظلم و فساد و...( سیره قطعی پیامبران و امامان در مبارزه با ظلوم و فسواد ناسوازگار 

گذاشووت.   و اه اسووت و بایوود ایوون روایووات را طبووق دسووتور تردیدناپووذیر پیووامبر؟ص؟ کنووار  بیووت  
 (100ق: 1408، حلوانی ؛به بعد 106، 27ج :ق1416، حر عاملی؛ 69، 1ج :1363، کلینی)

قرآن و روایات به امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با ظلوم و فسواد بودون حکور محودودیت  
ان بور آن اسوتمرار داشوته زمانی اهتمام فراوان دارد و سیره قطعی پیامبران و امامان تا سور حود جو

است و امام حسین؟ع؟ جان خود و عزیزانش بلکه آبرو و هرچه داشت بر سور اصوالح اموت و نهوی 
کوه خودشوان اعوالم می از منکر نهواد هموان کووفی، 329، 44ق: ج1388دارنود. )مجلسوی،  طوور  ؛ 

دوره زموانی  توان مطلوبیت احکوام بوا ایون درجوه بواال از اهمیوت را بوه ( چطور می21، 5ق: ج1411
گفته بسوویار محوودودی اختصوواظ دادر همووان کووه فقیهووان در موووارد نظیوور آن  انوود. )خوووئی،  طووور 

 (364، 1ق: ج1410
 بررسی جهت صدوری

که قیامی بر ضدشان انجام نشود، از این رو های فاسد می حکومت گر ایون روایوات  خواستند  ا
کوه بوه صوورت تقیوه می از امام معصوم؟ع؟ هم صوادر شوده باشود، احتموال عقالیوی داده ای  شوود 

هووای فاسوود،  های حکومت خووانی مفوواد روایووات بووا خواسووته صوادر شووده باشوود. بووه تعبیوور دیگوور هووم
که عوده ای است؛ همان قرینه معتبری برخالف قاعده اولی عدم صدور تقیه ای ایون روایوات  طور 

 (61: 1375شهری،  ؛ ری63: 1376اند. )خمینی،  ای دانسته را تقیه
 مجلسی آورده است:عالمه 

ک وور و ن وواق و  کوو  بیعووف ًبوو  ب وونر اوووواال فبیع وود  ر ی ب بعووم م و ووات اصووحابنا ک)))ی 
 (8-1  53ق: ج1388جنفعف)     یس  

کیسوتر نانیوًا: برخوی از راویوان ایون موتن بوا نقو  دیگور  اواًل: معلوم نیست این بعو  اصوحاف 
( مفضو  بون 159، ش67ق: 1413اند؛ برای نمونه حسین بون حمودان، )نجاشوی،  تضعیف شده

کوه وی را فاسود الموذهب، مضوطرف الحودین و غیور قابو  اعتنوا دانسوته ، 416اند )نجاشوی،  عمر 
گفته1112ش گموان نموی ( برخوی دربواره ایوون روایوت  توور از ایون روایووت در  کنم روایتووی ضوعیف انوود، 

 (6: 1376میان روایات ما باشد. )خمینی، 
کووه نعمووانی چنوود روایووت دیگوور هووم بووا مضووم کوورده اسووت   ون روایووت حسووین بوون میتووار نقوو  

کوه وناقوت شوان  از نظر داللی و جهت صدوری میودوش اسوت و در سوند آن راویوانی وجوود دارنود 
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 محرز نیست.
گفتویم دربواره ایون که درباره روایت حسین بن میتار  هوا هوم هسوت؛ لوذا بوه بررسوی  مناقشاتی 

کنیم و چوون ضوعف یوک  صودوری بررسوی موی داللی و جهت صدوری نیواز ندارنود و آنهوا را از نظور
کافی است، همه راویانش را بررسی نمی  کنیم: راوی در سند برای عدم اعتبار روایت 

کوه وی یکوی از 115ق: 1422)نعمانی،  9حدین  . در سند1 ( علی بن ابی حمزه بطائنی است 
( و نیوووز 656، شووماره 250-249ق: 1413سووران فرقووه واقفیوووه اسووت و تووونیقی نووودارد )نجاشووی، 

که او هم واقفی اسوت و  پسرش در سند همین روایت است؛ حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی 
گرفته است. )همو:   ( 73، شماره 36مورد مذمت قرار 

( محمدبن علی بن ابراهیم بن موسی ملقوب بوه 115ق: 1422)نعمانی،  11. در سند حدین 2
که درباره گفته ابو ُسَمینه است  عیف است، اعتقادش فاسد و بر او اصاًل اعتموادی اند: جدًا ض اش 

 (894، ش 332ق: 1413نیست. )نجاشی، 
کوه ابون 115ق: 1422)نعمانی،  12. در سند حدین 3 ( علی بن احمدبن نصر البدینجی است 

گفته ضعیف و متهافت است و به او التفات نمی غضائری درباره : 1380شود )ابن غضائری،  اش 
کوووافی اسوووت، بقیوووه ( و چوووون ضوووعف 103، ش82 یوووک راوی در سوووند بووورای عووودم اعتبوووار روایوووت 

 کنیم. راویانش را بررسی نمی
کوه از نظور صودور قابو  ونووق و  گردید در روایات دسوته هشوتم روایتوی  با این بررسی مشید 

 اطمینان باشد، وجود ندارد.
کارشناسوانه نشووان می کووه روایووات  پوس بررسووی  از نظوور « کو  رییووة ترفوع قبوو  قیوام القووائم»دهود 

های اساسوی متعوددی  آور نیست و از نظر داللت بور مودعای برخوی افوراد، اشوکال سندی اطمینان
که عموم آن را غیر قاب  تمسک می  کند و از نظر جهت صدور نیز میدوش است. دارد 

که واجد شرایت شرعی نباشد و تحت عنواوین شورعی نظیور  که هر قیامی  نتیجه آن این است 
کوه واجود شورایت شورعی باشود مشوروع اسوت نهی از منکر قرار ن گیرد، مشوروع نیسوت؛ ولوی قیوامی 

که این قیام در عصر غیبت باشد.  هرچند 

 گیری نتیجه
کوه تصوور می کارشناسانه روایواتی  شوود بور عودم مشوروعیت قیوام قبو  از ظهوور حضورت  بررسی 

کووه ایوون روایووات بوور چنوود دسووته کنوود، نشووان می حجوت؟جع؟ داللووت می کووه تنهوو دهوود  ا عموووم اند 
ابتدایی یک دسته از آنها حرمت قیام قب  از ظهور حضرت حجت؟جع؟ است ولوی ایون عمووم، 
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کارشناسوانه آن  گرفتن دیگور قورائن و ادلوه معتبور اسوت. مقتضوای بررسوی  ابتدایی و بدون در نظر 
کووه ایوون دسووته از روایووات )دسووته هشووتم( در پرتووو دیگوور ادلووه و قوورائن معتبوور، فهووم و تفسوویر  اسووت 

گفته شود یوا اساسوًا دسوته هشوتم عموومیتی نودارد توا  شوند. که  نتیجه بررسی اجتهادی آن است 
گیرد و به اصطالح فنی از این قیام قیام گور  های واجد شرایت شرعی را در بر  هوا منصورف اسوت یوا ا

گفوت موراد از دسوته  عمومیتی دارد بایود آن عمووم را بوه ادلوه قواطع معتبور متعودد، تیصوید زد و 
کوه یکوی از شورایت الزم شورعی را نودارد )یوا رهبور واجود شورایت نیسوت یووا  مهشوتم، قیا هوایی اسوت 

کسووی بوور عمومیووت آن اصوورار ورزد بووا چووار چوف گوور  هووای قطعووی  ادعووای مهوودویت دارد و...( و ا
گفوت ایون روایوات فاقود اعتبوار اسوت _ هموان کوه اماموان  شریعت ناسوازگار خواهود بوود و بایود  طوور 

گفته اه  گر قیامی واجد همه شرایت شرعی بود مشروع است و صرف اینان بیت   که  د _ ولی ا
گرفته است _ قب  از قیام حضرت حجت؟جع؟ _ باعن عدم مشروعیت  در زمان خاصی صورت 

شووود. امووا دیگوور روایووات بووه غیوور از دسووته هشووتم، اصوواًل دربوواره حرمووت قیووام قبوو  از قیووام  آن نمی
 حضرت حجت؟جع؟ نبود.
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