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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 4197 ربیع الثّانی 41 – 4931 بهمن 6 شنبهسه ، یجلسه

 

 مقدّمه

قبل از قیام  یقیام هیچی سوم روایات بود؛ آن بخشی که مضمونشان این بود که در مورد دستهبحث 

 پس برای جلوگیری از هدر رفتن شود؛امام زمان عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریف به پیروزی نائل نمی

 جان و مال مسلمانان، نباید هیچ قیامی انجام بشود.

 الحدیثفقه 

 ر بگیرند:از سه جهت بایستی مورد بررسی قرا این روایات

 زان وثوق رجال راوی آن(ی سند و میسلسله) صدور .1

 دلیل و شأن صدور روایت() جهت صدور .2

 (منطوق و مفهوم آن و حدیث دقیق عبارت )بررسی داللت .3

 عمدتاً ضعف سندی دارند.بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که صدور  حیثز ااین روایت را  قبالً

 شان قابل جبران است.برخی از علما بر این باورند که ضعف سندی این روایات با شهرتن لیک

 شود؟میجبران ضعف سندی با شهرت آیا 
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 چهدر دوران غیبت صغری و  چهو  علیهم السّالم در دوران ائمه ، چهاین روایات در بین علمای شیعه

طبیعی ی ضعف سند است که بران کنندهشهرت در زمانی ج؛ لیکن انددر دوران غیبت مشهور بوده

ضعیف است.  ببینیمبعد از بررسی سند آن  ، امّاباشد. ممکن است روایتی شهرت فراگیری داشته باشد

 .ردآن را ترک کسندش ضعف توان به صرف نمی ،طبیعی باشدروایتی  شهرت اگر در واقع 

ها شده باشد، این شهرت موجب جبران اما اگر شهرت طبیعی نباشد و عامل خاصّی موجب شهرت آن

 شود.ضعف سند نمی

در شرایطی این روایات ؛ طبیعی نیستدر این روایات  شهرت مبنی بر این کهدر دست هست شواهدی 

؛ در این شرایط احتمال دارد که صدور این روایات مشهور شدنداند در خفقان و فشار بوده یانکه شیع

اامید ن علیه السّالماز قیام و اصالح جهانی حضرت حجّت )که  بوده است برای تسلّی خاطر شیعیان

، برای های زماناین روایات به دست عوامل فساد و طاغوتدارد که و همچنین امکان  نشوند(

 .استشدهیمنتشر م های شیعیانها و حرکتجلوگیری از قیام

ارادی و  یشهرت به خاطر این علل و عواملاحتمااًل پس شهرت این روایات طبیعی نیست و 

 بوده است.یعی غیرطب

در  .نداهفانه در بین علما هم کم نبودند( مواجه بودسّ أطلب )که متدر هر زمانی با قشری رفاه انانمسلم

در عافیت  آرام و آسوده علمای درباری که فقط به فکر زندگی ؛نددوران انقالب نیز چنین علمایی بود

این افراد اند؛ کردهروایات را زیاد تبلیغ مینوع افراد این قبیل طبیعی است که این  .بودند و رفاه
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 ی تکفیرکردند و حتّی تا مرحلهمردم را از قیام منع میطلب، با تمسّک به چنین روایاتی، عافیت

 رفتند.پیش می اندکردهکسانی که قیام می

تمسّک قابل نتیجتاً و  شود]و ساختگی[ جبران نمیبا شهرت غیرطبیعی این روایات ضعف سندی پس 

 نیستند.

 این روایات جهت صدوربررسی 

ای را مسألههم گاهی  ؛فرمودندای را میدر پاسخ به سؤال برخی افراد نکتهگاهی ائمه علیهم السالم 

 مفهومی مشابه)نمودند. پس برخی روایات جهت صدور مطرح می ی همگانو برای استفاده عمومی

اگر جهت صدور با ظاهر روایات سازگار نباشد، این صدور قابل  و اندداشتهشأن نزول آیات قرآن( 

 توّجه و تمسّک نیست.

ال برای روایاتی که جهت صدورشان با داللتشان منافات دارد، همین روایات است. این بهترین مث

ی در زمان امام سجاد علیه السالم مسأله ؛ به این بیان کهاندروایات به خاطر جهت خاصّی صادر شده

 مشهور بود.بسیار در جوانان شیعی و مطرح ی سیدالشهداء علیه السالم خون به ناحق ریخته

نبود،  مطرح ی خونخواهیصادق علیهما السالم مسألهامام ر و در زمان امام باقی بعد و در دورهکن لی

بود. این تفکّر جّوی حاکمیّت از غاصبین خالفت و حکومت  گرفتن حقّ جوانان شیعه، یبلکه مسأله

ی نتیجه بزنند؛ های احساسی و هیجانیقیام دست به شیعیان شدباعث میکه  را به وجود آورده بود

برداری و شدند، ولی بهرهکشته و اسیر و تبعید می شیعیان نشده این بود کههای حساباین قیام

نمودند. جهت صدور این دسته از روایات این بود که سیاسی را جریانات منحرف میی سوءاستفاده
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علیه ثمر شیعیان بود و امام ، حبس و تبعید و قتل بیی این جوّ شکسته شود. چون نتیجه این جوّ

های سیاسی مغرض برداری سیاسی را برای گروهراه بهرههای کوری، با منع ایشان از چنین قیام السّالم

 نماید.این نکته را تأیید میبررسی تاریخ صدور روایات  بستند.گر میو سوءاستفاده

ی روایات را بر توانیم حکم کلّسازد. پس نمیاین جهت صدور با اطالقی که در متن روایت است نمی

 حکم منع قیام را به تمام موارد سرایت بدهیم.ها تطبیق بدهیم و ها و مکانی زمانهمه

های زمان چنانچه گفته شد، اینجا که ظهور روایت )اطالق( با جهت صدور )خصوصیت در مورد قیام

 .شودنیست، روایت کنار گذاشته می سازگار ائمه علیهم السالم(

زیرا از زمان امام صادق علیه السالم به  ،اند که این روایات کلًّا مجعول هستندبرخی از بزرگان گفته

روایاتی نداریم. مثالً از امام رضا علیه السالم چنین روایاتی )به نقل خودشان نه این طرف دیگر چنین 

 نقل نشده است.به نقل از پدرانشان( 

 پیچیده بود و با وضعیتی که ایشان داشتند )که العادهفوقاز نظر سیاسی  امام رضا علیه السالم  دوران

در مقابل با هشیاری و تدبیر ( دانستترین امام در میان ائمه علیهم السالم سیاسی توان ایشان رامی

در زمان امام موسی کاظم و امام رضا علیهما السالم  کردند.مقابله میبرخورد سیاسی مأمون 

جویی خون امام حسین گرفت سکوالریستی بود و دیگر آن تفکّر انتقامهایی که صورت میحرکت

که این  برخی علماء عقیده دارند لذا ؛علیه السالم و گرفتن حقّ اهل بیت علیهم السالم وجود نداشت

 خلفای عّباسی و ... بوده است.ی و ساختهروایات اساساً مجعول 

 داللت روایاتبررسی 
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هایی ی سوم خدشهنکتهبگذریم،  این روایات بر فرض این که از ضعف سند و اشکال در جهت صدور

 است که در داللت این احادیث وجود دارد.

 روایات این یهمهداللت اشکال مشترک در 

 :وجود دارد« مّنا»ی ی این روایات کلمههدر هم

فرزندان شامل  بشود که این اهل بیت اهل بیت علیهم السالموجود مقدّس شامل « منّا»  .1

 باشد.میائمّه علیهم السالم همچنین حضرت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا علیهما السالم و 

 معصومین علیهم السالم برگردد.ی ائّمهبه خود  «مّنا»که این  .2

به اهل بیت برگردد، حکم منع قیام شامل اهل بیتی است که در همان زمان زندگی  «منّا»اگر

 شود.اند؛ پس شامل شیعیان غیر سادات و یا سادات دوردست نمیکردهمی

قبل تا منع قیام ائمه علیهم السالم این حکم شامل معصومین بوده است،  «منّا»اگر هم بگوییم منظور از 

 شود.میالشّریف از ظهور امام زمان عجّل اهلل تعالی فرجه 

کند که اگر داللت می در روایات« منّا»وجود و  شودبرداشت نمیحکم عامی از این روایات پس 

حتّی سادات دوردست را هم شامل این منع ی شیعیان و نه همه ،منعی هم باشد برای اهل بیت است

 شود.نمی

 مون جزئی روایاتمضبررسی 

 کنند.شوند و هر دسته، مضمون خاصّی را افاده میروایات به سه دسته تقسیم می این
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 بال و پری تشبیهی بیجوجهپرواز را به  نشده[]حساب قیام علیه السّالم، امام روایت اول و دومدر 

 بیان این روایات ممکن است کهاساساً یک حکم معلّق است. فرمایش، بیان . مقصود از این اندفرموده

استفاده  یمنع قیام؛ فرضاً هم که از آن حکمبه نوعی غیبگویی و پیشگویی باشد، نه صدور حکم 

 شبه علّتشود و در این صورت حکم معلّق میی نارس به شرایطی مشابه پرواز جوجه، حکم بشود

ه پر ندارد( ای کباشد )مانند جوجه؛ یعنی اگر قیامی صورت بگیرد که زمینه نداشته خورداختصاص می

 .انجامش مانعی ندارد ،جناح و پر و بال داشتقیامی اگر  ر نتیجهدشود؛ منجر به شکست می

 ایهای سیاسیجناح )در متن این روایات( کنندبازی می هاهایی که با جوجهمقصود از بچههمچنین 

 نمایند.سوءاستفاده میی که بال و پری ندارند خام هستند که از جریانات

ه زمینه و حامیانی داشت و افراد اطرافش هم با بصیرت بودند، این قیام به پس اگر کسی قیام کرد ک

 شکست منجر نخواهد شد.


