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بررسی و نقد مبانی روایی مخالفان انقالب و تشکیل حکومت اسالمی
در دورۀ غیبت
سیدضیاءالدین علیانسب



استادیار گروه معارف اسالمی ،دانشکدۀ پیراپزشکی ،دانشگاه علومپزشکی تبریز ،تبریز
(تاریخ دریافت -1394/5/18 :تاریخ تصویب)1394/6/23 :

چکیده
یکی از ابعاد زندگی در جامعه اسالمی عصر غیبت ،جنبه سیاسی اجتماعی آن و این است که نگاه اسالال باله
تشکیل حکومت در این دوران چیست؟ برخی با استناد به روایالاتی ،ررگوناله ایالا و ان الالل ابالل از الور
حضرت اائم (عج) را حرا میدانند و میگویند« :رر پرچمی پیش از ور امالا زمالان(ع) برافراشالته شالود،
رربر آن طاغوت است» .این نوشتار ،مبان روایی مخالفان ان الالل و تشالکیل حکومالت را از ل الاد سالند و
م توایی ن د کرده و بدین نتیجه رسیده است که روایترا منع از ایا و توصیفِ ایا کنندگان به طالاغوت،
تن ا یک روایت و با تسامح ،دو روایت از مالک ج نی و ابوبصیر است .رر دو روایت ازنظر سند خدشهدارند
و ازنظر م توایی مردود؛ نه با آیات ارآن سازگارند ،نه با ضروریات دین ،نه با اندیشهرا شالیعی (مبالارزه بالا
لم) ،نه با سیرۀ پیشوایان دینی و نه با روح ارآن .این روایات در صورت ص ت استناد به معصومان(ع) ،نا ر
به ایا رایی است که رربران آنرا بهجالا حاکمیالت او و اراللبیالت ،خالود را م الد موعالود(عج) معرفالی
میکنند.

کلید واژگان :انجمن حجتیه ،پرچم طاغوت ،حکومت اسالمی ،حدیث کل رایاله ،سالبک زنالدگی سیاسالی،
طاغوت ،عصر غیبت ،ایا م د (عج).

*رایانامۀ نویسنده:

olyanasab_s@yahoo.com
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مقدمه
نیاز جامعه به حکومت از ضروریات زندگی اجتماعی بشر است .رسالو خالدا (صاللیاو علیاله و آلاله)
بهعنوان اسوۀ حسنه ،پس از رجرت باله یرالرل ،تشالکیل حکومالت داد .شالیعه و سالنی در ایالن امالر
اتفاقنظر دارند؛ لکن ارل سنت ،امر خالفت را بشر میدانند و باله توالور خالفالت معت دنالد .ایالن
توور در سه مرحلۀ دورۀ خالفت امویان تا سا  132ق ،.عباسیان تا سا  656ق .و سپس خالفت
عرمانی تا  . 1924ادامه داشت.
دیدگاه شیعه ،توور امامت است که مرحلۀ او آن (امامت باالصاله) تا سالا  260اداماله داشالت و
امامان شیعه مدعی حق حکومت بودند .مرحلۀ بعد آن ،امامت بالنیابه است .بخش عظیمی از االوانین
اسال  ،برنامهرا سیاسی -اجتماعی است که جز از ررگذر تشکیل حکومت اسالمی اجراشدنی نیست.
این احکا و اوانین ال ی ،دائمی است و به زمان حضور معصو اختصاص ندارد .اجرا احکا در زمالان
غیبت نیز الز است؛ لکن در سا را اخیر ،دیدگاری مطرح گردید کاله ایالا و تشالکیل حکومالت در
زمان غیبت را حرا میداند و طاغوت میشمارد که البته باید آن را بررسی کرد .مسالتند ایالن دیالدگاه،
چند روایت است که در نگاه آغازین ،در عد مشروعیت تشکیل حکومت اسالمی در عصر غیبت الور
دارند و ررگونه ایا پیش از ور حضرت م د (عج) را منع میکنند .تبیین ایالن مسالوله باله حالد
ضرور است که ررگونه پذیرش مضمون این روایات ،باعالث طالاغوتی دانسالتن ایالا رالا ،ان الاللرالا و
حکومترا پیش از ور است و یکی از مبانی تشکیل حکومت بر اساس والیتف یه ،ن د یالا توجیاله
روایات فوق است.
گروه اائل به عد جواز ایا و ان الل در دورۀ غیبت ،به انجمن حجتیه معروف است .مؤسالس ایالن
گروه ،شیخ م مود ذاکرزاده توالیی ،معروف به حلبی بود .حلبی از رجا سیاسی ش ر مشال د در دورۀ
رضاخان ،حامی جد ملیشدن صنعت نفت و کاندیدا مجلس رفدرم بود (علیانسب )15 :1388 ،که پالس
از کودتا  28مرداد ،ص نۀ سیاست را ررا کرد و به فعالیت مذربی ضالدب اییت رو آورد .او در سالا
 1330به ت ران ن لمکان کرد و در سا  ،1336انجمن حجتیه را ثبت کرد (علیانسب.)16 :1388 ،
مبنا این اندیشه ،باطل و طاغوتشالمردن ان الاللرالا و ایالا رالا ابالل از الور اسالت و ازنظالر
انجمنیرا ،ج اد در دوران غیبت معنا ندارد .پس طرفدار جدایی دین از سیاست در دورۀ غیبالتانالد و
به تشکیل حکومت اسالالمی در دورۀ غیبالت امالا معصالو اعت الاد ندارنالد .بنالابراین ،در تبصالرۀ دو
اساسنامۀ انجمن میخوانیم« :انجمن بهریچوجه در امور سیاسی مداخله نخوارالد داشالت و مسالوولیت
رر نوع دخالتی را که در زمینهرا سیاسی از طرف افراد منتسب به انجمالن صالورت گیالرد ،بالر ع الده
نخوارد داشت».
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این م اله در صدد است پاسخ این سؤا را را تبیین نماید :مستندات روایی اائالن باله منالع ایالا و
تشکیل حکومت در عصر غیبت ،از ل اد اعتبار و م تو در چه جایگاری اسالت؟ آیالا ایالن روایالترالا،
ازنظر م توایی با ارآن کریم و مسلمات دینی و ع لی سازگارند؟ آیا اگر ایامی بهمنظور دفالاع از اسالال
و ارآن و مبارزه با لم و استکبار ،م دمات ن ضت را آماده سازد نیز طاغوت و باطل اسالت؟ رالدف ایالن
پژورش ،تجزیهوت لیل سند و داللی روایات فوق است؛ زیرا ررگونه س لانگار و کمداتالی در ف الم
دین ،باعث کجف می و نوعی ت ریف معنالو و سالبب پیالدایش باوررالا نادرسالت و در نتیجاله ،بالروز
فراهرا جدید دینی و رفتاررا ناسازگار با پیا اصلی دین خوارد شد و گروری بالا تمسالک باله ایالن
روایات ،با حکومت اسالمی مخالفت میکنند و آن را طاغوتی میپندارند.
در خصوص انجمن حجتیه و افکار و ع اید آنرا ،کتالرا و م االت متعالدد تالدوین شالده اسالت؛
ازجمله جریانشناسی انجمن حجتیه از علیانسب و والیتیرا بیوالیت از م مدرضا اخگر  .برخی از
این نوشتهرا در حد روزنامها یا مصاحبه با شخصیترا سیاسی و ان البی اسالت .از آنجالا کاله م الاله
علمی -پژورشی در زمینۀ روایات طاغوتیشمردن پرچمرا بیش از ور یافت نشد .پژورش حاضالر باله
بررسی سند و م توایی چنین روایاتی خوارد پرداخت.

الف) بررسی روایات طاغوتبودن پرچمهای پیش از قیام مهدی(عجل)
ن طۀ کانونی این روایات ،چنین عبارتی است« :کُلُّ رَایَۀٍ تُرْفَعُ اَبْلَ رَایَۀِ الْ َائِمِ(ع) فَصَاحِبُ َا طَالاغُوت».
م مد بن ابراریم نعمانی ،در این بال سه روایت ن ل کرده است و رمۀ کتالرا دیگر این روایالات
را از نعمانی اخذ کرده و تفاوتی در سند ندارند؛ تن ا متن آنرا کمی تفاوت دارد که در یک عبالارت،
نعمانی به جا «ترفع» نسخهبد «تخرج» ذکر شده است و روایت کلینی در کافی که تعبیر «اَباللَ
ایا ِ ال ائِم» دارد و مانند روایت سو نعمانی است.
این در حالی است که در دو روایت او و دو نعمانی« ،اَبلَ رَآیَهِ ال َائِم» تعبیر شده است .نیز تن الا
در پایان روایت کافی ،تعبیر «یُعبَدُ مِن دُونِ او» آمده است که در ن اللرالا نعمالانی چنالین تعبیالر
وجود ندارد .به رر حا  ،این چ ار روایت ،تن ا یک روایت است و در ن ایت ،به دلیل ن ل ایالن احادیالث
در کتال نعمانی از اما باار(ع) و در روضۀ کافی از اما صادق(ع) بهعنوان دو روایالت تل الی شالده اسالت؛
چنانچه شیخ حر عاملی رر سه روایت نعمانی را یک روایت تل ی کالرده اسالت (حالر عالاملی .)154 :1425 ،در
ذیل ،متن و سند روایات را بررسی میکنیم.
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 .1روایت ابیبصیر
عنْ أَحْمَدَ بْنِ مُ َمَّدٍ عَنِ الْ ُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْ ُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَالارِ عَالنْ أَبِالی
بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) اَا َ« :کُلُّ رَایَۀٍ تُرْفَعُ اَبْلَ اِیَا ِ الْ َائِمِ فَصَاحِبُ َا طَاغُوت یُعْبَدُ مِالنْ دُونِ اللَّالهِ
عَزَّوَجَلَّ(».کلینی.)296 :1369 ،
رر پرچمی که ابل از ایا اائم(عج) برافراشته شود ،صالاحبش طالاغوتی اسالت کاله بالهجالا خالدا
پرستیده میشود .این حدیث ممکن است در نگاه آغازین مش ور تل ی شود ،اما اگر بالا نگالاه علمالی در
آن دایق شد و آن را موشکافی کرد ،روایتی اابل اعتنا نیست؛ چراکه اصل این حدیث در روضالۀ کالافی
از اما صادق(ع) ن ل شده و شیخ حر عاملی ،در وسائلالشیعه ،در کتال ج الاد ،ایالن روایالات را در یالک
بال گرد آورده و عنوان آن را چنین ارار داده است« :بالُ حکمِ الخروج بالسیف ابالل ایالا ال الائم(عج)
که حاکی از ندادن فتوا و نظر شیخ حر است؛ زیرا اگر نظر داشت ،آن را با عبارت «وجالولُ الخالروج»
یا «حرمه الخروج» بیان میکرد ،چنانکه ایشان در ابوال دیگر ،نظر و فتوا دادهاند .بالرا روشالنشالدن
معنا و مف و این روایت نکاتی را باید در نظر داشت گرچه عالمه مجلسی این روایت را موثالق دانسالته
است (مجلسی ،)325 :1369 ،ولی سند آن خالی از اشکا نیست؛ زیرا در این سالند« ،حسالین بالن مختالار»
ارار دارد .برای او را از اص ال اما باار(ع) شمرده (برای26 :1369 ،؛ طوسی )460 :1415 ،و باله عالد وثااالت و
واافیبودن او تصریح کرده است (طوسی .)344 :1415 ،بر رمین اساس ،عالماله حلالی او را ضالعیف شالمرده
(حلی )216 :1417 ،و م ق حلی ،در کتال المعتبر با ن ل روایتی گفته است« :ایالن روایالت ضالعیف اسالت؛
زیرا در سند آن حسین بن مختار وااع شده است» و نا او را در بخش دو کتالال خالود آورده و گفتاله
1
است« :او ،واافی مذرب است».
جمع دیگر نیز مانند شیخ ب ایی ،او را ضعیف دانسته است .و در ذیل روایتی مالیگویالد« :ایالن
روایت ،اابل استدال بر اثبات حرمت نیست؛ زیرا در سند آن حسین بالن مختالار وجالود دارد و واافالی
مذرب است (ب ایی 2.)171 :1372 ،اما ابن معت د به وثاات او است (حلی.)216 :1417 ،

 .1رنگا م بوسبودن حضرت اما موسی الکا م(ع) ،دو وکیل او در کوفه سیرزار دینار بابت س م اما از شالیعیان آن
حضرت جمع آور کردند و چون اما در زندان بود ،با آن پو برا خود خانهرا و چیزرا دیگالر خریدنالد و چالون
خبر مرگ اما را بشنیدند ،برا اینکه پو را را پس ندرند ،با کما بیشرمی ،منکر مالرگ امالا موسالی کالا م(ع)
شدند و درباره او درنگ و تواف کردند؛ از آن ج ت ،پیروان ایشان را واافه خواندهاند (م مدجواد مشالکور ،فررنالگ
فرق اسالمی.)455 :
« .2و اشتما سند ثانیت ما على ال سین بن المختار و رو واافی .و استناد العلّامۀ فی المختلف الى توثیق ابن ع الدۀ لاله،
ضعیف لن ل ابن ع دۀ ذلک عن علی بن ال سن بن فضّا  ،و توثیق واافی بما ین لاله زیالد ع عالن فط الی ال یخفالى
ضعفه» (ب ایی.)171 :1372 ،
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مرحو خویی ،پس از منااشه در صغرا که حسین بن مختار را واافی نمیداند ،در کبر اضیه نیالز
سخن دیگر دارد و واافیبودن راو را مانع از عمل به روایت شخص ث ه نمیشمارد؛ بلکه حسین بن
مختار را بدون ریچ اشکالی ،در زمرۀ موثّ ان میداند و میگوید« :عالمه حلی ،نا و را در بخالش دو
کتال خود (بخش ضعفا) آورده و به ج ت واافیبودن او ،به روایات او عمل نمیکنالد» (حلالی135 :1417 ،؛
ابن داوود .)135 :1392 ،مستندِ این نسبت ،رمان ش ادت شیخ طوسی در کتال رجالا اسالت؛ ولالی برخالی
واافیبودن او را مردود میدانند؛ زیرا:
نخست ،پس از آنکه ثابت شد راو حسین بن مختار ث ه است ،واافیبودن ،مانع از عمل به روایالت
او نمیشود.
دو  ،واافیبودن این شخص ثابت نیست؛ زیرا شیخ مفید ش ادت داده که او در زمالرۀ پرریزکالاران
شیعه است.
کلینی در کافی ،کتال حجعت ،در بال «نص بر امامت اما رضالا(ع) حالدیری را بالا سالند صال یح از
حسین بن مختار ن ل کرده که متضمن وصیت اما کا م(ع) به اما رضا(ع) است .این حدیث را شالیخ
صدوق با دو سند ص یح ،در عیون اخبارالرضا(ع) آورده است و این حدیث با واافالیبالودن حسالین بالن
مختار جمع نمیشود.
افزون بر این ،سکوت نجاشی و شیخ طوسی در ف رست و سخننگفتن در مورد مذرب حسین بالن
مختار و ایرادنگرفتن بر او ،خود شارد بر واافینبودن او است .به رالر حالا  ،ایالن شالخص ،بالدون رالیچ
اشکالی از ث ات شمرده میشود» (خوئی .)100 :1413 ،با این حا نمیتوان از کنار تضعیف م ق و عالماله
حلی بهسادگی گذشت و آن را نادیده گرفت .در پاسخ استدال اینرا میتوان سه نکته را یادآور شد:
یک :واافیبودن راو در صورتی که ث ه باشد ،در موارد مانع پذیرش روایت او نمیشود؛ ولالی در
اینجا مانع پذیرش روایت او میشود .علت این است که واافیبودن ،نوعی فساد در ع یدۀ امامالت اسالت
و مضمون این حدیث (کل رایه) مربوط به ب ث م دویت و امامالت اسالت و مالیتوانالد ناشالی از ع یالدۀ
فاسد راو باشد؛ چون در صورتی فساد ع یده مانع پذیرش روایت نمالیشالود کاله موضالوع روایالت باله
مب ث اعت اد ربطی نداشته باشد.
دو :ن ل متن رمان حدیث از طریق دیگر توسط شیخ صدوق ،موجب تصال یح سالند آن حالدیث از
طریق دیگر است و ریچ داللتی بر تص یح و تأیید حسین بالن مختالار نمالیکنالد؛ بلکاله ممکالن اسالت
حدیری از چند طریق ن ل شود و سندرا متعدد ص ی ی داشالته باشالد و م تالوایش نیالز صال یح و
درست باشد؛ ولی برخی از اسناد یا راویان رمان حدیث ،ضعیف ،مج الو یالا غیراابالل اعتمالاد باشالند.
مانند حدیث غدیر که یکی از راویان آن ابورریره است و ن ل حدیث غدیر توسالط و دلیالل وثااالت او
نمیشود؛ چراکه افراد راستگو رمیشه راست میگویند ،ولی افراد دروغگو گاری دروغ میگویند.
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سه :در مباحث اعت اد نمیتوان بر اساس اخبار آحالاد سالخن گفالت؛ چالون مسالولۀ والیالتف یاله
ررچند در ف ه بررسی میشود ،ولی ریشۀ کالمی دارد و نمیتوان مسائل کالمی را با خبر واحالد اثبالات
نمود (معرفت.)61 :1377 ،
در نتیجه ،این روایت از فرد ن ل گردیده که از دیدگاه برخی ث ه ،برخی ضالعیف و برخالی واافالی
است .پس نمیتوان در مب ث اعت اد بر آن پایبند شد.

 .2روایت مالک بن اعین
این روایت بدین صورت است :عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اَا َ حَالدَّثَنَا أَحْمَالدُ بْالنُ مُ َمَّالدِ بْالنِ رَبَالاحٍ
الزُّرْرِ ُّ اَا َ حَدَّثَنَا مُ َمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ عِیسَى الْ ُسَیْنِیِّ عَنِ الْ َسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْالنِ أَبِالی حَمْالزَۀَ عَالنْ
م (ع)
ل رَایَال ِۀ ا ْل َالا ِئ ِ
ع َابْال َ
ل رَایَال ٍۀ ُت ْرفَال ُ
أَبِیهِ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ الْجُ َنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) « َأ َّن ُه اَالا َ کُال ُّ
فَصَاحِبُ َا طَاغُوت» (نعمانی.)111 :1397 ،
روایت مزبور را نعمانی ،به طرق دیگر از مالک بن اعین ج نی بهواسطه مُ معد بالنِ حِسالان الالراز
(نعمانی )115 :1397 ،و در روایتی از طریق علی بنِ أحَمد البندنیجی ن ل کرده اسالت (نعمالانی .)115 :1397 ،در
سند حدیث او «علی بن ابیحمزه بطائنی» وجود دارد کاله خالود ،از بنیالانگالذاران مالذرب ان رافالی
وَااْفیعه است .ابن غضائر گفته است« :خدا( ،ابن ابوحمزه) را لعنت کند! او ،بنیانگالذار مساللک واافیاله
است .و  ،کینهتوزترین مرد نسبتبه علی بن موسیالرضا(ع) است» (ابن غضائر  .)84 :1364 ،عالمه حلالی
میگوید« :او بسیار ضعیف است .علی بن ابی حمزه ،به ن ل علی بالن حسالن فضالا  ،دروغگالو و مالت م
است» (عالمه حلی .)362 :1417،کشی او را واافی و ضعیف معرفی میکند (کشی ،بیتا.)397 :
آیتاو خویی ،پس از ب ث مفصل در مورد علی بن حمزه بطائنی مالیگویالد« :ممکالن نیسالت مالا
حکم به وثاات او کنیم .در نتیجه ،با او معامله راو ضعیف میشود» (خویی.)226 :1413 ،
در سند طریق دو « ،م مد بن حسان راز » ارار دارد .آاا خویی میگوید« :وثاات این شالخص
ثابت نیست ،ررچند ضعف او نیز ثابت نشده است .تضعیف او از سو ابن غضائر  ،از دیدگاه مالا ،اابالل
اعتماد نیست ،زیرا نسبت کتال به او ،ثابت نشده است»(خالویی .)2-5 :1413 ،بدین ترتیب ،این طریالق نیالز
ضعیف یا مورد اشکا است و ما بالرا رعایالت اختصالار ،از بررسالی افالراد دیگالر ایالن سالند خالوددار
میکنیم.
در سند طریق سو  ،فرد به نا «علی بن أحمد بندنیجی» آمده است .او فرد ضعیف و تنالاا
گو است و به گفتهرا او توجه نمیشود .عالمه حلی نیز او را در بخش دو رجا خالود آورده و و را
ضعیف و تناا گو شمرده و گفته است« :الیلتفت إلیه» (عالمه حلالی .)123 :1417 ،بنالابراین ،تمالامی طالرق
این روایت ،مورد اشکا سند است و ررگز اابل اعتماد نیست.
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ب) بررسی داللت روایت
برا روشنشدن معنا و مف و این روایترا ،شایسته است نکاتی را در نظر داشت:
 .1مب ث طاغوتی دانستن ایا را پیش از ور جزو احکا عملی نیست؛ بهویژه تشکیل حکومت
پس از رحلت پیامبر(ص) و عصالر غیبالت از دیالدگاه شالیعه مب رالی کالمالی -ف الی اسالت؛ چراکاله
حکومت ،از شوون امامت شیعی است و تن ا ارل سالنت تشالکیل حکومالت را موضالوع ف الی مالورد
وجول میدانند (م مد ممدوح.)53 :1988 ،
مخصوصاً اائالن به ب ث عد تشکیل حکومالت و ممنوعیالت مبالارزه بالا طالاغوت در دورۀ معاصالر،
مجت دان ارل فتوا نبودند؛ بلکه گروری دارا اندیشهرا خالاص اعت الاد و سیاسالی رسالتند کاله در
اساسنامۀ خود نیز تصریح کردهاند تا ور اما م د (عج) در مسائل سیاسی دخالالت نمالیکننالد .بالر
این اساس ،اگر این مب ث در دورانی رم مب ری -ف ی بوده باشد ،امالروزه ب رالی کالمالی و اعت الاد
است.
 .2مف و طاغوت در اصطالح دینی به معنا طغیان و تجالاوز از حالد (راغالب اصالف انی )50 :1404،شالیطان،
کارنان و پیشوایان ضاللت و گمراری است (ابن منظالور .)9 :1405 ،طالاغوت نیالز باله پرسالتیدن شالیطان یالا
ررچه گفته میشود که غیرمعبود ح ی ی باشد یا ررچه بنده را از عبادت حالق ،سالب انه و تعالالی ،بالاز
دارد؛ چنانچه گفتهاند:
ررچه مانع آیدت از یاد دوست /از علی بشنو که آن طاغوت اوست
مترجم گوید« :باید دانست که بعضی طاغوت را بر کارن و اصنا و کسی کاله مالانع از عبالادت اللَّاله
تعالی باشد و به رئیس و بزرگ ارل ضال نیز اطالق میکنند؛ و اللَّه أعلم» (شیخ ب ایی.)155 :1384 ،
طاغوت در ارآن به معنا حاکم و حکومالترالا سالتمگر اسالت (ب الره )256 :و اجتنالال از طالاغوت،
و یفۀ تما انبیا بوده است (ن ل .)36 :طاغوت نیز در روایات به معنا رر متجاوز است که از حد ال الی
تجاوز کند و رر اطاعتشوندها غیر از حاکمان ال الی اسالت .لالذا در روایالات بالر دشالمنان ائمالۀاط الار
(حاکمان ستمگر) «طاغوت» اطالق شده است (مجلسی.)24 :1983،
بنابراین ،طاغوت کسی است که از حد خود خارج شود ،به مرز الوریت تجاوز کنالد و اصالد دعالوت
مرد بهسو خویش را داشته باشد؛ زیرا در این روایات ،عالوه بالر واژۀ «طالاغوت» ،جملالۀ «یُعبَالدُ مِالن
دونِ او» نیز آمده که بهخوبی بیان میکند ،م صود از «پالرچم برافراشالته شالده پالیش از ایالا االائم»،
پرچمی است که در م ابل خدا و ارلبیت(ع) برافراشته شود و اصد تأسیس م امی برا خود و در پالی
رسیدن به م اصد خود باشد .لذا چنانچه فرد متدین و صال ی برا حکومت دین ال الی ایالا و دعالوت
نماید ،اطعاً مورد خطال این روایات نیست .تشکیل حکومت اسالمی برا اجرا احکا اسال و االرآن،
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خارج از خطال روایت است .چنانکه اگر کاربرد طاغوت در روایات دیگر مورد بررسی ارار گیرد روشن
میشود که واژه طاغوت بر پرچمرا من رف از مسیر ارلبیت (علالی مالسالال ) و غاصالب حالق آنرالا
اطالق شده است مانند« :وَ مَنْ رَفَعَ رَایَۀَ ضَلَالَۀٍ فَصَالاحِبُ َا طَالاغُوت» (کلینالی297 :1369 ،؛ فالی کاشالانی:1406 ،
197؛ مجلسی347 :1369 ،؛ مجلسی.)254 :1983 ،
«طاغوت» در روایات شیعه ،بر حاکمانی اطالق شده که در برابر ارلبیت (ع) و حاکمیت عد االرار
دارند .مانند «مَنْ تَ َاکَمَ إِلَیْ ِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَاتَ َاکَمَ إِلَى طَاغُوتٍ وَ مَایَ ْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَایَأْخُالذُ سُال ْتاً
وَ إِنْ کَانَ حَ ُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَالذَهُ بِ ُکْالمِ الطَّالاغُوتِ وَ اَالدْأَمَرَ اللَّالهُ أَنْ یُکْفَالرَ بِالهِ اَالا َ اللَّالهُ تَعَالالَى یُرِیالدُونَ
أَنْیَتَ اکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ اَدْأُمِرُوا أَنْیَکْفُرُوا بِهِ( ،النساء60:؛ حر عاملی الف13 :1414 ،؛ حر عاملی.)360 :1414 ،
کُلُّ حَاکِمٍ یَ ْکُمُ بِغَیْرِ اَوْلِنَا أَرْلَ الْبَیْتِ فَ ُوَ طَاغُوت وَ اَرَأَ اَوْ َ اللَّهِ تَعَالَى یُرِیدُونَ أَنْ یَتَ الاکَمُوا إِلَالى
الطَّاغُوتِ وَ اَدْأُمِرُوا أَنْیَکْفُرُوا بِهِ وَ یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُضِلَّ ُمْ ضَاللًا بَعِیداً ثُمَّ اَا َ اَدْ وَ اللَّهِ فَعَلُالوا تَ َالاکَمُوا
إِلَی الطَّاغُوتِ وَ أَضَلَّ ُمُ الشَّیْطَانُ ضَلَالًا بَعِیداً فَلَمْ یَنْجُ مِنْ رَذِهِ الْآیَۀِ إِلَّا نَ ْنُ وَ شِالیعَتُنَا وَ اَالدْرَلَکَ غَیْالرُرُمْ
فَمَنْ لَمْ یَعْرِفْ فَعَلَیْهِ لَعْنَۀُ اللَّهِ» (ااضی نعمان مغربی.)530 :1383 ،
عالمه مجلسی نیز حاکمانی را که ااتل امامان معصو (ع) رستند ،مصداق طالاغوت معرفالی کالرده
است (مجلسی.)118 :1983 ،
 .3معیاررا حکومت مشروع ،در ارآن و روایات بیان گردیده و تمامی حکومترالایی را کاله باله دور از
مالکرا دینی و ارزشرا ال ی بنیان شوند ،حکومت «طاغوتی» معرفی شده است.
بر این اساس ،نظا را سیاسی و اجتماعی بر دو نوع ت سیم میشود:
 .1.3نظا رایی که دارا ارزشرا و معیاررا مربت حاکمیت اسالمی و مأذون از خدا حکیم است.
 .2.3نظا رایی که ارزش دینی و اسالمی ندارد و ضدارزش تل ی میشود .این نظا رالا در االرآن ،نظالا
طاغوتی معرفی شده است .بر این اساس ،دعوت رم بر دو گونه است:
 .1.2.3دعوت بهحق :دعوتی است که مرد را بهسو خدا متعا و زمامدار ارلبیت(ع) فالرا
خواند .از این رو  ،دعوت برا ازبینبردن باطل و دررمشکستن شوکت آن و ااامالۀ حالق و ح ی الت و
واگذاردن آن به ارلش ،اطعاً تأییدشدۀ معصومان(ع) است؛ مانند ایا زید بن علی.
 .2.2.3دعوت باطل :دعوتی است که برا مطرحکردن خود و شخص صورت مالیگیالرد و جلالوداران
آن ،مخاطبان را به خود دعوت میکنند که اطعاً این روایات ،شامل این دعالوت مالیشالود؛ ماننالد ایالا
م مد بن عبداو.
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مؤید این ت سیم و تبیین ،روایت اما صادق(ع) در تأیید ایا زیالد اسالت
19964؛ کلینی264 :1369 ،؛ مجلسالی )302 :1983 ،که اما (ع) ،ایا زید و مانند او را که داعالی بالهحالق رسالتند،
تأیید میکند و ایا را اشخاصی رمچون م مد بن عبداو (ابی الفرج اصالف انی )165-157 :1387 ،کاله مالرد
را به خود فرا میخوانند ،م کو میکند .از مؤیدرا دیگر این ح ی ت ،فرمایش امالا م مالد بالاار(ع)
است که اید «ضاللت» را در مورد این نوع حرکترا ،دعوترا و پرچمرا به کار برده اسالت« :مَالنْ رَفَالعَ
رَایَۀَ ضَلَالَۀٍ فَصَاحِبُ َا طَاغُوت» (کلینی296 :1369 ،؛ مجلسی347 :1369 ،؛ مجلسی.)254 :1983 ،
(حالر عالاملی ،1414 ،ج ،50 :15

پس ایا را زمینهساز برا دولت و حکومت ارلبیت(ع) و دعوت مرد بهسو آنان ،از ن ی ایالن
روایات خارج است و این ایا را و حکومترا را نمیتوان از نمونهرا طاغوت شمرد.
 .4به احتما او  ،این روایت نا ر به موارد خاص و به اصطالح «اضیۀ خارجیاله» باشالد؛ یعنالی در آن
زمان ،پرچمرا بخصوص و با ویژگیرا خاص با عنوان امامت یا م دویت برا درگیر بالا حکومالت
وات برافراشته میشد که ماریت آنرا برا مرد جا سؤا بود و نمیدانسالتند در برابالر آن شالرایط
خاص چه و یفها دارند .بنابراین ،اما (ع) برا روشننمودن و ایف آنان ،با توجه به مواعیت زمالان و
مکان ،این احادیث را بیان فرمودهاند و بسیار بعید است که ایشان بدون پیشزمینه و بهصورت ناگ الانی
و ابتدایی این گفتار را بیان کرده باشند.
 .5نکتۀ جالبتوجه اینکه عنوان بال در کتال الغیبة نعمانی عبارت است از «بال آنچه روایالت شالده در
مورد کسی که ادعا امامت کند و گمان کند که اما اسالت؛ در حالالی کاله امالا نیسالت و اینکاله رالر
پرچمی پیش از ایا اائم برافراشته شود ،صاحب آن طاغوت است» که خود عنوان بال ،گویا مف الو
حدیث است .گویا نعمانی ،ایالن روایالات را از آن رو در کنالار رالم االرار داده اسالت کاله ع یالده دارد آن
پرچمی ،پرچم طاغوت است که صاحب آن ادعا امامت کند .روایات دیگالر نعمالانی در رمالین بالال و
پیش از این روایات مؤید این سخن است .در ح ی الت ،بنالا بالر سالیاق و مف الو روایالات ایالن بالال ،آن
پرچمی ،پرچم طاغوت است که برافرازندۀ آن ،مرد را بهسو خود بالا عنالوان امامالت فراخوانالد و رالر
پرچمی که ابل از ایا اائم(عج) اینچنین باشد ،اطعاً طاغوت است.
عالمه مجلسی رمان سه حدیث در این بال را ن ل کالرده و توضالیح بسالیار دایالق و عالمانالۀ او از
عنوان بال «ع ال من ادعى امامۀ بغیر حق أو رفع رایۀ جور أو أطاع إماما جائرا» در ب الاراالنوار روشالن
است .ایشان در این بال ،رجده حدیث ن ل کرده که رمۀ احادیث در مذمت مالدعیان دروغالین امامالت
است و حدیث پانزدرم و رفدرم نیز رمین دو روایت است (مجلسی.)254 :1983 ،
یعنی این حدیث در خصوص کسی است که به دروغ ادعالا امامالت کنالد و خالود را امالا مطالرح
نماید (مجلسی.)110 :1983 ،
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 .6اگر این حدیث را بهصورت مطلق برا رمۀ زمانرا در نظالر بگیالریم ،بالا برخالی از روایالات معالار
میشود که ایا را را تأیید میکنند؛ مانند «رایۀ الیمانی» :پرچم او پرچم ردایت اسالت؛ چالون مالرد را
به صاحبتان دعوت میکند ...بر ریچ مسلمان جایز نیست با او مخالفت نماید (نعمالانی361 :1397 ،؛ مجلسالی،
.)110 :1983

رمچنین روایتی که کشتهرا برخی ایا را پیش از
بهنوعی ،تأیید کامل این ایا را است.

ور را ش دا مینامد (نعمالانی )273 :1397 ،که

 .7این ع یده برخالف روح ارآن است که رمواره انسانرا آزاده را برا مبالارزه بالا لالم و طالاغوت فالرا
میخواند؛ مانند آیۀ دستور به اجتنال از طاغوت (ن ل )36 :و دستور خدا به موسی(ع) بالرا دعالوت فرعالون
(طه .)24 :م مترین منابع دینی شیعه ،کتب اربعه است؛ در حالی کاله چنالین ع یالدها ناله در کتالب اربعاله
وجود دارد و نه در ن جالبالغه و امرا آن .حا آنکه سراسر احادیث علو و حسالینی ،مملالو از مبالارزه بالا
لم و طاغوت است .تاریخ سرخ شیعه ،سراسر مبارزه با لم و ستم علیه حکومالترالا الالم و سالتمگر
1
است و این ع یده برخالف تاریخ خونین رزار و چ ارصدساله شیعه بوده و پشتوانۀ تاریخی ندارد.
رزاران حدیث و ن ل تاریخی برخالف دیدگاه سکوتگرایانه است .زندگی رسو خالدا(ص) سراسالر
حرکت سیاسی علیه لم و ستم است .زندگی اما علی(ع) سراسر مبارزۀ سیاسی اسالت .زنالدگی امالا
حسن(ع) و اما حسین(ع) ،حضرت زینب (سال او علی ا) و حضرت ابوالفضل(ع) و رمه امامان چنالین
است و رمواره انسانرا صالح و پیرو مکتب حسین(ع) بر سر دار بودنالد و در ایالن خصالوص ،مطالعالۀ
کتال ش دا راه فضیلت ،نوشتۀ عالمه امینی روشنگر راه است.
 .8بنیانگذاران این دیدگاه (جایزنبودن ایا و تشکیل حکومت در عصر پیش از ایا امالا زمالان) نیالز
سیاسی بودهاند و بررها  ،کاندیدا نمایندگی مجلس شدهاند .از رمه م متر ،خود این شیوه که نبایالد
در سیاست دخالت کنیم ،نوعی شیوه و منش سیاسی است.
 .9اگر این دیدگاه را بپذیریم و در سیاست دخالت نکنیم ،پس باید چه کسی برا سرنوشت مساللمانان
برنامهریز کند؟ آیا اسال  ،سلطۀ کفالار را در عصالر غیبالت پذیرفتاله اسالت؟ آیالا اسالال بالرا زنالدگی
اجتماعی و مصالح عمومی مسلمانان برنامها ندارد؟ آیا حکومت اشرار و غیرعاد و بیتوجه به مسالائل
دینی و دارا شرایط طاغوت و مخالف ارآن و ارلبیت(ع) در رو زمین ،ب تر از ف ا عالاد و دارا
شرایط موردنظر امامان معصو (ع) است؟
در نتیجه ،نمیتوان اسال را با ذکر یک یا چند حدیث شناخت؛ بلکه باید بالا نگالاری کالالن ،االرآن
کریم و رمۀ ابوال دین و سیرۀ معصومان را معیار ارار دریم .باید ااالدا رالا رسالو خالدا در تشالکیل
 .1ر.ک :ج اد الشیعه فی العصر العیاسی االو ؛ نوشتۀ دکتر سمیره مختار اللیری.
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حکومت ،معاردات سیاسی و اعزا کاروانرالا نظالامی و تالالشرالا امامالان معصالو بالرا تشالکیل
حکومت و اجرا تما ابوال دین ،دورۀ حکومت اما علالی(ع) ،حکومالت شالشمارالۀ امالا حسالن(ع)،
مبارزۀ تاریخسالاز امالا حسالین(ع) بالرا سالرنگونی حکومالت طالاغوت و ،...رفتاررالا امامالان شالیعه و
اندیشهرا رربران بیدار اسالمی را در کنار رم ارار دریم و با ت لیل عمیق ع النی باله نظریالهپالرداز
در دین اادا کنیم؛ وگرنه ایمان به بخشی و ترک بخش دیگر دین جایز نیست و به ایجالاد فراالهرالا
جدید میانجامد.

نتیجهگیری
این پژورش در پی پاسخ به این سؤا بود که دیدگاه شیعه درخصوص تشالکیل حکومالت و فعالیالت
سیاسی و برافراشتن پرچمِ ایا در عصر غیبت چیست؟ برخی با استناد به روایاتی ،ررگوناله ایالا و
ان الل ابل از ور حضرت م د (عج) را ناروا و بلکه حرا می دانند و معت دند رر پرچمی ابالل از
ور اما زمان(ع) برافراشته شود ،رربر آن طاغوت است .این گروه ،بالا اسالتناد باله ایالن روایالات ،از
الور
پیروان خود خواستهاند در خانهرا خود بنشینند و با آن ایا را رمراری نکنند تا نشانهرا
از طرف خدا م ق گردد .بنابراین در این راستا ،از ررگونه ایالا علیاله لالم و اسالتکبار خالوددار
میکنند.
این نوشتار با بررسی سند و م توایی روایاتِ طاغوتیشمردن پرچمرا و ایا را پیش از خالروج
اما م د (عج) به این نتیجه رسیده است که این روایات ،نا ر به ایا رایی اسالت کاله رربالران آنرالا
بهجا حاکمیت او و ارلبیت ،انانیت و نفسالانیت خالود را مطالرح و مالرد را بالهسالو خالود دعالوت
کردهاند .نیز عدها دیگر ،خود را م د موعود معرفی میکنند .بنالابراین ،برخالی بزرگالان دینالی ،ایالن
روایترا را در بال مدعیان امامت و م دویت مطرح کردهانالد .بالا داالت در روایالترالا منالع از ایالا و
توصیف ایا کنندگان به طاغوت و بررسی آنرا ،به نظر میرسد روایتی است که باله اعتبالار ن الل ،از دو
اما باار و صادق(ع) دو روایت تل ی شده است و در ن ایت ،تن ا دو روایالت از مالالک ج نالی و ابوبصالیر
باای میماند که رر دو ،ازنظر سند خدشهدارند و ازنظالر م تالوایی مالردود؛ زیالرا ناله بالا آیالات االرآن
سازگارند (آیات ج اد) ،نه با ضروریات دین (امربهمعروف) ،نه با اندیشهرا شیعی (ضالرورت مبالارزه بالا
لم و روایات م ابله با سلطان جائر) ،نه با دیگر سخنان معصومان(ع) کاله از زمینالهسالازان الور امالا
م د (عج) خبر دادهاند ،نه با سیرۀ پیشوایان دینی و نه با روح ارآن.
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