ژپوهشانمه

سال دوم ،شماره سوم
بهار و تابستان 120-101 ،1396

)Journal of Comparative Theology (Kalām
Vol. 2. Spring and Summer 2017. No. 3

نقد مبانی کالمی رویکرد اصالت تقیه در فقه سیاسی
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و مقایسۀ آن با دیدگاه اصالت قیام
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چکیــده
یکی از مسائل بسیار مهم در فلسفۀ فقه سیاسی این است که آیا در دورۀ غیبت ،نظام
فقه سیاسی بر پایۀ جواز تشکیل حکومت دینی تدوین میشود یا بر پایۀ عدم جواز آن؟ این
مسئله بعد از تأسیس جمهوری اسالمی ایران به شدت مورد توجه قرار گرفت و به ویژه در
سالهای اخیر شبهات فراوانی در این مورد طرح شده است .انقالب اسالمی ایران و تشکیل
جمهوری اسالمی مبتنی بر نظریۀ اصالت قیام است؛ اما هواداران رویکرد اصالت تقیه خود
را از این حرکت بزرگ کنار کشیدند .بر این اساس ،مسئلۀ اصلی این مقاله این است که
مدعای طرفداران اصالت تقیه چیست و چه نقدهایی بر آنها وارد است؟ با وجود تبلیغ
گستردۀ شفاهی رویکرد اصالت تقیه ،هواداران این رویکرد رأی خود را در قالب تحقیقی
علمی عرضه نکردهاند؛ لذا تالش شده مدعاهای این گروه از مواجهات شفاهی با آنها به
دست آید .روش این مقاله نقد تفقه عقالنی در دادههای وحیانی (کتاب و سنت) است.
واژگان کلیدی :اصالت تقیه ،اصالت قیام ،غیبت ،انتظار ،فقه سیاسی.
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مقدمه
مشروعیت والیت رسول خدا| و ائمۀ اهل بیت^ از طریق وحی (گرچه وحی غیر قرآنی) و با ذکر اسم
خاص ثابت میشود .هر چند ،بر اثر کارشکنیهایی ،والیت آنان در قالب حکومت فعلیت نیافت؛ اما مؤمنان
مشروعیت اعمال خود را در ذیل والیت آنان دیده و از آنان کسب تکلیف میکردند .همۀ شیعیان اتفاق دارند
که تکلیف امت در باب تالش برای تحقق حکومت آنان ،قطعی است؛ اما در دورۀ حاضر که امام معصوم در
دسترس مردم نیست ،برخی در جواز چنین تالشی تردید میکنند.
ارادۀ الهی بر آن قرار گرفته که حضور امام معصوم در عرصۀ حیات بشر ،در پشت پرده باشد و جامعۀ
بشری نتواند امام زمان خود را به عیان مشاهده کرده و از او بهرۀ حضوری ببرد .از سوی دیگر ،جامعۀ بشری
بدون حکومت باقی نخواهد ماند .در این حال ،این پرسش پیش میآید که آیا وظیفۀ اساسی امت در این
شرایط ،قیام علیه طاغوت و تشکیل حکومت اسالمی ،هر چند با حداقل معیارهای اسالمیت ،است یا وظیفۀ
آنان تقیه و عدم اقدام برای تشکیل حکومت برای حفظ دیگر ارکان دین است؟ در صورت اول ،تقیه در برابر
حکومت به مثابۀ یک تاکتیک برای قیام است؛ اما در منظر دوم ،تقیه در برابر حکومت یک راهبرد است.
ّ
در بدو امر چنین به نظر میرسد که تقیه و قیام ،فی حد نفسه ،دو مسئله از مسائل فقه سیاسی است و
نمی توان آنها را یک مبنا به شمار آورد .بنابر این ،الزم است روشن شود از چه جهتی این عناوین در مبانی فقه
سیاسی مورد توجه واقع شده اند .بود و نبود فقه سیاسی تابع مسئلۀ تشکیل حکومت نیست .ممکن است
کسی قائل بر آن باشد که همانگونه که در دورۀ ظهور ،حکومت غیر معصوم نامشروع بود ،در دورۀ غیبت نیز
نامشروع است؛ اما ناچار از تعامل با حکومت و تصمیمگیری در زندگی با لحاظ مقوالت اجتماعی است.
بنابر این ،تألیف فقه سیاسی ،در هر صورت ،ضروری خواهد بود .نکتۀ مهم این است که تعیین مسائل فقه
سیاسی ،معناشناسی خطابات شرعی و نظام حل تعارض در میان ادله ،تابع گزینش یکی از دو رویکرد است.
با این نگاه ،مسئلۀ این مقاله یک مسئلۀ کالمی خواهد بود و نه فقهی؛ اما تأثیر آن در فقه بسیار راهبردی است.
ادعای یاد شده در تأثیر هر یک از دو موضع ،نیاز به تبیین دارد .یکی از تفاوتهای اساسی دو منظر به
فقه سیاسی ،تفاوت آشکار مسائ ل آن در دو منظر است .برای نمونه ،در منظر اصالت قیام ،مسائلی چون
والیت فقیه ،شرایط و نحوۀ قیام علیه طاغوت ،مسائل حکومتی در سیاست داخلی و سیاست خارجی و مانند
آنها از مسائل مهم فقه سیاسی به شمار میروند .اما در منظر اصالت تقیه ،هیچ یک از این مسائل در فقه
سیاسی طرح نمیشوند؛ بلکه مسائ ل فقه سیاسی بیشتر به تبیین حدود شرعی تعامل با حکومت و جامعۀ
زمانه و چگونگی انجام احکام شرعی در عبادات و معامالت بالمعنی االعم در زمانۀ غیبت محدود میشود.
همچنین ،اگر بر آن باشیم که اصل قابل تمسک در دوران قبل از ظهور ،تقیه است؛ در این صورت روایات
تقیه بر روایات قیام حاکم یا وارد خواهند بود .اما اگر ،در این دوران ،اصل بر قیام باشد؛ تقیه ذیل ادلۀ قیام
تفسیر خواهد شد.

هدف اصلی این تحقیق ،نقد رویکرد اصالت تقیه و نشان دادن درستی رویکرد اصالت قیام است.
رویکرد اصالت تقیه منجر به تعطیل بسیاری از ضروریات اسالم میشود و از اسالم جز صورتی بیروح
چیزی باقی نمی گذارد .دفاع از مشروعیت انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی نیز هدف فرعی این
تحقیق به شمار میآید.
گرچه در بعضی نگاشته هایی سیاسی گزارشهایی غیر دقیق از آراء هواداران اصالت تقیه وجود دارد،
لیکن نگارنده به اثری درباب نقد کالمی این آراء دست پیدا نکرد .در این تحقیق ابتدا دو رویکرد معرفی شده
و چهار آموزۀ اساسی این دو رویکرد در مقایسه با هم تبیین میشود و سپس تک تک آموزههای رویکرد
اصالت تقیه با تکیه بر کتاب و سنت و تحلیل عقالنی آنها نقد میشود.
تبیین آموزۀ اساسی دو رویکرد اصالت تقیه و اصالت قیام

در میان دین داران افرادی هستند که نسبت به وضعیت سیاسی ،موضعگیری فعال ندارند و ورود به این
عرصه را با دینداری خود چندان سازگار نمیبینند .حتی برخی افراد تالش برای تشکیل حکومت دینی را در
دورۀ غیبت ،خطرناک برای دینداری شمرده و برآنند که رها کردن حکومت در دست کسانی که به صراحت
غیردینیاند ،بیشتر به نفع دین است .این عقیده در الیههای پنهان جامعۀ متدینین هوادارانی دارد .شاید بتوان
عامل اصلی این گسترش را مقدس مآبی عوامانۀ این تفکر دانست که گاهی برای عالمان دینی هم جذابیت
دارد .اگرچه در سالهای اخیر این تفکر به «انجمن حجتیه» نسبت داده میشود ،اما گسترش آن از چارچوب
تشکیالتی این انجمن فراتر است و میتوان افراد بسیاری را با این تفکر یافت؛ در حالی که هیچ ارتباطی با
انجمن حجتیه ندارند1.
بههرحال ،یکی از معضالت مواجهه با تفکر اصالت تقیه ،نبود اثر مکتوب از سوی پرچمداران این جریان
در معرفی آن و تبیین اصول آن و استدالل بر آن اصول است .این امر شاید از این جهت است که عدم نگارش
آراء برای یک جریان عوامگرا ضروری است؛ زیرا کتابت آراء نقاط ضعف آنها را بسیار سریع و به صورت
روشن پدیدار میکند .به همین جهت ،غالب نقدها بر این تفکر ،به نقد سخنانی ناظر است که در مواجهات
شفاهی با چنین اشخاصی شنیده شده است .بههرحال ،تالش میشود که اصول ادعایی این جریان و برخی
ادلۀ شنیده شده بر این اصول ،به قدری که از اسناد شنیداری به دست میآید ،بررسی شود.
آموزههای اساسی منظر اصالت تقیه را میتوان چنین تبیین کرد:
 .1تاریخ بدون اینکه دستخوش ارادۀ انسانی قرار گیرد سرنوشتی محتوم دارد که بخشی از سوانح و احوال
آن در نصوص دینی به تفصیل آمده و آدمی در این دوران نه نقشی برهم زننده ،بلکه منفعل دارد و باید خود را
از هالک شدن در بالیای آخرالزمان نجات دهد.
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شاید بهتر باشد ابتدا منظر اصالت تقیه در دورۀ غیبت بررسی شود و در ذیل نقد این منظر ،منظر اصالت
قیام در دورۀ انتظار تبیین گردد.
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 .۲تحلیل هر پدیده ای در حیات انسانی ،اعم از اجتماعی ،سیاسی یا فرهنگی با پیوند به گذشته ،به ویژه
حوادث صدر اسالم ،انجام میشود .به ویژه ،دشمنان اهلبیت^ با ارجاع به ریشههای تاریخی شناخته
میشوند.
 .3اسالمیت نظام سیاسی تنها با حضور معصوم تعریف میشود.
 .4دوری از سیاست و آلودگیهای آن به تقوا نزدیکتر است .البته برخی ،با موضعی تندتر ،تالش برای
تشکیل حکومت اسالمی را در دورۀ غیبت حرام و بدعت میخوانند .در هر دو صورت ،نسبت اساسی مؤمن
سیاسی دورۀ غیبت با تقیه تعریف میشود (در این منبع اسنادی برای این آموزهها میتوانید بیابید:
با نظام
ِ
فراتی 1395 ،ش 15۷ ،تا  1۷6و ص  196تا .)۲30
دربارۀ این آموزهها چند نکته گفتنی است .اول اینکه بر اساس این آموزهها روشن است که مفهوم کلیدی
برای توصیف دوران پیش از مهدویت ،مفهوم «غیبت» و فقدان امام است و این مفهوم در همۀ این آموزهها
نقش کلیدی دارد .دوم اینکه مجموعۀ این آموزهها از مواجهات شفاهی با اهل چنین تفکری حاصل شده و
مستند به یک اثر مکتوب از آنان نیست .سوم اینکه ،شدت و غلظت اعتقاد به این آموزهها نزد افراد مختلف
این دیدگاهها متفاوت است.
در برابر ،رویکرد اصالت قیام بر آن است که:
ا
 )1تاریخ ،اجماال سرنوشتی محتوم دارد که بخشی از سوانح و احوال آن در نصوص دینی به تفصیل
آمده .ظهور مهدی موعود (عج الله تعالی فرجه الشریف) مهمترین بخش این سرنوشت محتوم است؛ اما
نقش مردم در تحقق این سرنوشت ،نقشی فعال است .این نکته را بسیاری از نظریهپردازان این رویکرد به
شکلهای محتلف بیان کردهاند .برای نمونه ،به نقل یک عبارت از مقام معظم رهبری اکتفا میکنیم« :اگر
مطلق حق ،فراهم خواهد
همۀ ما عاشورایی باشیم ،حرکت دنیا به سمت صالح ،سریع و زمینۀ ظهور ولی
ِ
ّ
شد» (دیدار با روحانیان و وعاظ در آستانۀ ماه محرم.)1374/03/03 ،
 )۲معیار اساسی تفکیک جریان ّ
حق از باطل ،هویت است؛ نه ریشههای تاریخی .به تعبیر شهید
ُ
شمر امروز را بشناس» .در عبارات آیتالله خامنهای نیز این
شمر هزار و سیصد سال پیش مردِ ،
مطهریِ « :
معنا بسیار دیده می شود .این آموزه پایۀ وحدت و انسجام اسالمی است که رهبران جمهوری اسالمی بر آن
تأکید دارند:
شیعه و سنی ،مردم بخشهای مختلف کشور ،طرفداران سالئق گوناگون سیاسی ،همه باید
بدانند ملت ایران با وجود این تنوعی که در مذهب و در قومیت و در اذواق و سالئق دارد ،یك ملت
است؛ یکپارچه است؛ ید واحد است .با همین ید واحده بودن است که میتواند از منافع خود ،از
هویت خود ،از حیثیت خود در مقابل خشنترین دشمنان دفاع کند و دشمن را به حول و قوهی الهی
به زانو دربیاورد( .دیدار عمومی مردم الر)1387/02/19 ،

 ) 3معیار اسالمیت نظام ،حضور معصوم نیست؛ بلکه تحقق والیت الهی است .این آموزه پایۀ جمهوری
اسالمی و نظریۀ والیت فقیه است که جریان عمومی فقه شیعه آن را پذیرفته است.
 ) 4ورود به سیاست و نظارت مؤثر بر حیات افراد و جوامع و تالش برای توسعه و تعمیق دینمداری در
سطوح فردی و اجتماعی زندگی انسانی وظیفۀ دائمی مؤمنان و جزء ذاتی تقوای الهی است.
بر اساس این آموزهها روشن است که مفهوم کلیدی برای توصیف دوران پیش از مهدویت ،مفهوم «انتظار
فرج» است و این مفهوم در همۀ این آموزهها نقش کلیدی دارد .این آموزهها در آثار مکتوب این جریان به وفور
بیان شده و آموزههایی شناخته شدهاند.
نقد آموزۀ محتوم بودن سرنوشت تاریخ

اما به نظر میرسد که این تحلیل چندان نزدیک به واقع نباشد .قرآن کریم میفرماید{ :إِ َّن هللاَ ال يغَي ُر ما
بِقَ ْو ٍم َحتَّي يغَي ُروا ما بِأ َ ْنفُ ِس ِه ْم}؛ همانا خدا آنچه در قومی هست ،را دگرگون نمیکند؛ مگر آنکه آنان آنچه در

َ
َُْ
خودشان است ،دگرگون کنند» (الرعد  .)11/حرف ّ
جر «با» در « ِبق ْوم» و « ِبأنف ِس ِه ْم» به معنای «فی» است که
َ
َُْ
البته معنای اصلی «با» ،یعنی اتصال نیز در آن لحاظ شده است .بسیاری از مفسران «ما ِبق ْوم» و «ما ِبأنف ِس ِه ْم»
را نعمتها و نقمتها دانستهاند (برای نمونه :فخر رازی 14۲0 ،ق :ج )۲0 ،19؛ اما نمیتوان آن را در همین
ضاللت نظامهای اجتماعی ،اعم از نظام فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی ،اخالق
دو امر منحصر کرد .هدایت و
ِ َ
َُْ
ْ
ْ
عمومی و مانند آنها ،همه از مصادیق «ما ِبقوم» و «ما ِبأنف ِس ِهم» اند؛ یعنی اموریاند که در قومی بوده و همراه
ت مِ نَ السَّماءِ َو
علَي ِه ْم بَ َرکا ٍ
آنان است .در آیهای دیگر میفرمایدَ { :و لَ ْو أ َ َّن أ َ ْه َل ْالقُري آ َمنُوا َو اتَّقَ ْوا لَفَتَحْ نا َ
ض َو لك ِْن َكذَّبُوا فَأ َ َخ ْذنا ُه ْم ِبما کانُوا ي ْك ِسبُونَ }؛ و اگر مردم آبادیها ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند،
ْاْل َ ْر ِ
هر آینه برکتها از آسمان و زمین بر آنان میگشادیم و لیکن دروغ شمردند ،پس آنها را به سزای آنچه به دست
میآوردند ،گرفتار ساختیم» (ألعراف .)96 :ظهور امام زمان #از این ّ
سنت الهیه خارج نیست .البته این به
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آیا تاریخ سرنوشتی محتوم ،مستقل از ارادۀ انسانی ،دارد؟ این پرسشی مهم در فلسفۀ تاریخ است .بنابر
متون وحیانی ،مهدویت و پیدایش یک حکومت عدل جهانی امری محتوم است .نکتۀ مهم این است که آموزۀ
ا
شیعی مهدویت ،مهدویت شخصی است؛ یعنی مهدی دقیقا یک شخص معین است که پدر و مادرش
شناخته شده اند ،به دنیا آمده و در این دنیا زندگی میکند .آموزۀ مهدویت شخصی نه تنها در مسلمانان غیر
شیعه هم نفوذ دارد؛ بلکه در ادیان غیر اسالم هم نفوذ دارد .عالوه بر این ،دستهای از روایات نیز به این مضمون
وجود دارد که هر چه بر امتهای پیشین گذشته ،بر این امت نیز خواهد گذشت (عالمه مجلسی 1403 ،ق:
ج  .)۲ ،۲۸هواداران اصالت تقیه از این آموزهها میخواهند نتیجه بگیرند که سخنانی مانند «زمینهسازی
اجتماعی سیاسی برای ظهور» و «تغییر در نظام تمدن و فرهنگ بشری» در حوزۀ اختیارات بشری نیست.
اگرچه این گروه اختیار بشر را نفی نمیکنند؛ اما آن اختیار را محدود به حوزۀ فردی حیات انسانی میدانند و
حوزۀ اجتماعی تاریخی را دارای سرنوشتی محتوم میشمارند.

5

آن معنا نیست که اگر شرایط اجتماعی مهیا شود ایشان ظاهر خواهد شد؛ زیرا ممکن است عواملی ماورای
ایط اجتماعی
طبیعی نیز در شرایط ظهور ایشان مؤثر باشد .اما از آیات یاد شده میتوان نتیجه گرفت که تا شر ِ
الزم نباشد و یاران کافی نباشد ،ایشان ظاهر نخواهد شد .برپایی عدالت کار همگانی است ،نه تنها کار نبی
سلَنا
س ْلنا ُر ُ
و امام .خداوند پیامبران را فرستاده است تا مردم عدالت را برپا کنند؛ چنانکه میفرماید{ :لَقَ ْد أ َ ْر َ
اس بِ ْال ِقسْطِ }؛ البته ما فرستادگان خود را با دالیل روشن
بِ ْالبَينا ِ
وم النَّ ُ
ت َو أ َ ْنزَ ْلنا َمعَ ُه ُم ْالك َ
ِتاب َو ْالميزانَ ِليقُ َ
فرستادیم و همراه آنان کتاب و میزان فرستادیم تا مردم قسط را برپا دارند» (الحدید .)۲5 :اینکه در روایات
أُ ْأ
ا ُ ْ ا
ا أ
دربارۀ امام زمان #آمده است «ي ْمَل اْل ْر أض أع ْدًل ك أما ُم ِل أئ ْت أج ْورا أو ظلما» (خزاز رازی 1401 ،ق ،)1۷9 :به
این جهت است که یک عمل اجتماعی به رهبر جامعه منسوب میشود.
در این صورت معنای روایاتی که تاریخ مسلمانان را تکرار تاریخ امتهای پیشین میشمارد چیست؟
حق است و برخی باطلّ .
آنچه در تاریخ امتهای پیشین آمده ،برخی ّ
حق یک جریان بیشتر نیست و آنچه از
ّ
حق در امتهای پیشین آمده ،در این امت نیز ،البته در مرتبهای باالتر ،خواهد گذشت .باطلها نیز اگرچه
یک جریان نیستند ،اما منشأ همۀ آنها ابلیس است .روشن است که ابلیس هر آنچه در امتهای پیشین تجربه
کرده است ،با تجربهای بیشتر در این امت نیز تجربه خواهد کرد و همان باطلها را در این امت نیز ترویج
میکند .بنابراین ،تکرار حوادث امتهای پیشین در این امت نباید امری بعید به نظر برسد و ربطی به محتوم
بودن تاریخ ندارد.
نتیجه این که آموزۀ درست دربارۀ سرنوشت تاریخ این است که :تاریخ ،علی االجمال سرنوشتی محتوم
دارد که بخشی از سوانح و اح وال آن در نصوص دینی به تفصیل آمده؛ اما نقش مردم در تحقق این سرنوشت،
نقشی فعال است.
نقد ارجاع تحلیلهای سیاسی اجتماعی به حوادث صدر اسالم
آیا هر اتفاق نیک و بد را میتوان با ارجاع به حوادث صدر اسالم تحلیل کرد؟ به تعبیر دیگر ،آیا هر پدیدۀ
مهم پس از اسالم ،ریشه در اتفاقاتی دارد که در صدر اسالم اتفاق افتادهاند؟ این پرسش نیز پرسشی مهم در
حوزۀ فلسفۀ تاریخ است .در مواجهههای شفاهی با هواداران اصالت تقیه دیده میشود که آنان این آموزه را
ا
عمدتا در تحلیل علل دشمنی با اهل بیت^ به کار میگیرند و از این آموزه نتیجه میگیرند که دشمن اسالم و
اهل بیت همان دشمن تاریخی آنان است و امروزه نیز کسانی دشمن اصلی اهل بیت^ به شمار میآیند که
تداوم تاریخی همان دشمنان تاریخی باشند .نکتۀ عجیب این است که این گروه دشمنی با صهیونیسم،
لیبرالیسم و مانند آنها را چندان جدی نمیبینند؛ زیرا این مکاتب در آن زمان نبودهاند و آباء آنها در جبهۀ
دشمنان صریح اهل بیت دیده نمیشوند.
ا
رویکرد اصالت قیام دشمن اهل بیت را به دشمن تاریخی آنان خالصه نکرده و اساسا حوادث صدر
خی
اسالم را در ظرف تاریخی بند نمیکند .برای نمونه ،به تعبیر آیتالله خامنهای «عاشورا یك حادثۀ تاری ِ

پرهیز از اختالط با هویتهای ناهمگون و ناسازگار هم در آیات قرآنی و هم در روایات بسیار مورد تأکید
است .در قرآن کریم این نکته با تعبیر نهی از والیت مشرکان ،کافران ،یهود و نصارا آمده است و مکرر از
والیت با بیگانگان هویتی ،و نه تاریخی ،پرهیز میدهد .در مکتب قرآن ،مراد از بیگانه ،بیگانۀ هویتی است؛
نه بیگانۀ تاریخی؛ وقتی دربارۀ بیگانگان میفرمایدَ { :م ْن يت ََولَّ ُه ْم مِ ْن ُك ْم فَإِنَّهُ مِ ْن ُه ْم}؛ هر کس آنان را به والیت
گیرد ،از آنان است( .المائدة )51/بیگانۀ آن عصر نیست؛ بلکه بیگانۀ هویتی است که در هر زمانی ممکن
است چهرهای داشته باشد.
کفر امروز یا نفاق امروز ادامۀ همان کفر و نفاق دیروز نیست؛ زیرا هیچ جریان باطلی پایدار نمیماند
{ ِإ َّن ْالباطِ َل کانَ زَ هُوقا} (اإلسراء .) ۸1/اما ریشه داشتن حوادث امروز در حوادث صدر اسالم ،به معنایی
درست است .جریان انحرافی و مانع ایجاد شده در برابر جریان ایمان در صدر اسالم ،موجب پیدایش
جریانهای انحرافی ب سیاری شده است .نکتۀ اساسی تفکیک هویتی جریان حق از این باطلهاست .اما
جریان ّ
حق یکی بیش نیست و البته در صدر اسالم ،این جریان غنایی یافت که اثر این غنا تاکنون باقی مانده
ّ
ّ
و تا بشر بر زمین است ،باقی خواهد ماند و هر حقی در زمانۀ ما ریشه در همان حق دارد؛ چنانکه امام باقر×
أ أ ْ
ا ا أ ا
ْ ا
أأ
أ أ أ
به دو نفر از علمای عامه فرمود« :ش ِّرقا و غ ِّر أبا ،فًل أت ِج أد ِان ِعلما أص ِحيحا ِإًل شيئا أخ أر أج ِم ْن ِع ْن ِد أنا أ ْهل ال أبي ِت»
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صرف نبود؛ عاشورا یك فرهنگ ،یك جریان مستمر و یك سرمشق دائمی برای امت اسالم بود» (دیدار
روحانیان و مبلغان در آستانۀ ماه محرم ( .)1384/11/05از این منظر ،دشمن اهل بیت دشمن مکتب آنان
است و این دشمنی ،اگرچه در طول تاریخ همیشه بوده ،اما یک جریان مستمر نبوده است .جریان حق که
ْ
اهل بیت^ امام آن هستند ،یک جریان مستمر از آدم تا پایان عمر بشر بر زمین است .در برابر ،باطل هر
جریان واحد است .ابلیس امام این باطلهاست و در هر زمان باطلی
سنگ ،سد و هر جریان انحرافی از این
ِ
را در برابر این جریان حق قرار میدهد که ضرورتی ندارد ادامۀ باطل پیشین باشد .بنابراین ،جستجوی دشمنان
اهل بیت^ در ریشههای تاریخی ،ناشی از سطحینگری و غفلت از زمانۀ خود است که در انحرافهای
اساسی عاملی ریشه ای است .نگاهی به آیات و روایات در باب مرزبندی میان مسلمان و کافر این نکته را
نشان میدهد.
ُ
أ
أأ
أ ْ ْ أ أ أ ْ أ ُّ ُ ْ
2
ور ال ُم ْس ِل ِمي أن فلي أس
برای نمونه ،به اسناد متعدد معتبر امام صادق× میفرماید« :من أصبح ًل يهتم ِبأم ِ
ِب ُم ْس ِلم؛ کسی که صبح برخیزد ،در حالی که دلنگران امور مسلمانان نیست ،مسلمان نیست» و نیز از رسول
أْ
ا
أأ
أ ْ أ ْ أ أ أ ْ أ ُّ ُ ُ ْ
ور ال ُم ْس ِل ِمي أن فلي أس ِم ْن ُه ْم أو أم ْن أس ِم أع أر ُجًل ي أن ِادي يا لل ُم ْس ِل ِمي أن
خدا|
روایت کرده است که« :من أصبح ًل يهتم ِبأم ِ
أأْ ُْ أأ
ْ
ُ
أ
فلم ي ِجبه فليس ِبمس ِلم؛ کسی که صبح برخیزد ،در حالی دلنگران امور مسلمانان نیست ،از آنان نیست و
کسی که بشنود مردی فریاد میکند ای مسلمانان به فریادم برسید و اجابت نکند ،مسلمان نیست» (کلینی،
 136۲ش :ج  163 ،۲و 164؛ صدوق 140۷ ،ق :ج  .)1۷5 ،6این روایات ناظر به حوادث تاریخی نیستند؛
ا
بلکه ناظر به هویت هستند و چنان کسانی از هویت اسالمی خارجند .کامال روشن است که اهتمام به امور
مسلمانان ،اهتمام به امور مسلمانان زمان هر مکلف است و نه مسلمانان صدر اسالم.

۷

(کلینی 136۲ ،ش :ج  .) 399 ،1اما این نکته نیز به معنای تاریخی بودن هویت جریان حق نیست؛ بلکه
جریان حق جریانی فراتاریخی است و اینکه اهل بیت^ در زمانی بودهاند ،به این معنا نیست که هویت حق
با ارجاع به تاریخ آن زمان تعیین میشود .نتیجه اینکه :معیار اساسی تفکیک جریان ّ
حق از باطل ،هویت
است؛ نه ریشههای تاریخی.
نقد آموزۀ تعریف اسالمیت حکومت با حضور معصوم
آموزۀ سوم هواداران اصالت تقیه ،تعریف اسالمیت حکومت با حضور معصوم و حاکمیت اوست .بنا بر
آموزۀ عصمت در اعتقادات شیعه ،پیامبر| و ائمۀ اهل بیت^ ،همه معصومند؛ یعنی نه علم آنان خطایی دارد
و نه آنان در به کار گرفتن آن علم دچار خطا میشوند .اما برای دیگران ،حتی فقیهان ،هم در علم به احکام
الهی و در اجرای آن ،امکان خطا هست .بههرحال ،این نکتهای روشن است که انسان غیر معصوم در معرض
خطاست؛ به گونهای که نمی توان عدم خطای او را تضمین کرد .هواداران اصالت تقیه نتیجه میگیرند که بنابر
این ،در حکومت غیر معصوم ظلم اجتنابناپذیر است و حکومتی که در آن ظلم باشد ،قابل اتصاف به
اسالمیت نیست.
اما به نظر نمیآید چنین نتیجهگیریای درست باشد .کارگزاران منصوب از جانب معصوم در امور
حکومتی هیچگاه معصوم نبودند و احتمال خطا در مورد آنها نیز بود؛ با این حال ،کارگزاری آنان متصف به
ا
ظلم نمیشد .اساسا اگر حاکمیت غیر معصوم ،به جهت احتمال خطا ،ظلم باشد؛ تعیین غیر معصوم به
استانداری نیز باید ظلم به شمار میآید؛ در حالی که این سخن به وضوح خطاست .آیا استانداران و کارگزاران
رسول خدا| یا امیرالمؤمنین× معصوم بودند و هیچ خطایی از آنان سرنزد؟!
ا
ممکن است آنها پاسخ دهند که فرد معصوم ناظر بر اعمال و رفتار آنان بود و هر اشتباه آنان فورا
توسط امام تذکر داده میشد؛ چنانکه در زمان حکومت امیرالمؤمنین× شواهد زیادی بر این امر
وجود دارد .اآلن اگر مدیران و حاکمان اشتباه کنند ،چه کسی جلوی آنان را میگیرد؟ چه کسی جلوی
ظلمها را میتواند بگیرد؟ فرد غیر معصوم چگونه میتواند مصداق ظلم را به درستی تشخیص دهد؟
ا
ا
ابتداء باید گفت اساسا تصور خطاناپذیری حکومت ،به گونهای که هیچ حقی
در پاسخ این اشکال،
پایمال نشود ،در حکومت معصوم نیز ممکن نیست .در خبری معتبر امام صادق× از رسول خدا|
أأ
ْأ
ُ أْ
أأ
اأ أْ أ أ ُ ْ ْأ أ
ات أو اْلي أم ِان أو أب ْع ُضك ْم أل أح ُن ِب ُح اج ِت ِه ِم ْن أب ْعض فأي أما أر ُجل قط ْع ُت
نقل می
کندِ « :إنما أق ِضي بينكم ِبالبين ِ
أُ ْ أ أ أ ا أ اأ أأ ْ ُ أُ ْ أ ا
ا
أ
له ِمن م ِال أ ِخي ِه شيئا ف ِإنما قطعت له ِب ِه ِقطعة ِمن الن ِار؛ من در میان شما با بینات و سوگندها داوری
میکنم؛ اما برخی از شما از بعضی دیگر زیرکانهتر دلیل میآورد؛ پس اگر برای مردی از مال برادرش
چیزی جدا کنم ،قطعهای از آتش برای او جدا کردهام» (کلینی 136۲ ،ش :ج )414 ،۷
ا
اساسا موضوع عصمت نتیجۀ عمل نیست ،بلکه خود عمل است .حضرت موسی× برای انتخاب هفتاد
نفری که میخواست با خود به کوه طور ببرد ،برنامهای چند مرحلهای اجرا کرد ،اما همۀ آنها ،به تعبیر امام
رضا× «استکبروا و عتوا؛ استکبار ورزیده و از حد گذشتند» (طبرسی 1361 ،ش :ج  .)4۲9 ،۲عصمت

موسای نبی از جهت نتیجۀ انتخابش نیست ،بلکه از جهت روش انتخاب اوست .عصمت رسول خدا| نیز
از جهت عدم خطا در نتیجۀ قضاوت نیست ،بلکه از جهت عدم خطا در روش قضاوت است.
در حقیقت ،هر خطایی ظلم نیست؛ زیرا اساس نظام زندگی اجتماعی بشر به گونهای است که چنین
خطاهایی اجتنابناپذیر است .بر همین اساس است که خطای فقیه در مرتبۀ استنباط احکام شرعی ،در
حدی که خطا او را از چارچوب فقاهت خارج نکندٌ ،
معفوعنه است و نیز از خطای مؤمن در مرتبۀ اجرای
احکام شرعی ،در حدی که خطا او را از چارچوب ایمان خارج نکند ،چشمپوشی میشود .معیار ظلم بودن
یا نبودن خطای حاکم غیر معصوم نیز چنین چارچوبی است.
قرار گرفتن در مقام حاکمیت مستلزم عصمت نیست .موقعیت نبی و امام نسبت به ّ
حق موقعیت ویژهای

به دالیل عقلی و نقلی ثابت میشود حکومتی مشروعیت دارد که حاکم آن از سوی حق تعالی منصوب
شود و این نکت ه معیار اسالمیت نظام سیاسی است .این نکته را متکلمان شیعه ،به ویژه در سالهای اخیر ،با
استداللهای متنوع و متعدد نشان دادهاند .رسول خدا| از سوی خدا به والیت و حاکمیت منصوب شد؛
چنانکه دالیل متعددی بر آن داللت دارند:
{النَّ ِبي أ َ ْولي ِب ْال ُمؤْ مِ نينَ مِ ْن أ َ ْنفُ ِس ِه ْم}؛ پیامبر از خود مؤمنان بر آنها برتری دارد (األحزاب.)6 /
ضيتَ َو
{فَال َو َر ِبكَ ال يؤْ مِ نُونَ َحت َّي ي َح ِك ُموكَ فيما َ
ش َج َر بَينَ ُه ْم ث ُ َّم ال ي ِجدُوا في أ َ ْنفُ ِس ِه ْم َح َرجا مِ َّما قَ َ

ي َس ِل ُموا تَسْليما}؛ پس به پروردگارت قسم ایمان نخواهند آورد ،تا اینکه در مشاجرهی میان خود تو را داور قرار
ا
دهند ،سپس در دل خود از نتیجهی قضاوت تو هیچ سختی احساس نکنند و کامال تسلیم باشند (النساء.)65/
الر ُسو ُل فَ ُخذُوهُ َو ما نَها ُك ْم َع ْنهُ فَا ْنت َ ُهوا}؛ آنچه را رسول به شما داد ،برگیرید و از آنچه نهی
{ َو ما آتا ُك ُم َّ
کرد ،دست بازگیرید (الحشر.)۷ /
پس از رسول خدا| نیز ائمۀ دوازدهگانه از امیرالمؤمنین علی× تا حجةبن الحسن العسکری× به والیت
سو َل َو أُو ِلي ْاْل َ ْم ِر
الر ُ
منصوب شدهاند؛ چنانکه از دالیلی چون {يا أ َي َها الَّذينَ آ َمنُوا أَطيعُوا هللاَ َو أَطيعُوا َّ
مِ ْن ُك ْم} (النساء )59 /و حدیث جابر در تعیین مصادیق اولیاالمر (صدوق 1395 ،ق :ج  )۲53 ،1در ذیل
صالة َ َو يؤْ تُونَ َّ
الزکاة َ َو ُه ْم را ِكعُونَ }
سولُهُ َو الَّذينَ آ َمنُوا الَّذينَ يقي ُمونَ ال َّ
این آیه و {إِنَّما َو ِلي ُك ُم هللاُ َو َر ُ
(المائدة )55 /و نیز حدیث لوح (صدوق 1413 ،ق :ج  )1۸0 ،4روشن است .در دوران غیبت ،والیت
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است آن مستلزم عصمت است؛ موقعیتی که دیگران از آن بهرهای ندارند .در زیارت معتبرۀ جامعۀ کبیره این
موقعیت چنین بیان شده است « :أو ْال أح ُّق أم أع ُك ْم أو في ُك ْم أو م ْن ُك ْم أو إ ألي ُك ْم أو أأ ْن ُت ْم أأ ْه ُل ُه أو أم ْعد ُن ُه؛ ّ
حق با شما و در
ِ
ِ
ِ
ِ
شما و از شما و به سوی شماست و شما شایستۀ آن و سرچشمۀ آنید» (صدوق 1413 ،ق :ج  )61۲ ،۲و
اینگونه نسبت با ّ
حق مستلزم عصمت است که از شئون ویژۀ آن بزرگواران است؛ نه صرف قرار گرفتن در مقام
حاکمیت .نیاز به معصوم نیز به جهت نیاز به انسانی است که چنین نسبتی با حق داشته باشد ،نه به جهت
نیاز انسان به حکومت3.
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تعطیل نمیشود؛ بلکه به دالیل عقلی و نقلی ،چون معتبرۀ عمر بن حنظله( 4کلینی 136۲ ،ش :ج 169 ،1؛
طوسی 140۷ ،ق :ج  )301 ،6و معتبرۀ اسحاق بن یعقوب (صدوق 1395 ،ق :ج  ،5)4۸4 ،۲در ذیل والیت
امام معصوم برای فقیه ثابت میشود .چون این نوشتار در پی اثبات والیت فقیه نیست؛ از تفصیل این ادله
خودداری میشود؛ اما به اجمال باید گفت از این ادله روشن میشود مشروعیت اصل حکومت با والیت
الهیه تعریف میشود .بنابراین ،معیار اسالمیت نظام ،حضور معصوم نیست؛ بلکه والیت الهی است.
نقد آموزۀ تناسب تقوا با دوری از سیاست
آموزۀ چهارمی که از هواداران اصالت تقیه در دوران غیبت مطرح میکنند ،این است که دوری از سیاست
و آلودگیهای آن به تقوا نزدیک تر است .البته نگارنده کسانی را دیده است که بر آن بودهاند که تالش برای
تشکیل حکومت اسالمی در دورۀ غیبت حرام بوده و بدعت است .دیده میشود وظایفی که آنان معتقدند
ا
مؤمنان با عمل به آنها میتوانند در زمرۀ یاران مهدی #به هنگام ظهور درآیند ،عمدتا خصلت فردی یا بینافردی
دارند .به نظر میآید بهتر باشد دو دیدگاه متعادل و افراطی یاد شده جداگانه بررسی شوند.
آیا دوری از سیاست و آلودگیهای آن به تقوا نزدیکتر است؟ یک فرد هوادار اصالت تقیه میتواند دالیل
بسیاری برای این منظور بیاورد .سیاست همواره با آلودگیهای بسیار همراه بوده است؛ زیرا اهل دنیا دستیابی
به قدرت را راه رسیدن به مقصود خود دیدهاند و چنان دور قدرت را احاطه کردهاند که ورود به سیاست مستلزم
درگیری و تعاملهای پیچیده با چنین افرادی است که از معنویت و عبادت بویی نبردهاند .عالوه بر این ،ورود
به سیاست مستلزم درگیری برای رسیدن به قدرت است که از برجستهترین مظاهر دنیاگرایی است .ورود به
این درگیریها و تعامل با اهل قدرت ،حال عبادت را از انسان میگیرد و حتی او را به لبۀ پرتگاههای گناهانی
میکشاند که توبه از آنها بسی مشکل است.
اما به نظر نمیرسد این نحوه دالیل پذیرفتنی باشند .آیا اهل بیت^ از درگیری برای رسیدن به قدرت
ا
اجتناب کردند؟ یقینا چنین نبوده است و به همین جهت بود که ستمگران زمانه آنان را تحمل نمیکردند .اگر
خلفای اموی و عباسی فعالیتهای ائمۀ اهل بیت^ را در تقابل با قدرت خود نمیدیدند ،هرگز با به شهادت
رساندن آنان ،مشکل مشروعیت خود را دوچندان نمیکردند .ترسیم حدود فدک توسط امام کاظم× برای
مهدی عباسی نشانگر این تالشها است (کلینی  1362ش :ج .)543 ،1
شاید کسی در پاسخ بگوید مسئلۀ ما مربوط به زمانۀ غیبت است؛ نه زمانۀ حضور .اما فعل معصوم برای
ا
ما حجت است و دلیلی نداریم که این حکم ویژۀ آنها باشد .اساسا ،رها کردن مسلمانان در سلطۀ طاغوتهای
جائر و فاسق به تقوا نزدیکتر است یا تالش برای نجات آنان از چنین سلطهای؟ آیا پاسخ این پرسش وابسته
به حضور و غیبت امام معصوم است؟ آیا کسی میتواند فتوا دهد که اگر معصوم حاضر نبود ،احتیاط آن است
که قدرت را به اهل فسق و کفر بسپاریم؟ نمیتوان گفت که قدرت را به حال خود رها میکنیم و به اهل فسق
ُ
ْ أ أ ٍّ أ ْ أ
أ ُا ا
اجر ي ْع أمل ِفي
ف
اس ِمن أ ِمير بر أو ِ
و کفر نمیسپاریم؛ زیرا هیچ جامعهای بدون قدرت ممکن نیست «ًل بد ِللن ِ

ْ
ْ أ
ِإ ْم أر ِت ِه ال ُم ْؤ ِم ُن أو ي ْس أت ْم ِت ُع ِفي أها الك ِافر؛ مردم ناچار از امیری نیکوکردار با بدکردارند تا مؤمن در امارت او کارش
را بکند و کافر در آن بهرۀ خود ببرد» (نهج البالغة ،خطبۀ  .)40اگر اهل ایمان در پی قدرت نباشند ،آن را به
علَي ْال ُمؤْ مِ نينَ
اهل فسق و کفر سپردهاند .خدای متعال در قرآن کریم میفرماید{ :لَ ْن يجْ عَ َل هللاُ ل ِْلکافِرينَ َ
َسبيال}؛ خداوند برای کافران راه سلطه بر مؤمنان قرار نداده است (النساء .)141 /این حکم تنها ویژۀ دورۀ
حضور نیست و خداوند هرگز ،چه در ظهور امام و چه در غیبت او ،راهی برای سلطۀ کافران و فاسقان بر
مؤمنان قرار نداده است.

برخی طرفداران اصالت تقیه ،در موضعی تندتر ،بیان میکنند که برای حرمت قیام در دورۀ غیبت دلیل
خاص وجود دارد .این گروه روایاتی را مستند این عقیده قرار میدهند .اگرچه میتوان برخی از این روایات را
به جهت مشکل سندی مخدوش دانست؛ اما بدون توجه به اشکال سندی ،به نظر نمیرسد این روایات بر
حرمت قیام در دورۀ پیش از ظهور داللت داشته باشند.
پیش از بازگفتن این روایات ،الزم است مبنایی برای معناشناسی اینگونه روایات اخذ کنیم .وقتی دو نفر
با هم سخن میگویند ،گوینده تنها نمیخواهد معنایی را به طرف مقابل القاء نماید ،بلکه ارادهای دیگر نیز
دارد که البته مسیطر بر ارادۀ تکلم و القای معناست؛ یعنی غیر از گفتار ،فعل یا افعالی را با گفتار انجام
میدهد؛ مانند آگاهاندن ،تثب یت ،تغییر ،ترجیح ،توجیه ،تحبیب ،تنفیر ،اصالح ،رفع ابهام ،برانگیزش و
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گاهی شنیده میشود که منشأ غیبت امام زمان #خود ماییم و اگر ما خود را اصالح کنیم ،ایشان ظهور
کرده و اختیار حکومت را به دست میگیرد؛ بنابر این ،ضرورتی نیست که غیر معصوم به مسئلۀ حکومت
توجه کند .این نکته ریشه در سخنی از خواجه نصیر دارد که در علت غیبت نوشته است« :غيبته ّمنا؛ غیبت
او از ماست» (طوسی 140۷ ،ق 6.)۲۲۲ :عالمۀ حلی این نکته را چنین تشریح میکند که خدا امام را آفرید
و به او قدرت و علم داد و او را معرفی کرد؛ امام نیز بار امامت برداشت و آن را پذیرفت؛ اما مردم از کمک به
او و فرمان بردن از او خودداری کردند ،پس منع لطف ناشی از کار خود آنان بود ،نه از خدا و نه از امام (حلی،
 1413ق .) 363 :شارحان دیگر تجرید هم چنین بیانی دارند .اما به نظر نمیرسد این سخن درست باشد و
در روایات نیز تأییدی بر این سخن یافت نمیشود .در روایات چند امر در تعلیل غیبت بیان شده است .در
بیشتر روایات امتحان امت به عنوان علت غیبت ذکر شده است (برای نمونه :طوسی 14۲5 ،ق-335 :
 .)343در برخی روایات نیز به حفظ جان امام زمان #اشاره شده است (برای نمونه :همان.)335-33۲ ،
در روایتی آمده است که حکمت غیبت بعد از ظهور روشن میشود (صدوق 1395 ،ق :ج  .)4۸۲ ،۲در
روایاتی نیز آمده است غیبت برای آن است که آن حضرت ناچار به عهد و بیعت با کسی نباشد و در زمان
ظهور عهدی در گردن او نباشد (صدوق 1395 ،ق :ج  .)4۸1 ،۲در روایتی معتبر 7امام صادق× تأکید
أ ْأ
أ
أ ُا أ
اح ِب أهذا اْل ْم ِر ِم ْن غي أبة» (کلینی 136۲ ،ش :ج  336 ،1و  .)340بنابراین ،چه امت اهل
میکندً« :ل بد ِلص ِ
گناه بودند و چه نبودند ،غیبت اتفاق می افتاد و نگارنده نیز روایتی نیافت که در آن بیان شده باشد که علت
غیبت گناه امت است8.
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تحریک ،برجستهسازی و مانند آنها .وقتی معصوم از امری عبادی سخن میگوید ،میتوان با اطمینان یا ظن
قوی ،از موضوع خطاب الغای خصوصیت نمود و مفاد کالم معصوم را به دیگران تعمیم داد؛ زیرا احتمال
کمی هست که معنای گفتارش با «فعل با گفتار» چنان تغییر نماید که نتوان به آن استناد کرد .اما وقتی معصوم،
ِا
یا هر کس دیگر ،از سخنی با مفاد مثال سیاسی یا فرهنگی میگوید ،اطمینان یا ظن قوی این است که سخن
او در این زمینه است .او در این زمینه میخواهد کاری انجام دهد و برای انجام آن کار سخنی را میگوید .در
این صورت ،برای الغای خصوصیت از موضوع خطاب ،الزم است مفاد گفتار ذیل تحلیل زمینۀ صدور گفتار
ِ
معنا شود .در غیر این صورت ،مراد معصوم روشن نخواهد شد.
روایات ذیل عمدۀ روایاتی است که برای اثبات حرمت اقدام به تشکیل حکومت به آنها تمسک میشود:
ا
 .1امام صادق× میفرمایدُ « :ك ُّل أراية ُت ْر أف ُع أق ْب أل قيام ْال أقائم #أص ُ أ أ ُ ٌ ْ أ ُ ْ ُ
الله أع از أو أجل؛
ون ِ
ِ
احبها طاغوت يعبد ِمن د ِ
ِ ِ ِِ
هر پرچمی پیش از قیام قائم بلند شود ،صاحب آن طاغوت است که به جای خدا پرستیده میشود» (النعمانی،
 139۷ق114 :؛ کلینی 136۲ ،ش :ج .)۲95 ،۸
ا
ْأُ ْ ُ
الله أع از أو أجل» است .اگر کسی به خود دعوت نکند،
ون ِ
عمومیت «کل رایة» وابسته به عبارت «يعبد ِمن د ِ
بلکه قیام او با دعوت به رضای آل محمد| باشد ،به جای خدا پرستیده نمیشود؛ در نتیجه طاغوت نبوده و
ا
تخصصا از موضوع این ر وایت خارج است .بنابراین ،این روایت به کسانی اشاره دارد که به خود دعوت
میکنند و دعوتکنندگان به رضای آل محمد| از عمومیت آن خارجند .روایاتی نیز بر این مدعا داللت دارند
که در ادامه خواهد آمد.
أ أ ْ أ
ْ
أ أ
ا أ أُ أ أ أ
الله ًل يخ ُر ُج أ أح ٌد ِم انا ق ْبل ُخ ُروج ال أق ِائ ِم ِإًل ك أان أمثل ُه ك أمث ِل ف ْرخ
 .۲امام سجاد× و امام باقر× فرمودهاند« :و ِ
ِ
أ أ ْ أ ْ أ ْ أ أ ْ ْ أ أ أ أ ُ أ أ أ أ ُ ِّ ْ ُ أ أ ُ
طار ِمن وك ِر ِه قبل أن يست ِوي جناحاه فأخذه الصبيان فع ِبثوا ِب ِه؛ به خدا قسم هیچ یک از ما قبل از قیام قائم خروج
نمیکند ،مگر این که مثل او مانند جوجه پرندهای میماند که قبل از اینکه بالهایش به اندازۀ کافی رشد کند
اقدام به پرواز نماید سرنوشت چنین پرندهای این است که بازیچۀ دست کودکان میشود» (کلینی136۲ ،
ش ،ج ۲64 ،۸؛ النعمانی 139۷ ،ق.)199 ،
ّ
این روایت و روایات مشابه آنها خبر از شکست قیام میدهند و فی حد نفسه داللتی بر حکم آن ندارند.
از سوی دیگر ،موضوع این روایات ،قیام خود اهل بیت^ است ،نه شیعیان آنان؛ چنانکه از واژۀ « ِم َّنا» آشکار
ماهیت قیام معصوم با هدف و ّ
است .هدف و ّ
ماهیت قیام غیر معصوم تفاوت ماهوی دارد و شکست و پیروزی
برای آنها یکسان تعریف نمیشود.
أ ا ُ
ُ ْ ا أ أ
ْ
أ أ
ُ
 .3امام صادق× فرمود« :يا أس ِدي ُر ال أز ْم أبي أت أك أو ك ْن ِحلسا ِم ْن أ ْحًل ِس ِه أو ْاسك ْن أما أسك أن الليل أو االن أه ُار ف ِإذا
أ أ
أ ْ أ
أ
أب أل أغ أك أأ ان ُّ
الس ْفي ِاني ق ْد أخ أر أج ف ْار أحل ِإلي أنا أو ل ْو أعلي ِر ْج ِل أك؛ ای سدیر ،در خانهات بمان و پالسی از پالسهای
خانه ات باش و تا روز و شب آرام دارند ،آرام باش؛ پس هر گاه خبر رسید که سفیانی قیام کرده ،به سوی ما،
اگرچه با پای پیاده ،کوچ کن» (کلینی 136۲ ،ش :ج .)۲64 ،۸

موضوع این روایت و روایات مشابه آن ،منع از عجله در امر مهدویت است که منجر به انحراف در دین
می شود و هیچ داللتی بر حرمت قیام در دوران غیبت ندارند .قیام غیر معصوم در دورۀ غیبت ،با قیام مهدوی
تفاوت ماهوی دارد و قابل قیاس با آن نیست تا این روایات بر منع آن دعوت کند .از سوی دیگر ،با توجه به
ویژگیهای شخصیتی سدیر که احساسی بوده ،الغای خصوصیت از موضوع خطاب در این روایت ،نمیتواند
پذیرفتنی باشد و امام می خواست او را از برخوردهای احساسی در فضای پرالتهاب اواخر بنیامیه بازدارد
(قاسمی 1391 ،ش.)3۸0 :

 .5فضل کاتب گوید« :نزد امام صادق× بودم که نامۀ ابیمسلم به او رسید .فرمود :نامۀ تو جوابی ندارد،
أ
ا أأ
أ ْ
أ ْ
ُ
أ أُ
الله ًل ي ْع أجل ِل أع أجل ِة ال ِع أب ِاد أو َِل أزالة أج أبل أع ْن أم ْو ِض ِع ِه أ ْه أو ُن ِم ْن ِإ أزال ِة ُملك
از نزد ما بیرون برو .در ادامه فرمودِ « :إن
أْ ْأ أ ُ
ض أ أجل ُه؛ همانا خداوند با عجلۀ بندگانش عجله نمیکند و البته برداشتن کوهی از جایش آسانتر از
لم ينق ِ
برداشتن حکومتی است که اجلش نرسیده باشد» (حر عاملی 1409 ،ق :ج )53- 5۲ ،15
ممکن است که نامۀ ابومسلم در اطرافیان امام× این توهم را ایجاد کرده باشد که زمان قیام مهدوی
نزدیک است و امام میخواهد این توهم را برطرف کند .اما احتمال قوی این است که امام در این بیان خود

نقد مبانی کالمی رویکرد اصالت تقیه در فقه سیاسی و مقایسۀ آن با دیدگاه اصالت قیام

سدیر ،خود میگوید« :نزد امام صادق× وارد شدم .به او گفتم :به خدا قسم نشستن بر تو جایز نیست ( أو
ْ
الله أما ي أس ُع أك ال ُق ُع ُود) .فرمود :چرا ای سدیر؟ گفتم :به خاطر زیادی هواداران و شیعیان و یارانت .به خدا قسم
ِ
اگر امیرالمؤمنین× شیعه و یاران و هواداران تو را داشت ،تیم و عدی در ّ
حق او طمع نمیکردند .فرمود :ای
سدیر آنان چند نفر میشوند؟ گفتم :صدهزار نفر .فرمود :صدهزار! گفتم بله ،بلکه دویست هزار نفر .فرمود:
دویست هزار نفر! گفتم :بله ،بلکه نصف دنیا .پس امام سکوت کرد .سپس فرمود :میتوانی با ما به ینبع
بیایی؟ گفتم بلی ...امام به جوانی نگاه کرد که بزغالههایی را میچرانید .پس گفت :ای سدیر ،به خدا قسم
اگر به شمار این بزغالهها ش یعه داشتم ،نشستن بر من جایز نبود .فرود آمده و نماز گزاردیم .پس هنگامی که
از نماز فارغ شدیم ،به بزغالهها متوجه شدم و آنها را شمردم ،هفده تا بودند».
ْ
أ
الله أما ي أس ُع أك ال ُق ُع ُود» مورد خطاب
روشن است چنین شخص احساسی که امام معصوم را با عبارت «و ِ
قرار میدهد ،باید به شدت مهار شود تا در فضای پر التهاب اواخر بنیامیه و اوایل کار بنیعباس مشکلی
ایجاد نکند .افزون بر این ،فضای صدور این روایات نیز قابل الغای خصوصیت نیست .این روایات ،به
صراحت ،ناظر به قیامهای اواخر بنی امیه است و امام شیعیان را از دخالت در آنها منع میکند .کسانی چون
سدیر عجله در تشکیل حکومت مهدوی داشتند و امام در پی مهار آنان بود .روایات دیگری نیز وجود دارد که
مورد استناد هواداران اصالت تقیه است ،اما مدلول آنها منع از عجله در امر مهدویت است و بر حرمت قیام
غیر مهدوی داللتی ندارند .برای نمونه:
ْ ْأ
ْ ا أ
أ
أْ ُ أ
أ
ا
 .4امام باقر× فرمود« :ال أزِم اْل ْر أض أو ًل ُت أح ِّرك يدا أو ًل ِر ْجًل أح اتي أت أري أعًل أمات أذك ُر أها ل أك؛ بر زمین قرار
گیر و دست و پایی را حرکت نده ،تا عالمتهایی که گفتم [عالیم آخرالزمان] را ببینی» (النعمانی 139۷ ،ق:
.)۲۷9
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میخواهد از عجله در قیام مسلحانه و اقدامهای بدون بصیرت منع کند .بههرحال ،این روایت نیز داللتی بر
حرمت قیام ندارد .روایات دیگری نیز وجود دارند که مدلول آنها همین معنای اخیر است ،اما برخی
پنداشتهاند که دال بر حرمت قیام است؛ مانند اینکه:
ون أو إ ألي أنا يصي ُر أ
أ أ أ ْ ُ أ أ ُّ أ أ أ أ أ ْ ُ ْ أ ْ ُ أ أ أ أ ْ ُ أ ِّ ُ أ
ون؛ آرزومندان
ِ
 .6امام صادق× فرمود« :كذب المتمنون و هلك المستع ِجلون و نجا المسلم ِ
دروغ گفتند و شتاب کنندگان هالک شدند و تسلیمشدگان نجات یافتند و به سوی ما باز خواهند گشت»
(النعمانی 139۷ ،ق.)19۸ :
برخی روایات دیگر نیز ناظر به وضع خود زمان اهل بیت^ است؛ مانند اینکه:
أ
ا
ْ أ
 .۷امام صادق× فرمودُ « :ك ُّفوا أأ ْلس أن أت ُك ْم أو ْال أز ُموا ُبي أوت ُك ْم أفإ ان ُه أًل يصي ُب ُك ْم أأ ْم ٌر ُت أخ ُّص أ
ون ِب ِه أ أبدا أو ي ِصي ُب ال أع اامة
ِ
ِ
ِ
أ ُ
ُ أ أ ُ أ ا
أو ًل أت أزال االز ي ِدية ِوق ااء لك ْم أ أبدا؛ زبانتان را نگه دارید و در خانههای خود باشید که در این حال ،در مشکلی
گرفتار نمیشوید که ویژۀ شما باشد ،مگر اینکه عمومی باشد و زیدیه نیز همواره سپر بالی شما خواهند بود»
(النعمانی 139۷ ،ق.)19۷ :
أ
ْ
ُْ
أ ْ
أ
ْ
أ
ْأ أ
اضير) .قل ُت ُج ِعل ُت
 .۸امام باقر× و امام صادق× فرمودند« :ال أغ أب أر ُة أعلي أم ْن أث أار أها أهل أك ال أم أح
اصي ُر (المح ِ
ِ
أ أ ُْ ْ أْ ُ أ أ
ا
أ
أ
ْأ أ
أ أ أ أ ْأ أ
ون؛ أ أما ِإ ان ُه ْم ل ْن ي ُر ي ُدوا ِإًل أم ْن ي ْع ِر ُض ل ُه ْم؛ غبار بر سر کسی
اضير)؟ قال المستع ِجل
اصي ُر (المح ِ
ِفداك و ما المح ِ
نشیند که آن را برانگیزد ،محاصیر هالک میشوند .گفتم :قربانت گردم ،محاصیر کیانند؟ فرمود :شتاب
کنندگان؛ بدان که آنان مگر با کسی که متعرض آنها شود ،کاری ندارند» (حر عاملی 1409 ،ق :ج ،5۲ ،15
النعمانی 139۷ ،ق ،196 :کلینی 136۲ ،ش :ج .)۲۷3 ،۸
زیدیه در آن زمان سپر بالی امامیه بودند ،در هر زمانی .در روایت دوم « ُه ْم» اشاره به حاکمان زمانه

است که مسئله آنها تنها حفظ قدرت بود .شیعه توان قیام و ایستادگی کوتاه مدت نیز نداشت .بنابراین ،متن
این دو روایت آشکارا ناظر به وضع خارجی است .از سوی دیگر نیز ،دشمنی دشمنان شیعه گاهی در همین
ّ
حد بود که دنیایشان از آنها به خطر نیفتد .در چنین شرایطی روشن است که منع شیعیان از درگیری با آنان
کاری حکیمانه باشد .امیرالمؤمنین× نیز در همین زمینه است که برای دوران پس خود ،شیعیانش را توصیه به
تقیه میکند:
أ
أ
ْأ
ْ ُ أ
أ
ُ
أ ْ أ
ْ
ُ
ُ
ُ
 .9ال أز ُموا اْل ْر أض أو ْاص ِب ُروا أعلي ال أبًل ِء أو ًل ُت أح ِّركوا ِبأي ِديك ْم أو ُسي ِوفك ْم ِفي أه أوي أل ِس أن ِتك ْم أو ًل أت ْس أت ْع ِجلوا ِب أما
أ ْ أ ِّ ْ ُ ُ أ ُ ْ أ ا ُ أ ْ أ أ ْ ُ ْ أ أ أ أ ُ أ أ أ أ ْ أ أ ِّ أ ِّ أ أ ِّ أ ُ أ أ ْ أ أ أ أ ا
ات ش ِهيدا أو
لم يعجله الله لكم فإنه من مات منكم علي ِفراش ِه و هو علي معرف ِة حق ر ب ِه و حق رس ِول ِه و أهل بيت ِه م
أو أق أع أأ ْج ُر ُه أع ألي الله ِ أو ْاس أت ْو أج أب أث ِأو أاب أما أن أوي م ِ ْن أصالح أع أمله أو ِ أق أامت ِّالني ُة أم أق أام إ ْص أًلته ل أسيفه ِ أفإ ا ِن ل ُك ِّل أشيء ُم ادةا
ِ ِ ِِ
ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
أ
أو أ أجًل؛ به زمین بچسبید و بر بال صبر کنید و دستان خود و شمشیرهایتان را در هوا و هوس زبانهایتان حرکت
ندهید و در چیزی که خداوند عجله ندارد ،عجله نکنید .پس اگر کسی از شما بر فرش خود بمیرد ،در حالی
که پروردگارش و رسول او و اهل بیت او را ،به شایستگی میشناسد؛ شهید مرده است و اجر او بر عهدۀ خدا

قرار گرفته است و ثواب آنچه از عمل صالح نیت کرده است ،بر او واجب شده و نیت او در جای نماز گزاردن،
به جای شمشیر کشیدن است؛ چرا که هر چیزی مدتی و اجلی دارد( .نهج البالغة)۲۸3 ،
بههرحال ،روایات مورد استناد باید ذیل ادلهای چون قاعدۀ نفی سبیل و مصالح عالیهای چون حفظ دین
و حفظ اسالم ،امر به معروف و نهی از منکر و قاعدۀ دعوت به اسالم و مانند آنها تفسیر شود .در این صورت،
نمی توان اصالت تقیه را از آن روایات نتیجه گرفت .نتیجه اینکه منظر اصالت تقیه در دورۀ غیبت ،بر پایهای
استوار محکم نیست و به همین جهت ،کسی از فقهای بزرگ شیعه به این منظر گرایش نیافته است.

دالیل شنیده شده از مخالفان تشکیل حکومت در دورۀ غیبت نقد شد؛ اما نقد اساسی این است که جواز
قیام یا وجوب آن ثابت کنیم .سیرۀ شیعیان در دورۀ اهل بیت^ در هر فرصت مناسب ،شورش بر طاغوت زمان
ّ
بوده است .در زمان اهل بیت^ قیامهایی مانند قیام زید و قیام فخ (عالمه مجلسی 1403 ،ق :ج ،)165 ،4۸
که هدف آنها رضای آل محمد| بوده ،مورد تأیید آنان قرار گرفتهاند .امام صادق× دربارۀ قیام زید ،در حدیثی
معتبر ،9میفرماید:
ُ أ
ا أ
أ ُْ ُ أأ أ أ أ ْ ُ ُ أ أ ُ
ا أ
ا أ
أ
ون أو ًل أت ُقولوا أخ أر أج أز ي ٌد .ف ِإ ان أز يدا ك أان أع ِالما أو ك أان أص ُدوقا أو ل ْم ي ْد ُعك ْم ِإلى
«فانظروا على أي شيء تخرج
َ َْ َ ََ َََ َ َ َ ُ ْ َ
ُ أ
أ
أن ْف ِس ِه أو ِإ ان أما أد أعاك ْم ِإلى ِّالرضا ِم ْن ِآل ُم أح امد|؛ و لو ظهر لوفی ِبما دعاکم ِإلی ِه؛ نگاه کنید ببینید برای چه چیزی
قیام می کنید و نگویید که زید هم قیام کرد .زیرا زید عالم و صدوق بود و به خودش دعوت نکرد؛ بلکه شما
را تنها به رضا از آل محمد| دعوت کرد و اگر پیروز میشد ،به آنچه دعوتتان میکرد وفا مینمود» (کلینی،
 136۲ش :ج 3۸0 ،۸؛ صدوق 13۷۸ ،ق :ج )۲49 ،1
در همین روایت ،قیام سادات دیگری ،چون محمد بن عبدالله بن حسن را به این جهت محکوم میکند
که آنان در ادعای دعوت به رضا از آل محمد| صادق نیستند (صدوق 13۸5 ،ش 1966/م :ج .)5۷۸ ،۲
در روایتی دیگر ،از امام صادق× آمده است:
ُ أ أ أ أ أ ا أ أ أ أ ْ ُ اأ
أ أ ُ أ
ْ ُ أ ا أا
ْأ
أ
(صلى الله علي ِه و ِآل ِه و سلم)؛ و لو ِددت أن
«ًل أ أزال أ أنا أو ِشي أع ِتي ِبخير أما أخ أر أج الخ ِار ِجي ِمن ِآل محمد
أ
ُ
ْأ
الخ ِار ِجي ِم ْن ِآل ُم أح امد| أخ أر أج أو أعلي أن أف أقة ِعي ِال ِه؛ من و شیعهام ،تا زمانی که کسی از آل محمد| قیام کند ،در

نقد مبانی کالمی رویکرد اصالت تقیه در فقه سیاسی و مقایسۀ آن با دیدگاه اصالت قیام

البته با الغای خصوصیت از این روایات ،میتوان تقیهای خاص را به عنوان یک راهبرد در دورۀ غیبت
کشف نمود و آن تقیه نسبت به مقدسات عامه است ،مقدساتی که نزد شیعه مقدس نیستند و حتی ممکن
است شیعه رأی منفی دربارۀ آنها داشته باشد .اما این تقیه ،تقیهای است که هواداران اصالت تقیه به هیچ عنوان
به آن پایبند نیستند .وقتی صحبت از بزرگان تاریخی فرق غیر شیعه سخن به میان میآید ،گویا از تقیه خبری
نیست و با بدترین الفاظ ممکن ،سب و لعن آنان را جایز میدانند .البته تنها حاصل این سب و لعنها ،ایجاد
و تشدی د کینۀ فرق دیگر به شیعیان و بهانه دادن به گروههای تکفیری برای توجیه قتل عام شیعیان بوده است؛
همان چیزی که روایات یاد شده از آن پرهیز دادهاند.
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خیر هستیم؛ و چه بسیار دوست داشتم که کسی از آل محمد| قیام کند و نفقۀ خانوادهاش بر عهدۀ من
میبود» (ابن ادریس حلی 1410 ،ق :ج.)569 ،3
أأ ُ
صحنۀ کربال یک الگو برای همۀ مسلمانان است .چنانکه از خود سیدالشهداء× نقل شده است« :فلكم
ُ
ِفي أ ْس أو ٌة؛ من برای شما الگویم» (ابومخنف کوفی 141۷ ،ق1۷۲ :؛ احمدی میانجی 14۲6 ،ق :ج ،3
َ ُ َ َْ
 .)143در خبر آمده است کسی از رسول خدا| پرسید :کدام جهاد برتر است؟ فرمود« :ک ِل َمة حق ِعند ِإ َمام
َظالم؛ سخن ّ
حق نزد امام ظالم» (ورام بن أبی فراس 1410 ،ق :ج  .)۲00 ،۲الگو بودن صحنه کربال دلیلی
ِ
بیش از این نمیخواهد که معصوم برای ما الگو است و اگر کسی جواز قیام را اختصاصی برای معصوم میداند
که دیگری حق الگوبرداری از آن را ندارد ،باید دلیل بیاورد .بنابراین ،اشکال سندی بر روایات فوق پذیرفتنی
نیست؛ زیرا تنها به عنوان مؤید بر دلیل اصلی آمدهاند .بر این اساس ،باید گفت تقیه مبنایی برای فقه سیاسی
نیست؛ بلکه در چارچوب اصالت قیام ،مسئلهای از مسائل فقه سیاسی است.
مسئلۀ سیاست همواره برای شیعه امری مهم بوده است .سیاست جنبهای از حیات اجتماعی انسان برای
نظارت مؤثر بر مطلوبیت ساختارهای اجتماعی و حفظ این ساختارها در وضع مطلوب است .این امر ،چیزی
نبود که مؤمنان بتوانند نسبت به آن احساس مسئولیت نکنند .به این جهت ،همواره تالش داشتهاند از برترین
موقعیت ،یعنی حکومت ،بر ساختارهای اجتماعی نظارت مؤثر داشته باشند .شاید بتوان گفت که در این
منظر ،مفهوم کلی دی برای توصیف دورۀ پیش از مهدویت ،مفهوم انتظار بوده و مسئلۀ غیبت امری فرعی نسبت
به اصل تکلیف در حوزۀ سیاست است .بنابراین ،ورود به سیاست و نظارت مؤثر بر حیات افراد و جوامع و
تالش برای توسعه و تعمیق دین مداری در سطوح فردی و اجتماعی زندگی انسانی وظیفۀ دائمی مؤمنان است
و رضایت به والیت کافر و جائر ،در هیچ شرایطی و در هیچ زمانی ،جایز نیست.
نتیجه
این تحقیق نشان میدهد که رویکرد اصالت تقیه ،با وجود ظاهر مقدسمآبانهاش رویکردی عوامانه بوده
و ادلۀ عقلی و نقلی بر خطا بودن این رویکرد داللت آشکاری دارند .وظیفۀ اساسی امت در این شرایط ،قیام
علیه طاغوت و تشکیل حکومت اسالمی ،هر چند با حداقل معیارهای اسالمیت ،است .البته روشن است
که عبارت «هر چند با حداقل معیارهای اسالمیت» به معنای جواز اکتفا به «حداقل» نیست؛ بلکه این پلۀ
اولی است که باید مقدمۀ پلههای بعد گردد .در واقع ،هدف پژوهش ،پاسخ به شبهاتی بود که با مقدسمآبی
عوامپسند می خواهد بنیان جمهوری اسالمی را هدف قرار دهد و جمعیت مذهبی را از حمایت این نظام
بازدارد.
گرچه این پژوهش در بیان آراء جریان اصالت تقیه به یافتههای شنیداری اکتفا کرده بود؛ اما یک تحقیق
میدانی از طریق مصاحبه میتواند با با طراحی پرسشهای خوب ،این آراء را با دقت بیشتر به دست آورد و از
جهت علمی نیز استناد آن را قویتر نماید.

پینوشتها
 .1الزم به تذکر است که گاهی هواداران اصالت تقیه ،به ویژه خود انجمن حجتیه ،متهم میشوند که معتقد به
افزایش گناه برای تسریع در ظهور امام زمان #میباشند .نگارنده با کسی که چنین عقیدهای داشته باشد ،مواجه نشده
است و بلکه برخی از این افراد ،عالوه بر رعایت واجبات و محرمات ،به مستحبات و مکروهات نیز پایبندند .مرتبطان
با این انجمن در دیدارهای مشافهی نیز این اتهام را به صراحت رد کردهاند و تاکنون سندی هم برای این اتهام ارائه نشده
است .بههرحال ،چنین عقیدهای غیر از عقیده به اصالت تقیه در دورۀ غیبت است و تفکر حجتیه به اصالت تقیه معتقد
ا
است ،نه به افزایش گناه .عقیده به افزایش گناه ،اساسا فقه را نابود میکند؛ نه اینکه منظری در فقاهت به شمار آید.
حتی اتهام مخالفت با والیت فقیه به انجمن چندان به واقع قریب نیست؛ زیرا از سویی یکی از گروههایی که پیشنهاد
طرح والیت فقیه در قانون اساسی را داده ،انجمن حجتیه است و از سوی دیگر در همان بدو انقالب رسالهای از آنان
در تشریح و تأیید والیت فقیه توزیع شده است (رک :فراتی 1395 ،ش ۲0۸ :و )۲09؛ هر چند ممکن است در قرائت
 .2به جهت کثرت اسناد این روایت ،نیازی به تحلیل و اثبات اعتبار این روایت نیست.
 .3دقت شود که مراد انکار والیت سیاسی اهل بیت^ نیست؛ به دالیل گفته شده در متن و دالیل بسیار دیگر،
مشروعیت والیت سیاسی در انحصار آنان است و مشروعیت والیت فقیه نیز به جهت ارجاع این والیت به والیت
اهل بیت^ است .مقام امامت بسیار فراتر از والیت سیاسی است و والیت سیاسی تنها یکی از جلوههای آن است.
صفاتی چون علم لدنی ،عصمت ،نزول مالئکه و والیت تکوینی از لوازم آن مقام واالتر از والیت سیاسی است ،وگرنه
اگر به والیت سیاسی بسنده کنیم ،چنان صفاتی ضرورت ندارند.
 .4اگرچه مشهور این روایت را مقبوله دانستهاند ،اما نگارنده بر اساس استدالل شهید ثانی و نیز شیخ محمد سند
این روایت را صحیح یافته است (سند 13۷3 ،ش ۲01 :تا  .)۲0۸این نکته گفتنی است که مبنای نگارنده در اعتبار
روایت ،سند نیست .اما در این مقاله بر مبنای مشهور عمل میکند.
 .5اگرچه از اسحاق بن یعقوب جز این روایت نقل نشده و در کتابهای رجالی توثیق نشده؛ اما نحوهی نقل از
وی نشانگر وثاقت و حتی جاللت وی است (مامقانی 14۲4 ،ق :ج  )۲۲۸ - ۲۲۷ ،9و دست کم حسن بودن این
روایت قابل اطمینان است و در هر صورت روایت معتبر است .چون مرحوم کلینی در زمان غیبت صغری و تقیه شدید
بود ،ادعای داشتن توقیع ،آن هم با دستخط خود ولی عصر #به سادگی پذیرفته نمیشد ،به ویژه اینکه هم شیخ کلینی
و هم محمد بن عثمان عمری ،وکیل امام زمان «ع» در زمان او ،هر دو در بغداد بودند ،راستیآزمایی این ادعا چندان
سخت نبود .با توجه به شرایط تقیه در آن زمان ،نگارنده بعید نمیداند که نام «اسحاق بن یعقوب» یک نام رمزی برای
یکی از اجالی شیعه باشد.
 .6البته در بسیاری از نسخ تجرید آمده است «عدمه منا» ،اما به نظر میرسد همان «غیبته منا» صحیح است.
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ح ْم َز َة ع ْن أ ِبی َب ِصیر ع ْن أ ِبی ع ْب ِد الله× .همه رجال این حدیث از اجالی ثقاتاند ،به جز علی بن ابیحمزه که از

نقد مبانی کالمی رویکرد اصالت تقیه در فقه سیاسی و مقایسۀ آن با دیدگاه اصالت قیام

آنان از والیت فقیه سخن باشد.
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بزرگان واقفی است .اما چون بزرگان شیعه پس از انحراف وی ،از او حدیث اخذ نکردند ،این روایت در زمان سالمت
مذهب وی بوده و حدیث معتبر است( .دربارۀ تک تک رجال این روایت ر.ک :.خویی 1403 ،ق  19۸3/م ،ذیل
مداخل مربوطه).
 .8این به معنای آن نیست که تقوای امت در تعجیل ظهور بیاثر است.
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ص بن الق ِاس ِم قال س ِمعت أبا
 .9سند حدیث چنین است :ع ِلی ْب ُن ِإ ْب َر ِاهی َم ع ْن أ ِبی ِه ع ْن َصف َوان ْبن ی ْحیی عن عی
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ِ
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الله× .همۀ رجال این سند از بزرگان شیعه و اجالی ثقات هستند (خویی 1403 ،ق 19۸3/م ،ذیل مداخل
عب ِد ِ
مربوطه).
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