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 در هنگامه ظهور معیارهای شناخت امام مهدی
1اهللآیتینصرت

 چکیده
از یک سو و وجود مدعیان  دی  شخصیت امام مهدیب به دلی  جایگاه بی

کللردن ردای مهللدویت داشللت کلله در طللول تللاریخ هللو  بللر تللن  از اند  هدروغینللی 
ای  مسللهله از میللان مللدعیان درو  زن سللوی دیگللر بازشناسللی امللام مهللدی

 درخور توجه و مهم خواهد بود و از هملین رو پیشلوایان معصلوم بلرای شلناخت
در روایات ابتدا بلر اند  هعیارهای متعددی را برشمردحضرت در عصر ظهور مآن 

کله املرأاین نکته ت شلکارتر اسلت و آحضلرت از سلدیده صلبح آن  کید شده است 
ابهلام وجلود نخواهلد داشلت از ایلن رو جلایی ای  هحضلرت ررآن  در وجود عزیز

کید یاد شده برای شلناخت املام مهلدی کنار تا  برای نگرانی نخواهد بود در 
سللللبی و برخلللی هلللا   متعلللددی رکلللر شلللده اسلللت برخلللی از ایلللن معیارمعیارهلللای 
گونای  هاند و از میان معیارهای ایجابی پار ایجابی که در همان ای  هبه  هستند 

کارایی دارند و تواننلد راهلی بلرای شلناخت املام باشلند ماننلد  می هنگامه ظهور 
گرامللی اسللالم معجللزه و تولللد از علللم، ظهللور،های  نشللانه ای  هرو پللا پیللامبر 

گذر زمان هستند مانند نزول حضرت عیسی رجعت و تشلکی   دیگر نیازمند 
 با وجود معیارهای یاد شلده شخصلیت املام مهلدی حکومت عدل جهانی.

منلللان در ایلللن مهلللم بلللا مشلللکلی مواجللله ؤبللله سلللهولت شلللناخته خواهلللد شلللد و م
گردید  .نخواهند 

کلیدی  واژگان 
معجللزات  علللم امللام، ر،ظهللوهای  نشللانه ،معیارهللای شللناخت امللام مهللدی

 .نزول عیسی ،امام مهدی
                                                        

 (.ayati110@yahoo.comسطح چهار حوزه و عضو هیهت علمی مؤسسه آینده روشن )پژوهشکده مهدویت( قم ) .1
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 مقدمه
کله از دیربلاز رهلن منتظلران را بله خلود مشلدول نملوده چگلونگی  یکی از پرسش های متداولی 
پس از سدری شلدن دوره غیبلت و آشلکار شلدن آن حضلرت اسلت مسلهله  شناخت امام مهدی

گرچه در دوره حضور نیز مورد ابتال که   و توجه بوده است اما از آنشناخت امام و معیارهای آن  جا 
کوتلاه تلرین مسلیرهای شلناخت املام  تلرین و مطملهن نص به امام بعد توسط امام پیشین یکلی از 

گشلوده بلوده مسلهله شلناخت املام در آن  است و این مسیر ولو به صلورت محلدود در دوره حضلور 
ندصدساله، چنلین معیلاری دوره چندان دشوار و پیچیده نبوده است اما به دلی  فاصله زمانی چ

در عصلر ظهلور  کارگر نیست از این رو مسهله شلناخت املام مهلدی در خصوص امام مهدی
کله شلناخت شلخص  های متعلددی هملراه خواهلد شلد بنلابراین نظلر بله این با ابهامات و پرسلش

کله دربلاره معیارهلای  بله هنگلام ظهلور ضلرورتی اجتنلا  امام زمان ناپلذیر دارد ضلروری اسلت 
تحقیق جامعی انجام پلذیرد. ایلن مسلهله از ایلن نظلر اهمیلت دوچنلدان  اخت امام مهدیشن
کلله در خصللوص راه می کلله در صللورتی  ابهامللاتی وجللود داشللته  هللای شللناخت امللام مهللدی یابللد 

کرده و مؤمنان ساده کرد.  باشد مدعیان دروغین از آن سوءاستفاده   دل را با خود همراه خواهند 

 امام ضابطه کلی در شناخت
مشلدولی  هنگام ظهور ایلن دغدغله و دل شناخت امام مهدیهای  زمینه پرسش از راه پس

که  کله احیانلا  آمهم است  کله بله دلیل  ابهلامی  در شخصلیت املام وجلود  یا این امکان وجود ندارد 
که توسط دشمنان ایجادآدارد یا غبار کله از طلر  می لودگی  ملدعیان  شود و یا ادعاهلای مشلابهی 
عزیلز بله خطلا آن  و در معرفلت شود مؤمنان در شناخت امام بله مشلقت افتلاده مطرح میدروغین 

کله  می مشدولی زمانی بیشتر بروند این دل کلهآشلود  مؤمنلان در  دملی بله دوره حضلور و مشلکالتی 
کله در شلناخت  ملی را از نظلرهایی  افکند و حجم انبوه انسان شناخت امام داشتند نظر می گذرانلد 

کله نلاظر مسهله  فتند و به ضاللت ابدی مبتلی شدند. اینامام به خطا ر کنار انبوهی از روایاتی  در 
)شلیخ نآتوسط  یطان و فریفته شدن تعدادیچون روایات ندای ش هم به ابتالئات عصر ظهورند

افزایلللد و ایلللن  ملللی زارد و بلللر اضلللطرا  و تشلللویش اوآ ملللی دملللی راآرهلللن ( 725ق: 4373صلللدوق، 
گلر املر املام هملراه بلا ابهلام و غبلار ملی ملیآد پرسش جدی را در رهن کله ا لودگی باشلد چله آنشلاند 

کرد و به چه دستاویزی باید چنگ زد. پاسخ پرسش پیش که براسلا  آیلات گفته  باید  این است 
کله او حجلت رسلای الهلی اسلت و املر او و روایات  قرآن کلی در امر شناخت امام این است  ضابطه 
ای ابهللام و  رخشللنده اسللت و از همللین رو در شخصللیت او ررهچللون آفتللا  تابنللاک روشللن و د هللم
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تردید وجود نخواهد داشت و هیچ طالب حقی بله دلیل  ابهلام در شخصلیت آن حضلرت راه خطلا 
کرد باره می نخواهد پیمود. در این  :توان به این آیات و روایات استناد 

 یه اول:آ
ُة اْلَباِلَغُة  ج َ ِه اْْلُ  .(941)انعام:  ...ُقْل َفِلل َ

کللرده اسللت رسللا بللودن حجللت بلله ایللن  ایللن آیلله بلله روشللنی بللر رسللا بللودن حجللت الهللی تصللریح 
که بله انلدازه کله جلایی بلرای هلیچ علذری بلاقی نمی معناست  گلذارد و هلر  ای روشلن واضلح اسلت 

کنلللار  1(344، 0ق: ج4044کند)شلللیخ طوسلللی،  گونللله شلللبهه و ابهلللامی را برطلللر  می ایلللن آیللله در 
کام  که  کلرده می مصداق حجت بالدله الهلی را پیشلوایان معصلوم ترین روایاتی  توانلد  معرفلی 

 پاسخگوی پرسش یاد شده باشد:
، حنن خزان علم  اه: قال؟ جعلت فداك ما أنمت: قلت له: قال عن أيب جعفر، عن سدير

)کلیم،، من فمق  ارض  وحنن اْلجة البالغة عىل من دون السماء و، وحنن ترامجة وحي اه
 2(.916-911، 9جش: 9631

 آیه دوم:
ماِ  َعمىَل  ً َ َيُ مقَن ِلل  َ يَن ِلممَ  ِن ِِ يَن َوُمِم مِي ِ ً  ُمَب   يممز     ُرُسم ًِ ُسمِل َوَکماَن اُه َع  َعْعمَد الس ُ

ممةب اِه ُحج َ
 (.931)نساء:  َحِ یما  

 آیه سوم:
َ ا َلْو  ع َ اٍب ِمن َقْبِلِه َلَقاُلوا َر َِ ْهَلْ َ اُه  ِعَع

َ
ا أ ن َ
َ
َِ ِممن َوَلْو أ م َِ ِبمَآ اَيا ْرَسْلَت ِإَلْيَ ما َرُسموَل  َفَ َّ َ

َ
ََل أ

ى َز ل َ َوََنْ ِِ ن َن
َ
 (.964)طه: َقْبِل أ

گر خداوند حجت خود را بر مردم فروآیه  براسا  دو توانستند بر  می نهاآفرستاد  نمی یاد شده ا
کننلد و احتجلاج  کله میلان فلآعلیه خداوند احتجلاج  رو نفرسلتادن نلان پذیرفتله بلود. روشلن اسلت 

که راهی به شناختش نیسلت از ایلن جهلت تفلاوتی نیسلت و در ای  هحجت و حجت فرستاده شد
یلات یلاد شلده بله منلا  خلود بلر آهر دو مورد راه احتجاج بر علیه خداوند بلاز خواهلد بلود بنلابراین 
گونل که حجت الهی بایستی بله  کله در شلناخت او ابهلاای  هاین حقیقت نیز داللت دارند  م و باشلد 

 اشکالی نباشد.
کله حجلتش رسلا و بلیل   آن گذشت یک اص  و قانون ثابت قرآنی و سنت خداوندی است  چه 

                                                        
ک  لبس وشبهة عمن نظر  البالدةمعنی  و» .1  «.واستدل أیضا بهافیها التي تبل  قطع عذر المحجوج وتزی  
گوید: ب .2 کردم: قربانت، شما چه جایگاهی امام باقره سدیر   خلدائیممتلرجم وحلی  دار علم و فرمود: ما خزانهدارید؟  عرض 

که در زیر آسمان و روى زمین است.  ما حجت رسائیم بر هر 
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 ها وجود داشته و وجود خواهد داشت. است و این سنت پایدار برای همه عصرها و زمان
گر رسا بودن حجت الهی یک سنت همیشلگی اسلت ایلن سلنت در خصلوص املام مهلدی  ا

و در نتیجلله در شللناخت آن حضللرت ابهللام و غموضللی وجللود نخواهللد نیللز جریللان خواهللد داشللت 
کرده کیللد  کلله امللر امللام مهللدی داشللت و بلله همللین دلیلل  پیشللوایان معصللوم تأ تللر از  روشللن انللد 

کله بله ایلن نکنله اشلاره دارنلد بلدین  خورشید است و در آن هیچ ابهامی نیست پلاره ای از روایلاتی 
 قرارند:

َنٍس  َعْن 
َ
ْو  أ

َ
يِب  َعْن  اْلَبَساِء  ْعِن  َهْيَثِ  أ

َ
َِ  ُقْلُت  ...:َقاَل   َجْعَفرٍ  أ ََ ْصمَل

َ
ْيَن  اُه  أ

َ
َممُة  َفمَ ًَ ا َع َِ  َهم

ْمرِ    َفَقاَل  اْرَ
َ
ى أ َس ْبِح  ََ ن َ  َقاَل  ََل  ُقْلُت  َقاَل  َخَفاٍء  ِمْن  ِعالص ُ ِِ ْمَسَنما َفم

َ
ْعمَ َ  َکماَن  َکماَن  ِإَذا أ

َ
 َفَلمِ   ِممْن  أ

ْبِح   1.(111 ،1 ج ش:9631...)کلی،، الص ُ
: فرفآ جانب الفسطاط فقال، يف فسطاطه کِت عِد أيب جعفر: قال، عن میمقن البان

کان ل ان أع  من همِا ال ممسمث ق قمال يِماد  مِماد ممن السمماء إن فمًن : إن أمرنا لو قد 
کممما نممادى عرسممقل اه لیلممة  عممن فممًن هممو اَلمممام اايممه ويِمماد  إالممیس مممن ارض  

 2(.144 ،11ج:  9446)جملیس، العقبة
 کلهینلده اسلت آمربلو  بله  دهلد مقصلود از املر چیلزی می راوی نشلان در روایت نخست سلؤال

آن  چله تلو از نفرماینلد آ در پاسخ سلخن از آینلده بله میلان آورده و میمام نیز ا هنوز محقق نشده و
در ظلر  چیلز وقتلی محقلق شلد آن  شلود ملی ینلده محقلقآکردی و هنوز محقق نشلده و در  سؤال

کله آنتلر از صلبح اسلت  روشلنتحققلش  آینلده  رخ نلداده و درکله  ائملهاملر از چله  روشلن اسلت 
و برپلایی  نهلاآاملر حکوملت پرسلیدند  و شیعیان چشم بله راهلش بودنلد و از آن میشود  می محقق

 اسللت اش حکومللت امللام زمللان دهللد و مصللداق عینللی مللی رخآینللده  کلله در دولللت حللق اسللت
یلز نپرسیده و املام و برپایی دولت حق  به حکومت رسیدن ائمهای ه راوی از نشانه بنابراین
نکتله یلاد شلده را بلا توجله بله این مطلب وقتی واقع شلد مثل  طللوج فجلر روشلن اسلت اند  هفرمود

کله راوی از عالملت املر سلؤال می این نکته نیز می کلرد  دهلد آن  کنلد و ایلن نشلان می توان تقویت 
که عال که مربلو  بله ائمله متامر یک حادثه و رخداد است  اسلت و  هایی دارد و آن رخدادی 

هلایی برشلمرده  دهد و در روایات برای آن عالمت در زمان پرسش وجود نداشته و در آینده رخ می
                                                        

کردم خداوند شما را به صالح بدارد نشلانه ایلن املر چی به امام باقر .1  بینلی؟ یلا در صلبح خفلایی ملیآ فرمودنلد: سلت؟عرض 
کردم: که رخ داد از روشنی صبح  فرمودند:؛ خیر عرض   شکارتر است... . آامر ما هنگامی 

گوید: من در خیمه امام باقر .2 که امام یك طر  خیمه را باال زد و فرمود: امر ما  میمون البان  کله رخ نشسته بودم  هنگامی 
کننلده تلر از این آفتا  روشنداد  کله املام فلالن پسلر فلالن اسلت و نلام او را  اى از آسلمان نلدا ملی اسلت، سلدس فرملود: ندا کنلد 
کند هم _ اهلل ةلعن_  برد و ابلیس می کرد. که در شب عقبه بر رسول خدا چنان نیز از زمین ندا    ندا 
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نیسللت و از سللوی دیگللر  توسللط امللام مهللدی شللده چیللزی جللز برپاشللدن دولللت حللق ائملله
 کله توسلط املام مهلدی روشن بلودن جریلان حکوملت اماملان معصلوم و برپاشلدن دوللت حلق

کلله نمی پللذیرد مسللتلزم روشللن بللودن شخصللیت خللود امللام مهللدی انجللام می تللوان  اسللت چللرا 
کلله امللر دولللت حللق مثلل  صللبح آشللکار و از خورشللید درخشللان کللرد  تللر باشللد امللا در شخصللیت  تصللور 

کله  حاکم آن ابهام وجود داشته باشد. تقریر یاد شده در خصوص روایت دوم نیز جاری است چلرا 
کللان لکللان ابللین»ارت عبلل کلله در آن زمللان  نشللان می« ان امرنللا لللو  دهللد مقصللود از امللر چیللزی اسللت 

نبللوده و قللرار بللود در آینللده رخ دهللد و براسللا  فرمللایش امللام آن امللر در زمللان تحققللش آشللکارتر از 
گذشللت آن خورشللید خواهللد بللود و البتلله بللا توجلله بلله آن چلله از امللر  چلله در توضللیح حللدی  نخسللت 

اسللت  اده و مربللو  بلله آینللده اسللت تحقللق دولللت حللق بلله دسللت امللام مهللدیرخ نللد ائملله
گفته را تأیید می آن کله  چه مطلب پیش  که طی آن امام به ندای آسلمانی  کند ادامه روایت است 

 فرماینللد. بنللابراین وقتللی دولللت حللق توسللط امللام مهللدی های ظهللور اسللت اشللاره می از نشللانه
کلله شللخص امللام محقللق شللد هللیچ ابهللام و شللکی در آن نخوا هللد بللود و ایللن مسللتلزم آن اسللت 

کننده و رهبر آن است نیز هلم مهدی که برپا چلون خورشلید و بلکله آشلکارتر از آن چنلان در  نیز 
که برای طالبان حقیقت رره  ای ابهام و تردید وجود نداشته باشد.  اوج درخشش و تابندگی باشد 

 :ی قاب  توجه استنکات در توضیح ابین من الشمس بودن امر امام مهدی
کنلیم در . 4 کله ملا نبایلد شلرایط فعللی را بلا شلرایط دوران ظهلور مقایسله  اولین نکته این اسلت 

کله یلا ملردم متحلول  کرده است ایلن تدییلر بله ایلن صلورت اسلت  زمان ظهور شرایط جهانی تدییر 
کلل و یللا جهللان بلله بللناند  هشللد رده اسللت و در بسللت رسللیده و عطللش نسللبت بلله منجللی را ایجللاد 

ای  هظهلور شلده اسلت و ایلن تحلول پایل مهیلایشلده و بلزر  تحولی دستخوش  هرصورت جهان
که موجبات سهولت در شناسایی املام را فلراهم کنلد .ایلن غملوض و  ملی است برای شناخت امام 

گمان ملا در شلناخت املام وجلود دارد بله حسلب حلال و وضلعیت فعللی ماسلت و نله  که به  ابهامی 
ایللم بلله همللین دلیلل  تصللویر  مللا در شللرایط دوران ظهللور قللرار نگرفتلله وضللعیت واقعللی دوره ظهللور.

کللودک مسللائ   چنللان هللمبللودن امللر امللام از خورشللید نللداریم تر  روشللن شللفافی از گللر بللرای یللک  کلله ا
کلله خللود دوران بلللو  را درک  کنللد مگللر این جنسلی توضللیح داده شللود فهللم درسللتی از آن پیللدا نمی

تلر از خورشلید باشلد تحلوالتی  شود امر امام روشلن می ه موجبکهایی  یکی از زمینه نماید بنابراین
که در عصر ظهور اتفاق   . افتادخواهد است 

که در شناسایی امام نقش پررنگی دارد تحقق نشانه. 5 ظهلور اسلت بله های  دومین عنصری 
کللله در ایلللن پلللس از تحقلللق  بلللاره وجلللود دارد ظهلللور املللام مهلللدی حسلللب احادیللل  متعلللددی 
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کلله پللارهای  نشللانه صوصللا  ظهللور خهای  نشللانه چللون  ها هللم از ایللن نشللانهای  هحتمللی ظهللور اسللت 
کسو  غیرطبیعی میز هسلتند آرخدادهایی بله ظلاهر اعجلاز ندای آسمانی و خسف بیدا خسو  و 

کللردءنهللا سوآسللازی از  تللوان بللا مشللابه نمللی کله کلله موجللب  بنللابراین اسللتفاده  یکللی دیگللر از اسللبابی 
 .ظهور استهای  ین نشانهشود هم می سهولت در شناخت امام

که موجب. 3 باشلد خلود املام و نقشلی تر  روشلن شلود املر املام از خورشلید ملی سومین عنصری 
کلله در معرفللی خللود ایفللا حضللرت بللر عهللده دارنللد ایللن آن  کللهای  هکننللد و نیللز رسللالت ویللژ مللی اسللت 

 .مطلب از جهاتی قاب  نگرش است
وه سلللوک و نللوج بیللان و رفتللار و نحللاز یللک سللو امللام بلله لحللان شخصللیت معنللوی و علمللی و  

گللاهی بللر قللله  عملکللردش کلله از جهللت دانللش و ا کسللی اسللت  بللا دیگللران قابلل  قیللا  نیسللت امللام 
کله بلا دیگلران قابل  قیلا   کملاالت و فضلای  در چنلان اوجلی اسلت  تاریخ ایستاده اسلت و از نظلر 

کمتلرین ابهلامی در شلنآنیست چنلین شخصلیتی چنلان تجللی  کله  اختش شلکاری خواهلد داشلت 
کله از نظلر دانلش صلد  گلر دانشلمندی وجلود داشلته باشلد  وجود نخواهلد داشلت بله عنلوان مثلال ا

گللاه باشللد آینلده آ و تحللوالتها  سلال جلللوتر از نسل  امللروزین دانشلمندان باشللد و از تمللام پیشلرفت
کننلدگان درخواهنلد یافلت  چنین شخصیتی در اولین مواجهه خلود را نشلان خواهلد داد و مواجهله

بنللابراین شخصللیت ممتللاز  اسللتبرخللوردار متفللاوت بللا دیگللر دانشللمندان  کللامال   ز شخصللیتیاو اکلله 
محضللر معصللوم را مللا کلله جللا  آن از امللام بللا رسللاترین صللدا بهتللرین معللر  امللام خواهللد بللود و البتلله

کله بلا هلا تفلاوتشخصلیت ممتلاز او و تلوانیم تصلویر روشلنی از  نملی ایلم تجربه نکلرده ی آشلکاری 
گمان تهداشدیگران دارد  کنیم هنگام ظهور ممکن است در شلناخت  می باشیم و به همین دلی  

 .امام با مشکالتی مواجه شویم
قلدر  نآاش  به تعبیر دیگر امام خودش مصلباح اسلت و مصلباح بله دلیل  روشلنی و درخشلندگی

که ملا بلرای چلرا که نیاز به عالمت دیگری ندارد در حالی  گلردیم    دنبلال عالملت میشفا  است 
گمراهلی اسللتسلفی ام خلودامل کنلیم هنگلام مواجهله بلا او بلله  مللی ملا تصلور کله ل آنحلا نه نجلات از 

کلله در او وجللود دارد انسللان گمراهللیها  دلیلل  ابهللامی  کلله آن  افتنللد و ایللن بلله معنللای مللی بلله  اسللت 
گمراهللی خللود م حقیقللت یللاد شللده در روایللات متعللددی  گمراهللی باشللد. وجللبسللفینه نجللات از 

گزارش مفصلی توضیح میانعکا  یافته است ب کله پلس  ه عنوان نمونه هشام بن سالم در  دهلد 
که پاره درصدد شناخت امام بعد برمی از شهادت امام صادق گمان  آید در حالی  ای از شیعیان 

هایی از عبللداهلل او را  کوشللد بللا طللرح پرسللش کردنللد عبللداهلل بللن جعفللر امللام اسللت هشللام می می
کله عبلداهلل بله درو  ملدعی اماملت اسلت و در نهایلت بله  درمی بیازماید اما با عجز او از پاسخ یابلد 
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آزمایلد هشلام  هایی می رسد و آن حضرت را نیز با طرح پرسش می محضر امام موسی بن جعفر
و قللدرت امللام در پاسللخگویی را ایللن چنللین توصللیف  مواجهلله خللود بللا امللام موسللی بللن جعفللر

 کند: می
کمان نمل يب ممن أعيمه إذا  يعلم  إَل اه عًوجمل  فداخلين يشء َل کمممر اما  إعظامما لمه و هیبمة أ
 ؛دخلت علیه

کله جلز خداونلد ندانلد، بیشلتر از  از بزرگداشت و هیبِت آن حضرت، عظمتي در دلم افتلاد 
 افتاد. هنگام رسیدن خدمت پدرش در دلم ميچه  آن

 :کند می حضرت به عنوان دریای بیکران یادآن  و یا در انتها از
 (.619، 9ج ش:9631 ،)کلی،يِزف فِذا هو حبر َل

کلله دیگللران را گللزارش از ایللن تعللابیر  کسللی  کلله  عظمللت روحللی و مقللام شللامخ علمللی امللام اسللت 
شود به دلی  تفاوت محسو  شخصیت امام با دیگران و درخشلش و  می ازموده و با امام مواجه

که در امام وجود دارد به راحتی لبتله از هملین روایلت ایلن تواند او را شناسایی نماید و ا می تاللوی 
کله ایلن مشلرو  بله کله اوال  آن  نکته نیز قاب  اسلتفاده اسلت  جلویی  گلری و حقیقلت مطالبله اسلت 

جهللات تقیلله  ظرفیللت در شللخص جسللتجوگر وجللود داشللته باشللد و ثالثللا   ثانیللا   ؛وجللود داشللته باشللد
 مراعات شده باشد.

که رسالت امام مهدی پیشین متفلاوت اسلت  ءاولیا و ءبا تمام انبیا و جهت سوم این است 
کنلد و همله آنمده آاو  کردنلد را بله هلای سلابق چله حجت وعلده خداونلد را محقلق   بلرایش تلالش 

کلله بللا وجللود چنللین رسللالتی وجللود در مسللیر شللناخت امللام مللوانعی  نهایللت برسللاند روشللن اسللت 
عصلوم گرچله بله اقتضلای حجلت بالدله الهلی در دوران پیشلوایان مغیرممکن خواهلد بلود و البتله 

گر جستجوگر دیگر نیز راه برای شد بله جهلت  می حقیقتی با امام مواجه طالبان حقیقت باز بود و ا
 کللله بلللا دیگلللران داشلللتای  هانلللداز منلللدی مقلللام علملللی و اخالقلللی و روحلللی املللام و تفلللاوت بلللی اوج
شرایط چله بسلا بله دلیل  تنگناهلا و مشلکالتی آن  حضرت را شناسایی نماید اما درآن  توانست می
ورزیدنلد و یلا بله دلیلل   ملی وردنللد اماملان معصلوم در معرفلی خلود تقیللهآ می پدیلد ه سلالطین جلورکل

ماندنلد املا چنلین شلرایطی در دوران  ملی از شلناخت املام محلرومها  از انسانای  هعدم ظرفیت پار
کلله عصللر تجلللی حقیقللت و ریشلله سللتمگر و نیللز دوران تحللول جامعلله هللای  کللن شللدن نظام ظهللور 

 . ود نخواهد داشتانسانی است وج
به تعبیر دیگر عصر ظهور عصر رفع محرومیت تاریخی از بشر است محرومیلت از شلکوفا شلدن 
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در چنللین دورانللی امکللان  الهللی و طبیعتللا  هللای  و نعمتهللا  اسللتعدادها و اسللتفاده بهینلله از ظرفیت
کله اسلتعدادهای بترین  به عنوان بزر  بشر از شناخت حجت خداوند ندارد شلر را نعمت خداونلد 
 اندازد محروم بماند. می مدفول او را به جریانهای  کند و ظرفیت می شکوفا
گر برابر آندر  گفته شد ممکن است این پرسش مطرح شود ا کارتر از آشل امر امام مهدی چه 

شوند و با آن حضرت به سلتیز  ای فریفته می است چرا با شنیده شدن ندای شیطان عدهخورشید 
 خیزند؟  برمی

که اوال  پاسخ ا گزارشگر یک امر غیرطبیعی نیستند ایلن سلنت در  ین است  روایاتی از این دست 
که هم کنار جریان حق  که در  درخشلیده  می چون خورشید تابان همیشه تاریخ وجود داشته است 

کلرده و موجبلات  ملی لودآفلرین فضلا را غبلارآ جریان باط  با طلرح شلبهات و انجلام اقلدامات ابهلام
از ترفنلد  نموده است موسی هملراه بلا بینلات بلود در علین حلال سلامری می ا فراهمگمراهی مردم ر

... لَوار. های  کله فرمایشلات و توصلیه چنلان بهلره جسلت هلم( 408)اعلرا : ...ِعْجال  َجَسلدا  َللهخ خخ
داد با این وجود معاویه با  می گواهی منانؤبه روشنی بر حقانیت امیرم مکرر رسول خاتم

گرفتن ه ب کلردن قلردست  لود نملود و در عصلر ظهلور نیلز آن فضلا را غبلارآپیلراهن عثملان و بلر نیلزه 
 آشللکار اسللت باطلل  هللم در دل همللین حللق آشللکار سللمانی حللقآهمللین جریللان اسللتمرار دارد نللدای 

 دهد تا مگر بتواند حتی یک نفر را از مسیر سعادت باز دارد.  می ندایی سر
کلله تمحللیص و ابللتال نیللز نفللی ابتالئللات نیسللت  بللودن بلله معنللایآشللکارتر از خورشللید  ثانیللا   چللرا 

کنار سنت بالده بودن حجت خداوندی. بلر هملین اسلا    نلدای شلیطان و امثلالسنتی است در 
کننلد که  این برایها  نساندوره است اآن  ابتالئاتآن  بتوانند امام را در این مسیر دشوار همراهی 
گلذر زملان ایی ه ظرفیت باری از دوش آن حضرت بردارند بایستیو  گلر ندارنلد در  داشته باشند یا ا

که هنوز به چنین ظرفیتی نرسیدهکسب نمایند  باید آن را ند و شلو می زمودهآبا ابتالئات اند  و آنها 
بخشلی از رخلدادهایی و د ند تلا بله ایلن ظرفیلت برسلنشلو ملی گرفتلارهای روزگار  در پستی و بلندی

د از نللوج همللین ابتالئللات اسللت. بنللابراین نللدای دهلل مللی سللتانه ظهللور رخآکلله در عصللر غیبللت و در 
شیطان مصداقی از سنت ابتالست و این سنت خداوندی تصادم و تعارضی با سنت آشلکار بلودن 

 حق ندارد.
که می گفته روشن از توضیح پیش از آن  از خورشید بودن امر امام با تردید و انکلارتر  روشن شود 

زملون آدر جریلان ابتالئلات از ها  از انسلانای  هپارکه  این ازسوی برخی از مردم هم منافات ندارد و 
کله املر املام نمی رسند می یند وبه تردید و انکارآ نمی سربلند بیرون گرفلت  تر از آشلکار توان نتیجه 

که انسان آن  خلواهی توانند در عین دیدن خورشلید از سلر تکبلر و برتلری ها می خورشید نیست چرا 
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کنند:  را انکار 
ُد  ََ ...َوَج نُفُسُهْ  ُظْلما  َوُعُلو   

َ
ا أ ا َواْسََّْيَقَ ْْتَ  .(94)منل: وا ِِبَ

کسلی تاریلکهلا  تر از خورشلید را بلا القائلات و تلقینآشلکار توان می که چنان هم تلر از شلب  بلرای 
که کله بله مطلبلی یقلین دارد راآن  توان نمی جلوه داد و این حقیقتی است  کسلی  گلاه  کلرد   را انکلار 

دار یقیلنش را تبلدی  بله  جهلتهایی  ر چند موقعیت ساختگی قرار داد و با طرح پرسشتوان د می
کرد و چه بسیار تجربه نها را دیده اسلت آزندگی شخصی خود  از این موارد درآدمی  کههایی  شک 

که دیدگاه و ها  دیگری دارنلد و پرسلشهای  که به چیزی یقین دارد اما پس از مواجهه با دیگرانی 
کلله   گیللرد و بلله دامللن تردیللد فللرو مللی رام از یقللین خللود فاصلللهآ رامآدمللی آ کننللد مللی مطللرحشللبهاتی 

کله طاللب حلق نیسلتند و بله دنبلال برداشلتن بلاری نیسلتند و می کسانی است   غلطد. و این برای 
کننللد و لجللام خللود را بلله شللیطان مللی کسللانی  مللی خواهنللد از مسللهولیت شللانه خللالی  سللدارند چنللین 

که شیطان لجام گرفت نه تنها رفتار و عواطف هنگامی  که به میل   می شان را راهبری شان را  کند 
خر شب بیدار مانده خسته غرق آتا آن  کند همانند می شان نیز دخ  و تصر  خودش در یقینیات

کلله صللدای اران صللبح را کلله  این کنللد امللا بللرای مللی شللنود و یقللین بلله دمیللدن صللبح مللی در خللوابی 
کلله شللاید خللوا   مللی شللیطان مللدام بللرایش تردیللد ایجللادتصللمیمی بللرای بیللدار شللدن نللدارد  کنللد 

کردای  هدید شلاید وشلاید و در نهایلت یقیلنش اند  هشاید شاید بلندگوی مسجد را به اشتباه روشن 
کرده و او را از اقامه نماز باز  دارد. می را مبدل به شک 

گلر نتلوانیم راه از آن کله حتلی ملا ا گذشت روشن شلد  وضلیح دهلیم و هلای شلناخت املام را ت چه 
بله دسلت آوریلم ایلن مسلهله بله معنلای وجلود  تصویر روشنی از چگونگی شناخت امام مهدی

کرده که پیشوایان معصوم تصریح  کله  ابهام در شناخت امام در ظر  تحقق ظهور نیست چرا  اند 
گونله غملوض و ابهلام اسلت و رره ای تردیلد در آن وجلود  شناخت امام در زملان ظهلور خلالی از هلر 

بللا  رد از ایللن رو در عصللر ظهللور طالبللان حقیقللت درمسللیر شللناخت شخصللیت امللام مهللدینللدا
مشکلی مواجه نخواهند بود و البته وضوح و درخشندگی ملورد نظلر روایلات عوامل  متعلددی دارد 

گرچلله پللیش از ایللن اشللاراتی بلله  کلله بللا تأملل  در روایللات می تللوان برخللی از آنهللا را شناسللایی نمللود و 
گفتله عوام  یاد شده رف ت اما در ادامه با محور قرار دادن روایات با تفصی  بیشلتری از آن سلخن 

 خواهد شد.

 معیارهای شناخت امام 

و هلر پدیلده دیگلری اسلت ها  رخلدادها، شاخصله از معیارهای شناخت امام مهلدی مقصود
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ایللن معیارهللا از  در عصللر ظهللور باشللد ت شللخص امللام مهللدیتوانللد ابللزاری بللرای شللناخ مللی کلله
کلار حی  کارکرد و زمان  کلارکرد اثبلاتی ای  همتفلاوتی دارنلد پلارهای  شلان شلک  ییآنوج  از معیارهلا 

کللله موجلللب شلللناخت ای  هدارنلللد و پلللار کلللارکرد سللللبی از سلللوی دیگلللر برخلللی از معیارهلللایی  دیگلللر 
کللارایی دارنللد وآشللوند در همللان لحظللات  مللی شخصللیت امللام مهللدی مؤمنللان  غللازین ظهللور 

کملک می کله پلارآ  ئله شلناخت املام نابلآن  توانند به   نیازمنلددیگلر از معیارهلا ای  هینلد. در حلالی 
گفته خواهد شد. ره معیارهای یاد شده. در ادامه درباهستندگذر زمان  تذکر ایلن نکتله نیلز  سخن 

کله از میلان معیارهلای یلاد شلده از اهمیلت بیشلتری برخلوردار اسلت و ابهلام چله  آن ضروری اسلت 
کلله دربللارهآشللود معیارهللای ایجللابی مربللو  بلله  مللی احسللا آن  بیشللتری در بللا آن  غللاز ظهوراسللت 

گفته خواهد شد اما در مورد سایر معیارها ابهام چنلدانی وجلود نلدارد و بله  تفصی  بیشتری سخن 
 وار عبور خواهد شد. اشارهآنها  همین دلی  از

 معیارهای سلبی
گرچه به کمک که  تلوان شلخص املام را  نملی آنهلا مقصود از معیارهای سلبی معیارهایی است 

کللرد امللا از طریللق و امامللت را از آنللان سلللب تللوان مللدعیان دروغللین را شناسللایی  آن مللی شناسللایی 
شخصی املام از ایلن دسلته معیارهلا هسلتند بله عنلوان نمونله در های  خصوصیات و ویژگی نمود.

آن  ابللللروان مبللللارک (723ق: 4373)شللللیخ صللللدوق،  روایللللات رنللللگ صللللورت امللللام مهللللدی
توصللیف  (723)همان:حضللرتآن  و برخللی دیگللر از خصوصللیات جسللمی (007همللان:)حضللرت

کله سلن مبلارکأشده است و نیز بر این نکتله ت  حضلرت در زملان ظهلور تقریبلا  آن  کیلد شلده اسلت 
گر های  بیان ویژگی(. 725)همان:چه  سال است یاد شده در فرمایش پیشوایان معصوم حتی ا

 خت امام و بازشناسی مدعیان نباشد اما نتیجه قهلریبه هد  به دست دادن معیاری برای شنا
کمکآن  که به  کسلی  آن می این است  کله  که وقتی  کرد چرا  توان مشت بسیاری از مدعیان را باز 

از کله  این ملذکور در روایلات را نلدارد و یلاهلای  کنلد املا از لحلان جسلمی ویژگی ملی ادعای مهدویت
اسلا   تلوان بله بلی ملی صلله زیلادی دارد بله سلهولتچهل  سلاله فا نظر سنی با یک انسان تقریبلا  

 بودن ادعایش پی برد.
 معیارهای ایجابی

که افزون بر  توان ملدعیان  آن می توسطکه  این مقصود از معیارهای ایجابی معیارهایی است 
کمللک  را نیللز هنگللام ظهللور شناسللایی نمللود  تللوان امللام مهللدی مللی نهللاآدروغللین را شللناخت بلله 

گذشت ا چنان هم کلرد معیارهلایی  ملی ین معیارها راکه  تلوان از جهلت زملانی بله دو دسلته تقسلیم 
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کمللک  مللی غللاز زمللان ظهللور وجللود دارنللد و مللردمآکلله در  کننللد و آتواننللد بلله  نهللا امللام را شناسللایی 
کلله از همللان ابتللدا وجللود ندارنللد امللا بللا سللدری شللدن زمللان و  غللاز حرکللت جهللانی امللام آمعیارهللایی 

 شوند. می حققبعد مهای  در برهه مهدی
هایظهورنشانه
کله بلرای ظهلور آن  های ظهور یکی از ابزارهای شناخت املام مهلدی نشانه هسلتند. وقتلی 

تلللوان آن حضلللرت را  ها می هایی برشلللمرده شلللده طبیعتلللا  بلللا تحقلللق ایلللن نشلللانه حضلللرت نشلللانه
کرد هم کله پلیش از تحقلق نشلانه که می چنان شناسایی  کسانی  ادعلای ها  توان به دروغگو بودن 

گرچلله ممکللن اسللت از نظللر اهمیللت بلله انللدازه سللایر  مهللدویت دارنللد پللی بللرد. نشللانه های ظهللور 
که عمده نشانه معیارها نباشند اما از آن های ظهور به لحان زمانی مقدم بر ظهورند و به تعبیر  جا 

آن را بر  توان شود از این نظر می ها آغاز می دیگر فرایند معرفی امام و شناخت آن حضرت با نشانه
کرد.  سایر معیارها مقدم 

کیلد شلده بلر ایلن نکتله  متعددی روایاتدر  کله در عصلر ظهلور را درکؤکله متأ  کننلد ملی منلانی 
کمک نشانه می کنند برخی از این احادی  بدین آن  به شخصها  توانند به  حضرت معرفت پیدا 

 قرارند:
: ل قیممام القمماممخممس عًممما  قبمم: يقممقل يعممت أااعبممداه: عمممر عممن حِظلممة قممال

جعلمت فمداك إن خمي  : فقلمت، الصیَة والسفیاين واخلسف وقتل المِفس الزکیمة والیمماين
، 8ش: ج9631...)کلیمم،، َل: قممال؟ أحممد مممن أهممل عيتممِ قبممل هممِر العًممما  أَنممي  معممه

694.)1 
: فقمال؟ مم  خميوج القمام، جعلت فداك: قلت له: قال، عن أيب عبداه، أيب اصیر
إن ، يما أاما حمممد، کمِب الوقماتقن: وقمد قمال حمممد، عيمت َل نوقمت إنما أهمل، ديا أاا حمم

وخميوج ، وخميوج السمفیاين، أوَلهمن الِمداء يف رمرر ضم مان: قدام هِا ارمر مخمس عًمما 
إنمه َلامد أن ي مقن ، يما أااحمممد: ق قمال. وخسمف االبیمداء، وقتمل المِفس الزکیمة، اخلراساين

وأ  ئش ، جعلمت فمداك: والطماعقن اررمر . قلمت، ارعيضالطاعقن : قدام ذلِ الطاعونان
وَل خيمي  ، وأمما الطماعقن اررمر فالسمیف، أما الطاعقن ارعيض فاملو  اجلاضف: فقال؟ مها

ين يف رمرر ضم مان لیلمة  القام ح  يِادى اايه ممن جموف السمماء يف لیلمة ومً  و ع مي

                                                        
گویلد: شلنیدم از املام صلادق .1 صلورت خواهلد  یلام حضلرت قلائمفرملود: پلنن نشلانه پلیش از ق کله ملي عمر بن حنظللة 

کشته شدن نفس زکیه، خروج یمانی.من علرض  گرفت: صیحه آسمانی، خروج سفیانی، فرو رفتن )لشکر سفیانی در بیداء(، 
گر یکی از خاندان شما پیش از وقوج این نشانه کنیم؟ فرمود: نه. کردم: قربانت ا کند، با اوخروج    ... ها خروج 
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 1(.649  :9411، نعماین)مجعة
برشلمرده شلده اسلت روشلن هایی  نشلانه برای خلروج املام مهلدیدر این دسته از احادی  

کله صلاحب نشللانه را  کله عالملت نشلانه صلاحب عالملت اسللت و خاصلیت نشلانه ایلن اسلت  اسلت 
گللوییم زردی رخ نشللانه بیمللاری اسللت زردی رخ موجللب  مللی کلله وقتللی چنللان کنللد هللم مللی معرفللی

کله بلرای خلروج  اینبنلابر حصول معرفت نسبت به بیمار بودن شلخص بیملار خواهلد شلد هملین 
که این نشانههایی  نشانه قائم هایی هسلتند  یدهپدها  بیان شده است این بدین معنی است 

کملللک آنهلللا می گلللاهی یافلللت البتللله اینخلللروج قلللائم  از تلللوان کللله بللله  یلللاد شلللده از روایلللات  کللله در آ
این جهلت  مام ازخود اهای  و نه نشانهیاد شده نشانه خروج امام به عنوان مورد نظر های  پدیده

کلله نشللانه خللروج گللر بعللد از ایللن عالیللم  مشللکلی وجللود نللدارد چللرا  کلله ا بللودن بلله ایللن معنللی اسللت 
گلر چیلزی عالملت  بنلابراین کننده شخص امام است و نه شلخص دیگلری خروجی رخ داد خروج ا

از هملین رو در برخلی روایلات دیگلر بله ایلن مطللب  خروج امام باشد عالمت خلود املام نیلز هسلت.
که نشانهتصر  :ظهور راهی هستند برای شناخت خود امامهای  یح شده است 

اسم  ضجمل ممن امين  _ أمسِ عيدك هًك الفمًين: قال يل أعوعبداه: قال، اعن أيب يعفقض
، وما الصو : قلت، وجیش اخلسف والصو ، وقتل الِفس، وخيوج السفیاين_ ، العبا  
کله همًك الفمًين ممن : ق قال، ارمرواه يعرف صاحب هِا ، نع : فقال؟ هو املِاد  الفي  
 2(.133 )مهان:اين العبا 

ى ، يما جماعر: قال أعوجعفر حممدعن عم  البماقر المزم ارض  وَل رمرك يمدا وَل ضجمً حم  تمر
ضجل من ولد اْلسم  يصملح اه لمه  _ يا جاعر _القام  و...،  عًما  أذکرها لِ إن أدضکْتا:

فممً ي مم لن علممت  وَلدتممه مممن  _يمما جمماعر  _عممىل الِمما  مممن ذلممِ مفمما أرمم ل ، أمممرر يف لیلممة
کلمه علمت  فمِن الصمو  ، وضاوَّه العلماء عاملا اعمد عمام و ضسقل اه فمِن أرم ل همِا 

                                                        
گوید:  ابو بصیر از امام صادق .1 کرده  کردم:»روایت  گلردم خلروج قلائم به آن حضرت عرض  چله زملانی خواهلد  فلدایت 

کننلدگان  فرملوده اسلت: تعیلین وقلت کنلیم، زیلرا محّملد بود؟ فرمود: اى ابا محّملد ملا خانلدان هرگلز وقتلی را معلّین نملی
هلا آوازى اسلت در ملاه رمضلان، و خلروج اى ابا محّمد همانا پیشاپیش این امر پنن نشانه است: نخسلتین آن« گویند درو  می

کشته شدن نف گزیر پلیش از وقلوج س زکّیله و فلرو رفلتن در زملین سفیانّی و خروج خراسانی، و  سلدس فرملود: اى أبلا محّملد نلا
گلردم آن دو چله هسلتند؟ فرمود: اّملا   کلردم: فلدایت  آن، دو طاعون روى خواهد داد:طاعون سلفید و طلاعون سلرخ، علرض 

کله در دل  کنلد تلا آن گیلر و عملومی اسلت و اّملا طلاعون سلرخ هملان شمشلیر اسلت و قلائم خلروج نملی همله طاعون سفید مر 
  «.  شب جمعه او به نام خوانده شود آسمان در شب بیستم و سوم  ماه رمضان

گویلد: املام صلادق .2 بشلمار، و  هلال  فالنلی  نلام ملردى از بنلي عّبلا   را بلا دسلتت داشلته»بله ملن فرملود:  ابن أبلی یعفلور 
که در زمین فرو می کشته شدن نفس زکّیه را، و سداهی را  کلردم: آواز چیسلت آیلا  خروج سفیانی را، و  روند، و آن آواز را، عرض 

کننده است؟ پس فرمود: آرى و صاحب این امر بدان وسیله شناخته می کام  در نابودى  همان ندا شود، سدس فرمود: فرج 
 «.  است فالنی  از بني عّبا 
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 1(.181-188 )مهان:من السماء َل ي  ل علت  إذا نود  اايه واس  أعيه وأمه
موجلب  کله صلیحه مسلتقیما  شود در این احادی  تصریح شلده اسلت  می که مالحظه چنان هم

توانلد  ملی در این روایات به خصوص از صیحه یاد شده استکه  این شود و البته می شناخت امام
کارکرد ویژ که بر صیحه مترتب است. ای  هنشانگر اهمیت و   باشد 

گذشت این پرسلش قابل  طلرح اسلت  درباره آن کله نشلانه آن کله ازچه  ظهلور پلیش از های  جلا 
 آشلکار ملدعی دروغینلیها  کله پلس از تحقلق نشلانهایلن امکلان وجلود دارد ند شو می ظهور محقق

کامل  بله املام مهلدی افلزون بلر  شده و ادعای مهدویت بکند از ایلن رو بلرای حصلول معرفلت 
ظهلور بلرای های  طریقیلت نشلانهبنلابراین  ظهور به معیارهای دیگری نیز نیازمندیم.های  نشانه

 ت.مام به شک  صددرصدی نیسشناخت ا
کله در روایلات از نشلانه تلوان دو پاسلخ داد نخسلت این به پرسش یاد شده می های  کله هملین 

دهد در بلازه زملانی فاصلله میلان  یاد شده نشان می ظهور به عنوان معیار شناخت امام مهدی
کله  ها و ظهور امام مهدی تحقق نشانه مدعی دروغینی وجود نخواهد داشت یا به ایلن دلیل  
کله پلس  ایی از این دست نیازمند زمان فراخ و برنامهاساسا  ادعاه ریلزی اسلت و در فرصلت انلدکی 

ریللزی بللرای طللرح ادعللای دروغللین  ها وجللود دارد امکللان طراحللی و برناملله از آشللکار شللدن نشللانه
کله دشلمنان  که در این برهه حسا  بله دلیل  حساسلیتی  مهدویت وجود ندارد و یا به این دلی  

کلله از ن کسللی جللرات ادعللای  احیلله آنللان نسللبت بلله امللام مهللدیدارنللد و خطراتللی  وجللود دارد 
یللاد شللده بللر فللرض وجللود فاصللله زمللانی کلله پرسللش  دروغللین نخواهللد داشللت و دومللین پاسللخ این

گر چنین فاصلهای  میان سلسله نشانه مشلکلی  شلته باشلدوجود نداای  هحتمی و ظهور است اما ا
چنلین برداشلت  روایلاتای  اهد داشت.از پارهها وجود نخو طریق نشانه در شناخت امام مهدی از

کاملل  سلسللله نشلللنهشللود  می ای وجللود نللدارد ماننللد ایللن  فاصلللهظهللور های  میللان ظهللور و تحقللق 
 :روایات

ق ، جبرئیل يًِل يف صمقض  طیمر أعميض فیبايعمه أول من يبايآ القام: قال أعوعبداه
ق يِماد  اصممو  طلم  تسمممعه املقممد   ي مآ ضجمً عممىل عيمت اه اْلممرام وضجمً عممىل عيمت

                                                        
که برایت یاد می تا نشانه دست و پائی نجنبانو   اى جابر، بر زمین بنشین»فرمود:  امام باقر .1 چه  کنم ببینی چنان هائی را 

کار او را یك شبه برایش اصلالح ملی مردى از فرزندان حسین _ اى جابر _ و قائم ...بدان برسی: که خداوند  فرمایلد،  است 
و ارث بلردن او از علملاى هلر علالمی  ک  نماید دیگر زاده شدن او از نسل  رسلول خلداپس هر چه از آن جمله بر مردم مش

که از آسمان بر ملی گر اینها هم جملگی بر ایشان مشک  باشد آن آواز  خیلزد  پس از دیگرى بر ایشان مشک  نخواهد بود و باز ا
که او به نام خودش و پدر و مادرش خوانده می  «.گذارد ایشان باقی نمی شود دیگر مشکلی را بر هنگامی 
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 1(.319 : 9636)ریخ صدو ، "أىت أمر اه فً تستعجلور "اخلًئ 
کله جبرئیل  نلدا که هنگامی   آشلکار دهلد املام مهلدی ملی در این حدی  تصریح شده است 

وجلود نلدارد تلا ملدعی دروغینلی بخواهلد از ایلن فاصلله ای  هبنلابر میلان نلدا و ظهلور فاصللاند  هشد
کرده استءزمانی سو  .به درو  ادعای خود را مطرح نمایدفاده 
 :است روایت شدهچنین  از امام علی بن موسی الرضاو یا 

وهممو الممِ  يِمماد  مِمماد مممن السممماء ، ...، وهممو الممِ  تطممق  لممه ارض  وَل ي ممقن لممه ظممل
، اه فماتبعور أَل إن حجة اه قد ظرر عِد عيت: يسمعه مجیآ أهل ارض  االدعاء إلیه يققل

"إن ن مَ نِمًل علمت  ممن السمماء ايمة فظلمت : وهمو قمقل اه عًوجمل، ن اْلم  معمه وفیمهفِ
 2(.611-619)مهان: أعِاقر  هلا خاضع "

کله  کلار رفتلهاز تعبیر أال إن حجة اهلل قد ظهر عند بیت اهلل فاتبعوه   در آن فعل  ماضلی ظهلر بله 
که هنگام ندای  می چنین برداشت از ایلن رو میلان انلد  هرمودظهلور ف مام مهدیسمانی اآشود 
کیلد بلر صلیحه بله عنلوان راه شلناخت أوجود نخواهد داشت. و شاید عللت تای  هظهور وندا فاصل

که صیحه به لحان زمانی فاصل آن  با ظهور ندارد و در نتیجه پس از تحققای  هامام همین باشد 
 مدعیان دروغین وجود نخواهد داشت. مجالی برای عرض اندام

کله میلان روایلات شلده و پلارتوجه بله ایلن  کله بلر ای  هنکتله نیلز ضلروری اسلت  از دیگلر روایلات 
کله از مجملوج احادیل  چنلین  تحقق صیحه پیش از ظهور داللت دارند تعارضی وجود ندارد چلرا 

کلله در  مللی برداشللت سللمان شللنیده خواهللد آبللیش از یللک نللدا از آن  سللتانه ظهللورو همزمللان بللاآشللود 
که نآ . و(487ق: 4055)نعمانی، شد تواند معیار صلد درصلدی بلرای شلناخت املام باشلد  می چه 

که پس از کله همزملان بلا آامکان وجلود ملدعی دروغلین نباشلد آن  به صورتی  خلرین نلدایی اسلت 
 دهد. می ظهور رخ
کله میلان ایلن حادثله و  ملی از روایات مربو  به خسف بیلدا نیلز چنلین برداشلتای  هاز پار شلود 

 :این روایت نیست مانندای  هظهور فاصل

                                                        
گوید: امام صادق .1 که با قائم ابان بن تدلب  کسی  که در صورت پرنلده سلدیدى  فرمود: اّول  کند جبرائی  است  بیعت 

کند سدس یك پاى خود را بر بیت کله  المقد  و اهلل الحرام نهد و پاى دیگر را بر بیت درآید و با او بیعت  سدس به آواز رسایی 
کند: همه خالیق  تی)بشنوند چنین ندا 

َ
وهخ   أ ْمرخ اهلِل َفال َتْسَتْعِجلخ

َ
 امر خدا آمد در آن شتا  نکنید.  (أ

که زمین براى او ... .2 کسی است  کننده پیچیده شود و سایه و او  که از آسمان ندا کسی است  اى او را بله  اى براى او نباشد و او 
گونه کند و به وى دعوت نماید به  ک نام ندا  گاه باشلید حجلت خداونلد نلزد  گوید: ه همه اه  زمین آن ندا را بشنوند، میاى  آ

که حق با او و در اوست کنید  که فرملوده اسلت: خانه خدا اشکار شده است از او پیروی  . و این همان قول خداى تعالی است 
ْم لَ ) هخ ْعناقخ

َ
ْت أ ماِء آَیة  َفَظّلَ ْل َعَلْیِهْم ِمَن الّسَ َنّزِ  نخ

ْ
 .( ها خاِضِعیَن ِإْن َنَشأ
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ممَ اِء قممال اعمموجعفر ممْفَيايِن ِ اْلَبْيممَداَء َفُيَ مماِد  ُمَ مماٍد ِمممَن الس َ
ِمیممُس َجممْيِش الس ُ

َ
ُل أ ًِ َيمما  ::... َفَيْ مم

ْ   ،َعْيَداُء  ِعيِد  اْلَقْوَم َفَيْخِسُف ِِبِ
َ
َامُة َنَفمرٍ  ،أ ًَ ْ  ِإَل َ َا ًَ ُيْفِلمُت ِممْمُ ُل اُه ُوُجموَهُهْ  ِإَ   ،َفم ِ مق    ُنَ

ِر اْ َيمُة  ِِ َکْلمٍب َو ِفمِتْ  َنَزَلمْت َهم ْ  َو ُهْ  ِممْن  ْقِفَيِْتِ
َ
موا اْلِ َّماَب اِمُ موا ِ ما  :أ َُ و

ُ
يَن أ ِِ م

ما ال َ َ ُ ُ
َ
يما أ

همما َعممىل ْن َنْطِمممَس ُوُجوهمما  َفَ ُسد َ
َ
قا  ِممما َمَعُ ممْ  ِمممْن َقْبممِل أ ِ ْلِمما ُمَصممد  ْدااِضهمما  َنز َ

َ
َو  :َقمماَل  .اْ َيممَة  أ

َة اْلَقاِمُ  ٍِ َِمَ  َ َساِم ُمْسََِّجیر   ِعِه  ، َيْوَمِذ ْسَ َد َظْهَسُر ِإَ  اْلَبْيِت اْْلَ
َ
اُ   :َفُيَ اِد  ،َقْد أ ا ال  َ َ ُ ُ

َ
 مثَيا أ

ْهُل 
َ
ا أ ن َ ِِ اِ  َف

َجاَعَ ا ِمَن ال  َ
َ
ْن أ ا َنْسََّْ ِصُس اَه ََفَ ُ   ِإن َ  1.(114)مهان: ... َعْيِت َنِبي ِ

که امام مهلدی می شده حادثه ظهور در همان روزی رخروایت یادبراسا   کعبله دهد   نلزد 
ر ومیلان خسلف و ظهلطبق این دسلته از روایلات بنابر  د.نخوان می شده و برای حضار خطبه آشکار
توانلد معیلار مناسلبی بلرای پلی بلردن  آسلا می و از این رو این حادثه معجلزه ای وجود ندارد. هفاصل

 .باشد به شخصیت امام مهدی
کلله بللر نقللش کنللار احادیلل  یللاد شللده   ظهللور در شللناخت امللام مهللدیهای  فرینللی نشللانهآ در 

کله ممکلن اسلت تصلور شلود بلا روایلات یلاد شلده نلاهمخوان  داللت داشتند این روایت وجود دارد 
 است:

يِب  َعْن  اْلَبَساِء  ْعِن  َهْيَثِ 
َ
َِ  :ُقْلُت  :َقاَل : ... َجْعَفرٍ  أ ََ ْصَل

َ
ْيَن  اُه  أ

َ
َممُة  َفمَ ًَ ا َع َِ ْممرِ  َهم   َقماَل  اْرَ

َ
 أ

ى مممَس مممْبِح  ََ ن َ  َقممماَل  ََل  ُقْلمممُت  َقممماَل  َخَفممماٍء  ِممممْن  ِعالص ُ ِِ ْمَسَنممما َفممم
َ
ْعمممَ َ  َکممماَن  َکممماَن  ِإَذا أ

َ
 َفَلمممِ   ِممممْن  أ

ْبِح   .(111، 1ش: ج9631...)کلی،، الص ُ
ضلا املام در و از قکنلد  ملی جهلت شلناختای  هدر این روایت راوی از امام تقاضای معرفی نشان 

مطالبله نشلانه کله پرسشلگر  با وجود ایناست یعنی  فرمایند امر ما روشنی صبح آشکار تر پاسخ می
کلله امللر مللا مللی دهنللد بلکلله بلله ایللن نکتلله بسلنده ها ارجللاج نملی بلله نشللانه اسللت امللامکلرده   فرماینللد 
نشانه نیاز  است و خفایی در او نیست یعنی امر ما برای شناخته شدن بهتر از دمیدن صبح  روشن

گفته امام مهلدی که طبق روایات پیش  ظهلور شلناخته خواهنلد های  بلا نشلانه ندارد در حالی 
 شد.

گرچله نشلانه می وجه عدم تنافی احادی  یاد شده کله  تواننلد راهلی  ملی هلمها  تواند این باشلد 
                                                        

که  اى از آسمان ندا می آید، پس آوازدهنده فرمانده سداه سفیانی در صحرا فرود می ... .1 « اى دشت، آن قوم را نلابود سلاز»کند 
کله خداونلد رو  بلرد و هلیچ یلك از آنلان نجلات نملی پس دشلت نیلز ایشلان را بله درون خلود ملی شلان را بله  یابلد مگلر سله نفلر 

کلب هستند، و این آیه در مورد آنان نازل شده: گرد آنان بر می پشت کتلا  بله شلما داده »اند و ایشان از قبیله  کله  کسلانی  اى 
کله آن شده به آن کنلد ایملان آوریلد پلیش از  چله را نلزد شماسلت )تلورات و انجیل ( تصلدیق ملی چه ملا فلرو فرسلتادیم )قلرآن( 

در ایللن هنگللام در مّکلله  حضللرت فرمللود: قللائمرگللردانیم _ شللان ب هللا  پشللتهللائی را محللو سللازیم و آنهللا را بلله  کلله چهللره آن
طلبلیم، چله  دهد: اى مردم ما از خلدا یلارى ملی الحرام تکیه داده و بدان پناه جسته آواز می خواهد بود، پشت خود را به بیت

که ما خاندان  کسی از مردم )دعوت( ما را پاسخ می  پیامبر شما محّمد هستیم... .گوید؟ 
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کلله در توضللیح روایللات مربللو  بلله ابللین بللودن امللر ا بللرای شللناخت امللام باشللند امللا همللان مللام طللور 
کلله امللر امللام را مهللدی سللدیده گذشللت بللرای شللناخت امللام مسللیرهای دیگللری نیللز وجللود دارد 

گفلت  بنابراین ملی کند صبح آشکارتر می عالملت نلدارد بله تعبیلر دیگلر املام نیلاز بله شلناخت تلوان 
گمللان می کلله در شخصللیت حضللرت ابهللامی وجللود دارد و شللناخت راوی  گللرو وجللود  کللرده  شللان در 

کلله هللیچ ابهللامی در ایللن خصللوص نیسللت و نیللازی بلله  م در پاسللخ فرمودههاسللت و امللا نشللانه انللد 
کارایی ندارند. که عالئم بی عالمت نیست نه این  فایده هستند و 

گفللت اساسللی مللی و نیللز کلله در ترین  تللوان  مسللیر بللرای شللناخت امللا درخشللش و وضللوحی اسللت 
کملاالتآشخصلیت املام وجلود دارد و بله دلیلل   علملی از دیگلران بلله  راسلتگی بله فضلای  روحللی و 

وضوح قاب  تشخیص است از این رو برای شناخت امام به عالملت نیلاز نیسلت املا در علین حلال 
کلله دشللمنان ایجللادآممکللن اسللت در مللواردی بلله دلیلل  غبللار  لود شللدن فضللا و ابهامللات و شللبهاتی 

که  نای به دلی ها  کنند پیمودن این مسیر برای برخی سخت باشد در چنین فضاهایی نشانه می
کننلللد آ تواننلللد نقلللش ملللی خلللالی از هلللر نلللوج پیچیلللدگی هسلللتند و بلللرای همللله قابللل  فهمنلللد فرینلللی 

گراملی اسلالم مؤمنانکه در مورد جانشینی امیر چنان نآ هلا فرملایش از پیلامبر  ده از رسول 
کشلته شلدن آحضلرت بلرای دوران غبلارآن  صادر شده بود با این وجلود اسالم لود شلدن فضلا 

قلرار  منانؤبرای حقانیت امیرمای  هرا نشان (78، 4ق: ج4040)شیخ صدوق، نآعمار و امثال 
که به دلی  تبلیدات سوء معاویه توان رجلوج بله حلدی  غلدیر و حلدی  منزللت و  کسانی  دادند تا 

 حضرت پی برند. آن  را ندارند از این مسیر بتوانند به حقانیت طیر مشوی و...
علم

در روایلات متعلددی از عللم بله عنلوان یکلی از  ام مهلدییکی دیگر از معیارهای شناخت ام
که هم در عصر حضور اماملان پیشلین  معیارهای شناخت امام یاد شده است و این معیاری است 

کله مقصلود از  کاربرد داشلته و هلم در خصلوص شلناخت املام مهلدی کلارایی دارد روشلن اسلت 
کلله چیلل علللم هللر علمللی نیسللت اساسللا   کللهایللن یللک ضللابطه عقلللی اسللت  توانللد در عمللوم  مللی زی 

 بنللابراین توانللد معیللاری بللرای شللناخت یللک فللرد خللاص باشللد نمللی وجللود داشللته باشللدها  انسللان
که به سلبب مقصود از کله از دسلتر   تلوان املام مهلدی آن ملی علمی  را شلناخت علملی اسلت 

 را داشته باشد.آن  بشر عادی دور باشد و تنها امام معصوم امکان برخورداری از
کردروایات که از علم به عنوان راه شناخت املام یلاد  دسلته نخسلت روایلات اند  هدو دسلتانلد  هی 

که شام  همه امامان معصلوم کله منحصلرا   ملی عامی هستند   شلوند و دسلته دوم روایلاتی هسلتند 
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 .هستند ناظر به امام مهدی
 دسته نخست

کله بله عنلوا در این آنهلا  ن نمونله بله یکلی ازباره در مجامع روایلی احادیل  فراوانلی وجلود دارد 
کتفا  شود: می ا

:  ما يعمرف صماحب همِا اَلممر؟  عبمداه : قلمت ريب عن اْلاض  عمن املغیمر  الِ مي  قمال
  1(.144 : 9446)ریخ صدو ، : االس یِة و الوقاض و العل ... قال

 دسته دوم
مها إحمدا: لصماحب همِا اَلممر تیبتمان: يقمقل يعت أااعبمداه: عن مف ل عن عمر قال

ى يقممال کممان : قلممت، يف أ  واد سمملِ، هلممِ: يرجممآ مممما إ  أهلممه وارخممر کیممف نصممِآ إذا 
، 9ش: ج9631)کلی،، إذا ادعاها مدع فاسَلور عمن أرمیاء بیمب فتما م لمه: قال؟ کِلِ
644).2 

است و از این رو معیاری  شود موضوج روایت یاد شده امام مهدی می که مالحظه چنان هم
اسلت. و از  شلود نلاظر بله شلناخت املام مهلدی ملی ملام در ایلن روایلت بیلانکه برای شلناخت ا

که هرگاه ملدعی کلرد)إرا ادعاهلا ملدج( ایلن تعبیلر آن  ای سوی دیگر تعبیر روایت این است  را ادعلا 
کله ملی هلم به عموم خود شام  امام مهلدی حضلرت هنگلام ظهلور ملدعی اسلت آن  شلود چلرا 

توجله بله ایلن نکتله  .گیلرد در برمی هم را امام حدی  یناست از این رو ا همان مهدی موعود
که در حدی ئنیز حا بله عنلوان معیلار شلناخت املام معرفلی  الؤسل یلاد شلده صلر  ز اهمیت است 

روایلت بله ایلن  دقیلق ترجمله .دهلد جوا  تواند می امام مث  که اموری از الؤس بلکه نشده است
گر مدعی صورت است: کرد بدرسید ا  مثل  اشیاآن  درباره دهد می جوا  که از اشیاییاو  از ای ادعا 

االتی ؤیعنللی از او سلل_  گللردد بلله امللام برمللیآن  فاعلل  یجیللب اسللت و ضللمیر ،مثللله بلله ضللم_  .امللام
کلله تنهللا  کلله مثلل  بدرسللید   توانللد مللی هللا پرسللش را بدهللد ایللنآن  توانللد پاسللخ اسللت مللیامللام کسللی 

که توسط کامال  های  پرسش  پلذیرد و حتلی ملی مختللف انجلامای ه رشلته عالمان تخصصی باشد 
کسلی  باشد اما پرسش ازها  معمولی از سوی عموم انسانهایی  تواند پرسش می کله جلز  چیزهلایی 

 سلال قبل ها  ده برای فردیکه  این مطلع باشد مث آن  تواند از نمی که متص  به علم غیب است
                                                        

گوید: به امام صادقحارث بن مدی .1 کردم: صاحب ایلن املر بله چله شلناخته ملي رة نصر   شلود؟ فرملود: بله آراملش  عرض 
 . دل، وقار، دانش...

گویللد: شللنیدم امللام صللادق .2 سللوى ه االمللر دو غیبللت اسللت، در نخسللتین آنهللا بلل فرمللود بللراى صللاحب مللي مفضلل  بللن عمللر 
کدام وادى افتاد: علرضگویند کند. و در دیگرى مردم مي اش مراجعت مي خانواده گلر چنلان شلد. ملا  : هال  شد و در  کلردم: ا

که مث  امام جوا   کسی مدعی امامت شد، مسائلی از او بدرسید  کنیم؟ فرمود: هرگاه   .دهد آن را میچه 
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کلس از کامال   مطلب یک که هلیچ  مطللع نشلده اسلت و املام آن  خصوصی و محرمانه اتفاق افتاده 
 راز را بازگو نماید.آن  برای فرد مورد نظر

که ظاهرا    ناظر به معیار علم است بدین قرار است: روایت دیگری 
ما  :قال اعوجعفر ْممَسُر يِف َلْيَلمٍة ََفَ

َ
َسمْ ِ ُيْصمِلُح اُه َلمُه أ ... َو اْلَقاِمُ َيا َجاِعُس َرُجلب ِمْن ُوْلمِد اْْلُ

ْرممَ َل َعمم
َ
ًَ ُيْ ممِ َلَن أ َِ َيمما َجمماِعُس َفمم مماِ  ِمممْن َذِلمم ممُه ِمممْن َرُسممقِل اِه   ىَل ال  َ َُ ْ  ِوََلَد َو  َعَلممْتِ

...  َعْعَد َعاِمٍ
 1(.119 : 9411)نعماین، ِوَراَاَُُّه اْلُعَلَ اُء َعاِما 

حضلرت ملردی کله آن  این و بیان پس از معرفی امام مهدی امام باقر در این روایت نیز
 حضلللرت چنلللینآن  اسلللت در مقلللام ارائللله راهکارهلللایی بلللرای شلللناخت از نسللل  املللام حسلللین

کلله بللرای مللردم وراثللت ایشللان از عالمللان یللک پللس از دیگللری مشللک  نخواهللد بللود.  مللی فرماینللد 
که امام مهدی طبیعتا   کسلی جلز پلدرانآعلم خودرا از  مقصود از عالمانی  آن  نلان بله ارث بلرده 

گرامی اسال بلر  تواند باشلد. نمی کسی گرفته تا سایر پیشوایان معصوم محضرت از رسول 
که مردم   تواننلد بلا توجله بله دانلش ویلژ ملی این اسا  مقصود از روایت یاد شده این خواهد بود 

گرامی اسالمآن  که از سرچشمه علوم پیامبر  جوشیده است  و پیشوایان معصوم حضرت 
 یند.آ  ئحضرت ناآن  به معرفت به

معجزه
کمکمع که به    شلد در ئلنا تلوان بله شلناخت املام مهلدی آن ملی جزه معیار دیگری است 
کرد می باره این  :توان به این روایات اشاره 

عن حممد نبیاء واروصیاء إَل ويظرمر  :قال أعوعبداه جعفي ما من معجز  من معجزا  ار
متمممام اْلجمممة عمممىل ارعمممداء، اه تبممماضك وتعممما  م لرممما يف يمممد قا ِممما ، 6 : ج9499)کقضاین، َل

684.)2 
ق صمماض  إ  ، فصمماض  إ  رممعیب کانممت عصمما مممو   دم: قممال عممن أيب جعفممر
کریذْتا ح  انتزعت ممن ، مو  عن عمران إن عرد  ِبا انفا وهي خ راء  إهنا لعِدنا و و

إهنما لتِطم  إذا اسمتِطقت، رمجراا کمان يصمِآ ممو   أعمد  لقا ِما، و يصمِآ ِبما مما 
إهنا لتيوع  إهنا حیث أقبلت تلقف ما يَف قن يفتح ، وتلقف ما يَف قن وتصِآ ما تؤمر اهو

                                                        
کللارش را در یلک شللب اصللالح  مللردی از فرزنلدان حسللین فرمودنلد: ... ای جللابر قلائم املام بللاقر .1 کلله خداونلد  اسلت 

گر بر مردم در این کند می مشلک  نخواهلد شلد و نیلز راثلت او از عالملان  باره املر مشلک  شلد والدت او از پیلامبر خلدا پس ا
 عالمی پس از عالم دیگر... .

که خداوند برای تمام شدن حجلت بلر دشلمنان ماننلد آن را بله دسلت  ای از معجزات انبیا و اوصیا نیست مگر آن هیچ معجزه .2
 کند. ما آشکار می قائم
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وعيمممما أناعممقن ذضاعمما تلقممف مممما ، هلمما رممعبتان: إحممدامها يف ارض  وارخممرى يف السمممقف
 1(.169، 9ش: ج9631)کلی،، يَف قن الساهنا

 :ت نکاتی قاب  رکر استادر توضیح این روای
که اثبات کارکرد معجزهترین  مهم اساسا   .4 از سلوی ای  هاز فرستادآن  ورندهآکند  می این است 

بله منظلور اثبلات حقانیلت  صلدور معجلزه از سلوی املام مهلدی طبیعتلا   بنلابراین خداوند اسلت
کملکهلایی  خود اسلت و در نتیجله طبلق روایلت یلاد شلده یکلی از راه شخصلیت آن  کله ملردم بله 

 است. آن حضرت کنند معجزات می را شناسایی امام مهدی
پیشللین اسللت ایللن  ءحضللرت حاملل  تمللامی معجللرات انبیللاکلله آن  این . چلله بسللا یکللی از عللل 5

که برای هر قومی معجز کلهای  هاست  گذشلته داشلته اسلت ملثال   قلوم تجربلهآن  بیاورنلد   اش را در 
کللردن مردگللان را نشللان دهنللد ایللن تجربلله تللاریخی نسللبت بلله  مللی بللرای مسللیحیان معجللزه زنللده 

کنلد و راه توان می معجزات د زمینه را برای پذیرش امام در میان پیروان ادیان دیگر بیشلتر فلراهم 
 .جویی ببندد را برای هرگونه بهانه

کتللرت حجللم معجللزات امللام مهللدی .3 کلله دعللوت امللام  مللی دلیلل   توانللد ایللن نکتلله باشللد 
کتلرت معجلزا مهدی کتلرت و تنلوج دعوتی جهانی است و از همین رو محتمل  اسلت دلیل   ت 
 طبان دعوت باشد.مخا

گواهیحجراالسودیاجبرئیل
که به صورت ویژه به عنوان معیاری برای شناخت امام مهلدی از آن یلاد  یکی از معجزاتی 

گواهی حجراالسود و یا جبرئی  بر حقانیت آن حضرت است از آن که به نظر می شده  رسد ایلن  جا 
کرد بنگرید:توان آن را  العاده و غیرعادی است می داللت امری خارق  ری  عنوان معجزه یاد 

ر  علمة وضمآ اه اْلجمر يف المرکن المِ  همو  سمَلت أااعبمداه: عن ا یر عن أع  قمال
فوضممعت يف ذلممِ الممرکن لعلممة املی مما  وذلممِ أنممه ملمما اخممِ مممن اممين ادم مممن  ... قممال: فیممه...

يف ذلممِ امل مم يممْت  حمم  أخممِ اه علممت  املی مما  يف ذلممِ امل ممان و ان تممراهل هلمم  ظرممقضه  ذن
فممَول مممن يبايعممه ذلممِ الطممائر وهممو واه  ومممن ذلممِ امل ممان ُممبع الطیممر عممىل القممام

                                                        
که ب از آن آدم فرمود: عصاى موسی امام باقر .1 موسی بن عمران رسید، آن عصلا نلزد ه شعیب رسید و سدس به بود 

کله از درخلتش بلاز شلده سلبز اسلت، و چلون از او بازپرسلی شلود، جلوا  و بلراى  ماست و اندکی پیش نزدم بود و ماننلد وقتلی 
کار  گشته است، او با آن همان  هلاى نیرنگلی  آور اسلت و سلاخته کلرد انجلام دهلد، آن عصلا هلرا  که موسی ميقائم ما آماده 

کند، هرچه بله بلعد و ب جادوگران را مي بلعلد و بلرایش دو  انلد ملي نیرنلگ سلاختهه هر چه مأمور شود انجام دهد، چون حمله 
که یکی در زمین و دیگرى در سقف باشد و میان آنها )میان دو فکش( چه  رراج هلا را  نلگ سلاختهباشلد و نیر شعبه باز شود 

   بلعد. با زبانش مي
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إ  ذلِ املقام يسِد القام ظررر وهو اْلجة والدلیل عمىل القمام وهمو ال ماهد  جبرئیل و
ملن وافا ] ر [ يف ذلِ امل مان وال ماهد عمىل ممن أدى إلیمه املی ما  والعرمد المِ  أخمِاه عمز 

 1.(981-984، 4ش: ج9631)کلی،، عىل العبادوجل 
 در توضیح این حدی  چند نکته قاب  یادآوری است:

 بلللاره چنلللین در مرجلللع ضلللمیر و هلللو الحجللله دو احتملللال وجلللود دارد عالمللله مجلسلللی در ایلللن .4
)مجلسلی، "و هو الحجة" الضمیر إما راجلع إللی الحجلر أو الطلائر، و اأول أظهر :نویسد: قوله می
کله اساسلا   ، وجه اظهریت احتملاال  (0، 42ق: ج4040 محلور سلخن املام در ایلن روایلت  ایلن اسلت 

نیلز سلخن « و هو الحجه و الدلی  علی القائم»که هم قب  و هم بعد از جمله  چنان حجر است هم
وإلی رلك المقام یسند القلائم ظهلره وهلو الحجلة واللدلی  عللی القلائم وهلو الشلاهد » از حجر است
 .«ي رلك المکانلمن وافا  ه  ف

هلای شلناخت امللام  . در هلر صلورت طبلق ایلن روایلت املام در مقللام شلمارش یکلی دیگلر از راه5
 هستند. مهدی
گر با الم متعدی شده بلود بله معنلای نفلع بلود .3 یعنلی دلیللی بله نفلع _  حجله للقلائم _ حجه ا
کلاربرد د اما در این قائم. گلر بلا عللی بلود دو  کلاربرد نخسلت بله جا با علی متعلدی شلده اسلت .ا ارد 

کاربرد دوم به معنای کلرد ملثال   چه می آن معنای بر علیه است و   توان به وسیله او چیزی را اثبلات 
نماز دو رکعلت اسلت پلس حجلت بلرای اثبلات که  این حجت است بر یا روایتآیه  گوییم فالن می

که اثبات« حجه علی القائم»چیزی است پس  چله ایلن معنلی را  نآ کند قلائم را. می یعنی حجتی 
و دلی  هلم یعنلی چیلزی « و هو الحجه و الدلی »کند رکر واژه دلی  پس از حجه است  می تتبیت

بنللابراین طبللق ایللن روایلت حجراالسللود و یللا جبرئیلل   کنللد بلله چیللز دیگلری. ملی کله مللا را راهنمللایی
 .شوند می حضرتآن  و موجب شناخت دلی  و راهنمایی هستند بر امام مهدی

کله و اما ای کله مقصلود ایلن باشلد  املام تملام نباشلد و املام تکلیلف خلود را  حجلت بلرن احتمال 
که از حجر میی  ئبا بیعت جبرنداند و  این با مقلام اوال  تمام شود ایشان  حجت بربینند  یا چیزی 

گذشللت واژه دلیلل  نشللان می چنللان هللم امللام همخللوانی نللدارد ثانیللا   دهللد مقصللود از حجللت نیللز  کلله 
                                                        

گوید از امام صادق .1 که قرار دارد قرار داده شد... بکیر  ن رکلن آدر  امام فرمودند: پرسیدم به چه دلی  حجراالسود در رکنی 
که وقتی خداوند از پشت بنی گرفلت و از آدم رریله آ  قرار داده شده به دلی  میثاق چرا  گرفلت در ایلن مکلان نهلا میثلاآنهلا را  ق 

کرد و از این مکان آبرای  که با او بیعت میآن پرنده بر قائم فرود خواهد آنها تجلی  کسی  کند همان پرنده است  مد و و اولین 
زنلد و او حجلت و دلیل  بلر قلائم اسلت و او شلاهد اسلت  و به خداوند سوگند او جبرئی  است و قلائم بله هملین مقلام تکیله ملی

که او ر کسی  که خداوند بلندمرتبه بر بنلدگان برای  که میثاقش را و عهدی  کسی  کرده و شاهد است برای  ا در ان مکان درک 
کرده است.   گرفته ادا 
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کله موجلب اثبلات چیلزی میهمان چیلزی اسل گلرشلود و ثالثلا   ت  فرملود  مقصلود ایلن بلود بایلد می ا
کند. این یعنی حجت است برای او تا «علی القائم الن یقوم حجه»  که قیام 

کله دربلاره املام  توان نحوه دلیلیت حجراالسود بلر املام مهلدی می .0 را بلا روایلت مشلابهی 
کله جانشلین  ملی محملدبن حنفیله ملدعی وجود دارد توضیح داد طبق این روایت سجاد شلود 

خیللزد و در نهایللت بللا  بلله نللزاج برمللی اسللت و در ایللن موضللوج بللا امللام سللجاد امللام حسللین
کله در ایلن ملی از حجراالسلود خواسلته پیشنهاد املام سلجاد بلاره داوری نمایلد و حجلر بله  شلود 

 .(308، 4جش: 4372)کلینی، نماید می را تایید مده و امامت امام سجادآسخن در
کلله از وقللوج  افللزون بللر آن گذشللت در مجللامع روایللی روایللات متعللدد دیگللری نیللز وجللود دارد  چلله 

کللرده اسللت در ایللن روایللات تصللریح  خللوارق عللادات بسللیاری در جریللان ظهللور امللام مهللدی یللاد 
کلله ایللن مللوارد راه العللاده بللودن  هللای شللناخت امللام هسللتند لللیکن بلله جهللت خللارق نشللده اسللت 

ون معجللزات انبیللاء داللللت بللر حقانیللت امللام داشللته باشللند و در نتیجلله راهللی بلله چلل تواننللد هللم می
 ای از آنها بدین قرارند: شناخت آن حضرت باشند پاره
، سیَيت من مسجدک  هِا يعين م ة وًمثائة وولمث )وًومة( ع مر ضجمً :قال أعوعبداه

کمل سمیف علت  السمیوف م، يعل  أهل م ة أنه م يلده  اااهئ  وَل أجداده   َّموب عمىل 
کلمممة يح فتِمماد  ا ممل واد، کلممة تفممتح ألممف  يقيضمم ، هممِا املرممد  هممِا املرممد : تبعممث الممي

 1.(669ش: 9631)صفاض، اق اء ال داود وَل يسَل علیه عيِة
مي اخل عممي سمبآ  :کم  للمِ الِما  )ممن( القمام: قلمت ريب عبمداه: قمال عبدال ي

ين سممِ  مممن سممِی   تطممقل لممه اريممام حمم  ت ممقن السممِة مممن، سممِ  ، سممِیه مقممداض ع ممي
إذا، فی قن سِو مل ه سبع  سِة من سِی   هِر قیاممه مطمر الِما  مجمادى ا خمر  ان  و
فیِبمت اه امه ْلموم املمؤمِ  وأامداهن  يف ، وع ر  أيمام ممن ضجمب مطمرا م يمر اخلًيم  م لمه

)رممیخ ترابف ممَين أنظممر إلممت  مقبلمم  مممن قبممل جریِممة يِف ممقن رممعقضه  مممن ال، قبممقضه 
  2(.689، 1 : ج9494مفید، 

                                                        
داننلد  سیصد و سیزده مرد درآیند و اه  مّکه ملی _ یعنی مسجد مّکه _ فرمود: به زودى در همین مسجد شما امام صادق .1

کلملهکه آنان فرزند آباء و اجداد ایشان ن که بر هلر یلك از آنهلا  اى نوشلته شلده  یستند و آنان شمشیرهایی بر خود حمای  دارند 
که  کند: این مهدّى است این مهدی است  که در هر وادى ندا  گردد و نسیمی فرستاده شود  گشوده  کلمه  که از آن هزار  است 

گواه نطلبد. کند و بر حکم خود   به قضاء داود و سلیمان داورى 
گوید: ب عبدالکریم .2 کند؟ فرمود: هفت سلال، و روزهلا  کردم: امام قائم عرض امام صادقه خثعمی  چند سال سلطنت 

که هر سال از ساله براى آن جنا  طوالنی و دراز شود ب هاى شما باشد، و از ایلن رو  هاى زمان او برابر ده سال از سال طورى 
ون قیام آن حضرت نزدیك شود در ملاه جملادى ارخلرة و ده روز هاى شما باشد، و چ هاى سلطنت او هفتاد سال از سال سال

که مانند آن ندیده باشند، و ب گوشت و بدن مؤمنان را در قبرها برویاند، ه از ماه رجب بر مردم بارانی ببارد  وسیله آن خداوند 
که از جانب جهینه ایشان را مي  گویا من  .دریز آیند و از موهاى سر و رویشان خا  مي می نگرم 
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همِا املرمد  خلیفمة : فتا مِاد يِاد ، خيي  املرد  عىل ضأسه تمامة: قال ضسقل اه
 1(.89، 19 : ج9446 فاتبعور)جملیس، اه

گرامیاسالم پیامبر تولداز
گفتلله شللده اسللت والدت املللام  کلله در برخللی از روایللات از آن سللخن  یکللی دیگللر از معیارهللایی 

 در این خصوص چنین روایت شده است: از امام باقراست.  از رسول خاتم هدیم
م ... ْرَ َل َعمىَل ال  َ

َ
ا أ ْمَسُر يِف َلْيَلٍة ََفَ

َ
َسْ ِ ُيْصِلُح اُه َلُه أ اِ  َو اْلَقاِمُ َيا َجاِعُس َرُجلب ِمْن ُوْلِد اْْلُ

ًَ ُيْ ِ َلَن  َِ َيا َجاِعُس َف ْ    ِمْن َذِل ُه ِمْن َرُسمقِل اِه  َعَلْتِ َُ و وضاوَّمه العلمماء عاملما اعمد  ِوََلَد
 .(119 : 9411)نعماین، عام...

که ادعلای مهلدویت دارنلد  توان حدی  یاد شده را این می که مدعیانی  و  نلامگونه توضیح داد 
کلله امللروزه در ی هسللتند سللکچلله فرزنللد کلله و معلللوم اسللت شللان قابلل  شناسللایی اسللت  سللبن چللرا 

هلللای اطالعلللات مربلللو  ثبلللت شلللده اسلللت بنلللابراین املللام  دنیلللا اطالعلللات افلللراد در بانک سرتاسلللر
که نسب مبارکش این چنین نیست  مهدی فرزنلد نسل  موجلود کله و روشن اسلت کسی است 
های نسل   نه تنها نام و نشان خود آن حضلرت مجهلول اسلت و پلدر بزرگلوارش از انسلاننیست و 

که دی ا هبلکه متعلق به سلسلموجود نیست  اریخ مجهلول اسلت یعنلی ابلا و اجلداد طول تل راست 
کله متعلق به هم  آن حضرت کلدامیک خط نسلی هسلتند  کله در  هلیچ  شلان بله حسلب اطالعلاتی 
هللای  های اطالعللاتی دنیللا وجللود دارد شللناخته شللده نیسللتند بنللابراین یکللی دیگللر از راه سیسللتم

کلله می شللناخت امللام مهللدی صللیتی اسللت بللا هللویتی شخ امللام مهللدی توانللد ایللن باشللد 
گرامی اسالماز نس  موجود مجهول و متعلق به غیر  کند و  معرفی می که خود را فرزند پیامبر 

کله از آن  گرفلت  که چله بسلا نتلوان در حلال حاضلر دو نفلر را سلرا   ویژگی یاد شده به صورتی است 
گراملی  که مدعی است از نس  پیامبر  اسلت  اسلالمبرخوردار باشند از این رو چنین شخصیتی 

که در روایت یلاد شلده پلس از بیلان والدت از  در ادعایش صادق است و البته چه بسا به دلی  این
گرامی اسالم _ و وراثته العلماء عالملا بعلد علالم به مسهله علم آن حضرت اشاره شده _  پیامبر 

کنار معیارهای دیگری مث  دانش فوق که این معیار در  ها  سلایر نشلانه العلاده و مقصود این باشد 
 تواند معیاری صددرصدی برای شناخت باشد. می

کلله در بللدو ظهللور امللام مهللدی آن گذشللت معیارهللایی بودنللد  کنون  کللارآیی دارنللد و  چلله تللا
کله در آغلاز  چله در ادامله می توانند موجب شلناخت آن حضلرت شلوند آن می آیلد معیارهلایی اسلت 

                                                        
که قطعه ابرى بر سر او سای .1 که اى  گویندهنماید. در آن  ه افکنده قیام ميمهدى در حالی  کله ایلن مهلدى  کنلد میاعالم است 

کنید  .خلیفة اهلل است از وى پیروى 
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گذشت زمان فلراهم ملی کلارکرد سللبی  ظهور وجود ندارند بلکه با  شلوند ایلن دسلته از معیارهلا هلم 
کسلانی  دارند و به استناد آن می کلارکرد اثبلاتی دارنلد و بلرای  کلرد و هلم  توان مدعیان را شناسایی 
تواننلد  کنند و احیانا  تا آن زمان نسبت به حقانیلت املام تردیلد دارنلد می که عصر ظهور را درک می

کرد:توان به  مؤثر باشند به عنوان نمونه می  این موارد اشاره 
 نزول حضرت عیسی

که به حسب برخی روایات در بیت دهد نزول  می المقد  رخ یکی از اتفاقات مهم عصر ظهور 
 (24ق: 4055)نعمانی، اسللت سللمان و اقتللدای ایشللان بلله امللام مهللدیآاز  حضللرت عیسللی
کسانی می بینی شده است که در روایات پیشجا  آن این رخداد از  زملان را درکآن  که تواند برای 

گواهی روشنی بر حقانیت امام مهدی می  .باشد کنند 
 های ممتاز تاریخی رجعت شخصیت

مهلم تلاریخی های  برخی از شخصیت براسا  روایات متعددی در عصر ظهور امام مهدی
چلون  هلمهایی  حیات مجدد خواهند یافت و به اصلطالح بله دنیلا رجعلت خوانلد نملود شخصلیت

و  )همان(ابودجانلللللللله انصللللللللاری )همان(،اشللللللللتر مالللللللللک (،35، 5تللللللللا: ج بی)عیاشللللللللی، سلمان
کللله حادثللل( 87، 23ق: ج4043)مجلسلللی، مقداد  ساسلللتآ معجلللزهای  هتجدیلللد حیلللات مردگلللان 
 .باشد تواند راه دیگری برای شناخت امام مهدی می

 تشکیل حکومت عدل جهانی

که عدالت واقعی در گسترهآن  تشکی  حکومتی  غلر  دنیلا را فلرا بگیلرد  شرق وآن  اجرا شود و 
و  (503ق: 4055؛ نعمللانی، 334ق: 4373)شللیخ صللدوق، است از اختصاصللات امللام مهللدی

گلر چنلین حکوملت  بنلابراین شلود نملی نشلده وآن  کلس موفلق بله انجلام حضلرت هلیچآن  به جلز ا
کلله او همللان مهللدی  نظیللری توسللط شخصللی بنیللان نهللاده شللد بللی بهتللرین دلیلل  بللر ایللن اسللت 

 تر است.دادگس موعود
کله مقصلود ملا ایلن  که اخیرا  بله آنهلا اشلاره شلد ایلن نکتله قابل  توجله اسلت  درباره معیارهایی 

که پدیده گیرنلد بلکله مقصلود ایلن  های یاد شلده اساسلا  بله هلد  شلناخت املام شلک  می نیست 
که به دلی  آن دارنلد یکلی از نتلایجی  های یاد شده اختصلاص بله املام مهلدی که پدیده است 

بخشلی نسلبت بله شخصلیت آن حضلرت خواهلد  صورت قهری بر آنها مترتب است معرفلتکه به 
 بود. 
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 گیری نتیجه
کله عصلر  از آن که به حسب احادی  پیشوایان معصوم در برابر مؤمنانی  گذشت روشن شد  چه 

وجللود خواهللد داشللت  کننللد مسللیرهای متعللددی بللرای شللناخت امللام مهللدی ظهللور را درک می
گرامللی اسللالم فللوقهای ظهللور، دانللش  نشللانه نللزول عیسللی  العللاده، معجللزات و تولللد از پیللامبر 
های مهلم تللاریخ و تشلکی  حکوملت علدل جهلانی برخللی از  رجعلت برخلی از شخصلیت مسلیح

که دارنلد هلر یلک بله تنهلایی می که به دلی  ویژگی منحصر به فردی  تواننلد  این مسیرها هستند 
را از افتللادن در دام مللدعیان دروغللین  باشللند و مؤمنللان معیللاری بللرای شللناخت امللام مهللدی

کنلار همله ایلن ملوارد و بلکله بلاالتر از آنهلا اساسلا  املر آن حضلرت از  کله در  برهانند و نیلز روشلن شلد 
گلر ملا در حلال حاضلر تصلویر  سدیده صبح روشن تر و از آفتا  تابان آشلکارتر اسلت از ایلن رو حتلی ا

کله در هلای شلناخت آن حضلرت نداشلته باشلیم  روشنی از راه بلاز بلا ایلن اطمینلان هملراه هسلتیم 
زملان تحقلق ظهللور انلدک غمللوض و ابهلامی در شخصلیت حضللرت وجلود نخواهللد داشلت و هللیچ 

گمراهی نخواهد افتاد.   جستجوگری به دلی  مخفی بودن حقیقت به 
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