
 

 

و وایات نهی از قیام و رابطه آن با نیر  سازی نقد و بررسی ر
 1محمود ملکی راد

 2علی جعفرزاده
 11/11/1411اریخ پذیرش: ت   14/8/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
که هرگوناه قیاام و نهضات و جنابش قبال از قیاام و ظهاور حضارت  در مجامع روایی امامیه، روایاتی وجود دارد 

را ممنااوح دانسااته و پاارچم برافراشااته شااده را مظهاار طاااغوت و حکوماات برآمااده از آن را غیرمشااروح  ؟ع؟مهاادی
ای با تمسک به این روایات، هرگونه قیام و نهضات را قبال  دهدانند. وجود چنین روایاتی موجب شده تا ع می

مسائله  از ظهور ممنوح و به تبع آن هرگونه آمادگی برای ظهور و نیروسازی برای آن را منتفای بدانناد. بناابراین
ایان روایاات هرگوناه نیروساازی و تربیات نیارو بارای ظهاور را بایاد منتفای کاه براسااس  ت تحقیق حاضر این اس

گویاد؛ ایان اسات دانست. کاه ایان مقالاه در صادد اسات بادان پاساپ  تاوان باا  کاه: آیاا می  بر ایان اسااس ساوالی 
که هرگونه قیام قبل از قیام و ظهور حضارت مهادی کرده ؟ع؟استفاده از این روایات  اناد؛ تربیات نیارو و  را نفای 

کاه هرگوناه قیاام و انقاالب  نیروسازی برای ظهور را منتفی دانستم بارای پاساپ باه ایان پرساش ابتادا روایااتی
کرده ؟جع؟قبل از قیام قا م کلی دسته اند؛ جمع را نهی  گروه  اند و با روش توصایفی  بندی شده آوری و در سه 

کید بر آموزه های علم رجاال و درایاه الحادی ، باا اساتفاده از مناابع و  و تحلیل مضمون و محتوای روایات با تأ
کاه  ت های پژوهش حاضار ایان اسا داه شده است. از جمله نتایج و یافتهمتون موجود، مورد نقد و بررسی قرار 

از طرفی بیشتر این روایات از نظر سند دارای اشکال بوده و به اصطالح ضع  سندی دارند؛ و از طرف دیگار از 
که یا به دوره گونه نظر داللت به نااظر  اناد و یاا ای خا  اشاره دارند و ناظر باه شارای  تااریخی ویژه ای هستند 

کننده که به شخصیت قیام  های شخصای بارای رسایدن باه مطاامع خاودش پارچم مباارزه را بلناد  با انگیزه اند 
کلی دین اسالم در تشویق به مبارزه با ظلام و ساتم  نموده است. عالوه برآن، این دسته از روایات با دستورات 

تاوان از  تعاارض دارناد؛ از ایان جهات هرگاز نمی و جهاد در راه خدا و دستور به امر به معروف و نهی از منکر و...
                                                        

قاام، ایران)نویساانده  پژوهاای یناادهت علماای پژوهشااگاه علااوم و فرهناا  اسااالمی، پژوهشااکده مهاادویت و آئااعضااو هی. 1
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کلی و به را به ؟ع؟این روایات، نهی از قیام و نهضت قبل از قیام حضرت مهدی گرفت  طور  نحو مطلق نتیجه 
تاوان نیروساازی و تربیات نیارو بارای مباارزه باا  محکوم نمود؛ و در نتیجه با تمسک به این روایاات نمیرا  آن  و

دانست. در واقع تبیین عدم داللات ایان روایاات بار نهای از نیروساازی در عصار غیبات، از ظلم و ستم را ممنوح 
 .رود شمار می های این تحقیق به نوآوری

کلیدی  واژگان 
 .روایات، قیام، نیروسازی، غیبت، ظهور

 مقدمه
باور به منجی موعود در رویکارد اساالمی در اعتقااد باه مهادویت متجلای شاده اسات. از ایان رو 

که از رسول خدابراساس  اهب اسالمیهمه مش کاه در  ؟ص؟روایاتی  درباره ظهور فردی از خاندانش 
کاارد؛ اتفاااق رویکاارد شاایعی آن براساااس  نظاار دارنااد. آخرالزمااان جهااان را پاار از عاادل و داد خواهااد 

که در روایاات نباوی باه آمادنش وعاده داده شاده اسات؛ فاردی مشاخا و باا ناام و نشاان  فردی 
باارد. باادین جهاات از دیاادگاه شاایعه عصاار غیباات دارای  ساار می ال غیباات بهکااه در حاا  خاصاای اساات

در این عصر مردم چه باید بکنناد و دارای چاه که  این ها و اقتضا ات خا  خودش است. ویژگی
کتفاا  وظیفه ای هستند؛ موضوح مهم و قابل توجهی است. آیا در این دوره باید باه صارف انتظاار ا

یام و نهضتی خوددرای شودم یا باید با ظلام و ساتم مباارزه نماود شود و از دست زدن به هرگونه ق
و بااا تشااکیل حکوماات زمینااه را باارای ظهااور فااراهم آوردم و باارای ایاان منظااور نیروسااازی نمااودم در 

یااک رویکاارد باا اسااتناد بااه براسااس  پاساپ بااه ایاان پرساش دو رویکاارد قاباال طاره و بررساای اساات.
و باه تباع آن  ؟ع؟قیام و انقالب قبل از قیام امام مهدیتعدادی از روایات، دست زدن به هرگونه 

کاه تفسایری ایساتا و منفای از  نیروسازی ممنوح بوده و از آن نهی شده است. بر طبق این رویکارد 
گونااه زمینااه انتظااار می گشاشاات و منتظاار ظهااور مانااد و از هاار  سااازی و  کنااد؛ بایااد دساات روی دساات 

که رویکردی غالاب اسات و تفسایری پویاا ربراساس  تربیت نیرو باید خودداری نمود. ویکرد دیگر 
کند؛ در عصر غیبت مردم در مقابل ظلم و ستم نبایاد سااکت بنشاینند و بایاد در  از انتظار ارا ه می

کننااد و زمیناه را باارای ظهاور فااراهم  صادد تربیاات نیروهاایی باشااند تاا در مقاباال ظلام و سااتم قیاام 
کریم و روایات معصومانآورند. زیرا در منابع و متون دینی اعم ا مبارزه با ظلم و ساتم  ؟ع؟ز قرآن 

و جهاد در راه خدا و امار باه معاروف و نهای از منکار از وظاای  مهام مومناان برشامرده شاده اسات. 
توان بنیان ظلم و ساتم را برچیاد؛  بدون نیروسازی و تربیت نیروهای الزم، هرگز نمی  روشن است

ر ضد نظام ظاالم از الزاماات الزم بارای برچیادن بسااط ظلام و در واقع نیروسازی و قیام و انقالب ب
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ستم است. با توجه به اهمیت این مطلب، این تحقیق درصدد است تا به این سوال پاسپ دهاد 
کرده که: آیاا می کاه هرگوناه قیاام را نفای  ساازی  اناد؛ نیروساازی و زمینه تاوان باا اساتفاده از روایااتی 

ایاان روایااات بااا رویکردهااای کااه درباااره  ت بااه یااادآوری اساا باارای ظهااور را منتفاای دانسااتم الزم
مختل ، از سوی برخی از فرهیختگان مقاالتی نگاشته شده اسات. مانناد مقالاه: نهای از قیاام، از 

هاای پایش از ظهاور، از آقاای محمدرضاا  الدین طبسی، و مقاله: بررسی ادله نفای قیاام استاد نجم
کااار  هاادف زمینه ه بااه تربیات نیاارو بااهایاان موضااوح بااا نگااادرباااره  فوادیاان، امااا سااازی باارای ظهااور، 

 پژوهشی صورت نگرفته و پژوهش حاضر با این نگاه سامان یافته است. 
کاه هرگوناه « قیاام و نیروساازی»شناسای دو واهه  برای تحقق این هدف، بعد از مفهوم روایااتی 

کارده ؟ع؟قیام و نهضت اصالحی پیش از قیام و ظهور حضارت مهادی اناد و باه تباع آن باا  را نهای 
کلای، دساته هرگونه نیروسازی و آمادگی برای ظهور مخال  بندی شاده و ماورد  اناد، در ساه دساته 

 نقد و ارزیابی قرار داده شده است. 

 مفاهیم و اصطالحات
 . قیام1

: ق4473در لغاات بااه معناای ایسااتادن در مقاباال نشسااتن آمااده اساات)ابن منظااور، « قیااام»واهه 
بار که  ت الح به معنی برپا خاستن و نهضت و انقالب و جوشش و خروش اس(. و در اصط82، 4ج

کاه  ؟ع؟پشیرد. از ایان رو بارای نهضات جهاانی اماام مهادی ضد نظام مسل  بر جامعه صورت می
باارای برپااایی حکوماات جهااانی تااالش خواهااد نمااود تااا وعااده الهاای مبناای باار خالفاات مومنااان و 

لقااب کااه  ت رود. الزم بااه یااادآوری اساا کار ماای بااه«  مقااا»صااالحان را باار زمااین تحقااق ببخشااد؛ واهه
کاه از اماام صاادق به ؟مهع؟در روایات برای همه ا مه« قا م»  ؟ع؟کار رفته است؛ مانند ایان روایات 

که این لقب شامل همه ا مه شود و آنان یکی پ  از دیگری قا م به امار الهای  می ؟مهع؟نقل شده 
 :هستند

ا َقاِئی  َْ َِ   ُكل ُ ْمِر ا
َ
 ؛(۱39، ۵: جق۵1۰7 َواِحدی َبْعَد َواِحد...)كلیی، ِبأ

 کنند. هر یکی از آن بزرگواران برای احقاق حق قیام می

حضاارت  ، ایاان اصااطالح باارای آن؟ع؟البتااه در ایاان زمااان و بااا توجااه بااه حیااات حضاارت مهاادی
که هیچ لقبی به اندازه این لقب، برای آن کار می به گفت  کار نرفتاه  باهحضرت  رود؛ و شاید بتوان 

 است.
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 . نیروسازی2
منظااور از نیروسااازی آماااده نمااودن نیروهااای انسااانی الزم و تربیاات آنااان باارای پیشاابرد اهااداف 
خااا  اساات. مااراد از نیروسااازی در ایاان نوشااته آماااده نمااودن نیروهااای مااورد نیاااز باارای تحقااق 

گره خاورده اسات. ساز است. نیروسازی در زمان غیبت بیشتر با زمینه ؟مهع؟اهداف بلند ا مه در ی 
وجاود افارادی آمااده و تربیات شاده)یاران( در فرایناد ظهاور اماری ضاروری و ماورد نیااز  این رابطاه
شاوند و  یت نمایااعجااز ترب یحضارت، هرگاز از رو ژه آنیاران خا  امام و همراهان ویاست. زیرا 

کوتاه هنگامه ظهور پا باه عرصاه وجاود نما در بساتر خاانواده و  گشارناد، بلکاه آناان یدر مدت زمان 
کرده و تربیاجتماح نشو و نما پ  ییهاا تیاد ظرفیادر خاانواده و جامعاه با یعنایت خواهند شاد، یدا 

ظهااور فااراهم آورد. و از  یآمااادگ یالزم را باارا یه آن بتوانااد بسااترهایوجااود داشااته باشااد تااا در سااا
کهتوان  یجا م نیا  ی  و بساترهایم آوردن شرات افراد به منظور فراهیتربنیروسازی و  ادعا نمود 

کاه در روایتوصا اماری الزم و ضاروری اسات.ظهاور  یالزم بارا  ق:4842، ینعماان)اتیاه باه انتظاار 
ک یاریبساا (434 انقااالب نیروهااای الزم باارای  یساااز منظااور آماده قاات بااهید شااده درحقیااباار آن تأ
اه داشاته باشاد نقشه ر یو اجتماع یفرد ید در زندگیاست. انسان منتظر با موعود یمنج یجهان

 یساااز نهی  اطاارافش را آماااده سااازد. فرهناا  انتظااار حرکاات و تااالش در جهاات زمیو خااود و محاا
  و ی  و انجاام تکاالیشاناخت وظاا یمعن ظهور به یبرا یساز نهیزمو  ؛موعود است یظهور منج

 است.  ؟ع؟یظهور حضرت مهد یآماده شدن برا

رسی آنها دسته وایات و نقد و بر  بندی ر
 ؟ع؟قبل از قیام حضرت مهدی بیت؟مهع؟ قیام اهلر نرسیدن . به ثم1

کرده را باه جوجاه ؟ع؟ای از روایات قیام قبل از ظهاور حضارت مهادی دسته کاه  ای تشابیه  اناد 
اش بیارون آیاد و  باال و پار در بیااورد و قادرت بار پارواز داشاته باشاد؛ بخواهاد از الناهکاه  این قبل از

کند؛ واض  اس  شاود. افتاد و در نهایات ناابود می ها می ند و باه دسات بچاهک سقوط میکه  ت پرواز 
کمی اختالف در تع  بیر در مجامع روایی نقل شده است:دو روایت در این خصو  البته با 

اِد ْبِن ِع ال (  َ َْ ْبِع یَعْن  َلت َرَفَعُ  َعْن َعِی  ىََس َعْن ِر َِ َا ِی ْبتِن اِْلُ ُرُ  َواِحتدی ْیت ق َقتاَ : َو ا
تتا َ ْ ْن  ِم

َ
تتَل َفتتْرو  َطتتاَر ِمتتْن َوْكتتِرُن َقْبتتَل أ

ََ ُلتتُ  َم ََ َكتتاَن َم وِج اْلَقتتاِئِ ق ِ ا َ  اَحتتاُن  یْلتتَتویَقْبتتَل ُختتُر َْ َج
بْ  َخَذُن الص ِ

َ
أا ِبِ )كلیی،   اُن یَفأ َُ  ؛(491، ۴: جق۵1۰7َفَعِب

ماال  کاه کناد مگار آن نمی بیت( پیش از قیام قا م خروج به خدا سوگند، هیچ یک از ما )اهل
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کاه قبال از محکام شاادن باال هاایش از آشایانه پارواز نماوده اساات و  او ماال جوجاه ای اسات 
گرفته و وسیلۀ بازی خود قرار می  دهند.  کودکان او را 

َثِی  َّ( تِدْبِن َماِ تك  َقتاَ  َحتد َ ْبُن ُُمَ  َ ا َجْعَفتُر َْ َث تام  َقتاَ  َحتد َ
ُدْبُن َه َ ا ُُمَ  َ َْ َث تُدْبُن َعتِی  َحد َ َ ْْ

َ
 أ

ْعِق  مُ  اْْلُ ََ ْْ ی َ اِْلَ ََ ِدْبِن اْ ُ بِ  ىَعْن ُُمَ  َ
َ
َ اَن ْبِن  َ یَعْن أ َْ ِ  د یتِ  َعْن ُع

َ
َجْعَفتر   َعتْن َجتاِبر  َعتْن أ

ِدْبِن َعِی  ْهتَل اْلبَ  ؟ع؟اْلَباِقرِ  ُُمَ  َ
َ
تا أ َ ْ وِج اْلَقتاِئِ ِم تُل ُختُر ََ َِ یتَقاَ : َم وِج َرُ توِ  ا َكُلتُر َو  ؟ص؟ِْل 

ُل مَ  ََ ْهَل اْلبَ َم
َ
ا أ َ ْ تُل یِْل َقْبَل قِ یْن َخَرَ  ِم ََ َِ ِمتْن َوْكتِرُن   َفتْرو    اِم اْلَقتاِئِ َم َفَتاَلَعَبتْْل ِبتِ    َطتاَر َفَأَقت

بْ   (.۵11: ق۵317)نعماىن، اُن یالص ِ
کساانی باا استشااهاد باه ایان دساته از روایاات هرگونااه قیاام قبال از ظهاور حضاارت  ممکان اسات 

کنایااه از عاادم  فاای بداننااد؛ چااون تشاابیه بااهرا ممنااوح و منت ؟ع؟مهاادی کار رفتااه در ایاان روایااات 
موفقیت قیام قبل از ظهاور اسات. بناابراین بار طباق ایان دو روایات هایچ نهضات و قیاامی قبال از 

 رسد و از مشروعیت برخوردار نخواهد بود. به نتیجه نمی ؟ع؟قیام و ظهور حضرت مهدی
 رسینقد و بر

 نقد و بررسی سندی
کلینی روایت اول کاه از  ؟هر؟که به نقل از مرحوم  است؛ از نظار ساند مرفاوح اسات؛ زیرا)ربعای( 

م و بادون واساطه از یصاورت مساتق تواناد به اسات؛ نمی ؟ع؟و اماام صاادق ؟ع؟اصحاب اماام بااقر
کلینای ؟ع؟امام سجاد کناد. بادین جهات مرحاوم  باا عبارت)رفعاه( آورده اسات.  ؟هر؟روایت نقال 

گر قرینه روشن است روایات مرفوح و اند.  همراه نداشته باشند از درجه اعتباار سااق  ای به مرسل ا
که این روایت از نظر ساند مشاکلی نادارد چاون گفته شود  در ساند « حماادبن عیسای»ممکن است 

اسااات و بااار طباااق نظااار برخااای از عالماااان  1از اصاااحاب اجمااااحکاااه  ت ایااان روایااات واقاااع شاااده اسااا
ر سلسااله سااند روایاات، هرچنااد روایاات مرفااوح و شااناس، حضااور فااردی از اصااحاب اجماااح د حدی 

کاه اصاحاب  مرسل باشد، ضع  سندی آن را برطرف می کناد. بار طباق ایان مبناا روایاات مرسالی 
                                                        

کاه گویناد. ایناان افاراد ثقاه و  را اصاحاب اجمااح می راویاان حادی  شایعه هجده تن ازبنابر قول مشهور . 1 ماوثقی هساتند 
کنناد. ایان تعاداد از  شیرناد و بادان اعتمااد میپ باشد را میکه از ایشان نقل شده  علمای درایه و حدی  و فقها به روایاتی

که به این عنوان مشهورند. آنان عبارتند از: زراره بان اعاین، معاروف بان  ؟ع؟تا امام رضا ؟ع؟اصحاب امام باقر هستند 
فضایل بان یساار، محمادبن مسالم، ابوبصایر اسادی، جمیال بان دراج، عباداهلل بان مساکان،  خرباوذ، بریاد بان معاویاه،

ابان ابای عمیار، حسان  یاون  بان عبادالرحمن، صافوان بان یحیای، کیر، حمادبن عیسی، ابا بان عاماان،عبداهلل بن ب
و بااه جااای حساان باان  ابااو بصاایر ماارادی گاااهی بااه جااای ابوبصاایر اساادی ازن محبااوب، احماادبن اباای نصاار بزنطاای، باا

 شود. یاد می یسیعامان بن عاز ه جای فضالة بن ایوب، بمحبوب، حسن بن علی بن فضال و فضالة بن ایوب، یا 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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 ؛842، 4: جق4868)کشی،  اند در حکم روایات مسند است اجماح در سلسله سندشان واقع شده
 (.424، 4: جق4442شیپ طوسی، 

گر این مطلب پشیرفته شود که در ادامه بعد  نوبت می وقت آن 1ا رسد به نقد داللی این روایت 
 ایت دوم، بدان پرداخته خواهد شد.از نقد سندی رو

کاه توسا  نعمااانی نقال شاده اساات؛ از نظار ساند دارای اشااکاالتی  اماا روایات دوم از ایان دسااته 
احمادبن علای جعفای، محمادبن مانای حضارمی و عاماان بان »است. زیرا از طرفی افارادی چاون 

؛ و از طاااارف دیگاااار بنااااا بااااه تصااااری  نجاشاااای، جعفااااربن انااااد د جهناااای، مجهااااول و یااااا مهملزیاااا
ابااان الغضاااا ری وی را  الحااادی  و فاسااادالمشهب اسااات. عفربن محماااد فااازاری( ضاااعی جمالاااک)

کرده در نتیجاه نمی تاوان باه  کشاب دانسته و معتقد است او از افراد مجهول و ضعی  روایت نقل 
باال افاارادی چااون علاای باان ابااراهیم و شاایپ طوساای وی را فااردی روایااات وی اعتنااا نمااود. در مقا

اند. اماا ایان وثاقات باه علات تعارضاش باا ساخنان امااال نجاشای و ابان الغضاا ری  موثق دانسته
کرده کااه او را تضااعی   کنااد و وی را توثیااق  دردی را دوا نمی ؟هر؟قول مرحااوم خااویی انااد؛ بااه و... 

ن ایاان روایاات از نظاار سااند قاباال اعتنااا نیساات و (. بنااابرای822، 2: شش4834کند)طبساای،  نمی
 توان به مضمونش پایبند بود. نمی

 نقد و بررسی داللی
کنایم و از مناقشاه در سندشاان چشام ب وشایم؛  گار ساند دو روایات یااد شاده را قباول  بر فارض ا

تااوان عاادم مشااروعیت قیااام و نهضاات در عصاار  نمیکااه  ت اسااای  گونااه داللاات ایاان دو روایاات به
طور مطلاق از آنهاا نتیجاه  و به تبع آن عدم لزوم نیرو سازی بارای قیاام را باه ؟ع؟زمان غیبت امام

 گرفت. چند اشکال در این خصو  قابل طره است:
 اشکال اول

گار هرگوناه قیاامی ممناوح  ؟مهع؟مضمون دو روایت یاد شده با سایره ا ماه در تناافی اسات. زیارا ا
کااه در زمااان آن بزرگااواران  بااود؛ پاا  قیااام گرفاات؛ بایااد بااا مخالفاات جاادی آنااان  صااورت میهااایی 

کاه چناین نباوده اسات. حتای در ماواردی آن بزرگاواران مباارزان را تشاویق  شاد در حاالی مواجه می

                                                        
اند؛  شناس این مبنا را قبول ندارند، آنان معتقدند اصحاب اجماح خودشاان دارای جاللات شاأن برخی از عالمان حدی . 1

کاشب نیساتند اخباار درخودشاان مقصود بیان عظمت و جایگااه آناان اسات یعنای آناان  )خویی، و روایاتشاان ماتهم باه 
 (.64، 4ج ق:4474
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که توسا  اماام صاادق کردند. مانند قیام زیدبن کرده و از آنان به نیکی یاد می باه نیکای  ؟ع؟علی 
بارای تشاویق باه مباارزه بار ضاد حکاام  ؟ع؟همچنین بر طبق روایتی امام صاادق 1یاد شده است.

که در  جور، به خانواده رزمنده کماک داده اسات. یقیاامچنین ای  در  حضاور داشاته باشاد، وعاده 
کسانی از اهلیام به میحضرت سخن از ق محضر آن کنناد  ام ماییاکه ق ؟مهع؟تیب ان آمد و از خروج 

 حضرت در پاسپ فرمودند: سوال شد، آن
َزاُ  
َ
َنا َو ِش   َا أ

َ
اِرِج یِبَ   َعِی یأ اِرِج  ىر  َما َخَرَ  اْلَ ن َ اْلَ

َ
د  َو َلَأُدْدُت أ تد   ىِمْن آِ  ُُمَ  َ ِمتْن آِ  ُُمَ  َ

 ؛(۱1، ۵۱: جق۵1۰1اِ ِ )شیخ حر عامی، یَنَفَقُ  ِع  َخَرَ  َو َعَی 
که قیر هستیانم بر خیعیوسته من و شیپ کند.یق ؟ص؟کننده از آل محمد امیم، تا هنگامی   ام 

کاااه شخصااای از آل محماااد کناااد و مااان مخاااارج خاااانواده او را یاااق ؟مهع؟چقااادر دوسااات دارم  ام 
 . ب ردازم

کااالم امااام بیااانگر ایاان اساا« الخااارجی ماان آل محمااد»کلمااه هااایی مااورد  چنااین قیااامکااه  ت در 
کاه هرگوناه قیاامی  توان به تأییدشان است. بنابراین با وجود چنین روایاتی نمی گفت  طور مطلق 

کاه از قیاام نهای میقبال از ظهاو شااان  کنناد؛ نهی ر ممناوح اسات. باا توجاه باه ایاان مطلاب روایااتی 
طور مطلق نیست بلکه آنها را باید مختا به موارد خا  و شرای  ویژه دانست و بر آن ماوارد  به

 حمل نمود. 
 اشکال دوم

ایاَل »تعبیر ن َ د  م  ُج َواح  کلینی« ْخُر ْهاَل »یارو تعب ؟هر؟در روایت یاد شده به نقل از 
َ
اا أ ن َ َج م  َماْن َخاَر

و قیام یکی از آن بزرگاواران اشااره و  ؟مهع؟در روایت یاد شده به نقل از نعمانی به خود ا مه« ت  یاْلبَ 
زمیناه و  ؟ع؟خواهد بفرمایاد قبال از قیاام و ظهاور حضارت مهادی ظهور در آن دارد. یعنی امام می
گار دسات باه قیاام زده شاود فاراهم نی ؟مهع؟بیات شرای  برای قیام یکی از ما اهال سات؛ در نتیجاه ا

کام خواهد بود. جریان هارون مکی را می  2توان شاهد صدقی بر این امر دانست. نا

                                                        
 ن مطلب اشاره خواهد شد.در مباح  بعد به ای. 1
کفش« هارون مکی»مانند جریان . 2 کارد: الساالم علیهاا وارد شد و  ا ابان رساول اهلل، اماام یا  یاش در دساتش باود. عارض 

کفش کن و در تنور بنشیها به او فرمود:  کفشیت را رها  گشاشت و س   داخال تناور شاد و در آن  ن. او  کنار  هاى خود را 
گفتگاو، فرماود: اى خراساانی بلناد نشست. امام در رابطه با  گفتگو شاد بعاد از مادتی از  خراسان با مرد خراسانی مشغول 

کن، خراسانی بلند شد و د د هاارون مکای چهاار زاناو در داخال تناور نشساته اسات و ساالم و سار یشو و به داخل تنور نگاه 
گفت. امام فرمود از ایحال از تنور ب خادا قسام  کارد به شودم عرض دا مییچند نفر پنها در خراسان یرون آمد و به ما سالم 

کاه پانج نفار    نفر هم پیدا نمیی کارد؛ ماا یام نخاواهیام قیجاوری نداشاته باشا اور اینیاشود. امام فرماود ماا در زماانی  م 
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ایاَل »بنابراین تعبیر ن َ د  م  ُج َواح  ْهاَل اْلبَ »یا « ْخُر
َ
اا أ ن َ َج م   ؟مهع؟در خصاو  خاود ا ماه« ت  یاَماْن َخاَر

د شرای  قیاام بارای خصاو  آن بزرگاواران فاراهم خواهد بگوی است و در آن ظهور دارد. یعنی می
کند. نه ایننبوده  کسی دیگر نباید قیام    که هیچ 

که نیروسازی و تربیات نیارو بارای ظهاور اماری ضاروری و  از این روایت می توان استنباط نمود 
ی ناپشیر است. زیرا امام بر طبق روایت یاد شده، قیام معصوم را مبتنای بار وجاود نیروهاای اجتناب

کرده است. طبیعی است برای تربیت نیروهایی چون هارون مکای  همچون هارون مکی متوق  
کرد و درصدد تربیت نیرو در این خصو  بر آمد.   ضروری است برای ظهور نیروسازی 

 اشکال سوم
کاه  این دسته از روایات از یک امر غیبی خبر داده اند. بار ایان اسااس اماام بار طباق علام غیبای 

که این قیاامخوا دارد می گرچاه  هاا باه هادف نهاایی و غایات قصاوای خاود نمی هد بفرماید  رساند؛ 
کاه اماام  ممکن است آثار مابت فراوانی داشته باشند. بنابراین مقصود از این روایات ایان نیسات 

کند و آنها را تأیید نکند)طبسی،  قیام  (.823-822، 2: شش4834ها را تخطئه 
 اشکال چهارم

کاه در عاالم خاارج واقاع شاده در تنااقض اسات؛ زیارا در مضمون این دساته از  روایاات باا آنچاه 
گرفته و موفق و پیروز شده طول تاریپ قیام اند برای مادت زماان  اند و حتی توانسته هایی صورت 

ها در مصر و آفریقا، قیاام علویاان در یمان و  طوالنی حکومت نیز تشکیل دهند. مانند قیام فاطمی
در عااراق و... ممکاان اساات در نقااد ایاان مطلااب و در دفاااح از روایااات یاااد  طبرسااتان و قیااام دیالمااه

گفته شود: این دسته از روایات می هاا منجار باه شکسات  خواهند بگویند غالب و بیشاتر قیام شده 
کناد؛ اشااره  هاا باه جوجاه شوند؛ و تمایل این قیام  می کاه باال و پار در نیااورده و بخواهاد پارواز  ای 

کثریاات آنهااا ممکاان اساات بااه نتیجااه نرسااند؛ نااه ایاان قیااام بیشااترکااه  این اساات بااه کااه  این هااا و ا
 طور مطلق و بدون استثنی متحمل شکست خواهند شد)طبسی، بهها  قیام بخواهد بگویند همه

 (.824، 2: شش4834
 اشکال پنجم

عباس باشند؛ زیارا  امیه و بنی این دسته از روایات ممکن است ساخته و پرداخته حاکمان بنی
کماان با ت کاه علویاان در مباارزه باا ظلام و ساتم داشاتند از یاک طارف، و هاراس حا وجاه باه نقشای 

                                                                                                                                  
 (.  582، 4: جق4824م)ابن شهرآشوب، یم و به وقت خروج داناتر هستیدان یت مناسب را بهتر میخودمان موقع
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کاافی بارای جعال چناین روایااتی باه  امیه و بنی بنی عبااس از ایان مباارزات از طارف دیگار، انگیازه 
، 4: جق4442 )منتظااری، آنااان وجااود داشاات  هااایی از ایاان دساات باارای منظااور جلااوگیری از قیااام

555.) 
تاوان از ایان دساته از روایاات نهای از آماادگی  با توجه به اشاکاالت یااد شاده هرگاز نمایبنابراین 
گرفت. برای زمینه  سازی ظهور و در این راستا نهی از نیروسازی برای این امر را نتیجه 

گونه پرچمی قبل از قیام حضرت م2  هدی؟ع؟ مظهر طاغوت است. برافراشته شدن هر 
شدن هرگونه پرچم و علم برای قیام و نهضت در عصار غیبات را ای از روایات برافراشته  دسته

کرده  اند.  نشانه طاغوت معرفی 
نقال  ؟ع؟در مجامع روایای دو روایات بادین مضامون نقال شاده اسات. روایات اول از اماام بااقر

کرده است  :شده است. مرحوم نعمانی این روایت را از سه طریق از مالک بن اعین جهنی نقل 
ِ   َلتِن ْبتِن َعتِی ... َعِن اِْلَ 

َ
بِ  ْبتِن أ

َ
َة َعتْن أ ََ ت ْ ْعتیتَْ

َ
َهتِی َی ِ  َعتْن َماِ تِك ْبتِن أ ِ    اْْلُ

َ
َجْعَفتر   َعتْن أ

ُكتتتل ُ َرا ؟ع؟اْلَبتتتاِقرِ  تتتُ  َقتتتاَ :  ن َ
َ
ُِ َقْبتتتَل َرایتتتأ َفتتت َْ ُِ )نعمتتتاىن،  ؟ع؟ِ  اْلَقتتتاِئِ یتتت    ا َطاُغأتی َصتتتاِحُاَ

 ؛(۵۵1: ق۵317
 .رافراشته شود، صاحبش طاغوت استام قا م بیکه قبل از ق یهر پرچم

کلینی از امام صادق  کرده اسات؛ البتاه مضامون هاردو روایات  ؟ع؟و روایت دوم را مرحوم  نقل 
 :یک چیز است

  ِ
َ
ِ  یَبِص  َعْن أ

َ
تِ   ر  َعْن أ ُكل ُ َرا ؟ع؟َعْبِدالل َ ُِ َقْبَل قِ یَقاَ :  َف َْ ُِ ا َطتاُغأتی ی    اِم اْلَقاِئِ َفَصاِحُاَ

َوَجل َ ْعَبُد ی تِ  َعز َ  ؛(41۱، ۴: جق۵1۰7)كلیی، ِمْن ُدوِن الل َ
کاه در برابار خادا  یام قاا م برافراشاته شاود، صااحبش طااغوتیاکاه قبال از ق یپرچم هر اسات 

 . شود پرستش می

تاا  که در ایان دساته از روایاات آماده اسات؛ از هرگوناه قیاام و نهضات« کل رایه»با توجه به لف 
شااده اسات؛ بناابراین تاا آن زماان هرگوناه قیاام منهاای و  ینها ؟ع؟یهادظهاور اماام مقیاام و زماان 

کاه  ممنوح بوده؛ و به تبع آن هرگونه آماادگی و تربیات نیاروی الزم بارای قیاام و برافراشاتن پارچم 
 کنایه از قیام است؛ منهی و ممنوح دانسته شده است.
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 نقد و بررسی

 د و بررسی سندینق
کاه موجاب ضاع   ؟هر؟م نعماانیدر سلسله ساند روایات باه نقال از مرحاو افارادی وجاود دارناد 

کاااه از  ساااند روایااات اناااد. زیااارا در نقااال باااه طریاااق اول علااای بااان ابااای حمااازه بطاااا نی حضاااور دارد 
کاااه  بنیاااان گاااشاران واقفیاااه اسااات؛ و در نقااال باااه طریاااق دوم محمااادبن حساااان رازی حضاااور دارد 

کااه بااه وثاااقتش ثاباات نیساات و در نقاال بااه طریااق سااوم علاای باان احماا د بناادنیجی حضااور دارد 
گویی مشااهور اساات. پاا  هاار سااه طریااق نقاال شااده غیرقاباال اعتنااا اساات. بنااابراین ایاان  تناااقض

 توان اعتماد نمود.  اند و در نتیجه به آنها نمی روایات از نظر سند ضعی 
کلیناای نقاال نمااوده اساات؛ در سلسااله  ؟ع؟کااه از امااام صااادق ؟هر؟در روایاات بااه نقاال از مرحااوم 

کاه« سین بان مختاارح»سندش  نظار اسات. برخای مانناد شایپ  وثااقتش اخاتالفدربااره  قارار دارد 
 ؟هر؟اند و برخای دیگار مانناد مرحاوم خاویی طوسی و محقق حلی و عالمه حلی او ضعی  دانسته

دانناد. بناابراین اعتباار ساند ایان  او را ثقه دانسته و واقفی بودن وی را مانعی بارای تاوثیقش نمی
دانیم یاا ناهم  که آیا واقفی بودن را موجب قدح و ضع  راوی می  این مبنا است روایت وابسته به

گاار ماننااد آقااای خااویی را موجااب ضااع  ناادانیم ایاان روایاات معتباار خواهااد بااود. ولاای بااه   آن ؟هر؟ا
گششاات و سااادگی نمی کنااار تضااعی  محقااق و عالمااه حلاای  گرفت)طبساای، را  آن  تااوان از  نادیااده 

 (.862-868، 2: شش4834
 و بررسی داللینقد 

کاه ایان دساته از روایاات از نظار محتاوا و داللات،  با صرف نظر از اشکال سندی، حال باید دیاد 
کسانی کنناد یاا  دانناد؛ اثباات می که بر طبق آنها هرگونه قیام پایش از ظهاور را ممناوح می مدعای 

 نهم 
اساتدالل باه ایان  در پاسپ به این سوال توجه به چند نکته به عنوان اشکال داللی و متنی بار

 روایات، الزم است:
 اشکال اول

شاود؛ اماا باا توجاه باه وجاود قارا ن و  میهاا  قیام عام است و شامل هماه« کل رایه»گرچه لف   
کااه در سااخنان هااا  قیام شااواهد تاااریخی مبناای باار تأییااد برخاای از ماننااد قیااام زیااد باان علاای و... 

که ل بدان ؟مهع؟البیت اهل گفت  در ایان دساته از روایاات، « کال رایاه»فا  عاامها تصری  شده؛ باید 
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کااه مظهاار دعااوت بااه باطاال اساات؛ تخصاایا زده بااه قیااام کااه بااا انگیاازه دعااوت بااه خااود   هااایی 
ناظر به هر دعوتی نیسات؛ بلکاه نااظر باه دعاوت باطال اسات. « کل رایه»شوند. بر این اساس  می

ات آمااده اساات. زیاارا در ایاان روایااکااه  ت اساا« طاااغوت»شاااهد باار ایاان مطلااب از طرفاای وجااود لفاا  
کارده کاه  یکساطاغوت یعنی   یساو و قصاد دعاوت ماردم باهباشاد از حاد خاود خاارج شاده طغیاان 

« عباد مان دون اهللی» ۀجملاو از طرف دیگر  (.583، 8: جق4474 داشته باشد)طوسی،ش را یخو
ام یاش از قیپرچم برافراشاته شاده پا»کند مقصود از  ان مییب یخوب که بهدر روایت آمده که  ت اس

دن به مقاصد یرس یدر پ که ؛برافراشته شود ؟مهع؟تیب که در مقابل خدا و اهل است یپرچم« قا م
ماردم را ام و یاق ین الهاید اکم شدنح یبرا یصالحمتقی و ن و یخود باشد. لشا چنانچه فرد متد

(. 423، 44: شش4833)فوادیان، سااتیات نیاان روایااد، قطعااا  مااورد خطاااب ایاادعااوت نماباادان 
که با هدف حاکمیت ارزش ین قیامبنابرا  هاای الهای صاورت بگیرناد؛ تخصصاا   هایی از این دست 

(. شاااهد باار آن وجااود روایاااتی 866، 2: شش4834از ایاان روایااات خااارج خواهنااد بود)طبساای، 
گاار قیااامی بااا انگیاازه الهاای و در جهاات احقاااق حااق و تحقااق کااه  ت اساا کااه ا در مجااامع روایاای آمااده 

کاه  ؟مهع؟بگیرد؛ مورد تأیید ا مه صورت بیت؟مهع؟ اهل اهداف گرفته است. مانند قیام یماانی  قرار 
گفتااه شااده او بااه حااق دعااوت می ؟ع؟در روایتاای از امااام صااادق کنااد و در راه  باادان اشاااره شااده و 

 :مستقیم است
ْهَدى ِمْن یا َراَی َس فِ یَو لَ 

َ
تُ    َ تاىِن یِ  الْ یَرا   ی أ ن َ تقیتِْلَ ، 4: جش۵374)شتیخ مفیتد،  ْدُعأ ِ هَّلَل اِْلَ

37۱.) 
گفته شود؛ مالک نهی در این روایات، دعوت به خود)باطل( در قباال دعاوت باه  ممکن است 

گرفتن هر قیاامی پایش از بیت اهل )حق( نیست؛ بلکه مالک قبل بودن هرگونه نهضت و سبقت 
، 2: شش4834است؛ خواه دعوت به حق باشد و خواه باطل)طبسی،  ؟ع؟قیام حضرت مهدی

جهاات ایااراد و نقااد یاااد شااده وارد نخواهااد بااود و در نتیجااه نهاای از هرگونااه قیااام (. باادین 866
دعوت به حق باشد و یاا دعاوت باه باطال باشاد. بارای تبیاین که  این چنان پابرجاست اعم از هم

که در ذیل بدان    شود؛ ضروری است. ها اشاره می پاسپ این مطلب توجه به نقدهایی 
 اشکال دوم

که مالک را  بدانیم درسات نیسات. زیارا در  ؟ع؟سبقت قیام پیش از قیام امام مهدیاین ادعا 
گفتاه از اماام  شاده اسات. مانناد روایات پایش  روایاتی دیگر دعوت به حاق، ماالک و معیاار دانساته

گرفتااه؛ را مااالک تأییااد  ؟ع؟صااادق کااه بااا انگیاازه دعااوت بااه حااق صااورت  کااه درباااره قیااام یمااانی 
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گاار قیااام و نهضااتی بااا انگیاازه دفاااح از حااق و در  خااویش از آن قیااام معرفاای نمااوده اساات. بنااابراین ا
باشااد؛ مااورد تأییااد اساات. باادین جهاات نهاای از قیااام در  بیاات؟مهع؟ اهل مساایر تحقااق اهااداف بلنااد
هاای شخصای و دعاوت باه باطال باشاند؛  باا انگیزهکاه  ت یی اساهاا قیام روایات یاد شده، ناظر به

هاا تخصایا و تقییاد  اهی از قیاام باه ایان ویژگیبدین جهت عموم نهی و اطالق آن در روایاات نا
 شود.  زده می

 اشکال سوم
کاااه برخااای از کردههاااا قیام ایااان دساااته از روایاااات باااا روایااااتی  اناااد در  ی پااایش از ظهاااور را تأییاااد 

که برخی از تعارض کردهها  قیام اند. روایاتی  که یا در زماان ها قیام اند؛ ناظر به را تأیید  یی هستند 
کاه بعادا و در زماان هاا قیام اند؛ مانند قیام زیدبن علی و قیام شهید فاپ و یاا دادهرخ  ؟مهع؟ا مه یی 

کاه قیاام و نهضات  عصار؟جع؟ ولی غیبت حضرت رخ خواهناد داد. هماه ایان روایاات باا روایااتی 
اند تعااارض دارنااد. ایاان  حضاارت را ممنااوح دانسااته و ظهااور آن ؟ع؟قباال از قیااام حضاارت مهاادی

 ند دسته تقسیم نمود: توان بر چ روایات را می
کارده و ؟ع؟ دربااره گیری اماام زیان العابادین موضعکه  ت ال ( روایتی اس قیاام مختاار را بیاان 

به عماوی  ؟ع؟حاکی از تشویق ایشان به حمایت مردم از آن قیام است. در آن روایت امام سجاد
 فرماید: خودش محمدبن حنفیه می

تت  لنتتا  هتتلیتتعبتتدا زج  ا عتتم  لتتأ  ن  یتت رتتت یتتالب ا تعص  ...)جملَستت،  ْل، لأجتت  عتتی النتتاس مْا 
 ؛(39۱، 1۱: جق۵1۰3

گر برده کماک و یااری او واجاب  ا ای سیاه و زنگای بارای یااری ماا دسات باه قیاام رد بار ماردم 
 است.

کاه در تأییاد قیاام زیادبن علای بان الحساین وارد شاده اسات. بار طباق روایتای  ؟ع؟ب( روایاتی 
 فرماید: می در تمجید از قیام زید ؟ع؟امام صادق

َكاَن ی َ   ... َفِإَن  ْ   دا   ََ َكاَن َصُدوقا  َو  َضتا ِمتْن آِ  یَعاِ ا  َو  ِ  َ ُكْم ِ هَّلَل ال ا َدَعا َ
ْم ِ هَّلَل َنْفِلِ  ِ ّن َ ُْ ْدُع

د   ُكْم ِ لَ  ؟ص؟ُُمَ  َ تا َدَعتا َف ِمَ ََ َلتَأ تا َختَرَ  ِ هَّلَل ُ تْلَطانیتَو َلْأ َظَه َ ، ۴: جق۵1۰7...)كلیتی،  ِ  ِ ّن َ
 ؛(491

کمیت و ریاست خودش دعوت نمی کرد، او شما  زید فردی عالم و راستگو بود و شما را به حا
گار پیاروز می است فرا می ؟ص؟را به آنچه رضای آل محمد هاایش وفاا  شاد باه وعاده خواناد و ا

کرد. می  کرد، او برای شکستن قدرت حکومت خروج و قیام 
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 فرماید: مش میدر تقدیر از قیا ؟ع؟در روایت دیگری امام صادق
تتت َِ َع  ِ َِ یَشتتتِه  ىَمََضتتت َو ا َِ َرُ تتتوِ  ا َكُشتتتَهَداَء اْ ُتْشتتتِهُدوا َمتتت َلتتتِن َو  َو َعتتتِی  ؟ص؟دا   َو اِْلَ

َل   ؛(4۱4، ۵: جق۵37۴)شیخ صدوق، ؟امهع؟ِی اِْلُ
که با پیاامبر خادا و علای  ؟ص؟عموی من به خدا سوگند شهید از دنیا رفت، همانند شهیدانی 

 به درجۀ شهادت رسیدند. ؟امهع؟ینو حسن و حس

که در تأیید قیام  باه شاهید  کاه ؟ع؟حسین بان علای از نوادگاان اماام حسان مجتبایج( روایتی 
گرامای اساالم باا عباور از  ؟ع؟اماام بااقر. بار طباق روایتای از استفپ معروف شده؛ وارد شده  رساول 

کردند و باا خوانادن دو رکعات نمااز از قاول منطقه فپ در آن جبر یال باه شاهادت یکای از  جا توق  
 :نوادگان خویش وعده دادند

  ِ
َ
تتِد ْبتتَن َعتتِی  َعتتْن أ تتِ    َقتتاَ   ؟ع؟َجْعَفتتر  ُُمَ  َ َ ْ َ َ ال   ؟ص؟َمتت

تتا َصتتی َ  َرْكَعتت   َفَل  َ
َ  َفَصتتی َ تتَز َْ   َف

ِبَفتتخ 
انِ  َ َ ى َو ُهَأ ِف یال َْ ِ   َ  َب َ ْ اُس ال َ ْ ى ال

َ
ا َرأ ِة َفَل  َ اَل ِْ یص  الص َ َْ  ىْب َف َقتاَ  َمتا َب ََ تا اْنَصت ْأا َفَل  َ

تتی ِْ  یْب
َ
تتا َرأ ْم َقتتاُلأا َ  َ تتیُْ ِْ ْب َِ تتاَ   َْ  ىَْ تتا یَب َ  َعتتَی یتتَْ َِ َقتتاَ  َنتتَز ئِ  ا َرُ تتوَ  ا ََ تتا َصتتل َ یتتَجْب ُْل یُل َ  َ
هَّلَل َفَقاَ   ِ  ْكَعَ  اْْلُو َ َ ُد ِ ن َ َرُجال  ِمْن ُوْلِدَ  ی ىال اِن  ْقَتُل ِف یا ُُمَ  َ َْ تِه  َهَذا اْ َ َُ الش َ ْجت

َ
ِد َمَعتُ  یَو أ

َُ َشِه  ْج
َ
 ؛(۵7۰، 1۴: جق۵1۰3ِن)جملَس، یَد یأ

کاه باه نادکرد روزی پیامبر از سرزمین فپ عبور می ، پیاامبر از ندفاپ رساید سارزمین. هنگاامی 
گریااه  در رکعاات دوم باای ناادجااا دو رکعاات نماااز خواند و در آن ندمرکااب پیاااده شااد اختیااار بااه 

کاه نادگریه خاود را چناین شاره داد ... س   پیامبر علتندافتاد : در رکعات اول نمااز باودم 
کشاته  ،جبر یل بر من نازل شد و خبر داد: ای محمد مردی از فرزندان تاو در هماین مکاان، 

کااه در رکاااب او بااه شااهادت برسااد، ثااواب و پاااداش دو  کساای  خواهااد شااد و پاااداش و اجاار هاار 
 شهید است.

کاااه در تأییاااد قیاااام ماااردی از شاااهر قااام وارد شاااده اسااات. بااار طباااق روایتااای از اماااام  د( روایتااای 
کاه ماردم را باه حاق دعاوت می ؟ع؟امیرالمومنین کناد؛ ماورد تمجیاد واقاع شاده  قیام مردی از قم 

 :است
ْهِل   ِمْن   َقاَ  َرُجلی 

َ
اَس ی  ُقَم   أ َ ْ ِق   ِ هَّلَل   ْدُعأ ال ُِ یْ   اِْلَ ِد   َتِم َبتِر اِْلَ َكُز ُم ایتَمَعتُ  َقتْأمی  ُ

َل ُ ِِ ت ُِ اُح یتلر ِ ِد َا 
َِّ َو َا یَ اْلَعَأاِصتتتتتتُ  َو َا  ََ تتتتتت تتتتتتوَن ِمتتتتتتَن اِْلَ َِ یْ ل ُ تتتتتتوَن َو َعتتتتتتَی ا ُْ ُلتتتتتتوَن یُب َو اْلعاِقَبتتتتتتُ    َتَأك َ

ِق   ؛(4۵9، ۱7: جق۵1۰3)جملَس،  َی ِ ْلُ ت َ
اران او، مردمای بساان آهان یاکناد. طرفاداران و  مردى از اهل قم، مردم را به حق دعوت می

ک هراسند و تنها به خادا توکال  شوند و از دشمن نمی ه از جن  خسته نمیمحکم و استوارند 
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که اهل تقوا هستند.یکنند و عاقبت ن می کسانی است   ز از آن 

کاه در تأییاد قیاام یماانی وارد شاده اسات.ا ه ایان روایاات قیاام یماانی ماورد براسااس  ( روایاتی 
گرفته است. این روایات به دو نقل در جوا مع روایی شیعه وارد شده است. یکای از تأیید امام قرار 

های بیشاتری  به ویژگی ؟ع؟. در روایت به نقل از امام باقر؟ع؟و دیگر از امام صادق ؟ع؟امام باقر
که آن اشاره شده است. ابی بصیر می  یمانی فرمودند:درباره  حضرت گوید 

ا َس ِف یَو لَ  ... َ َ ْهَدىیاِت َرایال
َ
تُ  یَرا ىِه   َ اىِن یِ  الْ یَرا  ِمْن    ی أ ن َ ى ِْلَ ْم یتُ  ُهتد  ُْ ْدُعأ ِ هَّلَل َصتاِحِب

ْض ِ لَ  َ اىِن ی... َو ِ َذا َخَرَ  الْ  ُ  یَتُ  َرایِ  َفِإن َ َرایَفاهْنَ ن َ ى... ِْلَ ِ َو ِ هَّللیُ  ُهد  ق  ق  یَطرِ   ْدُعأ ِ هَّلَل اِْلَ
 ؛(4۱9: ق۵317...)نعماىن،  أُمْلَتِق 

تر از پاارچم  افتااهیت ی[ هاادا؟ع؟قااا مباال از ظهااور برافراشااته شااده ]ق یهااا   از پرچمیاا چیهاا
کااه مااردم را بااه صاااحبیساات. پاارچم او پاارچم هااداین یمااانی تااان دعااوت  ت اساات؛ چااون 
کاارد، بااه  یمااانیکااه  یپاا  هنگااام ..کنااد. یم را پاارچم او پاارچم یاااش بشااتاب؛ ز یاریااخااروج 

 .دینما یبه حق و صراط مستقیم دعوت ممردم را  اورا یز ...ت استیهدا

کرده و از ماردم  ؟ع؟با صراحت قیام و نهضت پیش از قیام حضرت مهدیت یان رویا را تأیید 
کنند.   خواسته است تا آن کمک   را 

که در تأیید رایات و پرچم کاه از ساوی ماردم مشرق)خراساان( بلناد می و( روایتی  شاوند؛  هایی 
کابلی از امام باقر وارد شده  کند: نقل می ؟ع؟اند. ابوخالد 

ىن ِ 
َ
ِق ِبَق  َكأ ْشِر ُجأا ِباْ َ ََ تَق   ْطُلُبوَن ی  ْأم  َقْد َخ ْوا یَفتاَل   ْطُلُبأَنتُ  ی  ُثَ   ْعَطْأَنتُ  یَفتاَل   اِْلَ

َ
ْعَطْأَنتُ  َفتِإَذا َرأ

ِقِهْم فَ یَذِ تتتَك َوَضتتتُعأا ُ تتت ِِ ُلأُن َفتتتاَل یأَفُهْم َعتتتَی َعتتتَأا
َ
ُقأُمتتتأا َو َا یْقَبُلأَنتتتُ  َحتتتی َ یْعَطتتتْوَن َمتتتا َ تتتأ

َمتتتا ِ ىن ِ ْدَفُعأهَنَ یتت
َ
ْم َقتتْتاَلُهْم ُشتتَهَداُء أ ُْ ْدَرْكتتُْل َذِ تتَك َاْ تتَتْبَق  ا ِ ا َ ِ هَّلَل َصتتاِحِب

َ
 ُْل َنْفَِستتتیَلتتْأ أ

 ؛(473: ق۵317ِ َصاِحِ  َهَذا اْْلَْمِر)نعماىن، 
که برای به مشاهده می مردمی را گویا از مشرق ، اما حق کنند دست آوردن حق قیام می کنم 

رونااد، باااز هاام بااه آنهااا داده  دنبااال آن ماای . پاا  بااا جاادیت بیشااتر بااهشااود بااه آنهااا داده نماای
کااه ایاان چنااین دیدنااد، شمشاایرهای نماای شااان  هااای شااان را باار شااانه شااود. پاا  هنگااامی 
ام یارناد و قیپش یشاود، اماا آنهاا نم یخواهند به آنها داده م یصورت آنچه م  در آن گشارند. می
گااشار  کننااد و آن یم کشااته یم را تنهااا بااه صاااحب شااما وا گاار ماان یآنااان شااه یها کننااد.  دند. ا

 .ام قرار خواهم دادین قیار صاحب و رهبر ایابم، جانم را در اختیرا در ین زمانیچن

کااه هرگونااه قیااام و نهضااتی پاایش از قیااام  در نتیجااه بااا وجااود چنااین روایاااتی نمی گفاات  تااوان 
کاه در تأییادماورد نهای واقاع شاده و منهای و ممناوح اسات. بناابراین رو ؟ع؟حضرت مهدی  ایااتی 
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کاه از آنهاا نهای از قیاام باه ی یادشاده وارد شادهها قیام طور مطلاق  اند؛ معاارض باا روایااتی هساتند 
کتفا شود و قدر متیقن از روایات نهای از  استفاده می شود. در مقام رفع تعارض باید به قدر متیقن ا

کننادگان انگیاازه باطال باشااد و  در مساایر انحرافای باشااند و انگیازه قیااامکاه  ت یی اسااهاا قیام قیاام،
یی نهاای هااا قیام از چنااین ؟مهع؟دعااوت بااه حااق و صااراط مسااتقیم در میااان نباشااد. در واقااع ا مااه

اند؛ ناه هار نهضات و قیاامی  هایی را از عالمت طاغوت برشامرده اند و برافراشتن چنین پرچم کرده
گفت هرگونه قیام و نهضت در قبل از قیام حضا را. بدین جهت نمی ممناوح  ؟ع؟رت مهادیتوان 

یی هاا قیام توان از این روایات نهای از نیروساازی و تربیات نیارو بارای و منهی است. از این رو نمی
گرفت. می که برای احقاق حق رخ  دهند را نتیجه 

 اشکال چهارم
که که در قیامبراساس  این دسته از روایات ناظر به موارد خاصی هستند  کننده بوده؛  انحرافی 

کرده ؟مهع؟گرفات و در نتیجاه ا ماه می قیامی صاورت صاورت  اصاطالح به اناد. یعنای به از آنهاا نهای 
نحو قضیه حقیقیه نبوده است تا نااظر باه  ست و بهها قیام قضیه خارجیه بوده و ناظر به برخی از

خااا  بااا عنااوان  یهااا یژگیبخصااو  و بااا و یهااا در آن زمااان پرچم یعناای»باشااد. هااا  قیام همااه
که ماه یبا حکومت وقت برافراشته م یریدرگ یت برایا مهدویامامت و  ماردم  یت آنهاا بارایاشد 

روشن  یدارند. لشا امام برا یا فهی  خا  چه وظیدانستند در برابر آن شرا یمورد سوال بود و نم
. شاهد بار اند ان فرمودهی  را بین احادیا ،ت زمان و مکانی  آنان با توجه به موقعینمودن وظا

کااه ایاان روایااات را در آن باااب آورده ایاان مطلااب سااخن م کااه در عنااوان بااابی  رحااوم نعمااانی اساات 
کال رایمن ادعی اْلمامة و مان زعام أناه إماام و لایف یما رو»باب  گوید: می ة ترفاع یا  بإماام و أن 

رو در  ات را از آنین روایشان ایا گویا .(444: ق4842نعمانی، «)ام القا م فصاحبها طاغوتیقبل ق
کااه عقیااده دارد پرچمااکنااار هاام قاارار د کنااد. در  یکااه صاااحب آن ادعااا  طاااغوت اساات یاده  اماماات 

آن ماردم را  ۀکاه برافرازناد  طااغوت اسات ین بااب، پرچمایاات ایاق و مفهوم روایقت، بنابر سیحق
ن باشاد، یچنا نیا ؟جع؟ام قاا میاقبال از ق یخواناد و هار پرچما خود باا عناوان امامات فرا یسو به

تاوان حکام  (. بناابراین از ایان روایاات نمی467، 44: شش4833ن، فوادیاا«)قطعا  طاغوت است
گرفاات و بااه تبااع آن از ایاان دسااته از  ؟ع؟کلاای نهاای از قیااام قباال از قیااام حضاارت مهاادی را نتیجااه 

 توان نهی از نیروسازی را استنباط نمود.  نمی روایات
 اشکال پنجم

رویکارد دیان اساالم در مباارزه باا  این دسته از روایات و در مجموح همه روایات ناهی از قیام باا
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کید اسالم به اقامه امر به معروف و نهی از منکر  ظلم و ستم و جهاد در راه خدا از یک طرف و با تأ
خوبی و با صاراحت در آیاات و روایاات اساالمی مانعک  شاده اسات.  تعارض دارند. این مطلب به

کریم اش  شود:  اره میبرای نمونه در این خصو  به سه مورد از آیات قرآن 
کااه باارای در امااان ماناادن زمااین از لااوث وجااود فساااد و حفاا  اماااکن دیناای؛  الاا ( اطااالق آیاااتی 

کااه از هرگونااه قیااام قباال از قیااام  اند؛ بااا اطااالق و عمااوم روایاتی مبااارزه بااا تجاااوزگران را متااشکر شااده
 کنند؛ در تعارض خواهند بود.  را نهی می ؟ع؟حضرت مهدی

کس گر  کنناد؛ فسااد هماه زماین بر طبق آن آیات ا که با تجاوزگران و ظالماان مباارزه  انی نباشند 
گرفت را فرا می  :گیرد و اماکن دینی نیز دستخوش نابودی قرار خواهند 

 ُِ َِ   َو َلتتتْأ ا َدْفتتت تتتاَس   ا َ ْ تتتل  َعتتتَی   ال ْْ ََ ُذو َف تتتن َ ا ِْ ْرُض َو ل
تتتُهْم ِبتتتَبْعض  َلَفَلتتتَدِت اْْلَ َْ َبْع

 ؛(4۱۵قرن: )بیاْلعالَِ 
گاار خداونااد، بعضاای از مااردم را بااه وساا ن را فساااد فاارا یکاارد، زماا گاار دفااع نمااییله بعضاای دیا

 ان، لط  و احسان دارد.یگرفت، ولی خداوند نسبت به جهان می

کنناد؛ مساتلزم  بی که با مظاهر ظلم و ستم و فساد بخواهند مباارزه  تردید وجود چنین افرادی 
که نیروهای الزم برای ا کاافی در این است  ین امر تربیات شاوند و از ایان جهات الزم اسات آماادگی 

گشاشاته شااده  جامعاه باه وجاود آیااد. بار طباق آیااه یااد شاده ایان رسااالت بار عهاده جامعااه مسالمان 
 کند چه در عصر حضور معصوم باشد و چه در عصر غیبت معصوم باشد. نمی است؛ فرقی
 فرماید: در حف  اماکن دینی، میای دیگر با اشاره به نقش مبارزه با ظالمان  در آیه

ُِ َو بِ  َمْْل َصتتأاِم ِ تتد  تتُهْم ِبتتَبْعض  ََلُ َْ تتاَس َبْع
َ ْ َِ ال ُِ ا ِی َو َصتتَلأاتی َو َملتتاِجُد یتت... َو َلتتْأ ا َدْفتت

َُ فی َكََی ْذَك  َِ ...یا اْ ُم ا  ؛(1۰)حج: را 
گر خداوند بعضی از مردم را به هاا، و معاباد  صاومعه رهاا ویگار دفاع نکناد، دیله بعضای دیوس ا

که نام خدا در آن بسی  . گردد... ران مییشود، و ار برده مییهود و نصارا، و مساجدى 

که بخواهند زمین را به فساد بکشند و اماکن دینایبراساس  کسانی  کاه  این آیات مبارزه با  ای 
کننااد؛ ساانت دا ماای الهاای  یاااد خاادای متعااال در آنهااا زنااده نگااه داشااته می اساات و شااود را نااابود 

مختا زمان خاصی هم نیست. بدین جهت هماواره بایاد جامعاه خاود را بارای مباارزه باا ظلام و 
ستم آماده نگه بادارد تاا فسااد زماین را فرانگیارد و امااکن دینای دساتخوش تخریاب واقاع نشاوند. 

کااه  اجاارای ایاان ساانت عصاار غیباات را هاام شااامل میکااه  ت روشاان اساا شااود. باادین جهاات روایاااتی 
برافراشاته شاود؛ صااحب آن طااغوت اسات؛  ؟ع؟رچمی قبل از قیام حضرت مهدیگویند هر پ می
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کاه آن روایاات  با ایان دساته از آیاات در تعارض گفتاه شاود  کاردن تعاارض بایاد  اناد. بارای برطارف 
کاه قیاام یی را شاامل میهاا قیام نیستند؛ بلکهها  قیام ناظر به همه اش دفاع  کنناده، انگیازه شاوند 

که ایجاد فساد در زمین است و با نیت رسیدن به مطامع شخصای دسات فساد از زمین نیست؛ بل
کاه باه انگیازه الهای و بارای دفاع فسااد و ظلام و ساتم از  به قیام می زند. بنابراین نهضت و قیاامی 

کنااد؛ هرگااز   داشااتن دیاان الهاای پرچماای را بااه اهتاازاز در آورد و آن زمااین و بااا هاادف زنااده نگه را بلنااد 
کااه در ایاان دسااته از روایااات آمااده؛ شااامل آن صاااحب آن مصااداق طاااغوت ن یساات و نهاای از قیااام 

تااوان بااه اطااالق و یااا عمااوم  نخواهااد بااود. در نتیجااه بااا توجااه بااه ایاان دسااته از آیااات از طرفاای نمی
روایات ناهی از قیاام تمساک نماود و در واقاع اطاالق و یاا عماوم روایاات باا آیاات یااد شاده تقییاد و 

کااه جامعااه مساالمان را بااه شااود. و از طاارف  تخصاایا زده می دیگاار ایاان دسااته از روایااات بااا قاارآن 
کتاب را پیدا مبارزه با ظلم و فساد دعوت می که در  می کند در تضادند و مصداق مخالفت با  کنند 

توان با تمسک به این روایات هرگوناه قیاام را نفای نماود و آن را ماشموم دانسات.  صورت نمی این
را  آن  در علم رجال در صورت مخالفت روایت باا ظااهر قارآن بایادزیرا بر طبق قاعده مورد پشیرش 

کااه خاادای متعااال باار عهااده  طاارد نمااود و باادان نبایااد پایبنااد بااود. بنااابراین بااا توجااه بااه رسااالتی 
مسلمانان نهاده؛ الزم است افرادی برای تحقق این هدف الهی، هماواره در جامعاه تربیات شاوند 

لم و ستم از جامعاه بارای هماه زمانهاا اماری ضاروری و الزم و از این جهت نیروسازی برای دفع ظ
 ندارد. ؟ع؟رود و این امر اختصا  به عصر حضور معصوم شمار می به

که به جهاد در راه خادا دساتور داده کاه هرگوناه  اناد؛ باا اطاالق و عماوم روایاتی ب( اطالق آیاتی 
د. باار طبااق آیااات بساایاری، اناا کننااد؛ در تعارض را نهاای می ؟ع؟قیااام قباال از قیااام حضاارت مهاادی

جهاد در راه خدا قانون و سنت دا می الهی است، بر این اساس باه ماردم دساتور داده شاده ماردم 
کنند  :در را راه خدا با مال و جان جهاد 

ْم ف ُْ ْنُفِل
َ
ْم َو أ ُْ ْمأاِ 

َ
...یَ ب  ... َو جاِهُدوا ِبأ َِ  ؛(1۵)توب : ِل ا
 د. یه خدا جهاد نماهاى خود، در را با اموال و جان

 (.3۱)مائدن: ... ِل یَ ب  َو جاِهُدوا ف
َِ َحق َ ِجهاِدِن  َو جاِهُدوا ِف   (.7۴)حج: ...ا

ذ
وا َو جاَهُدوا فیال َ أا َو هاَجُر ُْ َِ َو یَ ب  َن آَم تَد ا ْْ ْعَمتُم َدَرَجت   ِع

َ
ْنُفِلتِهْم أ

َ
ْم َو أ ْمأاَِلِ

َ
َِ ِبتأ ِل ا

ولِئَك ُهُم 
ُ
ونأ  ؛(4۰)توب :  اْلفاِئُز
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که ا کردند، و با اموال و جانیآنها  شان در راه خدا جهاد نمودند،  یها مان آوردند، و هجرت 
 روز و رستگارند.یشان نزد خدا برتر است؛ و آنها پ مقام

کنناد. بادیهی اسات براساس  این آیاات از ماردم خواساته شاده تاا در راه خادا باا دشامنان جهااد 
شاود. بادین جهات برخای از فقهاا  ا زمان خاصی ندارد و شامل عصر غیبت هم میجهاد در راه خد

 (.863، 4: جق4447)خویی،  اند به وجوب جهاد ابتدایی نیز فتوا داده
کااه می برافراشااته شااود،  ؟ع؟گوینااد هاار پرچماای قباال از قیااام حضاارت مهاادی بنااابراین روایاااتی 

کاردن تعاارض بایاد  صاحب آن طاغوت است؛ با این دسته از آیاات در تعاارض اناد. بارای برطارف 
کاه قیاام یی را شاامل میهاا قیام نیساتند؛ بلکاههاا  قیام گفت آن روایات ناظر به همه کنناده  شاوند 

کناد و ماردم را بادان فارا  اش ایجاد انحراف در جامعه است و با این نیت پرچمی را بلند می انگیزه
که با هدف جهاد د می ر راه خادا و باه غارض اصاالح اماور ماردم و خواند. بنابراین نهضت و قیامی 

کاه در ایان دساته  احیای دین الهی باشد؛ هرگز صاحب آن مصداق طاغوت نیست و نهای از قیاام 
تااوان بااه  از روایااات آمااده؛ شااامل آن نخواهااد بااود. در نتیجااه بااا توجااه بااه ایاان دسااته از آیااات نمی

 تمسک نمود.  ؟ع؟هدیاطالق و یا عموم روایات ناهی از قیام قبل از قیام حضرت م
که با دستور امر به معروف و نهی از منکر آمده کاه  اند با اطاالق و عماوم روایاتی ج( اطالق آیاتی 

کنند تعارض دارند. خدای متعاال از قاول  را نهی می ؟ع؟هرگونه قیام قبل از قیام حضرت مهدی
 فرماید: لقمان در مقام وصیت به فرزندش می

ال ا ُبَی ی ِقِم الص َ
َ
رأ َْ ْْ وِف َو اْنَ  َعِن اْ ُ ْعُر َْ ِباْ َ ُم

ْ
 ؛(۵7)لقمان: َة َو أ

کااار پساند کاان، و از یاى پسارم، نمااز را برپاا دار و بااه معاروف )هار  ده در نازد عقاال و شار ( امار 
کار زشت و ناپسند( باز  دار. منکر )هر 

ه معروف و نهای از در آیه دیگر خدای متعال در مقام تبیین وظیفه مردان و زنان با ایمان امر ب
 :شان برشمرده است منکر را یکی از وظای 

ْولُ 
َ
تتُهْم أ ُْ ُمنتتاُت َبْع ْْ تتوَن َو اْ ُ ُْ ُم ْْ وِف َو یتتاُء َبْعتتض  یتتَو اْ ُ ْعُر وَن ِبتتاْ َ ُمُر

ْ
تتِر َو یأ َْ ْْ تتْوَن َعتتِن اْ ُ ْْنَ

الَة َو یقی كاَة َو یُ وَن الص َ َ َ وَن ال ُِ ََ َو َرُ أَل یطیْْ  ؛(7۵)توب : ... ُعوَن ا
کنناد؛  گرند؛ امر به معروف، و نهی از منکار ماییکدیاور( یار و یمان، ولی  )و یمردان و زنان باا
 کنند. پردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت می دارند؛ و زکات را می نماز را برپا می

کاه بایاد در میان بر طبق آیه کارده  کساانی باشاند ای دیگار خادای متعاال باه ماردم امار  تاا  شاان 
کنند و بدان پایبند باشند  :فریضه امر به معروف و نهی از منکر را اقامه 
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م َ ی 
ُ
ْم أ ُْ ْْ ْن ِم ُْ وِف َو یِر َو یْدُعوَن ِ هَّلَل اْلَ یَو ْلَت ْعُر وَن ِباْ َ ُمُر

ْ
ولِئتَك ُهتُم یأ

ُ
ِر َو أ َْ ْْ ْوَن َعِن اْ ُ ْْنَ

ْفِلَُّون  ؛(۵۰1عمران:  )آ اْ ُ
گروهی باشاندیبا کاار خ د از شما  کاار نیر دعاوت نمایاکاه )ماردم را( باه ساوى    امار یاناد و باه 

کار زشت بازدارند، و آنها که رستگارند.یکنند و از   ند 

جامعاه مسالمان بایاد بادان که  ت ای اس بر طبق این آیات امر به معروف و نهی از منکر فریضه
کان خاصای هام وابساته اهمیت دهد و به آن پایبند باشد. انجام این فریضه به عصر و زمان و م

هاست. از طرفی تشکیل حکومت برای مبارزه با ظلم و ستم  ها و مکان نیست و شامل همه زمان
هاساات؛ و از طاارف دیگاار قیااام و نهضاات،  تاارین معروف تاارین و بزرو و احیااای حااق، یکاای از مهم

داشاتن   گاهالزمه تشکیل حکومت است. بنابراین بر طبق این آیات، قیام در راه خدا برای زناده ن
یاد خدا و احیای دین الهی از مصاادیق روشان امار باه مهاروف و نهای از منکار اسات. بادین جهات 

انااد. باارای  در تعارض ؟ع؟اطااالق ایاان آیااات بااا روایااات ناااهی از قیااام قباال از قیااام حضاارت مهاادی
که نهی از قیام در آن روایات ناظر باه گفت  کردن تعارض باید  ی باراکاه  ت یی اساهاا قیام برطرف 

کاه باا انگیازه ایجااد فتناه در زماین و باا هادف هاا قیام ترویج باطل و اقامه منکار باشاند. یعنای یی 
هار قیاامی ولاو باا کاه  این اند؛ ناه دعوت به مطاامع شخصای و حزبای باشاند؛ ماورد نهای واقاع شاده

های مناسااب باارای نیروسااازی و تربیاات نیروهااای  انگیاازه الهاای و بااه هاادف فااراهم آوردن زمینااه
گسترش معارف دینی در جامعه نیز ممنوح کارآمد مراتبای از امار باه باشد. البته  برای برای بس  و 

 .معروف مستلزم داشتن حکومت و قدرت است و بدون آن امکان ندارد
گر هیچ راهی برای برطرف نمودن تعارض بین این دسته از روایات که  ت الزم به یادآوری اس ا

اشته باشد؛ قطعا به محتوا و مضمون این روایات نبایاد پایبناد ناهی از قیام و آیات قرآن وجود ند
شااوند؛ در  انااد و در نتیجااه مخااال  قاارآن تلقاای می بااود. زیاارا ایاان روایااات بااا نااا قاارآن در تعارض

کتااب الهای مخاال  باشاد؛ شاامل ایان دساته از  این که با  که هر روایتی  کلی  صورت اصل و قاعده 
ایاان اصاال از مااردم براساااس  نظاار نمااود. ایاان روایااات صاارف شااود و در نتیجااه بایااد از روایااات می

گر مخال  با آن نبود بدان کنند؛ ا کتاب خدا عرضه  هاا عمال  خواسته شده روایات و احادی  را به 
کتاااب الهاای نبایااد باادان پایبنااد بااود. در ایاان راسااتا باار طبااق  کننااد و در صااورت مخالفاات روایاات بااا 

 فرماید: ایت میمالک صدق رو؟ص؟ درباره روایتی رسول خدا
ْثُ ْ َعتی ِ  ِ تتِد  ِ َذا ُحتد  َِ   ِكَتتتاََّ   ِث... َفتِإْن َواَفتَق یِباِْلَ ْ   ا ََ َنتا ُقْلُتتُ  َو ِ ْن 

َ
َِ َفَلتتْم یَفأ ِكَتتاََّ ا َأاِفتتْق 

ُقْل 
َ
یق، «) أ  ؛(44۵ ،۵ج ش:۵37۵بر
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گار موافاق باا قارآن باشاد مان آن  کاه ا گر حدیای از من برای شما نقل شد ببینید  گفتاها ام و  را 
گر مخال  با قرآن باشد آن حدی  از من نیست.  ا

 :در روایتی دیگر آمده
ا َواَفَق  َِ   ِكَتاََّ   ََفَ َِ َفَدُعأُن)  ا ِكَتاََّ ا  (.397: ش۵379، ابن بابوی َفُلُذوُن َو َما َخاَلَ  

کتااب قارآن باشاد باه آندرباره  که موافق  گفته شده آن روایتی  بایاد عمال   مالک صدق روایت 
گشاشته شود. کرد و آن کنار  کاه  که مخال  باشد باید  بنابراین باا تمساک باه ایان دساته از روایاات 

را مظهااار طااااغوت معرفااای  ؟ع؟برافراشاااته شااادن هرگوناااه پرچمااای قبااال از قیاااام حضااارت مهااادی
تسااری داد و آنهااا را مظهاار هااا  قیام صااورت مطلااق بااه همااه تااوان ایاان حکاام را به انااد؛ نمی نموده
نظر از اشکال سندی، از نظر داللت نیز باا توجاه باه شاواهد تااریخی از  وت دانست. زیرا صرفطاغ

از یاک طارف و مخالفات ایان دساته از روایاات باا ظااهر هاا  قیام نسبت به برخای از ؟مهع؟تأیید ا مه
کنناده  آیات قرآن از طرف دیگر؛ باید این روایات را به موارد خا  نظیر چگونگی شخصایت قیاام

را محکااوم نمااود. از هااا  قیام طور مطلااق همااه تااوان بااه اااال آن حماال نمااود و در نتیجااه نمیو ام
ساازی  توان نیروسازی و تربیات نیارو بارای زمینه جهت با تمسک به این دسته از روایات نمی این

 ظهور را امری منفی تلقی نمود.
 مهدی؟ع؟ از قیام حضرت . سفارش به نشستن در خانه و عدم دست زدن به قیام قبل3

کارده و از آنهاا خواساته دسته اند از  ای از روایاات ماردم را باه نشساتن و توقا  در خاناه سافارش 
گفتااار بااه برخاای از ایاان روایااات اشاااره  کننااد. در ایاان  ورود در هرگونااه قیااام و نهضاات خااودداری 

 شوند: شود و مورد نقد و بررسی قرار داده می می
های خااود  از مااردم خواسااته اساات تااا در خانااه ؟ع؟نالاا ( باار طبااق روایتاای امااام امیرالمااومنی

کنندربنشینند و از انجام هرگونه قیام و نهضتی خوددا  :ی 
وا َعتَی  ُمأا اْْلَْرَض َو اْصِبُر ََ    اْل

َ
ُكتأا ِبأ ِ  َ ْم َو ُ تیِد یتاْلتَباَلِء َو َا ُ َ ْم ِف یُْ ُْ ْم َو َا  أُف ُْ ِك َْ ْلِلت

َ
َهتَأى أ

 ْ ََ ا  ْلَتْعِجُلأا ِمَ تِ  ْعَج یَِ ِ ب  ِ َر اِشِ  َو ُهَأ َعَی َمْعِرَفتِ  َحتق  ََ ْم َعَی ِف
ُْ ْْ ُ  َمْن َماَت ِم ْم َفِإن َ ُْ َُ َل ِل ا

ِ َرُ أُلِ  َو  َِ َو اْ تَتْأَجَ  َثتَأاََّ َمتا َنتَأى ِمتْن یِ  َماَت َشتِه بیك اهل َو َحق  ُن َعتَی ا َُ ْجت
َ
َِ أ دا  َو َوَقت

 ِ ْ ِ  ِبَل  ُ  یَصاِ ِ  َعَ ِلِ  َو َقاَمِْل ال ِِ ِ َش یَمَقاَم ِ ْصاَل
ل  ُْ )هنتج ِفِ  َفِإن َ ِ  َجال 

َ
ة  َو أ البالغت ،  ء  ُمتد َ

 ؛(۵1۰خطب  
کنیستیبر جاى خود محکم با ها  رها و دستید، شمشید، در برابر بالها و مشکالت استقامت 

کاااار مگیهااااى خاااو را در هاااواى زباااان کاااه خداوناااد شاااتاب در آن را الزم یاااریش باااه  د، و آنچاااه 
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که در بستر خوید، زیانسته شتاب نکنند  ؟ص؟امبریاش باا شاناخت خادا و پیرا هر ک  از شما 
ا رفتااه و پاااداش او باار خداساات، و ثااواب اعمااال یااد از دنیرد، شااهیاابم ؟ص؟امبریااپ بیاات اهل و
کااه قصاد انجااام آن را داشااته خواهاد باارد، و نیکاوین کشاایت او ثاواب شمشاایاای  دن را دارد. یر 

ا و سرآمدى معزى را وقت میهمانا هر چ  .ن استیشخ 

 رسینقد و بر

 نقد و بررسی سندی
توانااد مااورد قبااول  ایاان روایاات در نهااج البالغااه آمااده اساات؛ میکااه  این از نظاار سااند بااا توجااه بااه

 باشد. 
 نقد و بررسی داللی

اما از نظر داللت و محتوا، تمسک به این روایت بارای نهای از قیاام در عصار غیبات، صاحی  و 
زیرا این سخن حضرت یعنی توصیه به در خانه نشستن عاام نیسات و شاامل هماه باشد؛  روا نمی
نحو قضایه خارجیاه اسات و در نتیجاه  شود. بلکه مختا به زمان خاصی است و به ها نمی زمان

ابان ابای الحدیاد در شاره کاه  ت ای اسا شود. شاهد بر این مطلب نکته ها را شامل نمی همه زمان
گفته است؛ او می کالم   وید:گ این 

کوفه دارای نفاق بودند و نفاق خود را پنهان می کردند. تعادادی  در آن زمان برخی از مردم 
کننااد و آنهااا را بااه قتاال  از یاااران امااام درصاادد بودنااد تااا منافقااان و افااراد فاسااد را شناسااایی 

کاالم می خواهاد از تشاتت و اخاتالف باین سا اه خاود جلاوگیری  برسانند. در واقع امام با ایان 
کارده هایچ اقادامی نکنناد و در خاناه خاود بنشاینند)ابن ابای  کند؛ لشا باه یااران خاود توصایه 

 1(.448، 48: جق4474الحدید، 

بنابراین این سخن حضرت ناظر به زمان و شرای  خا  است و مختا همان زمان اسات و 
زگار حضاارت ناسااا دسااتور بااه سااکوت در مقاباال ظلاام و سااتم بااا ساایره آن اطالقاای ناادارد؛ زیاارا اساسااا  

کارده و  است. آن حضرت در موارد بسیاری مردم را به خاطر عدم اقدام در مقابل ستمگران توبیپ 
 :آنان را سرزنش نموده است

ْم ِبالل َ  ُْ ُِ َْ َم
َ
  ْم ِف ِی ِر ِ لَ ی... َفِإَذا أ

َ
ةیأ ار َ َ َْ ِ ُقْلُ ْ َهِذِن   َ ا ِظ یاْلَق  اِم اِْلَ َْ ْمِهْل

َ
َخ ی َحی َ  أ ا َلب َ َ ْ  َ ُ اِْلَ  َع

ْم  ِ َذا َو  ُْ ُِ َْ َم
َ
َتاِء  ِف  ْم ِی ِ لَ  رِ یِبالل َ  أ ِ ُة  َهِذِن  ُقْلُ ْ  الش  َ ِ  َصَبار َ ا اْلُق َْ ْمِهْل

َ
َلِلَخ ی َحی َ  أ ا ْْ َ ْ ُد  َع َْ  ُكل ُ  اْلَب

                                                        
کانوا و لکن قوما ». 1 روماون قاتلهم یعرفاون نفااقهم و فساادهم و یطلعون علی ما عند قوم من أهال الکوفاة و یمن خاصته 

کان   .«بلزوم اْلرض و الصبر علی البالء  خاف فرقة جنده و انتثار حبل عسکره فأمرهمیو قتالهم فنهاهم عن ذل  و 
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ژپو
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ارا   َهَذا ََ َ ِ  ِمَن  ِف َ ِ  َو  اِْلَ تُ ْ  َفِإَذا اْلُق ْْ َ ِ  ِمتَن  ُك ت َ ِ  َو  اِْلَ وَن  اْلُقت ِفتر ُ ْنُ ْ  َِ
َ
َِ  َو  َفتأ ت ِمتَن  ا َ ُ  ِ  یالل َ َفت

َ
...)هنج أ

 ؛(47الباغ ، خطب 
گاار در تابسااتان شااما را باارای رفااتن بااه جناا  فاارا بخااوانم؛ می گاارم اساات،  یااگو ا د هااوا خیلاای 
گار در زمساتان فرماان دهام، می کمتر شود. ا گرما  د هاوا بسایار سارد اسات، ییاگو مهلتی ده تا 

گرمااا و ساارما چناافرصااتی ده تااا ساارما از ساارزمین مااا دور شااود. شاام کااه از  د، بااا یاازیگر ن مااییا 
کجا خواهید توانست بجنگیدمیشمش  ر آخته 

 فرماید: به جابربن یزید جعفی می ؟ع؟روایتی امام باقربراساس  ب(
ِم یتتتتتت ََ َُ اْلتتتتتت ْ    اْْلَْرَض   ا َجتتتتتتاِب ِ  َ تتتتتت َهتتتتتتا یتتتتتتَو َا ُ َ َُ ُك ْذ

َ
ى َعاَلَمتتتتتتات  أ ََ تتتتتت َِ دا  َو َا ِرْجتتتتتتال  َحتتتتتتی َ 

 ؛(471: ق۵317...)نعماىن، َلك
کاه برایات می ای جابر در زمین بنشین و دست و پایی را حرکت ناده تاا نشاانه گاویم  هایی را 

 . ببینی...

 فرماید: در نقل دیگری به جابر می
 ِْ َ    َض ْ  ِرْجلَ   [ اْْلَْرِض  ]َعَی   َخد َ ِ  َ ...)نوری، یَو َا ُ َ  (.3۴، ۵۵: جق۵1۰۴َك َحی َ

 فرماید: ه جابر میحضرت ب و در نقل دیگری آن
ِْل  َْ َْ أا َمتتتا َ تتت ُْ ُْ تتتَ اَواُت   اْ تتت    َو اْْلَْرُض   الل َ

َ
...)نعماىن،  یأ َحتتتد 

َ
ُجتتتأا َعتتتَی أ َُ : ق۵317َا ََتْ

4۰۰ .) 
 نقد و بررسی

 نقد و بررسی سندی
کاه در ساند ایان دو روایات واقاع  این دو روایت از نظر ساند موثق اناد؛ زیارا جاابربن یزیاد جعفای 

کردهشااده اساات را علمااا کااه  مرحااوم عالمااه حلاای از او بااهانااد.  ی رجااال توثیااق  کاارده  نحااوی یاااد 
کاارده اسااات. او  نیاااز او را اساات. مرحاااوم اباان الغضااا ری اومعنااایش ثقااه باااودن و عاادالت  توثیااق 

 د:گوی می
  (.3۱: ق۵1۵7...)حی، ثق  ف نفل 

کاه در نازد دو اماام  ؟هر؟مرحوم مامقانی  ؟امهع؟بااقر و صاادقنیز او را دارای جاللات قادر دانساته 
 (.454، 44: جق4484دارای منزلت و جایگاه مهمی بوده است)مامقانی، 
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 نقد و بررسی داللی
از نظر فقه الحدی  و داللت؛ این دو روایت نیاز باه شارای  و زماان خاا  اشااره دارناد و از آنهاا 

گرفاات؛ زیاارا ا نمی کلاای و عااام نهاای از قیااام را باارای همااه زمانهااا نتیجااه  ز طرفاای جااابر تااوان حکاام 
که در مواجهه باا  مخاطب امام در این دو روایت است؛ ممکن است جابر دارای خصوصیتی باشد 

تر باشاد. و از طارف دیگار ممکان اسات اماام در آن مقطاع بارای  نشینی بارایش مناساب قیام، خانه
که برخی از افراد داشتند و باا انگیازه غیار الهای دسات باه قیاام می د؛ ایان زدنا ابطال ادعای باطلی 

حکاام را بیااان فرمااوده باشااند. بنااابراین از ایاان جهاات ایاان دو روایاات مخااتا بااه زمااان خاصاای 
هاا را دربرگیرناد. در نتیجاه باا توجاه باه  خواهند بود و عمومیت و اطالقی ندارند تا همه همه زمان

کاریم و روایاات، مبنای بار فضایلت جهااد در راه خادا و فضایلت  نصو  دینی فاراوان اعام از قارآن 
بارزه با مظاهر مختل  ظلم و ستم و طاغوت از یک طرف؛ و لزوم امر باه معاروف و نهای از منکار م

کااه عمومیاات و اطااالق دارنااد و شااامل همااه زمااان شااوند؛ ایاان دو  هااا می هااا و مکااان از طاارف دیگاار 
کنند؛ و در  روایت یاد شده از جابر در مقابل اطالق و عموم نصو  قرآنی و روایی تعارض پیدا می

جه برای برطرف نمودن تعارض؛ این دو روایت یاد شده را باید بر موارد خاا  و شارای  ویاژه نتی
کلی نهی از قیام از آنها به آیاد. بادین جهات باه ایان دو روایات  دست نمی حمل نمود و هرگز حکم 

تمسک نمود؛ و با استدالل به این دسته  ؟ع؟توان برای نهی از قیام قبل از قیام امام مهدی نمی
کرد.  روایات با نیروسازی و تربیت نیروی الزم برای زمینه از  سازی ظهور مخالفت 

از مان خواساته اسات در خاناه بماانم و از  ؟ع؟گوید امام صادق می« سدیر»روایتی براساس  ج(
که رخ می کنم همراهی با قیامی   :دهد؛ خودداری 

ْم یا َ ِد ی  ََ ُكْن ِحْللا  ِمْن   َتَك یبَ   َُ اْل ْحاَل   َو 
َ
َن الل َ   ِ ِ  أ َْ ْن َما َ  ُْ ن َ یَو اْ 

َ
اُر َفِإَذا َبَلَغتَك أ َ ُل َو الْن َ

ْف  ا َو َلْأ َعَی ِرْجِلكیَقْد َخَرَ  َفاْرَحْل ِ لَ  اىِن یالل ُ  ؛(49۱-491، ۴: جق۵1۰7)كلیی،  َْ
اناد(  ن انداختاهیهااى خانه)کاه روى زما ات بنشین و چون پالسی از پاالس ر در خانهیاى سد
رون ماارو( و تاا شاب و روز آراماش دارنااد؛ تاو هام آرام و سااکت باااش، و یااز خاناه ب عنییبااش)

که سفیتو خبر رس چون به کرده)بیید  گار چاه پااى  درنا ( به انی خروج  کان ا کاو   ساوى ماا 
 اده باشی.یپ

کنناد و در نتیجاه هرگوناه اقادام بارای قیاام و تاالش  برخی ممکن است به این روایت تمساک 
منهاای و  ؟ع؟در مااردم را از طریااق نیروسااازی، قباال از قیااام حضاارت مهاادیباارای ایجاااد آمااادگی 

 ممنوح بدانند.را  آن  همراهی با
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 نقد و بررسی

 ررسی سندینقد و ب
علی بن ابراهیم به وثاقات سادیر شاهادت داده، موثاق که  این جهت این روایت از نظر سند به

: ق4474خاویی، «)ره بوثاقتاهیتفسا یم فایبن إبراه یحکم بأنه ثقة من جهة شهادة علی» است.
و از اصااحاب  ؟مهع؟بیات اهل ممادوح و محااب امااامینیااز سادیر را  ؟هر؟(. مرحاوم مامقاانی84، 4ج

قلباا و  ؟مهع؟تیاالب ممدوح، محبوب هلل تعالی، محب  ْلهال یرا إمامیأن  سد»داند.  میخا  آنان 
 (.462، 48: جق4484 مامقانی،...«)قالبا

 نقد و بررسی داللی
نظاار داللاات ایاان روایاات نیااز ماننااد روایاات قباال، اطااالق و عمااومیتی ناادارد و شااامل همااه  امااا از

شود. زیرا این حکم امام مخاتا باه سادیر اسات و عمومیات و اطاالق نادارد.  اعصار و زمانها نمی
که سدیر از نظار شخصایت به کاه شخصایت ثاابتی نداشاته و باه تعبیار  گوناه بدان جهت  ای باوده 

کندهر آن  ؟ع؟امام صادق  :ممکن بود رن  عوض 
 ؛(191، 4: جش۵393لون)كیش،   دة بْلیر عصی د

 سدیر پیچیده شده به هر رنگی است.

یعنی از نظار شخصایت احساسای مازاج باود و ممکان باود مواضاع ضاد و نقایض بگیارد. باا ایان 
کنااد. لااشا بااه شااخا او دسااتور می  دهااد در مواجهااه بااا حکاام امااام خواسااته شخصاایت او را حفاا  

کناااد و ماااالزم یهاااا قیام کاااه ممکااان اسااات صاااورت بگیرناااد؛ از هرگوناااه ورود و اقااادام خاااودداری  ی 
شاامل هماه را  آن  اش باشد. پ  ایان حکام مخاتا او باوده و عمومیات و اطالقای نادارد تاا خانه
کنیم. ها و مکان زمان  ها بدانیم؛ و در نتیجه هرگونه نهضت و قیامی را ممنوح فرض 

که در خانه بمانند و از ورود به هرگونه  ؟ع؟د( بر طبق روایتی امام صادق کرده  به شیعیان امر 
کنند  :قیامی خودداری 

ْم  ُْ َت َْ ْلِلتت
َ
تأا أ ُمتتأا بُ   ُكف ُ ََ ْم یتتَو اْل ُْ َِ تتُ  َا   أ اُ  الز َ یِصتتیَفِإن َ ََ تت َِ َبتتدا  َو َا 

َ
تتوَن ِبتتِ  أ ص ُ َی ََتُ ْمتت

َ
ْم أ ُْ ُ  یتتِد یُب

)كلیی،  َبدا 
َ
ْم ِوَقاء  أ ُْ  ؛(44۱، 4: جق۵1۰7َل

کاه مخصاو  شما)شاین باشینش د و خانهیزبان خود را نگهدار ان( اسات یعید، هرگاز بالیای 
گمیرسد)ز یشما نم به ه همواره سا ر باالى شاما باشاند یدیفه زید( و طایکن یه مید و تقینام را 
دفع آنهااا  ن جااور بااهین رو سااالطیاازننااد، از ا یکننااد و باار ا مااه مااا طعنااه م یه نمیاارا آنهااا تقیاا)ز
 کنند. ید و از شما غفلت مپردازن یم
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کاارده؛ برخاای  ایاان روایاات نیااز ماننااد دیگاار روایااات ایاان دسااته سااکوت و خانه نشااینی را توصاایه 
 ؟ع؟ممکن است با تمسک به ایان روایات هرگوناه قیاام و نهضات را قبال از قیاام حضارت مهادی

 ممنوح بدانند. 
 نقد و بررسی

 نقد و بررسی سندی
 این روایت از نظر سند مرسل است.

 نقد و بررسی داللی
شامول و عمومیات نادارد تاا کاه  ت ای اسا گوناه این روایت از نظر داللات و فقاه الحادی  نیاز به
هااا از آن نتیجااه  هااا و مکااان را در همااه زمااان ؟ع؟بتااوان نهاای از قیااام قباال از قیااام حضاارت مهاادی

براسااس  هگرفت. یعنی این روایت نیز مانند روایت قبل مختا به زمان خاصی است. زیرا زیدیا
که قیام امیاه در افتااده بودناد  دانند در آن زماان باا بنی را شعار خودشان می« بالسی »مبانی خود 

امیاه درصاادد مباارزه بااا آناان باار  داننااد. دشامنان یعناای بنی و اقاداماتی در ایان خصااو  انجاام می
کااه زمینااه ای بااود  گونااه شااان داشااتند. در آن ظاارف زمااانی شاارای  به آمدنااد و سااعی در نابودی می

کماان نداشاتند تاا دسات  کافی برای مبارزه باا ظلام حا برای نهضت و قیام آماده نبود و امام یاران 
کناد. سادیر  نقال می ؟ع؟سادیر از اماام صاادقکه  ت به قیام بزنند. شاهد بر این مطلب روایتی اس

گفتم چرا قیام نمی گوید به آن می باه کاه  نای حضرت چیازی در پاسام نگفتناد تاا کنید آن حضرت 
کاه در حادود هفاده رأس باود؛  گلاه  گوسافندان  گوسفندی رسیدند؛ حضرت با اشااره باه تعاداد  گله 

گر بود؛ بیکار نمی  :نشستم فرمودند: به این تعداد یار با اخال  ا
 َِ َكتتاَن یا َ تتِد یتتَو ا تتَداِء َمتتا َوِ تتَعِی یِشتت  ىِ تت  َُ َلتتْأ   ِبَعتتَدِد َهتتِذِن اْْلِ

: ق۵1۰7، اْلُقُعتتأُد...)كلیی َع ی
 (.413، 4ج

گر من به شماره ایاى سد گوشاهیها ش ن بزغالهیر، ا نی ینشا عه با اخاال  داشاتم، باراى مان 
 روا نبود.

دست زدن به قیام و نهضت در چنین شرایطی مساوی با شکست و قلاع و قماع شایعیان باود. 
گز لشا در چنین اوضاح و احوال امام وظیفه خود می که جامعه شیعه را از  ند فروپاشای حفا  و داند 

گیرنااد و مااالزم خانه حراساات نمایااد؛ باادین جهاات دسااتور می هاشااان  دهااد آنااان سااکوت در پاایش 
کااه از حضارت صاادق نشااینی  مبناای بار ساکوت و خانه ؟ع؟باشاند. بار هماین اساااس هماه روایااتی 
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شااوند. باادین جهاات نهاای از قیااام در ایاان  شااان نقاال شااده، بااه همااین منااوال تحلیاال می اصحاب
ها هار  طور مطلاق نیسات تاا بتاوان باا تمساک بادان وایات هرگز به معنای نهای از قیاام باهدسته از ر

درباااره  بخش از ظلاام و سااتم را ممنااوح و در نتیجااه بااا هرگونااه اقاادام گونااه قیااام و نهضاات رهااایی
 .نیروسازی برای مبارزه با ظلم و ستم را مخالفت نمود

 گیری هنتیج
که از  در این مقاله مهم  ؟ع؟توان بر نفی قیام قبل از قیام حضرت مهدی آنها میترین روایاتی 

استدالل نمود و به تبع آن با هرگونه اقدام برای نیروسازی بارای مقابلاه باا ظلام و ساتم مخالفات 
گفتاه  کلای تقسایم شادند. در نقاد و بررسای  نمود؛ مورد بررسی قرار داده شد و روایات بر سه دساته 

که این روایات یا از جهت سند دا توان با تکیه بار آنهاا مخاال   اند و در نتیجه نمی رای اشکالشد 
اند. در  قیااام و نیروسااازی در عصاار غیباات بااود؛ و یااا از نظاار فقااه الحاادی  و داللاات دارای اشااکال

 اشکاالت داللی یادآوری چند نکته مهم است:
دوران . با صرف نظر از اشکال سندی، در مرحله داللت و فقه الحادی ، باا نگااه تااریخی باه 4

که ایان روایاات نااظر باه شارای  خاا  و یاا نااظر باه شخصایت  صدور این روایات؛ می گفت  توان 
کااه بایااد باار آن شاارای  و آن دوران و باار آن ویژگی قیااام حماال شااوند و باادین جهاات هااا  کننااده بااوده 
نهای  ها تساری داد و باه ها و مکان توان از آنها عموم و یا اطالق فهمید تا بتوان به همه زمان نمی

طور مطلاق حکام نماود و در نتیجاه باا هرگوناه نیروساازی بارای قیاام باه منظاور احیاای  از قیام باه
 های دینی و اجرای احکام و مقررات الهی مخالفت نمود. ارزش
گرفتهکه  ت های شخصیتی فردی اس . برخی از روایات ناظر به ویژگی5  اناد مخاطب امام قرار 

کاه برپاا میهاا اماام  و با توجه به آن ویژگی شاوند؛ نهای نماوده  او را از همراهای باا نهضات و قیاامی 
تااوان هرگونااه قیااام قباال از قیااام حضاارت  چنااین روایااات نمی تااوان از این اساات. باادین جهاات نمی

طور مطلق محکوم نمود و با استناد به آنها با هرگوناه اقادام بارای تربیات نیاروی  را به ؟ع؟مهدی
کرد. الزم برای مبارزه با ظلم و ستم   مخالفت 

. افاازون باار نکااات یاااد شااده و بااا فاارض پااشیرش سااند برخاای از ایاان روایااات؛ اشااکال تعااارض 8
کریم و براساس  متوجه آنهاست. زیراکه  ت ترین اشکالی اس مهم منابع و متون دینی اعم از قرآن 

ساتم ماورد فساد از روی زمین و جهااد در راه خادا و مباارزه باا ظلام و  روایات، از طرفی دفع هرگونه
کریم بدان توجه ویژه شده است؛ و از طرف دیگر امر به معروف  کید دین اسالم است و در قرآن  تأ
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که ترک و وانهادن آن موجب رخناه فسااد و  و نهی از منکر نیز از فرایض مهم الهی بر شمرده شده 
ن دساته از تباهی در جامعه خواهد باود. بادین جهات روایاات یااد شاده دال بار نهای از قیاام، باا ایا

آیات و روایات در تعارض خواهند بود. بدین جهت برای بر طرف نمودن تعارض موجود بایاد آن 
که مخال  با ایان دساته از آیاات و روایاات نباشاند. از ایان روی  گونه روایات را به ای تحلیل نمود 

که آن روایات ناظر بر شرای  زماانی و مکاانی خاصای اسات و ن گفته شد  های از قیاام در تحلیل آنها 
 شود. طور مطلق از آنها استنباط نمی به

. با فرض عدم امکان حمل این روایاات بار شارای  خاا  و در نتیجاه عادم امکاان بار طارف 4
نمودن تعارض موجود بین این روایات با آیات و روایات ناظر به ترغیب ماردم باه مباارزه باا فسااد 

ر به معروف و نهی از منکر، به ایان روایاات یعنای و ظلم و ستم و آیات و روایات ناظر به جهاد و ام
کتاب و سنت قطعی ترتیب اثر داده نخواهد شد و نباید  روایات ناهی از قیام به جهت مخالفت با 

 آنها حکمی صادر نمود.براساس  به مضمون آنها ملتزم بود و
حضاارت ی قباال از قیااام هااا قیام تااوان همااه بنااابراین هرگااز بااا تمسااک بااه ایاان روایااات، نمی

را منهی و به تبع آن نیروسازی برای ایجاد قیام و تحول در جامعه را ممنوح دانسات؛  ؟ع؟مهدی
کاه در صادد ایجااد تمادن ناوین ها قیام و جامعه را از آثار و برکات چنین یی مانند انقاالب اساالمی 

 است؛ منع و محروم نمود. ؟ع؟سازی برای ظهور امام مهدی منظور زمینه اسالمی به
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