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چكیده
احادیثی در مجامع روایی شیعه وجود دارد که هر قیامی قبل از انقالب جهانی حضرت مهدی4 را 
باطل و محکوم به شکست دانسته و رهبر آن را طاغوت و منحرف معرفی کرده و از پیروان ائمه: 
خواسته که با آن قیام ها همراهی نکنند و در خانه های خود بنشینند تا نشانه های ظهور مانند خروج 

سفیانی نمایان شود.
برخی با توجه به ظاهر این روایات و بدون بررسی و تحلیل آنها، زمینه سازی را نفی کرده اند و معتقد 
شده اند که در عصر غیبت نباید علیه ظلم و طاغوت قیام کرد و باید درون خانه منتظر نشست تا 

هنگامی که خداوند متعال ظهور را محقق بدارد.
روایات روشن می کند که  این  بررسی داللی، محتوای  با  و  است  نظریه  این  به  پاسخی  نوشتار  این 
این روایات ناظر به قیام هایی است که رهبر آن به جای دعوت به معصوم، قیام کنندگان را به خود 
دعوت می کند. به عبارت روشن تر رهبران آنها به جای دعوت به حاکمیت اهل بیت: خود را مطرح 

می کنند و دیگران را به انانیت و نفسانیت خود فرا می خوانند.
هم چنین منظور نفی قیام کسانی است که خود را مهدی موعود معرفی می کنند، مانند مهدی عباسی. 
این گونه روایات شیعیان را از بیعت با این گونه قیام ها بر حذر داشته اند و  فرموده اند: هرگاه نشانه هایی 
هم چون قیام سفیانی واقع شد، اهل انقالب باشید و قبل از هرگونه قیام و نهضتی باید شرایط و 

مقدمات قیام فراهم باشد.

واژگان کلیدی
زمینه سازی، نهی از قیام، طاغوت بودن قیام ها، نهی از تعجیل، قیام و مبارزه.
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خطاب این روایات 
دربارۀ پرچم هاي 
برافراشته شده براي 
حق و دعوت به سوي 
حق نیست. پرچمي كه 
در مسیر دولت حق، 
زمینه ساز حضور 
معصوم نباشد، 
طاغوت است و صاحب 
آن در برابر خداوند 
متعال مورد پرستش 
واقع شده است
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روایات طاغوت بودن پرچم هاي برافراشته
این گروه از روایات به صورت مطلق و عام، هر نوع قیام و برافراشتن پرچمي را قبل از 
ظهور حضرت مهدي4 محکوم و طاغوت معرفي مي کند. لذا برخي براي اثبات حرمت 

قیام قبل از ظهور امام مهدي4 به این روایات تمسک کرده اند.

یکم. روایت مالك بن اعین

و أخبن�ا عب�د الواحد بن عبداهلل قال حدثنا أمحد بن حممد بن رباح الزهري قال 
حدثنا حممد بن العباس بن عیس�ى احلس�یني عن احلسن بن عيل بن أيب محزة عن 
أبیه عن مالك بن أعنی اجلهني عن أيب جعفر الباقر7 أنه قال: »كل رایة ترفع 

قبل رایة القائم7 صاحبها طاغوت«1
هر پرچمي که پیش از پرچم قائم برافراشته گردد، صاحب آن طاغوت است.

دوم. روایت ابو بصیر

اِد ْبِن ِعیَسى  ٍد َعِن احْلُ�َسنْیِ ْبِن َسِعیٍد َعْن مَحَّ مَّ َد ْبِن حُمَ َعْنُه )حمّمد بن يیی( َعْن َأمْحَ
�ِه7 َقاَل: ُكلُّ َراَیٍة ُتْرَفُع  ِ ْبِن اْلُ�ْخَتاِر َعْن َأيِب َبِصرٍی َعْن َأيِب َعْبِداللَّ َعِن احْلُ�َس�نیْ

؛2 �ِه َعزَّ َو َجلَّ َقْبَل ِقَیاِم اْلَقائِِم َفَصاِحُبَها َطاُغوٌت ُیْعَبُد ِمْن ُدوِن اللَّ
ابوبصیر از امام جعفر صادق7 روایت مي کند که حضرت فرمود: هر پرچمي که 
قبل از قیام قائم برافراشته شود، صاحبش طاغوتي است که در برابر خدا پرستش 

می شود.

این روایات ش��یعه را از قیام و حرکت تا زمان ظه��ور امام مهدي4 نهي کرده اند و 
بنابر این روایات هر کس��ي که پرچمي به پا دارد و مردم را به س��وي آن بخواند، طاغوت 
است و نباید او را همراهي کرد؛ زیرا در روایت لفظ »کل« اضافه به »رایة« شده که نکره 
است و این اضافه افادة عموم مي کند. بنابراین، حکم تا قبل از قیام قائم ادامه دارد.3 براي 
روشن شدن معنا و مفهوم این روایت ها شایسته است نکاتی را در نظر داشت.4 لذا به سه 

نکتة مهم اشاره می شود:

1. معناي طاغوت
طاغ��وت در آیات و روایات چه به ص��ورت مفرد: (َوَقْد ُأِمُروا َأْن َیْکُفـُروا بِِه)5 و چه به 
ْم...)6 به معاني و مصادیق مختلف و متعددي  ِرُجوهَنُ اُغوُت خُیْ ص��ورت جمع (َأْولَِیاُؤُهُم الطَّ
آمده اس��ت که دانس��تن آنها در فهم این روایت و مش��خص کردن مصداق براي آن الزم 

است.
طاغوت به معاني کاهن، ش��یطان، سردمدار ضالل و گمراهي، بت و هر آن چه به غیر 

خداوند متعال پرستش و عبادت قرار مي گیرد، اطالق مي شود.7
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شیخ طوسي در تعریف طاغوت مي نویسد:
فكّل من یعبد من دون اهلل فهو طاغوت.8

بنابراین، مفهوم طاغوت در این روایت به کسي اطالق مي شود 
ک��ه از حد خود خارج ش��ده و به مرز الوهی��ت تجاوز کرده و قصد 
دعوت مردم به س��وي خویش را دارد؛ زی��را در این روایات عالوه 
برآم��دن واژة »طاغوت« جملة »یعبد م��ن دون اهلل« آمده که به 
خوبي بیان می کند مقصود از »پرچم برافراش��ته شده پیش از قیام 
قائم« پرچمي اس��ت که در مقابل خدا و اهل بیت: برافراش��ته 
ش��ود و قصد تأسیس مقامي براي خود و در پي رسیدن به مقاصد 
خود باش��د. لذا چنان چه فرد متدین و صالحي براي حکومت دین 

الهي قیام و دعوت نماید، قطعًا مورد خطاب این روایات نیست.

2. انواع دعوت
دعوت بر دو گونه است: دعوت به حق و دعوت به باطل.

دعوت به حق دعوتي اس��ت که مردم را به سوي خداوند متعال 
و زمام��داري اهل بی��ت: فرا خواند و دع��وت نماید. به عبارت 
دیگر، دعوت براي از بین بردن باطل و در هم شکستن شوکت آن 
و اقام��ة حق و حقیقت و واگذاردن آن به اهلش قطعًا تأیید ش��دة 

معصومان: است، مانند قیام زید.
دعوت باطل، دعوتي است که براي مطرح کردن خود و شخص 
صورت مي گیرد و جل��وداران به خود دعوت مي کنند که قطعًا این 

روایات شامل این دعوت مي شود، مانند قیام محمد بن عبداهلل.
روایتي نیز از امام صادق7 نقل ش��ده که مش��خص مي کند 
قب��ل از قیام جهاني امام مهدي4 افرادي به پا مي خیزند و مردم 
را به سوي خود دعوت مي کنند و این روایات ناظر به آنهاست. امام 

صادق7 مي فرماید:

ال خيرج القائم حّتى خيرج قبله اثنا عش من بني هاش�م 
كّلهم یدعو إل نفسه؛9

قائم7 قی��ام نمي کند تا زماني که دوازده بني هاش��مي 
خروج کنند و مردم را به سوي خود فرا خوانند.

بنابرای��ن، قیام ه��اي زمینه  س��از ب��راي دول��ت و حکوم��ت 
اهل بی��ت: و دعوت مردم به س��وي آنان تخصصًا از نهي این 
روایات خارج اس��ت، مانند قیام زید و قیام ش��هید فخ که در زمان 

حکومت  هادي برادر هارون الرش��ید صورت گرفت و ائمه: آن 
را تأیید کرده اند.

به عبارت دیگر، خطاب این روایات دربارة پرچم هاي برافراشته 
ش��ده براي حق و دعوت به سوي حق نیست. پرچمي که در مسیر 
دولت حق، زمینه ساز حضور معصوم نباشد، طاغوت است و صاحب 

آن در برابر خداوند متعال مورد پرستش واقع شده است.
علي اکبر مهدي پور دربارة محتواي این روایات مي نویسد:

این احادیث شریف به قرینة »فصاحبها طاغوت« مربوط 
به س��ردمداران کفر و نفاق اس��ت ک��ه در برابر حق قیام 
کرده، براي اطفاء نور حق بس��یج ش��ده، از پرستش حق 
تعالي ممانعت به عمل مي آورند، چنان که از جملة »یعبد 
من دون اهلل« استفاده مي شود. به عبارت دیگر، در ابتداي 
دو حدیث، موضوعي کل��ي و عمومي بیان مي گردد، اما 
دنبالة بع��دي حدیث، آن عمومی��ت را تخصیص زده و 
گروه خاصي را شامل مي گردد که اختصاص به طاغوت 
دارد و آنه��ا که به غی��ر خدا دعوت مي کنن��د. بنابراین، 
مش��مول آن پرچم ها و بیعت هایي نیست که جوامع را به 
یكتاپرس��تي و فضایل و اخالق انساني و عبادت خداوند 

متعال مي خوانند.10

عالمه طهراني در نقد این حدیث مي گوید:
از قرینة »قبل قیام قائم« مي توان استفاده کرد که آن رایتي 
که برداش��ته ش��ود، نه هر رایتي اس��ت که در راه قائم و 
در مس��یر دین، قرآن، والیت و در مس��یر رضایت خود 
حضرت قائم4 برافراش��ته گردد، بلكه آن رایتي است 
که در مقابل رایت قائم اس��ت؛ چون قائم4 فقط یك 
قیام دارد و آن قیام به حق اس��ت و هر کسي قبل از قیام 
قائم پرچمي را به عنوان خودپسندي و شخصیت طلبي و 
خودمحوري برافرازد، در مقابل رایت قائم4 محسوب 

شده و طاغوت است.11

مؤی��د این حقیقت، فرمایش امام محمد باقر7 اس��ت که قید 
»ضالل��ت« را در مورد این نوع حرکت ه��ا، دعوت ها و پرچم ها به 

کار برده است. ایشان مي فرماید:

اُل إاِلَّ َسَیِجُد  جَّ ُرَج الدَّ ُه َلْیَس ِمْن َأَحٍد َیْدُعو إَِل َأْن خَيْ َو إِنَّ
َمْن ُیَبایُِعُه َو َمْن َرَفَع َراَیَة َضاَلَلٍة َفَصاِحُبَها َطاُغوت؛12

هیچ ک��س مردم را تا زمان خ��روج دجال فرا نمي خواند، 
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قطعاً اهل بیت: از 
حركت هایي كه دعوت 
به سوي حق باشد 
و یا زمینه  را براي 
حضور معصوم7 
مهیا سازد، راضي 
و خوشنود هستند 
و از آنها پشتیبانی 
می كنند

مگر این که افرادي یافت مي شود که با او بیعت مي نمایند و هر کس پرچم ضاللتي 
برافراشت، صاحب آن طاغوت است.

اما مؤید این تقس��یم و توجیه روایت امام صادق7 در تأیید قیام زید نیز آمده اس��ت. 
ایشان مي فرماید: 

اَل َتُقوُل�وا: »َخ�َرَج َزْیٌد« َفإِنَّ َزْیدًا َكاَن َعاِلًا َو َكاَن َصُدوقًا َو َلْ َیْدُعُكْم إَِل َنْفِس�ِه 
اَم َخَرَج إَِل  ٍد: َو َلْو َظَهَر َلَوَف باَِم َدَعاُك�مْ إَِلْیِه إِنَّ مَّ َضا ِمْن آِل حُمَ إِنَّ�امَ َدَعاُك�مْ إَِل الرِّ

َتِمٍع لَِیْنُقَضه ؛13 ُسْلَطاٍن ُمْ
قیام زید را به رخ نكشید؛ زیرا او مردي عالم راست گو بود و شما را به سوي خود 
دعوت نكرد، بلكه به س��وي آل محمد6 و رضایت آنان دعوت کرد. هر آینه 
اگر پیروز مي ش��د به وعدة خود وفا مي کرد. او در برابر سلطنت و حكومتي قیام 

کرد که محكم و یك پارچه بود و مي خواست ارکان آن را متالشي کند.
مرحوم مجلسي; این روایت را حسنه شمرده و به اصطالح تأیید کرده است.14

قطعًا اهل بیت: از حرکت هایي که دعوت به س��وي حق باش��د و یا زمینه  را براي 
حضور معصوم7 مهیا سازد، راضي و خوشنود هستند و از آنها پشتیبانی می کنند. آیة اهلل 

مکارم شیرازي دربارة این روایت مي نویسد:
مس��لم اس��ت این حدیث و مانند آن نیز دلیل بر عدم تش��كیل حكومت اسالمي 
نیست، بلكه مي گوید: باید هدف تشكیل حكومت جلب رضا و خشنودي امامان 
معصوم: که جانش��ینان واقعي پیامبرند باشد؛ خودسرانه و بدون جلب رضایت و 
موافقت آنها دست به این  کار نزنند! بنابراین، هرگاه در عصر غیبت شرایط تشكیل 
حكومت اسالمي فراهم مي گردد و یقین پیدا کنیم که حضرت مهدي4 راضي 
به تش��كیل حكومت است و هدف از تشكیل حكومت است و هدف از تشكیل 
آن چیزي جز احیاي اس��الم و قرآن و جلب رضا و خوش��نودي آل محمد6 
نباش��د، نه تنها منعي براي تش��كیل این حكومت وجود ندارد، بلكه باید به سراغ 

آن رفت.15

براي روشن ش��دن این مطلب توجه به این روایت مناسب است. ابن ادریس در سرائر 
به صورت مرسل آورده است:

یَّاِريِّ َعْن َرُجٍل  �ِه السَّ ائِِر َنْقاًل ِمْن ِكَتاِب َأيِب َعْبِداللَّ َ ُد ْبُن إِْدِریَس يِف آِخِر الرسَّ مَّ حُمَ
ٍد6 َفَقاَل اَل َأَزاُل َأَنا  مَّ �ِه7 َمْن َخَرَج ِمْن آِل حُمَ َقاَل ُذِكَر َبنْیَ َیَدْي َأيِب َعْبِداللَّ
�ٍد َو َلَوِدْدُت َأنَّ اخْلَ�اِرِجيَّ ِمْن آِل  مَّ َو ِش�یَعتِي بَِخ�رْیٍ َما َخَرَج اخْلَ�اِرِجيُّ ِمْن آِل حُمَ

ٍد َخَرَج َو َعيَلَّ َنَفَقُة ِعَیالِه؛16 مَّ حُمَ
ش��خصي مي گوید: هنگامي که در محضر امام جعفر صادق7 س��خن از قیام و 
انقالبیان از آل محمد6 به میان آمد، ایش��ان فرمود: من و ش��یعیانم در خیر و 
)1(س��المت خواهیم بود تا زماني که کسي از ما، علیه اینان قیام کند و آرزو دارم که 
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یكي از آل محمد6 خروج کند و مخارج اهل و عیال 
او را من بر عهده بگیرم.

البته برخي سیاري را ضعیف مي دانند، ولي چون مرحوم کلیني 
و دیگران زیاد از وي روایت نقل کرده اند، مي تواند دلیلي بر موثق 

بودن وي باشد.17 ولی در هر صورت این روایت مرسل است.
سؤال: ممکن است گفته شود: »ظاهر حدیث داللت بر بطالن 
تمام��ي قیام هاي قبل از ظهور قائ��م4 دارد، یعني همة قیام ها 
باطل اس��ت، خواه دعوت به س��وي خ��ود یا به س��وي اهل بیت: 
باش��د، معنا و مفهوم این روایت ها قیام قبل از نهضت جهاني امام 
عصر4 اس��ت و فرق��ي نمي کند دعوت آن قی��ام حق یا باطل 

باشد.«18
جواب: براي این س��ؤال دو پاسخ مي توان ارائه کرد که عبارت 

است از:

یکم. احتمال صدور روایت به موارد خاص

احتم��ااًل این روایات ناظر به موارد خاص و به اصطالح »قضیة 
خارجیه« باش��د، یعن��ي در آن زم��ان پرچم هاي بخص��وص و با 
ویژگي ه��اي خاص با عنوان امامت و یا مهدویت براي درگیري با 
حکومت وقت برافراش��ته مي ش��د که ماهیت آنها براي مردم مورد 
س��ؤال بود و نمي دانس��تند در برابر آن شرایط خاص چه وظیفه اي 
دارن��د. لذا امام7 براي روش��ن نمودن وظایف آن��ان با توجه به 
موقعیت زمان و مکان این احادیث را بیان فرموده اند و بس��یار بعید 
است که امام7 بدون هیچ پیش زمینه اي و به صورت ناگهاني و 
ابتدایي این گفتار را بیان کرده باشد. مرحوم نعماني; که به عصر 
معصومان: نیز نزدیک است، این روایات را در عنوان این باب 
آورده اس��ت: »ما روي فیمن ادعى اإلمامة و من زعم أنه إمام و لیس 

بإمام و أن كل رایة ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت«.
گویا ایش��ان این روایات را از آن رو در کن��ار هم قرار داده، که 
عقی��ده دارد پرچمي طاغوت اس��ت که صاح��ب آن ادعاي امامت 
کن��د. در حقیقت، بنابر س��یاق و مفهوم روای��ات این باب، پرچمي 
طاغوت اس��ت ک��ه برافرازندة آن مردم را به س��وي خود با عنوان 
امامت فرا خواند و هر پرچمي قبل از قیام قائم4 این چنین باشد، 

قطعًا طاغوت است.

دوم. تعارض با روایات مؤید قیام

اگ��ر این حدیث را به صورت مطل��ق براي همة زمان ها بدانیم، 
با برخي از روایات معارض می ش��ود که قیام ها را تأیید می کنند. لذا 
بنابر احتمال بس��یار این روایت عمومی��ت ندارد؛ زیرا بنابر برخي از 
روایات اهل بیت: دربارة برخي از قیام ها نظر مثبت داشته اند و 
ع��الوه بر تأیید از همگان خواس��ته اند که آنها را دنبال کنند که به 

نمونه هایي از این روایات اشاره مي شود.19
در روایتي طوالني درب��ارة عالئم ظهور، ابوبصیر از امام محمد 

باقر7 نقل مي کند:

و لی�س يف الرای�ات رایة أهدى من رای�ة الیامن هي رایة 
ه�دى لنه یدع�و إل صاحبك�م فإذا خ�رج الیامن حرم 
بیع الس�الح ع�� الناس و كل مس�لم و إذا خرج الیامن 
فان�ض إلی�ه ف�إن رأیت�ه رایة ه�دى و ال يل لس�لم أن 
یلتوي علیه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لنه یدعو 

إل احلق و إل طریق مستقیم؛20
هیچ یك از پرچم هاي برافراش��ته ش��ده ]قبل از ظهور آن 
حضرت[ هدایت یافته تر از پرچم یماني نیست. پرچم او 
پرچم هدایت است؛ چون که مردم را به صاحبتان دعوت 
مي کند. پ��س هنگامي که یماني خروج ک��رد، فروختن 
سالح به مردم و به هر مسلمان حرام است. ]باید رایگان 
در اختیار آنها گذاش��ته ش��ود یا به مردم��ي که در مقابل 
او بایس��تند نباید س��الح فروخت[ پ��س از خروج او به 
یاري اش بشتاب؛ زیرا پرچم او پرچم هدایت است و بر 
هیچ مسلمان جایز نیست با او مخالفت نماید و کارشكني 
کند و اقدام کننده بر این کار، اهل آتش است؛ زیرا یماني 

به حق و صراط مستقیم دعوت مي نماید.21

از ای��ن روایت اس��تفاده مي ش��ود که قبل از قی��ام جهاني امام 
مهدي4 پرچم هاي حق نیز برافراش��ته مي شود که یاري کردن 
دعوت آنان جزو وظایف مسلم است. هم چنین روایتي که کشته هاي 
برخي از قیام هاي قبل از ظهور را ش��هید یاد کرده اند، در تعارض با 

روایات طاغوت بودن پرچم هاي برافراشته است.
بنابر روایتی از ابوخالد کابلي، امام محمد باقر7 می فرماید:

كأن بق�وم قد خرجوا بالشق یطلبون احلّق فال یعطونه 
ثم یطلبونه فال یعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا س�یوفهم 
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در آن زمان پرچم هاي 
بخصوص و با 
ویژگي هاي خاص 
با عنوان امامت و یا 
مهدویت براي درگیري 
با حكومت وقت 
برافراشته مي شد كه 
ماهیت آنها براي مردم 
مورد سؤال بود و 
نمي دانستند در برابر 
آن شرایط خاص چه 
وظیفه اي دارند. لذا 
امام7 براي روشن 
نمودن وظایف آنان با 
توجه به موقعیت زمان 
و مكان این احادیث را 
بیان فرموده اند

ع�� عواتقهم فیعطون ما س�ألوه فال یقبلونه حّتى یقوم�وا و ال یدفعونا إاّل إل 
صاحبك�م قتالهم ش�هداء أّما إّن ل�و أدركت ذلك الس�تبقیت نفي لصاحب 

هذا المر؛22
گویا از مشرق قومي مشاهده مي کنم که براي به دست آوردن حق قیام مي نمایند، 
اما حق به آنها داده نمي ش��ود. پس با جدیت بیش��تر به دنبال آن مي روند، باز هم 
ب��ه آنها داده نمي ش��ود. پس هنگامي که این چنین دیدند، شمشیرهایش��ان را بر 
شانه هایش��ان مي گذارند. در آن صورت آن چه مي خواهند به آنها داده مي شود، اما 
آنها نمي پذیرند و قیام مي کنند و آن را تنها به صاحب شما امام زمان4 واگذار 
مي کنند. کشته هاي آنان شهیدند. اگر من چنین زماني را دریابم، جانم را در اختیار 

صاحب و رهبر این قیام قرار خواهم داد.

سوم. تعارض با آیات و روایات جهاد و امر به معروف

آیات بس��یاري در قرآن کریم23 به گونة التزام بر جواز قیام بلکه وجوب آن داللت دارد 
که برخي از آن آیات در پی می آید:

َمْت َصَواِم�عُ َوبَِی�ٌع َوَصَلَواٌت  ُ�دِّ ��ِه النَّاَس َبْعَضُه�م بَِبْع�ٍض لَّ (َوَل�ْواَل َدْف�ُع اللَّ
�َه َلَقِوٌي  ُه إِنَّ اللَّ ُ �ُه َمن َین�صُ نَّ اللَّ �ِه َكثِ�ریًا َوَلَینُصَ َوَمَس�اِجُد ُیْذَكُر ِفیَها اْس�ُم اللَّ
َك�وَة َوَأَم�ُروا  ا الزَّ َل�وَة َوآَت�وُ ْرِض َأَقاُم�وا الصَّ اُه�مْ يِف اْلَ نَّ ِذی�َن إِن َمكَّ َعِزی�ٌز * الَّ

ُموِر)24 �ِه َعاِقَبُة اْلُ ْوا َعِن اْلُ�نَكِر َولِلَّ بِاْلَ�ْعُروِف َوَنَ
و اگر خدا بعضی از مردم را با بعضي دیگر دفع نمی کرد، صومعه ها و کلیس��اها 
و کنیس��ه ها و مس��اجدی که نام خدا در آنها بس��یار برده می شود، سخت ویران 
می ش��د، و قطعاً خدا به کس��ی که ]دین[ او را یاری می کند، یاری می دهد، چرا 
که خدا س��خت نیرومنِد شكست ناپذیر است. همان کسانی که چون در زمین به 
آن��ان توانای��ی دهیم، نماز برپا می دارند و زکات می دهند و به کارهای پس��ندیده 
وامی دارند، و از کارهای ناپسند بازمی دارند، و فرجام همة کارها از آِن خداست.

بنابر این آیه، خداوند متعال، فس��اد و خرابي مساجد و معابد را دشمن مي دارد و دوست 
دارد افراد باصالحیت که اگر در زمین تمّکن یابند و فرمان رواي آن گردند، فرایض خدا را 
برپا مي دارند و با دفع اهل فس��اد و حفظ معابد و اقامة دعائم دین و انجام فرایض خدا را 
یاري مي دهند، حاکمیت زمین را به عهده گیرند و روش��ن است که دفع اهل فساد چه بسا 

جز قیام و مبارزه امکان پذیر نیست.
آذري قمي در بررسي این گروه از روایات مي نویسد:

خالصه آن که در معناي این چند روایت باید به مس��لمات فقه اس��الم و قرآن و 
روایات و دیگر قراین و ش��واهد توجه داش��ته باش��یم و همان گونه که ائمه: 
فرموده اند، باید همه را با هم مالحظه کرده و سپس نتیجه گیري کنیم. آیا با وجود 
احكام و مطالب دیگر اس��الم و قرآن، مي توان روای��ات فوق را حمل بر معنایي 
ک��ه مخالفین انقالب اس��المي ما مي گویند نماییم و بگویی��م در زمان غیبت امام 
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زمان4 هیچ نوع حرکت، قیام، مبارزه، دفاع، تش��كیل 
حكومت و اجراي حدود جایز نیس��ت و حتي قیام براي 
امر به معروف و نهي از منكر حرام است؟ آیا قرآن مجید 
ْؤِمنِـنَی اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا  ـُ نمي فرماید: (َوإِن َطائَِفَتاِن ِمَن امْل
تِي َتْبِغي  ْخَرى  َفَقاتُِلـوا الَّ ا َعـَل اأْلُ َبْیَنُهـاَم َفـإِْن َبَغْت إِْحَداُهَ
ــِه َفإِن َفاَءْت َفَأْصِلُحوا َبْیَنُهاَم بِاْلَعْدِل  َحتَّى  َتِفي َء إَِل  َأْمِر اللَّ
ْقِسِطنَی)25 با این که در این آیة  ـُ ـَه ُيِبُّ امْل َوَأْقِسـُطوا إِنَّ اللَّ
شریفه امر به مبارزه باغي  شده است و اختصاص به زمان 
خاص��ي هم ندارد، چه طور مي توان گفت که س��كون و 
س��كوت مسلمانان براي همیشه در زمان غیبت سفارش 

شده است؟26

آذري قم��ي ب��ا توجه به آیات مهدوي، روای��ات نهي از قیام را 
این گونه جواب مي دهند:

آیات متعددي در قرآن کریم، مربوط به وراثت زمین براي 
بن��دگان صالح خداوند متعال و به دس��ت آمدن قدرت 
و تمّكن براي مس��تضعفین از ب��راي اجراي احكام الهي 
و ذلت طواغیت و مس��تكبرین موجود اس��ت و انقالب 
حضرت مهدي4 با گس��تردگي و عظمتي که دارد از 
مصادیق مسلم و مورد توجه این آیات به شمار مي رود و 
ائمة معصومین: هم آیات مذکور را همین گونه تفسیر 

و تأویل فرموده اند.

همین امر موجب ش��ده است که عده اي تصور کنند که 
به طور کّلي انقالب هاي قبل از قیام آن حضرت از سیاق 
آن روایات خارج و اساس��اً آیات شریفه منحصراً مربوط 
ب��ه قیام خاص حضرت مهدي4 اس��ت، در حالي که 
لفظ آنها عام و مورد آنها در قرآن، خاص آن قیام نیست، 
به ط��وري که اختصاص آیات انق��الب جهاني حضرت 
مهدي4 مس��تلزم خروج مورد است، مثل آیة شریفة 
ْرِض َوَنْجَعَلُهْم  ِذیَن اْسُتْضِعُفوا ِف اأْلَ (َوُنِریُد َأْن َنُمنَّ َعَل الَّ
ْرِض َوُنِري  ـمْ ِف اأْلَ ـُ َن هَل ـًة َوَنْجَعَلُهْم اْلَواِرثنَِی * َوُنَمکرِّ َأئِمَّ

َذُروَن).27 ا ِمْنُهْم َما َكاُنوا َيْ ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَ

این آی��ات در مورد بني اس��رائیل که فرع��ون آنان را به 
استضعاف کشیده بود، نازل شده است و اگر آیة فوق بر 
بازوي حضرت مرقوم ش��ده و یا در موقع والدت آن را 
قرائت نموده، از باب جري و تطبیق بوده و مراد آن است 
که مضمون این آیه، س��نت الیتغیر والیتبدل الهي است 

و اختصاص به قوم و کش��وري ن��دارد گرچه تنها مورد 
و مصداق وحید آیه بني اس��رائیل و یا فرعون و هامان و 

سپاهیان آن دو باشد.

پس تطبیق آیة ش��ریفه بر قیام جهاني آن حضرت توسط 
ائمة معصومین: نه تنها انحصار آن را اثبات نمي کند، 
بلكه دلیل بر عدم اختصاص به بني اس��رائیل و س��رایت 

مضمون آن به سایر قیام ها و نهضت هاست.

بنابرای��ن، انقالب هاي قبل از قی��ام حضرت مهدي4 
مش��مول این کلیت و حتمیت اس��ت و در فرض صدق 
عن��وان و موضوع و ش��رایط آیه، حتماً ب��ه آثار و احكام 
پنج گانة موجود در آیه دست خواهند یافت. اثبات کلیت 
آی��ه و اخبار و روایات درصدد رفع این توّهم اس��ت که 
حكم این آیات، در مورد همة مستضعفین باشد، حتي اگر 
اعتقاد به خدا و قیامت و مكتب حیات بخش الهي نداشته 
باشند و امامت و پیشوایي رهبران الهي را نفي کنند یا در 

مقابل مستكبران و ستم کاران ساکت باشند.28

س��پس ایشان براي روش��ن ش��دن این مطالب پنج نکته ذکر 
مي کند29 و در خاتمه مي نویسد:

خالصة اس��تدالل به آیة ش��ریفه این است که هر قوم و 
کش��وري اگر مورد ظلم و س��تم قرار گیرند و به خداي 
واح��د و مكتب حق ایمان داش��ته باش��ند و حكومت و 
رهبري حاکمان الهي را بپذیرند و در راه تحقق حكومت 
اله��ي و آزادي محرومی��ن، جهاد کنند و از حق انس��اني 
خود دفاع نمایند و در مقابل فش��ار و نامالیمات صبر و 
استقامت الزم را به خرج دهند، قطعاً به پیروزي خواهند 
رس��ید و دشمنان خود را هر چه قوي تر و نیرومند تر هم 
باشند شكس��ت خواهند داد. البته این امر بسته به همت 

مجاهدین و مبارزین خواهد داشت.30

در جاي دیگر با اشاره به آیاتي دیگر31 مي نویسد:
این آیه و آیات مشابه دیگر، خبر از یك واقعة بخصوص، 
یعن��ي قیام جهاني حضرت مهدي4 را نمي دهد، بلكه 
آن واقع��ه ب��ه عنوان یك��ي از مصادیق، بلك��ه مهم ترین 
مصداق آن است و اگر این آیه، در روایات وارده از ائمه 
معصومین: به حكومت جهاني واحد تفس��یر شده، دلیل 
بر انحصار آن نیست؛ زیرا اگر در موارد و مصادیق دیگر 
تردید ش��ود، در ش��مول آیه بر بني اسرائیل مستضعف و 
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دربارۀ امر به معروف 
و نهي از منكر نیز 
روایات فراواني در 
دست است. فقط شیخ 
حر عاملي; در كتاب 
وسائل الشیعه بیش 
از هفتصد روایت را 
نقل كرده است. این 
گنجینۀ ارزش مند 
در طول تاریخ براي 
علماي اسالم زوایاي 
گوناگوني در فقه، 
اخالق و تفسیر گشوده 
است

حضرت موسي7 نمي توان تردید کرد. بنابراین، آیه وعده اي است کلي و شامل 
هم��ة بندگان صالح و مؤمن، که براي آزادي و حكومت الهي مبارزه کرده ولیكن 
به استضعاف کشیده شده و مورد ظلم و تعدي قرار گرفته اند ولي اگر در راه حق 
و عمل به احكام الهي و حمایت از محرومین ثابت قدم بمانند سرانجام حكومت 
ایده آل ش��ان را به دس��ت خواهند آورد و حكومتشان هم ادامه خواهد یافت و اال 
متالشي خواهند شد و انقالبي ها زمان غیبت امام عصر4 از این قاعده و شرایط 

مستثنا نیستند.32

دربارة امر به معروف و نهي از منکر نیز روایات فراواني در دس��ت است. فقط شیخ حر 
عاملي; در کتاب وس�ائل الش�یعه بیش از هفتصد روایت را نقل کرده است. این گنجینة 
ارزش مند در طول تاریخ براي علماي اس��الم زوایاي گوناگوني در فقه، اخالق و تفس��یر 
گش��وده است و دانش مندان بر اساس آنها حکم به وجوب امر به معروف به مفهوم وسیع 
آن با رعایت مراتب داده اند، یعني در صورتي که نصیحت و ارشاد و تهدید و ارعاب نتیجه 

نداد، نوبت به قیام مي رسد. نمونه اي از این روایات در پی می آید:
امیرمؤمنان حضرت علي7 مي فرماید:

ُه َم�نْ َرَأى ُعْدَوانًا ُیْعَمُل بِِه َو ُمْنَكرًا ُیْدَعى إَِلْیِه َفَأْنَكَرُه بَِقْلبِِه َفَقْد  �ا اْلُ�ْؤِمُنوَن إِنَّ َ َأهيُّ
َس�ِلَم َو َب�ِرَئ َو َمْن َأْنَكَرُه بِِلَس�انِِه َفَقْد ُأِجَر َو ُهَو َأْفَضُل ِم�ْن َصاِحبِِه َو َمْن َأْنَكَرُه 
ْفَ� َفَذلَِك الَِّذي  اِلنَِی ِهَي السُّ �ِه ِهَي اْلُعْلَیا) َو َكِلَمُة الظَّ ْیِف لَِتُكوَن (َكِلَمُة اللَّ بِالسَّ

َر يِف َقْلبِِه اْلَیِقنی؛33 ِریِق َو َنوَّ َأَصاَب َسبِیَل اْلَُدى َو َقاَم َعَ� الطَّ
اي مؤمنان! هرکس مشاهده کند تجاوز و ستمي صورت مي گیرد و مردم به عمل 
ناشایس��تي دعوت مي ش��وند و او با قلب خویش، آن را ناخوشایند دارد، خود را 
سالم و دور از هر بدي نگاه داشته است و آن کس که با زبان، آن را مورد اعتراض 
قرار دهد، پاداش مي برد و این از رفیقش افضل اس��ت و اما آن کس که با شمشیر 
در برابر عمل ناشایسته قیام کند تا کلمة خدا برفراز و کلمة ستم گران در فرود قرار 
گیرد، این همان کس است که به راه هدایت دست یافته و به راه راست گام نهاده 

و نور یقین در دل وي درخشیده است.

در جن��گ صّفین، فردي خدمت حضرت علي7 رس��ید و تقاض��اي مصالحه کرد تا 
معاویه و یارانش به شام برگردند. امام ضمن رّد این پیشنهاد، علت اصرار خود برای مبارزه 

را اقامة امر به معروف و نهي از منکر ذکر مي فرماید:

إن اهلل تعال ذكره ل یرض من أولیائه أن یعىص يف الرض و هم سكوت مذعنون 
ال یأمرون بمعروف و ال ینهون عن منكر فوجدت القتال أهون عيل من معاجلة 

الغالل يف جهنم؛34
خداوند از اولیاي خود راضي نیست که در هنگام گناه بر روي زمین آنها ببینند و 
)1(بدانند و ساکت باشند و امر به معروف و نهي از منكر نكنند، از این جهت جنگ 

ور
 ظه

ش از
ي پی

م ها
 قیا

ي
ّه نف

 ادل
ي

رس
بر

163

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


را بر خودم آسان تر از غل هاي جهنم یافتم.

امام حسین7 نیز انگیزة قیام خود را امر به معروف و نهي از 
منکر ذکر مي فرماید:

َو َأنِّ َلْ َأْخ�ُرْج َأرِشًا َو اَل َبِط�رًا َو اَل ُمْفِس�دًا َو اَل َظاِل�ًا َو 
ي6 ُأِریُد َأْن  ِة َجدِّ اَم َخَرْجُت لَِطَلِب اإْلِْصاَلِح يِف ُأمَّ إِنَّ

آُمَر بِاْلَ�ْعُروِف َو َأْنَى َعِن اْلُ�ْنَكر؛35
م��ن از روي خودخواهي یا براي خوش گذراني یا براي 
فس��اد و س��تم گري از مدینه خارج نش��دم، بلكه طالب 
مصلحت امت جدم و خواس��تار انجام امر به معروف و 

نهي از منكر هستم.

ام��ام محمد باق��ر7 درب��ارة کاره��اي ناشایس��ت حاکمان 
مي فرماید:

�ا  �وا ِبَ َفَأْنِك�ُروا بُِقُلوبُِك�ْم َو اْلِفُظ�وا بَِأْلِس�َنتُِكْم َو ُصكُّ
�ِه َلْوَمَة اَلئِم ؛36 اُفوا يِف اللَّ ِجَباَهُهْم َو اَل َتَ

در دل زش��ت ش��مارید و با زبان ابراز ناراحتي کنید و با 
س��یلي به صورت آنان بنوازی��د و در راه خدا از مالمت 

هیچ مالمت گري نهراسید.

امام صادق7 مي فرماید: 

َس�اِن َو َكفَّ اْلَیِد َو َلِكْن َجَعَلُهاَم  �ُه َبْس�طَ اللِّ َما َجَعَل اللَّ
اِن َمعاً ؛37 ُیْبَسَطاِن َمعًا َو ُیَكفَّ

چنین نیست که خداوند زبان را گشوده و دست را بسته 
باش��د، بلكه هر دو را به گونه اي قرار داده که باهم باز و 

باهم بسته مي گردند.

ظاهر روایات طاغوت بودن پرچم هاي برافراش��ته با روایات جهاد 
و امربه معروف و نهي از منکر تعارض دارد و در مقام تعارض باید از 
ظاهر این روایات دست برداشت؛ زیرا قیام و حرکت علیه نظام سلطه 

و جور و دفاع از کیان اسالم و مسلمانان بر همگان واجب است. 
آذري قمي در این زمینه مي نویسد:

هر کس با قرآن مأنوس باش��د، مي داند که منطق اسالم و 
خواس��تة خداي متعال، سازش و بي تفاوتي و سكوت در 
مقابل س��تم کاران نیست و هم چنین عقل و فطرت سلیم 
نیز مؤید این گفتار اس��ت. اگر دیده ش��د برخي روایات 

حاوي مطال��ب غیرقابل قبولي اس��ت، در صورتي که از 
نظر س��ند قابل اعتماد باش��د، باید به توجیه آن بپردازیم 
و در صورتي که غیرقابل توجیه باش��د، به دس��تور خود 
ائمه معصومین: فهم معناي آن را به خودشان واگذار 

مي نماییم.38

عالمه طهراني دربارة این حدیث بعد از توضیح و تبیین مفهوم 
طاغوت مي نویسد:

همان ط��ور که در قرآن و آیات محكمات و متش��ابهات 
وج��ود دارد و طب��ق نّص ق��رآن باید متش��ابهات را به 
محكم��ات برگردان��د، در اخبار ائمه: نی��ز محكمات و 
متشابهات وجود دارد. طبق فرمایشات خود آن بزرگواران 
باید متش��ابهات از احادیث را ب��ه محكمات از احادیث 
برگردان��د و قاعدة مجمل و مبیّن و متش��ابه و محكم را 
همه جا جاري و س��اري کرد و در مح��اورات عرفیه نیز 
مس��ئله همین طور است. مثاًل اگر خطابه اي را که در یك 
سیاق وارد شده است در نظر بگیریم، باید صدر و ذیلش 
را با هم دیگر مالحظه کنیم و بس��نجیم اگر در یك جمله  
اجم��ال بود، جمل��ة دیگر بیان اوس��ت و اگر در یك جا 
مطلب خف��ي بود، قرینة دیگر مبیّن اوس��ت. دربارة این 
روایت هم نمي توان گفت قیام اطالقي طاغوت اس��ت و 
منع شده است؛ زیرا آیات قرآن و اخبار كثيرة مستفيضة 
متواتره )بالتواتر المعنوي( داللت دارد بر این که انسان باید 

از ظلم جلوگیري کند و زیر بار والیت کافر نباشد.39

آیة اهلل سید محمدباقر حکیم; از قول شهید صدر مي نویسد:
هم��ة روایات صادر ش��ده از اهل بیت: و پیامبر6 
که دلیل ظنّي به حس��اب مي آی��د، چنان چه با روح قرآن 
هم آهن��گ نباش��د، بیهوده و باطل و ت��رك آن نیز واجب 
اس��ت و از قبیل همین روایات حدی��ث صحیح و معتبر 
»کل راية« است که مضمون آن بر اساس ظاهرش منافات 
با روح قرآن و آیاتي که داللت بر وجوب ایس��تادگي در 
برابر کفر، ظلم، طغیان و فساد دارد. بنابراین، صحت سند 
این روایات ما را به یقین نمي رس��اند و این روایات ظني 
مي باش��د، اما اگر از ظاهر روایات صرف نظر کنیم، مانند 
این ک��ه منظور از پرچم در ای��ن روایات پرچم هاي مقابل 
قیام حض��رت مهدي4 یا قیام هاي ب��دون اجازه و نام 
حضرت7 باشد، یا این که روایات ناظر به حرکت هاي 
هم زمان با صدور روایات در این باره روایات جالب توجهي 

j
¼

–
¼

¶

164

13
88

یز 
پای

 / 
هم

زد
 یا

ره
شما

 / 
وم

س
ل 

سا

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


ظاهر روایات طاغوت 
بودن پرچم هاي 
برافراشته با روایات 
جهاد و امربه معروف 
و نهي از منكر 
تعارض دارد و در 
مقام تعارض باید 
از ظاهر این روایات 
دست برداشت؛ زیرا 
قیام و حركت علیه 
نظام سلطه و جور و 
دفاع از كیان اسالم و 
مسلمانان بر همگان 
واجب است

وجود دارد که یك نمونه از آن را متذکر مي شویم:

یونس روایت مي کند که خدمت امام رضا7 بودم، شخصي آمد و گفت: فدایت 
ش��وم، به یكي از دوس��تان و شیعیان شما خبر رسیده که مردي براي جهاد در راه 
خدا بین مردم، شمش��یر و کمان تقسیم مي کند و او نیز رفته و شمشیر و کمان را 
گرفته اس��ت، ولي نمي دانسته که این س��الح براي جهاد زیر نظر حكومت جایز 
اس��ت. سپس یاران و اصحاب با او مالقات نموده و به او گفتند که جنگ همراه 
با اینها جایز نیست و او را مجبور کردند که شمشیر و کمان را به کسي که از او 

گرفته بازگرداند.

حضرت فرمود: بله باید چنین کاري انجام دهد.

س��ؤال کننده گفت: اما به دنبال آن ش��خص گش��ته، ولي او را نیافته است. به او 
گفته اند که آن شخص از آن محل رفته است.

حضرت فرمود: پس به مرزها برود، اما جنگ نكند.

گفت: مثل قزوین و عس��قالن )ش��هري در جنوب فلس��طین( و دیلم )گیالن( و 
مرزهاي نظیر اینها؟

حضرت فرمود: بله.

گفت: اگر دشمنان به مرزهایي که او برای مرزباني رفته هجوم آوردند چه بكند؟ 
فرمود: برای حفظ کیان اسالم با آنها بجنگد.

گفت: به هر شكل با آنها بجنگد و جهاد کند؟

حضرت7 فرمود:

وَم َدَخُلوا َعَ�  �اَف َع��َ َذَراِريِّ اْلُ�ْس�ِلِمنَی ُقْل�تُ َأ َرَأْیَت�كَ َلْو َأنَّ ال�رُّ اَل إاِلَّ َأْن خَيَ
اْلُ�ْس�ِلِمنَی َلْ َیْنَب�ِغ َلُ��مْ َأْن َیْمَنُعوُهْم َقاَل ُیَرابُِط َو اَل ُیَقاتُِل َف�ِإْن َخاَف َعَ� َبْیَضِة 
نَّ يِف ُدُروِس اإْلِْساَلِم  ْلَطاِن ِلَ اإْلِْساَلِم َو اْلُ�ْسِلِمنَی َقاَتَل َفَیُكوُن ِقَتاُلُه لَِنْفِسِه اَل لِلسُّ

ٍد406 مَّ ُدُروَس ِذْكِر حُمَ
نه مگر این که داراالس��الم و کشورهاي اسالمي در خطر باشد، آیا در نظر تو اگر 
رومي ها به شهرهاي مسلمانان هجوم بیاورند نباید جلوي آنها را گرفت؟ بله اگر 
با هجوم آنان به اس��اس اسالم و مسلمین لطمه وارد مي شود، باید با آنان بجنگد، 
برای خودش ]به خاطر تكلیفي که به علت دفاع به عهده اوست[ نه برای سلطنت 
]بني العباس[ چون اگر اس��الم متالشي شد و به فراموشي گرایید، ذکر و یاد و نام 

حضرت محمد6 نیز فراموش شده است.41

این روایت را مشایخ ثالثه )شیخ کلیني، شیخ طوسي و شیخ صدوق( روایت کرده اند و 
ظاهراً روایتي صحیحه است. تنها دربارة محمد بن عیسي بن عبید اختالف نظر وجود دارد 

)1(که ظاهراً فردي ثقه و مورد اعتماد است و نجاشي نیز به همین نظر معتقد است.42
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بنابر این روایت، دفاع از اس��الم و مس��لمین و دف��اع در برابر 
هجوم کفار واجب است و چنان چه امري واجب باشد، مقدمات آن 
نیز واجب اس��ت. لذا مقدمات دفاع در برابر هجمه هاي امروزي با 
تشکیل س��ازمان هاي مختلف و حرکت و قیام همراه با برافراشته 
کردن پرچم و دعوت انس��ان ها براي یاري رساندن به حق واجب 

است.
خالصه این روایت )کل رایة...( با روایات بس��یاري که در باب 
ام��ر به مع��روف و نهي از منکر و باب جهاد وارد ش��ده اس��ت،43 
تعارض دارد، به ویژه آن که بعضي از فقهاي معاصر در دوران غیبت 
حض��رت مهدي4 جهاد ابتدایي را نیز واج��ب و فتوا به وجوب 

آن داده  اند.
ملحق�ات منه�اج الصالحی�ن  آیـة اهلل خوی��ي; در  مرح��وم 

مي نویسد:
از مجموع مطالب گذشته، چنین به دست آمد که ظاهراً 
وج��وب جهاد در دوران غیبت س��اقط نمي ش��ود، بلكه 
در تمام��ي زمان ها جهاد واجب اس��ت. البته در صورت 
جمع بودن ش��رایط جهاد و آن منوط به تش��خیص اهل 
خبره کارشناسان مسائل نظامي و آن که جهاد به مصلحت 
اسالم اس��ت و نیرو و س��الح کافي براي راندن دشمن 
وج��ود دارد، به گون��ه اي که هرگز احتمال شكس��ت در 

جنگ متصور نیست. 44

سپس مي نویسد:
اما روایاتي که دربارة حرمت قیام مس��لحانه علیه حكام 
و خلفاي ظلم، پیش از قیام حضرت قائم4 وارد شده 
اس��ت، ربطي به بحث ما ندارد و بیگانه از موضوع جهاد 

با کفار است. 45

آقاي نجم الدین طبسي دربارة این کالم مي نویسد:
گویا مرحوم خوئي; اصل روایات را پذیرفته و داللت 
آن را نیز قبول کرده، اما مورد آن را قیام علیه حكومت هاي 
به ظاهر اسالمي مي داند، نه کفار. ولي با بررسي گستردة 

سند و داللت روایات ظاهراً جواب معلوم باشد.46

3. مفهوم و مصداق قائم4
برخي در جواب از این روایات احتمال داده اند که منظور از قائم 
همة معصومان: هس��تند و این روای��ات ناظر به دوران غیبت 

صغرا نیست و دوران حیات معصومان: را دربر نمی گیرد.
صاحب دراس�ات في والي�ة الفقیه مي نویس��د: احتمال ضعیف 
دیگ��ري که دربارة روایت وجود دارد، این اس��ت ک��ه مراد از لفظ 
»القائم« در این روایت و روایات دیگر، امام دوازدهم7 نباش��د، 
بلکه مراد از قائم هر کس��ي باش��د که قیام ب��ه حق کند و غرض 
این روایت، تخطئة کس��اني اس��ت که در زماني که رهبر به حق، 
مشغول تهیة مقدمات و ایحاد شرایط براي قیام است فرصت طلبانه 
براي به دس��ت آوردن ریاست و جذب مردم، دست به حرکت هاي 
شتاب زده و ناپخته و زودرس مي زنند. بر اساس این احتمال، شاید 
بتوان گفت برخي از ائمه: درصدد تهیة مقدمات قیام و انقالب 
بودن��د، اما به دلیل تقیه نکردن برخي از ش��یعیان و کتمان نکردن 
رازها یا به دلیل پیش افتادن برخي و دس��ت زدن به حرکت و قیام 
زودرس، اس��اس قیام به حق را ویران کردند و زمینة آن را از بین 
بردند )و این روایت براي بازداش��تن افراد از دست زدن به این گونه 

قیام هاي زودرس باشد(.
در کت��اب تحف العقول ضمن وصیت امام صادق7 به مؤمن 

الطاق آمده است:

فو اهلل لقد قرب هذا المر ثالث مّرات فأذعتموه فأّخره 
اهلل ؛47

به خدا سوگند سه مرتبه موقعیت این امر نزدیك شد، اما 
شما آن را فاش کردید، پس خدا آن را به تأخیر افكند.

مرح��وم کلیني در کاف�ي، در اواخر کتاب احلجـة بابي را تحت 
عن��وان »إّن الئّمة کلّهم قائمون بأم��ر اهلل هادون إلیه؛ همة ائمه: 
قائم به امر خدا هس��تند« گشوده که در آن باب، عبداهلل بن سنان 
روای��ت کرده که خدمت امام صادق7 آیة (َیـْوَم َنْدُعو ُكلَّ ُأَناٍس 
بِإَِماِمِهْم)48 را قرائت کردم. حضرت فرمود: امام آن کسي است که 

پیشاپیش آنهاست و او قائم مردم زمان خویش است.49
پیش از این نیز گذشت که لفظ امام از نظر لغت براي هر پیشوا 
و جلوداري وضع ش��ده اس��ت و منحصر به امامان دوازده گانه: 
نیس��ت. بر این اساس، ش��اید مراد از »قائم اهل زمان خویش« نیز 
اعم باش��د و م��راد از آن قائم بالفعل در میان هر امت باش��د. اما از 
س��وي دیگر این احتمال بسیار بعید به نظر مي رسد؛ زیرا ظاهر لفظ 
»قائ��م« )همراه با الف و الم تعری��ف( در روایات، همان قائم مورد 
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ما هرگز به خاطر خبر 
واحد یا چند خبر كه در 
حكم خبر واحد است، 
نمي توانیم اصول مسّلمۀ 
اسالم را كه در قرآن و 
كلمات معصومین: 
است، كنار بگذاریم. 
بنابراین، هر وقت 
مقدمات تشكیل حكومت 
اسالمي و برچیدن بساط 
ظلم و فساد و جنایت و 
بیدادگري فراهم گردد، 
نباید در اقدام بر آن 
تردیدي به خود راه داد 
و ادّلۀ امر به معروف 
و نهي از منكر و اجراي 
حدود و اقامۀ عدل و داد 
را به عذر این كه در چند 
خبر مشكوك از این كار 
نهي شده است، نمي توان 
زیر پا نهاد

نظر یعني امام زمان4 است. پس در این صورت مراد از پرچمي که در این روایت مذمت 
ش��ده، پرچمي اس��ت که صاحب آن مردم را به نفس خویش فراخواند، نه به اقامة حق و 

اطاعت از امام به حق.50
نجم الدین طبسي در نقد و بررسي این احتمال مي نویسد:

گمان مي رود این سخن، نه تنها دفع اشكال نمي کند، بلكه دامنة اشكال را گسترده تر 
مي کند؛ زیرا معناي آن زیر سؤال بودن تمامي قیام ها در تمامي دوران حضور ائمه 

طاهرین: باشد.51

باری، این روایات مورد توجه بسیاري از علما و دانش مندان نیز بوده و در آثار خودشان 
آنه��ا را نق��د کرده اند. ب��راي نمونه، آیة اهلل مکارم ش��یرازي در نقد و بررس��ي این روایات 

مي نویسد:
1. ما داراي یك سلسله اصول مسلم در شریعت اسالمي هستیم که تخّطي از آنها 
جایز نیس��ت، از جمله »امر به معروف و نهي از منكر« از امور مس��لمي است که 
هیچ گونه تردیدي در آن روا نیس��ت. آیات و روایات فراوان با تأکید بسیار، روي 

این دو اصل مسّلم تكیه کرده است.

حال اگر در محیطي قرار بگیریم که احكام الهي پایمال ش��ده، منكرات آش��كار 
گش��ته و معروف ها به فراموشي سپرده ش��ده و ظلم و فساد همه جا را فرا گرفته 
است و ما قادر هستیم که با یك قیام مؤثر نظام حكومت فاسد را بر هم زنیم و در 
مقیاس وس��یعي منكرات را از میان ببریم و معروف را جانشین آن سازیم، آیا در 
چنین فرضي هیچ کس مي تواند مّدعي شود که این کار حرام است و باید نشست 
و تماشاچي صحنه هاي فساد پایمال شدن احكام اسالم و خروج جوانان مسلمان 

از دین و آیین بود؟

ممكن است بهانه جویان بگویند چنین چیزي واقع نشده، ما مي گوییم فرض کنید 
چنین امري رخ داد؛ این فرض که محال عقلي نیس��ت، آیا باز هم در این فرض 
مي گویید باید دس��ت از هر اقدامي برداش��ت و تس��لیم فراگیري فساد و ظلم و 

نابودي احكام اسالمي بود؟

گمان نمي کنیم هیچ عالم و محّققي چنین چیزي بر زبان جاري کند! ...

کوتاه سخن این که به فرض که روایات فوق تصریح کند که قبل از قیام مهدي4 
هرگونه قیامي مایة گمراهي است، ما هرگز به خاطر خبر واحد یا چند خبر که در 
حكم خبر واحد اس��ت، نمي توانیم اصول مسّلمة اسالم را که در قرآن و کلمات 
معصومین: است، کنار بگذاریم. بنابراین، هر وقت مقدمات تشكیل حكومت 
اسالمي و برچیدن بساط ظلم و فساد و جنایت و بیدادگري فراهم گردد، نباید در 
اقدام بر آن تردیدي به خود راه داد و ادلّة امر به معروف و نهي از منكر و اجراي 
حدود و اقامة عدل و داد را به عذر این که در چند خبر مشكوك از این کار نهي 

شده است، نمي توان زیر پا نهاد!

2. در برار این روایات، روایات دیگري داریم که نش��ان مي دهد ائمة هدي: 
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بعض��ي از قیام های��ي را که در عصر و زم��ان آنها روي 
داد، س��تودند، هر چند این قیام ها به نتیجة نهایي نرسید. 
چگونه ممكن اس��ت این قیام ها ممنوع باشد و باز آن را 

بستایند؟

از جمله در روایات اس��المي از قی��ام »زید بن علي« به 
عنوان یك قیام مقدس یاد ش��ده است: مرحوم شهید در 
قواعد در بحث »امر به معروف و نهي از منكر« مي گوید: 
»خروجش به اذن امام7 بود« و ش��یخ مفید در ارش�اد 
مي گوی��د: »زید بعد از امام باقر7 برترین فرزندان امام 
س��جاد7 و عالم و عابد و پارسا و سّخي و شجاع بود، 
با شمش��یر قیام کرد تا امر به معروف و نهي از منكر کند 

و خون خواهي شهداي کربال نماید.52

مرحوم عالمه مامقاني روای��ات فراوانی در فضیلت و مدح زید 
ب��ن علي نقل مي کند و پاره اي از روای��ات را که در مذّمت او وارد 

شده است، در برابر روایات مدح، ناچیز و توجیه پذیر مي شمرد.53
مرح��وم عالمه مجلس��ي بعد از آن که اختالف اخب��ار را دربارة 

»زید« و قیام او ذکر مي کند، مي فرماید:
اخباري که داللت بر جاللت مقام او و مدح و ستایش او 
دارد و این که او مّدعي غیر حق نبود بیش��تر است و اکثر 

اصحاب به عظمت مقام زید اعتراف دارند.54

ه��رگاه قیام هاي قبل از حضرت مه��دي4 قیام گمراهان و 
مش��رکان باش��د، چگونه مي توان قیام زید بن علي7 را تعریف 

و تمجید کرد؟
نمون��ة دیگ��ر روایاتي که در مدح حس��ین بن علي ش��هید فّخ 
آمده است؛ همان کسي اس��ت که دعبل خزاعي در اشعار معروف 
»مدارس آیات« او را ش��هید بزرگي از ش��هداي اهل بیت: یاد 
کرده اس��ت و امام علي بن موس��ي الرضا7 بر او خرده نگرفت، 

آن جا که مي گوید:
ُقُبور بِکُر فاٍن و ُاخري بَِطْیبٍة

 

و اُخري بَِفخِّ نالَها َصلَواتي

 

حتي در حدیثي از امام جواد7 نقل ش��ده که فرمود: »مَلْ َیُکْن َلَنا 
؛ بع��د از ماجراي کربال قتل گاهي  ٌع َأْعَظُم ِمْن َفخٍّ ـفرِّ َمْصَ َبْعـَد اْلطَّ

براي ما مهم تر از قتل گاه فّخ نبود.«55
مرحوم عالمه مامقاني در پایان شرح حال او مي گوید:

از آن چه که گفتیم، روشن شد که او از ثقات است؛ زیرا 

امام موس��ي بن جعف��ر7 در خبري به این معنا گواهي 
داده و در حدی��ث آمده: افرادي که با او ش��هید ش��دند 
پاداش دو ش��هید دارند. و پیامب��ر6 در زمان خود بر 
او گریه ک��رد و امام صادق7 فرم��ود روح او پیش از 

جسدش به بهشت وارد شد!

از هم��ه اینها گذش��ته در روایاتي آمده اس��ت ک��ه قبل از قیام 
مهدي4 اقوامي قیام مي کنند و زمینه را براي قیام مهدي4 
آماده مي س��ازند و از آنها در روایات به نیکي یاد ش��ده اس��ت. اگر 
قیام ه��اي قبل از حضرت مهدي4 باط��ل و دعوت به طاغوت 
بود، این روایات مفهوم صحیحي نداشت. برای نمونه، به دو روایت 

که از طرق شیعه و اهل سنت رسیده، اشاره می شود:
امام کاظم7 فرمود:

َتِمُع َمَعُه َقْوٌم  َرُجٌل ِمْن َأْهِل ُقمَّ َیْدُعو النَّاَس إَِل احْلَ�قِّ َيْ
وَن  َیاُح اْلَعَواِص�فُ َو اَل َیَملُّ ُ�ُم الرِّ َكُزَب�ِر احْلَ�ِدی�ِد اَل ُتِزلُّ
ُلوَن (َو اْلعاِقَبُة  �ِه َیَتَوكَّ ُبُنوَن َو َعَ� اللَّ ِمَن احْلَ�َرِب َو اَل َيْ

لِْلُمتَِّقنَی)56
م��ردي از اهل قم قیام مي کند و م��ردم را دعوت به حق 
مي نمای��د. جمعیتي گرد او را مي گیرند که مانند پاره هاي 
آهن )سخت و محكم( هس��تند، طوفان هاي سخت آنها 
را تكان نمي دهد و از جنگ خس��ته نمي شوند و ترس به 
خود راه نمي دهند و بر خدا توّکل مي کنند و عاقبت براي 

پرهیزکاران است!

بناب��ر تصریح بعضي از روای��ات که به این گونه قیام ها اش��اره 
مي کنند، آنها زمینه س��از قیام حضرت مهدي4 هستند و به هر 
حال نشان مي دهد که قیام هاي مشروعي قبل از قیام مهدي4 
صورت مي گیرد؛ قیام هاي خونین و براي دعوت به سوي حق توأم 

با پیروزي.
در حدیثي از س�نن ابن ماجه، از منابع معروف اهل س��نت آمده 
اس��ت که گروهي از جوانان بني هاشم خدمت پیامبر6 آمدند، 
هنگامي که پیامبر6 آنها را دید، چش��مانش پر از اش��ک شد و 
رنگ مبارکش دگرگون گشت. پرسیدند چرا در صورت مبارک شما 

آثار ناراحتي مي بینیم، فرمود:

ْنَیا َو إِنَّ َأْهَل  �ُه َلَنا اآْلِخَرَة َعَ� الدُّ إِنَّ�ا َأْهُل َبْیٍت اْخَتاَر اللَّ
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در روایاتي آمده 
است كه قبل از قیام 
مهدي4 اقوامي قیام 
مي كنند و زمینه را 
براي قیام مهدي4 
آماده مي سازند و از 
آنها در روایات به 
نیكي یاد شده است. 
اگر قیام هاي قبل از 
حضرت مهدي4 
باطل و دعوت به 
طاغوت بود، این 
روایات مفهوم 
صحیحي نداشت

ِق َو  یدًا َو َتْطِریدًا َحتَّى َیْأيِتَ َق�ْوٌم ِمْن ِقَبِل اْلَ�ْشِ َبْیتِي َس�َیْلَقْوَن َبْع�ِدي َباَلًء َو َتْشِ
وَن َفُیْعَطْوَن َما  َمَعُهْم َراَیاٌت ُس�وٌد َفَیْس�َأُلوَن احْل�َقَّ َفاَل ُیْعَطْوَنُه َفُیَقاتُِلوَن َو ُیْنَصُ
َسَأُلوا َفاَل َیْقَبُلوَن َحتَّى َیْدَفُعوُه إَِل َرُجٍل ِمْن َأْهِل َبْیتِي َفَیْمَلُؤَها ِقْسطًا َكاَم َمَلُئوَها 

ْلِج؛57 َجْورًا َفَمْن َأْدَرَك َذلَِك ِمْنُكْم َفْلَیْأِتِْم َو َلْو َحْبوًا َعَ� الثَّ
ما خانداني هس��تیم که خداوند آخرت را براي م��ا بر دنیا برگزیده و خاندان من 
بعد از من با حوادث س��خت و تبعید و کنار زدن آنها )از مقام هایش��ان( روبه رو 
مي شوند تا این که گروهي از مشرق مي آیند که با آنها پرچم هاي سیاه است، مطالبة 
نیكي مي کنند )و خواهان حق و عدالت مي شوند( اما به آنها نمي دهند، پس پیكار 
مي کنند و یاري مي شوند و پیروز مي گردند و آن چه را مي خواهند به آنها مي دهند، 
ولي آنها پذیرا نمي شوند تا آن را به کسي از اهل بیت من بسپارند، پس زمین را از 
عدالت پر مي کند، آن گونه که از ظلم پر ش��ده اس��ت، هر کدام از شما آن زمان را 

درك کند، باید به آنها بپیوندد، هر چند روي برف ها با سینه راه برود!

از ذیل روایت به خوبي استفاده مي شود که این قیام در آستانة قیام مهدي4 و قبل 
از آن واقع مي شود و زمینه ساز قیام آن حضرت خواهد بود و قیامي مشروع است.

بنابراین، قبل از قیام مهدي4 قیام هاي دیگري صورت مي گیرد که جنبة الهي دارد؛ 
بعضي به نتیجه مي رس��د و بعضي به شکس��ت می انجامد و چنان نیس��ت که هر پرچمي 
که قبل از حضرت مهدي4 برافراش��ته ش��ود، پرچم طاغوت باش��د، ه��ر چند با اجازة 

اهل بیت:یا در مسیر اهداف آنها قرار گیرد.
آخرین س��خن این که روایاتي که هر قیامي قبل از قیام مهدي4 را شرک آلود و در 
مسیر طاغوت یاد کرده  اند، باید آن چنان تفسیر شوند که هم با مسلّمات فقهي و احکام امر 
به معروف و نهي از منکر )مبارزة با فس��اد( س��ازگار باشد و هم با قیام هاي متعددي که در 
زمان معصومان: واقع ش��ده و بر آن صّحه نهاده اند، هم آهنگ گردد. براي تفسیر این 

روایات چند راه وجود دارد:
یکم. منظور از آن قیام هایي اس��ت که بدون اذن و اجازة معصومان: یا حاکمان شرع و 

نایبان عام امام در عصر غیبت صورت بگیرد؛
دوم. منظور قیام هایي اس��ت که به قصد دعوت به خویش و نه دعوت به سوي اهداف 

آل محمد6 انجام گیرد که در روایات بارها به آن اشاره شده است؛
سوم. منظور قیام هایي است که در مقاطع خاصي صورت مي گیرد که هیچ گونه آمادگي 
براي این گونه قیام ها نیس��ت و ائم��ه: براي پیش گیري از ای��ن قیام هاي زودرس و 

ناپخته آن جمله ها را فرموده اند و از آن نهي کرده اند.
دعوت هاي عمومي قرآن امت اسالمي را به قیام بر ضد ظالمان و حمایت از مظلومان 

و اقامة قسط و عدل دعوت مي کند:

َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن  (َوَما َلُكْم اَل ُتَقاتُِلوَن يِف َسبِیِل الّل�ِه َواْلُ�ْسَتْضَعِفنَی ِمَن الرِّ
اِلِ َأْهُلَها َواْجَعل َلَنا ِمن َلُدْنَك َولِّیًا  َنا َأْخِرْجَنا ِمْن هِذِه اْلَقْرَیِة الظَّ ِذیَن َیُقوُلوَن َربَّ الَّ
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َواْجَعْل َلَنا ِمن َلُدنَك َنِصریًا)58
چ��را در راه خدا و )در راه( مردان و زنان و کودکاني که 
)به دست س��تم گران( تضعیف شده اند، پیكار نمي کنید؟ 
همان افراد )س��تم دیده اي( که مي گویند: پروردگارا! ما را 
از این ش��هر که اهلش س��تم گرند، بیرون ببر! و از طرف 
خود براي ما سرپرس��تي ق��رار ده و از جانب خود یار و 

یاوري براي ما تعیین فرما.

روشن است که این آیه و هم چنین آیات مشابه آن که در زمینة 
اقامة قس��ط و عدل ی��ا دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالمان س��خن 
مي گوی��د انحصار به زمان و مکان خاص��ي ندارد و یکي از اصول 
زیربنایي اس��الم اس��ت و هر جا مقدم��ات و زمینه هاي این هدف 

مقدس فراهم گردد، باید بدون فوت وقت به آن اقدام نمود.59
ابراهیم امیني نیز در این باره مي نویسد: 

بنابر مفاد حدیث، نهضت هاي غیردیني مردود است، اما 
اگر نهضتي به عنوان دف��اع از دین و حاکمیت احكام و 
قوانین قرآن شكل گیرد، مردود نخواهد بود؛ زیرا در این 
صورت پرچمي در برابر پرچم دین، برافراش��ته نشده و 
رهبري چنین نهضتي طاغوت نیست، بلكه ضد طاغوت 
است. چنین رهبري، مردم را به پرستش خویش دعوت 
نمي کند، بلكه به اطاعت از پروردگار جهان فرا مي خواند. 
چنی��ن پرچمي نه تنها در برابر پرچم قائم آل محمد قرار 
نگرفت��ه، بلكه در مس��یر حكومت جهان��ي آن جناب و 

زمینه ساز آن خواهد بود...60

آذري قمي نیز در پاسخ به روایات این گروه مي نویسد:
چون اف��رادي منحرف ب��ه نام مهدي موع��ود4 قیام 
کرده و مي خواستند از اعتقاد مسلمانان مخصوصاً شیعه 
سوءاستفاده کنند )با توجه به این که مهدي موعود4 که 
برقرار کننده قسط و عدل جهاني و حكومت واحد الهي 
است فردي مش��خص و فرزند امام حسن عسكري7 
اس��ت و داراي ویژگي ها و عالیم خاصي است که حتي 
به اسم و القاب و مادر و پدر و زمان تولدش نیز تصریح 
ش��ده اس��ت( و باز با توجه به این ک��ه ادعاي مهدویت، 
در زم��ان حضرت باق��ر و حضرت ص��ادق: مورد 
سوءاستفاده هاي زیادي قرار مي گرفت و حتي پدر مختار 
معتقد به مهدویت محمد بن حنفیه )که اعتقاد کیس��انیه 
مي باش��د( بوده اس��ت و پیش بیني هم مي شد که قبل از 

تولد حضرت حجت4 و یا در زمان غیبت آن حضرت، 
این گونه سوءاستفاده ها انجام گیرد، لذا ائمه: فرمودند: 
هر کس با ادعاي داشتن آن ویژگي ها که مخصوص قائم 
آل محمد6 اس��ت قی��ام کند، طاغوت اس��ت. باالتر 
از ای��ن حتي در روایات آمده اس��ت که گاهي بعضي از 
اصحاب ائمه: پیش نهاد قیام و مبارزه مس��لحانه را به 
آنان تحت همین عنوان »مهدویت« مطرح مي کردند، ولي 
آن بزرگواران به شدت این فكر را رد کرده و مي فرمودند: 
امامي که باید قیام کند و حكومت جهاني را تشكیل دهد 
ما نیس��تیم، بلكه از فرزندان ما بوده و هنوز هم وقت آن 
نشده است، مانند روایت معّلي بن خنیس که امام دربارة 
اَم  ُه إِنَّ ُؤَلِء بِإَِماٍم َأ َما َیْعَلُموَن َأنَّ ـَ خواستة آنان فرمود: »َما َأَنا هِل
ْفَیاِن 61 من امام آنها نیستم مگر نمي دانند امام آنها  َیْقُتُل السُّ

سفیاني را مي کشد.«

بنابراین، منظور از طاغوت در این گونه روایات آن کسي 
اس��ت که به باط��ل و بدون حقي لب��اس مهدویت را در 
ب��ر کرده و خود را به ج��اي آن حضرت به مردم معرفي 

کند.62

نشستن و همراهی در خانه
دس��ته اي دیگر از روایات به نشس��تن و توقف در خانه سفارش 
کرده اند و شیعیان را از شرکت در هر قیام و مبارزه اي نهي کرده اند. 

این روایات عبارتند از:

یکم. روایتی از امام علي7
امیرمؤمنان7 در خطبه ای در شهر کوفه دربارة خوارج فرموده 

است:

ُكوا بَِأْیِدیُكْم  رِّ وا َعَ� اْلَباَلِء َو اَل حُتَ ْرَض َو اْصِبُ اْلَزُموا اْلَ
ْلُه  َو ُسُیوِفُكْم يِف َهَوى َأْلِسَنتُِكْم َو اَل َتْسَتْعِجُلوا باَِم َلْ ُیَعجِّ
��ُه َلُك�ْم َفإِنَّ�ُه َمْن َم�اَت ِمْنُكْم َع�َ� ِفَراِش�ِه َو ُهَو َعَ�  اللَّ
ِه َو َحقِّ َرُس�ولِِه َو َأْهِل َبْیتِِه َماَت َش�ِهیدًا  َمْعِرَف�ِة َح�قِّ َربِّ
�ِه) َو اْس�َتْوَجَب َثَواَب َما َنَوى ِمْن  (َو َوَقَع َأْجُرُه َعَ� اللَّ
ُة َمَقاَم إِْصاَلتِِه لَِس�ْیِفِه َفإِنَّ لُِكلِّ  یَّ َصالِِح َعَمِلِه َو َقاَمِت النِّ

ًة َو َأَجاًل؛63 يَشْ ٍء ُمدَّ
بر جاي خود محكم بایس��تید، در برابر بالها و مشكالت 
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آیا این طایفه از روایات 
كه وظیفۀ انسان ها 
را نشستن در خانه 
می داند، با روایاتي كه 
انسان هاي عصر غیبت 
را ممتاز مي شمارد و 
حتي اجر هزار شهید 
بدر و احد را براي آنان 
قائل است، جمع كردنی 
و توجیه پذیر است؟ 
آیا نشستن، سكوت، 
گوشه نشیني و كار 
به اجتماع نداشتن این 
مقدار اجر و پاداش دارد

استقامت کنید، شمشیرها و دست ها را در هواي زبان هاي خویش به کار مگیرید 
و آن چه خداوند شتاب در آن را الزم ندانسته شتاب نكنید؛ زیرا هر کس از شما 
که در بس��تر خود با ش��ناخت حق پروردگارش و ح��ق پیامبر6 و اهل بیت 
پیامب��ر6 بمیرد، ش��هید از دنیا رفت��ه و پاداش او بر خداس��ت و ثواب اعمال 
نیكویي که قصد انجام آن را داشته خواهد برد و نیت او ثواب شمشیر کشیدن را 

دارد. همانا هر چیزي را وقت مشخص و سرآمدي است.

ابن میثم بحراني در شرح این خطبه آورده است:
امام7 در این کالم، مردم را از دست زدن به جهاد بدون دستور امامي از فرزندان 
خویش پس از خود برحذر داشته و این در شرایطي است که کسي از آنان براي 
تش��كیل حكومت قیام ننموده باش��د که در این صورت، دست زدن به این گونه 

تحرکات جایز نیست مگر با اشاره و اجازة امام وقت.64

نقد و بررسي داللت
ابن ابي الحدید در شرح این عبارت از خطبه مي نویسد:

امام علي7 با این کالم در صدد آن نیس��ت که مردم کوفه را از رفتن به جنگ 
اهل ش��ام باز دارد؛ زیرا امام7 همواره آنان را از سستي و کوتاه آمدن در جنگ 
با شامیان سرزنش کرده است، بلكه چون تعدادي از یاران امام7 در صدد بودند 
نفاق و فساد تعدادي از افراد فاسد و فاسق کوفه را شناسایي و برمال نمایند و آنان 
را به قتل برس��انند، براي جلوگیري از پراکندگي، تشتت و ایجاد اختالف داخلي 
بین سپاه خود، آنان را از این کار در آن شرایط بازداشته و فرموده است: بنشینید 

و بر بالها صبر کنید.65

بنابراین، فرمایش امیرمؤمنان7 دربارة مورد خاص و شرایط ویژه زمان خود است و 
آن چه ابن میثم بیان نموده خالف ظاهر است.

چرا براي به دس��ت آوردن سیرة امام علي7 و نظر ایشان در برابر ظلم و طاغوت به 
دیگر خطبه هاي ایش��ان توجهي نمي شود؟ کافي است براي روشن شدن نظریة امام7 
در برابر کژي ها به خطبة 27 نهج البالغه مراجعه ش��ود که حضرت چگونه »س��اکنین« و 
»قاعدین« زمانة خود )مردم کوفه( را که به بهانه هاي واهي شانه از زیر بار مسئولیت خالي 

مي کردند، عتاب کرده و فرموده است:

ُتْم َغَرضًا ُیْرَمى ُیَغاُر َعَلْیُكْم َو اَل ُتِغرُیوَن َو ُتْغَزْوَن  َفُقْبح�ًا َلُكْم َو َتَرحًا ِح�نَی رِصْ
�ُه َو َتْرَضْون؛ َو اَل َتْغُزوَن َو ُیْعىَص اللَّ

زشت باد رویتان که هدف تیرهاي دشمن قرار گرفته اید! به شما هجوم مي آورند و 
به آنها هجوم نمي برید، با شما مي جنگند، با آنها نمي جنگید، معصیت خدا مي شود 

و شما به آن رضایت مي دهید.

آیا این طایفه از روایات که وظیفة انس��ان ها را نشس��تن در خانه می داند، با روایاتي که 
انس��ان هاي عصر غیبت را ممتاز مي شمارد و حتي اجر هزار شهید بدر و احد را براي آنان 
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قائل اس��ت، جمع کردنی و توجیه پذیر اس��ت؟ آیا نشستن، سکوت، 
گوشه نش��یني و کار به اجتماع نداش��تن این مق��دار اجر و پاداش 

دارد؟
بدون تردید، این همه ستایش و ارزش مخصوص کساني است 
که همانند مس��لمانان صدر اس��الم و دوران ائمه: با مبارزه و 
جان فش��اني در برابر ظلم ایستادگي کنند وگرنه دین داري در کنج 

عزلت و اجر هزار شهید هم سنخ نیست.

دوم. روایت زّر بن حبیش

ْه�َرَواِن ]إَِل َأْن  7 بِالنَّ ِزرِّ ْب�نِ ُحَبْیٍش َق�اَل: َخَطَب َعيِلٌّ
ْثَنا َعِن  َق�اَل[ َفَق�اَم َرُجٌل َفَق�اَل: َیا َأِم�رَی اْل�ُْؤِمنِ�نَی! َحدِّ
َهْت. ُثمَّ َذَكَر اْلِفَتَن  اْلِفَتِن. َفَقاَل: إِنَّ اْلِفْتَنَة إَِذا َأْقَبَلْت ُش�بِّ
َبْعَدُه ]إَِل َأْن َقاَل[ َفَقاَم َرُجٌل َفَقاَل: َیا َأِمرَی اْلُ�ْؤِمننَِی! َما 
َماِن؟ َقاَل: اْنُظُروا َأْهَل َبْیِت َنبِیُِّكْم َفإِْن  َنْصَنُع يِف َذلَِك الزَّ
وُهْم ُتْؤَجُروا َو  ُخوُكْم َفاْنُصُ َلَبُدوا َفاْلُبُدوا َو إِِن اْسَتْصَ
ُة ُثمَّ َذَك�َر ُحُصوَل اْلَفَرِج  َعُكُم اْلَبِلیَّ اَل َتْس�َتبُِقوُهْم َفَتْصَ

ْمِر667 بُِخُروِج َصاِحِب اْلَ
زر ب��ن حبیش روایت مي کند ک��ه حضرت علي7 در 
نهروان خطبه ایراد مي فرمود، ش��خصي به پا خاس��ت و 
گفت: اي امیرمؤمنان دربارة فتنه ها س��خن بگو. حضرت 
فرم��ود: فتنه ها هنگام��ي که روي مي آورند، ش��بهه ناك 
هس��تند. س��پس پاره اي از فتنه ها را بر ش��مرد. شخص 
دیگري از جا برخاس��ت و گف��ت: اي امیرمؤمنان در آن 
زمان چه کنیم؟ حضرت فرمود: به اهل بیت پیامبرتان نگاه 
کنید، اگر آنها درنگ کردند و ایس��تادند، شما هم توقف 
کنید و اگر از ش��ما یاري طلبیدند، به یاري آنها بشتابید 
تا اجر و پاداش ببرید و هرگز از آنها س��بقت نگیرید که 
مصیبت ها و مشكالت شما را فرا خواهد گرفت. سپس 
امام7 بشارت فرج و پیروزي به وسیلة خروج صاحب 

االمر4 را بیان فرمود.

این حدیث قس��متي از خطبه ای طوالني اس��ت که در ابتدای 
کتاب الغارات67 درج ش��ده و قس��متي از آن نی��ز در نهج البالغه68 
آمده است و نظیر همین روایت نیز در کتاب سلیم بن قیس هاللي 
به صورت مفصل مطرح ش��ده است69 که خواهان سکون و توقف 

است و از قیام نهي مي کند.

نقد و بررسي داللت
فتنه های��ي که در این حدیث بیان ش��ده درب��ارة زمان بني امیه 
است. بسیار روشن است که در آن ایام اهل بیت: با حضورشان 
در جامعه، مرجع مردم بودند و این روایت اش��اره به همین مس��ئله  
است که در صورت توقف اهل بیت: شما نیز متوقف باشید. در 
حقیقت این حدیث تأکیدي بر مرجعیت اهل بیت: است که همراهي 
آن��ان در ه��ر صورت ضرورت دارد و تقدم ی��ا تأخر از آنان به هیچ 

وجه جایز نیست.
به عبارت دیگر، این حدیث بر محوریت اهل بیت: در همه 
حال خصوصًا بروز فتنه ها تأکید دارد، یعني اگر اهل بیت: قیام 

و یا قعود داشتند، شما نیز همان طور باشید.
اصواًل در زمان فتنه عزلت و خانه نش��یني ممدوح اس��ت.70 امام 

جواد7 هم مي فرماید:

و قبل ذلك فتنة رّش... فمن أدرك ذلك الّزمان فلیّتق اهلل 
و لیكن من احالس بیته؛

پی��ش از آن روز موعود فتنة جان کاهي اس��ت... هر کس 
چنین زماني را درك کن��د، گلیمي از گلیم هاي خانه اش 

باشد.

آذري قمي از این تأکید چنین استفاده کرده  است:
پس معلوم مي ش��ود، قبل از قیام قائم4 و رسیدن فرج 
نهایي به دس��ت آن حضرت، قیام ها و خروج هایي که از 
طرف ائمه: و یا به وس��یلة نواب آنان ممكن اس��ت 
وقوع پیدا کند، هرگز از نظر ش��رعي ممنوعیت ندارد. پر 
واضح اس��ت که فتح  نهایي جهان ش��مول به دست هیچ 
کس ج��ز امام معص��وم7 نخواهد ب��ود و آن را فقط 
باید در قیام مه��دي موعود4 و در ظهور آن حضرت 

جست وجو کرد.71

سوم. روایت جابر

أخبن�ا أمح�د بن حممد ب�ن س�عید، عن ه�ؤالء الرجال 
الربع�ة، ع�ن ابن حمب�وب و أخبن�ا حممد ب�ن یعقوب 
الكلین�ي أبوجعف�ر ق�ال: حدثن�ي ع�يل ب�ن إبراهیم بن 
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هاش�م ع�ن أبیه ق�ال: و حدثني حممد بن عم�ران قال: حدثنا أمح�د بن حممد بن 
عیس�ى قال: و حدثني عيل بن حممد و غریه عن س�هل بن زیاد جیعا عن احلسن 
ب�ن حمبوب ]قال[ و حدثنا عبد الواح�د بن عبداهلل الوصيل عن أيب عيل أمحد بن 
حممد بن أيب نارش، عن أمحد بن هالل، عن احلسن بن حمبوب، عن عمرو بن أيب 
القدام، عن جابر بن یزید اجلعفي قال: قال أبو جعفر حممد بن عيل الباقر72:7 
ی�ا جابر ال�زم الرض و ال حتّرك یدًا و ال رجاًل حتى ت�رى عالمات أذكرها لك 
إن أدركته�ا: أّول�ا اخت�الف بني العب�اس... و مناد ینادي من الس�امء و يیئكم 

الصوت من ناحیة دمشق بالفتح... و رایة السفیان.
... جابر بن یزید جعفي مي گوید: امام باقر7 مي فرماید: اي جابر! بر زمین بنشین 
)خانه نشین باش( و دست و پایي حرکت مده )فعالیتي نكن( تا نشانه هایي را که 
برایت یاد مي کنم ببیني اگر بدان برس��ي: نخستین آنها اختالف بني عباس است... 
و آوازدهنده اي از آسمان ندا کند و شما را آوازي از جانب دمشق به فتح برسد... 

و پرچم سفیاني...

بناب��ر این روایت، فعالیت و قیام در این عصر نهي ش��ده و نشس��تن در خانه وظیفة همگان 
است.

چهارم. روایت جابر
کتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن ابراهیم بن جبیر، عن جابر قال: محمد 

بن علي7:

ُك  ْ َمْیَل�َة َو التُّ وُم الرُّ ْك ِرْجَلْیَك َحتَّ�ى َیْنِزُل الرُّ �رِّ ْرِض َو اَل حُتَ َك َعَ� اْلَ َض�ْع َخ�دَّ
اجْلَ�ِزیَرَة َو ُیَناِدَي ُمَناٍد ِمْن ِدَمْشَق؛73

جاب��ر مي گوید: امام محم��د باقر7 فرمودند: صورت��ت را روي زمین بگذار و 
پاهایت را تكان مده تا زماني که سپاه روم در رمیله و لشكر ترك در جزیره فرود 

آیند و ندایي از سمت دمشق و ندا دهنده ای از دمشق ندا دهد به پا خیزد.

از این روایت اس��تفاده مي شود که تا بروز عالیم ظهور امام مهدي4 نباید حرکت و 
قیام نمود، بلکه وظیفه غنودن و خانه نشیني است.

پنجم. روایت جابر

عيل بن أمحد عن عبید اهلل بن موسى العلوي عن حممد بن احلسنی، عن حممد بن 
سنان، عن عامر بن مروان عن منخل بن جیل، عن جابر بن یزید، عن أيب جعفر 
الباقر7 أّنه قال: اس�كنوا ما س�كنت الساموات و الرض � أي ال ترجوا ع� 
أح�د � ف�إن أمركم لیس به خفاء أال إّنا آیة من اهلل عّز و جّل لیس�ت من الناس 
)1(أال إن�ا أض�وأ من الش�مس ال تفى ع� بّر و ال فاجر، أ تعرف�ون الصبح؟ فإّنا 
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كالصبح لیس به خفاء؛74
جابر بن یزید از امام باقر7 روایت کرده که آن حضرت 
فرمود: تا آس��مان و زمین س��اکن است شما نیز ساکن و 
بي جنبش باش��ید � یعني بر هیچ کس خروج نكنید � که 
کار شما پوشیدگي ندارد. بدانید که آن نشانه اي از جانب 
خداي عّز و جّل اس��ت نه از جانب مردم، بدانید که آن 
از آفتاب روش��ن تر است و بر نیكوکار و زشت کار پنهان 
نخواهد ماند. آیا صبح را مي شناس��ید؟ آن نشانه همانند 

صبح است که پنهان نیست.

نقد و بررسي داللت
در این سه روایت که جابر از امام محمد باقر7 روایت کرده، 
بس��یار روش��ن و بدیهي است که امام از ش��خص جابر نشستن و 
همراه نش��دن با گروه هایي را خواسته که دست به قیام زده اند. لذا 
بعید اس��ت که امام7 بی مقدمه و بدون مس��ئله ای در جامعه به 

جابر این گونه فرموده باشد.
بنابراین، اّواًل مخاطب این فرمایش امام7 جابر اس��ت و بعید 
نیس��ت جابر ویژگي هاي خاصي مانند س��دیر داشته که امام7 
این گونه او را خطاب کرده است. )در روایت بعدي شخصیت سدیر 

و افرادي مانند او بررسي مي شود؛(
ثانیًا احتمال دارد امام7 بر اس��اس تقیه این س��خنان را بیان 

فرموده باشد؛
ثالثًا بعید نیس��ت غرض اصلي امام7 بیان نشانه هاي ظهور 
امام مهدي4 باشد؛ زیرا جابر مي پنداشته که زمان این امام7 
زمان ریش��ه کن ش��دن ظلم ها و فش��ارها و فسادهاست و چه بسا 
افرادي در آن زمان ادعاهایي مي نموده اند و امام در صدد این بوده 
که قبل از بروز این عالمت ها، تحریک و تحرک هاي جامعه را که 

ادعاهاي بزرگي داشتند، خنثا کند.
در هر صورت، امثال این گونه روایت ها نمي تواند با ادلة محکم 

و قطعي جهاد و امر به معروف و نهي از منکر مقابله نماید.

ششم. روایت علي بن اسباط

و حدثن�ا حممد بن مه�ام قال: حدثني جعفر بن حممد بن 
مال�ك الفزاري قال: حدثني حممد بن أمحد، عن عيل بن 
أس�باط عن بعض أصحابه عن أيب عبداهلل7 أنه قال: 

كف�وا ألس�نتكم و الزم�وا بیوتكم، فإن�ه ال یصیبكم أمر 
تّص�ون به أبدًا و یصیب العامة و ال ت�زال الزیدیة وقاًء 

لكم أبدا؛75
علي بن اسباط به واسطة یكي از یارانش از امام صادق7 
روای��ت کرده که آن حضرت فرم��ود: زبان هایتان را نگاه 
دارید و در خانه هاي خود بنش��ینید ک��ه هرگز کاري که 
مخصوص ش��ما باش��د دامن گیرتان نشود بلكه همگاني 

باشد و همواره زیدیه سپر بالي شما باشند.

ای��ن حدیث به درنگ کردن در منزل س��فارش کرده و وظیفة 
انسان ها را در این عصر خانه نشیني و ترک هرگونه قیام و مبارزه اي 

دانسته است.

نقد و بررسي داللت

امام صادق7 در این روایت، زیدیه را س��پر بال براي شیعیان 
معرفي فرموده که مشخص است در آن دوران موجي علیه حکومت 
برخاس��ته ش��ده بود و حاکم وقت درصدد خاموش کردن و به سر 
جا نش��اندن آن حرکت بوده اس��ت. لذا امام از ش��یعیان مي خواهد 
براي نجات از این درگیري در خانه بنش��ینند و بر طرفداري یا ّضد 
هیچ طرفي س��خن نگویند و همان گروهي که )زیدیه( حکومت را 

تحریک کرده، مورد خطاب یا عتاب قرار مي گیرند.
بنابر اعتقاد زیدیه امام کس��ي اس��ت که »قائم بالسیف« باشد. 
لذا بعد از ش��هادت امام حس��ین7 به دنبال زی��د راه افتادند و از 
همراهي با امامت امام س��جاد7 سرباز زدند و در طول دوران به 
دنبال س��رنگوني یا ضربه زدن به نظام ظل��م و جور بودند. لذا بعید 
نیس��ت در دوران امامت امام جعفر صادق7 با برپایي ش��ورش 
و نهض��ت، حکومت ج��ور را تحری��ک کرده و حکوم��ت درصدد 
پاس��خ گویي بوده که امام7 بر اس��اس مصلحت و حفظ شیعیان 
دس��تور مي فرمایند: در خانه بنش��ینید! منطق اهل بیت: چنین 
بوده که ش��یعیان را از دامن زدن و غرق ش��دن ب��ه فتنه ها بر حذر 

می داشته اند. امام علي7 هم دستور مي دهد:

ٌع  َك�بَ َو اَل َضْ ُب�وِن اَل َظْهٌر َفرُیْ ُك�ْن يِف اْلِفْتَن�ِة َكاْبِن اللَّ
َفُیْحَلَب 76

به هنگام فتنه ها مانند بچه شتر باشید که نه پشت دارد تا 
سواري دهد و نه پستاني که از آن شیر بدهد.
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بنابر اعتقاد زیدیه امام 
كسي است كه »قائم 
بالسیف« باشد. لذا 
بعد از شهادت امام 
حسین7 به دنبال 
زید راه افتادند و از 
همراهي با امامت امام 
سجاد7 سرباز زدند 
و در طول دوران به 
دنبال سرنگوني یا 
ضربه زدن به نظام ظلم 
و جور بودند. لذا بعید 
نیست در دوران امامت 
امام جعفر صادق7 
با برپایي شورش و 
نهضت، حكومت جور را 
تحریك كرده و حكومت 
درصدد پاسخ گویي 
بوده كه امام7 بر 
اساس مصلحت و 
حفظ شیعیان دستور 
مي فرمایند: در خانه 
بنشینید

علي اکب��ر مهدي پور در برابر ای��ن روایات، دوازده طایفه از روایات را برمي ش��مارد که 
مخالف این روایات است77 و توجیه درست این اختالف را همین فرمایش امیرمؤمنان7 

مي داند، یعني این دسته از روایات ناظر به زمان فتنه است.

هفتم. روایت سدیر

ٍد،  مَّ ٍد، َعْن ُعْثاَمَن ْبِن ِعیَس�ى، َعْن َبْكِر ْبِن حُمَ مَّ َد ْبِن حُمَ ٌة ِمْن َأْصَحابَِنا، َعْن َأمْحَ ِعدَّ
�ِه7: َیا َس�ِدیُر اْل�َزْم َبْیَتَك َو ُكْن ِحْلس�ًا ِمْن  َع�ْن َس�ِدیٍر َقاَل: َق�اَل َأُب�و َعْبِداللَّ
ْفَیاِنَّ َقْد َخَرَج َفاْرَحْل  َهاُر َفإَِذا َبَلَغَك َأنَّ السُّ ْیُل َو النَّ َأْحاَلِسِه َو اْسُكْن َما َسَكَن اللَّ

إَِلْیَنا َو َلْو َعَ� ِرْجِلك ؛78
امام صادق7 به سدیر مي فرماید: اي سدیر! مالزم خانه ات باش و چون پالسي 
از پالس هاي خانه ات و تا ش��ب و روز آرامش دارند تو نیز آرام و ساکن باش و 
چون به تو خبر رسید که سفیاني خروج کرده هرچند پیاده به سوي ما کوچ کن!

ممکن اس��ت اهل سکوت، به این روایت استناد کنند و این روایت را منحصر به سدیر 
ندانند، بلکه بر همه واجب اس��ت که تا خروج س��فیاني و قیام قائم4 سکوت کنند و از 

قیام و خروج خودداري ورزند.79

نقد و بررسي داللت
براي روشن شدن مفهوم این روایت ذکر دو نکته الزم است:

ـ شأن صدور روایت

در پای��ان حاکمیت ننگین بني امی��ه و ایجاد حرکت هاي انقالبي مردمي در گوش��ه و 
کنار جهان اس��الم علیه مروان حمار آخرین خلیفة اموي، غالمان و یاران ابراهیم عباسي 
در اط��راف زندان کوفه ب��ه نوجوان غریبه اي برخورد  کردند که توج��ه آنها را جلب نمود. 
در پرس وجو از او متوجه ش��دند نام او ابومس��لم اس��ت که به همراه پدرش از اصفهان به 
آذربایجان رفته و از آن جا به دلیل دس��تگیري دو تن از دوس��تان پدرش توسط کارگزاران 
حکومت بني امیه به کوفه کش��یده ش��ده اس��ت و براي مالقات آنان اطراف زندان پرسه 

مي زند.
یاران ابراهیم، ابومس��لم را به همراه خود به نزد ابراهیم بردند که در تدارک قیام علیه 
بني امیه بود و ابراهیم از او بسیار خوشش آمد و گفت: »هذا عزلة من العزل« این تکه اي از 
تکه هاس��ت. ابراهیم، ابومسلم را در کنار خودش نگه  داشت و ابومسلم ناراضي از حکومت 
جائران��ة بني امی��ه، در کنار ابراهی��م خود را براي قیام آماده ک��رد و پس از مدتي از طرف 
ابراهیم با عنوان رهبر و پرچم دار قیام ناحیة خراس��ان اعزام شد. ابومسلم در خراسان قیام 
خ��ود را آغ��از کرد و در مقاب��ل حکومت بني امیه، مردم را به خالف��ت و حاکمیت یکي از 

فرزندان بني هاشم که منظورش ابراهیم عباسي بود، دعوت کرد.
اما پس از مدتي، جاسوسان بني امیه، جریان ابراهیم را فهمیدند و او را دستگیر  کردند. 

)1(
ور

 ظه
ش از

ي پی
م ها

 قیا
ي

ّه نف
 ادل

ي
رس

بر

175

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


مروان حمار هم با فرو بردن سر او در »دیگ نوره« او را خفه کرد 
و از بین  برد.

ابومسلم پس از شنیدن خبر قتل ابراهیم، مردم را به حمایت از 
برادرش سفاح، دعوت کرد و با رشادت ها و لشکرکشي هاي خود و 
حمایت مردم که به حکومت یک نفر از بني هاش��م دل بسته بودند، 
مروان حمار را شکس��ت دادند و بدین وسیله یکي از مقربان درگاه 
س��فاح شد تا جایي که در ظاهر س��فاح خلیفه و حاکم جامعه بود، 

ولي ابومسلم کارهاي حکومت را اداره مي کرد.80
درست در همان ایام جنگ ابومس��لم با بني امیه، افرادي مانند 
س��دیر تصور مي کردند که ابومسلم، خالفت را به امام صادق7 
واگ��ذار خواهد کرد و امام��ت آن حضرت را خواه��د پذیرفت. اما 
ام��ام7 از وضعیت آنان ب��ه خوبي آگاه بود و کالم ایش��ان نیز 
مربوط به همان زمان اس��ت. دانس��تن این فضا، براي فهم روایت 

الزم است.

ـ شخصیت سدیر

س��دیر ش��خصیت عجیب، متغیر و پیچیده اي داشته است. نزد 
امام صادق7 س��خن از س��دیر به میان آمد. ام��ام در وصف او 
فرمود: »سـدیر عصیدة بکّل لون81 سدیر پیچیده شده به هر رنگي 
است.« یعني موضع ثابت و پابرجایي ندارد و هر روز، رنگ عوض 
مي کند و یا به قولي او از حزب باد اس��ت. هر طرف که باد بوزد او 

نیز اهل آن طرف است.
برخي در توضیح این کالم امام صادق7 نوش��ته اند که گویا 
بنابرای��ن حدی��ث، وي با رنگ هاي گوناگون گ��ره خورده و فردي 
بوده احساس��ي مزاج که از جهت فکر و دقت به یک طریق واحد 
پابرجا نبوده اس��ت.82 این کالم بدان معنا نیس��ت ک��ه او به تقیه 
پای بند بوده و در برخورد با هر فرقه اي به رنگ آنان در مي آمده تا 
خود را حفظ کند، چنان که از این حدیث این گونه در تنقیح المقال 
برداشت می ش��ود؛ زیرا اگر او این گونه تقیه را رعایت مي کرده، به 
زندان نمي افتاد، با وجود این که از امام صادق7 وارد شده که به 

زید شحام فرمود: 

ی�ا ش�حام! إن طلبت إل إلي يف س�دیر و عبد الس�الم 
ب�ن عب�د الرمح�ن و كان�ا يف الس�جن فوهبه�ام يل و خ� 

سبیلهام؛83

اي شحام! من براي سدیر و عبدالسالم که در زندان بودند 
خداوند را خواندم )یعني آزادي آنها را از خدا خواستم(. 
پس خداوند آن دو را به من بخش��ید و راه آزادي آن دو 

را گشود.

از بررس��ي و تتبع در احواالت او مش��خص مي شود، سدیر اهل 
قیام نبوده و همواره احساس��اتش بر تدبیر و تفکرش غلبه مي کرده 
اس��ت. وي از کس��اني بوده که گمان مي کرده امام صادق7 را 
مي توان جوزده نمود تا در آن دوران بس��یار حس��اس قیام کند. به 
همین جهت، همواره بر ام��ام اصرار مي ورزید تا خروج نماید. امام 
ص��ادق7 ه��م با این روایت ب��ه او  فهماند که فع��اًل زمان قیام 
نیست و آن حکومت جهاني حضرت قائم4 عالمتي چون خروج 
س��فیاني دارد. لذا امام7 س��دیر و افرادي همانند او را که تحت 
تأثیرات، احساسات و زمان خود گمان مي کردند زمان قیام و خروج 
فرا رسیده، با این بیان ارشاد مي فرماید: »االن زماني است که باید 
در خانه هاي خودتان بنش��ینید و خود و دیگران را به هالکت و ما 

را به زحمت نیندازید.«
روایتي دیگر از س��دیر ش��خصیت او را بیش��تر واضح مي سازد. 
س��دیر صیرفي مي گوید: ب��ر امام صادق7 وارد ش��دم و عرض 
کردم: به خدا سوگند! نشستن براي شما روا نیست. حضرت فرمود: 
چرا اي سدیر؟ گفتم: به دلیل اطرافیان و پیروان و یاراني که دارید. 
به خدا س��وگند! اگر امیرمؤمنان7 به اندازة شما طرفدار و پیرو و 
یار داش��ت، قبایل تیم و عدي )قبیله ابوبکر و عمر( در خالفت وي 
طم��ع نمي ورزیدند. حضرت فرمود: تعداد آن��ان چه اندازه مي تواند 
باش��د؟ گفتم: صد هزار! حضرت فرمود: صد هزار؟ گفتم: بله، بلکه 
دویس��ت هزار! حضرت فرمود: دویس��ت هزار؟ گفت��م: بله و بلکه 
نصف دنیا! حض��رت7 چیزي نفرمود. بعد از لحظه اي فرمود: آیا 
مي توان��ي همراه ما به »ینبع« )محل��ي در نزدیکي مدینه( بیایي؟ 
عرض ک��ردم: بله! حضرت دس��تور فرمود االغ و اس��تري را زین 
کردند. من س��بقت گرفتم و بر آن سوار شدم. حضرت فرمود: االغ 
براي من راحت تر اس��ت. لذا من از االغ پیاده و س��وار استر شدم و 
حضرت نیز س��وار بر االغ ش��د و به اتفاق هم از شهر خارج شدیم. 
هنگام نماز شد. حضرت فرمود: اي سدیر! پیاده شو تا نماز بخوانیم. 
پس فرمود: نه این زمین ش��وره زار است و نماز در آن جایز نیست. 
راه را ادام��ه دادی��م تا به زمیني رس��یدیم که خ��ال آن قرمز بود. 
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ابان و ابوبكر 
حضرمي نظر 
امام صادق7 را 
براي پیوستن به 
قیام سیاه جامگان 
درخواست كردند. 
امام نیز به صراحت 
فرمود: پرچم هاي 
سیاه برافراشته 
در خراسان را 
یاري نكنید و در 
خانه هایتان بنشینید

حضرت به پسر بچه اي نگاه کرد که چند بزغاله را مي چراند و فرمود:

َلْو َكاَن يِل ِشیَعٌة بَِعَدِد َهِذِه اجْلَِداِء َما َوِسَعنِي اْلُقُعوُد؛
اگر من به اندازة این بزغاله ها شیعه داشتم سكوت و نشستن برایم جایز نبود.

آن گاه از مرکب پیاده شدیم و نماز خواندیم، هنگامي که از نماز فارغ شدیم، به بزغاله ها 
نگاه کردم و آنها را شمارش کردم. دیدم تعدادشان هفده رأس است.84

از این روایت هم شخصیت سدیر و هم شرایط زمان و وضعیت دوران امام صادق7 
مش��خص مي ش��ود، یعني در دوراني که امام7 س��دیر صیرفي را امر به خانه نش��یني و 
سکوت مي کند، براي امام7 هفده یار واقعي و مخلص و جان بر کف وجود ندارد. آیا در 
ش��رایطي که هیچ عّده و ُعّده اي در کار نیس��ت، راهي جز سکوت می توان برگزید؟ در هر 
ص��ورت با توجه به این دو نکت��ه از این روایت الغاي خصوصیت نمی توان کرد و گفت در 

این عصر نیز وظیفة همگان خانه نشیني و سکوت است.

هشتم. روایت ابو بکر حضرمي

حدثنا أمحد بن حممد بن سعید قال: حدثني يیى بن زكریا بن شیبان قال: حدثنا 
یوس�ف بن كلیب الس�عودي قال: حدثنا احلكم بن س�لیامن، عن حممد بن كثری 
ع�ن أيب بك�ر احلرضمي قال: دخلت أنا و أبان ع�� أيب عبداهلل7 و ذلك حنی 
ظهرت الرایات الس�ود بخراس�ان فقلنا: ما ترى؟ فقال اجلسوا يف بیوتكم، فإذا 

رأیتمونا قد اجتمعنا ع� رجل فاندوا إلینا بالسالح؛85
ابوبكر حضرمي مي گوید: من و ابان بر امام صادق7 وارد شدیم و این مقارن با 
زماني بود که پرچم هاي سیاه در خراسان ظهور کرده بود. عرض کردیم: نظر شما 
چیست؟ حضرت فرمودند: در خانه هاي خود بنشینید، هر گاه دیدید ما بر مردي 

گرد آمده ایم، شما نیز با سالح به یاري ما برخیزید.

از این روایت ممکن اس��ت اس��تفاده ش��ود که امام صادق7 به هنگام بروز برخي از 
قیام ه��ا اجازة همراه��ي کردن را صادر نفرمودند، بلکه از همراه��ي کردن منع کردند. لذا 
بای��د تا زمان ظهور امام مه��دي4 از هر نوع قیامي برحذر بود و با هیچ قیام و انقالبي 

بیعت نکرد.

نقد و بررسي داللت
بنابر این روایت، بس��یار واضح اس��ت که ابان و ابوبکر حضرمي نظر امام صادق7 را 
براي پیوستن به قیام سیاه جامگان درخواست کردند. امام نیز به صراحت فرمود: پرچم هاي 

سیاه برافراشته در خراسان را یاري نکنید و در خانه هایتان بنشینید.
لذا این حدیث هیچ ارتباطي با نهي از قیام در عصر غیبت ندارد؛ زیرا قیام ابومس��لم در 
)1(خراس��ان براي یاري رساندن به اهل بیت: نبود و اگر شعاري مي دادند که برخي افراد 
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فریب آن را مي خوردند، امام7 ماهیت آن نهضت را می دانس��ت 
ش��یعیان را از همراهی آن نهی می فرم��ود. بنابراین، چنان چه قیام 
و انقالبي در صدد یاري رس��اندن به اهل بیت:باش��د، به گونة 

تخصصی از دایرة حکم این روایات خارج است.

نهم. روایت ابو بصیر

حدثن�ا أمح�د بن حممد بن س�عید ابن عق�دة الكويف قال: 
حدثن�ا أمحد بن یوس�ف بن یعقوب اجلعفي أبو احلس�ن 
ق�ال: حدثنا إس�امعیل بن مهران قال: حدثنا احلس�ن بن 
ع�يل ب�ن أيب مح�زة عن أبی�ه و وهیب بن حف�ص عن أيب 
بصری، عن أيب عبداهلل7 قال: إنه قال يل أيب7: ال بّد 
لنار من آذربیجان ال یقوم لا يش ء و إذا كان ذلك فكونوا 
أح�الس بیوتكم، و ألبدوا ما ألبدنا، فإذا حترك متحركنا 
فاس�عوا إلیه و لو حبوًا، و اهلل لكأّن أنظر إلیه بنی الركن 
و القام یبایع الناس ع� كتاب جدید، ع� العرب شدید 

و قال: ویل لطغاة العرب من رش قد اقتب؛86
ابوبصیر از ام��ام صادق7 روایت کرده که آن حضرت 
فرمود: پدرم به من فرمود: ناگزیر آتشي از ناحیة آذربایجان 
زبانه خواهد کشید که هیچ چیز در مقابلش نتواند ایستاد؛ 
چون چنین شود خانه نشین باشید )بي طرف بمانید( و تا 
آن گاه که ما در خانه نشسته ایم، شما نیز خانه نشین باشید 
و چون کسي که از طرف ما حرکت مي کند فعالیت خود 
را آغ��از کرد، به س��وي او � اگر چه با دس��ت و زانو � 
بشتابید. به خدا سوگند! گویي هم اکنون به او مي نگرم که 
میان رکن و مقام به فرماني جدید از مردم بیعت مي گیرد؛ 
فرماني که بر عرب س��خت گران اس��ت و پدرم فرمود: 

واي بر سرکشان عرب از شّري که نزدیك شده است.

از این روایت این گونه اس��تفاده مي شود که تا زمان ظهور امام 
مه��دي4 باید در خانه نشس��ت و منتظر زمان ظهور بود. وقتي 
قیام جهاني امام زمان7 آغاز ش��د، باید حرکت و قیام کرد و به 

انقالب حضرت لبیک گفت و آن را یاري کرد.

نقد و بررسي داللت
روایت اشارة مستقیم به فتنه هایي کرده که از سمت آذربایجان مانند 

آتش شعله ور مي شود. در این هنگام امر به خانه نشیني شده است.
بسیار روشن است که در هنگام بروز و ظهور فتنه هر کس قیام 
کند، نابود مي ش��ود. لذا اهل بیت: اف��راد را از درگیري و قیام 
با این گونه مس��ائل برحذر داش��ته اند و فرموده اند: به ما نگاه کنید 
تا هنگامي که ما در خانه نشس��ته ایم ش��ما نیز خانه نشین باشید و 

اقدامي نکنید.
اما آیا قیام در غیر زمان فتنه جایز نیس��ت؟ قطعًا این روایت در 
مقام پاسخ به این سؤال نیست و باید به متون دیگر رجوع کرد که 
البته در روایات دیگر به قیام براي اصالح زمانی س��فارش شده که 

شرایط و زمان مناسب باشد.

دهم. روایت حسین بن خالد

أخبنا حمم�د بن حممد ، قال أخ�بن الشیف أبو حممد 
أمح�د ب�ن حممد بن عیس�ى العل�وي الزاهد، ق�ال حدثنا 
حی�در بن حممد ب�ن نعیم الس�مرقندي، ق�ال حدثنا أبو 
عم�رو حممد ب�ن عمر الكش، ق�ال: حدثن�ا محدویه بن 
ن�ص، ع�ن حمم�د ابن عیس�ى، عن احلس�نی ب�ن خالد، 
ق�ال قلت ليب احلس�ن الرضا7: إن عب�داهلل ابن بكری 
كان ی�روي حدیث�ا و یتأول�ه، و أن�ا أح�ب أن أعرض�ه 
علی�ك. فق�ال ما ذلك احلدی�ث؟ قلت: ق�ال ابن بكری: 
حدثن�ي عبید ب�ن زرارة، قال كنت عن�د أيب عبداهلل7 
أی�ام خروج حممد ب�ن عبداهلل بن احلس�ن، إذ دخل علیه 
رجل من أصحابنا، فقال له: جعلت فداك، إن حممد بن 
عب�داهلل قد خ�رج، و أجابه الناس، ف�ام تقول يف اخلروج 
معه؟ فقال أبو عبداهلل7: »اس�كن ما سكنت السامء و 
الرض.« فقال عب�داهلل بن بكری: فإذا كان المر هكذا، 
و ل یك�ن خ�روج ما س�كنت الس�امء و الرض، فام من 
قائ�م و ال م�ن خ�روج. فق�ال أبواحلس�ن7: ص�دق 
أبوعب�داهلل7، و لی�س المر ع�� ما تأول�ه ابن بكری، 
إنام قال أبوعبداهلل7: اس�كنوا ما س�كنت الس�امء من 

النداء، و الرض من اخلسف باجلیش؛87
حسین بن خالد روایت مي کند که به امام رضا7 عرض 
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بسیار روشن 
است كه در هنگام 
بروز و ظهور فتنه 
هر كس قیام كند، 
نابود مي شود. لذا 
اهل بیت: افراد 
را از درگیري و قیام 
با این گونه مسائل 
برحذر داشته اند و 
فرموده اند: به ما نگاه 
كنید تا هنگامي كه ما 
در خانه نشسته ایم 
شما نیز خانه نشین 
باشید و اقدامي نكنید

کردم: عبداهلل بن بكیر حدیثي را روایت مي کند و من دوس��ت دارم آن را بر شما 
عرضه دارم. حضرت فرمود: آن حدیث چیست؟ گفتم: ابن بكیر مي گوید عبید بن 
زراره گفت: در زماني که محمد بن عبداهلل بن حس��ن قیام کرده بود، من خدمت 
امام صادق7 بودم، یكي از اصحاب وارد ش��د و گفت: فدایت شوم محمد بن 
عبداهلل خروج کرده است، نظرتان در همراهي کردن او چیست؟ حضرت فرمود: 

»تا هنگامي که آسمان و زمین آرام هستند، آرام باشید.« 

عبداهلل بن بكیر گفت: اگر جریان چنین اس��ت که تا مادامي که زمین و آس��مان 
ساکن است شورش و قیام نباید صورت گیرد، پس هرگز قیام و رهبري که قیام 
کند نخواهد بود. امام رضا7 فرمود: بله ابوعبداهلل7 راس��ت گفته اس��ت، اما 
مسئله آن طور نیست که ابن بكیر تأویل نموده، بلكه امام صادق7 خواسته است 
بفرماید تا آن گاه که آس��مان از صدا )صیحة آس��ماني( و زمین از فرو بردن لشكر 

)سفیاني( ساکت است شما هم ساکت باشید.

بنابراین روایت بر س��کوت و س��کون تا زمان بروز عالیم ظهور س��فارش شده است و 
نباید برخالف این نوع روایت ها در این زمان قیام و انقالب نمود. از این حدیث نیز استفاده 

مي شود که قیامي قبل از قیام مهدي4 نباید واقع شود.88

نقد و بررسي داللت
چنان که گذش��ت، محمد ب��ن عبداهلل ادعاي مهدویت داش��ته و م��ردم را به خود فرا 
می خوانده و امام7 مي فرماید: براي قیام امام مهدي4 دو نشانه وجود دارد، پس هر 

کسي قبل از این دو عالمت ادعاي مهدویت کند، از وي نپذیرید و همراهي اش نکنید.
از این رو، این روایت داللتي بر س��کوت و س��کون در این عصر در مقابل بدعت ها و 

کژي ها ندارد. انسان موظف است همیشه در برابر بدي ها خروج و قیام نماید.
برخي در جواب این روایت نوشته اند:

در این روایت شخص سؤال کننده و شرایط سؤال و جلسه اي که در آن سؤال شده 
مشخص نیست. احتمال مي رود در جلسه جاسوسي حضور داشته است که امام 
صادق7 به نحو اجمال جواب مي دهند، به گونه اي که ایهام این معنا را داش��ته 
باش��د که خروج و قیام به طور کلي جایز نیست، چنان که بكیر نیز همین معنا را 

برداشت نمود.89

ولي این احتمال صحیح به نظر نمي رس��د؛ زیرا امام رضا7 فرمایش امام صادق7 
را تأیید و توضیح مي دهند.

یازدهم. روایت ابو بصیر

أمح�د ب�ن إدری�س عن عيل بن حمم�د، عن الفضل بن ش�اذان، ع�ن حممد بن أيب 
عمری، عن احلسنی بن أيب العالء عن أيب بصری، عن أيب عبداهلل7 قال: لا دخل 
س�لامن الكوف�ة و نظر إلیها، ذكر ما یكون م�ن بالئها، حّتى ذكر ملك بني 
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أمیة و الذین من بعدهم، ثم قال: فإذا كان ذلك فالزموا 
أح�الس بیوتكم، حتى یظه�ر الطاهر بن الطاهر الطهر 

ذو الغیبة الشید الطرید؛90
ابوبصیر مي گوید: امام جعفر صادق7 فرمود: هنگامي 
که سلمان وارد کوفه شد و به آن شهر نگاه کرد، بالهایي 
را که به کوفه مي رسد، ذکر کرد تا به حكومت بنو امیه و 
حوادث بعد آن رسید. سپس گفت: هنگامي که این چنین 
ش��د، مانند فرش ه��اي خانه هایتان باش��ید )درون خانه 
بنشینید( تا فردي که پاکیزه فرزند پاکیزه، صاحب غیبت 

و تنها و یگانه است، ظهور کند.

از این روایت این گونه اس��تفاده مي ش��ود که ت��ا زمان ظهور امام 
مهدي4 به نشستن در خانه امر کرده اند. لذا حرکت، قیام و انقالب 

به صالح نیست و هر گونه تحرکي برخالف متون روایي است.

نقد و بررسي داللت
در این روایت حضرت سلمان به هنگام بروز و ظهور فتنه هایي 
مانن��د حکوم��ت بنو امیه و حوادث پیرامون آن امر به خانه نش��یني 
نموده اند که بس��یار مسئله روشن و پذیرفتنی است؛ زیرا به هنگام 
ش��عله ور ش��دن فتنه، باید از آن دوري کرد و خود را نجات داد، اما 
این مسئله که در روایات دیگري نیز منعکس شده، به معنای نفي 
و نهي قیام و حرکت س��نجیده و اصول��ي و یا همراهي قیام براي 

یاري رساندن به اهل بیت: نیست.
در عص��ر غیبت بنابر احادیثي که در بررس��ي روایات توضیح داده 
شد، قبل از قیام قائم حرکت ها و قیام هاي اصالحي به پا مي خیزد که 
همه وظیفه دارند با آنها همکاري و هم یاري کنند، مانند قیام یماني.

در ضم��ن اهل بی��ت دربارة برخي از قیام ه��ا مانند قیام زید که 
در براب��ر حکومت بنو امیه قیام کرده بودن��د، رضایت مندي خود را 
اعالم فرمودند و از دیگران خواس��تار ش��رکت در آن نهضت شده 
بودن��د. در هر صورت، این روایت دربارة فتنه هاي تاریک و کوري 
است که انگیزة قیام کنندة آن روشن نیست، عالوه بر آن که نوعي 
عمل ش��تاب زده محسوب مي شود. اما در این زمان وظیفة همگان 
قیام و همراهي با قیام هاي اصالح طلبانه، در خط اهل بیت: و 

زمینه ساز حکومت جهاني امام عصر4 است.

دوازدهم. روایت عبیدي

أخبن أبو عبداهلل حممد بن حممد، قال أخبن أبو القاسم 
جعف�ر بن حمم�د، عن أبیه، عن س�عد بن عبداهلل، 
عن أمحد بن حممد بن عیس�ى، عن عيل بن أس�باط، عن 
عمه یعقوب بن س�ال، عن أيب احلس�ن العبدي، عن أيب 
عب�داهلل جعفر بن حممد الص�ادق7، قال: ما كان عبد 

لیحبس نفسه ع� اهلل إال أدخله اجلنة؛91
عبی��دي از امام ص��ادق7 روایت نم��وده که حضرت 
فرم��ود: هیچ بنده اي جان خ��ود را حبس نمي کند، مگر 

این که خداوند او را به بهشت داخل مي نماید.

اهل سکوت از حبس نفس، این گونه برداشت کرده اند که انسان 
باید در خانه بنشیند و دست روي دست بگذارد و دم نزند تا خداوند 

او را به بهشت ببرد.92

نقد و بررسي داللت
مفهوم این روایت نفي خروج و قیام در زمان غیبت نیست؛ زیرا 
حبس نفس بر خدا به معناي وقف جان در راه خداس��ت و این معنا 

با قیام و مبارزه سازگارتر است تا سکوت و سکون در خانه!
واژة حبس نفس، نظیر واژة صبر اس��ت که در عرف غیر عرب، 
گاهي به معناي سکوت و بي تحرکي به کار برده مي شود، با این که 
صبر، به مفهوم استقامت و پایداري در میدان عمل و مبارزه است، 
به گونه ای که مش��کالت، س��ختي ها و حوادث، انسان را از قیام و 

مبارزه باز ندارد.93
افزون بر این، ش��رط دخول در جنت س��عي و تالش و چشیدن 
س��ختي است. خانه نش��یني و دم نزدن اگر چه برخي مواقع سخت 

است، از قیام و حرکت آسان تر است.

سیزدهم. روایت مفضل بن عمر

روي يف بعض مؤّلفات أصحابنا عن احلس�نی بن محران، 
ع�ن حممد بن اس�امعیل و عيل ب�ن عبداهلل احلس�نی، عن 
أبی ش�عیب حمم�د ب�ن نص، عن عم�ر بن الف�رات، عن 
حمم�د ب�ن الفض�ل، ع�ن مفض�ل ب�ن عم�ر، ق�ال: قال 
أبوعب�داهلل7...: ی�ا مفض�ل! ُكلُّ َبْیَع�ٍة َقْب�َل ُظُه�وِر 
�ُه اْلُ�َبایَِع  اْلَقائِِم7 َفَبْیَعُتُه ُكْفٌر َو نَِفاٌق َو َخِدیَعٌة َلَعَن اللَّ

َلَا َو اْلُ�َباَیَع...؛94

j
¼

–
¼

¶

180

13
88

یز 
پای

 / 
هم

زد
 یا

ره
شما

 / 
وم

س
ل 

سا

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


بیعت هایي قبل از 
ظهور از مصادیق كفر، 
نفاق و نیرنگ است 
كه براي سربلندي 
طاغوت صورت  گیرد. 
این بیعت ها مشمول 
لعن و نفرین اگر 
بیعتي در راستاي 
اهداف اهل بیت: 
و زمینه سازي ظهور 
انجام پذیرد، مشمول 
لطف و عنایات خداوند 
متعال می شود

اي مفض��ل! همة بیعت هاي قبل از ظهور حضرت قائ��م4 بیعت کفر، نفاق و 
نیرنگ است. خداوند بیعت کننده و بیعت شونده را لعنت کند.

از روایاتي که براي نفي قیام و زمینه س��ازی و تش��کیل حکومت به آن اس��تدالل شده95 
همین روایت اس��ت که امام ص��ادق7 همة بیعت ها و تجمع ه��اي انقالبي را کفر و نفاق 
معرفي فرموده است. پس باید در خانه نشست و از بیعت با هر حرکت و انقالبي سر باز زد.

نقد و بررسي داللت
با توجه به پاس��خ روایات گ��روه اّول، بیعت هایي قبل از ظه��ور از مصادیق کفر، نفاق 
و نیرنگ اس��ت که براي س��ربلندي طاغ��وت صورت  گیرد. این بیعت ها مش��مول لعن و 
نفرین پروردگار است، اما اگر بیعتي در راستاي اهداف اهل بیت: و زمینه سازي ظهور 
انجام پذیرد، مش��مول لطف و عنایات خداوند متعال می ش��ود. ضمن آن که روایتي از امام 
صادق7 دربارة اوضاع آن زمان و خواهان دقت و سنجیده عمل کردن مفضل است که 

مفهوم و فضاي صدور این روایت را مشخص مي کند:

حدثني الفضل بن عمر قال: »كنت عند أيب عبداهلل7 يف ملسه و معي غریي، 
فق�ال لن�ا: إیاكم و التنویه، � یعني باس�م القائم4 � و كن�ت أراه یرید غریي، 
فق�ال يل: ی�ا أبا عبداهلل إیاكم و التنویه، و اهلل لیغیبن س�بتا من الدهر، و لیخملّن 
حت�ى یقال: مات أو هل�ك؟... و لتفعّن اثنتا عشة رایة مش�تبهة ال یعرف أّي 
م�ن أّي. ق�ال الفضل: فبكیت، فقال يل: ما یبكی�ك؟ قلت: جعلت فداك كیف 
ال أبك�ي و أن�ت تقول: ترفع اثنتا عشة رایة مش�تبهة ال یعرف أّي من أّي، قال: 
فنظر إل كوة يف البیت التي تطلع فیها الش�مس يف ملس�ه فقال: أ هذه الش�مس 

مضیئة؟ قلت: نعم، فقال: و اهلل لمرنا أضوأ منها؛96
مفض��ل بن عمر مي گوید: خدمت امام صادق7 بودم و در مجلس او ش��خص 
دیگري نیز با من بود. آن حضرت به ما فرمود: بپرهیزید از ش��هرت دادن � یعني 
نام قائم7 را � و به نظرم مي رسد که آن شخص دیگر مورد نظر او بود نه من، 
پ��س رو به من کرد و فرمود: مبادا وي را ش��هرت دهید. به خدا حتماً روزگاري 
غایب خواهد شد تا جایي که گفته شود: آیا او وفات کرده، آیا از بین رفته است... 
و دوازده پرچم اشتباه انگیز که هیچ یك از دیگري باز شناخته نمي شود، برافراشته 
خواهد شد. مفضل گوید: من گریه کردم. آن حضرت فرمود: چرا گریه مي کني؟ 
ع��رض کردم: فدایت گ��ردم، چگونه گریه نكنم در حالي ک��ه مي فرمایي دوازده 
پرچم برافراش��ته خواهد ش��د که هیچ کدام از دیگري باز ش��ناخته نمي شود! آن 
حضرت به شكافي که در دیوار خانه بود و خورشید از آن جا درون خانه مي تابید 
نگاه نمود و فرمود: آیا این خورشید تابنده است؟ عرض کردم: بله. فرمود: به خدا 

سوگند کار ما روشن تر از این خورشید است.
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پي نوشت ها
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. ناص��ر مکارم ش��یرازی و دیگران، پیام ق�رآن، ج10، ص75، ته��ران: دارالکتب   15
االسالمیه، چاپ هفتم، 1381ش.

. مس�تطرفات الس�رائر، ص48، ح4؛ محمد بن حس��ن حر عاملی، وسائل الشیعة،   16
ج15، ص54، ش 19975، قم: مؤسسه آل البیت، 1371ش.

. عبداهلل مامقانی، تنقیح المقال، ج1، ص87، نجف: چاپ سنگی.  17
. حس��ین علی منتظ��ری، محمود صلواتی، مبان�ي فقهي حکومت اس�المي، ترجمه:   18

هاشمیون، ج1، ص376، تهران، 1379ش؛ فصل نامه انتظار، ش5، ص350.
. در بیان این روایات، بحث س��ندی مطرح نمی شود، زیرا در مقام تحلیل و بررسی   19
مضمون احادیث مخالف قیام هس��تیم و در صورتی بحث س��ندی نیاز اس��ت که 

روایات مخالف به لحاظ سند معتبر باشد.
. الغیبة )نعماني(، ص361، ب14، ح13.  20

. نصرت اهلل آیتی در مقاله ای با عنوان »یمانی درفش هدایت«، پنج حدیث در این   21
باره ذکر نموده است. )نک: فصل نامه مشرق موعود، ش1، ص30(

. همان، ص383، ب14، ح50.  22
. س��وره اعراف، آیات 103 به بعد؛ س��وره مؤمنون، آیة 45 � 47؛ سوره یونس، آیة   23

75 � 85؛ سوره نازعات، آیه 17؛ سوره طه، آیة 24 و 43، و...
. سوره حج، آیة40 - 41.  24

. سوره حجرات، آیه 9.  25
. احمد آذری قمی، رهبري و جنگ و صلح )مجموعه مقاالت(، ص35، تهران: بنیاد   26

رسالت، 1366ش.
. سوره قصص، آیه 5 و6.  27

. رهبري و جنگ و صلح، ص36.  28
. یکي از نکات زیبا این است: »مراد از ارض در این آیات،  همه کره زمین نیست،    29
بلکه به تناسب حکم و موضوع و تصریح آیات فوق، کشوري است که براي آزادي 
و نجات آن از زیر یوغ ستم کاران تالش شده، تا آزاد شود و در اختیار مستضعفین 
مجاهد قرار گیرد و چون امام زمان4 امام همه انس��ان هاي روي زمین هستند 
و ب��ا یارنش براي آزادي همه جهان جهاد مي نماید. همه زمین در اختیار آنها قرار 
خواهد گرفت، پس انقالب هاي مقطعي و موضعي اگر ش��رایط الزم را دارا باش��ند، 
در همان مقطع زماني و مکاني به پیروزي خواهند رسید و این سنت الیتغیر الهي 
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اس��ت که اراده پروردگار جهان به آن تعلق گرفته است و هیچ استثناء بردار نیست 
و فرق��ي بین زمان ه��ا و اقوام دور و نزدیک وجود ندارد و انقالب هاي زمان غیبت 

هم از این قاعده کلي مستثنا نیستند.« )همان، ص40(
. همان، ص41.  30

. سوره انبیاء، آیه 105؛ سوره نور، آیه 55.  31
. رهبري و جنگ و صلح، ص46.  32

. نهج البالغ�ة، ترجم��ه: محم��د دش��تی، حکم��ت 373، قم: مؤسس��ه تحقیقاتی   33
امیرالمؤمنین7، 1370ش.

. مقتل الخوارزمي، ج1، ص188؛ بحاراألنوار، ج32، ص526.  34
. همان.  35

. وسائل الشیعة، ج11، ص403، ب3، ح1.  36
. همان، ح2.  37

. رهبري و جنگ و صلح، ص16.  38
. واليت فقیه در حکومت اسالمي، ج4، ص75 و 83.  39

. محمد بن حس��ن طوس��ی، تهذيب االحکام، ج6، ص125، بی��روت: دارالتعاریف   40
للمطبوعات، 1370ق.

. تفسیر سوره حمد، ص111.  41
. احمد بن علی نجاشی، رجال، ص235، قم: مؤسسه النشر االسالمی، چاپ هفتم،   42

1382ش.
. نک: وسائل الشیعة، ج15و ج16.  43
. ملحق منهاج الصالحین، ص368.  44

. همان.  45
. فصل نامه انتظار، ش5، ص340.  46

. حسن بن شعبه حرانی، تحف  العقول، ص310، قم: بی نا، 1382ش.  47
. »روزي که هر دس��ته از مردم را به امامش��ان فرا مي خوانیم.« )سوره  اسراء، آیه   48

)71
. »امامه��م الّ��ذي بین اظهرهم، و ه��و قائم أهل زمانه.« )الکاف�ي، ج1، ص536،   49

ح3(
. مباني فقهي حکومت اسالمي، ج1، ص383.  50

. فصل نامه انتظار، ش5، ص370.  51
. تنقیح المقال، حاالت زید.  52

. همان.  53
. بحاراألنوار، ج4، ص205.  54

. تنقیح المقال، ج1، ص337 )حاالت حسین بن علي شهید فخ(؛ بحاراألنوار، ج48،   55
ص17.

. بحاراألنوار، ج57، ص216.  56
. محم��د بن یزید قزوینی، س�نن اب�ن ماج�ه، ج2، ص1366، ح482، بی جا، بی نا،   57

1382ش؛ معجم احاديث االمام المهدي4، ج1، ص381.
. سورة نساء، آیة 75  58

. پیام قرآن، ج1، ص78 � 84.  59
. دادگستر جهان، ص283.  60

. الکافي، ج8، ص331، ح509.  61
. رهبري و جنگ و صلح، ص20.  62

. نهج البالغة، خ190.  63
. ابن میثم بحرانی، شرح نهج البالغة، ج4، ص210، بیروت: داراحیاء التراث العربی،   64

1420ق.
. اب��ن ابي الحدید، ش�رح نهج البالغ�ة، ج13، ص113، بی��روت: دارالکتاب العربی،   65

1384ش.
. وس�ائل الش�یعة، ج13، ص41، ب13، ح17؛ معجم احادي�ث االمام المهدي4،   66

ج5، ص350.
. ابراهیم بن محمد ثقفی، الغارات، ترجمه: عزیزاهلل عطاردی، ج1، ص13، تهران:   67

انتشارات عطارد، 1373ش.
. نهج البالغة، خ92.  68

. س��لیم بن قیس هاللی عامری، کتاب س�لیم، ص156، قم: انتش��ارات دلیل ما،   69
1382ش.

. نک: محمد بن ش��اه مرتضی فیض کاشانی، المحجة البیضاء، ج4، قم: انتشارات   70
جامعه مدرسین، 1362ش؛ کتاب العزلة، آقاي نیلي پور نیز در کتاب فرهنگ فاطمیه، 

ص441 ده مورد از عزلت ممدوح را برمي شمارد.
. رهبري و جنگ و صلح، ص21.  71

. تفسیر عیاشي از جابر از امام آورده، ج1، ص64، ح117؛ الغیبة )نعماني(، ص390،   72
ب14، ح67؛ این حدیث با تفاوت هاي مختصر در کتاب هاي زیاد آمده است. مانند: 
االختصاص، ص255؛ ارش�اد، ص359؛ الغیبة )طوسی(، ص269؛ حسن بن فضل 
طبرس��ی، اعالم الوري، ص427، ب4، ف1، قم: مؤسسه آل البیت:، 1375ش؛ 
س��عید بن هبة اهلل قط��ب راوندی، الخرائج، ج3، ص1156، بیروت: مؤسس��ه النور 
المطبوعات، 1369ق؛ علی بن عیس��ی اربلی، کش�ف الغمة، تحقیق: علی آل کوثر، 
)1(ج3، ص249، ته��ران: مجمع جهان��ی اهل بیت:، 1381ش؛ معج�م احاديث 
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االمام المهدي4، ج5، ص20 و 23.
. اص�ول الس�تة  عش�ر، تحقی��ق: ضیاءالدین محم��ودی، ص248، قم: انتش��ارات   73
دارالحدی��ث، 1381ش؛ محدث نوری، مس�تدرك الوس�ائل، ج11، ص38، ب12، 

ح13، بیروت: مؤسسه آل البیت: الحیاء التراث، 1369ق.
. الغیبة )نعماني(، ص286، ب11، ح17؛ بحاراألنوار، ج52، ص139.  74

. الغیبة )نعماني(، ص281، ب11، ح7.  75
. نهج البالغة، ح1.  76

. نک: روزگار رهايي، ج1، ابتداي کتاب با عنوان »یادداشت هاي مترجم، ش7«.  77
ح3؛  ب13،  ص51،  ج15،  الش�یعة،  وس�ائل  ح383؛  ص264،  ج8،  الکاف�ي،   .  78
بحاراألن�وار، ج52، ص103 و در ص271 همی��ن روای��ت را از کتاب س�رور اهل 
االيمان این گونه نقل کرده  اس��ت: »و روي ف كتاب رسور اهل الیامن عن السـید 
عيل بن عبداحلمید باسـناده عن عثامن بن عیيس عن بکر بن حممد الزدي، عن سـدیر 
قـال:... جعلـُت فداك هل قبَل ذلك شٌء؟ قال: نعم و اشـار بیـده بثالث أصابعه إيل 
الّشـام و قال: ثالُث رایات: رایة حسـنّي و رایة أموّي و رایة قیسـّیه فبینا هم عيل ذلك 

إذا قد خرج السفیان فیحصد هم حصد الزرع ما رأیت مثله قّط.«
. مباني فقهي حکومت اسالمي، ج1، ص365.  79

. ب��راي اطالع بیش��تر نک: احمد بن محم��د ابن خلکان، وفیات االعی�ان و مباني   80
فقهي حکومت اس�المي، تحقیق: احس��ان عباس، ج1، ص368، بیروت: دار صادر، 

1372ش.
. تنقیح المقال، ج2، ص8.  81

. مباني فقهي حکومت اسالمي، ج1، ص365.  82
. رج�ال )کش��ی(، ج2، ص470، ش1135؛ محمد بن عمر کش��ی، اختی�ار معرفة   83
الرجال، تحقیق: مصطفوی، ج2، ص470، ش372، تهران: مرکز نش��ر آثار عالمه 
مصطفوی، 1382ش؛ حس��ن بن یوس��ف بن مطهر، خالصة االقوال، ص165، قم: 

نشر الفقاهه، چاپ دوم، 1422ق؛ تنقیح المقال، ج2، ص8.
. الکافي، ج2، ص242، کتاب االیمان و الکفر، باب قل عدد المؤمنین، ح4.  84

. الغیب�ة )نعماني(، ص280، ب11، ح6؛ مس�تدرك الوس�ائل، ج11، ص36، ب14،   85
ح7، بی��روت؛ بحاراألنوار، ج52، ص138؛ معجم احادي�ث االمام المهدي4، ج3، 

ص465.
. الغیبة )نعماني(، ص276، ب114، ح1.  86

. االمالي )طوس��ي(، ج2، ص26، ح74/926؛ وس�ائل الشیعة، ج15، ص55، ب13،   87
ح14؛ این حدیث را ش��یخ صدوق در عیون اخبار الرضا7، ج1، ص310 و معاني 
االخبار، ص266 با این س��ند ذکر کرده است. »عن ابیه عن احمد بن ادریس، عن 
سهل بن زیاد، عن علي بن الریان، عن عبیداهلل الدهقان عن الحسین بن خالد عن 

ابي الحسن الرضا7.«
. پیام قرآن، ج10، ص77.  88

. مباني فقهي حکومت اسالمي، ج1، ص390.  89
. الغیب�ة )طوس��ی(، ص103؛ اثب�ات اله�داة، ج3، ص500، ب32، ف12، ح283؛   90

بحاراألنوار، ج52، ص126؛ معجم احاديث االمام المهدي4، ج3، ص451.
. االمالي )طوس��ي(، ص122، ح189، مجلس پنجم، حدیث دوم؛ وس�ائل الش�یعة،   91

ج15، ص ، ب13، ح13.
. مباني فقهي حکومت اسالمي، ج1، ص389.  92

. همان.  93
. حسن بن سلیمان حلی، مختصر بصائر الدرجات، تحقیق: مشتاق المظفر، ص183،   94

قم: انتشارات الرسول المصطفی، 1328ق؛ بحاراألنوار، ج53، ص8.
. امام خمینی;، واليت فقیه، ص60، تهران: بنیاد بعثت، 1361ش.  95

. الغیبة )نعماني(، ص212، ب10، ح9.  96
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