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 مشروعیت قیام در عصر غیبت

 
ی  اند اهل بکنند که قیام در عصرر ییب  بر اارار ریایام مون ا اا  ی مدعیادعا میکه برخی از آنجایی

ه ب بر آن شد تا "افق مؤاررسرره مصا "هرگ نه قیامی در عصرر ییب  نهی کردند  یاحد از علیهم السرمم 
رح آن که ش بپردازدبا حج  االامم دکتر محودج اد اب القااوی پژیهشگر  مدرر ح زه ی دانشگاه  گفتگ 

 خ انید.در ادامه می را به تفصیل

 تواند حاكم كشور باشد؟یآيا غیر معصوم م

یآله ی امیرم منان ی  اهلل علیه یصلمعصر می  علیهم السرمم  مانند را خ خدا  یظاهردر زمان خمف   -
شدند  یمکه به عن ان حاکم به مناطق مختلف فراتاده  یکسرانعلیهوا السرمم  ایل   یمجتبامام حسر  

  منص ب شد  معص م نب د -کش ر ب د کیکه خ د - اشرتر که به حاکوی  مصرر کمال  ییر معصر م ب دند
یه که در مثل زیاد ب  اب گوراه نیز شدند یمدتب دند که بعد از  یافراد یحت  بکر معصر م نب د یابمحود ب  

 !زمان ما ب د یکش رهااز  یبسیاربزرگتر از  یمناطقعلیه السمم حاکم  یعلزمان امیرم منان 

حااكيیات آن،اح حاكيیت مقاانبو نبود ببا  با ا اما امام بودح با نبايد با حاكيیت ا   

 .مبايق  شود

ی...  اشتر کمالمثل  یافرادت اند حاکم بشر د که نصر  یماینکه آیا ییر معصر م  کی؛ دی مطل  اار  -
 .موک  اا  یالهامسکند که چنی  یمثاب  

د قاره بای کیکشرر ر یا  کیچه بر  کک چشررهر  کیدیم اینکه ما هم االن اعتقاد داریم که حک م  چه بر 
  م.عایا اذن  دی ن ا اا ؛ اذن خاص اما اذن امام معص م بر باشدبا اذن امام معص م علیه السمم 

 یعنیبگ یند ت  فمن کار را بک  اما دیگران انجام ندهند اما اذن عام  یشخصحضررم به  ییعناذن خاص 
 یایاتریبه عن ان نو نه در باب مناظره  .مثل ت  ب د نیز ای  کار را انجام بدهد یکسرررحضررررم بگ یند اگر 

از آنها فرم دند:  یبعضرراجازه مناظره دادند ی به  یخاصراز مناظره اار  اما حضرررم به افراد  ینهداریم که 

در باب تشکیل حک م   یا قیام  !مثل ت  اجازه مناظره با مخالفی  را دارد یشرخص« فلیکلم النار! کمثل»

 .تشکیل حک م  ما اعتقاد به اذن عام داریم یبرا
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 .تشایو حاومت و ود دارد یبراام قیام  ین،در  یفراواناما روايات 

 یبعضهوانط ر که گفته شد در  .نیز هسر  یخاصری ریایام  هسرتنداما ای  ریایام عام  اار صرحی   -
ا از هوی  ریایام که اتفاق ییک .شده اا   -فرد کیی نه فقط - یخاصافراد  یبراریایام تصرری  به ج از 

یام هاشررویان  به دنباخ قی بناز  یگریهاارر  که در آن  یریایتکنند  یممخالفی  قیام به آن زیاد ااررتناد 
ام فرزند ام یعلزید ب  "نگ یید که «! ال تق ل ا خرج زید»کردند! ی فرم دند  ینهب دنرد! حضررررم آنهرا را 

 ! برداش  طر  مقابل از ای  ریای  آن"کنیمیمبه ای قیام  یتأاارجاد علیه السرمم قیام کرد ی ما نیز به 
صحی  ب دن قیام جناب زید ب   کممضرم در ادامه ریای   حاخ آنکه ح اا  که قیام مطلقا جایز نیس  ی

 کنندیمرا بیان  یعل

یال تق ل ا خرج زید فإن زیدا کان عالوا یکان صردیقا یلم یدعکم لل  نفسره لنوا دعاکم لل  الر ا م  آخ »
نا الی م ممحود )علیهم السمم( یل  ظهر ل ف  بوا دعاکم للیه لنوا خرج لل  الطان مجتوع لینقضه فالخارج 

لل  أی شر  یدع کم لل  الر را م  آخ محود ) علیهم السرمم ( فنح  نشررهدکم لنا لسررنا نر   به یه  
  8  جیکاف  یکلین« )یعصرررینرا الی م یلیه معه أحد یه  لذا کان  الرایام یاةل ید أجدر أن ال یسررروع منا

 (183  ش 462ص

به  ی زید هم عالم ب د  هم رااررتگ  ی به دنباخ تشررکیل حک م  برای خ دش نب د .نگ یید که زید قیام کرد
اهلل علیه یآله که م رد ر ای  هوه اا  )امام باقر علیه  یصلاز اهل بی  پیامبر  یشرخصدنباخ آن ب د که 

 م که حک  یالطانکرد! ای بر  رد یمشرد به یعده خ ی  یفا یمالسرمم( به حک م  برارد ی اگر پیریز 
از  یشرخصکنند؟! که یمقیام  یابهانهثاب  داشر  قیام کرد تا حک م  ای را اررنگ ن کند اما االن به چه 

اهل بی  پیامبر صررلی اهلل علیه یآله که م رد ر ررای  هوه اارر  )امام صررادل علیه السررمم( به حک م  
وی  االن هم از ما اطاع  نیستیم ی ه یرا امریز ایشان  یکارهاگیریم که به یمبرارد؟! ما شوا را شاهد 

 .نخ اهند داش  یشن کنند ی اگر قدرم پیدا کنند که حتوا از ما حر  ینو

 که عالم ی یافراددهد که با دی داررته قیام م اجه هسررتیم؛ داررته ایخ قیام یمنشرران  یخ بای  ریای  به 
مکان ه ایکص رتی در  نباشرندخ د  یبرای خمف   یامپراط ری به دنباخ اراخ  حک م  ی  باشرندراارتگ  

  که چنی یافرادی داته دیم قیام  دهندیمشد  حک م  را به ایشان تح یل باحک م  به امام زمان  یاعطا
ندارند! قیام دارته ایخ جایز اار  اما قیام برای داته دیم جایز نیس ! هوانط ر که اصل در  یخصر صریات

 یبراداشرر   جایز ب د؛ در باب قیام  یخاصرر که شرررایط یکسرر یبرامناظره بر مون عی  ب د اما مناظره 
شکیل ج از قیام ی ت یخاصقیام مون ا اا  اما م ارد  یعو متشکیل حک م  نیز اینچنی  اا ؛ به ص رم 

 !حک م  دارند
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 شيا اعنباد داريد ك  روايات حرمت قیام تا ظ،ور عام است و اين روايات خاص؟ یيعن

 یمتعددتعج  ندارد ی در ریایام  یجاله رایج در بسرریاری از ریایام اارر  ی امسرر کیبله  عام ی خاص  -
 !از قیام را دید ینهله تخصیص خ ردن ریایام امست ان یم

 ؟!دهیدیمتطبیق  اهللرحي ی خيینخوب ا   ب  چ  عبتح  وام قیام و تشایو حاومت را بر امام 

ی فقیه ب د ی در نفه خ دش  تسلیم امام  ب دعادخ  یشرخصرایال ای  تطبیق را ما نباید انجام دهیم اگر  -
دید که در صرر رم تشررکیل حک م  ی ظه ر امام زمان عجل اهلل فرجه یمزمان ب د ی ای  قدرم را در خ د 

  .ش دیمای جایز  یبراالشریف  حک م  را به حضرم تقدیم کند  در اینجا قیام 

 در زمان ییب  کبرا  .علیه اذن خاص هم یج د دارد یتعالر  ان اهلل  یخوینمثل امام  یافرادثانیا: در م رد 
اما مانند  کردندیمفرجه الشریف پیدا  یتعالبا امام زمان عجل اهلل  -با یااطه- افراد یج د داشتند که ارتباط

راد ف... باز باشررد. از جوله ای  ا نب د که باب ای  ارتباط به صرر رم مسررتور با ن اب ی یصرر رزمان ییب  
! ایشان آمده اا  یبرامرح م شری  مفید اا  که چند ت قیع با یااطه از جان  امام زمان عجل اهلل فرجه 

رده پیدا ک یجایگاهچنی   -اررابق مسررجد جوکران یمت ل- در زمان ما نیز مرح م قدرم اهلل لطیفی نسرر 
ف انتی ح زه ب د. ایشان چند ی هم طی یانقمبب د؛ از جه  قب خ در نزد علوا ایشران هم م رد تأیید طیف 

ر رر ان اهلل علیه در م رد قیام ی شرررایط آن  یخوینامام  یبراپیام از امام زمان عجل اهلل فرجه الشررریف 
  !بهو  44آیرند از جوله پیام ش  یم

  !اندارتباط با امام مما  يا اولیا را كردا یادعا یميادخوب افراد 

 یآقاارتباط با خ د  یادعای نه صرررر   پذیرف در م رد ارتباط را  یادعایمشرررخص ااررر  که نباید هر - 
له به ای  حد از ی رر ح راررید  آن زمان امسرر ییقت ییلت اند دلیل بر حقانی  باشررد یمیا امثالهم  یلطیف
  !ت اند م رد ااتناد نیز قرار بگیردیم

 ؟!رداعنياد ك یلطیف یآقااهلل فر   ب  توا  ب  صحت بیام امام مما  عجویمچ  دلیو  ب 

مسلوام اا  ی در جه   ءجزکه  یخوینامام  یبرابهو  ت اط ایشان  44در ش   پیاماصل آیردن ای   -
 یگیراررخ   معری  به یشرریعکه از جه  اعتقاد  یطالقانمثل مرح م آی  اهلل  یافرادمیزان تکیه به آن  

عقیده تشررریع ب د نیز ای  پیام را قب خ کردند ی  یفرعدر مسرررا ل  یحداقلدر قب خ عقاید شررریعه ی گرای  
ی دیگران  یخزعلاطاع  تام نسرب  به مضو ن آن از هوه اطرافیان مرح م امام پی  آمد. مرح م آی  اهلل 

 به امام زمان عجل اهلل فرجه یلطیف یآقامشرابه ت اط مرح م  یهاپیامنیز انتسراب داده شردن ای  پیام ی 
 یباقله اسمدر ای   یتشکیکدیگر جای   هم که م رد تأیید هر دی طیف ب د یلطیف یآقااند. خ د تأیید کرده

 !ماندینو

ام ر  ان اهلل علیه ی با ای  حجم از تأیید یخوینبا خص صیام امام  یدیگربه اعتقاد م  هر که   بنابرای 
 !شدیمای جایز  یبراب د قطعا قیام 


