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 درآمدی بر معیارهای شناخت امام

 1اهلل آیتینصرت
 چکیده

 مسهلله اسهالمی دارد و از همهین روههای آمهوزه بدیلی در میهانامامت جایگاه بی
کمک آشن که به   تهوان بهه ایهن شهناخت رسهید نیهزمی ناخت امام و معیارهایی 

مهی مهم و قاب  توجه خواهد بود اما پیش از ورود به بحه  معیارههاای مسلله
از ابعهاد تهری بهاره بهه تصهویر روشهنمقهدماتی در ایهنههای توان با طهر  پرسهش

 ازتوانهد بهر آنچهه ههای یهاد شهده مهیپاسهخ بهه پرسهش. سهت یافهتد مسلله این
کهرده و مها را بهه فههم دقیهقدر این بیتاه  تهری از بهاره رسهیده پرتهوافکنی 

 یاد شده بدین قرارند:های پرسش .نان برساندآفرمایشات 
کسی را و کنهیممی راهایی با چه ویژگی چه  ههای موقعیهت؟ خواهیم شناسایی 

کدام استآو مشکالت ؟ گونه است امام چندنیاز به شناخت  نقش امهام در ؟ ن 
نقههش نیههاز و اضههطرار مههردم بههه امههام در شههناخت امههام ؟ شههناخته شههدن چیسههت

کسانی؟ چیست چهه ؟ تواند راهگشا باشهدمی معیارهای شناخت امام برای چه 
یها امهام بایهد همهه معیارههای ؟ آتواننهد معیهار شهناخت امهام باشهندمهی چیزهایی
کهههافی اسهههتمهههذکور د کهههدام یهههک از ؟ ر َروایهههات را داشهههته باشهههد یههها احهههراز برخهههی 

کهدام مربهوط بهه عصهر  معیارهای یاد شده در روایات مربوط به دوره حضهورند و
 ؟غیبت

کلیدی  واژگان 
 .مشکالت شناخت امام شناخت امام،های راه معیارهای شناخت امام، امام،

                                                        
 (.ayati110@yahoo.com. سطح چهار حوزه و عضو هیلت علمی مؤسسه آینده روشن )پژوهشکده مهدویت( قم )1
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 مقدمه
بهدیلی قدس اسهالم اسهت و امهام جایگهاه ممتهاز و بهیین مهای آئآموزه امامت یکی از مهم ترین

شههناخت امههام و معیارههها و  مسههلله شههودمههی در اندیشههه اسههالمی دارد ایههن اهمیههت و امتیههاز موجههب
کمهک آمیزان کهه بهه  کهرد نیهزمهی نهایی  مههم و قابه  ای مسهلله تهوان شهخا امهام را شناسهایی 

که این معیارها و میزان کهه توجه باشد چرا  کمهکبهه مؤها هسهتند  کننهد امهام را از میهان مهی منهان 
کههه بههر ایههن  نائهه  مههدعیان دروغههین شناسههایی نماینههد و بههه فههی  شههناخت او شههوند و از مههواهبی 

کهه از تعهابیری  بهدی بهی گردنهد. بهه تعبیهر دیگهر از اهمیهتمنهد شناخت مترتب است بهره امامهت 
کما نودی بالوالیه»چون هم ن قابه  فههم و امثال آ( 47، 5ج ش:4532 ،کلینی« )و لم یناد بشی 
کارکردهها مخصهوق امهام حهق آتوان به عظمت می است کارکردههای امامهت پهی بهرد و ایهن  ثهار و 
که امام حق شناسایی نشود از  است و تهوان برداشهت نمهی نیهزنمهی ن دریای خروشهانآدر صورتی 

کهه موجهب هها بنابراین شناخت شخا امام حق مههم اسهت و میهزان  ایهن شهناختو معیارههایی 
بحه  از معیارههای شهناخت امهام را در جهای خهود بایهد . شوند نیهز از اهمیتهی ویهژه برخوردارنهدمی

گرفههت بهها ایههن وجههود  تههوان بهها طههر  مههی پههیش از رجههو  بههه منههابع جهههت استقصهها  معیارههها پههی 
کاویهد و زوایههای نامکشههو   مسههلله مههورد نظهر ابعههاد و جوانهب مسههلله حهولهههایی پرسهش را بیشههتر 

کام  مسلله تری ازبیش کشف نمود و به فهم   بهتری دست یافت و با نگاه روشن مسلله ازتری را 
کرد مسلله کهرده  مسلله توانند فهم ما از روایات مربوط به اینها میاین پرسش. ورود  را دگرگون 
که بهره آو به  کهالم وحهی بهه انهدازه پرسهشآن عمق و غنا ببخشند چرا  کهه بهر ههایی دمی از  اسهت 

نهد اکهه پیرامهون معیارههای شهناخت قابه  طهر ههایی برخهی از پرسهش. کنهدمی کالم وحی عرضه
 بدین قرارند:

کسی و. 4 کنیممی راهایی با چه ویژگی چه  کهه ها یا این ویژگی؟ آخواهیم شناسایی  و تصوری 
 ؟ ما از امام داریم در شناخت او تاثیر دارد

گونهههه اسهههت و مشهههک  شناسهههایی امهههام در ههههر ههههای موقعیهههت. 5  نیهههاز بهههه شهههناخت امهههام چنهههد 
 ؟ موقعیت چیست

 ؟ نقش امام در شناخته شدن شان توسط مردم چیست. 5
 ؟ نقش نیاز و اضطرار مردم به امام در شناخت امام چیست. 0
کسانی. 2  ؟ تواند راهگشا باشدمی معیارهای شناخت امام برای چه 
 ؟ ند معیار شناخت امام باشندتوانمی چه چیزهایی. 3
کافی است. آ2  ؟ یا امام باید همه معیارهای مذکور در روایات را داشته باشد یا احراز برخی 
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 کههدام مربههوط بههه  کههدام یههک از معیارهههای یههاد شههده در روایههات مربههوط بههه دوره حضههورند و. 7
 .عصر غیبت

 شناسایی کنیم خواهیمهایی میو با چه ویژگیچه کسی را 
کههه در تعیههین معیارهههای شههناخت نقههش ت ای ثیرگههذاری دارد تلقههی مهها از پدیههدهأیکههی از عههواملی 

که کهه سهادگی و بسهاطت یها ظرافهت و دقهت معیارهها ارتبهاط آخواهیم می است  ن را بشناسیم چرا 
 .خواهد شناسایی شود داردمی کهای وثیقی با سادگی یا پیچیدگی پدیده

یههن مثههال توضههیح داد مههن بههه دنبههال خریههد یههک اتومبیهه  خههوب تههوان بهها امههی نکتههه یههاد شههده را
گههر کههه ظههاهری شههیک و تمیههز دارد ا  هسههتم یههک بههار تصههور مههن از اتومبیهه  خههوب اتههومبیلی اسههت 

کردن اتومبی  مورد نظر  بسیار سه  خواهد بود و با یک نگاه تقریبها   تصورم این چنین باشد پیدا 
گههآتههوان مههی سههطحی هههم کههرده امهها ا کههه یههک اتومبیهه  خههوب ن را شناسههایی  ر تصههور بههر ایههن باشههد 

در فهالن ... کار رفته و سیستم ایمنی وه لیاژهای بآاتومبیلی است از نظر قدرت موتور و استحکام 
ههای متعهدد و ارزیهابیهای شناخت چنین اتومبیلی نیازمند تست سطح از استاندارد باشد طبیعتا  

ا از اتومبیهه  خههوب بههود بنههابراین یکههی از گونههاگون اسههت دلیهه  تفههاوت معیارههها تفههاوت تعریههف مهه
که در تعیین معیارهای شناخت ت ثیرگذارند تصهور مها از پدیهده مهورد نظهر و نیهز تصهور مها از أعواملی 

کهه علیهرغم بهداهتش بسهیار مههم اسهتای اوست و ایهن نکتهه بهه ظهاهر سهادههای ویژگی . اسهت 
کهه از امهام وقتی ما درصدد تعیین معیارهایی برای شناخت امام معصوم  هستیم ایهن مههم اسهت 

گر تلقی ما از امامو ویژگی کهه در فرمهایش امهام  هایش چه تصوری داشته باشیم ا شخصیتی باشد 
 این چنین توصیف شده است: رضا

 ر،یهنظ وال مثه  لهه وال بهد  منهه وجهدی وال عها،، عادلههی وال أحد، هیدانی ال دهره، واحد االمام
کتسهها  وال لههه منههه طلهه  ریههغ مهه  کلههه بالفضهه  خمصههو   وتاههه  العقهه، ، ضههل ... ا
لبههها ، وحههها   احللهههوم،  احلمکههها ، ر یهههوحت العظمههها ، وتصهههاغر  ،نیهههالع وخسههه   األ
لبها ، وجهل  اخلطبا ، وحصر  احللما ، وتقاصر   األدبها ، وعجهت  الشهعرا ، وکله  األ

 بههالعجت وأقههر  فضههاهله، مهه  لةیفضهه أو شهه نه، مهه  شهه ن وصهه  عهه  البلغهها ،  ییههوع
 قهومی مه  وجهدی أو أمهره، مه  ئش فهمی أو بکهنه، نع ی أو بکله، وص ی  یوک ر،یوالتقص
 وصهههه  و ،نیاملتنههههاول دیهههه مهههه  الههههنجم ثیههههحب وهههههو وأىن؟  یههههک ال غنههههاه، غههههییو مقامههههه
 .(107 ،7ج: ش7631 ،ییکل... )نیالواصف

گهردن از دیگهران  کهه بهه ظهاهر یهک سهرو  باالترنهد و در این صورت هنگام با مواجهه با مدعیانی 
کتاب نوشته و چند اصطالح از بر یکهی از  شهویم و اساسها  نمهی به سهرعت مفتهون... واند کرده چند 
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که موجب شده در طول تاریخ م گرفتار شوند همهین منان سادهؤعواملی  دل در دام مدعیان شیاد 
کهه امهام را در حهد فانوسهی  کسهی  کهه   درخشهاننگاه ضعیف به امام و مقام امامت بوده اسهت چهرا 

تهاب که معتقد است امام هزاران بار از خورشهید عهالمنآرا امام بپندارد اما ها بیند چه بسا چراغمی
هرچند درخشان و تابنده باشند برایش فروغی ندارنهد و امهر ها و فانوسها است چراغتر درخشنده

کهه بهرای پهی بهردن می بر این اساس جایگاه رفیع امام چنین اقتضا. کنندنمی را بر او مشتبه کنهد 
کنهیم و از معیارههایی بههره ببهریم هایی به شخصیت او از سنجه دقیق و منحصر به فرد اسهتفاده 

 از مهههذاهب و ای پههاره کهههایههن گفتههه شههد راز. از آنچههه کههه در حههد و انههدازه مقههام شههامخ امههام باشههد
کهه در روایهات معتبهر بسهیاری  ائمههههای انحرافی منزلتهای فرقه مهی اسهت را انکهار مهدهآرا 

تههوان مههی شههود بههه عنههوان نمونهههمههی از امههام تعریههف حههداقلی ارائههه دهنههد روشههن کوشههندمههی کننههد و
دربهاره دیهدگاه  ورد شهیخ مفیهدسهنت دربهاره جایگهاه امهام را شهاهد آاهه  دیدگاه برخی از مذاهب

 نویسد: می نان چنینآ
کههه جانشههین پیههامبر کههه امههامی   توانههد امههام تمههامی شههود مههیمههی آنههها بههر ایههن باورنههد 

کههافر بههه خداونههد بلندمرتبههه باشههد و آشههکارا  گرچههه در بههاطن زنههدیق و  امههت اسههالم باشههد 
کفههر و  گمراهههی عامدانههه و اظهههار  بسههیاری از علههوم دیههن را ندانههد و اشههتباه و فراموشههی و 

 1ارتداد بر او رواست.

 نویسد:می و یا یکی از مدعیان معاصر چنین
کههه مهها در مههورد خلیفهه  خداونههد در ایههن عههاَلم  همیشههه بایههد بههه ایههن کنههیم  ههه  نکتههه توج 

گذاشهته شهده سهخنئگومی جسمانی سخن  یم و از روح ایشان و آن چه در آن به ودیعهه 
 2.داندنمی ایشان در این عاَلم، مانند بقی  مردم، مسائ  زیادی را. یمئگونمی

 ؟ن کدام استآ و مشکالت؟ نیاز به شناخت امام چند گونه استهای موقعیت
بهه دوره آنهها  گانه شیعه از جهت حضور در میان مردم و یا غیبهت ازدوران حیات امامان دوازده

 امهام نخسهت پیشهوایان دوره حضهورند و امهام مههدی . یهازدهشهودمهی حضور و غیبهت تقسهیم
دو موقعیههت یههاد شههده از حیههت ضههرورت وجههود امههام و شههناخت او تفههاوتی . پیشههوای دوره غیبههت

                                                        
کان فع أه  االسالم، یکون إماما لجمیقد  _ یخلف النبی یالذ _ إن اإلمام: قولونی و .1 کهافرا  یزنهد یوإن  م، یبهاهلل العظه قا، 

 ان، وتعمهد الضهالل، وإظههار الکفهر واالرتهدادیه السههو، والنسهیهالظهاهر مجهوزا عل ین، فهیر من علهم الهدیبکث الباطن، جاهال   یف
 (.28«: الف»ق 4040)شیخ مفید، 

م عهن خلیفهه اهلل فهی أرضهه فهی ههذا . 2 نا هنها نهتکل  م عهن روحهه و مها أود  یجب دائما االلتفات إلی أن  العهالم الجسهمانی و ال نهتکل 
کغیره من الناس. فیها  (478 ق:4052احمدالحسن، . )فهو فی هذا العاَلم یجه  الکثیر 
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کهه بهه ندا رند با این وجود در ایهن دو دوره متفهاوت بهه اقتضهای حضهور و غیبهت امهام معیارههایی 
کرد متفاوت خواهد بودمی نآکمک   .توان امام را شناسایی 

 مشکالت شناخت امام در دوره حضور
کهه امکهان معرفهی امهام بعهد طبیعتا   کمتهر اسهت چهرا  توسهط  در دوره حضور مشک  شناخت امام 
کهرد امکهان امام سابق  که وقتهی امهام سهابق شهخا امهام بعهد را معرفهی  وجود دارد و روشن است 

کهه موجهب صهعوبت می اشتباه به حداق  رسد اما با این وجود در این مسیر مشهکالتی وجهود دارد 
 شود برخی از این مشکالت بدین قرارند:می شناخت امام

 تقیه. 1
کهه شهرایط تقیهه اجهازهاولین مشک  شناخت امهام در دوره حضهور وجهود شهرای  ط تقیهه اسهت چرا

دهد نا امام سابق به صورت فاش و در معرض عموم شیعیان باشد و بهه همهین دلیه  چهه نمی
بسا برای بسیاری از شیعیان اطال  از این نا همراه با دشواری بسیار باشد و در نتیجهه در مسهیر 

گردند ولی بها ایهن وجهود، وجهود  شهرایط تقیهه بهه معنهای سهکوت شناخت امام با مشکالتی مواجه 
که مقتضای تقیه عمومی نکهردن  اماممطلق امام سابق و عدم اقدام او در معرفی  بعد نیست چرا 

کههه نسههبت بههه رازداری  نههان اطمینههان وجههود دارد تقیههه آمعرفههی امههام اسههت امهها نسههبت بههه خههواق 
شهرایط  عفهرغازین امامت امهام موسهی بهن جآضرورت نخواهد داشت به عنوان نمونه در دوره 

کهه امهام صهادق کهاظم بسیار سخت بهود تها جهایی  را بهه  حتهی نتوانسهتند بهه صهراحت امهام 
کننهد و نهام  کنهار نهام چههار نفهر آعنهوان وصهی خهود معرفهی  کهه یکهی از آنهها منصهور ن حضهرت را در 

بههه خههواق از  بهها ایههن وجههود امههام صههادق (548، 4ش: ج4532. )کلینههی، وردنههدعباسههی بههود آ
کهههاظم مسهههلله اصهههحاب خهههود کلینهههی پهههاره جانشهههینی امهههام   از  ایرا تهههذکر داده بودنهههد شهههیخ 

« بههاب االشههاره والههنا علههی ابههی الحسههن موسههی»مربههوط را در بههابی بهها عنههوان هههای گههزارش
کرده استآگرد بنابر این در شرایط تقیهه نیهز نها بهر امهام بعهد وجهود دارد و در  (582. )همو: وری 

که خودشان نا ا کسانی  کهه از نها امهام یدهنمام را نشنتیجه  گاه به توسط اصحاب خاق  اند 
گههاه  سهابق کههه چنههینمههی هسههتند در جریههان معرفههی امههام بعههد قههرارآ بههه  شههودنمههی گیرنههد و هنگههامی 

رونههد و در نتیجههه نیههاز بههه معیارهههای دیگههری بههرای مههی صههورت مسههتقیم بههه دنبههال شههناخت امههام
کرد  .تشخیا امام خودنمایی خواهد 

 نسبت به معیارهای شناخت امامجهل . 2
کههه  کههه در مسههیر شناسههایی امههام در دوره حضههور وجههود داشههت ایههن بههود  یکههی دیگههر از مههوانعی 
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کمک هایی بسیاری از شیعیان اطال  دقیقی از ضوابط و چارچوب شهد مهی ن امام شناختهآکه به 
رسههانی اطههال  بهها توجههه بههه جههو خفقههان حههاکم بههر ایههن دوره و فقههدان وسههای  مسههلله نداشههتند ایههن

گزارش زیر  :تواند موید نکته یاد شده باشدمی مطلوب طبیعی بود 
ه، شخصهی را نهزد یهشته شهد، محمهد بهن حنفک نیفرمود: چون امام حس امام باقر

گوکه تقاضهها کههفرسههتاد  نیابههن الحسهه  علههی د سههپس بههه آن یههنههد بهها او در خلههوت سههخن 
گفت:یحضرت چن ت و امامهت را پهس از یوصه اه رسول خدکدانی می پسر برادرم! ن 
 نیو بعههد از او بههه امههام حسهه و بعههد از او بههه امههام حسههن نیرالمههؤمنیخههود بههه ام

گذاشت. و پدر شما ی علی روحه _ وا رد، کهت ههم نیشته شد و وصک _ رضی اهلل عنه و صل 
ن سهن و یههسهتم. مهن بها ا ام و زاده علهی شههیر یهکو من عموى شما و با پهدر شهما از 

ت ید به امامت سزاوارترم، پس با مهن در امهر وصهیه جوانکه بر شما دارم از شما کسبقتی 
بهه او فرمهود: اى عمهو از خهدا پهروا  نین. علی بن الحسکو امامت منازعه و مجادله م

ه مبهادا از جهاهالن کهنم کهین. مهن تهرا موعظهه مهکهه حهق نهدارى ادعها مکزى را ین و چک
ت فرمهود و یه رهسهپار عهراق شهود بهه مهن وصهکهش از آنیباشی، اى عمهو! همانها پهدرم په

 ن سههالح رسههول خههدایههرد.و اکههش از شهههادتش نسههبت بههه آن بهها مههن عهههد یسهاعتی پهه
 شان شود.یوتاه و حالت پرکترسم عمرت یه مکن امر مشو یاست نزد من، متعرض ا

گهر نیت و امامهت را در نسه  حسهیهمانا خداى عزوج  امهر وصه  مقهرر داشهته اسهت، ا
ن موضو  یم و اینکمه کم و محایا نزد حجراالسود روین مطلب را بفهمی بیخواهی امی

گفهتید، ایفرما م، امام باقریرا از او بپرس ه بهود، پهس رهسهپار کهان آنهها در میهگهو مون 
ه فرمهود: تهو اول یهن بهه محمهد بهن حنفیدند، علی بن الحسیشدند تا به حجر االسود رس

سههخن آورد و ه ه حجههر را بههراى تههو بههکههبخههواه  ن و از اوکههبهه درگههاه خههداى عزوجهه  تضههر  
  رد و از خدا خواست و سپس از حجر خواستکسپس بپرس. محمد با تضر  و زارى دعا 
گههر تههو وصههی و امههام  نیولههی حجههر جههوابش نگفههت. علههی بههن الحسهه  فرمههود: اى عمههو ا

گفهت: پسهر بهرادر تهو دعها یهبودى جوابت میم ن و از خهدا بخهواه، علهی بهن کهداد. محمهد 
ه کهخهواهم بهه آن خهدائی یرد، سپس فرمود: از تو مهکبه آنچه خواست دعا  نیحسال
ه وصهی و امهام بعهد از کها  و همهه مهردم را در تهو قهرار داده اسهت یغمبهران و اوصهیثاق پیم

نهده شهود، کبهود از جهاى خهود  یهکه نزدکهرد کهما خبهر ده. حجهر حرکتهی ه را ب نیحس
گفهت: بهار خهدایبه زبان عربهی فصهسپس خداى عزوج  او را به سخن آورد و  ا همانها یح 

 طالهبن بن علهی بهن ابهییبه علی بن حس ن بن علییت و امامت بعد از حسیوص
ه( یههپههس محمههدبن علههی )محمههد حنف ده اسههت.یرسهه پسههر فاطمههه دختههر رسههول خههدا

  1.دیگرد نیرو علی بن الحسیبرگشت و پ
                                                        

ا ابهن یهفخهال بهه فقهال لهه:  نیبهن الحسه یة إلهی علهیهأرسه  محمهدبن الحنف نیلما قت  الحسه: قال جعفر یعن أب .1
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گزارش چنین برداشت گمان محمد حمی از این  که به  کهه فرزنهد امهام علهیشود  کسی   نفیه 
 امامههت اسههتهههای باشههد واجههد شاخصهههتههر همههه مسههن ن حضههرت ازآباشههد و در میههان فرزنههدان 

 :امام پیشین به شخا خاصی وصیت نکرده باشد کهاین مشروط به
کشته شد و وصیت هم نکرد، و من عموى شما و با پدر شما از یهک ریشهه ام و  و پدر شما 

کههه جوانیههد بههه  زاده علههی کههه بههر شههما دارم از شههما  هسههتم. مههن بهها ایههن سههن و سههبقتی 
 .امامت سزاوارترم

که محمد حنفیهه واقعها  م از معیارههای امهام  ا چه این ماجرا را واقعی بدانیم و بر این باور باشیم 
که ماجرای یاد از سهوی ابهن حنفیهه مهدیریت شهده کهاین اطال  بوده و یابی  بر این عقیده باشیم 

که او را امام گاه  پنداشتند از حقیقت امرمی بود تا دیگرانی  گهزارش یهاد شهده آ شوند در ههر صهورت 
 .است وجود داشته ن دورهآجه  به معیارها در  دهد اجماال  مینشان
   دریافت ناقص از معیارهای مطرح شده توسط ائمه. 3

کههه در مسههیر شههناخت امههام وجههود داشههت و مو  جههب بههه انحههرا  رفههتن یکههی دیگههر از مشههکالتی 
کهه توسهط امامهان پیشهین می از شیعیانای پاره شد عدم توجه به حدود و صهغور معیارههایی بهود 

گاهی  بیان شده بود یعنی برخال  مورد پیشین گهاهی نسبآ ت به معیارها وجهود داشهت امها ایهن آ
گفتهه شهده  ن سخنآکه در روایات از هایی به صورت ناقا بود به عنوان نمونه یکی از شاخصه

که امام بعد بایستی فرزند بزرگ امام سابق باشد  :بود این بود 
 بعهده؟ی اله  عهر ی مب االمهام مها  إذا :الرضها احلسه  ألیب قله  :قها  نصهر أیب اب  ع 

                                                                                                                                  
، ثههم إلههی ثههم إلههی الحسههن نیرالمههؤمنیة واإلمامههة مههن بعههده إلههی أمیصههدفههع الو قههد علمههت أن رسههول اهلل یأخهه

 یسهن یفه یمن عل یك ووالدتیوأنا عمك وصنو أب، وقیعلی روحه ولم  یاهلل عنه وصل یوقد قت  أبوك رض نیالحس
ا عهم اتهق یه: نیبن الحس ی، فقال له علیة واإلمامة وال تحاجنیالوص یف یحداثتك، فال تنازعن یأحق بها منك ف یمیوقد

توجهه یقبه  أن  یه أوصهی إلهیها عهم صهلوات اهلل علی یإن أب، نیأعظك أن تکون من الجاهل یس لك بحق إنیاهلل وال تد  ما ل
أخها   یفهنن، فهال تتعهرض لههذای، عنهد وههذا سهالح رسهول اهلل، ستشههد بسهاعةیذلهك قبه  أن  یف یإلی العراق وعهد إل

فههنذا أردت أن تعلههم ذلههك  نیعقههب الحسهه یة واإلمامههة فههیعزوجهه  جعهه  الوصهه إن اهلل، ك نقهها العمههر وتشههتت الحههالیهعل
کم إل فانطلقها حتهی ، نهمها بمکهةی: وکهان الکهالم به ونسأله عن ذلك قهال أبهوجعفریفانطلق بنا إلی الحجراألسود حتی نتحا

نطهق لهك الحجهر یابدأ أنهت فابتهه  إلهی اهلل عزوجه  وسهله أن : ةین لمحمد بن الحنفیبن الحس یفقال عل، ا الحجراألسودیأت
کنهت وصه: یهنیبهن الحسه یفقهال عله، جبههیالدعا  وسأل اهلل ثهم دعها الحجهر فلهم  یفابته  محمد ف، ثم س  ا یا عهم لهو 

سههألك أ: بمها أراد ثهم قهال نیبهن الحسهه یفهدعا اهلل عله، وسهله یا ابهن أخههیهفهاد  اهلل أنهت : قهال لهه محمههد، وإمامها ألجابهك
ن بهن یو االمهام بعهد الحسه ین لمها أخبرتنها مهن الوصهیثهاق النهاس أجمعهیا  ومیثهاق األوصهیا  ومیثاق األنبیك میجع  ف یبالذ
کاد ان : ؟ قالیعل اللههم إن : فقهال، نیمبه یثهم أنطقهه اهلل عزوجه  بلسهان عربه، زول عهن موضهعهیهفتحرك الحجر حتی 

ابههن فاطمههة بنههت رسههول  و طالههبیبههن أبهه ین بههن علههیبههن الحسهه یإلههی علهه ین ابههن علههیة واإلمامههة بعههد الحسههیالوصهه
 (. 507، 4ش: ج4532)کلینی،  نیبن الحس یتولی علیوهو  یفانصر  محمد بن عل: قال اهلل
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کبهههههههههر کههههههههه،نی أن مهنههههههههها عالمههههههههها  لالمهههههههههام فقههههههههها    ،ییهههههههههکل... )هیهههههههههأب ولهههههههههد أ
 ؛(182 ،7ج: ش7631

کردم: گوید به امام رضامی ابی نصر کند اماما بعدی چگونه  عرض  وقتی امام رحلت 
کههه فرزنههد بههزرگ پههدرش هههایی دارد از جملههه ایههنامههام نشههانه شههود فرمودنههد:مههی شههناخته
 . باشد...

کهه در فرزنهد بهزرگ عیبهی نباشهد   در عین حال شاخصه فرزنهد بهزرگ بهودن مشهروط بهه ایهن بهود 
که ازهم  چنین روایت شده است: امام صادق چنان 

 ؛(657: مهان) عاهه به تک  ، ما ریالکب یف االمر
که در او عیبی نباشد  .امر امامت در فرزند بزرگ است مادامی 

کههه معتقههد بههه امامههت ای عههدم توجههه بههه قیههد یههاد شههده باعهه  ایجههاد فرقههه بههه نههام فطحیههه شههد 
کهه او فرزنهد بهزرگ شدند و استدالل عبداهلل فرزند امام صادق اسهت  ن حضهرتآشان ایهن بهود 

که پایش انحنا دارد_  که او در او عیب بود جانآاما از  کسی است  توانسهت _ نمی افطح به معنای 
 واجد شرط یاد شده باشد.

که معتقد به امامت اسهماعی  فرزنهد امهام صهادق  .بودنهد نمونه دیگر فرقه اسماعیلیه است 
بهه اسهتناد ای بهود ولهی پهیش از حضهرت از دنیها رفهت و عهده اسماعی  فرزند بزرگ امام صادق

که طبق ان امر امامهت در فرزنهد بهزرگ کهه روشهن حدیثی  کردنهد در حهالی  تهر اسهت مهرگ او را انکهار 
گفته که وقتی  تر امام است خود به خهود ایهن قیهد عقلهی را شود امر امامت در فرزند بزرگمی است 

که  که در هنگام رحلهت امهام سهابق در قیهد حیهات باشهد همهو امهام تری ن فرزند بزرگآهمراه دارد 
کههه امههام بعههد. اسههت   ایههن قیههد ولههو در روایههات نیامههده باشههد امهها بههه حکههم عقهه  وجههود دارد چههرا 
کهه از خواهد جانشهین امهام سهابق باشهد ومی دار چنهین منصهبی توانهد عههدهنمهی دنیها رفتهه کسهی 

که اساسا   باشد و تواند بر چنهین شخصهی انطبهاق نمی ر فرزند بزرگ استگوید امامت دمی روایتی 
 نویسد:می باره چنینیابد سیدمرتضی در این

که اسماعی  رحمهت خهدا بهر او بهاد فرزنهد بهزرگ تهر بهود و الزم اما این استدالل اسماعیلیه 
که نا بر فرزند بزرگ گهر درسهت باشهد است  تر باشد به جانم خودم سوگند این مطلهب ا

کههه فرزنههد بههزرگمربههوط بههه زمههان گههر از حههاالتش ی اسههت  تههر پههس از پههدرش زنههده باشههد امهها ا
کهههه در زمهههان حیهههات پهههدرش نچهههه آمانهههد میهههرد و پهههس از او زنهههده نمهههیمهههی روشهههن باشهههد 

گفتههه گهر نصههی باشههد  انهد الزم نیسههت و بلکههه اساسها  اسهماعیلیان  نهها بهر او معنهها نههدارد و ا
کههه نهها بههه معنههای  کههه آدروغ اسههت چههرا  کههه بههر او نهها شههده جانشههین امههام نآن اسههت 

گههر او پههس از امههام قبهه  زنههده نباشههد جانشههین او مههی نچههه انجههامآگذشههته اسههت در  داد و ا
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گههر ادعههای نصههی وجههود داشههته باشههد حتمهها   گههر  نخواهههد بههود و ا ادعههای دروغههی اسههت و ا
که او پیش از امام سابق رحلتمی خداوند کنهد در عهین حهال بهه او دسهتور دههد می داند 
ین امام سابق شود این دسهتور بیههوده خواههد بهود و نها دروغ خواههد بهود چهون جانش
نچه اسهماعیلیان در آن مترتب باشد پس آتواند بر نمی فایده است و هد  صحیحیبی
کردهاین   1.اند باط  استباره ادعا 

 بنهههابراین اسهههماعیلیه بهههه دلیههه  دریافهههت نهههاقا از معیارههههای شهههناخت امهههام در شهههناخت امهههام 
 . خطا رفتند به
 تلقی اشتباه از تعریف امامت. 4

گهزارشای از پاره کهه مهی تهاریخیههای از  کهه یکهی دیگهر از مشهکالتی  کهرد  تهوان چنهین برداشهت 
 شد تلقی نادرست از تعریف امامت بود بنگرید:می موجب ایجاد مشک  در مسیر شناخت امام

وفههه همههراه کی از اههه  یهها د و نامهههیرسهه ، خههدمت امههام بهاقرنیبههن الحسه علههیدبن یهز
گهاهش نمهوده و دسهتور نهضهت کداشت  ه او را به سوی خهود خوانهده و از اجتمها  خهود آ

جههواب  ایههههها از خههود آنههها شههرو  شههده  ن نامهههیههبههه او فرمههود: ا داده بودنههد، امههام بههاقر
شههان شههرو  یگفههت: ا اى؟ ردهکههشههان را دعههوت یى و ااه بههه آنههها نوشههتهکههسههت ی اا نامههه

تهاب ک داننهد و دریمه خهدارسهول  شناسند و قرابهت مها را بهامی را حق ما رایاند، ز ردهک
گرفتهارى و بهال یب دوستی و اطاعت ما را مهیوجوب  وج عز خداى دن یشهکننهد و فشهار و 

 نند.کیما را مشاهده م
گشهته و روشهی اسهت عز فرمود: اطاعت از طر  خداى امام باقر ه خهدا کهوج  واجب 
نهد، و اطاعهت نسهبت بهه کیچنهان اجهرا مهن همیرده و در آخرکان امضا  ینیشیآن را در پ

ائش جههارى یههنفههر از ماسههت و دوسههتی نسههبت بههه همههه مهها و امههر خههدا نسههبت بههه اول یههک
ار و حتمهی بهودنی انجهام شهدنی و کمهی متصه  و فرمهانی قطعهی و آشهکشهود طبهق ح مهی

مهان ثهابتی یه اکهسهانی کمبهادا  معلهوم ن در وقتهییاد و موعهدى معهیهم و زکه اى بهیانهدازه
ازى ندهنههد، یههن گونههه بهیچینههها تهو را در برابههر خواسههت خهدا هههآننههد، ک کرا سهب ندارنهد، تههو
ر یهنهد تهو بهر خهدا سهبقت مگکیبندگانش شتاب نمه  واسطه شتابه ه خدا بکن کشتاب م

                                                        
کبر وأن النا یة من أن إسماعیلیوأما ما اعتلت به اإلسماع .1 کان األ کبریجب أن ی  رحمه اهلل  إن ذلك  یفلعمر، کون علی األ

کبر باقی کان األ کان المعلوم من حاله أنه یجب إذا  ، جهب مها ادعهوهیس یبقی بعده فلیاته وال یح یموت فیا بعد الوالد وأما إذا 
کذبا ألن معنی الهنا أن المنصهوق علیب  ال معنی للنا عل کهان یف یفهة الماضهیه خلیهه ولو وقع لکان  قهوم بهه وإذا لهم یمها 

کهذبا ال محالهةیهنلهذ علیکهون الهنا حیفهة فیکن خلیبق بعده لم ی ، مهوت قبه  األول وأمهره باسهتخالفهیوإذا علهم اهلل أنهه ، ه 
کهذبا ألنهه ال فائهد  ف کهون الهنا  . )شهیخ ههذا البهاب یفبطه  مها اعتمهدوه فه، حیه وال غهرض صهحیهلکان األمر بهذلك عبثها مهع 
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گرفتارى ناتوانت ک گفت: امام از یجا خشمگنیدر اد یز ت اندازد.کند و به خاکه  ن شد و 
نهد. کرى یندازد و از جهاد جلهوگیند و پرده را بیه در خانه نشکست یس نکان ما آن خاند

در راه  ه سهزاوار اسهت.کهند و چنهانکه از حوزه خود، دفا  کسی است کامام از خاندان ما 
 1رامونش براند...یم و پیند و دشمن را از حرکتش دفا  یز از رعیند و نکخدا جهاد 

که علتمی از این روایت چنین برداشت بهود تصهور  زیهد منکهر امامهت امهام بهاقر کههایهن شود 
گمان که لزوما  می اشتباه او از تعریف امام بود او  کسی است  دسهت بهه شمشهیر ببهرد و بهه  کرد امام 

 دانست مدعی امامت بود.می جا خود را واجد این ویژگینآجهاد با دشمنان بپردازد و از 

 مشکالت شناخت امام پس از غیبت
گذشت یکی از مطملنهم که  تعیین امام نا بر امام توسهط امهام پیشهین های ترین راهچنان 

گرچهه از سهوی امهام حسهن  است و با وجود چنین نصی شناخت امام سهه  خواههد بهود ایهن نها 
اما در عصر پس از  ن حضرت وجود داشتآدر دوره حضور  نسبت به امام مهدی عسکری

غیبت به دلی  طهوالنی شهدن دوره غیبهت امکهان چنهین نصهی وجهود نهدارد از ایهن رو در دوره یهاد 
کمههک شههده دسههت مهها از یکههی از مهههم کههه بههه  تههوان امههام را شههناخت خههالی مههی نآتههرین معیارهههایی 

گهر و بها همهه  بهه دقهت خواهد بود بنابراین به معیارهای دیگری نیاز خواهیم داشت این معیارها ا
توانند به صورت قطعی موجب شناخت امام شوند بهه صهورتی می شرایط و قیودشان لحاظ شوند

کههه میههان نهها و سههایر . تردیههد در شخصههیت امههام وجههود نداشههته باشههدای کههه ذره البتههه تفههاوتی 
کهه نها امهام بعهد را به گونهه مهی عینهه مشهخاه معیارها وجود دارد این اسهت  کنهد و راه را بهر ههر 

 کننهههد بلکهههه ایهههن نمهههی عینهههه مشهههخاه امهههام را بههههههها بنهههدد امههها سهههایر معیهههارمهههی ویههه أر و تتفسهههی
که وجست که وجهود ان معیهار و شاخصهه می ن معیار را بر امام منطبقآجوگر است  کند و هنگامی 

کرد به این نتیجه کهه فهالن شخصهیت امهام اسهت ویژگهی یهاد شهده باعه  می در امام را احراز  رسد 
                                                        

کتهب مهن أهه  الکوفهة  و یجعفر محمدبن عله یدخ  علی أب نیبن الحس ید بن علیأن ز جعفر یعن أب. 1 دعونهه یمعهه 
أو جهواب مها ، ههذه الکتهب ابتهدا  مهنهم: فقهال لهه أبهوجعفر، أمرونهه بهالخروجی خبرونهه باجتمهاعهم وی ها إلهی أنفسههم ویف

 یجهدون فهیلمها  و به  ابتهدا  مهن القهوم لمعهرفتهم بحقنها وبقرابتنها مهن رسهول اهلل: ه؟ فقالیهم ودعوتهم إلیکتبت به إل
إن ، فقهال لهه أبهوجعفر، ق والضهنك و الهبال یه مهن الضهیهولمها نحهن ف، کتاب اهلل عزوج  من وجوب مودتنا وفرض طاعتنا
و ، عیهن والطاعة لواحد منها والمهود  للجمیاآلخر یها فیجرین وکذلك یاألول یالطاعة مفروضة من اهلل عزوج  وسنة أمضاها ف

فههال ، وأجهه  مسههمی لوقههت معلههوم، قههدر مقههدور وحههتم مقضههی و، وقضهها  مفصههول ،ائههه بحکههم موصههولیألول یجههریأمههراهلل 
جعه  لعجلهة العبهاد وال تسهبقن اهلل یفهنن اهلل ال ، فهال تعجه ، لایغنهوا عنهك مهن اهلل شهیإنههم لهن ، وقنونین ال یستخفنك الذی

تهه و أرخهی سهتر  وثهبط عهن یب یس االمام منا مهن جلهس فهیل: ثم قال، د عند ذلكیفغضب ز: قال، ة فتصرعكیفتعجزك البل
ی، نهیکله ودفهع عهن رعیتهه وذب عهن حریمهه... )  اهلل حهق جههادیسهب یوجاههد فه، الجهاد ولکن االمام منها مهن منهع حوزتهه
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کهمی این اسهاس فهراهم و طهر  ادعاههای بهیهها بستر لغزش و نیز سو استفاده از ایهن معیهار شود 
که از طریق  تهوان می نآشود به عنوان نمونه دانش یکی از معیارهای شناخت امام است دانشی 

کههه در غیههر امههام یافههت کیفیههت دانشههی منحصههر بههه فههرد اسههت  کمیههت و    امههام را شههناخت از نظههر 
ممکهن اسهت شهیادانی بها اسهتفاده از جهه  مهردم از ایهن ویژگهی تعریفهی  شود امها بها ایهن وجهودنمی

کنند و یا بضاعت اندک علمی خود را در قالبی جذاب بهه عنهوان دانهش ویهژه و علهم ئحداقلی ارا ه 
کنند بنابراین تمیز امام از مدعیان و شهناخت امهام در ایهن دوره نیازمنهد دقهت آلدنی به  نان قالب 

 .بودو وسواس بیشتری خواهد 

 ؟نقش امام در شناخته شدن چیست
که پیشوایان معصوم برای دستشناخت امام از طرق مختلفی امکان یابی ایهن پذیر است چرا 

 تههوان بهههمههی بنههدیایههن معیارههها را در یههک تقسههیمانههد مهههم معیارهههای متعههددی را بیههان فرمههوده
کرد.مع  یارهای بیرونی و درونی تقسیم 

که از پیش شهوند امهوری هسهتند بیهرون از مهی از سهوی امامهان سهابق معرفهی معیارهای بیرونی 
و انهدازه  )همهان( و وصهیت )همهان( و سالح (572، 4ش: ج4532)کلینی،  وجود امام مانند نا

مقصههود از معیارهههای درونههی ... امهها و (577، 4)همههان: ج بههر قامههت او رسههول خههدا زرهبههودن 
که در دروهایی شاخصه راسهتگی امهام بهه ایهن آن خود امام وجهود دارد و است قائم به وجود امام 
 کند.می حقانیت امام را فریاد ،با صدای رساها و ویژگیها شاخصه

شهان توسهط مهردم بهر عههده خود امام نقهش پررنگهی در جریهان شهناخته شهدن کهاین مقصود از
کههه در ایههن جریههان اوال   ولههین ن حضههرت اآامههام سههاکت و منفعهه  نیسههت بلکههه  دارنههد ایههن اسههت 
کهه در ایهن میهان میهدان گونهاگون مهی داریشخصیتی است  کنهد و جریهان معرفهی خهود را از طهرق 

گسترههای هم از یک سو دایره هدایت کهاین کند تامی مدیریت گردد و طیهف بیشهتری از  ترامام 
مند شوند و هم از سوی دیگر حجت بر مردم تمام شهود بنهابراین نبایهد تصهور مها از فراینهد ن بهرهآ

کههه  گوشهههآمعرفههی امههام ایههن چنههین باشههد  کههه مههی گیههری و انههزوا را اختیههارن حضههرت   کنههد تهها وقتههی 
کنندای عده و حتهی ها گفته شد برای همه دوره. آنچه خود حق را بیابند و به سمت امام حرکت 

که از یک سو حجت خداوند رساست  در شرایط ُة اْلَباِلَغهُة تقیه است چرا  ِه اْلُحَج  )انعهام:  ُقْ  َفِلَل 
ن بایسهتی حجهت بهر همگهان تمهام شهود و از سهوی دیگهر تقیهه بهه آو به اقتضای رسها بهودن  (408

گذاشتن و انفعال نیست بلکه به معنای اقدام با احتیاط و مخفیانهه اسهت  معنای دست بر دست 
مطلهب یهاد . گیهردمهی کهاره ابراین امام حتی در شرایط تقیه تمام توان خهود را بهرای ایهن مههم بهبن

در هنگهام  شهناخت امهام مههدی مسلله شود هیچ اضطراب و نگرانی نسبت بهمی شده باع 
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کههه در عصهر ظهههور حتههی انههدک مههی منههان ایههن اطمینهان راؤظههور وجههود نداشههته باشهد و بههه م دهههد 
کهه وقتهی ابهام و اشکالی  برای طالبان حقیقت در مسیر شهناخت امهام وجهود نخواههد داشهت چهرا 

گردان اصلی است بدون تردیهد او ایهن که در فرایند معرفی و شناخت امام خود امام مدیر و صحنه
 .مهم را به بهترین صورت مدیریت خواهد نمود

کهارکرد معیارهها ثانیا   کنار معیارههای بیرونهی  که در  ی درونهی نیهز مههم و قابه  باید توجه داشت 
کارایی معیارههای درونهی در شهناخت امهام از معیار گاه  ههای بیرونهی بیشهتر اعتنا هستند و چه بسا 

کهه ههم گفتهه شهده معهر  بایهد ازباشهد چهرا  کهه در علهم منطهق  معهر  اجلهی باشهد براسههاس  چنهان 
  یهاآهاسهت فضهیلتو نورهها و هها امهام خهود منبهع همهه روشهنایی کههایهن ضابطه یهاد شهده بها وجهود

کههه از امههام اجلههی باشههد ایهها امههام بههه لحههاظ وسههعت بیکههران دانههش و مههی کههرد  تههوان چیههزی را فههرض 
و تعهالی اخهالق و  _ن قدرت بر انجهام معجهزه اسهتهای آکه یکی از جلوه_  عظمت و قدرت روحی

کمهاالت انسهانی و تفهاوت  کهه بها از آظرافت و دقت منش و سلوک و سایر  دیگهران سهمان تها زمینهی 
کهه آتواند به روشنی معر  خود باشهد و نمی دارد مهده تها از اخهالق و تربیهت و سیاسهت و آیها امهامی 

گره بگشاید کهار خهود بگشهاید و بهرای معرفهی خهود نمی فرهنگ در حوزه فرد و جامعه  گهره از  تواند 
کهه داللهت درخشهندگی امهام بهر حقانیهت خهوآ ،به اسباب دیگهری نیهاز دارد دش از یها معقهول اسهت 

کمتر باشد  .داللت یک شمشیر یا زره 
کهههه داللهههتش بهههر امامهههت امهههام بعهههد   بنهههابراین صهههر  نظهههر از نههها امهههام سهههابق بهههر امهههام الحهههق 

کههه امههام اجالیههی توسههط امههامی اجههالی دیگههری معرفههیبخههشاطمینههان   تههرین معیارهاسههت چههرا 
 . شود سایر معیارهای بیرونی قاب  قیاس با معیارهای درونی نیستندمی
که وقتی هیثم از امام باقر و برای حادثه بزرگ ای مطالبه نشانه شاید به همین دلی  است 

کهه امهر مهی به این نکتهه بسهندهها جای برشمردن نشانهه کند امام بمی تشکی  دولت حق کننهد 
 :شکارتر استآما از دمیدن فجر صبح 

م یه   ا م  ْب م  ث  ر  ْ   اْلب  یبم  ع 
 
هر   أ

ْعف  ها     ج  ها   ...  :ق  َ     ُقْلهُ   ق  ْصهل 
 
  اَّلُل  أ

 
ه  هُة     یف  م  ال  ا ع  ه   ْمهرم  ه 

 اأْل 
هها      ق 
 
ههر   أ ههْب م  ت 

الص ُ ههْ   بم هها    مم ف  هها    خ  هها    ال   ُقْلههُ   ق  ن    ق  ههنم
هها ف  ن  ْمر 

 
ا أ ذ  ههان   إم ههان   ک  ْبهه ک 

 
ههْ   نی  أ هه م  مم

ل   ف 
ْب م 
 ؛(191 ،1 ج :ش7631 ،ییکل... )الص ُ

گویههد بههه امههام بهاقر کههردم خداونههد شههما را بهه صههالح دارد نشههانه ایههن امههر  هیهثم  عههرض 
کههردم: خیههر فرمودنههد:مههی یهها در صههبح خفههاییآ فرمودنههد: چیسههت؟ امههر مهها  بینههی عههرض 

که ر  داد روشن  . تر از شکافته شدن صبح خواهد بود...هنگامی 

 ؟نقش نیاز و اضطرار مردم به امام در شناخت امام چیست
کهه بهر ورد آدسههت ه را بهای تهوان معیارههای شهناخت پدیهدهمهی نآپایهه  یکهی از مبهانی و اصهولی 



 

 

 07 
 
 

آدر
مام

ا ا
ناخ

ی ش
رها

عیا
 بر م

دی
م

  
             

 وقتهی مهن بهه چیهزی نیهاز پیهدا. اضطرار حالت شهدت یافتهه نیهاز اسهت .پدیده است نآاضطرار به 
  علهم شهیمی ئدهد من به دنبهال چهه هسهتم وقتهی مهن نسهبت بهه مسهامی ن نیاز نشانآکنم می

  جههوالت در مهن شهک  بگیهرد همهین نیهاز نشهانو نیاز بهه برطهر  شهدن ایهن م جه  داشته باشم
که بتواند مجهوالت مهرا در می کردن به دانشمند شیمی است  که مطلوب من دسترسی پیدا  دهد 

کنههد کههه خههود را مههی ن طههر  وقتههی مههن در برابههر خههود افههراد زیههادی راآاز  .ایههن حههوزه برطههر   بیههنم 
گهاهی  بهرایای توانهد پایههمهی کنند همان نیازمی دانشمند شیمی معرفی کهه آ از معیارههایی باشهد 

در علهم شهیمی ههایی برای شناخت دانشمند شیمی الزم است وقتهی مهن نیازمنهد بهه حه  پرسهش
مربهوط بهه ههای گویی به تمهام پرسهشهستم معیار شناسایی دانشمند شیمی توانایی او در پاسخ

کسی توانست تمام س گر  م شهیمی پاسهخ دههد مهن الت مرا در حوزه علهؤاین حوزه است در نتیجه ا
دهنهده بنهابراین نیهاز نشهان. دانشمند علم شیمی است او واقعا   کهاین برم بهمی از این طریق پی

که در آن مطلوب هست معیارند برای شناخت مصهداق واقعهی هایی دمی است و ویژگیآمطلوب 
کردمی راها و این ویژگی ن مطلوبآ  .توان از راه همان نیاز شناسایی 

 شههناخت امههام نیههز ضههابطه یههاد شههده جریههان دارد مههن نیههاز بههه هههدایت دارم و  مسههلله رددر مههو
کفایت کهاین من برایهای داشته کنند   ایهن نیهاز نشهان .کننهدنمی مرا در مسیر ابدیت راهنمایی 
کههه بتوانههد ایههن نیههاز مههرا تههامین نمایههد حههال مههنمهی کههه مههن بایههد بههه دنبههال پیشههوایی بگههردم    دهههد 
ن پیشهوای راسهتین را بشناسهم بهرای شهناخت آمیان مهدعیان بهر اسهاس معیارههایی  خواهم ازمی

کسههی گسههتره ابههدیت باشههد پههس  گههر نیههاز مههن هههدایت یههافتن در    معیارههها همههین نیههاز راهگشاسههت ا
که دانش او می که مسیر مرا از امروز تا ابدیت نآتواند پیشوای واقعی من باشد  گسترده باشد  قدر 

کهه بهرای مهن در ایهن هها سهیبآو هها فراز و فرودها و امکانات و فرصهتتمام  ببیند و از و تهدیهداتی 
گاه  حیات ابدی فراهم است  .ندابنابراین از نیاز معیارها نیز قاب  استخراج. باشدآ

کهه امهام ویژگهیمی گفته شد راآنچه  کهرد  کهه او را از دیگهران ههایی توان با ایهن تعبیهر بیهان  دارد 
کهه وقتهی در امهام ویژگهی منحصهر های شود راهها مین ویژگیکند ایمی متمایز شهناخت امهام چهرا 

کمک ایهن ویژگهی به فردی وجود داشت تهوانیم امهام را از دیگهران مهی که در دیگران نیست ما به 
کنیم راه ب کنهیم وقتهی ها وردن این ویژگیآدست ه شناسایی  که نیاز به امهام را تحلیه   این است 
کردیم این نیهاز و اضهطرار از نظهر عقلهی یهک ویژگهیما وجوه نیاز به ا را در امهام ههایی مام را تحلی  

کهه بایههد امههام چنههین ویژگههیمههی کنههد یعنههی عقهه  از روی ایهن وجههوه نیههاز درکمههی اقتضها هههایی کنههد 
  بنهابراین اضهطرار بهه امهام تولیهد معیهار. شهود معیهار شهناخت امهامهها مهیداشته باشهد و ایهن ویژگهی

کیهد أتهوان علهت تمهی بها ایهن نگهاه. شود بهرای شهناخت معیارههای شناسهاییای مییهکند و پامی
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کهرد ایهن ت کیهد ریشهه در همهان نیهاز و اضهطرار دارد أروایات بهر امهوری مثه  علهم و فضه  را تحلیه  
کهه از علهم و فضه  آدمی جاه  است و بهرای بیهرون آوقتی  مهدن از ایهن جهه  نیهاز بهه امهامی دارد 
کسهی قهدرت می این وقتیباشد بنابری برخوردار کاف که  کهه همهه مجههوالت مهن و آبینم  ن را دارد 

کند این خود نشانه  . است از امامت اوای دیگران را به راحتی ح  
کشف معیارهها از گهاهی مواجهه یکی از ثمرات  کهه مها   شهویم بها روایهاتی مهی ایهن منظهر ایهن اسهت 

 ین حهال از سهند قابه  اطمینهانی برخهوردار نیسهتند در عهانهد را بهرای امهام برشهمردههایی که ویژگی
کههه ایههن یهها خبههر واحدنههد در  تواننههد مبنههای مههی یهها چنههین روایههاتیآبههاره ایههن پرسههش مطههر  اسههت 

 ؟ قضاوت باشند
گر ما از منظر اضطرار بهه امهام بهه که ا کهردیم و ایهن نیازهها مها را بهه  مسهلله پاسخ این است  نگهاه 

کههرد و ن صههفات امههام را خواسههتیم بشناسههیم در ایههن صههورت آاز طریههق  صههفاتی در امههام راهنمههایی 
 .ندان روایات در واقع تایید حکم عق آرساند چون نمی ضعف روایات ضرری به بح 

 ؟ تواند راهگشا باشدمی معیارهای شناخت امام برای چه کسانی
کههه  کههه در خصههوق معیارهههای تشههخیا امههام قابهه  طههر  اسههت ایههن اسههت  پرسههش دیگههری 

کسهانیمعیاره که برای این امر وجود دارد برای چهه  تواننهد مفیهد باشهند و بهه تعبیهر دیگهر مهی ایی 
 داری از معیارهای مورد نظر چیست؟ برشرط بهره

کهه چهرا علیهرغم تبیهین معیارهها، طیهف می پرسش یاد شده را کهرد  توان بهه ایهن صهورت مطهر  
  یهها ایههن نشههانآرفتنههد مههی قابهه  تههوجهی از شههیعیان در عصههر حضههور در تشههخیا امههام بههه خطهها

 مشروط به امر یا امور دیگری است. گیری از معیارهادهد بهرهنمی
که هممی در پاسخ گفت  کلیتوان چنین  که در مقیاس  بهه   انبیهاههای ههدایت دیهن وتر چنان 

احسهاس نیهاز بهه ایهن هها شهود و تها در انسهانهها نمهیصر  عرضه و تبیهین موجهب ههدایت انسهان
کنهد معیارههای تشهخیا امهام نیهز بهه نمی نان را فراهمآشک  نگیرد موجبات سعادت ها هدایت
  یههابی بههه امههام حههقاز سههوی امامههان معصههوم بههرای مههردم تشههریح شههد موجههب دسههت کهههایههن صههر 
کههه در ایههن میههان الزم اسههت عنصههر مطالبهههآشههود نمههی  جههو و احسههاس وگههری، جسههتن عنصههری 

 کننههههد مههههی جوگرنههههد و احسههههاس نیههههازوطالههههب و جسههههت کهههههای بههههه انههههدازهههههها نیههههاز اسههههت انسههههان
کههارایی دارد چنههین افههرادی چشههم بههازتر و ههها شههان بههرای دیههدین ایههن نههو  نشههانهمعیارههها برایشههان 

کمههک. شههان بیشههتر اسههتگیرایههی کنههد در تولیههد معیههار و هههم در دیههدن مههی بنههابراین اضههطرار هههم 
گرفتن ه معیارها و ب  .نهاآکار 
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 ؟معیار شناخت امام باشندتوانند می چه چیزهایی
توانهد آنچه مهی ما نیازمند شناخت مصداق خاصی باشیم،ای به حسب حکم عق  در هر حوزه

در شناخت امهام ههم همهین . و اختصاصات استها ن مصداق خاق باشد ویژگیآمعیار شناخت 
امهام  کهه از اختصاصهات امهام باشهد و در غیهرای ضابطه جاری است بنابراین هر ویژگی و شاخصهه

ن ویژگهی آ کههایهن توانهد راههی بهرای شهناخت امهام باشهد البتهه مشهروط بههمهی وجود نداشته باشهد
گهر امهام ویژگهی خاصهی داشهته باشهد امها در  کهه ا برای ما قاب  دسترسهی و قابه  شهناخت باشهد چهرا 

کشف   ن بهه معرفهت شهخا امهامآتهوانیم از طریهق نمهی ن نداشهته باشهیمآعین حال ما راهی به 
تهوان امهام را نمهی امهام اسهت امها از راه عصهمتههای شویم به عنوان مثال عصهمت از ویژگهی نائ 

که عصمت امری درونی است و ناظران بیرونی ن توانند متصف بودن امهام بهه آنمی شناخت چرا 
کههردن مهی بلهه عصهمت. را تشهخیا دهنهد کارگشها باشهد و معیهاری بهرای بهاز  توانهد از جنبهه نفیهی 
گذشهت آنچهه  از. ن را معیهار قهرار دادآتهوان نمهی ین باشهد امها از جههت اثبهاتیمشت مدعیان دروغ

که برای بهمی روشن وردن معیارههای شهناخت امهام نبایهد متمرکهز بهر روایهاتی شهویم آدسهت ه شود 
« لالمهام عالمهات»یها  (570، 4ش: ج4532)کلینهی، « یعهر  االمهام»تعابیری ههم چهون آنها  که در

کهههه ویژگهههی ... و (252«: الهههف»ش 4535)صهههدوق،  وجهههود دارنهههد بلکهههه فراتهههر از آن ههههر چیهههزی 
 .تواند معیار شناخت امام باشدمی اختصاصی امام باشد
که و نتیجه دیگر این گر در روایات به معیارهایی برای شناخت امام اشاره شده  ن معیارهها آکه ا

در چنهین مهواردی ... در دیگران هم وجهود دارنهد مثه  علهم و فضه  و سهکینه و وقهار علهم غیهب و
گههرفتن ویژگههی کلههی نیسههت بلکههه مقصههود سههطحی ازهههایی معیههار قههرار  ایههن  از ایههن دسههت بههه شههک  
که در انسان در یهک هها مقصود وجود ایهن ویژگهی کهاین عادی وجود ندارد و یاهای صفات است 

م اسهت مهورد نظهر همیشهه معیهار شهناخت امهاههای ویژگهیتر زمینه خاق است و یا به تعبیر دقیق
کههه در یههک سههطح هههایی معیههار اسههت چنههین ویژگههیآنچههه  امهها بههرخال  تصههور مهها اسههت در صههورتی 

ن شهرط و زمینهه آخاصی و یا همراه با یک شرط باشد و یا در یک بستر خاق باشد اما ما چون به 
گمان  .شودمی کنیم خصوصیت مورد نظر روایات در غیر امام هم یافتمی توجه نداریم 

 .توان این روایات را توضیح دادمی گذشتچه آن با توجه به
 طهها   :فقا  االمام؟ بعدی ال  االمام عالمة ما :جعفر ألیب قل  :قا  وه  ب  ةیمعاو
 ؛(182 ،7ج: ش7631 ،ییکل) لع ی وال لهوی وال املنش ، وحس  الوالد 

کههردم: گویههد بهه امههام بههاقرمههی معاویهه بههن وهههب کههه پههس از امههام سههابق عههرض    امهامی 
کی والدت و رشههههد نیکههههو و ایههههن اش چیسههههت فرمودنههههد:یههههد نشههههانهآمههههی  کههههه اههههه  پهههها
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 لهو و لعب نیست.

امههام یههاد شههده اسههت امهها ایههن هههای زاده بههودن بههه عنههوان یکههی از نشههانهدر ایههن حههدی  از حههالل
زاده بههودن نیسههت خصیصههه از اختصاصههات امههام نیسههت بنههابراین مقصههود از طهههاره الههوالده حههالل

که امام از مادر متولدبلکه مقصود  که وقتی  لودگی در او وجهود نهدارد آگونه شود هیچمی این است 
 کند:می مطلب یاد شده را این روایت تایید

  ،7ج: مههههان... )خمتونههها مطههههرا، ولهههدی :عالمههها  عشهههر لالمهههام :قههها  جعفهههر أیب عههه 
 ؛(688-689

 . ید...آمی دنیاامام ده نشانه دارد پاک و ختنه شده به  فرمودند: امام باقر

کهودک بهه دنیها کهه وقتهی  کهه ویژگهی یهاد شهده بهه صهورتی اسهت    این توضیح نیز افزودنهی اسهت 
 یعنی قابله وقتهی چنهین چیهز نهادری را شودمی شود و دهان به دهانمی ید خود به خود نق آمی
البتهه ایهن شهوند و مهی ن مطلهعآشهود و همگهان از مهی بیند داعهی بهرای نقلهش دارد و لهذا فهاشمی

کسههی هههم کههه  کههه مههدعیان در وقههت  توانههد سونمههی ویژگههی بههه صههورتی اسههت  کنههد چههرا  اسههتفاده 
کمههال سههن هههوس ادعههای امامههت کننههد و در چنههین زمههانی قههدرت سههاختن چنههین مههی بزرگسههالی و 

کهه بهرای مهردم قابه   کهاین خصوصیتی را ندارند بر این اساس گفته شد معیار امهام چیهزی اسهت 
 .کندمی مورد طهاره الوالده صدق شناخت باشد در

که به معنهای رشهد و نمهو نیکوسهت نیهز کهه ایهن مهی در توضیح حسن المنشا  گفهت  تهوان چنهین 
 ر در خلق و خو و شخصیت و ذهن است.با بار در بدن است یک ویژگی یک

کهودکی مهی روایهات چنهین برداشهتای از حی  بهدنی از پهاره کهه امامهان معصهوم در دوران  شهود 
 ... .متفاوت از دیگران دارندرشدی 

 أ   مها أمهره مه  أ   یدیس: فقل  عزوج  اَّلل عىل میالکر املولود ه ا: أبوحممد فقا 
 نشهؤی مها ومیهال یف ننشؤ األمئة معاشر أنا علم  أما عمیت ای: قا  و فتبسم ومًا،ی أربع،ن له و
 ؛(169: ق7277 ،طویس... )السنة یف رنایغ

کهه نهزد  به حضرت حکیمه فرمودند: امام حسن عسکری ایهن همهان مولهودی اسهت 
کردنههد: گرامههی اسههت حضههرت حکیمههه عههرض  روزه 08کههه ایشههان سههرورم بهها ایههن خداونههد 

ن حضهرت تبسهم آ )که رشدی غیرعادی دارنهد( بینممی هستند من ایشان را این چنین
کهه مها جماعهت امامهان در یهک روز بهنمی یاآعمه جان  کرده فرمودند: ه انهدازه یهک دانی 

 . کنیم...می سال دیگران رشد

 چنین روایت شده است: و باز از امام حسن عسکری
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إن سهنة، هیعل أىت کم  کان شهر هیعل أىت کان إذا منا الصیب إن: ابوحممد قا   الصهیب و
 صههدوق،... )الرضهها عنههد وجهه  عههت ربههه عبههدیو القههر،ن، قههرأیو أمههه بطهه  یف تکلمیهه منهها

 ؛(219«:  » ش7636
کهودک یهک سهاله اسهت و در شهکم مهادرش سهخن   کودک ما چهون یهک ماههه شهد ماننهد 

 . کند...می خواند و هنگام شیرخوارگی پروردگارش را عبادتمی نآگوید و قرمی

کههه  از حیه  خلههق و خههو و شخصههیت و قههوای ذهنههی نیههز تفهاوت ائمههه  بهها دیگههران ایههن اسههت 
اول بهد اخهالق اسهت  زمون و خطا دارند مهثال  رود و آموال  در این جهات فراز و فمعمولی معهای دمآ

شهود امها امهام از همهان ابتهدا رشهدش مهی کند اول عجول است بعد صهبورمی بعد خودش را اصالح
و از سههیر رشههدی همههراه بهها تعههادل و حسههن برخههوردار اسههت ایههن خصوصههیت منحصههر در  نیکوسههت

کسی از یک حی  از همان ابتدا . معصوم است سیر رشهد نیکهویی داشهته باشهد حتی ممکن است 
کسی از حی  بدنی از همان نخست رشد فوق مثال   کودکی حلیم باشد یا  داشته ای العادهاز همان 

کهودکی از نظهر بهدنی رشههد  أباشهد امها در چنهین مهواردی ایههن حسهن منشه از یهک جههت اسههت یعنهی 
گر از نظهر اخالقهی مناسبی دارد از نظر ذهنی قوی نیست یا از نظر اخالقی این چنین نیست حت ی ا
همهان انسهان حلهیم  در یک بعد ههم برتهری خاصهی داشهته باشهد از ابعهاد دیگهر ضهعیف اسهت مهثال  

جنبهه بهدنی  در امام هست جامعیت است یعنی امام هم ازآنچه  اما... ترسوست یا بخی  است و
 .اخالقی رشدی نیکو داردهای هم همه جنبهنآهم قوای ذهنی و هم خلق و خو 

ک  طول عمردر تو که امام در  که مقصود این است  گفتنی است  اعهم از  ضیح الیلهو و یلعب نیز 
کههه در غیههر امههام  کهودکی، جههوانی و بزرگسههالی اههه  لهههو لعههب نیسهت و ایههن خصوصههیتی اسههت  دوره 

که امهام تفهریح و شهادی و مشهغولیتنمی یافت عهادی زنهدگی ههای شود البته مقصود این نیست 
که همه اینندارد بلکه مقصود ای با هد  است و امام با انتخاب و اراده خود بهرای نیه  ها ن است 

که سه خصوصهیت طههاره الهوالده حسهن  به غایات عقالنی است با توضیحات یاد شده روشن شد 
گفته  که در روایت پیش  گرچه در نظر ابتهدایی در غیهر امهام نیهز آالمنشا و الیلهو الیلعب  مده بودند 

کهه مقصهود شهک  خاصهی ازایهن سهه ویژگهی اسهت می ن روشنآدقت در  شوند اما بامی یافت شود 
 .شوندنمی که جز در امام یافت

 خواهد بود:تر براساس توضیحات یاد شده این روایت نیز قاب  فهم
 نةیبالسههک قهها  االمههر ههه ا صههاح  عههر ی مب عبههداَّلل ألیب قلهه  قهها  ر یههاملغ بهه  احلهها  
 ؛(509: ق7272 صفا ،) ةیوالوص والعلم والوقا 
کردم صاحب این امهر بهه چهه شهناخته گوید به امام صادقمی حارث شهود مهی عرض 

 رامش و وقار و دانش و وصیت.آبه  فرمودند:
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بهه حسهب ظهاهر ایهن  کههایهن امهام برشهمرده شهده بهاههای در این روایت سکینه و وقهار از نشهانه
 :فرمودند منانؤکه امیرمویژگی خاق امام نیست چنان

 (.11 ،15ج: ق7206 ،جملیس) اهلتاهت عند وق،  املؤم 

کهههه در غیرمعصهههوم نیسهههت وقهههار در   بنهههابراین مقصهههود سهههطح خاصهههی از سهههکینه و وقهههار اسهههت 
هاست هرچه ظرفیهت بهاالتر وقهار بیشهتر و ظرفیهت انسهان دمآوابسته به ظرفیت  کامال  ها گرفتاری

کهه درمهی بیشهترهها ریشه در بیهنش او دارد و بهه انهدازه عمهق بیهنش ظرفیهت اوج  شهوند و معصهوم 
کسهیآنمی برایش پیشای علم به حوادث و ظرفیت است حادثه ن وقهار توانهد در حهد آنمهی ید و 

کههه در حادثههه مههی را بههرای تقریههب بههه ذهههن در دوران معاصههر امههام خمینههی .باشههد تههوان مثههال زد 
گهوش ایشهان نرسهد ولهی خواستند رادیهو را بردارنهد تها خبهر حامی حزب جمهوری اطرافیان دثهه بهه 

گهر مها چنهین سهکینه و وقهاری را صهدها  .نویسهممهی امام فرمودند نیاز نیسهت دارم اطالعیهه حهال ا
کردیم  .شود سکینه و وقار امام معصوممی برابر 

 نمونه دیگری از این دست معیارها این روایت است:
 :فقهها  :قهها  االمههام؟ عههر ی مب فههدا  جعلهه  :احلسهه  ألیب قلهه  :قهها  ریبصهه أیب عهه 

 ؛(182 ،7ج: ش7631 ،ییکل) غد یف مبا برخیو... :خبصا 
کهردم فهدایتان شهوم امهام بهه چهه  گویهد: بهه امهام موسهی بهن جعفهرمی ابوبصیر عهرض 
 .دهدمی دهد خبرمی نچه فردا ر آهایی و به به ویژگی...  شوند فرمودند:می شناخته

کهه چنهین چیهزی ینده از آدر این روایت اخبار از  معیارهای شهناخت امهام شهمرده شهده در حهالی 
گذشهت معیهار قهرار در چنین مواردی هم. در غیر امام هم ممکن است یافت شود احیانا   کهه  چنان 

کلی نیست بلکه در یک زمینهه خههایی گرفتن ویژگی اق اسهت و همهراه بها از این دست به شک  
که شرط خاصی است. آ این ویژگی از روی تعلیم از استاد و یا ریاضهت ن شرط عبارت از این است 

 پذیرد.می شنایی با مدعی انجامآاحراز این شرط هم از روی سابقه  .ن نباشدآو امثال 
کههه مهها یههک شههخا را مههی دانههیم او نههزد اسههتادی تعلههیم نگرفتههه و اههه  مههی شناسههیم وهنگههامی 

گهر چنهین شخصهی بها ایهن ویژگهی توانهد راههی مهی داد اخبهار او ینهده خبهرآاز هها ریاضت ههم نبهوده ا
شناسههند بهها او مههی را مههردم مدینههه بههه عنههوان نمونههه امههام صههادق. بههرای اثبههات ادعههایش باشههد

کرده شهیطانی نیسهت ههای نشهینی و ریاضهتدانند اه  چلهمی دانند ومی اش رااند سابقهزندگی 
کسی درس نخوانده وقتی آو به مکتب هم نر ینده خبر آن حضرت در چنین شرایطی از فته و نزد 

کهه بها امهام زنهدگی نکهردهآاین نشانه امامت  ،دهد نیهز انهد ن حضرت است و البتهه بهرای دیگرانهی 
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هههم آنههها  پرسههند و بههرایمههی ینههد و از اههه  مدینههه ایههن مطلههب راآآنههها مههی شههودنمههی مشههکلی ایجههاد
که مستقیما  آهمه است هم بنابراین معیار بودن این ویژگی برای  .شودمی حجت تمام بها  نهایی 

که از چنین ارتباطی برخوردار نبودندآو هم اند امام در ارتباط بوده  .نهایی 

 ؟ یا امام باید همه معیارهای مذکور در روایات را داشته باشد یا احراز برخی کافی استآ
کهه بها وجهود که در زمینه معیارها قاب  طر  است این اسهت  در روایهات  کههایهن پرسش دیگری 

عطهف بهه واو هسهتند یها ها یا این معیارآبرای شناخت امام معیارهای متفاوتی برشمره شده است 
بهرای پهذیرش امامهت شخصهی بایهد تمهام ایهن معیارهها در او احهراز  کههایهن عطف به او یعنی برای

کافی است کهاین شود یا  ؟ احراز برخی 
کرد:توان به چند نکمی در پاسخ به پرسش یاد شده  ته اشاره 

گههر معیارههای مههذکور در روایهات واقعهها   نکتهه اول: کهه ا هههای از ویژگهی نخسهتین نکتههه ایهن اسههت 
که جز در امام یافهت شهدند بهه حکهم عقه  وجهود ههر یهک از نمهی امامان معصوم بودند به صورتی 

 تواند دلی  امامت او باشدمی این معیارها در امام به تنهایی
که پیشوایان معصوم برای امام معیارهایی را برمی نکته بعدی ا نکته دوم: که وقتی  ین است 

کههه بههرای  امههام در مقههام واقههع همههه ایههن معیارههها را دارد و اساسهها   شههمارند طبیعتهها   معقههول نیسههت 
شناخت امام خصوصیات متعددی برشمرده شهده باشهد بها ایهن وجهود امهامی یهک یها چنهد مهورد را 

کههه امههام اسههت تمههام ایههن مههی در واقههع بهها هههم جمههعههها نداشههته باشههد بنههابراین معیههار کسههی  شههوند و 
را در واقههع دارد و لههو بههرای مهها بههه عنههوان نههاظران بیرونههی وجههود تمههام ایههن معیارههها در امههام ههها معیار

 .احراز نشود
کهه عهدم ضهرورت احهراز  نکته سوم: گفتهه اسهت ایهن اسهت  که نتیجه نکته پیش  سومین نکته 

کهه همه معیارها غیر از احراز ع گهر فهرض بهر ایهن باشهد  دم وجود یک یا چنهد معیهار اسهت بنهابراین ا
که مدعی امامت یک  گر برای ما احراز شد  احراز تمام معیارها برای اثبات امامت شرط نیست اما ا

گفت او امام نیستمی یا چند مورد از معیارهای مذکور را ندارد به یقین  . توان 
کهه بهه لحهاظ عالمیهت برخهی از مهی ات چنین اسهتفادهاز روایای از ظاهر پاره نکته چهارم: شهود 

  بههه تنهههاییآنههها  معیارههها دارای ویژگههی خاصههی هسههتند و بههه همههین دلیهه  بههرای شههناخت امههام بههه
کههرد یعنههی از وجههود ان معیههار خههاق در شخصههیمههی کتفهها   تههوان فهمیههد او امههام اسههت مههی تههوان ا

گرچههه سههایر معیارههها در او احههراز نشههود بههه عنههوان نم  چنههین تعبیههری  ونههه دربههاره سههالح پیههامبرا
 وارد شده است:
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  مهه   جهه  بهها  عههىل التههابو  وضهه  إذا التههابو  مبنتلههة نههایف السههال : جعفههرأبههو قهها 
 اإلمامة؛ دا   دا   ما ثیح السال  ک ل  املل  اوىت قد و  یإسراهبی

  اسهت، چهون یاسهرائیصهندوق در بنه یان ما، به منزلههسالح در م فرمودند: امام باقر
ز بهه او یهن ییگرفت، فرمهانروای  قرار میاسرائیاز بن یدِر خانه مرد یهرگاه صندوق جلو

کجهها باشههد، امامههت همههانیز چنههیههسههالح ن. شههدیداده مهه . )صههفار، جاسههتن اسههته هههر 
 (584ق: 4080

إسهراه کانه   ،یإسهراهبهی یف التهابو  مثه  نایف السال  مث  إمنا: ق، ی أباعبداَّلل   یبنو
 اإلمامة؛ أوىت منا السال  هیإل صا  مف  النبو  أوتوا باهبم عىل التابو  وجد  یباه ی أ

 فرمههههود: داسههههتان سههههالح در خانههههدان مهههها، داسههههتان تههههابوت اسههههت در  امههههام صههههادق
داده آنهها  شد، نبوت به یدا میه پک  یاسرائیاز بن یتابوت بر دِر هر خاندان.  یاسرائیبن
. )کلینهی، سهالح بهه دسهتش برسهد، امامهت بهه او داده شهود  هکهس از ما هم کشده هر یم

 (557، 4ش: ج4532

کههه بههرای امههام ذکههر شههده از خههرین نکتههه در ایههنآ نکتههه پههنجم: گههر معیههاری  کههه ا  بههاره ایههن اسههت 
کهه ها ویژگی و اختصاصات امام نباشد و از طر  دیگر از ظاهر روایت و نحوه بیان حدی  برنیاید 

کفایهتمعیار خاصی به تنهای کهالم مهی ی برای شناخت امام  کنهد در ایهن صهورت بهه لحهاظ داللهت 
که مقصود اجتما  همه عال کهه ئهم این احتمال وجود دارد  م باشد و هم این احتمال وجود دارد 

گفتههئهن عالآالبهدل مقصود وجود علی شهود عسه  خهوب چنهد مهی م باشهد بهه عنهوان مثهال وقتهی 
گر  که ا ن عسه  خهوب اسهت ولهی آرا داشهت هها ن نشانهآعسلی همه نشانه دارد مقصود این است 

گفته که بهرای بخیه  بهودن ها شود انسان بخی  فالن نشانهمی وقتی  را دارد مقصود این نیست 
 همهه را بها ههم بایهد داشهته باشهد بلکهه وجههود برخهی نیهز نشهانه بخه  شخصهیت مهورد نظهر اسههت و 

که طبق فرض قرینهنآاز  که ای جا  کهه در چنهین موضهعی مقصهود وجود ندارد  نشهانگر ایهن باشهد 
کهه و در در چنین موضعی باید قدر متیقنآنها  البدلاجتما  معیارهاست یا وجود علی کنیم  گیری 
کردنمی نتیجه تا همه معیارها احراز نشوند  .توان به امام بودن مدعی امامت یقین حاص  

کهه اوال  می باره سه نچه امر را در اینآ گفهت کند این اسهت  کهه مهی گهوومها دربهاره روایهاتی  کنهیم 
کهه دوره های ناظر به راه عمدتا    کههایهن ن بهه سهر امهده وآشناخت امام در عصهر حضهورند عصهری 

در  ثانیها   .شهدند مشهک  فعلهی مها نیسهتنائه  مهی هایی به شناخت مصداق اماممنان از چه راهؤم
کهافی بهوده و احهراز و اختصاصهی وجهود داشهته و همهین بهراههای هر امامی نشهانه ی شهناخت امهام 

ثیری در جریان شناخت امام نداشته اسهت بهه عنهوان نمونهه أعدم احراز معیارهای دیگر چندان ت
تههر مشههروط بههه فقههدان عیههب از اختصاصههات اسههت و یهها برخههورداری از دانههش معیههار فرزنههد بههزرگ
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کهه جهز در امهام یافهتههایی نامحدود از ویژگی گذشهت در چنهین  شهود و ههم چنهاننمهی اسهت  کهه 
کافی است  .معیارهایی به حکم عق  وجود یک معیار برای شناخت امام 

وایددات م بددون بدده دوره حضددورند و کدددام م بددون بدده  کدددام یدد  از معیارهددای یدداد شددده در ر
 ؟عصر غیبت

کنیم و ببینهیم ضابطه در این که بررسی  گونههآباره این است  کهه فقهط در ای یها معیهار بهه  اسهت 
توانههد مههی در عصههر پههس از غیبههت هههم کهههایههن توانههد موضههوعیت داشههته باشههد و یههامههی عصههر حضههور
گر از قسم اول بهود معلهوم .و برای شناخت امام اثربخش باشد وجود داشته شهود معیهار مهورد مهی ا

ای کهارایی نخواههد داشهت پهاره نظر برای عصر حضور بوده است و برای شناخت امام مهدی
که مخصوق   دوره حضورند بدین قرارند:از معیارهایی 

کهه مربهوط بهه : فرزند بزرگ امام پیشین بودن. 4 خصوصیت یاد شده یکهی از معیارههایی اسهت 
که امام حاضر فرزندانی دارد و مردم آنها امهام را  خواهند از میانمی عصر حضور است یعنی زمانی 

کننههد آ کههه از دیگههران بههزرگشناسههایی  در عصههر پههس از غیبههت  تههر اسههت امههام اسههت امهها ایههن معیههارن 
که علیرغم اسهت امها  فرزند بزرگ امام حسن عسکری امام مهدی کهاین کارایی ندارد چرا 

کسههی کههه مواجههه بهها  کههه ادعههای مهههدی بههودنمههی مهها بههه عنههوان نههاظران بیرونههی    کنههدمههی شههویم 
کهه بهه دلیه  فاصهلتوانیم از راه فرزند بزرگنمی ه طهوالنی تر بودن به امامت ایشان پی ببریم چهرا 

کهه در عصهر نآتوانهد نمهی غیبت چنین چیهزی قابه  احهراز نیسهت از ایهن رو معیهار یهاد شهده چنهان 
 .حضور راهی برای شناخت امام بود در عصر پس از غیبت نیز چنین باشد

کسهی  کهاین شناخت امام وصیت است وصیت یعنیهای یکی از راه: وصیت. 5  امهام پیشهین 
دار امههور امهام قبهه  باشهد در روایههات را بهه عنهوان وصههی خهود انتخههاب نمایهد تهها بعهد از رحلههت عههده

که همگان از  ن اطهال  دارنهد آمتعددی وصیت به وصف ظاهره توصیف شده است یعنی وصیتی 
کرد مردم بگویند به فال کسی وصیت   .نیو چون از مردم شهر پرسیده شود امام پیشین به چه 

 ه؟یهعل احلجة ما له،ی املدع االمر، ه ا عىل املتوث  :عبداَّلل ألیب قل  :قا  عبداالعىل
 أحهد یف جتتمه  ، احلجهة مه  ثالثة :فقا  عىل أقب  مث :قا  واحلرام، احلال  ع  س  ی :قا 
 که،نیو السهال  عنهده که،نیو قبلهه کان مب  الناس أوىل ک،نی أن االمر ه ا صاح  کان إال

 مهه  إىل :انیوالصههب العامههة عهنهها سهه ل  نههةیاملد قههدم  إذا الههیت الظههاهر  ةیالوصهه صههاح 
 ؛(185-182 ،7ج :مهان) فالن ب  فالن إىل :قول،نیف فالن؟ أوىص

رده کهه منصب امامت را غصب ک یسکردم: کعرض  د: به امام صادقیگو یعبداالعل
حههالل و حههرام از او   دربههار»بههر رد  اوسههت؟ فرمههود:  یلههینههد، چههه دلکیو بههه نههاحق ادعهها مهه



 

 

اره 
شمهه

م، 
زده

 سی
سال

51
ییز 

، ها
181

3
 

    
 

 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 

ه جهز در صهاحب امهِر امامهت، ک  هست یسه دل»رد و فرمود: کسپس به من رو «. بپرسند
ش از خهود، سهالح نهزد اوسهت و یِن مهردم اسهت نسهبت بهه امهام پهیده سهزاوارتریهایفراهم ن

و  یمهام وارد شهوه چهون در شههر اک یاو مشهور است، به صورت  ت امام سابق درباریوص
که وصیان بپرسکودکاز عموم مردم و  ند: بهه فهالن پسهر یگویرده؟ مکت ی: فالن امام به 

 «.فالن
 فقها  بعهده؟ی اله  عهر ی مب االمهام مها  إذا :الرضا احلس  ألیب قل  :قا  نصر أیب اب 

کبر ک،نی أن مهنا عالما  لالمام  الرکه  قهدمیو ة،یوالوصه الفضه  هیهف که،نیو هیهأب ولد أ
 ؛(مهان) فالن إىل :قا یف فالن؟ أوىص م  إىل :ق، یف

بهه  یرد، اماِم پهس از ویردم: چون امام بمکعرض  د: به امام رضایگوینصر میابابن
ن فرزنهِد پهدر یتهره بهزرگکهنیهدارده از جملهه ا یامام عالمات»شود؟ فرمود:  یچه شناخته م
نههد و یآ یمسههافران مهه ه جماعههتکهه یت اسههت، بههه طههوریلت و وصههیفضهه یاوسههت و دارا

کهههه وصههه (ردکهههه وفهههات کههه)پرسهههند: فهههالن امهههام  یمههه  نهههد: بهههه یگو یرد؟ همهههه مهههکهههت یبهههه 
 «.س...کفالن 

کهه ایهن معیهار نیهز مربهوط بهه عصهر حضهور اسهت و در  با توجه به توضیحات یاد شده روشن شد 
کهرد  توان به استناد این معیار امامت امام مهدینمی عصر پس از غیبت کهه را شناسایی  چهرا 

که امام عسکری گر بپذیریم  وصهیت  شهان بهه امهام مههدیدر زمان حیات شریف حتی ما ا
کرده باشند در عصر ظهور چنین معیهاریآ ن حضهرت باشهد آتوانهد راههی بهرای شهناخت نمهی شکار 

کههه در عصههر کسههانی  کههه بهها توجههه بههه فاصههله زمههانی طههوالنی ایههن دو دوره بههرای    ظهههور زنههدگی چههرا 
 امام قب  به امام بعد وجود ندارد.شکاری از آ کنند وصیتمی
کهه در روایهات بهرای شهناخت امهام بیهان شهده نها اسهت یعنهی تصهریح : نا. 5 معیار دیگری 
 ام سابق به امامت امام پس از خود.ام

 :خبصها  :فقها  :قها  االمهام؟ عهر ی مب فدا  جعل  :احلس  ألیب قل  :قا  ریبص أیب
 ،7ج :مههان) ...حجهه مهیعله لتکه،ن هیهال باشها ه هیهف هیاب م  تقدم قدیی بش فانه أوهلا أما
 ؛(182
گویابوبص ت شوم! امام به چهه شهناخته یردم: فداکعرض  د: به حضرت ابوالحسنیر 

که سهابقا  یم از سهوی پهدرش بیهان  شود؟ فرمود: به چند ویژگی اولینش به مطلبی است 
کرده تا حجت بر مردم باشد...  . شده و به او اشاره 

کهه این معیار نیز هم کسهانی  کهه  کارایی نهدارد چهرا  چون دو معیار پیشین در عصر پس از غیبت 
نسهبت بهه ایهن  امهام حسهن عسهکری کههایهن کننهد راههی بهرای احهرازمهی در عصر ظههور را درک
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که مدعی است همان امام مهدی  . است نصی داشته ندارند شخا خاق 
 .شناخت امام استهای طهارت مولد یکی دیگر از راهطبق برخی از روایات : طهارت مولد. 0

إذا خمتونها، مطههرا، ولهدی :عالمها  عشهر لالمهام :قها  جعفهر أیب ع   األ ض عهىل وقه  و
 ؛(688 ،7ج: مهان... )نیبالشهادت صوته  افعا  احته عىل وق 

قهرار  ید و هنگامآمی پاک و ختنه شده به دنیا امام ده نشانه دارد:: فرمودند امام باقر
کف دست بر زمین  . کند...می گذارد و صدایش را شهادتین بلندمی گرفتن بر زمین 

کههه چگونهههه ویژگههی یههاد شهههدهپههیش از ایههن در ایهههن   توانههد راههههی بههرای شههناخت امهههام مههی بههاره 
در ادامهه روایهت آنچهه  رسهد طههارت مولهد ومهی باشد اندکی توضیح داده شد با این وجهود بهه نظهر

کهه در عصههر پهس از غیبهتامهده خصوصهیاتی  تواننههد موجبهات شهناخته شهدن امههام را نمهی هسهتند 
کننههد چههرا در ایههن عصههر بههرای مههردم احههراز ایههن ویژگههی کههه صههدها سههال پههیش ر  داده ههها فههراهم 

 . غیرممکن است

 گی ینتیجه
گذشت برخی از پرسشآ که پاسخ به نچه  له لای از زوایهای مسهتواند بر پارهمی نهاآهایی بودند 
تهری بینهی افهزونن نور بیافکند و ورود به این بح  را همراه بها روشهنآاخت امام و معیارهای شن

که هرچه بتوان درباره این دست از مسها بنهدی دقیهق  مقهدماتی بهه جمهعئقرار دهد روشن است 
 تر خواهد بود.ن دقیقآتر و فهم روایات مربوط به له راحتلتری رسید ح  اص  مس
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