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راهنمای تدوین مقاالت
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ج) تذکرات
ا
 .1نظر یات مندرج در مقا ت ،ال اما بیان گر دیدگاههای مجله نبوده و مسلئولیت آن بله عهلد
نویسند آن است.
 .2مجله در ویرایش ،تلخیص ،پذیرش یا رد مقا ت آزاد است.
 .3مقا ت ارسالی به هی وجله پل فرسلتاده نمیشلوند و نویسلنده محتلر میتوانلد پلیش از
ارسال ،از مقاله خود کپی تهیه کند.
 .4نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ ب مانع است.
 .1از نظر یات اندیشمندان ،جهت ارتقای کیفی مجله استقبال میشود.

The place of the doctrine of Mahdaviat and waiting in the creation
of Islamic civilization from the perspective of Imam Khomeini
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Abstract
Mahdaviat has an important place in the pure culture of Islam. One of the main
issues among Islamic thinkers is the relationship between Mahdism and Islamic
civilization. In the meantime, analyzing the views of Imam Khomeini as the
founder of the Islamic Revolution is very important. The problem of the present
study is that what were Imam Khomeini’s opinions about the relationship
between Mahdaviat and anticipation with Islamic civilization? Using a
descriptive method and analyzing the statements of Imam Khomeini, this paper
seeks to examine his views and thoughts in this regard. The research findings
show that Imam Khomeini believed in a strong and firm connection between
anticipation and Mahdaviat with Islamic civilization. Based on this approach,
Imam Khomeini has taken measures in this field, which include:
institutionalizing the concept of Mahdaviat in various dimensions of society;
Elimination of misconceptions about this concept, especially in the sociopolitical dimension; The plan to form a government and establish a civilization
in the shadow of this religious teaching; And explanation of the difference
between Islamic civilization and Mahdaviat with Western civilization.
Keywords: Mahdaviat, waiting, Islamic civilization, Imam Khomeini
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جایگاه آموزه مهدویت و انتظار در ایجاد ّ
تمدن اسالمی از دیدگاه امام
1
خمینی
حسین آشوری
مهدی محمدی

2

تاریخ دریافت11/8/1 :

چکیده
در فرهنگ

3

تاریخ پذیرش11/11/11 :

نگگاب اسگالم مهگگدویت جایگگاهی مهگگم دارد .از مباحگگن اساسگی میگگان اندیشگمندان اسگگالمی ،نسگگبت

میان مهدویت و تمدن اسالمی است .در این میان واکاوی دیدگاه امام خمینی به عنگوان بنیانگگرار انقگالب

اسالمی اهمیت بسیاری دارد .مسئله پژوهش حاضر این است که امام خمینی چه نسبتی میگان مهگدویت و
انتظار با تمدن اسالمی قائل بود؟ این نوشتار ،با استفاده از روش توصیفی و تحلیل بیانات امام خمینی  ،در

پی بررسی دیدگاه و اندیشه ایشان در اینباره میباشد .یافتههای تحقیق نشگان مگیدهگد کگه حضگرت امگام

بگه پیونگگد و یگق و مسگگتحکمی میگان انتظگگار و مهگدویت بگگا تمگدن اسگگالمی قائگل بگگود .امگام خمینگگی بگر مبنگگای
همین رویکرد ،اقداماتی را در ایگن زمینگه انجگام داده اسگت کگه عبارتنگد از :نهادینگه کگردن مفهگوم مهگدویت در

ابعگگاد مختلگگم جامعگگهز زدودن انگارههگگای طلگگط دربگگاره ایگگن مفهگگوم بگگهویژه در بعگگد سیاسگگی اجتمگگاعیز طگگر

تشکیل حکومت و تأسیس تمدن در سایه این آموزه دینیز و تبیین تفاوت تمدن اسالمی و مهگدوی بگا تمگدن

طرب.

واژگان کلیدی :مهدویت ،انتظار ،امام خمینی  ،تمدن اسالمی.

 .1ایگگن مقالگگه برگرفتگگه از طگگر پژوهشگگی تمگگدن اسگگالم از دی گدگاه امگگام خمین گ بگگه شگگماره 46773453اسگگت کگگه بگگرای
صندوق حمایت از پژوهشگگران و فنگاوران کشگور (وابسگته بگه معاونگت علمگی و فنگاوری ریاسگت جمهگوری) انجگام شگده
است.
 .2فار غالتحصیل دکتری ادبیات عرب دانشگاه خوارزمی و سطح سه حوزه علمیه قم ،ایران(نویسنده مسئول).
 .3عضو هیئت علمی گروه تاریخ اسالم دانشگاه بینالمللی اهلبیت قم ،ایران(.)M.mohamadi.abu@gmail.com

مقدمه

عقیگده بگه مهگدویت و بگاور بگگه ظهگور و قیگام مهگدی موعگگود

 ،بگهعنوان نجگاتدهنگده عگگالم

بشریت و اصالحگر موعود ،باور و اعتقادی اسالمی است کگه براسگاس کتگاب و سگنت پدیگد آمگده و

همه مسلمانان پیشین و پسین ،بر آن اتفاقنظر دارند .این باورداشگت ،بگهعنوان اندیشگه اصگیل

اسالمی ،بر پایگه اسگتوارترین دالیگل عقلگی و نقلگی بنگا نهگاده شگده و هگی یگ

عدهای اندك به انکار و یا تردید آن نپرداخته است( .کارگر)462 :4838 ،

از مسگلمانان بگه جگز

آمگگوزه مهگگدویت میتوانگگد از طریگگق ترسگگیم آینگگدهای دسگگتیگگافتنی در شگگکل دادن بگگه جگگوهره و

روح حگگاکم بگگر تمگگدن جدیگگد اسگگالمی نقگگشآفگگرین باشگگد و بهمثابگگه ی گ

سگگتاره راهنمگگا ،راهنمگگای

جوامگگا اسگگالمی بهسگگوی جامعگگه کمگگالیافتگگه و برخگگوردار از تمگگدن آرمگگانی بگگه شگگمار آیگگد( .الگگویری و
برزویی )24 :4844 ،این مقاله در پی پاسخ به این سوال اصلی است که حضرت امام خمینگی
نسبت به نقش مهدویت و انتظار در ایجاد ّ
تمدن اسالمی چگه دیگدگاهی داشگتند؟ هگم اکنگون کگه

اندیشه نوسازی تمدن اسالمی رونق یافتگه و انقگالب اسگالمی ایگران ،بگه عنگوان انقگالب زمینگهسگاز

ظهگگور ،در مسگگیر تمگگدنسگگازی نگگوین اسگگالمی قگگرار گرفتگگه اسگگت ،تببگگین اندیشگگههای نگگاب امگگام
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خمینی بسیار مهم است.

تگگاکنون ا گگر مسگگتقلی در زمینگگه ایگگن موضگگو تگگدوین نشگگده اسگگتز ب گا ایگگن حگگال در برخگگی آ گگار

ابعادی از موضو مورد بررسی قرار گرفته است :رضگا شگجاعیمهگر( )4832در مقالگه «مهگدویت در

کگگالم سیاسگگی ام گگام خمینگگی » مطال گگو خگگوبی دربگگاره موض گگو تحقیگگق آورده اس گگت ولگگی ابع گگاد
گوناگون موضو را بررسگی نکگرده و چنگانکگه از عنگوانش پیداسگت ،بیشگتر بگه بعگد سیاسگی مقولگه

مهدویت از دیدگاه حضرت امگام پرداختگه اسگت .ابگراهیم شگفیعی سروسگتانی( )4826در مقالگه

«انتظار در اندیشه امام خمینی » ضمن تبیین برداشتهای متفاوت ازموضگو انتظگار فگر  ،بگه
بیان دیدگاه حضرت امگام بگه ایگن موضگو پرداختگهز ولگیکن نسگبت انتظگار بگا تمگدن اسگالمی را

تبیین نکرده است .مهدوی و جعفرپگور ( )4834در مقالگه «تگأ یر انقگالب اسگالمی در احیگای آمگوزه

های مهدویت» به تبیین تأ یر انقالب اسالمی در انتظار ایسگتا و زمینهسگازی ظهگور پرداختگهانگد و
بگگه نقگگش امگگام خمینگگی در ایگگن زمینگگه اشگگاراتی دارنگگدز لکگگن بگگه همگگه ابعگگاد تمدنسگگازی اشگگاره

نکردهاند.

مجموعه مقاالت «مهدویت و رهیافت تمدنی :کاوشهایی نظری و راهبردی در تمگدن نگوین

اسالمی( »)4842حاوی مقگاالت برگزیگده یگازدهمین همگایش بگینالمللگی دکتگرین مهگدویت اسگت

که در آن راهبردها و راهکارهای فرهن

و تمدن زمینهساز ظهور بحن و بررسی شده است ،لکن

مقالهای این موضو را از دیدگاه حضرت امام بررسی نکرده اسگت .ابوالفضگل هگدایتی()4848
در کتاب مهدویت در منظر امام خمینی در چهار بخش موضو مهدویت از دیدگاه حضگرت امگام
را بررسگگی کگگرده اسگگت .در بخگگش اول بگگه سگگیمای مهگگدی موعگگود

طیبت حضرت مهدی

 ،در بخش سوم به قیام مهدی موعود

انقالب مهگدوی بگا انقگالب اسگالمی از منظگر حضگرت امگام

 ،در بخگگش دوم بگگه دوران

و در بخش چهارم به پیونگد

پرداختگه اسگت .چنگانکگه از عنگاوین

بخشهگای کتگاب پیداسگت ،نویسگنده تنهگا در بخگش چهگارم کلیتگی از نسگبت انقگالب مهگدوی و
انقالب اسالمی را تبیین کرده و به موضو تمدن اسالمی نپرداخته است.

ن وآوری مقاله حاضر در این است که افزون بر بررسی اجمالی مهدویت و انتظگار از دیگدگاه امگام

تمدن و نسبت آن با فقه و اخالق

تمگگدن از مگگادۀ «مگگدن» بگگه معنگگای زنگگدگی شهرنشگگینی اسگگت .ایگگن واهه ترجمگگه واهه انگلیسگگی

 Civilizationب گگه معن گگی م گگرتبط ب گگا  Civilب گگه معن گگی ش گگهر و شهرنش گگینی اس گگت .در لفگ گ عرب گگی

«حضاره» به معنای حاضر در برابر بدوی و بادیه است .بدین ترتیو معنای تمگدن در زبگانهگای
گونگگاگون در شهرنشگگینی مشگگترک اسگگت .دربگگاره تمگگدن و تعگگاریم و مصگگادیق آن ،تفگگاوت آن بگگا

فرهنگ

و سگایر مطالگو ،نظگگرات گونگاگونی وجگود دارد .امگا در پیگگدایش مفهگوم آ کادمیگ

تمگگدن

اشتراک زیادی در مورد شهرنشینی و خلق شهری است .این تعریم از آن جهت بیان شگده اسگت

که تمدن خاستگاه شهری و وابسته به قوانین انوبه آن بوده است .از این رو تولیدات مادی کگه

در ارتکاز جمعی علمای آلمان بگه معنگای تمگدن گرفتگه شگده(ر .ک :رهگدار و دیگگران58 :4833 ،

به بعد) و یا دستاوردهای مادی و معنوی که در تعریم علمای انگلسگتان و آمریکگا داشگته اسگت،

همگگی خواسگگتگاه شگهری داشگگته و بگه دنبگگال نظگم ناشگگی از قگوانین شگگهری پدیگد آمدهانگگد ایگگن در

ّ
جایگاه آموزه مهدویت و انتظار در ایجاد تمدن اسالمی از دیدگاه امام خمینی

خمینی  ،به تبیین نسبت این مقوله با تمدن اسالمی پرداخته است.

حگگالی بیگگان شگگده اسگگت کگگه در زنگگدگی روسگگتایی یگگا عشگگایری قگگوانین مگگدون نظگگام بخگگش اجتمگگا

نبودند.

9

رابطه شهر و قانون با تمدن

درباره شهر تعاریم متفاوتی ارائه شده است که هر ی

از دانشگمندان علگوم مختلگم از جهتگی

به آن پرداختهانگد .در یکگی از معگرو تگرین تعگاریم کگه توسگط جامعگهشناسگان ارائگه شگده اسگت،

شهر محل زندگی ی

جانشین است که بگه علگت جمعیگت زیگاد ،کارهگا شگکل تخصصگی بگه خگود

گرفتهان گگد .ای گگن در ح گگالی اس گگت ک گگه در زن گگدگی روس گگتایی بس گگیاری از احتباج گگات ف گگردی در درون
خگگانواده و تولیگگدات خگگود آنهگگا بگگرآورده مگگیگگگردد .بگگرای انتظگگام جامعگگه خگگرد روسگگتایی مراقبگگت

اجتمگگاعی از طریگگق عگگر و قواعگگد اخالقگگی امکگگانپگگریر اسگگت امگگا در جامعگگه گسگگترده شگگهری و
تخصصی شدت کار در آن ،برای ایجاد نظم از قانون مدونی پیروی میکند که بگا دقگت شایسگت
و ناشایسگگت را در هگگر کگگاری مشگگخص کگگرده اسگگت .از ایگگن رو تگگدوین قگگوانین انویگگه و پی یگگده

سامانبخش زندگی شهریاند .داشتن قانون و به بیان دقیقتر نهاد قضاوت ،وجه تمایز شگهر از
روستا است .در تمدن اسگالمی فقگه اسگاس قگانون را تشگکیل داده اسگت .فقهگا بگا مشگخص کگردن

حگ گگدود و شایسگ گگت و ناشایسگ گگت قگ گگانونی ،نظگ گگم را بگ گگرای جامعگ گگه بگ گگه همگ گگراه مگ گگیآورنگ گگد ایجگ گگاد

شهرنشینی(تمدن) اسالمی بدون نظم فقهی تقریبا امری ناممکن است زیرا برای اسگالمی بگودن
تمدن ،فقه به عنوان امر قانونی ضروری است.
نظم اخالقی و تمدن
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بگگا وجگگود اهمیگگت قگگانون و نهگگاد داوری بگگرای نظگگم اجتمگگاعی و تمگگدن آن گگه کگگه در مصگگادیق

تمدن نمایان استز سطح کالن زنگدگی اجتمگاعی بشگر تنهگا بگا قگوانین انویگه نظگم پیگدا نمگیکنگد

بلکگه بگگه میگزان قابگگل تگوجهی سگگاختارهای اجتمگاعی و نهادهگگا بایگدها و نبایگگدهایی را بگه اعضگگای

خود تحمیل مینمایند .این نگاه در میان جامعهشناسان کارکردگرا رواج زیادی داشگته اسگت .در
این میان امیل دورکهیم به عنوان یکی از برجستهترین نظریهپگردازان کگارکردگرا نقگش مهمگی در

تبیین اخالق به عنوان نظمدهنده اجتما داشته است( .ر.ک :شریعتی)85 :4832،

بگگا وجگگود آنکگگه نظگگرات در مگگورد مفهگگوم شگگهری تمگگدن و کاکردهگگای اخگگالق در نظگگم اجتمگگاعی

نقدهای زیگادی صگورت پریرفتگه امگا در اصگل اینهگا تردیگدی نیسگت کگه قگانون و اخگالق کگارکردی

نظامبخش به جامعه داشگته و موجگو توسگعه آن را فگراهم مگیآورنگد .بگدین ترتیگو در یگ

نگگاه

کلی به این دو مسئله ،سطح کالن تمدن برای پیشرفت خود و ادامه حیات ،نیاز به سازوکارهای

تعریم شدهای در الیحههای گوناگون خود دارد که میزان قابگل تگوجهی از ایگن نظگم را قگوانین و
اخالق حاکم بر جامعه تأمین مینمایند .قگانون بگه دلیگل ضگمانت اجگرای آن از سگوی حکومگت و
بازدارندگی بیشتر در ایجاد نظم شهری بسیار مؤ رتر از اخالق عمل میکند اما هزینههای اندک و
فراگیری اخالق از طریق آموزش و رونگد جامعگهپگریری سگبو مگیگگردد کگه هگر تمگدنی بگرای نظگم

بیشتر از آن بهره گیرد.

از آنجگگایی کگگه کگگم نفگگس و پایبنگگدی بگگه ارزشهگگا در هگگر جامعگگهای نگگوعی کمگگال معنگگوی

محسوب شده و از این جهت مطلوب استز ذهنیت طالگو در مگورد آرمگانشگهر مهگدوی و تمگدنی

که توسط منجی پدید میآید مبتنی بر نظم اخالقی است که دیگن اسگالم در کمگال خگود بگه وجگود

میآورد .این ذهنیت با روایات دلپریری از دوران حکومت حضرت حجت

تطبیقپگریر اسگت

اما عمال ق سمتی از روایات که مربوط به اجبار حکومتی برای احکام الهی است را نادیده میگیگرد.
(محمدی)34 :4842،

آینده روشن جهان از دیدگاه اسالم

دورنمای زندگی انسان در آینده و سرنوشت نامعلوم او در سایۀ مکاتو فکگری مختلفگی کگه در

دهههای گرشته شکل گرفتهاند ،موجو دل نگرانیهای روزافزون او نسبت بگه فگردای نگامعلوم
اگرچه تفکر بهمنظور چارهاندیشی جهت ساخت آیندهای مطمئن ،ویژگی ذاتی انسان در بعگد

فردی و اجتماعی است اما وضگعیت آینگده بشگریت مسگئلهای اسگت کگه سگالها فکگر بشگر رابگهطور
جدی به خود مشغول کرده است .ظلم فراگیر و بیعدالتی ،مسابقه تسلیحاتی با تولید روزافزون

سالحهای مرگبار اتمی،هستهای ،میکروبی ،شیمیایی و ...آینده را در هالگهای از ابهگام فگرو بگرده
و یأس و ناامیدی جامعه جهانی را دربرگرفته است( .اباذری)826 :4838 ،

بگگا وجگگود همگگه انگارههگگای سگگلبی یگگا الاقگگل ایجگگابی نگگامحتوم دربگگاره آینگگده انسگگان ،امگگا رویکگگرد

اسالم به این مسئله به دلیل اتکا بگر وحگی و عگدم امکگان خلگم وعگده الهگی اطمینگانبخگشتگرین

مکتو فکری موجود در عصر معاصر است .اسالم صراحتا از آیندهای روشن سخن می گوید که در

انتظگگار بشگگر اسگگت 1.آینگگدهای کگگه بگگهدور از هگگر گونگگه دطدطگگهمنگگدی و هیگگاهو ،انسگگان را در مسگگیر

سعادت کامل قرار خواهد داد .اسالم از همگان ابتگدا بگا قاطعیگت تمگام ،بگهعنوان وعگدهای الهگی از

آیندهای بسیار روشن و درخشان خبر میدهد که با تکامل فکری و عقلی بشر ،جامعهای کامگل و
پگگاك بگگه نگگام جامعگگه مهگگدوی در ابعگگاد جهگگانی تشگگکیل خواهگگد شگگد .جامعگگهای کگگه در آن از سگگتم و
جن گ

ّ
جایگاه آموزه مهدویت و انتظار در ایجاد تمدن اسالمی از دیدگاه امام خمینی

خود شده است.

و سگگتیز هگگی ا گگری نخواهگگد بگگود و عصگگر زنگگدگی واقعگگی بشگگر در آن زمگگان رقگگم میخگگورد.

(اباذری)826 :4838 ،

 . 1این آینده روشن برای بشریت در اندیشه مقام معظم رهبری همان تمدن اسالمی اسگت کگه مصگداق کامگل آن در زمگان
ظهور و تشکیل حکومت و تمگدن جهگانی مهگدوی خواهگد بود(.سگخنرانی آیگتاهلل خامنگهای ،در جمگا اسگاتید ،فضگال و
طالب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه)4824/72/44 ،

00

براساس این دیدگاه «انسان تدریجا از لحاظ ارزشهای انسگانی بگه مراحگل کمگال خگود ،یعنگی

به مرحله انسان ایگدهآل و جامعگه ایگدهآل ،نزدیگ تر میشگود تگا آنجگا کگه درنهایگت امگر حکومگت

عگگدالت ،یعنگگی حکومگگت کامگگل ارزشهگگای انسگگانی کگگه در تعبیگگرات اسگگالمی از آن بگگه «حکومگگت
مهگگدی» تعبیگگر شگگده اسگگت ،مسگ ّ
گتقر خواهگگد شگگد و از حکومگگت نیروهگگای باطگگل و حیگگوانمآبانگگه و
خودخواهانه و خودگرایانه ا ری نخواهد بود»( .مطهری ،4832 ،ج)44 :54

مهدویت ایدهآلی در آیندۀ نامعلوم برای مسلمانان است که تمام ظرفیتهای دینگی در آن بگه

کمال می رسد .از نگگاه تمگدنی مهگدویت شگکل نهگایی نظگم در جامعگه بشگری اسگت کگه مبتنگی بگر

اخالق و فقه اسگالمی اسگت و از ایگن جهگت کگه شگالوده جهگانبینی اسگالم را بگرای ایجگاد تمگدن در

آینده تشکیل میدهد ،از جایگاه ویژهای در منظومگه فکگری ایگن دیگن برخگوردار اسگت و میتگوان

گفت که مفاهیم ارزشی اسالم بدون وجود این بنیگان صگرفا نظریگهپردازیهگای انتزاعگی بگهدور از
واقعیت است.

دین اسالم ،ویژگیهایی را برای نظریه مهگدویت برشگمرده اسگت کگه در سگایه آن تعگالیم ،بشگر
بگ گگه ی گ گ تمگ گگدن جهانش گ گمول و مبگ گ ّگرا از عیگ گگو و نقگ گگص دسگ گگت مییگ گگازد .ایگ گگن نظریگ گگه یکگ گگی از
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کاربردیترین آموزههای دینی اسالم اسگت کگه پتانسگیل بگاالیی در جهگت حرکگت جامعگه بهسگوی
تمدن مورد قبول اسالم دارد .از این رو ،عدم آ گگاهی و شگناخت از آن ،فهگم مگا را از تمگدن اسگالمی
بگگهعنوان ی گ کلیگگت کگگه شاخصگگۀ پویگگایی دارد بگگا مشگگکل جگ ّگدی روبگگهرو خواهگگد کگگردز بگگرعکس،
رویکرد تمدنی به آموزۀ مهدویت تصگویرگر فهمگی تگازه و ارائگه برداشگتی نوآمگد از نقشآفرینگی ایگن

آموزه در جامعه است( .واسعی و عرفان)448 :4848 ،
مهدویت ،از ی

نگاه تنها به مجموعهای از معار مربوط به امام زمان

محگدود میشگود

که طالبا نیز در نزد مردم ،تحگت تگأ یر جریگان ظهگور و عالئگم و نشگانههای آن اسگت .امگا بگا بررسگی

دقیقتر و جاماتر مجموعگه گزارههگایی کگه در متگون اسگالمی دربگاره آن وجگود دارد میتگوان نگگاه

وسیا تری را به مقوله مهدویت لحاظ نمود .از این منظر مهدویت ،مجموعه معار حگول محگور

امگگام مهگگدی

اسگگت کگگه بگگا خگگود فرهنگگ

خاصگگی را نیگگز بگگه همگگراه دارد .در نگگگاه دوم ،همگگه

موضوعات اسالمی و مسائل فردی و اجتماعی به حوزه مهدویت وارد میشوندز با این تفاوت کگه
همه آنها تحت نظام خاصگی کگه محگور آن حضگرت مهگدی

اسگت سگاماندهی و اولویگتبنگدی

شده ،و به همین جهت ،هم از نظر جایگاه و هم از نظر معرفی ،بازتعریم خواهند شگدز مضگافا بگر

آنکگگه هگگر یگ

از آنهگگا از کارکردهگگای ویگگژهای بهگگرهمنگگد میشگگوند کگگه در طیگگر نظگگام مهگگدوی چنگگین

کارکردی یا مترتو نمیشود و یا اندك خواهد بود( .انقالب اسالمی و مهدویت)6 :4842 ،

این نظریه در میان سایر نظرات و آراء اسالم از بسامد بسیار باالیی برخوردار است که کاربسگت

آن ،راهگشای تمام مشکالت و دطدطههای انسان معاصگر خواهگد شگد .در سگایه چنگین حکگومتی
اس گگت ک گگه جه گگان بش گگریت ،ب گگه س گگعادت و ع گ ّگزت میرس گگد و م گگردم جه گگان از نعمته گگای اله گگی و

موهبتهای طبیعی ،بهطور مساوی استفاده می کنند( .سبحانی ،بیتا)827 :
مهدویت و تمدن در اندیشه امام خمینی

امام خمینی تنها شخصیت اسالمی معاصگر در میگان اندیشگمندان و نظریگهپردازان مسگلمان

اسگت کگه آمگوزه مهگدویت را پایگه و ریشگه مباحگن خگود در زمینگه تئگوریزه کگردن حکومگت و تمگگدن

اسالمی قرار دادز ظرفیتی که کمتر مورد توجه دیگر پژوهشگران این عرصه بوده است.
تحلیل و بازخوانی جامعه براساس فرهن

مهدویت پرداخته و کوشیده است تا با تفسگیر درسگت

از انتظار منجی ،راهی برای برونرفت جامعه از بنبستهای عصگر طیبگت بیابگد( .شگجاعیمهگر،

)446 :4834

او فراتر از تئوریپگردازی تگالش داشگته اسگت تگا مهگدویت را از مباحگن تئوریگ

محگض نجگات

ده گگد و جنب گگه ک گگارکردی ب گگه آن بخش گگدز ک گگارکردی ک گگه ای گگن نظری گگه را در بط گگن جامع گگه و هم گگه

فعالیتهای انسان نهادینه کند .از همین رو ،تعریفگی کگه ایشگان از مقولگه مهگدویت و بگهتبا آن،

انتظگگار عرضگگه می کنگگد ،بگگا مسگگائل اجتمگگاعی ،فرهنگگگی ،سیاسگگی روز ،عجگگین و درآمیختگگه اسگگتز
به گونهای که درک انتظار و مهدویت جز با درک مسائل روز جهان امکانپریر نیست.

امام خمینی از ابتدای مبارزه تفاسیر گوناگونی را از انتظار مورد توجه جدی قرار داد و ضگمن

رد نگرش منفعالنه نسبت به مقوله انتظار ،آن را بهصورت یگ

(شجاعیمهر)442 :4834 ،

سگازوکار فعگالکننگده تبیگین کگرد.

ّ
جایگاه آموزه مهدویت و انتظار در ایجاد تمدن اسالمی از دیدگاه امام خمینی

حضگرت امگام از بگارزترین اندیشگمندانی اسگت کگه براسگاس دیگدگاه فرهنگگی _ اجتمگاعی ،بگه

طر تشکیل حکومت و تمگدن اسگالمی از نظگر امگام خمینگی مقدمگهای اسگت بگرای رسگاندن

آن به دست صاحو اصلی آن حضگرت ولگیعصگر

(پرهیزکگار)464-463 :4848 ،ز از همگین رو

تمگدن و حکومگت اسگالمی کگه در پیشگاظهور تأسگیس میشگود ،صگورت حگداقلی آن در عصگر ظهگور

است .امام خمینی در اینباره میفرماید:

ضرورت اسالم و قرآن تکلیم ما کرده است که باید برویم همه کار را بکنیم .اما نمگیتگوانیم
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بکنیمز چون نمیتوانیم بکنیم ،باید او بیاید تا بکند .اما ما باید فراهم کنگیم کگار را .فگراهم
کردن اسباب این اسگت کگه کگار را نزدیگن بکنگیم ،کگار را هم گو بکنگیم کگه مهیگا بشگود عگالم

براى آمدن حضرت( .امام خمینی :4834 ،ج)42 ،54

مق گگام معظ گگم رهب گگری نی گگز هم گگین اعتق گگاد را دارد و ط گگی یگ گ

میفرماید:

س گگخنرانی خط گگاب ب گگه ش گگیعیان

شما باید زمینه را آماده کنید ،تا آن بزرگوار بتواند بیاید و در آن زمینه آماده ،اقدام فرماید .از
صفر که نمیشود شرو کرد! جامعهای میتواند پریرای مهگدی موعگود

آمادگی و قابلیت باشد( .سخنرانی در )4826/74/52

باشگد کگه در آن

امام خمینی بگا تکیگهبر همگین اعتقگاد ،اقگداماتی را در زمینگه مهگدویت پگیش از پگرداختن بگه

بعد حکومتی و تمدنی آن انجام داده است که حائز اهمیت است .اقگداماتی کگه میتگوان آن را در

چهار مرحله تقسیمبندی کرد:

مرحله اول :نهادینه کردن مفهوم مهدویت در ابعاد مختلم جامعهز

مرحله دوم :زدودن انگارههای طلط درباره این مفهوم بهویژه در بعد سیاسی اجتماعیز

ژپوهشاهیمهدوی 
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مرحله سوم :طر تشکیل حکومت و تأسیس تمدن در سایه این آموزه دینیز

مرحله چهارم :تفاوت تمدن مهدوی بگا تمگدن طگرب کگه در ادامگه بگه هرکگدام پرداختگه خواهگد

شد.

 .1نهادینه کردن مفهوم مهدویت در ابعاد مختلف جامعه

حکومت و تمدن اسالمی ازنظر امام خمینی  ،برداشتن گام در راستای تحقق حکومت مگورد

نظر امام زمان

است که با ظهور ایشان بهطور کامل تحقق خواهد یافتز از همین رو،حضرت

امگگام پگگیش از هگگر چیگگزی تگگالش داشگگت تگگا مفهگگوم مهگگدویت بگگهعنوان یگ
زندگی رسوخ پیدا کند.

امگگام در مگگوارد مختلفگگی نگگام امگگام زمگگان

ملکگگه در تمگگام ابعگگاد

را در گوشگگهگوشگگه اقگگدامات ،سگگخنرانیها و تألیفگگات

خود زنده نگه داشته است و به احیاء ایگن عقیگده اهتمگام بسگیاری دارد .اولگین قگدمی کگه ایشگان
در این راستا برداشتهاندّ ،
موجه کردن و جهت دادن همه حرکات و فعالیتهای انسان در جهگت
این اندیشه است تا جایی که از آن به «وظیفه سنگین» یگاد می کننگد(امام خمینگی :4834 ،ج،3

)248

میتگگوان گفگگت بگگارزترین صگگفتی کگگه ایشگگان از مهگگدویت مگگدنظر داشگگتهاند ،وظیفگگه خطیگگر آحگگاد

مسلمانان نسبت به این مقوله بوده است تا جایی که وی با زدودن هر نگو حگاکمیتی بگر ایگران،

آن را منحص گگرا تح گگت حاکمی گگت و مالکی گگت ام گگام زم گگان

میدان گگد .ای گگن مالکی گگت و حاکمی گگت

مهدوی ،اقتضگای عهگدهدار شگدن وظگایفی توسگط مسگلمانان دارد کگه همگگی در خگدمتگزاری بگه
اسالم و امام عصر

خالصه میشودز خدمتی که منجر به تأسگیس تمگدن حگداقلی اسگالم پگیش

از ظهور خواهد شد .الزمه این خدمتگزاری ،خروج از هیمنگه الفگاظ و ورود بگه عرصگه عمگل اسگت.

امام خمینی خطاب به همه زنان و مردان میفرماید:

من امیدوارم که همه خواهرها و برادرها و همه قشرهاى این ملت و همه مگا از خگدمتگزاران
به اسالم و ّ
ولیعصر باشیم .ما در ین مملکتی هستیم که مملکت ول ّگیعصگر اسگت و

وظیفگگه آنهگگایی کگگه در مملکگگت ولگ ّگیعصگگر

زنگگدگی مگگیکنن گد یگگن وظیفگگه سگگنگین اسگگت.

نمیتوانیم ما لفظا بگوئیم ما در زیر پرچم ّ
ولیعصر

هستیم و عمال در آن مسیر نباشیم.

میکشید و خدمت میکنید و احکام اسالم را ترویج میکنید و تعلیم و تربیت میکنید( .امگام
خمینی :4834 ،ج)248 ،3

 .2زدودن انگارههای غلط از مفهوم مهدویت

مفهوم انتظار بهعنوان ی

رکن اصلی مهدویت ،از جمله مسائلی است که بیشترین بار منفگی

را در طول تاریخ بر ا ر فهم ناصحیح مسلمانان داشته استز از همین رو حضرت امگام در مگوارد

مختلفی تالش داشته است تا مفاهیم طلط را از آن تصحیح کند.

امام کوشید محتوای سلبی این نظریه را با دعوت شیعیان به تشکیل دولگت اسگالمی و تقبگیح

آشکار باور عمومی بگه ایگنکگه تگا وقتگی بگیعگدالتی سراسگر جهگان را نگیگرد ،عگدالت برقگرار نخواهگد
شد ،نفی کند .لرا انتظار ازنظریگهای مبنگی بگر پگریرش وضگا موجگود بگه نظریگهای بگرای اعتگرا

علی گگه وض گگا موج گگود تب گگدیل ش گگد و ای گگنک گگه ارادۀ خداون گگد ب گگه ای گگن تعل گگق گرفت گگه اس گگت ت گگا روزی

مستضعفین ،حکومت بگر زمگین را در دسگت گیرنگد( .شگجاعیمهگر )427 :4834 ،از ایگن رو ،انتظگار

ّ
جایگاه آموزه مهدویت و انتظار در ایجاد تمدن اسالمی از دیدگاه امام خمینی

چنانچه نمیتوانیم بگوئیم که ما جمهورى اسالمی داریم ،و عمال آنطور نباشیمز اسگالمی
نباشگگیم .شگگما کگگه بگگه نگگام مقگگدس «ولگ ّگی امگگر» یگگن گگگروه متشگگکلی تشگگکیل دادهایگد و زحمگگت

کگگه قرنهگگا بگگا سگگکون و سگگکوت و در جگگا زدن متگگراد شگگمرده میشگگد در نگگگاه امگگام مفهگگومی دیگگگر
یافگگت و توانسگگت ابگگزار دگرگگگونی وضگگا موجگگود و حرکگگت بهسگگوی آینگگده مطلگگوب باشگگد( .شگگفیعی

سروستانی)432 :4832 ،

امگگام در برخگگی سگگخنرانیهایش از مسگگلمانان صگگالح و درسگگتکاری صگگحبت می کنگگد کگگه ضگگمن
آنکگگه اهگگل عبگگادت و تگگارک ّ
محرمگگات هسگگتند امگگا بیگگنش صگگحیحی از مهگگدویت و انتظگگار ندارنگگدز
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هرکدام از آنگان ،نظراتگی دربگاره ایگن مقولگه دارنگد کگه صگریحا خگال اسگالم و مگنش پیغمبگر

اهلبیت

است( .امام خمینی :4834 ،ج)48 ،54

و

امگگام خمینگگی منتظگگران ظهگگور را کگگه برداشگگت طلطگگی از انتظگگار دارنگگد ،بگگه پگگنج دسگگته تقسگگیم

می کنگگدز 1کسگگانی کگگه نگگهتنها مگگانا تحقگگق حکومگگت و تمگگدن اسگگالمی هسگگتند بلکگگه اسگگالم را بگگه
انحگگرا

کشگگانده و موجبگگات فروپاشگگی عقایگگد در میگگان مگگردم و انحگگرا هرچگگه بیشگگتر مردمگگان

شگگدهاند .دسگگتههای پگگنجگانگگهای کگگه انتقگگاد حضگگرت امگگام را بگگه گگگرایش و روش خگگود در مقولگگه
انتظار ار برانگیختهاند عبارتند از :گروه نخست که خود را سرگرم دعای فر کردهانگد و اندیشگه و

اقدامی نمی کنند .آنان بگه تکگالیم شگرعی خگود پایبنگد هسگتند ،هرچنگد کگه ایگن تکگالیم از حگوزه
فردی فراتر نمیرود .گروه دوم بگیاعتنگا بگه مسگائل جامعگه و جهگان ،و هماننگد گگروه نخسگت جگز

توسگگل و دعگگا وظیفگگهای بگگرای خگگود نمگگیبیننگگد و بگگدون هگگی اقگگدامی اصگگالح امگگور را بگگه حضگگرت

مهدی

واگرار کردهاند و تنها از حضرت توقا دارند .گروه سوم با نفی امگر بگه معگرو و نهگی از

منکگگر ،معتقدنگگد بایگگد دنیگگا آ کنگگده از گنگگاه گگگردد تگگا در ظهگگور حضگگرت تعجیگگل شگگود .گگگروه چهگگارم

معتقدند بگا بسترسگازی بگرای گنگاه و ظلگم و جگور زمینگه بگرای تشگریمفرمگایی حضگرت فگراهم مگی
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شود .و اما گروه پنجم معتقدند اساسا تشکیل حکومگت در عصگر طیبگت ،باطگل و بگر خگال اسگالم

است( .هدایتی)442 :4848 ،

 .1ایشان میفرماید« :بعضیها انتظار فر را به این میدانند که در مسگجد ،در حسگینیه ،در منگزل بنشگینند و دعگا کننگد و
فر امام زمان را از خدا بخواهند .اینها مردم صالحی هستند که ین همچون اعتقگادى دارنگد ...اینهگا بگه تکگالیم
شرعی خودشان هم عمل میکردند و نهی از منکر هم میکردند و امر به معرو هگم مگیکردنگد ،لکگن همگین ،دیگگر طیگر
از این کارى ازشان نمیآمد و فکر این مهگم کگه یگن کگارى بکننگد ،نبودنگدز یگن دسگته دیگگرى بودنگد کگه انتظگار فگر را
میگفتند این است که ما کار نداشته باشیم به اینکه در جهان چگه مگیگگررد ،بگر ملتهگا چگه مگیگگررد ،بگر ملگت مگا چگه
میگررد ،به این چیزها ما کگار نداشگته باشگیم ،مگا تکلیگمهگاى خودمگان را عمگل مگیکنگیم ،بگراى جلگوگیرى از ایگن امگور
هگم خگود حضگرت بیاینگد انشگگاءاهلل ،درسگت مگیکننگد ،دیگگر مگگا تکلیفگی نگداریم ،تکلیگم مگا همگگین اسگت کگه دعگا کنگگیم
ایشان بیایندز ین دستهاى میگفتند که خوب ،باید عالم پر [از] معصیت بشگود تگا حضگرت بیایگد ،مگا بایگد نهگی از منکگر
نکنیم ،امر به معرو هم نکنیم تا مگردم هگر کگارى مگیخواهنگد بکننگد ،گنگاههگا زیگاد بشگود کگه فگر نزدیگن بشگودز یگن
دستهاى از این باالتر بودند ،مگیگفتنگد :بایگد دامگنزد بگه گنگاههگا ،دعگوت کگرد مگردم را بگه گنگاه تگا دنیگا پگر از جگور و ظلگم
بشود و حضرت تشریم بیاورند .این هگم یگن دسگتهاى بودنگد کگه البتگه در بگین ایگن دسگته ،منحر هگایی هگم بودنگد،
اشخاص سادهلوح هم بودند ،منحر هایی هم بودند که بگراى مقاصگدى بگه ایگن دامگن مگیزننگدز یگن دسگته دیگگرى
بودند که میگفتند که هر حکومتی اگر در زمان طیبت محقق بشود ،این حکومت باطگل اسگت و بگرخال اسگالم اسگت.
آنها مغرور بودند .آنهایی که بازیگر نبودند ،مغرور بودند به بعگض روایگاتی کگه وارد شگده اسگت بگر ایگن امگر کگه هگر علمگی
بلنگگد بشگگود قبگل از ظهگگور حضگگرت ،آن علگگم ،علگگم باطگگل اسگگت .آنهگگا خیگگال کگگرده بودنگگد کگگه نگگه ،هگگر حکگگومتی باشگگد ،در
صورتی که آن روایات [اشگاره دارد] کگه هگر کگس علگم بلنگد کنگد بگا علگم مهگدى ،بگهعنوان «مهگدویت» بلنگد کنگد[ ،باطگل
است(].امام خمینی :4834 ،ج.)44-48 ،54

حضگگرت امگگام بگگا انتقگگاد صگگریح و شگگدید از هریگگ

از ایگگن گروههگگای پنجگانگگه معتقگگد بگگود

مهمترین خاسگتگاه شگکل گیری انگارههگای ناصگحیح انتظگار و مهگدویت را دسیسگههای سیاسگی
صگگاحبان قگگدرت بگگهویژه دشگگمنان خگگارجی هگگمچگگون آمریکگگا و شگگوروی اسگگت .قگگدرتهای بگگزر

نقشی انکارناپریر در القای این گونه انگارههگا دارنگدز زیگرا عرضگه شگدن مقولگه مهگدویت بگه شگکل

راستین خود ،منافا آنان را در خطر نابودی قرار میدهد( .امام خمینی :4834 ،ج)46-42 ،54
 .3طرح تشکیل حکومت و تمدن اسالمی مبتنی بر مهدویت

امگگام خمینگگی بعگگد از نهادینگگه نمگگودن مهگگدویت در ذهگگن جامعگگه و زدودن گگگرد و طبگگار طلگگط از

تمثال آن ،فاز جدیدی را در طر این آموزه اسالمی آطاز می کند که سرآطاز تشکیل تمدن اسالمی

است.

تالشهگگای امگگام خمینگگی را تشگگکیل میدهگگد کگگه رویکگگرد جدیگگدی بگگه مقولگگه مهگگدویت اسگگت.
مهگگدویت و تمگگدن ،از مگگواردی اسگگت کگگه در دایگگره قالوبنگگدیهای جدیگگد اسگگالمی و کنگگار گراشگگتن

نگرشهای کلیشهای تصورگون و به دور از قابلیت یافتن در مصداق عینی قگرار دارد کگه حضگرت

امام مهندس و طراح آن است.

طر مبانی دینی اسالم در قالوهای جدید کارکردی از جمله هنرهای امگام اسگت کگه از فوایگد

آن ،ایمان به کارآمدی اسگالم و متقاعگد کگردن اذهگان عمگومی جهگان و بگهویژه مسگلمانان نسگبت
به آن است( .پرهیزکار )482 ،452 :4848 ،راهکارهای عملی امام ،روح حیات را در کالبگد اسگالم

دمید و آن را آماده خیزشی جدید برای تشکیل حکومت در مرحله اول و ایجگاد تمگدنی جهگانی در

مرحله بعد کرده است.

چنانکه گرشت فعالیتهای امام در راستای تحقق تمدن اسگالمی پگیش از ظهگور بگوده اسگت

و موازین ایشان منعطم به این مرحله استز زیرا تمدن اسالمی دو بخش دارد :بخشگی کگه قبگل
اسگت و

از ظهور امکان تحقق دارد و زمینهساز ایجاد جامعگه مهگدوی و ظهگور حضگرت حجگت
بخشگگی کگگه پگگس از ظهگگور محقگگق میشگگود و حگ ّگد اعگگالی تمگگدن اسگگالمی اسگگت( .منگگزوی بزرگگگی و
حبیبیان)27 :4842 ،

حضرت امام مؤلفههایی را از تمدن مهدوی اخر کگرده بگود کگه از اصگول و بنیادهگای تمگدن

در ساحتهای مختلم آن است چه در ساحت تأسیس تمدن چه در طایت آن و . ...بایگد متگرکر

ّ
جایگاه آموزه مهدویت و انتظار در ایجاد تمدن اسالمی از دیدگاه امام خمینی

ک گگارکرد مه گگدویت در تش گگکیل حکوم گگت و تأس گگیس تم گگدن در عص گگر پیش گگاظهور ،مرحل گگه س گگوم
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شد که تمدن اسالمی موردنظر امام خمینی همان شکل حداقلی تمدن مهدویست زیرا «بگدون
تأمل در مفاهیم مهدویت (امام طائو ،انتظارو حکومت جهانی) ،تبیین و ارزیابی تمدن اسگالمی

در عصر طیبگت ممکگن نخواهگد بگود»( .رهگدار )34 :4848 ،بنگابراین تگالش بگرای تأسگیس تمگدن
اسالمی در عصر طیبت ،همان تأسیس تمدن اسالمی در عصر ظهور است البته در شگکلی حگداقلی

و فروتر .در ادامه به موضگو عگدالت بگهعنوان مهمتگرین مؤلفگه تمگدن مهگدوی ازنظگر امگام اشگاره

خواهد شد.

 .4عدالت ،تمدن و مهدویت

چنگگانکگگه بیگگان شگگد ،تمگگدن را مگگیتگگوان بگگه نظگگم اجتمگگاعی حاصگگل از اخگگالقمگگداری و انتظگگام

قانونی تعریم نمود .از آنجایی که عدالت ،بگه معنگای وضگا هگر چیگز در موضگا خگود ،مهگمتگرین
نتیجگگه قگگانون اسگگت ،اجگگرای عگگدالت در جامعگگه را مگگیتگگوان مسگگاوی بگگا نظگگم در جامعگگه یگگا همگگان

تمگ گگدن دانسگ گگت .تمگ گگدن مهگ گگدوی از آنجگ گگایی کگ گگه تصگ گگویری آرمگ گگانی از عگ گگدالت اسگ گگت ،بگ گگرای

حکومتهای اسالمی دوران طیبت الگو است.

ژپوهشاهیمهدوی 
ال اول ،شماره  ،1بت 1311

سال نهم  ،شماره  ،31زمستان 1311
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الهگگامپگگریری از الگگگوی مهگگدویت در عرصگگه فرهنگ

و تمگگدن مسگگتلزم توجگگه جامعگگه منتظگگر بگگه

زیرساختهای فکری ،فرهنگی ،و نیز توسعه عقالنیت دینی و ایمانی در جامعه است تا از رهگرر

شگگناخت بنیانهگگای معرفتگگی فرهنگ

و تمگگدن دینگگی و توسگگعه کارکردهگگای آن در جامعگگه رویکگگرد

فرهنگی و تمدن مبتنی بر الگوی مهدویت شکل گیرد( .صمدی)25 :4844 ،

یکی از زیرساختهای مهم در اسالم ،قضیه عدالت اسگتز تگا جگایی کگه قگوانین اسگالمی ارزش

ذاتی و طایی ندارند ،بلکه کارکردی آلی و ابزاری برای تحقق عدالت دارند[ .اسالم به قانون نظگر

«آلی» دارد ،یعنی ،آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه میداند ،وسگیله اصگالح اعتقگادى و

اخالقی و تهریو انسان میداند .قانون براى اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادالنه بگهمنظور

پرورش انسان مهرب است]( .امام خمینی)28 :4833 ،

احکامی که در اسالم وضا شده است در هر موضوعی که هستند چه سیاست ،چه جهگاد ،چگه

معگامالت و ، ...همگگی بگا هگد ایجگاد عگگدالت در جامعگه ارائگه شگدهاند« .احکگام اسگالم همگگهاش

عدالت است»( .امام خمینی :4834 ،ج )845 ،3و این «قوانین اسالم _ اگر عملی شگود _ حاصگل

آن عدالت اجتماعی است»( .امام خمینی :4834 ،ج)25-24 ،2

از منظگر اسگالم ،بعثگت تمگامی انبیگگاء از اول تگا آخگر در راسگتای تحقگگق عگدالت بگوده اسگت و آنهگگا

وظیفه داشتند تا عدالت را میان مردم ایجاد کنند.

خداى تبارک و تعالی میفرماید که انبیاء را ما فرستادیم ،بینات به آنهگا دادیگم ،آیگات بگه آنهگا
ِ
دادیم ،میزان برایشان دادیگم و فرسگتادیم ِلیقگوم ّالنگاس ِبال ِق ِس ِگط ز 1طایگت ایگن اسگت کگه مگردم
قیام به قسط بکننگد ،عگدالت اجتمگاعی در بگین مگردم باشگد ،ظلمهگا از بگین بگرود ،سگتمگریهگا از
بین برود ،ضعفا به آنها رسیدگی بشود ،قیام به قسط بشود( .امام خمینی :4834 ،ج)548 ،2

عگگدالت در اسگگالم ،کگگاربردی فراتگگر از انبیگگاء و احکگگام و قگگوانین دارد و دامنگگه آن ،خداونگگد و سگگایر

مردم را نیز در برمی گیرد.

اسالم خدایش عادل است ،پیغمبرش هم عادل است و معصوم ،امامش هم عادل و معصگوم

است ،قاضیاش هم معتبر است که عادل باشد ،فقیهش هم معتبر است که عادل باشگد ،شگاهد
طالقش هم معتبر اسگت کگه عگادل باشگد ،امگام جمگاعتش هگم معتبگر اسگت کگه عگادل باشگد ،امگام

والتش گگان 2ه گگم بای گگد ع گگادل باش گگند .ای گگن وال ت گگی ک گگه در اس گگالم م گگیفرس گگتادند ،والگ گیه گگایی ک گگه

مگگیفرسگگتادند بگگه ایگگن طگگر و آن طگگر  ،امگگام جماعگگتشگگان هگگم بگگود ،بایگگد عگگادل باشگگد( .امگگام
خمینی :4834 ،ج)874 ،8

عگگدالت در منظومگگه فکگگری تشگگیا نیگگز همگگان جایگگگاهی را داراسگگت کگگه در اسگگالم دارد .اهمیگگت

عدل در تفکر تشیا تگا بگدان جاسگت کگه در کنگار توحیگد ،نبگوت و امامگت از اصگول عقایگد بگه شگمار

مگگیرودز از همگگین رو می تگگوان گفگگت پگگس از گگگرار از سگگه اصگگل اول اعتقگگادی ،عگگدالت اساسگگیترین
مطلو در تفکر شیعی است .البته این سخن هرگز به معنای رتبهبندی عگددی عگدالت در اصگول
عقاید شیعه نیست ،زیرا عدالت رکنی است همراه و همزاد با تمامی اصول اعتقاد تشگیا نگه امگری

مگا بعگد آنهگاز بگه عبگگارت دقیگق تر ،تصگور خداونگد در تفکگر شگگیعه بگدون تصگور عگدالت امگری محگگال

استز همچنانکه تصور اصول عقاید دیگر نیگز بگدون آن ،قابگل فگر

نیسگت .هرچنگد کگه ظهگور

آن در روز قیامت(معاد) ،بهطور کامل و بدون نقص خواهد بود بر همین مبنا و با تکیه بر پارهای

روایات باید گفت کگه عگدالت ،زیربنگای فلسگفه ظهگور اسگت و ظهگور منجگی فلسگفهای جگز اسگتقرار

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
گات و َ ِنزلنگا معهگم ال ِکتگاب و ال ِمیگزان ِلیقگوم ّالنگاس ِبال ِق ِس ِگط و َ ِنزلنگا
 .1اشاره به آیه ِ 52سوره حدید :لقگد َ ِرسگلنا رسگلنا ِبالبین ِ
ِ
ِالح ِدید ِف ِیه بأ ٌس ش ِگد ٌید و من ِگافا ِل ّلنگاس و ِل ِ
گیعلم اهلل م ِگن ِینصگره و رسگله ِبالغی ِگو ِ ّن اهلل ق ِگوی ع ِزی ٌگز ز همانگا مگا پیگامبران
ِ
خود را با ادله و معجزات فرستادیم و برایشان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تگا مگردم براسگتی و عگدالت گراینگد و آهگن
را ،که در آن سختی و کارزار و نیز منافا بسیار بر مردم است ،براى حف عگدالت آفریگدیم تگا خگدا بدانگد کگه چگه کسگی بگا
ایمان قلبی ،او و رسوالنش را یارى خواهد کرد ،همانا خدا قوى و مقتدر است.
حاکم ایالت.
 .2جما والی به معناى ِ

ّ
جایگاه آموزه مهدویت و انتظار در ایجاد تمدن اسالمی از دیدگاه امام خمینی

جمعهاش هم باید عگادل باشگد از ذات مقگدس کبریگا گرفتگه تگا آن آخگر .زمامگدار بایگد عگادل باشگدز
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عدالت برای بشر در سرتاسر کره خاکی نداردز چنانکه رسول خدا فرمود:

ا
َ
ا
َ ْ َ ْ ْ َ َ اَ ا
ا َ
َ َ
الد ْه ِر اّل ْیو ٌم ،ل َب َعث اهلل َر ُجًل ِم ْن ْاه ِل َبیىت ْمیًلها َع ْدّل كما ُم ِل َئ ْت جورا؛
لو َل یبق ِمن
اگر فقط ی روز از روزگار مانده باشد خداوند مردى را از اهلبیت من میفرستد کگه زمگین را
از عدل پر کند ،همچنان که از ستم پر شده بود( .تستری :4474 ،ج)424 ،48

پس «بهحکم ضرورت آینده جهان روزی را دربر خواهد داشت کگه در آن روز جامعگه بشگری پگر

از عدل و داد شده و با صلح و صفا ،همزیستی نماید و افراد انسگانی طگرق فضگیلت و کمگال شگوند.

البته استقرار چنین وضعی به دست خود انسان خواهد بود و رهبر چنین جامعهای منجی جهان
بشری و به لسان روایات مهدی خواهد بود»( .طباطبایی)873 :4824 ،

امام خمینگی نیگز بگا همگین جهگانبینی مگأخوذ از مهگدویت ،مبنگای تأسگیس تمگدن را بگر هگم

زدن دودمان ظلگم و جگور و حرکگت دادن انسگان در مسگیر رسگیدن بگه همگه آن گه الزمگه شگکوفایی

فطگگرت و اسگگتعداد الهگگی اوسگگت ،میدانسگگتز امگگری کگگه جگگز بگگا عگگدالت بگگه معنگگای واقعگگی آن رخ

نخواهد داد.

عدالت از منظر حضگرت امگام محصگور در رفگاه و مسگائل اقتصگادی نیسگت .عگدل در اندیشگه

ژپوهشاهیمهدوی 
ال اول ،شماره  ،1بت 1311
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امگگام ،همگگان جایگگگاهی را دارد کگگه در اسگگالم و تشگگیا بگگهویژه در عصگگر ظهگگور امگگام زمگگان

 ،از آن

برخوردار اسگت یعنگی جایگگاه جهانشگمولی و فراگیگرز از همگین رو عگدالت ازنظگر امگام تجلگی کامگل
نابودی هرگونه انحرا از ساحتهای مختلم وجودی بشر است .وی میفرماید:

انسان اگر هر انحرافی پیدا کند ،انحرا عملی ،انحرا روحی ،انحرا عقلی ،برگردانگدن
این انحرافات را به معناى خودش این ایجاد عگدالت اسگت در انسگان .اگگر اخالقگش اخگالق
منحرفی باشد ،از این انحرا وقتی به اعتدال برگردد ،این عگدالت در او تحقگق پیگدا کگرده

اسگگت .ا گگگر در عقایگگد یگگن انحرافگگاتی و کج گیهگگایی باشگگد ،برگردانگگدن آن عقایگگد کگگج بگگه یگگن
عقیده صحیح و صراط مسگتقیم ،ایگن ایجگاد عگدالت اسگت در عقگل انسگان( .امگام خمینگی،

 :4834ج)435-434 ،45

میتوان ادعا کرد که تمامی جناحبنگدیها ،تقسگیمبندیهگا ،جانگوداریهگا و تمگامی آن گه را

که امام در بعد اجتماعی سیاسی فرهنگی و تگاریخی از آن گفتگه و نوشگته اسگت در راسگتای تحقگق
عدالت صورت گرفته است.

البته امام معتقد بود که تشکیل حکومت و تأسیس تمدن بر مبنای عگدالت مطلگق محگض در

دوره پیش از ظهگور امکگان نگدارد ،زیگرا اجگرای عگدالت بهصگورت موفگقآمیگز امگری اسگت کگه تمگام
پیغمبگ گگران و امامگ گگان نیگ گگز در آن شکسگ گگت خوردنگ گگد و شگ گگکل کامگ گگل آن تنهگ گگا در زمگ گگان حضگ گگرت

ولیعصر

اتفاق میافتد( .امام خمینی :4834 ،ج )46 ،54وی میفرماید:

براى ین همچون کار بزرگی که در تمگام دنیگا عگدالت بگه معنگاى واقعگی اجگرا بشگود در تمگام
ّ
بشر نبوده کسی اال مهدى موعود که خداى تبارك و تعالی او را ذخیره کرده اسگت بگراى
بشر .هر یگن از انبیگاء کگه آمدنگد ،بگراى اجگراى عگدالت آمدنگد و مقصدشگان هگم ایگن بگود کگه
اجراى عدالت را در همه عالم بکنند لکن موفق نشدند .حتی رسول ختمگی  ...بگاز در زمگان
خودشان موفق نشدند به این معنا ،و آن کسی که به این معنا موفق خواهد شد و عدالت را

در تمام دنیا اجرا خواهگد کگرد ،نگه آنهگم ایگن عگدالتی کگه مگردم عگادى مگیفهمنگد کگه فقگط

قضیه عدالت در زمین براى رفاه مردم باشد بلکه عدالت در تمگام مراتگو انسگانیت در زمگان
ظهور مهدى موعود

که خداوند ذخیره کرده است او را از باب اینکه هی کس در اولین

و آخرین ،این قدرت برایش نبوده است و فقط براى حضرت مهدى موعگود

بگوده اسگت

که تمام عالم را ،عدالت را در تمام عالم گسترش بدهد( .امام خمینی :4834 ،ج)437 ،45

فرموده است« :حضرت عالم را پر میکند از عدالت»( .امام خمینگی :4834 ،ج )42 ،54بگه همگین
دلیل حاکم کردن عدالت را در همه عرصهها وظیفهای همگگانی بگرای منتظگران میدانسگت .بگه

فرمایش ایشان:

ما منتظران مقدم مبارکش مکلم هستیم تا با تمام توان کوشش کنیم تا قانون عگدل الهگی

را در این کشور ولیعصر

حاکم کنگیم و از تفرقگه و نفگاق و دطگلبگازى بپرهیگزیم و رضگاى

خداوند متعال را در نظر بگیریم و همگان در مقابل قانون خاضگا باشگیم و بگا صگلح و صگفا و

بگگرادرى و برابگگرى بگگه پیشگگبرد انقگگالب اسگگالمی کوشگگا باشگگیم و حگگق متعگگال را در همگگه احگگوال
حاضر و نگاظر بگدانیم و تخلگم از دسگتورات اسگالم ننمگاییم و بگه وسوسگه فتنگهانگیگزان اعتنگا

نکنیم( .امام خمینی :4834 ،ج)428 ،44

بنابراین عدالت ،یکی از مؤلفههای اساسی تمدن اسالمی مگورد نظگر امگام خمینگی اسگت کگه

یکی از ریشههای ستر آن را باید در اندیشه مهدویت جستوجو کرد.
تبیین تفاوت تمدن مهدوی با تمدن غرب

ّ
جایگاه آموزه مهدویت و انتظار در ایجاد تمدن اسالمی از دیدگاه امام خمینی

حضگگرت امگگام بگگه طگگایتی عگگدالتمحور بگگرای ظهگگور امگگام زمگگان

اعتقگگاد داشگگتز چنگگانکگگه

امگگام خمینگگی پ گگس از ا بگگات تم گگدن مهگگدوی و بی گگان تمگگایزات آن در دو دوره پیش گگاظهور و

پسگاظهور ،بگه تبیگین تفاوتهگای ایگن تمگدن مبتنگگی بگر آمگوزهی دینگی بگا سگایر تمگدنهای مگگادی

همچون طرب پرداخته است.

1

 .1در میگگان نظریگگات نحگگوه مواجهگگه بگگا طگگرب ،آن گگه در شگگکلگیگگری تجربگگه تمگگدنی جمهگگوری اسگگالمی در مواجهگگه بگگا طگگرب
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تمگگدنی ک گگه مبتن گگی بگگر اندیش گگه مه گگدویت اسگگت ب گگا تم گگدن طگگرب تفاوته گگای بس گگیاری دارد.

صر نظر از تضادهای ذاتی که این دو تمدن بگا یکگدیگر دارنگد و موجگو تقابگل آن دو بگا یکگدیگر

در بعد ارزشهای معنوی و جهانبینی میشود ،نقاط اشتراک موجود میگان ایگن دو تمگدن نیگز از
حیگگن مفهگگوم و کگگارکرد تفاوتهگگای بسگگیاری بگگا یکگگدیگر دارد .در ادامگگه بگگا تکیگگه بگگر اندیشگگه امگگام

خمینی به برخی از این تفاوتها اشاره می کنیم:
 .1خدامحوری _ انسانمحوری

تمدن طرب که از عصر رنسانس و با جدایی دیگن از همگه امگور اجتمگاعی سیاسگی و انحصگار در

امگگور شخصگگی آطگگاز گشگگت ،درنهایگگت بگگه انسگگانمحگگوری و خگگردورزی رسگگیدز تنگنگگایی کگگه هرگونگگه

تلقگگی از خگگدا را منکگگر شگگدز امگگا تمگگدن اسگگالمی بگگا بهگگرهگیگگری از مگگوازین شگگرعی دیگگن ،خگگدا را محگگور

میداندز از همگین رو ،ایگن تمگدن بگر مبنگای توحیگد بنگا میشگود .مهگدویت بگه اعتبگار شگکل کامگل
تمدن دینی ،بزر ترین تجلی خگدامحوریاسگت کگه همگه آ گار شگرک را از زنگدگی انسگانها از بگین

خواهد برد.

ژپوهشاهیمهدوی 
ال اول ،شماره  ،1بت 1311

سال نهم  ،شماره  ،31زمستان 1311
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امام خمینی در اینباره میفرمایدز خداوند تعالی به ابراهیم

و فرمود:

فرمود:

ْ
ا َ ُ ا
َا
اَ
ُ ا َ
ْ ُْ َ
اام ْر ُااَ ِر َ ِما ْان كا ِال جا ْ اای َع ِم ا ْاق (حاای
َو أ ِذ ْن ِِف النااا ِ ِبااا َ ِ ای ُااَروا ِرجاااّل َو عااى كا ِال ما ِ
1
.)72
الر اَكع اُ
َو َط اه ْر َبیىت ل اَلط ِائ ِف َ َو ْال ِ ِ َ َ اُ
الس ُجود (حی .)72
ِ ِ ِ
قاِئ و ِ

2

و این تطهیر از همه ارجاس 3است ،که باالترین آنها شرك است که در صدر آیه کریمه است .و

و در سوره توبه میخوانیم:

اهمیت داشته است ،نظریه امام خمینی است .امام خمینگی «طگرب در طگرب» را از «طگرب آمگده بگه شگرق» تفکیگ
میکند و رویگههگای اسگتعماری آن را بگه چگالش مگیکشگد .دیگدگاه حضگرت امگام در مواجهگه بگا طگرب بگر اصگولی اسگتوار
بود :تقابل با طربباوری و طربزدگی ،استقاللطلبی فکری _ فرهنگی ،تگرویج بگومیگرایگی و بازگشگت بگه اسگالم .در ایگن
میان تقابل با طربباوری و طربزدگی ،در ترسیم تمدن اسگالمی منهگای طگرب بسگیار مهگم بگوده اسگت( .بابگایی:4842 ،
)45
« .1و مردم را به حج فراخوان تا پیاده یا سوار بر شتران تکیده از راههاى دور نزد تو آیند».
« .2و پاکیزه بدار خانه مرا براى طوا کنندگان و به نماز ایستادگان و رکو کنندگان و سجدهکنندگان».
 .3جما رجس :پلیدى ،گناه ،وسوسه شیطان.

َ
ْ َ َْ ا ْ َ ْ
َ اَ
ٌ َ ُْ ْ
َو أ ٌ
ااان اهلل َو َر ُ
ذان ِما َ
اْكا ِااارك َ َو
ااای اب ك َبا ِااار ن اهلل َباااا ِ ء ِماااان
ا
ا
م
اااو
ا
ی
اااا
ا
الن
ل
ِ
اااول
ا
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
1
َر ُسول ُِ (توبِ .)3

و مهدى منتظر ،در لسان ادیان و به اتفگاق مسگلمین ،از کعبگه نگدا سگر مگیدهگد و بشگریت را بگه
ّ
توحیگگد مگگیخوانگگد .همگگه فریادهگگا را از کعبگگه و مکگگه سگگر مگگیدهنگدز و مگگا بایگگد از آنهگگا تبعیگگت کنگگیم و

نگگداى توحیگگد کلمگگه و کلمگگه توحیگگد را از آن مکگگان مقگگدس سگگردهیمز و بگگا فریادهگگا و دعگگوتهگگا و
ّ
مکگگه ّ
مکرمگگه بتهگگا را
تظلگگمهگگا و افشگگاگریهگگا و اجتماعگگات زنگگده و کوبنگگده در مجمگگا مسگگلمین در
بشگگکنیمز و شگگیاطین را ،کگگه در رَس آنهگگا شگگیطان بگگزر اسگگت ،در عقبگگات «رمگگی» کنگگیم و طگگرد
نمگگائیمز تگگا حگگج خلیگگلاهلل و حبیگگواهلل و ولگگیاهلل ،مهگگدى عزیگگز ،را بگگه جگگا آورده باشگگیم( .امگگام

خمینی :4834 ،ج)32 ،43

عگگدالت مگگورد نظگگر اسگگالم کگگه بهصگگورت تگگام در عصگگر ظهگگور تجلگگی مییابگگد تفگگاوت بسگگیاری بگگا

عدالت در باقی تمدنها دارد .تفاوت این مقوله با سایر تمدنها بهاندازهایاست کگه بگه تنهگایی

میتواند مهمترین عامل تمایز و تضاد تمدن اسالمی با آنها باشد.

عگدالت در تمگگدن اسگالمی و آمگگوزه مهگگدویت ،بگا آن گگه در طگرب بگگه نگگام عگدالت مصگگطلح اسگگت،

تفاوت دارد .عدلگستری در طرب در راستای تحقق منافا حاکمیت و حف نظگم مملکگت اسگت
و حاکمیگگت بگگه اجگگرای عگگدالت در همگگین مقگگدار اعتنگگا دارد و فراتگگر از آن ،مگگورد اهتمگگام آن نیسگگت.

عدالت در طرب در مرتبه اول ،مکانیسمی برای حف حاکمیت و نظم در مملکگت اسگت و انسگان

از آنجهت که انسگان اسگت در ایگن نگو تلقگی از عگدالت جایگگاهی نگدارد .دائگره عگدالت در طگرب،
مفهگگومی محگگدود بگگه امگگور اجتمگگاعی _ سیاسگگی در چگگارچوب نظگگام حاکمیگگت دارد ،نگگه بیشگگترز بگگه

عبارت دقیقتر ،هرگونه بیعدالتی و ظلمی که برای حکومت در طگرب ایجگاد اخگالل نکنگد ،مهگم
نیست و قابل انجام است مگر در حاالت نادری همچون پیدا شدن ی

شخص معتر

به آنز

امگگا عگگدالت در اسگگالم و اندیشگگه مهگگدوی ،تالشگگی بگگرای نجگگات انسگگان اسگگت نگگه نجگگات حاکمیگگت.

ّ
جایگاه آموزه مهدویت و انتظار در ایجاد تمدن اسالمی از دیدگاه امام خمینی

 .2عدالت باطنی _ عدالت ظاهری

عدل اسالمی به دنبال زایل کردن هرگونه انحرا و کجی از ابعاد مختلم وجگودی انسگان اسگت

که مسائل اجتماعی _ سیاسی ،بخشی از آن را تشکیل میدهد .امام در اینباره میفرماید:

اینها فقط کار به این دارند که نظم مملکت خودشگان محفگوظ باشگد ...فقگط متکفگل نظگم

« .1و اعالنی است از خدا و رسولش به مردم در روز (حج اکبر) ،که خدا و رسولش از مشرکان بیزارند».
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مملکگت خودشگگان هسگتند امگگا حگاال یگگن کسگی در جگگو خانگه خگگودش هگر کگگارى مگیخواهگگد
بکنگگدز مضگ ّ ِگر بگگه حکومگگت نباشگگد و بگگه وضگگا حکومگگت و بگگه نظگگام ،هگگر کگگارى در بگگاطن منگگزل
خودش میخواهد بکند .میخواهد شرب خمر بکند ... ،میخواهد سگایر کاافگتکگاریهگا را
بکند ،حکومت به او کارى ندارد .مگر تعدى در جو خانه بشود که عر ِ حال بگه حگاکم
ببگگرد .امگگا اسگگالم و حکومتهگگاى الهگگی ایگگن جگگور نیسگگتند .آنهگگا در هرجگگا و هگگرکس در هگگر جگگا
هست و در هر حالیکه هست ،آنها برایش احکام دارند .یعنی کسی در جگو خانگه خگودش

بخواهد ین کار خال و کاافتکارى بکند ،حکومتهای اسالمی به او کار دارند ولو اینکگه
نمیآیند تفتیش کنند لکن ّ
محرم استز حکم دادهاند که نباید این کار بکندز معاقو اسگت
اگر این کار را بکنگد .اسگالم ،و همگینطگور سگایر حکومتهگاى الهگی و دعگوتهگاى الهگی ،بگه

تمام شئون انسان از آن مرتبه پائین ،مرتبه درجه پائین ،تا هر درجهاى که باال بگرود ،همگه
اینها را سر و کار با آن دارد .مثل این حکومتها نیست که فقط بگه بگاب سیاسگت ملکگی کگار

داشته باشند( .امام خمینی :4834 ،ج)557-544 ،8

به بیان دیگر آن ه برای تمدنهای مادی همچون طرب مهم اسگت ،ایجگاد عگدالت ظگاهری

است اما عدالت باطنی در منظومه فکری آنان وجود نداردز اما در تمدن مهدوی ،ترسیخ عگدالت

ژپوهشاهیمهدوی 
ال اول ،شماره  ،1بت 1311
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در ساحت باطنی درونی انسان نیگز بهانگدازه ایجگاد عگدالت ظگاهری حگائز اهمیگت اسگتز زیگرا ایگن
تمدن ،استمرار راه انبیاست و هی تفاوتی با خطمشی آنان ندارد« .همه زحمت انبیاء براى ایگن

بگود کگگه یگگن عگگدالت اجتمگاعی درسگگت بکننگگد بگگراى بشگگر در اجتمگا  ،و یگگن عگگدالت بگگاطنی درسگگت

کننگگد بگگراى انسگگان در انفگگراد .زحمتهگگای انبیگگاء بگگراى ایگگن بگگود»( .امگگام خمینگگی :4834 ،ج،44

 )836هرچند که انبیاء در این راه توفیق چندانی به دست نیاوردند امگا امگام زمگان

ایگن کگار را

به سرانجام خواهند رساند« .آنکسی که به این معنگا موفگق خواهگد شگد و عگدالت را در تمگام دنیگا

اجرا خواهد کرد ،نه آنهم این عدالتی که مردم عادى میفهمند که فقط قضیه عدالت در زمین
بگگراى رفگگاه مگگردم باشگگد ،بلکگگه عگگدالت در تمگگام مراتگگو انسگگانیت»( .امگگام خمینگگی :4834 ،ج،45

)437

نتیجهگیری

انتظگگار و مهگگدویت از مهگگمتگگرین مقگگوالتی اسگگت کگگه در اندیشگگه امگگام خمینگگی جایگگگاهی ویگگژه

دارد .اما آن ه که اهمیت بیشتری بگدان مگیبخشگد ،پیونگد میگان ایگن مقگوالت بگا تمگدن اسگالمی

اسگت .امگگام خمینگگی بگگر مبنگگای همگگین رویکگرد ،اقگگداماتی را در ایگگن زمینگگه انجگگام داده اسگگت کگگه

میتوان آن را در چهار مرحله تقسیمبندی کرد:

مرحله اول :نهادینه کردن مفهوم مهدویت در ابعاد مختلم جامعهز

مرحله دوم :زدودن انگارههای طلط درباره این مفهوم بهویژه در بعد سیاسی _ اجتماعیز
مرحله سوم :طر تشکیل حکومت و تأسیس تمدن در سایه این آموزه دینیز

مرحله چهارم :تبیین تفاوت تمدن مهدوی با تمدن طرب.

حضگگرت امگگام پگگیش از ه گگر چیگگزی تگگالش داش گگت تگگا ضگگمن ارتق گگاء آ گگگاهی مگگردم در زمین گگه

موعودگرایی و انتظار ،مفهوم مهدویت بهعنوان ی

ملکه در تمام ابعاد زندگی رسوخ پیدا کنگد و

وظیفگگه خطیگگر آحگگاد مسگگلمانان نسگگبت بگگه ایگگن مقولگگه را تبیگگین نمایگگد.پس از آن حضگگرت امگگام

مگگیکوشگگددر راسگگتای تعمیگگق فرهن گ

انتظگگار ،انگارههگگای طلگگط از مفهگگوم انتظگگار را بزدایگگد .امگگام

کوشید محتوای سلبی این نظریه را با دعوت شیعیان به تشکیل دولت اسالمی نفگی کنگد .کگارکرد

خمینی را تشکیل میدهد که رویکرد جدیدی به مقوله مهدویت است.

امگگام خمینگگی پ گگس از ا بگگات تم گگدن مهگگدوی و بی گگان تمگگایزات آن در دو دوره پیش گگاظهور و

گدن مبتنگگی بگگر آمگگوزۀ دینگگی بگگا سگگایر تمگگدنهای مگگادی
پسگگاظهور ،بگگه تبیگگین تفاوتهگگای ایگگن تمگ ِ

همچون طگرب پرداختگه اسگت تگا از ایگن طریگق بگه احیگای آموزههگای مهگدوی در برابگر آموزههگای
تمگگدن طگگرب بپگگردازد .از دیگگدگاه حضگگرت امگگام ابتنگگای تمگگدن اسگگالمی بگگر توحیگگد و خگگدامحوری،
تفاوت اساسی آن با تمدن طرب است که از عصر رنسانس و با جدایی دین از همه امور اجتمگاعی

_ سیاسی و انحصار در امور شخصی آطاز گشگت ،در نهایگت بگه انسگانمحگوری و خگردورزی رسگید.
تفاوت اساسی دیگر تعریم از مفهوم عدالت استز آن ه برای تمگدنهای مگادی هگمچگون طگرب
مهم است ،ایجاد عدالت ظاهری است اما عدالت باطنی در منظومه فکری آنان وجود نداردز امگا

از مؤلفههای اساسی تمدن اسگالمی مگوردنظر امگام خمینگی عگدالت اسگت کگه یکگی از ریشگههای

سگگتر آن را بایگگد در اندیشگگه مهگگدویت جسگگتوجگگو کگگرد .در تمگگدن مهگگدوی ،ترسگگیخ عگگدالت در

سگگاحت بگگاطنی درونگگی انسگگان نیگگز بهانگگدازه ایجگگاد عگگدالت ظگگاهری حگگائز اهمیگگت اسگگتز زیگگرا ایگگن

ّ
جایگاه آموزه مهدویت و انتظار در ایجاد تمدن اسالمی از دیدگاه امام خمینی

مهدویت در تشکیل حکومت و تأسیس تمگدن در عصگر پیشگاظهور ،مرحلگه سگوم تالشهگای امگام

تمدن ،استمرار راه انبیاست و هی تفاوتی با خطمشی آنان ندارد.
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منابع
 .4اباذری ،محمود(4838ش)« ،مهدویت در اندیشه متفکر شهید مرتضی مطهری» ،فصل اامله

ااتظار موعود ،سال چهارم ،شماره .45-44

 .5بابگگایی ،حبیگگواهلل(« ،)4842طیریگگت طربگگی در فراینگگد تمگگدنی جمهگگوری اسگگالمی» ،ماهاام لله

معارف ،شماره .442

 .8پرهیزکار ،طالمرضا(4848ش) ،ااقالب اسالمی و رشد مهلدو یت در ایلران قگم ،مؤسسگه آموزشگی و
پژوهشی امام خمینی.

 .4پورسگ گگیدآقایی ،سیدمسگ گگعودز امگ گگامی ،سگ گگیدمجید(4842ش)« ،مهل للدویت و رتیافل للت تمل للدای :
کاوشتلای اظللوی و راتیلردی در تمللدن المین اسللالمی»(برتللوین مقلاالت یللاندتمین تملایا بللین المللللی
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Analysis of the Ahadith (narrations) of the sign "Alamut AlAbyad" And its adaptation to the coronavirus
Dr. Khodamorad Salimian

1

Abstract
Among the apocalyptic news and narratives, there are numerous sayings about
future events. Of course, all of them, due to their predictive nature, need indepth studies to represent its correctness from inaccuracy.
In the meantime, one of the phenomena mentioned in some narrations is the
white death: "Al-Mutawalabiz", as one of the two many deaths along with great
massacres, is in the end times and on the eve of the Day of Judgment. This white
death has been applied to some of the many deaths in the past. And, of course,
even today, with the outbreak of the global disease of coronation 19 / Corona,
some have adapted the narrations of white death to this phenomenon.
This research raises the question: to what extent are these narrations reliable and
what do they imply? And is it basically possible to apply the coronary heart
disease to these narratives? Based on the narrative analysis and also referring to
some adaptations in the past, while proving the necessary invalidity of the
narrations from the point of view of the document, he considered this adaptation
unfounded and considered such works as a serious damage in the scope of the
true teachings of Mahdism. Clear evidence that coronary heart disease belongs
to the family of viruses, while some narrators have interpreted white death to be
the plague, which is a family of bacteria.
Keywords: White Death - White Alamut - Apocalypse - Corona - Kuwait 19
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تحلیل روایات نشانه «الموت االبیض» و تطبیق آن بر ویروس کرونا
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تاریخ دریافت 11/7/3 :تاریخ پذیرش11/1/18 :

چکیده

در اخبار و روایات مربوط به آخرالزمان ،سخنان پرشماری درباره حوادث مربگوط بگه آینگده یافگت میشگود .کگه

البتگگه همگگه آنهگگا بگگه دلیگل پیشگگگویانهبودن ،نیازمنگگد دقگگت و بررسگگیهای هر اسگگت تگگا درسگگتی آن از نادرسگگتی
بازنمایی گردد .در این میان اما ،یکی از پدیدههایی کگه در برخگی روایگات نشگانهها بگه آن اشگارت شگده ،مگر

سفید =« :الموتاالبیض» ،به عنوان یکی از دو مگر فگراوان در کنگار کشگتارهای بگزر  ،در دوران آخرالزمگان و

آستانه قیامت اسگت .ایگن مگر سگفید در دورههگای گرشگته بگر برخگی از مر ومیرهگایی تطبیگق شگده اسگت .و

البته امروزه نیز با شیو بیماری جهانی کووید  / 44کرونا ،برخی به تطبیگق روایگات مگر سگفید بگر ایگن پدیگده
دست زدهاند .این پگژوهش بگا طگر ایگن پرسگش کگه :روایگات مزبگور تگا چگه انگدازه قابگل اعتمگاد اسگت و بگر چگه

چیگزی دال لگگت می کنگگد؟ و ای گنکگگه آی گا اساسگگا میتگگوان بیمگگاری همگگه گیر کرونگگا را بگگر روای گات مزبگگور تطبی گق کگگرد؟

براساس تحلیل روایی و نیز اشاره به برخی تطبیقها در گرشته ،ضمن ا بات عدم اعتبار الزم روایات از جهت
سند ،ایگن تطبیگق را بیپایگه دانسگته ،این گونگه کارهگا را آسگیبی ج ّگدی در گسگتره آموزههگای راسگتین مهگدویت
دانسته است .گواه روشن اینکه بیماری کرونا از خانواده ویروسهاست در حالی کگه برخگی روایگات یگا راویگان

مر سفید را به طاعون تفسیر کردهاند که از خانواده باکتریها است.

واژگان کلیدی :مر سپید ،الموت االبیض ،آخرالزمان ،کرونا ،کووید .44

 .1استادیار پژوهشگاه علوم و فرهن

اسالمی قم ،ایران(.)kh.salimian@isca.ac.ir

مقدمه

مهدویت به عنوان مجموعگهای از مباحگن پیوسگته بگه امگام مهگدی

کگه مشگتمل بگر برخگی

پدیدههای آخرالزمانی نیز است ،همواره در کگانون نگگاه بسگیاری از آینگدهپژوهان و آینگدهنگران و

دوستداران این مباحن بوده است.

ایگن پدی گدههای پیوسگگتهِ ،گگگرد حاد گگه «قیگام جهگگانی موعگگود منج گی» زنجی گرهای از مباحگگن را

سگگامان داده کگگه فهگگم فراگی گر آن نیازمنگگد نگگگاهی گسگگترده و همهجانبگگه بگگه هم گۀ پدی گدهها اسگگت.

پدیدههایی که گفته شده گویای نزدی شدن و راستنمایی آن قیام جهانی خواهگد بگود .و ایگن

خود به عنوان کلیدی بر گشودن قفل آن آرمان دیرینه ،در هر دورهای به کار گرفتگه شگده اسگت.
بهویژه آن گاه که عرصه بر انسگانها ،بسگیار تنگ شگده ،ش ّگدت مشگکالت و نابگهسگامانیها ،آتگش

این آرمانخواهی و احساس نیاز به منجی را رو بگه فزونگی بگرده اسگت .بگه گونگهای کگه هگر پدیگده
شگفتآور و شگرفی با اندک همانندی به روایات (معتبر و طیرمعتبر) نشانهای _ اگرچه پنداری _

ش تنگناهگا پنداشگته شگده اسگت و ایگن تطبیگ ِق پگارهای نشگانهها بگر برخگی مصگداقها،
برای گشای ِ

ژپوهشاهیمهدوی 
ال اول ،شماره  ،1بت 1311

سال نهم  ،شماره  ،31زمستان 1311

11

چند صباحی مردمان را مشغول و اندیشمندان را دلمشغول کرده است.

گرفتاریهای سخت ،جن های پردامنه ،بیماریهای فراگیر و ماننگد آن و در یگ

سگخن در

اضطرار و تنگنا قرارگرفتن انسانها ،بر عطش منجیخواهی مردمان افزوده است تا جگایی کگه در

این حوادث نگاه امیدوارانه بگه یگ
شده است.

نجگاتبخگش زنگدهتر و روزافگزونتگر از هگر زمگان دیگگر نمایگان

و اما این روزها که بیماری منحوس و خطرناک جهانی کرونا بسیاری از فعالیتهای بشری را

به محاق برده و زندگی را بر بسگیاری از مردمگان سگخت کگرده ،کسگانی در پگی ایگن هسگتند کگه آیگا

ای گن بگگالی الهگگی نشگگانهای از نشگگانههای آخرالزمگگان ،قی گام مهگگدی

و ی گا قیامگگت اسگگت؟ و البتگگه

کسانی نیز با طر گمانههایی به خاطر شباهتهایی بین کلیت این بیماری با «مر سگپید» کگه

در روایات آمده ،خواستهاند این گمانه را القا کنند که کرونا همان مر سفید است.

 ...و این نگاشته بر آن اسگت تگا در پاسگخ بگه ایگن پرسگش کگه :بگین پدیگده »کرونگا» بگا آن گه در

روایات به عنوان «الموت االبیض» مطر شده چه پیوندی میتوان تعریم کرد؟ بگه تبارشناسگی
روایات یادشده و داللت آن بر این گمانه بر پایه سنجههای حدینشناسانه بپردازد.

گفتنی است که در باره روایت یادشده و مباحن مربوط تاکنون به جر نقل روایگات در کتابهگا

پس از منابا روایی ،تحلیل و بررسی در خوری دیده نشد .در این آ ار به مناسبت برخی نشگانهها

به این روایت نیز اشاره شده است .کتابهایی مانند :امام مهدی

محمدکاظم قزوینیز دااااامه امام مهدی

حکوملت حرلرت مهلدی

ان والدت تا ظهمرز نوشگته سگید

جلد هفتم ،ا ر گروهی از نویسندگانز چشماادازی به

نوشگگته نجگمالگگدین طبسگیز اشلااهتای حتملی ظهللمر ،نوشگته نصگگرتاهلل

آیتیز ظهمر امر ،نوشته علی سعادتپرورز ظهمر اسالم ان دیدگاه اسالم مذاتب و مل  ،نگاشته اسگداهلل

هاشگگمی شگگهیدی و نیگگز مقالگگههایی ماننگگد :آموزههگگای مهگگدویت و حقگگوق محگگیطزیسگگت(انتظار
موعود ،پاییز و زمستان  ،4834شماره 42ز  55صفحه از  447تا  ، )544تشگکیل حکومگت جهگانی،
چرا و چگونه؟ نوشته عزیزاهلل علیزاده(انتظار موعود ،زمسگتان 4834ز  47صگفحه از  472تگا )444

و. ...

هر اندیشگی در ایگن مقگگال ماننگگد همگۀ مباحگگن دانشبنیگان دیگگگر نیازمنگگد گامهگگایی بنیگادین

است .نخستین گام در این مسیر ،آشنایی و بررسی واهگگان و اصگطالحات ایگن گسگتره اسگت تگا در
پرتو آن فهم افزونتری در بحن به دست آید .و آنها عبارتند از:

تشگگکیل شگگده اسگگت .ای گن ترکی گو نگگه فقگگط در کتابهگگای لغگگت کگگه در برخگگی روای گات نی گز تفسگگیر،
تعریم و توصیم شده است.

گفتنگگی اسگگت کگگه در برخگگی روایگگات مصگگداق آن را طگگاعون دانسگگته اسگگت .از آنجگگایی کگگه ایگگن

تطبیق فقط در برخی روایات آمده است ،میتوان آن را ی

تفسیر اصطالحی و نگه یگ

ترجمگه و

تعریم لغوی دانست چرا که در نگاه راوی شناختهشده نبوده و امام آن را اینگونه معنا می کنگد.

و اگر چنانچه ذهن راوی به آن مأنوس بود ،دیگر نیازی به پرسش از امام نبود.
ابن منظور در کتاب لغت خود به نقل از ابن األعرابی ،آورده است که:

َ َ
ُ َ ُ
املوت اب ْبیض و(...ابن منظور؛  4141ج)22 ،7؛
ُقال للموت الف ْجَ ِة
به مر ناگهانی مر سفید گفته میشود و. ...

و در جایی دیگر همو با اشاره به روایتی این مر را از نشانههای قیامت دانسته که قیامت بگر

پا نمیشود مگر آنکه این پدیده رخ خواهد داد .چنین نگاشته است:

ُ
َ َْ َ ُ
ُ َ ُ
ْ َ َا
و ِف ا دُث ّل ُ
ْح ُار؛ اب ْبایض ماا ُاَیت ج ْجاَة وَل
املاوت اب ْبایض واب
تقوم السااعُ حاىت ُظهار
َ
واب ْْح ُر ُ
املوت(مهان ج.)471 ،2
ُكن قبلِ مرض ُغ ر لونِ،

زبیدی نیز در تاج العووس پس از اشاره به حگدین یادشگده بگه معنگای المگوت االبگیض ایگنگونگه

اشاره کرده است:
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َ َُ َ
َ
َ ُ
َ ُ
ْ َ َا
ّل َر ُق ُوم اَ
واب ْ َ
الس َاع ُُ َح اَىت ُ ْظ َه َر « َ
ْح ُر » ،اب ْبیض «الف ْجَة» ،أ ما َُ ِیت ج ْجاَة
اْ ْو ُت اب ْبیض
َ
َ
اَ
ُ َ َ
َ
ٌ َ َ َ
واب ْ َ
ْحا ُار َ
الد ِم( بی اد  4141 ،ج،41
اْا ْاو ُت بالق َْا ِال ب ْجا ِال
وَل ُكا ْان ق ْبلا ُاِ َما َارض ُغ ار ل ْونااِ.
)41؛
قیامت برپا نمیشود تا آنکه آشکار شود مر سگفید و سگرخ .سگفید مگر ناگهگانی اسگت کگه
پیش از آن بیماری سراغ شخص نیامده تا رن او را عو کند و مر سرخ با کشته شدن
است به خاطر قرمزی خون.
 .2نشانههای قیام امام مهدی

انقالب جهانی حضرت مهدی

ز در آموزههای مهگدوی ،واهه قیگام بگرای شناسگاندن مفهگوم

_ بهویژه در منابا شیعه _ به کار میرود .واهه قیام ،بگه معنگای

«ایسگگتادن» و در برابگگر «نشسگگتن» اسگگت( .ابگگن منظگگور :4444 ،ج842 ،2ز طریح گی :4442 ،ج،8
 )4284و در اصطالح ،عبارت است از :نهضگت جهگانی حضگرت مهگدی
برپایی قسط و عدل بر زمین.

برابگر سگتمگران ،بگرای

نکته قابل تأمل اینکه روایتهایی به رخدادها قبل از ظهور اشگاره کردهانگد .دربگاره آنهگا چنگد

دی گدگاه وجگگود دارد .برخگگی آنهگگا را نشگگانه قبگگل از ظهگگور دانسگگته برخگگی قبگگل از قیگگام برخگگی آنهگگا را
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رخگگدادهای تگگاریخی و مالحگگم دانسگگتهاند .کگگه نگارنگگده در ا گگری مفصگگل بگگا نگگام بررسگگی تحلیل گی

روایات نشانههای ظهور بحن کرده اسگت .در ایگنجگا دیگدگاه پریرفتگه نشگانههای پگیش از قیگام
اسگگگت .و امگگگا «نشگگگانههای قیگ گام» آن دسگگگته از پدیگ گدههایی هسگگگتند کگگگه بگگگر پایگگگۀ پگ گیشبینگ گی

معصومان

پیش و یا در آستانه ظهور حضرت مهدی

هرین از آنها نویدی از نزدینترشدن ظهور قائم

 ،پدید خواهند آمگد .کگه پدیدارشگدن

اسگت( ،ر .ک :آیتگی )42 :4847 ،بگه گونگهای

که با پدید آمدن همۀ رخدادهای پیشگوییشده و در پگی آخگرین نشگانۀ ظهگور ،آن حضگرت قیگام
خواهد کرد(گروهی از نویسندگان.)542 :4835 ،

 .3نشانههای قیامتز در برخی روایات گروهگی از پدیگدهها ،نشگانه پیوسگته بگه رسگتاخیز بگزر

دانسته شده و از آنها با عنوان (َشراط الساعة) یاد شده است.

َشراط جما «شرط» به معنای نشگانه(فخرالدین طریحگی :4442 ،ج )445 ،5و یگا سگرآطاز یگن

چیگ گز و «الس گگاعة» بخشگ گی از بخشه گگای ش گگبانهروز اس گگت و مقص گگود از آن در اینج گگا قیام گگت (=

رستاخیز) استز به خاطر این که وقو آن ناگهانی است .یگا این کگه درازای آن نگزد خداونگد ماننگد

ساعتی از ساعتهای بندگان است(همان.)472 :

مراد از (َشراط الساعة) ،نشانههایی است که پیش از برپگایی رسگتاخیز یگا در آسگتانۀ آن ،پدیگد

خواهند آمد(خلیل بن احمد :4474 ،ج.)582 ،6

 .4کرونا  /کووید 11ز کرونا ویروس جدید ( )CoVنوعی جدید از ویروس است .بیماری ایجگاد

شگگده بگگا ویگگروس کرونگگا کگگه بگگه آن بیمگگاری کرونگگا  )COVID-19( 5744می گوینگگد ،اولگگین بگگار در

ووهگگان چگگین شناسگگایی شگگدز  COمخفگم کرونگگا VI ،مخفگگم ویگگروس و  Dبگگه معنگگی بیمگگاری (در

انگلیسی) .قبال به این بیماری «کرونا ویروس جدید  »5744یا « »nCoV-2019می گفتند.

ویگ گگروس  COVID-19ویگ گگروس جدیگ گگدی بگ گگوده و بگ گگه خگ گگانواده ویروسهگ گگایی هگ گگمچگ گگون

سارس(سندروم تنفسی حاد) و سایر سرماخوردگیهای معمولی مرتبط است.

ویگروس از طریگق تمگگاس مسگتقیم بگا قطرههگگای تنفسگی فگرد آلوده(ازطریگگق سگرفه و عطسگگه) و

تماس با سطوح آلوده به ویروس منتقل میشود .ویگروس  COVID-19میتوانگد سگاعتها روی

سطوح زنده بماند ،ولی ی

ضدعفونی ساده میتواند آن را از بین ببرد.

عالئگگم شگگامل تگگو ،سگگرفه و تنگگگی نفگگس اسگگت .در مگگواد حگگادتر عفونگگت میتوانگگد منجگگر بگگه

کشنده خواهد بود.
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این بیماری امروز همه مگردم کشگورهای جهگان را درگیگر خگود کگرده بگه گونگهای کگه میلیونهگا

نفر بدان مبتال شدهاند اگرچه خوشبختانه درصد باالیی از مبتالیان بهبود یافتهاند اما صدها هزار

نفر نیز بگر ا گر ایگن بیمگاری جگان خگود را از دسگت دادهانگد .از ایگن رو میتگوان آن را بگه نگوعی بگالی

الهی شبه طاعون و دیگر بیماریهای مسری دانست.
 .5طاعونز طاعون ی

عفونگت باکتریگایی شگدید اسگت .بگاکتری پرسینیاپسگتیس سگبو بگروز

این بیماری میشود .این بیماری ی

بیماری مشترک میان انسان و حیوان است.

این بیماری عالیم ویژهای دارد ،مهمترین آنها بگزر شگدن طگدد لنفگاوی در ران و کشگاله ران

است .دیگر عالم ممکن است بین تمام بیماریهای مشترک باشند.

این بیماری به شدت مسری است و اگر فردی مبتال بگه بیمگاری طگاعون باشگد ایگن بیمگاری را

به دیگران نیز انتقال میدهد.

پس از ورود این باکتری به بدن انسان  5تا  6روز طول می کشد تا این بیماری بروز پیدا کنگد.

عالئ م این بیماری تو و لرز شدید ،درد عضالت و مفاصل ،سرگیجه و سردرد شدید است.

2

1. www.unicef.org/iran/press-releases
2. https://fa.wikipedia.org

تحلیل روایات نشانه «الموت االبیض» و تطبیق آن بر ویروس کرونا

سینه پهلو(پنومونی یا همان عفونگت ریگه) یگا مشگکالت تنفسگی گگردد .در مگوارد نگادر ایگن بیمگاری

11

در اینجا با توجه به توضیحات یادشده ،ذکر این نکته بایسته است کگه بگین کرونگا و طگاعون

تفاوتهای اساسگی وجگود دارد کگه برجسگتهترین آنهگا ایگن اسگت کرونگا بیمگاری ویروسگی اسگت در
حالی که طاعون ی

بیماری باکتریایی است.

نشانهها و تطبیق آن بر پدیدهها

بیتردید برای بیشتر حوادث بزر  ،نشانههایی وجود دارد .بهویژه آنکه پدیدهای در زنگدگی

عموم انسانها نقشگی اساسگی داشگته باشگد .ماننگد :قیگام موعگود منجگی کگه تگالش خواهگد کگرد تگا
همگگه نابگهسگگامانیهای بشگگری را سگگامان نمایگد .از ایگنرو هرگگگاه ایگن نابگهسگگامانیها رو بگگه فزونگگی

میرود اشتیاق به منجی نیز بروز بیشتری پیدا می کند.

از نش گگانههایی ک گگه در پ گگارهای احادیگ گن ذک گگر ش گگده م گگر و میره گگای ف گگراوان در آس گگتانه قیگ گام

مهگگدی

و نیگز قیامگگت اسگگت( .صگگدوق :4842 ،ج ،626 -622 ،5ح54ز راونگگدی :4474 ،ج،8

422ز نعمگگانی ،524 :4842 ،ب ،44ح24ز طوسگگی )424 :4444 ،کگگه در برخگگی از روای گات بگگهطور
صریح از آنها با عنوان مر سفید و سرخ یاد شده است.
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پدی گده جهگگانی کرونگگا کگگه در دوران معاصگگر ذهگگن همگگه مگگردم دنی گا را بگگه خگگود مشگگغول کگگرده و

انسانهای فراوانی را به کام مر کشانده یکی از حواد ی است که بگه خگاطر برخگی از شگباهتها
کسانی آن را همان مر سفید در روایات پنداشتهاند .اما این تطبیگق تگا چگه انگدازه علمگی و قابگل
قبول است نیازمند بررسی عالمانه روایات این بحن است.

بایسته است توجه شود که این تطبیق اگرچه ممکن است به خطا با اندک شگبهاتی بگه ذهگن

بیایگد امگگا بررسگیها گویگای آن اسگگت کگگه منطبگگق دانسگگتن آن بگگر نشگگانه یگاد شگگده بیشگگتر بگگه سگگبو
طفلت و عدم توجه به همه شرایط از جمله از چیستی و چگونگی آن نشانهها است.
سگگو مندانگگه آ گاهیهگگای واقعگی برخگی از مگگردم بگگه نشگگانههای قیگام مهگگدی

بسگیار انگگدک

اسگگت و همگین نگگادانی سگگبو شگگده تگگا کسگگانی بگگا کمتگگرین شگگباهتی در فگگرد یگا پدیگدهای بگگا آن گگه در

روایات آمده اقدام به تطبیق کنند .و البته در این میان نابهسامانیهای اجتمگاعی و اقتصگادی و
تشدید نگاه افراطی به منجی زمینه را تشدید کرده است.

و نیز بایگد توجگه داشگت در همگواره تگاریخ افگراد فراوانگی برخگی افگراد و پدیگدههایی را بگر روایگات

نشانهها منطبق دانستهاند که البته پگس از گرشگت یگ

آسیوهایی را در پی داشتهاند.

بگازه زمگانی و اتفگاق نیفتگادن ظهگور بسگا

بگگه عنگگوان نمونگگه عالمگگه مجلسگگی در کتگگاب رجعللت دو حگگدین را منطبگگق بگگا دولگگت صگگفوی

دانسته ،در مقدمه کتاب بر این دیدگاه است که ائمگه اهگلالبیگت

بگه ظهگور ایگن دولگت علیگه

خبگگر دادهانگگد و بگگه اتصگگال ای گن سگگلطنت بهیگه بگگه دولگگت قگگائم آل محمگگد

فرمودهاند(مجلسی4836 ،ش.)27 :

ش گیعیان را بشگگارت

وی در پایگان ترجمگگه و شگگر حگدین دوم تصگگریح کگگرده کگه بشگگارت بگگه تعجیگل ظهگگور حضگگرت

صاحو الزمان

است(همان.)24 :

و اتصال به این دولت دینپرور به دولت حگق امگام البشگر از آخگر حگدین ظگاهر

البته در دوران معاصر نیز به سبو افگزایش عالقگهمنگدی بگه مباحگن مهگدویت ،تطبیگق برخگی

نش گگانهها ب گگر مص گگداقهای بیرونگ گی رو ب گگه اف گگزایش نه گگاده اس گگت .ک گگه از برجس گگتهترین آنه گگا ب گگه

احتمالهگگایی کگگه برخگگی از نویسگگندگان بگگهویژه دربگگارۀ نشگگانه بگگودن انقگگالب اسگگالمی دادهانگگد،

میتوان اشاره کرد.

للمهدی فی ضوء احادیث ات السنة تالش کردهاند بیش از دیگران انقالب اسالمی ایران را با برخگی

روایات مربوط به نشانه منطبق نمایند(کورانی.)524 :4835 ،

هرچند نویسنده در چگاپهگای پگس از آن تگا انگدازهای واهههگای صگریح را حگر

مصاحبهای درباره تطبیق پرچمهای خراسان بر انقالب اسالمی ایران گفته است:

کگرده و نیگز در

من تطبیق قطعی نکردهام ،بلکه ترجیح دادم ،البته در صورت تجدید چاپ تگرکر مگیدهگم

که بعضی از احتماالت ،ظنی است(کورانی.)64 :4837 ،

اما همچنان سایه تطبیقها بر سر نوشتار وی به چشم میآید.

بررسگیها گگواه آن اسگت کگه همگۀ آن گه تگا کنگون بگه عنگوان مصگداق نشگانههای حتمگی ظهگور

مطگر شگده اسگگت بگه انجگام نرسگیده اسگت چگگرا کگه الزمگۀ درسگگتی آنهگا آن اسگت کگگه میبایسگت تگگا

اکنون ظهور تحقق یافته باشد در حالی که چنین نشده است.

گفتنی است که ایگن پنگدارها در تطبیگق حگوادث بگر نشگانهها بگا هگر انگیگزهای کگه انجگام شگود،

مگگیتوانگگد پیآمگگدهای زیگگانبگگاری را در پگگی داشگگته باشگگد کگگگه از برجسگگتهترین آنهگگا میتگگوان بگگه
بیاعتمادی به روایات راستین و سر برآوردن مدعیان دروطین اشاره کرد.

بنابراین باید توجه داشت بسیاری از پدیدههایی که بهوجود میآیند ممکن است بگه یکگدیگر

شگگباهتهایی داشگگته باشگگند .از آنجگگایی کگگه نشگگانههای ظهگگور هگگدفی بگگس سگگنگین را دنبگگال

می کنن گگد ب گگه ش گگباهت ان گگدکی پ گگریرفتنی نخواهن گگد ب گگود و میبایس گگت ب گگهطور کام گگل و دقیگ گق ب گگا

تحلیل روایات نشانه «الموت االبیض» و تطبیق آن بر ویروس کرونا

علی کورانی ،از نویسندگانی است که در کتاب عصر ظهمر ،و نیگز فگتالوی در کتگاب رلمر الملو ین
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پیشگویی که در روایت معصومان
خود دور شدهاند.

آمده است مطابقت داشگته باشگد و گرنگه از کگارکرد بایسگتۀ

بنابراین پیش از هر داوری میبایسگت همگه روایگاتی کگه بگه پدیگده مگر سگفید اشگاره کردهانگد

بررسی شود.

گونهشناسی روایات الموت االبیض

در روایات اسالمی بهطور اساسی آنگاه که از «مر سگفید» بگه عنگوان نشگانه ،سگخن بگه میگان

آمده است ،در رابطه با دو پدیده مطر شده است :قیامت و قیام مهدی موعود

.

دسته نخست

این مضمون فقط در دو روایت از منابا اهلسگنت نقگل شگده اسگت و از آن حکایگت دارد کگه در

آسگگتانه برپگگایی قیامگگت بگگه مرگگگی فراگی گر بگگدون علتگگی از بیمگگاری و ماننگگد آن از دنی گا میرونگگد .ای گن

روایات از این قرارند:

روایتی که نخستین بگار در کتگاب ال لایإ فلی رو یلب ال لدیث ،زمخشگری(م283/ق) بگدون ذکگر
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سند اینگونه از رسول گرامی اسالم

نقل شده و پیش از آن در آ ار در دست دیده نشد:

ّل تقوم الساعُ حىت ُظهر املوت اببیض قالوا ُا رسول اهلل وما املوت اببیض؟ قاال ماوت

الفجاءة(زخمك  4142 ،ج)472 ،4؛
قیامگت برپگا نمیشگود تگا آنکگه آشگکار شگگود مگر سگفید و سگرخز سگفید آن اسگت کگه ناگهگگانی
باشد.

پس از او ابن ا یر(م676/ق) در النهایه ،روایت را با اندک تغییری اینگونه نقل کرده است:

ْ ُ
اببیض وابْحر] اببایض ماا ُاَیت ججاَة وَل ُكان ْقبلاِ
ّ[ ...ل تقوم الساعُ حىت ُظهر املوت
َ َ َ
مرض ُغ ر ل ْونِ(...ابن اث ر 4311 ،ج.)114 ،4

که به نظر میرسد بخش پایانی حدین با توجه به حدین زمخشری ،افزوده شده است.

از کلمگه ظهگور بگه معنگای آشگکار شگدن بگه دسگت میآیگد کگه دو نگو مگر در آسگتانه قیامگگت در

حجم بسیار گستردهای است که به روشنی به چشم میآید وگرنه پیش از آن و در همه دورانهگا

بهطور معمول انسانهایی به مر طبیعی و یا کشته شدن نیز از دنیا میرفتهاند.
به نظر میرسد احتمال اینکه هر دو ،ی

روایت باشد دور از ذهن نخواهد بود .ضمن اینکگه

از این روایت استفاده نمیشود که مر سگفید بگه معنگای مگردن بگا یگ

بیمگاری همگه گیر بگهویژه

اینکه از نقل ابن ا یر مر سفید را میتوان مرگی بدون سبو بیماری دانست.

افزون بر آن اینکه کسی این روایات را بگر مصگداقی در آسگتانه قیگام مهگدی موعگود

نکرده است.

تطبیگق

البته متقی هندی ،در روایتی از جابر _ بدون اشاره به زمان این پدیده و ارتباط آن با قیامگت _

اینگونه نقل کرده است:

ك ف بكم إذا أظلكم املوت اببیض موت الفجَة(متیق هند  4111 ،ج)213 ،41؛
چگونه خواهید بود آنگاه که مر سفید که همان مر ناگهانی است شما را دریابد.
دسته دوم

دسگگته دوم روای گاتی کگگه مگگر سگگفید را مطگگر گردهانگگد آن را در پیونگگد بگگا ظهگگور و قی گام جهگگانی

مهگگدی موعگگود

دانسگگته آن را بخشگگی از مگگر و میرهگگای فگگروان و گسگگترده معرفگگی کگگرده اسگگت.

ی ) نخستین کسی که دو روایت مشتمل بر «مر سفید» در آسگتانه قیگام مهگدی

کرده ،نعمانی در کتاب الغییه ،است .در روایت نخست این کتاب چنین میخوانیم:
أخبرنا عى بن ا س قال أخبرنا محمدبن حیىی عان محمادبن حساان الارا

را نقگل

عان محمادبن

عى الكو ِف عن إبراهمی بن أی البًلد عن عى بن محمدبن ابعلم ابزد عن أبیِ عن جاد
َ َْ
ْح ُر َو َم ْو ٌت َأ ْبیض َو َج َار ٌاد ِف ح ناِ َو َج َارادٌ
ائ َم ْو ٌت َأ ْ َ
قال قال أم راملؤمن
ِ ِ ِ ِ
َب َ ُد الق ِ ِ
َ ْ َ ُ َ اَ َ َ اَ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
َ
َ َ اَ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ اَ
َ
ُ
ُ
ا
ِِف غ ِر ِح ِن ِِ أْحر كالد ِم جَما اْوت ابْحر ج ِبالس ِف و أما اْوت اببیض جالطاعون؛
امیرالمؤمنین فرمود :پیشاپیش قگائم مگر سگرخ و مگر سگفید و ملخگی فصگلی و ملخگی
طیرفصلی که همچون خون سرخ رنگ اسگت خواهگد بگود امگا مگر سگرخ بگهوسگیله شمشگیر
است و اما مر سفید یعنی طاعون(نعمانی.)522 :4842 ،

البته در برخی از نسخهها به این صورت آمده است:
و اأما املوت اّلبیض جبالطاعون(مهان  ،721پاور یق.)4

تحلیل روایات نشانه «الموت االبیض» و تطبیق آن بر ویروس کرونا

برخی از کسانی که این روایات را نقل کردهاند از این قرارند:

کگگه معنگگای آن متفگگاوت از نقگگل نخسگگت میشگگود .در نقگگل نخسگگت مگگر سگگفید همگگان طگگاعون

دانسته شده است در حالی که در نقل برخی نسخهای دیگر آن مرگی دانسگته شگده کگه بگه سگبو

طاعون ایجاد خواهد شد.

اگرچگگه در سگگند حگگدین ،محمگگدبن یحیگگی العطگگارز از نظگگر نجاش گی قگگه است(نجاش گی:4472 ،

 )446 ،828و شیخ طوسی به این نکتگه کگه کلینگی از او روایگات فراوانگی نقگل کگرده ،اشگاره کگرده
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است(طوسی ،484 :4442 ،ش )54-6524ابن داود (ابن داود )847 :4845 ،و عالمه حلگی نیگز
وی را قه دانستهاند(حلی.)422 :4442 ،

امگگا دربگگاره محمگگدبن حسگگان الگگرازی نجاشگی از وی بگگه عنگگوان راوی از ضگگعفا (نجاشگی:4472 ،

 ،883ش478ز ابگگن طضگگائری :4455 ،ج )42 ،4و ابگگن داود از وی بگگا عنگگوان «ضگگعیم جگگدا» ی گاد
کردهاند(ابن داود ،275 :4845 ،ش.)452

و محمگگدبن علگی الکگگوفی را نجاشگی« ،جگگدا ضگگعیم و فاسگگداالعتقاد» دانسته(نجاشگی:4472 ،

 ،885ش .)344به شهرت وی به دروطگویی در کوفه و طلو او در قم اشاره می کند.

شیخ طوسی پگس از اشگاره بگه کتابهگای وی بگه پگارهای از مگوارد ضگعم ماننگد :تخلگیط ،طلگو،

تدلیس اشاره کرده است (طوسی ،بیتا ،445 :ش .)652

گفتنی است که عدهای قائلاند همانطور که مرحگوم آیگتاهلل خگوئی در معجلم الرجلال آورده

اسگت ،مگحمدبگن علی الکوفی در روایات مهدویت ،طیر از آن شخصی است که فضگل بگگن شگاذان

او را کگگراب مگگیدانگگد(خویی :4478،ج )22-24 ،42و در نتیجگگه ایگگن روایگگات از ایگگن جهگگت ،دچگگار
مشکل نیست .ولی باید توجه داشت که دیدگاه مگگرحوم آیگگتاهلل خگگویی  ،دیگدگاهی اجتهگادی
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است و نظر او در مورد راویان ،عگن حگس نیسگت ،بلکگه عگگن ح گدس اسگت .بنگابراین ،سگخن ایگن
بزرگگگوار در صگگورتی بگگرای مگگا حجگگت اسگگت کگگه مگگا نیگگز بگگا دال ئگگل یگگا شگگواهدی کگگه ایگگشان آوردهانگگد،

موافق باشیمز در طیر این صورت ،سخن ایشان برای ما حجگت نگگمیباشد .عگگالوه بگگر ایگنکگه ا گگر
این شخصیت طیر از محمدبن علی الکوفی معرو است ،وضعیت وی به چگگه صگگورتی اسگت؟ و

آیگا تو یقی برای او وارد شده است؟ که اینچنین نیست(حسنی.)34 :4846 ،

البتگگه بگگراهیم بگگن َبگی الگگبالد نیگز تو یگق شگگده است(نجاشگگی ،442 :4472 ،ش .)4572ضگگمن

ایگنکگگه دربگگاره علگی بگگن محمگگد بگگن األعلگگم األزدی گفتگگه شگگده از دوسگگنداران امیرمؤمنگگان
است و مفید در االختصاص آن را (العلم األزدی)(مفید 8 :4448 ،و  )2ضبط کرده است.

بگگوده

بگگا توجگگه بگگه اوصگگافی کگگه دربگگاره برخگگی از افگگراد سگگند روای گت شگگده اسگگت ،روای گت دارای اعتبگگار

نیست.

ضمن با توجه به هر دو نقل بر فر

پریرش روایت آن ه از آن با عنوان مر سفید یگاد شگده

و یا اینکه سبو مر سفید میشود طاعون است و تطبیق آن بگر بیمگاری دیگگری نیازمنگد دلیگل

است.

در اینجا ممکن است کسی بگویگد در روایگت ،مگوت ابگیض بگر طگاعون تطبیگق شگده و معنگای

آن این نیست که معنای موت ابیض طاعون است .بلکگه از بگاب تطبیگق عنگوان بگر مصگداق بگارز
قابل فهم است .شاهد این نکته اینکه همین موت ابیض در روایت اهلسنت بگر «مگوت فجگأه»

تطبی گق شگگده اسگگت .بنگگابراین ای گن احتمگگال تقوی گت میشگگود کگگه حمگگل مگگوت اب گیض بگگر طگگاعون

خصوصگیتی بگگر آن نگدارد و بگگا توجگگه بگه فهگگم عمگگومی در آن زمگان صگگورت گرفتگگه اسگت پگگس در هگگر

زمانی میتواند مصداق دیگری داشته باشد .و روایت دوم نعمگانی شگاهدی گویگا بگر ایگن احتمگال

است .با این احتمال موت ابیض قابل تطبیق بر کرونا هم خواهد بود و ویگروس و بگاکتریبودن
هم دخالتی ندارد.

در پاسخ گفته میشود :سخن متینی است امگا بگا توجگه بگه قرینگه و بخگش نخسگت روایگت کگه

مر سرخ را در قتل با شمشیر تعریم کرده ،اگرچه لزوما فقط شمشیر آلگت قتگل خگونین بگه شگمار
نمیآیگد ،امگا براسگاس انگگس مخاطگو آن را نمگاد قتگگل دانسگته اسگت .پگس طگگاعون نیگز نمگاد مگگر
سفید معرفی شده است.
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اار و أمااا الطاااعون ابْحاار ج
الطاااعون ابب ایض جاااْوت اْلا ِ

.)711
ّ
[اما] طاعون سفید مر همهگیگر و عمگومی اسگت و ّامگا طگاعون سگرخ همگان شمشگیر اسگت و
قائم خروج نمیکند تا آنکه در دل آسمان در شو بیستم و سوم[ماه رمضان] شو جمعه او
به نام خوانده شود ،عگر کگردم :بگه چگه چیگز خوانگده مگیشگود (مضگمون آن آواز چیسگت)
فرمود :به نام خودش و به نام پگدرش نگدا برآیگد کگهّ « :
توجگه کنیگد همانگا فالنگی فرزنگد فالنگی
قائم آل ّ
محمد است به سخن او گگوش فگرا دهیگد و از او فرمگانبردارى کنیگد» پگس هگی
چیز که خداوند در آن روح آفریده باشد باقی نمیماند مگر اینکگه آن صگیحه را مگیشگنود ،و
خفته را بیدار میکند و به صحن خانهاش بیرون آید ،و دختر باکره را از پس پردهاش بیرون
میآورد ،و قائم از آن آواز که میشنود خروج میکند و آن صیحه جبرئیل است».

تحلیل روایات نشانه «الموت االبیض» و تطبیق آن بر ویروس کرونا

و در روایت دوم میخوانیم:
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به نظر میرسد در این جا طاعون نماد مر فراگیر دانسگته شگده اسگت بگه قرینگه دیگگر روایگاتی

کگگه بگگه جگگای طگگاعون ،مگگوت آمگگده اسگگت .و البتگگه تصگگحیم در ایگگن روایگگت و تغییگگر کلمگگه مگگوت بگگه

طاعون دور از ذهن نمینماید.

درباره سند روایت افزون بر اشگکاالت سگند روایگت نخسگت ،دربگارۀ عبگد اهللبگن جبلگة ،نجاشگی

وی را فقیهی واقفی و قه مشهور معرفی کرده است(نجاشی ،546 :4472 ،ش.)268

و اما علی بن َبیحمزة از بزرگان واقفیه است(همان ،544 :ش .)626دانشمندان رجگال او را
تو یگگق نکردهانگگد .و عالمگگه در خالصلله وی را بگگه شگ ّگدت تضگگعیم کگگرده اسگگت(حلی،46 :4442 ،

ش .)54مرحوم خگوئی پگس از نقگل کگالم عالمگه حلگی و برخگی دیگگران و نیگز سگخن کسگانی کگه
وی را تو یگگق کردهانگگد و ّرد دلیلهگگای آنهگگا نتیجگگه می گیگگرد کگگه نمیتگگوان بگگه و اقگگت او حکگگم
کرد(خویی :4447 ،ج.)556 ،44

البته استاد نجمالدین طبسی در اینباره مینویسد:

دیدگاه مگا تگا سگال  4454قمگری همگین بگود ولگی در سگال  4454در درس خگار فقگه طگی دو

هفتگگه بحگگن و بررسگگی در دیگدگاه خگگود تجدیگدنظر کگگرده و او را قگگه مگگیدانگیم و روایگت را بگگه
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لحاظ این راوى مردود نمیدانیم(طبسی.)22 :4833 ،

در سند روایت َبی بصیر است که به نظر میرسگد کنیگه چنگد نفگر از راویگان شگیعه میباشگدز امگا

شهرت و روایات ابوبصیر یحیی اسگدی بگیش از دیگگران اسگت .در موضگو نشگانههای ظهگور هگم

راوی اکار روایات ابوبصیر ،علی بن ابیحمزه بطائنی است و نجاشی می گوید:
بطائنی عصاکش ابوبصیر یحیی بن قاسم بود(همان).

مقام ابوبصیر به اندازهای اسگت کگه نیگاز بگه توضگیح نگدارد .او از چهرههگای سرشگناس شگیعه و

شخصیتی موجگه و مؤ گق از راویگان امگام بگاقر و امگام صگادق

و از اصگحاب اجمگا اسگت .البتگه

اشکال روایات ابوبصیر در عالئم ظهور از آن جهت است که همه آنها را _ به جگز چنگد مگورد _ علگی
بگگن اب گیحمگگزة بطگگائنی گگگزارش می کنگگد(ر .ک :نعمگگانی 524 ،527 ،565 ،524 :4842 ،و 526ز

طوسی 428 ،444 :4444 ،و .)467

دربگگارۀ ایگن دو روایگت نکگگات قابگگل توجگگه ایگنکگگه ایگن روایگات بگگه ایگن صگگورت نخسگگتین بگگار در

کتگاب الغییلله نعمگگانی نقگل شگگده اسگگت .ضگگمن ایگنکگگه هگگر دو روایگت از جهگت سگگند بگگه دلیگل حضگگور
برخی افراد ضعیم دارای اعتبار نیست.

پس از نعمانی ،شگیخ صگدوق در کتگاب خگود روایتگی را بگا مضگمون مگر سگفید در آسگتانه قیگام

مهدی

این گونه نقل کرده است:

ْ
َ َ َ َ ْ
ْ
اَ َ َ ُ َ ُ
َ ْ َ
ُ
اهلل َع ْن ُاِ قاال َح اادم َنا ا ُ َسا ُ ْب ُان ا َ َس ِان ْب ِان
َو ِ َِبذا ِاْل ْسن ِاد ] َحادمنا َمح اْاد ْب ُن ا َ َس ِان َر ِ
َ
َ
َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ اَ ْ َ ْ ْ َ اَ
أ َبان[ َعن ا ْ ُ َس ِ ْبن َ
ااج َع ْان ُسال َْ َان
ج
ا
ن
ب
ن
ْح
الر
د
ب
ع
ن
ع
ىی
حی
ن
ب
ان
و
ف
ص
ن
ع
د
ع
س
ِ
ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َِ
َ
ُ ُ ُ اَ َ ْ َ
َ ُ
ائ َم ْو َر ََان َم ْو ٌت َأ ْ َ
ْبن َخ ِال ْد َق َال َ َِس ْع ُت أ َب َاع ْ
ْح ُر َو َم ْو ٌت أ ْبایض َح ااىت
ِ
ق
ال
ام
د
ق
ول
ق
ُ
اهلل
د
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ ْ ُ ا َ ْ َ َ ْ َ ٌ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ اَ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ اَ
ُ
ُ
ُاذهب ِماان كا ِال ساابع ُْ َخسااُ اْااوت ابْحاار السا ف و اْااوت اببایض الطاعون(صاادو ،
 4311ج)211 ،7؛
سلیمان بن خالد گوید از امام ششم شنیدم میفرمود پیش از قائم دو مگر باشگد .مگر
سرخ و مر سفید تا آنکه از هر هفت تن پنج تن برود .مگر سگرخ بگا شمشگیر اسگت و مگر
سفید با طاعون.

این روایت اگرچه از جهت سند مشکلی ندارد اما فقط در کمالالدین و تمامالنعمه ،شیخ صگدوق

نقل شده و در هی منبگا روایگی نیامگده اسگت .البتگه ایگن انحصگار موجگو ضگعم روایگت نخواهگد
شود .ضمن اینکه مر سفید را به طاعون تفسیر و تطبیگق کگرده اسگت(درباره و اقگت محمگدبن
حسن ر .ک :خویی :4447 ،ج576 ،42ز درباره و اقت حسین بن حسگن ر .ک :همگان :ج545 ،2ز
درباره و اقت حسین بن سعید ر .ک :همان :ج548 ،2ز درباره و اقت صگفوان بگن یحیگی ر .ک:

همان :ج458 ،4ز درباره و اقگت عبگدالرحمن بگن حجگاج ر .ک :همگان :ج842 ،4ز دربگاره و اقگت

سلیمان بن خالد ر .ک :همان :ج542 ،3ز ر.ک :آیتی.)36 :4834 ،

بنابراین بر بیماری دیگری قابل تسری نخواهد بود مگر اینکه کسی ادعا کنگد بخگش پایگانی

در تعریم مر سرخ و سفید از راوی است که دلیلی بر آن نداریم.

پس از آن شیخ مفید ،با مضمونی متفاوت با اشاره به مگر سگفید از امیرمؤمنگان

نقل کرده است که:
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ون(مف د 4143 ،ج)32 ،7؛
جَما اْوت ابْحر جالس ف و أما اْوت اببیض ج
پگیش از آمگدن قگائم

ملخگگی بگگیموقگگا ب گه رن گ

مگگر سگرخی اسگت ،و مگر سگگفیدى ،و آمگدن ملخگی در فصگگل آن و
خگگون ،امگگا مگگر سگگرخ شمش گیر اسگگت (کگگه ب گه وس گیله آن مگگردم را

بکشند) و مر سفید طاعون است.

تحلیل روایات نشانه «الموت االبیض» و تطبیق آن بر ویروس کرونا

بگگود امگگا نقگگل پرشگگمار آن در منگگابا معتبگگر میتوانسگگت حکایگت از اقبگگال بزرگگگان شگیعه بگگه آن تلقگگی
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هم گین روای گت را بگگهطور کامگگل ش گیخ طوسگگی در کتگگاب الغییلله نقگگل کگگرده است(طوس گی:4444 ،

 )483و از دیگر کسانی که روایت را همانند شیخ مفید نقل کردهاند یکی:

یوسم بگن یحیگی مقدسگی (متوفگای623 /ق) در عقلد اللدرر فلی اخیلار المنتظلر

تفاوت که به جای «القائم» «المهدی» آورده است(مقدسی شافعی.)43 :4446 ،

اسگت بگا ایگن

و دیگگری ابگن صگباغ مگالکی در ال صلمل المهمله فلی معرفللة اال ملة اسگت کگه وی بگا انگدک تغییگری

نقل کگرده اسگت و آن تغییگر ایگنکگه بگه جگای علگی بگن محمگد االودی ،علگی بگن یزیگد االودی نقگل

کرده است(ابن الصباغ :4455 ،ج.)4484 ،5

پگگس از آن همگگه کسگگانی کگگه روایگت را نقگگل کردهانگگد براسگگاس نقگگل شگیخ مفیگد آوردهانگگد(ماننگگد:

طبرسگ گ گگی ،بیتگ گ گگا :ج534 ،5ز اربلگ گ گگی :4834 ،ج424 ،5ز عگ گ گگاملی :4452 ،ج825 ،2ز موسگ گ گگوی

اصفهانی :4824 ،ج .)822 ،5نتیجه اینکه تطبیق بیماری همگه گیر کوویگد  / 44کرونگا بگر مگر
سفید هی گونه مستند علمی نخواهد داشت .در پایان تأ کید میشود:

افزون بر دستاویز شدن این گونه روایات سست برای مخالفان ،همچنین در بین مردم عگامی

نیز آ ار تخریبی فراوانی خواهد داشت چه اینکه جایگزین معار اساسی در ذهن آنها شده ،آنها
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را از کسو معار مطلگوب دور خواهگد کگرد و گگاهی نیگز سگبو پدیگد آمگدن جریانهگای انحرافگی و

ادعاهای دروطین میشود.

به نظر میرسد یکی از دالیلی که به رواج این گونگه تطبیقهگای نادرسگت کمگ

شگایانی کگرده

بیتوجهی برخی از بزرگان در برابگر ایگن پدیگده و نبگود نقگدهایی شایسگته دربگارۀ ایگن ادعاهگا بگوده
اسگگت .کگگه ا گگگر مگگورد عتگگاب و سگگرزنش واقگگا میشگگدند شگگاید وضگگا مباحگگن مهگگدویت و بگگهویژه

نشگگانهها این گونگگه نبگگود .و البتگگه یک گی از امگگوری کگگه این گونگگه نقلهگگا را در حاش گیۀ امگگن قگگرار داده

است اعتبار ظاهری برخی از نویسندگان و گویندگان این دست تطبیقها است که سگبو شگده تگا

کسانی به نقد نپرداخته و یا ناقدان را سرزنش کنند.
نتیجهگیری

گات یادشگده ظهگوری بگگرای ایگگن روایگگات در معنگای
با توجه به اشکاالت سندی و صدوری روای ِ

مورد نظر منعقد نمی گردد و نمیتوان به ظاهر این روایات پایبند بود.

افزون اینکه تطبیق آن بر هر پدیگدهای از جملگه شگیو بیمگاری کرونگا ،هگی گونگه وجگه علمگی

نگگدارد .مخصوصگگا ایگگنکگگه آن از نشگگانههای نزدیگ

و در آسگگتانه ظهگگور دانسگگته شگگده کگگه الزمگگه آن

پدید آمدن برخی دیگر از نشانهها است که درباره آنها نیز چنین توصیفی شده است.

البته آن ه گفته شد هرگز به این معنا نیست کگه در آسگتانه و جریگان قیگام جهگانی آن حضگرت

مگگر و می گری وجگگود نگگدارد و ی گا ای گنکگگه پگگس از ظهگگور حضگگرت هگگی گونگگه جن گ

و ک گگشتاری رخ

نگمیدهد و حضرت بدون استفاده از شمشیر که کنایه از قدرت نظامی است ،بگیگمگان جنگ

آن

حضرت با سردمداران کفر و نفاق خواهد بودز که به مخالفت با آن حضرت میپردازند و حضگرت
نیز همه آنها را با جن

از سر راه برمیدارد.
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Abstract
In any revolution, the government and the socio-political system are a series of
signs and symbols that express the goals, objectives, functions of that system.
These signs, which are called symbols, play the role of identity-building and a
beacon in any socio-political system, the lack of knowledge and awareness of
which will lead to the deviation of various masses around that system. In the
process of emergence, establishment, continuation and stabilization of the
Mahdavi socio-political system, there are various signs and symbols, whose
understanding and exploration of Islamic sources will lead the Islamic society
towards an ideal society and not deviate. Using first-class studies, this article
examines the symbols of Mahdavi political and social system in a descriptiveexploratory manner. Accurate understanding of the dimensions and types of
Mahdavi symbols from the emergence to the establishment of the Mahdavi
government, such as conceptual symbols, beginnings, places, tests, objects,
numbers, flags, slogans and directions, will dispel the surprise of those waiting
in the age of absence.
Keywords: symbol, sign, system, political, social, Mahdavi
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تاریخ پذیرش11/11/18 :

سری عالئگم و نشگانههگایی اسگت کگه بیگانگر اطگرا

،

اهدا  ،کارکردهای آن نظام است .این عالئم که در اصطالح نماد نامیده میشود نقش هویتسگازی و چگراغ
راهنمگا در هگر نظگام سیاسگی _ اجتمگاعی را بگر عهگگده دارنگد ،کگه عگدم شگناخت و آ گگاهی از آن موجبگات انحگگرا

تگودههگگای مختلفگگی پیرامگون آن نظگگام را در پگگی خواهگد داشگگت .در سگگیر پیگدایش ،تأسگگیس ،اسگگتمرار و تابیگگت

نظگگام سیاسگگی _ اجتمگگاعی مهگگدوی عالئگگم و نمادهگگای مختلفگگی وجگگود دارد ،کگگه فهگگم و اکتشگگا آنهگگا از منگگابا
اسالمی ،موجو هدایتگری جامعه اسالمی به سگوی جامعگه آرمگانی و عگدم انحگرا خواهگد شگد .ایگن مقالگه بگا

بهرهگیری از مطالعات درجه ی  ،با شیوه توصیفی _ اکتشافی به بررسی نمادهگای نظگام سیاسگی و اجتمگاعی
مهدوی پرداخته است .فهم دقیق ابعاد و گونههای نمادهای مهدوی از پیدایش تا تابیت حکومت مهدوی

همچون نمادهای مفهومی ،آطازین ،اماکن ،ازمنگه ،اشگیاء ،اعگداد ،پگرچم ،شگعار و جهگات ،سگلوکننگده تحیگر
منتظران در عصر طیبت ،خواهد شد.

واژگان کلیدی :نماد ،نشانه ،نظام ،سیاسی ،اجتماعی ،مهدوی.

مقدمه

یکی از مهمترین مؤلفهها در هر نظگام سیاسگی _ اجتمگاعی ،نمادهگای آن نظگام اسگت .نمادهگا

آخرین مؤلفه شناختی از فرهن

جوامعی اسگت کگه بگر مبنگای آن فرهنگ  ،نظگام سیاسگی خگود را

بنگگا مگگینهنگگد .نمادهگگا نشگگانههگگا یگگا گونگگهای از عمگگل هسگگتند کگگه بگگا آنهگگا معگگانی را بگگه افگگراد منتقگگل

 .1دانشپژوه سطح چهار سیاسی _ اجتماعی مرکز تخصصی مهدویت قم ،ایران(.)jabbari.h110@gmail.com

مگگیکننگگد .نمادهگگا در پرتگگو مجموعگگه مشگگترک از هنجارهگگا و قراردادهگگا صگگورت مگگیگیرد(.محسگگنی،
 )84 :4836ارتبگاط نمگادی انسگان بگه سگگه شگیوه صگورت مگیگیگگرد .اول زبگان گفتگاری کگه الگگگوی
صوتی و معانی پیوسته دارد و آموزش و ارتباطات را آسان میکند .دوم زبان نوشتاری کگه عبگارت
از بت تصاویر گفتاری بوده و وظیفه آموزش و حف میگراث فرهنگگی را برعهگده دارد .سگوم زبگان
جسگگمانی کگگه بگگه برقگگراری ارتبگگاط بگگا حرکگگت دسگگت و صگگورت و ایمگگاء و اشگگاره مگگیباشگگد(.کوهن،

 )26 :4833زبان یکی از مشخصترین ویژگیهای فرهنگی انسگان اسگت کگه در همگه فرهنگ

و

نظامها میباشد و گفتار وسگیله انتقگال زبگان مگیباشگد و البتگه بایگد توجگه داشگت کگه بگرای انتقگال
مفگگاهیم فقگگط زیگگان و گفتگگار نیسگگت بلکگگه نوشگگتار هگگم یکگگی از راههگگای انتقگگال مفگگاهیم مگگیباشگگد.
بنابراین هر مجموعه عناصری که برای انتقال معنا مورد استفاده قرار میگیرد اعم از صدایی کگه

در گفتگگار ایجگگاد مگگیشگگود و عالئمگگی کگگه در نوشگگتار اسگگت و یگگا دالگگههای دیگگگری همچگگون لبگگاس،
تصگگاویر ،نشگگانههای دیگگداری ،شگگیوه خگگوردن ،شگگکلهگگای سگگاختمانی و بسگگیاری از ویژگگگیهگگای

مگگادی دیگگگر فرهنگ

را مگگیتگگوان نمگگادی از باورهگگا و ارزش هگگا و هنجارهگگا دانسگگت(.گیدنز:4834 ،

 )66-64نمادها و نشانههای نظام سیاسی و اجتماعی مهدوی ،در قالو فراینگد مختلفگی شگکل
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میگیرد .این فرایند از زمان آشکار شدن عالئم و نشانههای حتمگی ظهگور امگام زمگان

آطگاز ،در

هنگگام ظهگور و قیگگام ایشگان اسگگتمرار و هنگگام اسگتقرار تشگگکیل حکومگت جهگگانی مهگدوی ،تابیگگت

خواهگگد شگگد .از ایگگن رو سگگعی شگگده اسگگت ،تمگگامی نمادهگگا و نشگگانههگگای فراینگگد شگگکلگیگگری نظگگام
سیاسی و اجتماعی مهدوی در قالو نمادها و نشانهها معرفی تبیین و تحلیل شگود .دسگتهبنگدی
فرایندی مقاله ،به واسطه تکرار تبیین و تحلیلها موجو ضعم در دادهپردازی خواهد شد.

در پژوهش منگابا در بگاب آشگنایی بگا نمگاد و نمادهگای اسگالمی کتگابهگا ،مقالگههگا و صگفحات

مختلم اینترنتی ،به صورت عمومی و کلی جامعهشگناختی ،اشگاره شگده اسگت .بگه عنگوان نمونگه

مقاله «نقش نمگاد و نمگادگرایی در زنگدگی بشگر» ،مگریم حسگنپگور و محمگد فگوالدی کگه بگه بررسگی
جامعگگهشگگناختی نمگگاد در زنگگدگی بشگگر پرداختگگه اسگگت .مقالگگه «نمگگادگرایی در دیگگن اسگگالم» ،نوشگگته

مهس گگا ح گگاجی فتحل گگی ،مرس گگا بی گگدلی و مهگ گگام مرتض گگیپ گگور ک گگه بررس گگی نماده گگای اس گگالمی در

معماریهگگای جوامگگا اسگگالمی پرداختگگهانگگد .و کتگگاب بورسللی امادتللای چللالا مهللدویت ،صگگدراهلل
زیگگنالعبگگادی بگگه شناسگگایی چگگالشهگگا و عوامگگل مهگگدیسگگتیزی از دهگگه پنجگگاه شمسگگی تگگا دوران
انقالب اسالمی پرداخته است .وجگه تمگایز ایگن مقگال بگا دیگگر منگابا ،انسگجام و تمرکگز و اکتشگا

مباحن از سنخ مطالعات درجه ی  ،پیرامون نمادهای نظام سیاسی و اجتماعی حکومگت عگدل

الهی در آخرالزمان اسگت .کگه بگا بهگره از منگابا نقلگی اسگالمی ،بگه تجزیگه و ترکیگو منگابا اسگالمی و

انسانی پرداخته است.
مفهومشناسی
 .1نماد و نمادگرایی

نماد در لغت به معنگی مظهگر ،عالمگت و نشگانه اسگت کگه بگا زبگانی پی یگده و رمزآلگود بگا انسگان

سگگخن مگگیگوینگگد .و در اصگگطالح پدیگگده یگگا شگگییء عینگگی و ملمگگوس و قابگگل مشگگاهده هسگگتند کگگه
جگگایگزین پدیگگده طایگگو شگگده و بگگر آن دال لگگت مگگیکنگگد .آنهگگا مگگیتواننگگد مگگادی یگگا ذهنگگی ،واقعگگی یگگا
خیگگالی ،طبیعگگی یگگا مصگگنوعی باشگگند .در واقگگا تجلگگی اندیشگگه یگگا تصگگور حگگالتی عگگاطفی یگگا هرگونگگه

نسبت و رابطه چه روشن و بدیهی و چه قراردادی بیان میکند .نمادها در زنگدگی اجتمگاعی بشگر

ابگگزار تعامگگل بگگوده ب گه گونگگهای کگگه تعامگگل و روابگگط بگگدون نمگگاد بگگیمعناسگگت .نمگگادگرایی هنگگر ب گه

کارگیری نشانهها یا موضوعی نامریی و نامشهود به وسگیله موضگو مشگهود و محسگوس اسگت .و
نمگادپردازی یعنگی نمگایش چیگگزی توسگط نمگاد کگه از تگگداعی معگانی پیوسگته و تصگورات و تصگگاویر

مکگگانهگگای تگگاریخی ،اعگگداد ،شگگعارها ،رمزهگگاِ ،وردهگگا ،و پگگرچمهگگا مگگیشگگوند .مجموعگگه نمگگاد و
نشانهها و قواعد حاکم بر روابط آنها ،نظام را میسازند ،که در اصطالح رمزگان نامیگده مگیشگود و

در چگگارچوب همگگین نظگگام ،نشگگانهگگا بگگا یکگگدیگر ترکیگگو شگگده و ی گ

پیگگام و مگگتن را مگگیسگگازند.

(فگگوالدی و همکگگار )484-484 :4844 ،بگگا توجگگه بگگه مباحگگن فگگوق نمادهگگا ،عالئگگم و نشگگانههگگایی
هسگگتند کگگه از طریگگق آن معگگانی بگگه افگگراد منتقگگل مگگیکنگگد و بگگه عنگگوان زبگگان گفتگگاری ،جسگگمانی و

نوشتاری در فرهن

به حساب میآیند.

نمگاد در ادبیگگات دینگگی ،همگگان شگگعائر اسگگت کگه اظهگگار و ابگگراز شگگعایر ،بزرگداشگگت و محافظگگت از

آنها را در جهت جلوگیری از تحریم و معنی ضگروری مگینمایگد .هگمچنگانکگه خداونگد متعگال در
ّ
ّ
قگگرآن مجیگگد بگگه ایگگن مسگگئله اشگگاره نمگگوده و فرمگگوده اسگگت :ی گا َیهگگا الگگرین آمنگگوا ال ت ِحلگگوا شگگعا ِئر
ِ
ّ
1
اهلل ف ِا ّنه گگا ِم گ ِگن تق گگوى
اهلل( ...مائ گگده )5 :و در ج گگای دیگ گگر م گگیفرمای گگد :و م گ ِگن یع ِظ گ ِگم ش گگعا ِئر ِ
ِ
ِ
القلوب (حج )85 :یعنی و هر کس شعائر الهی را بزر دارد ،این کار نشانه تقواى دلهاست .در
 .1اى کسگگانی کگگه ایمگگان آوردهایگگد! شگگعائر و حگگدود الهگگی (و مراسگگم حگگج را محتگگرم بشگگمرید! و مخالفگگت بگگا آنهگگا) را حگگالل
ندانید. ...

نمادها و نشانههای نظا سیاسی _ اجتماعی مهدو ی

ذهنی و احساسات به دست میآید .نمادها شامل مفاهیم ،رن ها ،مراسمات ،زمانهای مهگم،
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ِ
جایی دیگگر مصگداقی دیگگر از شگعائر را اشگاره مگیکنگد و مگیفرمایگدّ :ن ّ
الصگفا و الم ِگروة ِم ِگن شگعا ِئ ِر
ِ
ِ
ِ ِ
اهلل لکگمِ
ِ
ِ
اهلل( ...بقره )423 :یا سوره حج آیه  86مگیفرمایگد :و البگدن جعلناهگا لکگم ِمگن شگعا ِئ ِر ِ
ِ

فیهگگا خیگر(1 ...حگگج .) 86 :بگگا توجگگه بگگه آیگگات الهگگی نمگگاد و شگگعائر دینگگی و مگگرهبی در قالگگوهگگای
گونگگاگون بگگه صگگورتهگگای گونگگاگون نمگگود پیگگدا مگگیکنگگد .در ایگگن مقالگگه بگگه بررسگگی و معرفگگی انگگوا
نمادها در نظام سیاسی _ اجتماعی مهدوی پرداخته خواهد شد.

 .2نظام سیاسی

نظگگام سیاس گگی 2درب گگر دارن گگده هم گگه فعالیتهگگای سیاس گگی در جامع گگه اس گگت .در تجزی گگه نظ گگام

سیاسگگی ،واهه نظگگام بگگر روابگگط الگگگو شگگده در اجگگزای تأسیسگگی ی گ

سگگاختار کگگه مبتنگگی بگگر روابگگط

مشخص کارکردی ،داللت دارد و اینکه به اجزا یگانگی و وحدت بخشیده و آنها را فعال مگیکنگد
که البته دارای انوا گوناگونی اسگت .در مگورد نظگام سیاسگی مگاکس وبگر آن را اجتمگا انسگانی کگه

مدعی انحصار کاربرد مشرو زور جسمانی در داخل سرزمینی معین است مگیدانگد .ایسگتون آن را

نظامی از کنش و واکنش در هگر جامعگه کگه بگهوسگیله آن توزیگاهگای الگزامآور یگا مقتدرانگه ایجگاد و
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اجرا شود میداند(.عالم )427 :4844 ،آلموند تعریم ماکس را نامناسو دانسته و مگیگویگد بیشگتر
تعریم از دولت است .اما تعریم ایستون را بهتر دانسته با این تفاوت که به جگای لفگ مقتدرانگه

از اجبگار مشگگرو جسگگمانی اسگگتفاده کنگگد .بنگگابراین تعریگگم وی از نظگگام سیاسگگی نظگگامی از کگگنش و
واکنش در جامعههای مستقل که از راه به کارگیری ،یا تهدید به استفاده کم و زیاد اجبار مشگرو

جسگگمانی کارویژههگگای یکپارچگگه شگگدن و انطبگگاق را بگگه اجگگرا مگگیگگگرارد(.همان )424 :بگگا توجگگه بگگه
تعگگاریم گونگگاگون بگگه نظگگر مگگیرسگگد نظگگام سیاسگگی مجموعگگه از نهادهگگا و سگگاختارهای بگگه هگگم

پیوستهای از قدرت است که کارگزاران آن کارویژههای خود را انجام داده و به وسیله آن اهگدا
جمعی در سطح ملی و بینالمللی پیگیری میشود.

 .3نظام سیاسی _ اجتماعی مهدوی

برخی در تعریم نظام سیاسی مهدوی گفتهاندز نظگام سیاسگی مهگدوی نظگامی کارآمگد و قابگل

الگگگوگیری اسگگت کگگه از حیگگن ابعگگاد و اهگگدا در پگگی توسگگعه اقتصگگادی ،تعگگادل سیاسگگی و تعگگالی

فرهنگی در سطح جهانی است( .جمعی از نویسندگان )26 :4836 ،با این حگال نظگام سیاسگی و
 .1و شترهاى چاق و فربه را (در مراسم حج) براى شما از شعائر الهی قرار دادیمز در آنها براى شما خیر و برکت است. ...
2 . political system

اجتمگگاعی مهگگدوی ،نظگگامی اسگگت کگگه در آن مجموعگگه از نهادهگگا و سگگاختارهای بگگه هگگم پیوسگگته از

قدرت ،که توسط امام زمان

از هنگامه ظهور تا تابیت حاکمیت عگدل الهگی ،تأسگیس خواهگد

شگگد .در ایگگن نظگگام بگگرخال سگگایر نظگگامهگگای سیاسگگی ،کگگارگزاران کارویژههگگای خگگود را ،براسگگاس

اهدا و شاخصههای حقمدار امام زمان

انجام داده و از طریق آن به اهدا واالی الهگی در

حیطه فردی و جمعی در سطح جهانی پیگیری و نائل خواهند شد.

گونهشناسی نمادها و نشانهها در نظامهای سیاسی _ اجتماعی

نمادهگگا اختصگگاص بگگه واهگگگان نداشگگته و در عرصگگههای مختلگگم زنگگدگی کگگاربرد دارد .ماننگگد

رن ها که از حین تحلیل رمزی و کنائیشان ،بسیار به اصوات نزدی

و همانند هسگتند .ماننگد

قرمگز کگه بگرای حیگگوان و انسگان اولیگه بگگا خگون و کشگتار و تهگگاجم تگداعی مگیشگگود .و آبگی کگه نمگگاد

آسمان صا هوا آفتابی و نشگانه صگلح اسگت .مگیبایسگت توجگه داشگت کگه نمادهگا در هگر زبگان و

آئینی اشاره به معنایی خاصی داشته و اصول مفاهمگه هسگتند لگرا در زنگدگانی بشگر نقگش کلیگدی
ایفا میکنند(.فوالدی و همکار)484 :4844 ،

نمادها دارای تقسگیمبنگدیهگای مختلفگی هسگتند کگه هرکگدام از ابعگاد آن ممکگن اسگت دارای

نمادهگای طبیعگی بیگانگر طیگم وسگیا و گسگترده از تصگگاویر و معگانی اسگت کگه مگیتوانگد در کشگگم
تصاویر ح

شده و جای مانده تاریخی و باستانی مؤ ر باشد .به عنگوان مثگال نمادهگای طبیعگی

در گرشگته رعگگد را نعگگره خشگگمگین خداونگگد و بگگرق را وسگگیلهای بگگرای ارضگگای حگگس انتقگگامجگگویی و

رودخانگگه را مگأوای ارواح و ...مگگیدانسگگتند .البتگگه امگگروزه و بگگا پیشگگرفتهگگای علمگگی و تمگگدنی بشگگر
دیگر بدین نمادهای طبیعی توجگه نمگیشگود .نمادهگای فرهنگگی بگرای بیگان واقعیگات و حقگایق

زنگگدگی بشگگر بگگه کگگار مگگیرود کگگه در جوامگگا مختلگگم دگرگونیهگگای مختلفگگی را پشگگت سگگر گراشگگته

است(.همان )447 :گاهی نمادها براساس ارتباطات فرهنگی به سگه قسگم زبگان گفتگاری 1،زبگان
نوشگگتاری2و زبگگان جسگگمانی 3قابگگل تقسگگیم اسگگت(.کوهن )22 :4833 ،گگگاهی نمادهگگا بگگه زبگگانی و

 .1زبان گفتاری در ارتباطات نمادی عبارت از الگوی صوتی و معنای پیوسته آن است.
 . 2زبگگان نوشگگتاری در ارتباطگگات نمگگادی عبگگارت از بگگت تصگگاویر گفتگگار کگگه بگگه آمگگوزش و حفگگ میگگراث فرهنگگگی کمگگگ
میرساند.
 .3زبان جسمانی در ارتباطات نمادی به معنای برقراری ارتباط با حرکگات دسگت و صگورت و بگه طگور کلگی بگه صگور ایمگاء و
اشاره است.

نمادها و نشانههای نظا سیاسی _ اجتماعی مهدو ی

تقسگگیمات گونگگاگونی باشگگد .مگگثال در ی گ

تقسگگیمبنگگدی بگگر دو گونگگه طبیعگگی و فرهنگگگی هسگگتند.
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یگا هیئگتها(صگداها و آواهگا)،

طیرزبانی قابل تقسیمبندی است .نمادهای زبانی همچون آهن

استعاره یا کنایگههگا و تشگبیه یگا مجازهگا و ...هسگتند .نمادهگای طیرزبگانی دارای انگواعی اسگت.4 :

طبیعی مانند عالئم و نشانههای بیماری در فرد که نماد بیمگاری فگرد اسگت و یگا جهگتیابیهگای

در طبیعگگگت از روی نشگگگانههای طبیعگگگی از دیگگگگر نمادهگگگای طبیعگگگی اسگگگتز .5تصگگگویری ماننگگگد
برنامههای تلویزیونی ،پوسگترها ،تابلوهگا ،عکگسهگا ،تمبرهگا ،آرمهگا و ...از ایگن قبیگل نمادهگای

طیرزبانی هستند(فوالدی و همکار)446-444 :4844 ،ز  .8قراردادی یا وضگعی ماننگد بسگیاری از

کلمگگات و واهگگگان و یگگا رنگ هگگای چندگانگگه در پگگرچمهگگا و ...بگگه نگگوعی در میگگان اهگگالی اجتماعگگات
گونگگاگون رمزگگگراری شگگده و نمگگاد مسگگئله یگگا چیگگزی خگگاص بگه شگگمار مگگیرود .گگگاهی نمادهگگا بگگه دو

دسگگگته حقیقگگگی 1و اعتبگگگاری 2تقسگگگیم مگگگیشگگگوند .نمادهگگگای اعتبگگگاری بگگگه سگگگه قسگگگم هسگگگتند:

.4شنیداریز نمادهایی ازجنس صدا و صوت بوده که بگا گگوش شگنیده مگیشگوند ماننگد اذان ،کگه
بیانگر وقت نمگاز اسگتز  .5دیگداریز نمادهگایی کگه از طریگق دیگدن قابگل شناسگایی اسگت .نامگه،

شگگعر ،روزنامگگه ،تصگگویر ،مجسگگمه ،بناهگگای تگگاریخی ،امگگاکن مگگرهبی و زیگگارتی ،یگگا اشگگاره کگگردن و
لبخند زدن از این قبیل هستندز  .8حسیز نمادهایی که از طریق حواس قابل فهم است .ماننگد

اشیاء طبیعی و محسوس همچون کوه ،درهها ،گیاهان ،حیوانگات ،خانگه ،کشگتی ،خگودرو ،عطگر

ژپوهشاهیمهدوی 
ال اول ،شماره  ،1بت 1311

سال نهم  ،شماره  ،31زمستان 1311
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و ادکلن ،خط برجسته از این نو هستند( .ملکیراد)458 :4842 ،

نمادهگگا در زنگگدگی بشگگر ممکگگن اسگگت در قالگگوهگگای مختلفگگی همچگگون مفهگگوم ،رنگ  ،مراسگگم،

زمگگان مهگگم ،مکگگان تگگاریخی ،عگگدد ،رمگگزِ ،ورد ،پگگرچم و یگگا شگگعار نمگگود پیگگدا کننگگد .بگگه عنگگوان مثگگال

چفیه تکه پارچهای است که در فرایند تولید و کاربرد آن در دفا مقدس به عنوان نمگاد مقاومگت
و جهگگاد شگگناخته شگگده اسگگت و یگگا شگگعار اهلل اکبگگر کگگه نمگگاد تفکگگر توحیگگدی اسگگت و رنگ

هنگگد ،نشگگان معنویگگت و عرفگگان اسگگت و رن گ

نگگارنجی در

مشگگکی در میگگان شگگیطانپرسگگتان نمگگاد توجگگه بگگه

شیطان در عگالم هسگتی اسگت ،پگرچم در هگر کشگور نمگاد ارزشهگا و هنجارهگای پریرفتگه شگده آن

است ،ستاره پنج پر نشانه بینش اومانیستی اسگت ،اذکگار و اوراد نمگاد مکاتگو و نحلگههای دینگی
اسگگت ،روز طگگدیر در شگگیعه ،نمگگاد جایگگگاه امامگگت اسگگت ،رود گنگ

نشگگان طهگگارت روحگگی و زدودن

ناپگگاکیهگگا در هندوهاسگگت ،عگگدد  44از اعگگداد مقگگدس کاباالسگگت ،کنگگدالینی و چگگاکرا ،نمگگاد انگگرهی
حیات در یوگا و برخی مکاتو شرقی است( .فوالدی و همکار)445 :4844 ،

 .1نماد حقیقی یعنی این که امری تکوینی بوده و در آفرینش موجود نهفته است .مانند نماد بودن چمن به آب.
 .2نماد اعتباری به چیزی میگویند که در قلمگرو اعتبگار ذهگن معتبگران بگوده و بگا تغییگر و تحگول و اخگتال اعتبگار دگرگگون
میشود .مانند زبان ،پرچم و انوا تابلو.

انواع نمادها و نشانههای نظام سیاسی و اجتماعی مهدوی

آن ه در فرایند شکلگیری ظهور ،قیام و تابیت حکومت امام زمان

 ،به عنوان گونگههگای

نمگگاد و نشگگانههگگا مطگگر مگگیشگگود ،در حیطگگههگگای گونگگاگون فگگردی و اجتمگگاعی ،در عرصگگههگگای

مختلم فرهنگی ،سیاسی ،اقتصگادی و نظگامی قابگل پیگیگری بگوده و محقگق خواهگد شگد .آن گه
مسلم است ،تمگامی نمادهگا و نشگانههگا در نظگام سیاسگی _ اجتمگاعی مهگدوی در راسگتا و پیرامگون
نماد با عظمت توحید است .نمادها و نشانهها ،در حیطههای فگردی و اجتمگاعی ،در حگوزههگای

معنگگوی و مگگادی قابگگل تقسگگیم اسگگت .حگگوزههگگای معنگگوی فضگگائل و خصگگلتهگگای فگگرد یگگا افگگراد یگگا
اجتما را دربر مگیگیگرد .حگوزههگای مگادی نگاظر بگه مشخصگههگا و نشگانههگای جسگمی و در قالگو

مگگادی را شگگامل مگگیشگگود .بنگگابراین نمادهگگا و نشگگانههگگا ،گگگاهی نگگاظر بگگه مشخصگگههگگای گونگگاگون
فردی ،گاهی ناظر به عرصههای اجتماعی همچون فرهنگگی ،سیاسگی ،اقتصگادی ،نظگامی و...

هسگگتند کگگه در قالگگوهگگای گونگگاگون پیگگادهسگگازی خواهنگگد شگگد .ایگگن نمادهگگا و نشگگانههگگا ،در سگگیر
ایجاد ،تاسیس ،استمرار و تابیت نظام سیاسی و اجتماعی مهدوی ،معرفی خواهند شد.

 .1نمادها و نشانههای زمینهساز تشکیل نظام

امام زمان

عالئم و نشانههای آن پدیدار خواهد شد .آنها نمادهای آطازین تشکیل حکومت

جهانی اهلل در قالو نظام سیاسی _ اجتماعی مهدوی در زمین خواهگد بگود .هرکگدام از ایگن عالئگم

دارای نمادهگایی همچگون پگرچمهگگای سگیاه ،اصگوات آسگمانی ،شگگعارهای مختلگم ،حگوادث طیگگر

طبیعی مانند خسم بیداء ،مکانها و زمانهای خاص مانند شهرهای درگیر ،مدینه و مکگه و روز

ظهور (جمعه یا شنبه) هستند که در هنگامه ظهور رخ عیان میکند.
روایتی از امام باقر و امام صادق

در این باب نقل شده که میفرمایند:
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میفرماینگد :در مگورد ظهگور قگائم پگنج عالمگت اسگت .سگفیانی ،یمگانی ،صگیحه

نمادها و نشانههای نظا سیاسی _ اجتماعی مهدو ی

از دیگگگر نمادهگگای نظگگام سیاسگگی _ اجتمگگاعی مهگگدوی ،نمادهگگایی اسگگت کگگه در هنگامگگه ظهگگور
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آسگمانی ،قتگگل نفگس زکیگگه ،فگرورفتن در بیگگداء .هرکگگدام از ایگن عالئگگم دارای نشگانههگگایی هسگگتند.

نشانههایی که در سگفیانی وجگود خواهگد داشگت .خگروجش از حیگن زمگان در مگاه رجگو 1از حیگن

مکگگان وادی یگگابس(2طوسگگی )444 :4452 ،در مغگگرب خواهگگد بگگود و شگگهرهای مختلفگگی را تحگگت
نفوذ خود در میآورد .پس از آنکه امام ظاهر میشود ،اصحاب سگفیانی بگرای نگابودی امگام رفتگه
که در صحرای بیدا به امر پروردگار زمین آنها را میبلعد .یمگانی از یمگن(3ابگن بابویگه :4842 ،ج،4

 )884خگگروج خواهگگد کگگرد کگگه پگگر او هگگدایتگرترین پگگرچم(4نعمگگانی )526 :4842 ،خواهگگد بگگود.
نمادهایی که در صیحه آسمانی است .اینکه در ماه رمضان 5توسط جبرئیل6خواهد بگود و مگردم

را به سوی امام 7بگا نگام و مشخصگات8معرفگی و دعگوت مگیکنگد( .همگان )524 :نمادهگایی کگه در
قتل نفس زکیه است ایگنکگه در حگرم امگن الهگی ،بگین رکگن و مقگام فگرد جلیگلالقگدری بگه شگهادت

میرسد که پس از  42روز (ابن بابویه :4842 ،ج 9)644 ،5امام قیام خواهد نمود.

از دیگگگر نشگگانههگگایی کگگه هنگامگگه ظهگگور و مقگگدمات شگگکلگیگگری نظگگام سیاسگگی و اجتمگگاعی

مهدوی ،پدیدار خواهد شد ،اختالفگات اهگل شگام ،پگرچمهگای سگیاه از خراسگان و وحشگتی در مگاه
نقگگل مگگیکننگگد از امیرالم گؤمنین پیرامگگون آیگگه شگگریفه

ژپوهشاهیمهدوی 
ال اول ،شماره  ،1بت 1311
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رمضگگان اسگگت .هگگمچنگگانکگگه امگگام بگگاقر
ِ
ِ
فاختلم األ ِحزاب ِم ِن بی ِن ِه ِم سؤال شد .ایشان فرمودند:

پس از ایجاد سه چیز منتظر فر باشید :اختال اهل شام در میان خودز پرچمهای سیاه از

خراسان و وحشتی در رمضان است(.نعمانی)524 :4842 ،

10

ّ .1ن َمر السفیانی من األمر المحتوم و خروجه فی رجو.
 .2یخر السفیانی الملعون من الوادى الیابس.
ِ
ِ
 .3و الیما ِن ِّ ِمن الیمن.
ِ
ِ
ٌ
ّ ِ
ِ
گاح ِبک ِم ف ِگاذا خگر الیمگا ِن ّ ح ّگرم ب ِیگا
گات رایگة َهگدى ِم ِگن رای ِگة الیمگا ِن ِّ ِهگ رایگة هگدى ِألنگه یگدعو ِ لگی ص ِ
« .4و ل ِیس ِف ّالرای ِ
ِ
ّ
ِ
ّ
ِ
ِ
ّ
ِ
ّ
ِّ
اس و ک ِل م ِس ِلم و ِ ذا خر الیما ِن ّ فگانهض ِ ل ِی ِگه ف ِگان رایتگه رایگة هگدى و ال ی ِحگل ِلم ِس ِگلم َن یلت ِگوع عل ِی ِگه
السال ِح علی الن ِ
ِ
ِ
ّ
ِ
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
فمن فعل ذ ِلن فهو ِمگن َه ِگل الن ِگار ِألنگه یگدعو ِ لگی الح ِگق و ِ لگی ط ِریگق مسگت ِقیم»ز در میگان پگرچمهگا راهنمگونتگر از پگرچم
یمانی نباشد تنها او پرچم هدایت خواهد بود زیرا بگه صگاحو شگما دعگوت خواهگد کگرد ،پگس هنگگامی کگه یم ّ
ّ
گانی خگروج
ّ
کرد خرید و فروش اسلحه بر مردم و بر هر مسلمانی حرام خواهد بود و چون یمگانی خگروج کگرد بایگد بگه سگوى او نهضگت
کنی که پرچمش پرچم هدایت اسگت و بگر هگی مس ّ
گلمانی روا نباشگد کگه از آن پگرچم روى بگردانگد و هگر کگس کگه چنگین
کند او از اهل آتش است زیرا او به ّ
حق و براه راست دعوت خواهد کرد.
ّ
ِ
ِ
ِ
ّ
اهلل.
 .5ال ّص ِیحة ال تکون ِ ال ِف شه ِر رمضان ِألن شهر رمضان شهر ِ
ِ ِ
ّ .6
الص ِیحة ِف ِیه ِه ص ِیحة ج ِبر ِئیل ِ لی هرا الخل ِق.
ِ ِ
ّ
 .7ین ِادع مناد ِمن السم ِاء ِباس ِم القا ِئ ِم .
ِ
ِ
ِ
ِ
 .8ص ِوت ِمن ّ
السم ِاء و هو ص ِوت ج ِبر ِئیل ِباس ِم ص ِاح ِو هرا األمر و اس ِم َب ِیه.
ِ ِِ ِّ ِ ّ ّ ّ
ِ
ّ
ِ
ّ
ِ
ِ
ِ
س الز ِکی ِة ِ ال خمس عشرة لیلة.
ام قا ِئ ِم ِآل محمد
 .9الص ِادق یقول لیس بین ِقی ِ
و بین قت ِل النف ِ
ّ
 .10ه گگمچن گگانک گگه در روای گگت نق گگل ش گگده اس گگت :ع گ ِگن داود ال گ ِگدج ِاج ِ ع گ ِگن َ ِب گگف ج ِعف گگر مح ّم گ ِگد ِب گ ِگن ع ِلگ گ ّ ق گگال :س گ ِگئل



 .2اشیاء

از دیگر نمادها و نشانههای نظام سیاسگی و اجتمگاعی مهگدوی ،اشگیاء و ابزارهگای مختلگم بگه

عنگگوان نمگگاد و نشگگانه وجگگود دارد کگگه هرکگگدام دارای اهگگدا  ،اطگگرا

هستند .در ادامه به معرفی آن نمادها و نشانهها پرداخته خواهد شد.
الف) پیراهن ،عمامه ،زره و شمشیر

پوشگگیدن پیگگراهن خگگونین رسگگول خگگدا

و کارکردهگگای گون گگاگونی

و بگه دسگگت گگگرفتن شمشگگیر ذالفقگگار ،نمگگاد صگگالبت،

قدرت و انتقام از دشمنان خدا و اهلبیت است .در روایگات نقگل شگده اسگت  .امگام زمگان
خگگروج م گیکنگگد در حگگالی کگگه خگگونخگگواه اجگگداد خگگود اسگگت .خشگگمناك و ّ
متأسگگم اسگگت .پیگگراهن،
را بگگر تگگن دارد .شمشگگیر او ذالفقگگار ،شمشگگیر رسگگول اهلل

عمامگگه ،سگگحاب و رزه رسگگول خگگدا

است .و چند ماه شمشیر به دست داشته و با دشمنان خدا به جن

)873

میپردازد(.نعمگانی:4842 ،
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ب) نشانههای انبیاء

از دیگگگر نمادهگگا و نشگگانههگگای نظگگام سیاسگگی _ اجتمگگاعی مهگگدوی ،نشگگانههگگایی اسگگت کگگه در

ظگگاهر شگگدن بگگه همگگراه خگگود نشگگانههگگایی از پیگگامبر اسگگالم

مشروعیت و حقانیت امام زمان

قگگائم

موسگگی

و انبیگگاء گرشگگته دارد کگگه نمگگاد

اسگت .هگمچنگانکگه در روایگات نقگل شگده اسگت کگه هنگگامی

ظهگگور مگگیکنگگد بگگا خگگود پگگرچم رسگگول اهلل

 ،انگشگگتر سگگلیمان

 ،سگگن

و عصگگای

 ،ظگگاهر مگگیشگگود .یگگا در روایتگگی عالئگگم شگگناخت امگگام را ،سگگکینه و وقگگار ،معرفگگی حگگالل و

حرام ،نیاز مردم به او و بگینیگازی او از مگردم ،داشگتن اسگلحه رسگول خگدا

معرفگی مگیکنگد .در

ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ ِمیرالمؤ ِم ِنین ع ِن ق ِو ِل ِه تعالی _ فاختلم األ ِحزاب ِم ِن ب ِی ِن ِه ِم فقال ِانت ِظروا الفر ِم ِن الث ف ِقیل یگا َ ِمیرالمگؤ ِم ِنین و مگا
ِ
ِ
ِ
ّ
الشام ب ِینه ِم و ّالرایات ّ
السگود ِم ِگن خراسگان و الف ِزعگة ِفگ ش ِگه ِر رمضگان ف ِقیگل و مگا الف ِزعگة ِفگ ش ِگه ِر
ه ّن فقال اخ ِتال َ ِه ِل
ِ
ِ
ّ
ِ
ِ
ّ
اهلل ع ّزوجگگل ِف گ القگ ِگرآن ِن نشگگأ ننگ ّگزل علگ ِگیه ِم ِمگگن ّ
گماء آیگگة فظلگ ِگت َ ِعنگگاقه ِم لهگگا
السگ ِ
رمضگگان فقگگال َ و مگگا سگ ِگم ِعت ِم قگ ِگول ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ٌ ِ
ِ
ّ
وق النا ِئم و تف ِز ع الیقظان.
خاض ِعین ِه آیة تخ ِر الفتاة ِم ِن ِخد ِرها و ت ِ
ِ
ّ
ِ
ِ
ّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ِگرع علی ِگه یگوم َحگد و
اهلل
گول ِ
 ِ .1نه یخر موتورا طضگبان َ ِسگفا ِلغض ِگو ِ
اهلل علگی هگرا الخل ِگق یکگون علی ِگه ق ِمگیص رس ِ
ِ
ِ
ذو ِالفقگار یج ّگرد ّ
السابغة و س ِگیفه س ِ
ّ
ّ
الس ِگیم علگی عا ِت ِق ِگه
اهلل
گول
س
ر
م
گی
اهلل
ِ
ول ِ
ِ
ِ
ِعمامته السحاب و ِدرعه ِدر ع رس ِ
ِ ِ
ِ
ّ
ِ
ِ
ِ
اهلل
ما ِنیة َشهر یقتل ه ِر ِجا فأ ّول ما ی ِبدَ ِبب ِنگ ش ِگیبة فیقطگا َ ِی ِگدیه ِم و یع ِلقهگا ِفگ الک ِعب ِگة و ین ِگادع من ِادی ِگه هگؤال ِء س ّگراق ِ
ٌ ِ
ِ
ّ ِ
ِ
ِ
ّ ّ ِ
ِ ّ ّ ِ
گاب ِبالب ِصگر ِة و
گان ِکت
ّم یتناول قر ِی
شا فال یأخر ِمنها ِ ال السیم و ال یع ِطیها ِ ال السیم و ال یخر القا ِئم حتی یقگرَ ِکتاب ِ
ِ
ٌ ِ
اب ِبالکوف ِة ِبالبراء ِة ِم ِن ع ِل ّ .
ِکت
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گرشته در دست انبیگاء

بگوده و اینگ

در اختیگار امگام زمگان

اسگت .روایتگی کگه امگام پگس از

11

روایگگت دیگگگر از امگگام صگگادق

نقگگل شگگده اسگگت کگگه بگگه یکگگی از یگگاران خگگود فرمگگود :مگگیخگگواهی

پیراهنی که قائم ما هنگام قیام بر تن خواهگد داشگت را نشگانت دهگم؟ او فرمگود بلگه! سگپس امگام

جعبه ای خواسگت و او را بگاز کگرد و از داخگل آن پیگراهن کرباسگی بیگرون آورد کگه آسگتین چگپش بگه
خون آطشته بود .سپس امام صادق

فرمود ،پیراهن رسول خگدا

کگه در روز جنگ

ضگربت

دیگگده بگگود ،همگگین اسگگت .زمگگانی کگگه قگگائم مگگا قیگگام کنگگد ،ایگگن پیگگراهن را بگگر تگگن خواهگگد داشگگت .در

روایت دیگر نقل شده است کگه عصگای موسگی

بگرای حضگگرت موسگی

کگه آسگی از یگ

اسگگت ،هگمچنگگین تگگابوت آدم

نهگال بهشگتی بگوده و جبرئیگل

کگه هگگی کگدام نمگگیپوسگد هنگگگامی کگگه

قگگائم قیگگام مگگیکنگگد ،آن دو را بیگگرون خواهگگد آورد(1.نعمگگانی )548-545 ،583 :4842 ،از ایگگن رو

این نشانههای گوناگون میتواند به عنوان نماد شگناخت ،مشگروعیت و حقانیگت امگام زمگان
به حساب آید.

ج) نوع پوشش و لباس

از دیگگگر نمادهگگا و نشگگانههگگای نظگگام سیاسگگی و اجتمگگاعی مهگگدوی ،نگگو پوشگگش و لبگگاس امگگام

ژپوهشاهیمهدوی 
ال اول ،شماره  ،1بت 1311

سال نهم  ،شماره  ،31زمستان 1311
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زمگان

اسگگت .از آنجگگایی کگگه سگگیره زنگگدگانی و عملگی ایشگگان بگگر مبنگگای سگگیره و زنگگدگانی پیگگامبر

و ائمه معصگومین اسگت ،از ایگن رو نگو پوشگش ایشگان ،پوششگی سگاده و زاهدانگه
اسالم
خواهد بود همچنانکگه در روایگات نقگل شگده اسگت کگه «َ ّن قا ِئمنگا ِ ذا قگام لگ ِبس ِلبگاس ع ِلگی و
سار ِب ِسیر ِت ِه(کلینی :4472 ،ج )444 ،6یعنی زمانی که قائم ما قیام مگیکنگد ،پوشگش او همچگون
پوشگگش امیرالمگؤمنین علگگی
زیست زاهدانه امام زمان

و سگگیره او نیگگز الگگگوی خگگود قگگرار مگگیدهگگد .در تأییگگد سگگادهپوشگگی و

 ،از امام صادق

َ َ
َ َ َ
اهلل
ع ْن أ ِی َب ِص ْر ع ْن أ ِی ع ْب ِد ِ

نقل شده است:

اَ
َ اَ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ َ
اهلل َماا ِل َب ُاس ُاِ ِ ّل
ائ ج َاو ِ
أنِ قال ما رسَع ِجلون ِِبُ ِوج الق ِ ِ

ِ
 .1قال َبوج ِعفر مح ّمد ِبن ع ِل ّ
و خگات ِم سگل ِیمان و حج ِگر موسگی و عصگاه...ز
اهلل
ول ِ
ِ ذا ظهر القا ِئم ظهر ِبرای ِة رس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
اهلل بگأ ّع شگ ِ ء ی ِعگر اإلمگام قگال ب ّ
الس ِگکین ِة و الوق ِگار قلگت و ِبگأ ِّع
ع ِن الح ِار ِث ِب ِن الم ِغیر ِة الن ِص ِر ِّع قال :قلت ِأل ِبف ع ِب ِد ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ِ
ِ
ِ
اهلل  ...ز
گول ِ
گاس ِ لی ِگه و ال یحتگاج ِ لگی َحگد و یکگون ِعنگده ِسگالح رس ِ
ش ِ ء قال و تع ِرفه ِبالحال ِل و الحر ِام و ِبحاج ِة الن ِ
ِ
ّ
ِ
اهلل َ ّنگگه قگگال َ :ال َ ِریگن ق ِمگگیص القگگا ِئ ِم ال ِگرع یقگگوم عل ِیگ ِگه فقلگت بلگگی قگگال فگگدعا
ع ِگن ی ِعقگگوب ِبگ ِگن شگع ِیو عگ ِگن َ ِبگگف ع ِب ِگد ِ
ّ ِ
ّ
ِ
ِ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ال ِگرع علی ِگه
اهلل
گول ِ
ِب ِقمطر ففتحه و َخر ِمنه ق ِمیص کر ِابیس فنشره ف ِاذا ِف ک ِم ِه األیس ِر دم فقال هرا ق ِمیص رس ِ
ِ
ِ
ّ
ِ
اهلل ِب ِگن
اهلل و رفعگهز ع ِب ِگد ِ
ی ِوم ض ِربت رب ِاعیته و ِف ِیه یقگوم القگا ِئم فق ّبلگت الگدم و وض ِگعته علگی و ِج ِهگ ّگم طگواه َبوع ِب ِگد ِ
ّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
س الجن ِة َتگاه ِبهگا جبر ِئیگل لمگا توجگه ِتلقگاء مگدین
اهلل یقول عصا موسی ق ِضیو آس ِمن طر
ِسنان قال س ِمعت َباعب ِد ِ
ِ ِ
ّ ّ ِ
ّ
ِ
ِ
ِ
و ِه و تابوت آدم ِف بح ِیر ِة طب ِریة و لن یبلیا و لن یتغیرا حتی یخ ِرجهما القا ِئم ِ ذا قام.

ُ اَ ْ
َْ ُ َ
اْ ْاو ُت َ ْح َات ظ اال اَ
اْلك ُب َو َما ُه َاو اَّل اَ
السا ُف َو ْ َ
السا ِف(1نعماان،
الغ ِل ظ َو ّل َط َع ُامِ ِ ّل َ ِ
ِ ِ
ِ
733 4312؛ طویس)121 4171 ،؛
لباس امام زمان سخت و زبر ،خوراکش درشت ،خش
نماد سادهپوشی و زیست زاهدانه امام زمان است.

و ناگوار است .این نو پوشگش

 .3پرچم و آرم

از دیگر نشانهها و نمادهگای نظگام سیاسگی و اجتمگاعی مهگدوی ،پگرچم و آرم حکگومتی ایشگان

اسگگت .معمگگوال پگگرچم هگگر نظگگام و کشگگوری دارای معنگگی و نمگگاد و نمایاننگگده هویگگت کلگگی آن نظگگام
اسگت .از ایگن رو ،ایگن مسگئله نیگز هگمچنگانکگه در حکومگت پیگامبر اسگالم

دارای کگگارکرد ،اهمیگگت و ...بگگوده اسگگت ،در نظگگام و حکومگگت امگگام زمگگان

داشت.

و امیرالمگؤمنین

نیگگز وجگگود خواهگگد

برافراشتن پرچم توسگط سگپاهیان امگام ،نمگاد و نشگانه آطگاز قیگام و تشگکیل نظگام جهگانی امگام

زمان

در سراسر گیتی است .همچنانکه در روایگت نقگل شگده اسگت کگه امگام بگاقر

زمانی که قائم قیام کند:

فرمودنگد

 .1چرا در مورد قیام قائم عجله میکنید؟ به خدا قسگم کگه لبگاس او سگخت و زبگر اسگت و طگراى او جگو درشگت و خشگن
است .و رفتارش نیست مگر با شمشیر [که سیره او قیام است] و مر نیز زیر سایه شمشیر است.
 .2ابی بصگیر نقگل مگیکنگد کگه ابوعبگداهلل (امگام صگادق ) فرمگود :قگائم خگروج نکنگد تگا آنگگاه کگه حلقگه کامگل گگردد.
عر کردم :حلقه [کاملشدنش] چقدر است؟ فرمود :ده هزار که جبرئیل از سمت راسگتش و میکائیگل از سگمت چگپش
باشد ،سپس پرچم را بگه اهتگزاز درآورد و بگا پگرچم حرکگت کنگد یگن نفگر در خگاور و بگاختر نمانگد مگگر آنکگه پگرچم را لعنگت
ّ
ابامحمگد آن پگرچم بگه خگدا
است که جبرئیل آن را روز بدر فرود آورد .سگپس فرمگود :اى
کند و آن پرچم رسول خدا
قسگم نگه از پنبگه اسگگت و نگه از کتگان و نگه از ابریشگگم و نگه از حریگر .عگر کگگردم :پگس از چیسگت؟ فرمگود :از ورق بهشگگتی
آن را به روز بدر برگشود سپس باز درهم پی ید و به علی سگپرد و همگواره نگزد علگی بگود تگا
است ،رسول خدا
آنکگگه روز بصگگره فگگرا رسگگید پگگس امیرالمگگؤمنین آن را گشگگود و خداونگگد فگگتح را نصگگیو علگگی کگگرد سگگپس آن را درهگگم
پی ید و آن اینجا نزد ما است هی کس آن را باز نخواهد کرد تا آنکه قائم قیام کند و چگون او قیگام کگرد آن پگرچم
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َ
َ
ََ
ُ اُ اَ َ
َْ ْ
َْ ْ
اَ َ َ َ َ
َ ُ َ
اول
اْكا ِ ِ َو ّل ِِف
الراُُ َو ُ ِس ُر ِ َِبا جاًل یا ْب َیق أ َح ٌاد ِِف
یَ
اْغ ِار ِب ِ ّل لع َهاا و ِهای راُاُ ر ُس ِ
ْ ُ اَ َ َ َ
ُ
َ
َ ُ ْ ٌ َ َ َ اَ ٌ َ َ َ اٌ َ َ
ُ
َ
َ
َ
اهلل قطن و ّل كَان و ّل قَ و ّل
اهلل ن َز ل ِ َِبا َج ْب َر ِئ ل ی ْو َم َبد ْر ث قال ُا أ َبامح اْ ْد َما ِهی و ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ َ ْ َ َ ْ َ اَ َ َ َ َ َ ُ ُ
ا
َ
َ ٌ ُْ ُ َ ْ َ َ
اهلل یا ْو َم َب ْادر اث لف َهاا وَ
ح ِ یر قلت َِفنأ ش ْء ِهای قاال ِمان وق ِ اْلن ِاُ نكارها رساول ِ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
اْاؤم ِن َ
َد َج َع َها َل َع ِى َج َل ْم َر َز ْل ِع ْن َد َع ِى َح َاىت َذا َك َان ی ْو ُم ْال َب ْص َرة نك َرها أ ِم ُر ُ
ِ
ِ
َ
ََ
اهلل َع َل اِ ُ اَث َل َاف َهااا َو های ع ْن َاد َنا ُه َنا َ
اوم ْال َقا ِ ُ
ُ
اائ َجااا َذا ُها َاو َقااامَ
ااا َّل ُ ْن ُكا ُار َها أ َحا ٌاد َحا اَاىت ُ ُق َ
جف َاَ ََ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ا
ُ َ
َْ ْ
َ َ ََ ََْ َْ َ َ ٌ
اْ ْغرب اَّل َل َع َ َها َو ُ ِسا ُر اُ
َ َْ
الر ْع ُاب ق ااد َام َها ش ْاهرا َو َو َر َاء َهاا
نكرها جلم یبق أحد ِِف اْك ِ ِ و ِ ِ ِ
َ ا
َ ا
َ ا
ش ْهرا َو َع ْن ِی ِ َها ش ْهرا َو َع ْن ُ َس ِار َها ش ْهرا(2...نعمان)312 4312 ،؛
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زمانی که امام قیام کند پر را به اهتزاز در خواهد آورد به صگورتی کگه تمگام مگردم دنیگا آن را
خواهند دید.

یا در برخی روایات 1آرم پرچم امگام زمگان را البیعگة هلل مگیدانگد :هگمچنگانکگه نقگل شگده «و
ّ
روی َ ّنه یکون فی رایة ِالم ِهدی ِالبیعة ّ
هلل ع ّزوجل»(.ابن بابویه :4824 ،ج )624 ،5از این رو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
پرچم می تواند به نوعی نماد هویت کلی نظام ،استقامت و بات وضعیت و اقتگدار نظگام سیاسگی
و اجتماعی مهدوی باشد.

 .4شعار

از دیگر نمادها و نشانههای نظام سیاسی و اجتماعی مهدوی ،شگعارهای صگادره از سگوی آنهگا

است .از آنجایی که یکی از اقسام نماد ،اصوات هستند ،شعار نیز به عنوان یکی از نمادهگا بگوده
و دارای کارکرد خاص خودش خواهگد بگود .معمگوال شگعارها در نظگام سیاسگی و اجتمگاعی مهگدوی
پیرامون عبادت ،بندگی و توحید خواهد بود .همچون اذان و ...با ایگن حگال در برخگی از روایگات
یکگی از شگعارهای انصگگار و یگاران امگام زمگگان

ژپوهشاهیمهدوی 

ریان بن شبیو از امام رضا

نقل میکند:

را یگا لثگارات الحسگگین معرفگی مگیکنگگد .در ایگنبگگاره

ْ
ََ
ُ
َ ...أ ْن ُ ُق َوم ْال َق ِ ُ
اون ِم ْان َأ ْن َ
اائ َج ُك ُون َ
ات ا ُ َسا ( ...جملیسا ،یتاا
ص
اار َو ِش َاع ُاره ْم ُاا لث َاار ِ
ِ
ج)712 ،11؛
زمانی که قائم قیام میکند ،شعار او و یارانش یا لثارات الحسین خواهد بود.

ال اول ،شماره  ،1بت 1311

سال نهم  ،شماره  ،31زمستان 1311

ایگگن شگگعار مگگیتوانگگد نمگگاد خگگونخگگواهی و انتقگگام امگگام زمگگان

ظالمان به ویژه امام حسین

باشد.

از قگگاتالن اجگگداد طگگاهرینش و

 .5مکانها

یکگگی دیگ گگر از انگگوا نماده گگا ،مکگگانه گگای تگگاریخی اس گگت(.ملکیراد458 :4842 ،ز ف گگوالدی و

همکار )445 :4844 ،از این رو یکی از دیگر نمادها و نشانههای نظام سیاسی و اجتماعی مکگان-
های است که دارای اهمیت ،پیشگینه و کگارکرد خاصگی در آن نظگام اسگت .از مصگادیق نمادهگای

18
را باز کنگد و کسگی در خگاور و بگاختر نمانگد مگگر آنکگه آن را لعنگت کنگد و رعگو آن حضگرت یگن ماهگه راه از پیشگاپیش و از
پشت سر و از سمت راست و سمت چپ آن حضرت در حرکت باشد.
 .1ایگگن روایگگت بگگه لحگگاظ سگگندی مخگگدوش اسگگت .علگگت ذکگگر آن ا بگگات وجگگود پگگرچم و عالئمگگی در آن بگگه عنگگوان نمگگادی از
نمادهای نظام سیاسی و اجتماعی مهدوی است.

مکگگانی در فراینگگد شگگکلگیگگری ،تأسگگیس و تابیگگت حکومگگت جهگگانی مهگگدوی ،شگگهرها ،مکگگانهگگای

مرهبی و ...است .روایات شگهر ،مقگر حکومگت و محگل زنگدگی امگام زمگان

را معرفگی مگیکننگد.

هرکگگدام از ایگگن مکگگانهگگا دارای سگگوابق و پیشگگینههگگای مختلگگم تگگاریخی بگگوده و ایگگن عملکگگرد و
انتخاب امام براساس اهدافی است که منتج به کارکردهایی در نظگام سیاسگی و اجتمگاعی ایشگان

خواهگگد شگگد .بگگه نمونگگه شگگهر حکگگومتی ،مقگگر حکگگومتی و محگگل زنگگدگی امگگام زمگگان

کوفه ،مسجد کوفه و مسجد سهله معرفی شده است .مفضل از امام صادق

نقل میکند:

 ،بگگه ترتیگگو،

در روایت طگوالنی

َ
ْ
َ َ
اْ َف َاض ُل ُق ْل ُت ُا َس ِد َجَی َن َر ُك ُ
اْ ْه ِد َو ُ ْجم ََ َْ ُاع ْ ُ
ون َد ُار ْ َ
َ ...ق َال ْ ُ
اْ ْاؤم ِن َ قاال َد ُار ُمل ِك ِاِ
ْ
َ َ ْ ُ اَ َ
ْ ُ َُ َ
ْ
ََ
َ
ُ
اائ ْ ُ
الس ْاهل ُِ َو
اْ ْس ِال ِم مس ِاجد
كا ِِ َج ِام ُعهاا َو َبیات َم ِال ِاِ َو َمق َس ُام غن ِ ِ
الكوجُ َو ْجم ِل ُس ُح ِ
ُ
اَ
ََ
الذ َك َو ُ
اْ ْاؤم ِن َ ُ ُك ُون َ
اْ َف اَض ُل ُاا َم ْاو َّل ُك اال ْ ُ
ات ْالب ُض ِم َن ْال َغ ی ِ َق َال ْ ُ
اون
َم ْو ِم ُع خل َو ِار ِِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ ُ َ َ َ
َ َ
َا َ
1
اهلل ّل ی ْب َیق ُم ْؤم ٌن ِ ّل ك َان ِ َِبا أ ْو َح َوال َیا(...جملیس ،یتا ج)44 ،13؛
ِبالكوج ُِ قال ِ و ِ
یعنی محل حکومتی مهدی کوفه ،مقر حکومتی و دولتی او مسجد کوفه ،محل تقسیم
طنائم و مال مسجد سهله است .محل خلوت و اعتکا او ،تپههای سفید نجم است.
َ َ
َ َ َ اَ ُ َ َ
ُ َ ََا َ ُ َ َْ
َ َ َ
َ ُ
اائ
اهلل عل ِِ أنِ قال ُا َبا َمح اْ ْد كَ ِن أ َر ى ن ُز ول الق ِ ِ
اهلل َصل َوات ِ
ع ْن أ ِی َب ِص ْر ع ْن أ ِی ع ْب ِد ِ
َ َ َ
ُ
ُْ ُ ُ ُ َ َ َ َ
ِف َم ْسج ِد ا
ون َم ْن ِزل ُاِ قاال ن َع ْام ُه َاو َم ْن ِاإ ل ِ ْد ِ ُا َس (مهاان
الس ْهل ُِ ِبَ ْه ِل ِِ َو ِع ِال ِِ قلت ُك
ِ
ِ
ج)42 ،17؛
یعنی قائم به همراه اهل و عیالش در مسجد سهله مستقر خواهد شد.

از دیگر نمادهای مکانی ،مکان خروج امام زمان

اسگت .روایگات آطگاز خگروج امگام را از مکگه

مکرمه و بین رکن و مقگام معرفگی مگیکننگد .از ایگن رو ابوخالگدکابلی از امگام زیگن العابگدین

میکند ،امام در اینباره فرمود:

نقگل

ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ا اَ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ اَ َ
ون ِ َمكاُ َو ُه َاو
اْفقودون عن جر ِش ِاهم مًل ِمائ ْاُ و مًلماُ عكار رجاًل ِعادة أه ِال باد ْر ج ص ِابح

 .1از سرورم ،امام صادق پرسیدم :آقاى من! خانگه مهگدى و محگل اجتمگا مؤمنگان کجگا خواهگد بگود؟ فرمگود :مرکگز
دولت او کوفه است ،محل صدور احکام و فتواى او در مسجد جاما آن و محل نگهگدارى بیگتالمگال و تقسگیم طنگایم،
مسجد سهله میباشد و محل خلوت کردن و اعتکگا او تپگههگاى سگفید نجگم .مفضگل گویگد :عگر کگردم آیگا همگگی
مؤمنان در کوفه خواهند بود؟ فرمود :به خدا سوگند آرى ،مؤمنی باقی نمگیمانگد جگز آن کگه در آنجگا یگا اطگرافش منگزل
میگزیند.

نمادها و نشانههای نظا سیاسی _ اجتماعی مهدو ی

در روایتی دیگر نقل شده است که فرمود:
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َ اَ َ
ُ ُ ْ
َ ُ
ُ ُ ُ َ ا َ ُ ْ َ ْ َ ُ َْ
اائ (ابان بابوُاِ،
اهلل َع از َو َجل أی َن ما َركونوا َُ ِت ِبكام اهلل ِ عاا و هام أصاح
اب الق ِ ِ
ق ْول ِ
 4311ج)211 ،7؛
اصحاب مهدی که تعداد اصحاب بدر هستند ،به مکه خواهند آمد.

یا در روایت دیگری از امام باقر

نقل شده که درباره امام زمان

فرمودند:

َ
ْ َ ََ ُ َ َ ٌ َ َ َ
ُ اُ
ائ َب َ اُ
ی َباُ ُع ْال َق ِ َ
الر ْكن َو َ
الن َج َب ُاء ِم ْن أ ْه ِال ِم ْص َار
ام مًل ِمائ ُْ َو ن ف ِع ادة أ ْه ِل َب ْد ْر ِج ِیم
اْق
ِ
ِ
ُ َ
َ
اَ َ ْ َ
َ ْ َْ َ ُ ْ َ ْ
اب ْخ ُار ِم ْن أ ْهل ْال ِع َرا َج ِقا ُمی َم َاش َ
اهلل أ ْن ُ ِق َمی(طاویس4171 ،
ااء
ام و
ِ
ِ
و اببدال ِمن أه ِل الك ِ
1
)122؛
یعنی اصحاب مهدی که تعداد آنها  848نفر است ،بین رکن و مقام با او بیعت میکنند.

به نظر میرسد از آنجایی که کعبه میعادگگاه توحیگد ،عبگادت و بنگدگی در زمگین اسگت ،از ایگن

رو حضگور امگام مهگگدی و اصگحاب ایشگگان و تحگوالت خاصگی کگگه در آنجگا محقگگق خواهگد شگگد،
ِ
ِ ِ
ّ
نماد قیام و حاکمیت بر پایه توحید و آطاز تحقق وعده نهایی الهی و ما خلقت ال ِج ّن و ِاإل ِنگس ِ ال
ِ
ون (ذاریات )26 :است.
ِلیعبد ِ
 .6زمانها

ژپوهشاهیمهدوی 
ال اول ،شماره  ،1بت 1311

سال نهم  ،شماره  ،31زمستان 1311
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از دیگر نمادها و نشانههای نظام سیاسگی و اجتمگاعی مهگدوی ،زمگانهگا خگاص اسگت .فراینگد

شکلگیری نظام سیاسی و اجتماعی براساس روایات در زمانهای خاصی اتفگاق خواهگد افتگاد .از
این رو این زمانها ،دارای اهمیت و کارکرد خاصی خواهند بود .از جمله این روایات مگیتگوان بگه
روایات روز ظهور امام زمگان

اسگت کگه برخگی از آنهگا روز ظهگور را جمعگه و برخگی روز آن را شگنبه

معرفی میکنند .ابی بصیر از امام باقر

نقل میکند که فرمودند:

اائ ی ا ْو َم اَ
ْی ا ُُ ُ ْال َقا ِ ُ
اور َاء ی ا ْو َم اَالا ِاذ ُق ِتا َال ِج ا ِِ ا ْ ُ َس ا ُ
السا ْاب ِت ی ا ْو َم َع ُاشا َ
 4311ج)211 ،7؛
خروج قائم روز شنبهای است که آن روز ،روز عاشورا است.

(اباان بابوُااِ،

در روایت دیگری روز ظهور را ،روز نوروز بیان معرفی میکند:

ْ اَ
اَ
ْ
َ َ َ
اَ
َ اَ ْ َ اَ
اَ
ُ
ُ
الن ِا
الن ا ُُ ِوز ُها َاو ال ا ْو ُم الا ِاذ أخااذ ِج ا ِِ
أن یاوم
ااد
س َعا ِان
اْ َعااى ْبا ِان خ َنا
الصا ِ
ِ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
اْ ْؤمن َ ال َع ْه َد بغدیر خ ام جَق اُُ وا ل ُِ بال َوّلُُ ج ُط َ
اوی ِ َْ ْان م َب َات َعل َیاا َو ال َو یال ِ َْ ْان
ِ
ِب ِم ِر ُ ِ
ِ ِ ِ ْ
ِ

 .1جابر جعفی میگوید :امام باقر فرمودند :سیصد و چند [سیزده] نفر به عدد اهل بدر در میگان رکگن و مقگام بگا قگائم
بیعت میکنند که در میان ایشان نجبا و بزرگوارانی از اهل مصر ،و پهلوانانی از اهل شام و خوبگانی از اهگل عگراق حضگور
دارند و آن حضرت هرقدر که خداوند بخواهد ،خالفت میفرماید.

َُ ُ
َعل اا َل َواد ْاْل ان َج ََ َخ َاذ َع َلای ُم ْال ُع ُه َ
َن َك َ ََثا َو ُه َو ْال ْو ُم اَالذ َو اَج َ
اود َو
اهلل
ول
س
ر
ِ
ج
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َِ
َ َ ُ ْ ُ اَ
اَ ْ َ َ َ َ َ َ َ اُ
َ
ْ
َْ
الث َدُا ُِ َو ُه َاو ْال ا ْو ُم اال ِاذ ُ ْظ َهارُ
َ
اْ َو ِام ق و ه َو ال ْوم ال ِذ ظ ِفر ِج ِِ ِبَه ِال الهاُ و ِان و قَال ذا
َ َُ ََْ ْ
َ ُ
َ َُ َ َْْ َ ْ ُ ُ َ َ َ
ْ ُ َ
اَ اَ َ
ال ج ْص ِل ُب ُِ َعاى ك َن َاس ِاُ الكوج ِاُ
ِج ِِ ق ِ
اِئنا أهلال َب ِت و وّل ة ابم ِر و ُظ ِف ُر اهلل رعال ِبالدج ِ
َ َ ْ ْ َ ْ ُ اَ َ ْ ُ َ َ َ اَ
َْ
ُ
َ
َ
و ما ِمن یو ِم نوق ْوز ِ ّل َنن نَوقع ِج ِِ الفُ (جملیس ،یتا ج)441 ،12؛
روز نوروز ،روز است که قائم ما اهلبیت در آن روز ظاهر خواهد شد.

از ایگگن رو جمعگگه ،شگگنبه ،روز عاشگگورا و نگگوروز نمگگاد ظهگگور و آطگگاز حاکمیگگت عگگدل الهگگی در زمگگین

خواهد بود.
 .7اعداد

از دیگر نمادها و نشانههای نظام سیاسی و اجتماعی مهدوی ،اعداد هستند .اعداد خگاص در

هر نظامی ،دارای اهدا و اطرا

خاصی بوده که بگر اسگاس آنهگا کگنشهگای مختلگم اجتمگاعی

شکل میگیرد .این مسئله در نظامی سیاسی و اجتماعی مهگدوی نیگز وجگود دارد .اعگدادی کگه در
در روایگات مهگگدوی ذکگر شگگده اسگت نگگاظر بگه تعگگداد یگاران امگگام زمگان

سیزده نفر معرفی میکنند .ابوبصیر از امام باقر

بگگوده کگه آنهگگا را سیصگگد و

نقل میکند که ایشان فرمودند:

در روایتی دیگر نقل شده است:

َْ
اَ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ا ْ َ َ
ْی ََ ِم ُع َل ِِ ِم ْن َأ ْص َ
اب ْ
ض َو
ر
اا
ق
أ
ان
م
اًل
ج
ر
ار
ك
ع
اُ
م
ًل
م
و
اُ
ائ
م
ًل
م
ر
اد
ب
ال
ه
أ
ة
اد
ع
ِ
اب
ح
ِ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َِ
ِ
ِ
َ ُ ِ ُ ْْ
َ اَ َ َ ا
َ َ َُْ
ُ ُ ُ َ ا اَ َ َ ُ ا َ َ ٌ َ َ
َ
اهلل عز وجل أین ما ركوناوا ُاَ ِت ِبكام اهلل ِ عاا ِ ن اهلل عاى ك ِال ش ْء ق ِادیر ج ِااذا
ذ ِل قول ِ
ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ اَ ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َْ َ َ ُ َ ْ َُ َ َ َ َ َ َ ُ َْ ْ ُ َ ُ َ َ َ َُ
اجَْعت لِ ه ِذ ِ ال ِعدة ِمن أه ِال ِاْلخاًل ِ أظهار اهلل أمار ج ِااذا كْال لاِ العقاد و هاو عكارة
َ ُ َ اَ
َ َ اَ َ َ
ْ
َ
َ
َ
ُ ُُْ َْ َ
اهلل َع از َو َجاال(ابن
اهلل َح ااىت یا ْر
اهلل ع از َو َجاال جاًل یا ََال ُقَال أعااد َاء ِ
ّل ِ َر ُج ْال خ َاُ َ ِب ِااذ ِن ِ

بابوُِ 4311 ،ج)321 ،7؛
اصگگحاب مهگگدی کگگه تعدادشگگان  848و بگگه انگگدازه اهگگل بگگدر اسگگت از اقصگگی نقگگاط زمگگین
پیرامون امام جما میشوند.

نمادها و نشانههای نظا سیاسی _ اجتماعی مهدو ی

َ َ
ا َ
َ
ََ َ ََ َ َ َ
َأ اَن ْال َق ِ َ
ائ ْی ِب ُ ِم ْن م ِن ُِ ِذ ُط او ى ِِف ِع اد ِة أ ْه ِل َب ْاد ْر مًل ِ ِمائ ْاُ َو مًلماُ َعك َار َر ُجاًل َح ااىت
َ َ َ
ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ اُ َا َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ
ْح َاَة جاذك ْر ُت ذ ِلا ِب ِی
ُس ِند ظهر ِ ل ا ج ِر ابسود و یَ الراُاُ الغ ِالباُ قاال ع ِاى بان أ ِی
َ
ََ َ َ ٌ ُ
ا ْ َ َسن ُم َ
اب َم ْنك ٌور(نعمان)342 4312 ،؛
ویس ْب ِن َج ْعف ْر جقال ِكَ
ِ
اینکه قائم  ،در میان گروهی به شماره اهگل بگدر ،سیصگد و سگیزده مگرد اسگت کگه از نیگه
ذى طوى سگرازیر مگیشگوند تگا آنکگه بگه حجراالسگود تکیگه مگیدهنگد و پگرچم را بگه اهتگزاز در
میآوردّ .
علی بن ابی حمزه گوید :این را بابی الحسن موسی بن جعفر نقل کردم فرمود:
(کتاب منشور است)(همان)824 :4865 ،
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و یا روایتی که اجتما این تعداد را مکه معرفی میکند ،بیان شده است:

ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ا اَ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ اَ َ
ون ِ َمكاُ َو ُه َاو
اْفقودون عن جر ِش ِاهم مًل ِمائ ْاُ و مًلماُ عكار رجاًل ِعادة أه ِال باد ْر ج ص ِابح
َ اَ َ
ُ ُ ْ
َ ُ
ُ ُ ُ َ ا َ ُ ْ َ ْ َ ُ َْ
اائ (مهااان،
اهلل َع از َو َجاال أی ا َن مااا َركونااوا ُ اَ ِت ِبكاام اهلل ِ عااا و هاام أصااح
اب القا ِ ِ
قا ْاول ِ
 4311ج.)211 ،7

از این ور تشبیه  848نفر از یاران امام مهدی

به اصحاب پیامبر اسالم

در جنگ

بگدر،

مگگیتوانگگد بگگه عنگگوان گونگگهای از مصگگادیق و نمگگاد حقانیگگت ،مشگگروعیت امگگام و یگگارانش باشگگد،
همچنانکه در مورد پیامبر

این مسئله صادق است.

 .8جهات

از دیگگگر نمادهگگا و نشگگانههگگای نظگگام سیاسگگی و اجتمگگاعی مهگگدوی ،جهگگتهگگا هسگگتند .جهگگت

همچ گگون مک گگان ،زم گگان و اع گگداد دارای ب گگه عن گگوان نم گگاد و دارای ک گگارکرد اس گگت .م گگثال روای گگات،
جغرافیگگای نظگگام سیاسگگی و اجتمگگاعی مهگگدوی را ،شگگرق و طگگرب عگگالم ،معرفگگی مگگیکننگگد .روایگگاتی

یگگاریدهنگگدگان امگگام مهگگدی
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پیامبر اسالم

را مردمگگانی از مشگگرق زمگگین مگگیداننگگد .در ایگگن زمینگگه روایتگگی از

نقل شده است که فرمودند:

ا
للمهدى ُعین سلطانِ(شوشت  4111 ،ج)774 ،43؛
ی نا من املك ج وطؤون
مردمگگانی از مشگگرق زمگگین قی گام مگگیکننگگد و زمینگگهسگگاز و یگگاریدهنگگده حکومگگت مهگگدی
خواهند بود.

نتیجهگیری

اسگگتخراج و تجزیگگه ترکیگگو مسگگائل علگگوم اسگگالمی و انسگگانی بگگا یکگگدیگر ،موجگگو فهگگم بیشگگتر و

تعمیق مباحن و مسائل آنها خواهد شد .انوا نمادها در ادبیات دینی و اسگالمی در منگابا منقگول

به صورت پراکنده ذکر شده است .اما آن ه مهم است فهم ابعاد و گونههگای مختلگم نمادهگا در

ادبیگگات اختصاصگگی آن علگگم اسگگت .فهگگم تخصصگگی نمادهگگای فرهنگگگی و سیاسگگی در جوامگگا و
استخراج آنها از منابا ،عالوه بر افزایش میزان معرفگت بگه آنهگا ،موجگو انسگجام در حرکگت ،فهگم

اهدا و اطرا

در آن جامعه و نظام را خواهگد داشگت .بگه ویگژه آنکگه نمادهگا ،از نگو نمادهگای

آرمگگانی بگگوده و عگگدم معرفگگت بگگه آنهگگا ،منجگگر بگگه انحگگرا  ،تحیگگر و گمراهگگی در آن جامعگگه خواهگگد

گردید .گرچگه در ایگن مقالگه بگه تبیگین گونگههگای نمادهگا و نشگانههگای نظگام سیاسگی _ اجتمگاعی
مهگگدوی پرداختگگه اسگگت ،امگگا اهگگدا  ،اطگگرا

و کارکردهگگای نمادهگگا در نظگگام سیاسگگی _ اجتمگگاعی

دارای اهمیت بیشتری است که بررسی تفصیلی آنها ،پژوهش دیگری را میطلبد.

منابع

قرآن کریم

 .4ابن بابویه ،محمگدبن علگی(4824ش) ،کمالاللدین و تمامالنعملة ،تهگران ،دارالکتگو االسگالمیة،
دوم.

 .5آوتوی گگت ،ویلی گگامز بات گگامور ،تام(بیتگگگا) ،فرتن للل عل للوم اجتم للاعی نلللون بیس للتم ،ترجم گگه :حسگگگن
چاوشیان ،بیجا ،نشر نی.

 .8رضوانی ،علیاصغر(4836ش) ،حکومت حررت مهدى

جمکران ،سوم.

در عصلر ظهلمر ،قگم ،مسگجد مقگدس

 .4السجستانی ،سلیمان بن اشعن(4447ق) ،سنن اب داوود ،بیروت ،دارالفکگر للطباعگة و النشگر و
التوزیا ،اول.

 .2شوشگگترى ،نگگوراهلل بگگن شگگریمالدین(4474ق) ،احقللاا ال للإ و انتللاا الیا لل  ،قگگم ،کتابخانگگه
آیتاهلل مرعشی نجفی ،اول.

 .6طباطبگگایی ،سگگید محمدحسگگین(4824ش) ،ترجملله ت سللیر المیللزان ،ترجمگگه :سگگید محمگگدباقر
 .2طوسگگی ،محمگگدبن حسگگن(4832ش) ،ترجملله کتللاب الغییللة للطوسللی ،ترجمگگه :مجتبگگی عزیگگزی،
قم ،مسجد مقدس جمکران ،دوم.

 .3طوسی ،محمدبن حسن(4452ق) ،الغییة ،قم ،مؤسسة المعار االسالمیة ،سوم.

 .4عالم ،عبدالرحمن(4844ش) ،بنیادتای علم سیاست ،تهران ،نشر نی ،بیست و چهارم.

 .47فگ گگوالدی ،محمگ گگدز حسگ گگنپور ،مگ گگریم(4844ش)« ،نقگ گگش نمگ گگاد و نمگ گگادگرایی در زنگ گگدگی
بشر(تحلیل جامعه شناختی)» ،مجله معرفت فرتنگی و اجتماعی ،سال ششم ،شماره چهارم.

 .44کریم میان ،زهره(4842ش) ،مووری بر کتاب «جمهمری اسالمی و چالاتای کارزمدی» با رویکرد

احصاء وظایف دولت ،تهران ،اندیشکده حکمرانی شریم.

نمادها و نشانههای نظا سیاسی _ اجتماعی مهدو ی

موسوی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی  ،پنجم.

 .45کلینگی ،محمگدبن یعقگوب(4472ق) ،الکلافی ،تصگحیح :علیاکبگر طفگاری ،تهگران ،دارالکتگو
االسالمیة.

 .48کگگوهن ،بگگروس(4833ش) ،میللاای جامعهشناسللی ،ترجمگگه :طالمعبگگاس توسگگلی و رضگگا فاضگگل،
تهران ،سمت ،بیست و دوم.

 .44گیدنز ،آنتونی(4834ش) ،جامعهشناسی ،ترجمه :منوچهر صبوری ،تهران ،نشر نی ،هفتم.
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 .42مجلسی ،محمدباقر(بیتا) ،ب اراالاوار ،بیجا ،دار احیاء التراث العربی ،اول.

 .46مجموعگگه نویسگگندگان(4836ش) ،گ تمللان مهللدویت سللخنراای و مقالللهتللاى گ تمللان پللنجم ،قگگم،
بوستان کتاب ،دوم.

 .42محس گگنی ،من گگوچهر(4836ش) ،بورس للی در جامعهشناس للی فرتنگ للی ای للران ،ته گگران ،پژوهش گگگاه
فرهن  ،هنر و ارتباطات ،اول.

 .43ملکیراد ،محمود(4842ش) ،کارکردتای اجتماعی اعتقاد به مهدویت ،قم ،پژوهشگگاه علگوم و
فرهن

اسالمی ،اول.

 .44نعمانی ،محمدبن ابراهیم(4865ش) ،ترجمه رییت اعملاای ،ترجمگه :احمگد فهگری زنجگانی،
تهران ،دارالکتو االسالمیة ،ششم.

 .57نعمانی ،محمدبن ابراهیم(4842ق) ،الغییة ،تهران ،مکتبة الصدوق ،اول.

 .54هاللی ،سلیم بن قیس(4472ق) ،کتاب سلیم بن نیس الهاللی ،قم ،الهادی ،اول.
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Documentary survey of Nudbeh Prayer
Dr. Mustafa Warmzyar

1

Abstract
Nudbeh prayer is of special importance as one of the Mahdavi prayers. Citing
this prayer to the Infallible Imam and examining its document is one of the
issues that has been considered by researchers in the field of Mahdaviat. This
research tries to prove the authenticity of this prayer through the library method
in collecting documents and the descriptive-analytical method in processing
materials.
Two reliable documents were found for Nudbeh prayer and in citing the prayer
to Imam Sadegh(as) or Imam of the age , two probabilities were examined and
according to other evidences and accepting validity of evidences proving the
accuracy of the narrations , the citation of this prayer to the infallible Imam was
proved.
Keywords: Mahdaviat, Mahdavi prayers, Nudbeh prayer, documentology of
prayer
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بررسی سندی دعای ندبه
مصطفی ورمزیار
تاریخ دریافت11/1/16 :
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تاریخ پذیرش11/11/12 :

چکیده

دعای ندبه به عنوان یکی از دعاهای مهدوی از اهمیت ویژه بر خوردار است ،استناد این دعگا بگه معصگوم

و بررسی سند آن از مسائلی است که مورد توجگه پژوهشگگران عرصگه مهگدویت بگوده و هسگت ،ایگن تحقیگق بگا

روش کتابخانگگهای در جمگگاآوری مسگگتندات و شگگیوه توصگگیفی _ تحلیلگگی در پگگردازش مطالگگو ،در پگگی ا بگگات
استناد این دعا است ،برای دعای ندبه دو سند یافت شد که میتوان به آنهگا اعتمگاد کگرد و در اسگتناد دعگا بگه

امام صادق

و یا امام زمان

نیز دو احتمال مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به قرائن دیگر و قبول مبنای

صحت خبری ،استناد این دعا به معصوم به ا بات رسید.

واژگان کلیدی :مهدویت ،ادعیه مهدوی ،دعای ندبه ،سندشناسی دعا.

مقدمه

دعای ندبه یکی از دعاهایی است که به موضو مهدویت پرداختگه اسگتز ایگن دعگا بگه دلیگل

انتساب آن به امام صادق

و یا امام زمان

 2و حکم به استحباب آن توسط علما و فقهگاء در

اعیاد چهارگانه (ابن مشهدی4444 ،ق228 :ز سگید ابگن طگاووس4444 ،ق :ج274 ،4ز مجلسگی،

4478ق :ج53 ،33ز ج474 ،44ز فاضگگل لنکرانگگی4828 ،ش ،)524 :و اسگگتقبال عمگگوم جامعگگه از
 .1سطح چهار حوزه و عضو هیئت علمی مؤسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) قم ،ایران(.)Mova277@yahoo.com
 . 2در بخش بررسی سندی به این موضو پرداخته خواهد شد.

خوانگگدن آن در پگگگاه جمعگگه و هگگمچنگگین دارا بگگودن مضگگامین عگگالی از اهمیگگت ویگگژهای برخگگوردار

است ،به گونهای که از مهگمتگرین آئگینهگای مهگدوی بگه شگمار مگیرود ،مضگامین عگالی ایگن دعگا
مورد توجه علما نیز بوده به صورتی که در برخی منابا فقه استداللی به فقراتی از آن استناد شگده

اسگگتَ( .نصگگاری :4457 ،ج55-54 ،2ز رشگگتی ،بگگیتگگا46 :ز همگگو4472 ،ق54 :ز شگگیخ اصگگفهانی،
4444ق :ج476 ،2ز خمین گ گ گ گ گگی4443 ،ق46 :ز خگگ گ گ گ گگوئی4443 ،ق :ج 454-457 ،8و ج876 ،2ز
تبریزی4446 ،ق :ج87 ،4ز خراسانی ،بیتا :ج)888 ،4

همچنین کتابهای مستقلی نیز در ترجمه و شر آن نگاشگته شگده کگه از آن جملگه مگیتگوان

به موارد زیر اشاره کرد:

 .4ترجمۀ دعاء ادبه به فارسی مولی رفیا الجیالنی 4458ق(طهرانی4476 ،ق :ج)442 ،56

 .5شللرع عقللد الجمللان لندبللة صللاحب الزمللان مگگولی حسگگین تربتگگی متگگوفی 4877ه (همگگان :ج،48

)564-567

 .8شرع دعاء الندبة میرزا عبدالرحیم بن نصراهلل کلی بری تبریزی متوفی 4884ه (همان)

 .4وسیلة القوبة فی شرع دعاء الندبة علی بن علی رضا خوئی متوفی (4827همان و ج)35 ،52
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 .2النخیة فی شرع دعاء الندبة سیدمحمودبن سید سلطان علی مرعشگی شوشگتری معلگم متگوفی

4822ق(همان و ج)43 ،54

 .6کشف الکوبة فلی شلرع دعلاء الندبلة سگید جگاللالگدین محمگد محگدث األرموی(همگان و ج،43

 22-24و  ،)477ایشگگان ترجمگگهای نیگگز بگگر کتگگاب وسللیلة القوبللة فللی شللرع دعللاء الندبللة دارنگگد (همگگان:

ج)576 ،56

با توجه به مطالو فوق ،بررسی سند و استناد این دعا ،مهم و ضروری به نظر میرسد.

دو دیدگاه در اعتبارسنجی روایات

در پریرش خبر واحد 1،دو دیدگاه قابل طر است :یکی نظریگه «و گوق خبگری» یگا «صگدوری»

که در میان اخباریان مشهور استز و دیگری نظر مقابل با نام «و وق مخبری» یا«سگندی» کگه در
بین علماء اصول شهرت بیشتری دارد .بنابر دیدگاه و وق مخبری یا سندی ،مالک پریرش یگ
حدین ،تنها بررسی سند و ا بات صحت و اتصال آن خبر به معصوم

است ،و برای اعتماد بگه

 . 1خبر واحد در برابر خبر متواتر و متظافر یا مستفیض ،به روایتی گفته میشود که دارای ی سند اسگت و از یگ معصگوم
نقل شده است ،و دعای ندبه از این نظر که َسنادش به کتاب بزوفری میرسد ،خبر واحد محسوب میگردد.

روایت ،قرائن دیگر در نظر گرفته نمیشودز اما در مبنگای و اقگت خبگری یگا صگدوری ،مهگم ا بگات
حجیت خبر و صدور آن از معصوم

است ،چه از راه بررسگی سگند و چگه از طریگق قگرائن دیگگر ،و

اخباریان چون خود را محدود به روایات کردهند چاره ندارنگد جگز ایگنکگه روایگات را بگه هگر طریقگی
قابل احتجاج نمایند و از آنها استفاده کنند ،ایگن مقالگه ابتگدا بگر مبنگای و گوق مخبگری و سگندی،

دعای ندبه را مورد اعتبارسنجی قرار مگیدهگد و پگس از آن راه و اقگت خبگری و صگدوری را در ایگن

مهم پی میگیرد.

بررسی سند دعای ندبه براساس مبنای وثاقت مخبری یا سندی

در این دیدگاه تنها بررسی سندی و تو یق راویان دعا ،کارآیی دارد.

این دعا ،دارای دو سند است:

سند سیدبن طاووس در کتاب مصباح الزائر
َ
ُ
َذ َكا َار َب ْعا ُاض َأ ْصا َاحاب َنا َقا َاال َقا َاال ُ َمح اَْا ُاد ْبا ُان َعااى ْباان أی ُقا اَار َة َن َق ْلا ُات ما ْان ك َ
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الَ َم ِان َ ،و ُْس ََ َح ُاب أ ْن ُْد َعی ِب ِِ ِِف اب ْع ِاد اب ْق َب َع ُِ َو ُه َو ( ...ابن طاوو  ،یتا )112
سند محمدبن مشهدی در کتاب المزار الکبیر
قاال محماادبن أی قاارة نقلاات ماان كَاااب أی جعفاار محماادبن ا سا اباان سااف ان البإوجا
ر

اهلل عنااِ هااذا الاادعاء ،وذكاار ج ااِ انااِ الاادعاء لصاااحب الزمااان

در این اسناد ،دو کتاب و دو راوی به چشم میخورند:

کتابهای :مزار ابن مشهدی و کتاب محمدبن حسین ابن سفیان بزوفری.

دو راوی نیز محمدبن َبی قرة ،و محمدبن حسین ابن سفیان بزوفری هستند.

ابن مشهدی و کتابش

بررسی سندی دعای ندبه

ُدعی بِ ِف ابع اد اب بعُ ( ...ابن مكهد )123 4141 ،

بااِ ،وُسااتحب ان

ابوعبگ گگداهلل محمگ گگدبن جعفگ گگربن علگ گگی بگ گگن جعفگ گگر مشگ گگهدی حگ گگائری صگ گگاحو کتگ گگاب مل للزار،

(متولگگد247ق ،و متگگوفی 237ق) هگگم خگگودش از بزرگگگان اسگگت و مگگورد و گگوق اسگگت و هگگم کتگگابش

مگ گگورد اعتم گ گگاد علماس گ گگت( .طباطب گ گگائی4445 ،ق :ج63 ،5ز ن گ گگوری4442 ،ق :ج864-823 ،4ز
طهرانگ گ گگی4476 ،ق :ج852-854 ،57ز نمگ گ گگازی شگ گ گگاهرودی4442 ،ق :ج444 ،6ز جگ گ گگواهری،
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4454ق)273-272 :

ایشان معاصر السید َبیالمکارم حمزة بن علی بن زهرة حسینی حلبی از فقهای معرو شیعه

در قرن ششم (متوفی232ق) بود( .طهرانی4476 ،ق :ج)444-448 ،3

هگگم چن گگین ایگگن کت گگاب از منگگابا بح گگار اسگگت و مرح گگوم مجلسگگی ای گگن کتگگاب را س گگتوده اس گگت

(مجلسی4478 ،ق :ج 43 ،4و )82

از توضیحی که خود ابن مشگهدی در کتگاب ملزار مگیدهگد چنگین اسگتفاده مگیشگود کگه دعاهگا و

زیگگاراتی کگگه در مللزار نقگگل کگگرده همگگه روایگگت از معصگگومین

رسیده است( .ابن مشهدی4444 ،ق)52 :

بگگوده و بگگا سگگند مگگورد اعتمگگاد بگگه وی

ابن بزوفری و کتابش

َبوجعفر محمدبن حسین بن علی بن سفیان بزوفری ،از اهالی روسگتای بزوفگر بگر وزن طضگنفر

در نزدیکی واسط و بغداد و در جهگت طربگی دجلگة اسگت( .حمگوی4844 ،ق :ج445 ،4ز طهرانگی،
4476ق :ج)442 ،3

ژپوهشاهیمهدوی
ال اول ،شماره  ،1بت 1311

سال نهم  ،شماره  ،31زمستان 1311
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ایشگگان در کتگگو رجللال تو یگگق صگگریح نگگدارد امگگا بزرگگگانی چگگون شگگیخ مفیگگدَ ،حمگگدبن عبگگدون و

حسین بن عبیداهلل ،از وی استفاده کرده و روایت نقل کردهاند و نقل شیخ مفید و سایر بزرگگان از
ایشگگان و طلگگو رحمگگت بگگرای او قرینگگه خگگوبی بگگر و اقگگت اوسگگت( .طهرانگگی4476 ،ق :ج444 ،3ز

نمازی شاهرودی4442 ،ق :ج)24 ،2

شیخ طوسگی نیگز در برخگی از کتگابهگایش از بزوفگری نگام مگیبگرد و ایشگان را در زمگره اسگاتید بگا

واسگگطهاش مگگیشگگمارد (طوسگی4847 ،ق :ج845-844 ،4ز  854-858و 852ز همگگو4862 ،ش:
ج 82 ،47و  )25و دیگران نیز وی را از مشایخ اجازه شیخ میشگمرند (خگوئی4448 ،ق :ج45 ،42ز

تستری4455 ،ق :ج )47-4 ،45و این نیز بنابر حجیت تو یقات عامه بر اعتبار بزوفری به عنوان
قرار گرفتن در مشایخ اجازه شیخ طوسی حکایت دارد( .طهرانی4476 ،ق :ج)442-444 ،3

طبق نظر برخی از علماء علم رجال ،محمدبن حسین بزوفری و محمدبن حسگین بگن سگفیان

بزوفری یکی هستند( .خوئی4448 ،ق :ج873-872 ،46ز جواهری4454 ،ق)242 :

آیا این ابگوجعفر بزوفگری کگه مجهگول اسگت و تو یگق صگریح نگدارد ،پسگر ابوعبگداهلل حسگین بگن

علی بن سفیان بزوفری است که معرو بگه جاللگت و و اقگت اسگت و در کتگو رجگال جگزء بزرگگان
شگ گگیعه شگ گگمرده شگ گگده (نجاشگ گگی4446 ،ق63 :ز طوس گ گی4442 ،ق458 :ز حلگ گگی4442 ،ق)442 :

همگگانگونگگه کگگه محگگدث نگگوری و دیگگگران تصگگریح کگگردهانگگد (نگگوری4446 ،ق :ج 544 ،8و 483ز

طهرانگ گگی4476 ،ق :ج )442-444 ،3و یگ گگا پسگ گگر عمگ گگوی ابوعبگ گگداهلل اسگ گگت و معاصگ گگر وی اسگ گگت

همانگونه که محقق تستری معتقد است؟ وی میگوید از اینکه هر سه بزوفری ابوعلی ابوجعفر
و ابوعبداهلل از احمدبن ادریس روایت نقل میکنند ،و شیخ مفید نیز از هر سه روایت نقگل مگیکنگد

(طهرانی4476 ،ق :ج )442 ،3میتگوان چنگین نتیجگه گرفگت کگه معاصگر هگم هسگتند و بگه قرینگه
نسبت به جدشان بزوفر و تصریح رجالیون به پسر عمو بودن ابگوعلی و ابوعبگداهلل مگیتگوان گفگت

هر سه پسر عمگو هسگتند و در دوران طیبگت صگغری مگیزیسگته و بگا نگواب امگام ارتبگاط داشگتهانگد و
ابگگوجعفر نیگگز از همگگین طریگگق دعگگای ندبگگه را از ناحیگگه مقدسگگه دریافگگت کگگرده اسگگت( .تسگگتری،

4455ق :ج )44-47 ،45به هر حال از مطالو پگیش گفتگه مگیتگوان و اقگت نسگبی و مبنگایی بگرای
ابوجعفر بزوفری به عنوان راوی دعای ندبه درست کرد.

درباره کتاب وی سخن زیادی مطر نشده فقگط بگه نقگل دعگای ندبگه توسگط محمگدبن علگی

بگگن َبگگی قگگرة از ایگگن کتگگاب اشگگاره شگگده اسگگت( .نمگگازی شگگاهرودی4442 ،ق :ج24 ،2ز تسگگتری،

4455ق :ج)47-4 ،45
ابن ابی قرة

َبوالفر محمدبن علی بن یعقوب بن سحاق بن َبی قرة ،قه و مورد اعتمگاد اسگت و روایگات

بسگگیاری شگگنیده و نوشگگته اسگگت و دارای کتگگابهگگایی ماننگگد کتگگاب عم ل یللوم الجمعللة ،کتگگاب عم ل

الشهمر ،کتاب معجم رجال اب الم ر  ،کتاب التهجد اسگت (نجاشگی4446 ،ق )426 :هگمچنگین از
داشته است( .همان)

از کلمات سایر علمای رجال نیز و اقت ابن َبی قگری اسگتفاده مگیشگود (حلگی4442 ،ق527 :ز

اب گگن داوود4845 ،ق437 :ز خ گگوئی4448 ،ق :ج )42-44 ،43بن گگابراین تم گگامی راوی گگان در س گگند
دعای ندبه را میتوان مورد اعتماد دانست گرچه تو یق صریحی در مورد ابوجعفر بزوفگری وجگود
ندارد اما با تو یق عام و مبنایی قابل قبول است.

بنابر مطالو فوق ،استناد دعای ندبگه بگا مبنگای و اقگت مخبگری یگا سگندی ،البتگه بگا طمگا

قابل پگریرش اسگتز زیگرا هگمچنگان واسگطه میگان ابگن طگاووس و ابگن َبگی قگره ناشگناخته اسگت و

حتی اگر «بعض اصحابنا» را از عبارات مشعر به و اقت بدانیم باز فاصله میان ابن طاووس و ابن

بررسی سندی دعای ندبه

کلمات نجاشی چنین برمیآید که ابگن َبگی قگرة معاصگر نجاشگی بگوده و سگمت اسگتادی بگرای وی
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ابوقره آنقدر زیاد است که بگا یگ

واسگطه کگاری از پگیش نمگیرود .بنگابراین ،ابگن طگاووس یقینگا

این مطلو را از کتابی دیگر استفاده کرده که آن کتاب و نویسنده آن ،ناشناخته هسگتند .ممکگن

است احتماالت دیگری نیز وجود داشته باشد که جای طر و بررسی دارد.
این دعا از کدام امام معصوم

نقل شده است؟

سید ابن طاووس در کتاب إنیال األعمال در انتهای دعا میفرماید:

هنگامی که از دعا فارغ شدی آماده سجده شگو و ذکگری را کگه مگا بگا سگندمان از ابگی عبگداهلل

(امام صادق ) نقل کردهایم بگو ،امام فرموده هرگاه از این دعای عیگد فگارغ شگدی گونگه
راست را بر خاک بگرار و بگو ( ...ابن طاووس4444 ،ق :ج.)248 ،4

این کالم تصریح دارد که دعا از امام صادق

نقل شده است و مرحوم مجلسگی هگم شگاید بگر

همگگین اسگگاس در کتگگاب نادالمعللاد ،تصگگریح مگگیکنگگد کگگه ایگن دعگگا بگگه سگگند معتبگگر از امگگام صگگادق
روایت شده است (مجلسی4458 ،ق )878 :و در کتاب ب اراألاوار نیز در ی

از امگگام صگگادق

ژپوهشاهیمهدوی
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جا ذکر این سجده را

بگگه نقگگل از بگگن طگگاووس نقگگل مگگیکنگگد کگگه حضگگرت فرمگگوده پگگس از ایگگن دعگگا بگگه

سجده برو و این ذکر را بگو (مجلسی4478 ،ق :ج ،)54-53 ،33از ایگن کلمگات انتسگاب دعگا بگه

امام صادق

استفاده میشود.

ابن مشهدی در کتاب مزار خود و سگیدبن طگاووس در کتگاب مصلیاع الزا لر از محمگدبن علگی بگن

َبی قرة نقل میکنند که ایگن دعگا بگرای صگاحوالزمگان

اسگت (ابگن مشگهدی4444 ،ق228 :ز

ابن طاووس ،بیتا ،)446 :از این دو کالم شاید بتوان برداشت کرد که این دعا از ناحیگه مقدسگه
صگگادر شگگده اسگگت ،و نیگگز مگگیتوانگگد بگگه ایگگن معنگگی باشگگد کگگه ایگگن دعگگایی اسگگت در رابطگگه بگگا امگگام

زمان

ز که این احتمال دوم ،با نظریگه انتسگاب دعگا بگه امگام صگادق

قابگل جمگا اسگت ،و از

جهت حدینشناختی نیز صحیحتر است زیرا اگر قرار بود این دعا از خگود امگام زمگان

و ناحیگه

مقدسه باشد ،با عبارتی صگریحتگر و گویگاتر بیگان مگیشگد .مثگل ایگنکگه «خگر مگن الناحیگه» کگه در
برخی دیگر از گزارشها به کار رفته و امثال آنز بنگابراین دلیگل قابگل اعتمگادی بگرای اسگتناد ایگن

دعا به امام زمان

در دست نیست و جمله یاد شده ،الاقل فی حد نفسه مجمل است.

بررسی استناد دعای ندبه براساس مبنای وثاقت خبری یا صدوری

براساس این دیدگاه عالوه بر ّ
توجه به سند و راوی ،قگرائن دیگگر نیگز در راسگتای اعتبگار سگنجی

روایت مورد توجه قرار میگیگرد ،ایگن قگرائن بگه درونگی و محتگوایی(متنی ،و بینگامتنی) ،و بیرونگی

قابل تقسیم است.
استناد دعای ندبه براساس قرائن درونی و محتوایی (متنی ،و بینامتنی)

قرائن متنی و بینامتنی به قرائنی گفته میشود کگه بگا اسگتفاده از مگتن خبگر و محتگوای آن و یگا

مقایسه متن و محتوای خبر با سایر متون روایی استفاده میشود.
ّ
با دقت در متن این دعای شریم و فرازهای آن بگه آسگانی آشگکار مگیشگود کگه چنگین مضگمون
بلن گگد و ملک گگوتی ،خ گگود از جمل گگه تأیی گگدات طیرقاب گگل انک گگار ب گگر ص گگدور دع گگای ندب گگه از س گگوی ام گگام

معصوم

است (ر .ک :میرباقری :4837 ،ش.)523 ،4

البته وجود مطالبی از قبیل «عرجت بروحه الی سمائ » که معراج پیامبر

را روحانی می-

داند از ابهامات این دعا است که با توجه به وجود کلمه «عرجت بگه» در نسگخه خطگی ملزار قگدیم
بگگن مشگگهدی ،ایگگن شگگبهه جگگای طگگر نگگدارد( .ر .ک :گگگروه تحقیقگگاتی اندیشگگه اعتقگگادات نقلگگی،

4833ش)23-26 :

نگاهی اجمالی به فرازهای دعای ندبه

این دعا دارای چهار فراز کلی است که با یکدیگر ین منظومۀ منظم و سیر منسجم را تشگکیل

میدهند.

فراز اول :حمد و صلواا

این دعا با حمد بر ربوبیت خداوند و صلوات بر پیگامبر گرامگی اسگالم

آطاز میشود.

و اهگلبیگت مک ّگرمش

این فراز که با جمله «اللهم لن الحمد علگی مگاجری بگه قضگا ك فگی اولیائگن» آطگاز گشگته و بگه
ّ
ِ
ِ
عبارت «و جعلتهم الر ِریعه ِ ل ِی و الو ِسیله ِ لی ِر ِضوا ِن » پایگان مگییابگد ،حمگد و نگای دوبگاره بگر
جریان قضای الهی نسبت به اولیائش است و در واقا دربردارندۀ همۀ دعا بگه نحگو اجمگال اسگت
که با عباراتی مختصر ،مضامین بعدی دعا را مورد اشاره قرار میدهد.

بررسی سندی دعای ندبه

فراز دوم :ثنای بر قضاء

فراز سوم :تاریخ ،از آغاز تا تکامل

در سومین فراز از این دعای شریم ،که با عبارت «فگبعض َسگکنته جنتگن» آطگاز مگیگگردد و بگا

جملۀ «و نحن نقول الحمدهلل رب العالمین» به انتها میرسد ،ماجرای تفصیلی قضا و حکم الهی
در مورد اولیائش مورد بررسی قرار میگیرد که در آن ،نقطۀ شرو تاریخ بشریت و ّ
تحوالت اساسی
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و در نهایت ،سیر تکاملی آن بگه سگوی عصگر حاکمیگت حضگرت بقیگةاهلل

کگه اوج تق ّگرب جامعگۀ

بشری به خدای متعال وهد نهایی از خلقت است ،مورد توجه واقا میشود.

فراز چهارم :استغاثه و طلب

استغا ه به درگاه حضرت حق ،آخرین فراز از دعای ندبه را به خود اختصاص مگیدهگد :کگه بگا
ّ
ّ
جمله «اللهم َنت کشا الکرب و البلوی» ،آطاز گشته و به «یا َ ِرحگم ال ّگر ِاح ِمین» خاتمگه مگییابگد.
(میرباقری :4837 ،ش)567 - 523 ،4

فراز اول و چهارم دعا ،آداب آطاز دعا و پایان دعاست که با نگام و سگپاس خگدا و صگلوات شگرو

شده و با عر

حاجت و استغا ه پایان مییابد.

فراز دوم بیانکننده قابلیت اولیاء برای پریرش رهبگری الهگی و میثگاق خداونگد بگا آنهگا و قبگول

این پیمان است.

فراز سوم نیز وفای انبیاء به این پیمان در طول زندگیشان و مصائو و مشکالتی کگه در دفگا

از جبهه حق متحمل شدند را تشریح میکند.
این چهار فراز ،ی
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مجموعه منسجم را تشکیل میدهنگد و بگا معگار دینگی نگه تنهگا تعارضگی

ندارند بلکه کامال هم افق هستند و این مضامین بلند نیز خود قرینهای بر صحت اسگتناد دعگا بگه

معصوم
ی

است.

عالوه بر اینکه بسگیاری از مضگامین ایگن دعگا در آیگات قگرآن و روایگات معصگومین آمگده و حتگی
مورد هم در آن یافت نمیشود که با معار اصیل اسالمی و شیعی در تعار

باشد.

استناد دعای ندبه براساس قرائن بیرونی
شهرت عملی و فتوایی

بن مشهدی در کتاب المزار و سید ابن طاووس در کتاب إنیال األعمال میفرمایند :این دعگایی

اسگگت کگگه در عیگگدهای چهارگانگگه خوانگگده مگگیشگگود (ابگگن مشگگهدی4444 ،ق228 :ز ابگگن طگگاووس،

4444ق :ج ،)274 ،4برخگگی از علمگگاء نیگگز ایگگن حک گگم را تأییگگد کگگرده و مطگگابق آن فتگگوا دادهان گگد،
(مجلسگگی4478 ،ق :ج 53 ،33و ج474 ،44ز همگگو4458 ،ق878 :ز فاضگگل لنکرانگگی4828 ،ش:

 )524حکم بگه اسگتحباب قرائگت ایگن دعگا توسگط علمگا و فقهگاء و هگمچنگین تعیگین زمگان خگاص
برای خواندن آن (در اعیاد چهارگانه) ،مأ ور بودن دعا را تقویت میکنند.

هم چنین در برخی منابا فقه استداللی به فقراتی از این دعگا اسگتدالل شگده اسگت ،شخصگیت

بزرگی چون شیخ انصاری و برخی علمای دیگر با پریرش اسگتناد دعگا بگه معصگوم

دعا در استدالل فقهی خود بهره گرفتهاند.

از بخشگی از

شیخ انصاری در کتاب مکاسب ،هنگام بحگن در ایگنکگه اصگل در بیگا ،لگزوم اسگتز بگه روایگت

المؤمنون عند شروطهم استدالل میکنگد و در توضگیح اسگتدالل نمونگههگایی از شگرط الزم را بیگان

میکند و میفرماید« :کما یشهد به موارد استعمال هرا اللف حتی فی مثل قوله فگی دعگاء التوبگة:
ولن یا رب شرطی َن ال َعگود فگی مکروهگن ،وعهگدی َن َهجگر جمیگا معاصگین ،و قولگه فگی َول
دعاء الندبة :بعد َن شرطت علیهم الزهد فی درجات هره الدنیا الدنیة» ،این استدالل ،همگراه بگا

انتساب این دعا به امام از طر شیخ ،ی نمونه از شهرت فتوایی به حساب میآیدَ( .نصاری،
 :4457ج )55-54 ،2علمگگای دیگگگر نیگگز بگگر ایگگن کگگار شگگیخ انصگگاری صگ ّگحه گراشگگته و آن را تأییگگد
فرمودهاند( .رشتی ،بیتا46 :ز همگو4472 ،ق54 :ز شگیخ اصگفهانی4444 ،ق :ج476 ،2ز خمینگی،

4443ق46 :ز خگگوئی4443 ،ق :ج 454-457 ،8و ج876 ،2ز تبریگگزی4446 ،ق :ج87 ،4ز فاضگگل
لنکرانی4828 ،ش524 :ز خراسانی ،بیتا :ج)888 ،4

نتیجهگیری

برای صحت استناد دعای ندبه به معصگوم دو راه طگی شگد مسگیر تو یگق مخبگری و یگا سگندی

که در این روش سند دعای ندبه از ابن مشهدی و سیدبن طاووس مورد وا کگاوی قگرار گرفگت و در

ایگن مرحلگگه اسگتناد ایگگن دعگا بگگه معصگوم البتگگه بگا اطمگگا

انتساب دعا به امام صادق

و یا امام زمان

مگورد پگگریرش قگرار گرفگگت و دو احتمگگال

بررسی شد ،در شیوه دوم نیز که تو یق خبگری و

مضامین بلند دعا و هماهنگی با برخی آیات قرآن و روایات معصومین ،همچنین شهرت فتگوایی
در میان علماء و مقبولیت این دعا ،استناد آن مورد پریرش قرار گرفت.
و بر فر

اینکه این دعا سند هم نداشته باشد که دارد ،به گفته آیتاهلل العظمی سیستانی،

بررسی سندی دعای ندبه

صدوری است با توجه به قرائن درونگی و بیرونگی ،اسگتناد ایگن دعگا بگه ا بگات رسگید و بگا توجگه بگه

در خواندن ادعیه و زیارات ،بایستی دنبال درستی مضمون دعا و زیارت بود و نیاز به سگختگیری

سندی نیست( .سیستانی5777 ،م ،674 :سؤال )5833
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Abstract
According to the narrations, before the appearance of Imam Mahdi (as), a man
of the Abu Sufyan generation come and deceived a large group of Muslims and
gathered them around him. There are different views among thinkers as to
whether Sufyani is a certain human being or a symbol of a false current and
movement. In the symbolic view, Sufyani does not have a human personality,
while there are many evidences to indicate his personality. The possibilities of
accepting the emergence of narrations in the real and non-symbolic meaning, the
existence of various characteristics of personality in Sufyani and the conflict
with the appearance of various narrations are among the reasons that prove the
true and real meaning and personality of Sufyani. Symbolic Sufyani's view
cannot be rejected due to the existence of a valid narration; but the definite value
of Sufyani's narrations is that the meaning of Sufyani in the many narrations is
the same Sufyani who will come in the end times with certain characteristics and
is not more than one person.
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چکیده

باتوجهبه روایات ،پیش از قیام حضرت مهدی

تاریخ پذیرش11/11/27 :

مردی از نسل ابوسفیان ،در منطقگه شگام ،خگروج می کنگد و

با تظاهر به دینداری ،گروه زیادی از مسلمانان را میفریبد و به گرد خود ،میآورد .در این کگه سگفیانی انسگانی
معین و مشخص بوده یا نمادی برای ی

جریان و حرکتی باطل باشد ،بین اندیشمندان اختال وجود دارد.

در دیدگاه نمادین سفیانی شخصیت انسانی ندارد ،حال آن که ادلگه فراوانگی بگه شگخصوارگی او داللگت دارد.

امکگان پگریرش ظهگور روایگات در معنگای حقیقگی و طیگر نمگادین ،وجگود شاخصگههای متعگدد شگخصوارگی در
سفیانی و تعگار

بگا ظگاهر روایگات متعگدد ،از جملگه دالئلگی اسگت کگه معنگای حقیقگی و واقعگی و شگخصوارگی

سفیانی را ا بات می کند .دیدگاه سفیانی نوعی باتوجهبه وجود روایتی معتبر قابل رد نیستز اما قگدر متگیقن از

روایگگات سگگفیانی ایگگن اسگگت کگگه مقصگگود از سگگفیانی در انبگگوه روایگگات همگگان سگگفیانی اسگگت کگگه در آخرالزمگگان بگگا
ویژگیهای ّ
معین و مشخص خواهد آمد و ی شخص بیش نیست.
واژگان کلیدی :سفیانی ،نمادگرایی ،سمبلی  ،نمادین.

ق گ گگم ،ایران(نویسگ گگگنده مسگ گگگئول)
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مقدمه

با توجهبه روایات ،پیش از قیام حضرت مهدی

مردی از نسل ابوسفیان ،در منطقه شام،

خگگروج می کنگگد و بگگا تظگگاهر بگگه دینگگداری ،گگگروه زیگگادی از مسگگلمانان را مگگیفریبگگد و بگگه گگگرد خگگود،

مگگیآورد و بخگگش گسگگتردهای از سگگرزمینهگگای اسگگالم را بگگه تصگگر خگگویش درمگگیآورد و بگگر منگگاطق
پنجگانه :شام ،حمگص ،فلسگطین ،اردن ،قنسگرین و منطقگه عگراق ،سگیطره مگییابگد و در کوفگه و
نجگگم ،بگگه قتگگل عگگام شگگیعیان مگگیپگگردازد .بگگرای کشگگتن و یگگافتن آنهگگا جگگایزه تعیگگین می کنگگد(ابگگن

بابویگگه :4824 ،ج624 ،5ز مجلسگگی :4478 ،ج .)542 ،25سگگفیانی ،بگگا ایگگنکگگه از خبیگگنتگگرین و

پلیدترین مردمگان اسگت ،ولگی همگواره ذکگر یگارب یگارب بگر زبگانش جگاری اسگت .وی ،آنگگاه کگه از

ظهگگور حضگگرت مهگگدی

بگگاخبر مگگیشگگود و بگگا سگگپاهی عظگگیم بگگه جنگ

«بیداء» بین مکه و مدینه ،با سپاه امام

وی مگگیرود و در منطقگگه

برخورد می کند و به امر خدا ،همه لشگکریان وی ،بگه

جگز چنگگد نفگگر ،در زمگگین فگرو مگگیرونگگد و هگگالک مگیشگگوند(متقگگی هنگگدی :4474 ،ج525 ،44ز صگگدر،

.)257 -243 :4835
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خگگروج سگگفیانی باتوجهبگگه روایگگات در یگ

محگگدوده زمگگانی در آسگگتانه ظهگگور صگگورت مگگیگیگگرد و

فاصله خروج تا هالکت وی ،از پانزده مگاه ،بیشگتر نخواهگد بگود(ابگن ابگی زینگو .)877 :4842 ،در

روایات دیگر فاصله شش ماه ،هشت ماه(ابن بابویگه :4824 ،ج ،)625 ،5نگه مگاه نیگز گفتگه شگده

است(همان.)624 :

باتوجهبه روایتی از امام صادق

که آمده است:

خروج سفیانی از نشانههای حتمی است .مدت خروج وی ،از ابتگدای خگروج تگا آخگر ،پگانزده

ماه به درازا میکشد .شش ماه از آن را میجنگد تگا بگه شگهرهای پگنجگانگه مسگلط گگردد و نگه
ماه بدون ی

روز اضافه حکومت می کند(ابن ابی زینو.)877 :4842 ،

جما بین پانزده ماه ،نه ماه و شش مگاه کگه در روایگات آمگده بگه ایگن اسگت کگه بگگوئیم فاصگله

خگگروج سگگفیانی تگگا سگگرانجامش ،پگگانزده مگگاه اسگگت ،ولگگی باتوجگگه بگگه ایگگنکگگه شگگش مگگاه آن را صگگر

مبارزه می کند تا به حکومت میرسد ،مدت حکومت و تسلط وی نه ماه خواهد بود.

با این که در اصل وجود سفیانی تردیدی وجود نداردز امگا در وجگود نمگادین یگا انسگانی معگین و

مشخص بودن وی بین اندیشمندان اختال وجود دارد .برخی وی را نمادی بگرای یگ

جریگان

و حرکت انحرافی و باطل در بستر تاریخ دانستهاند .از این رو ایگن پگژوهش بگه صگورت توصگیفی _

تحلیلی و به روش کتابخانهای به تبیین نمادگرایی در سفیانی پراختگه اسگت و درصگدد پاسگخ بگه

ایگگن سگگؤال اصگگلی اسگگت کگگه آیگگا پدیگگده سگگفیانی بگگا نگگگاه نمادگرایانگگه قابگگل تبیگگین و توجیگگه اسگگت؟
پژوهش حاضر ضمن بیان دیدگاههای مختلم دربگاره سگفیانی بگه تبیگین دیگدگاه نمگادین و ادلگه
آن پرداخته و در نهایت به تحلیل و بررسی آن میپردازد.

خروج سفیانی از نشانههای حتمی

روایات بسیاری بر حتمی بودن خروج سفیانی داللت دارد.
امام صادق

میفرماید:

امام صادق

میفرماید:

َ َ
َْ َ َ
َ اَ َ ُ َ َ ْ ُ اَ ْ
َ اُ ْ
َْ
اات َ ْمح َُ َ
وما ْ ْ َ
س
اائ
ق ْباال ِق ا
َخا ُاس عًل َما ْ
اام القا ِ ِ
اات ال ْا ِاان و السااف ِان و الص ا حُ و قَاال الاانف ِ
ِ
َْ ُ ْ
اَ
الَك ُِ َو اخ ْسف ِبال َب َداء(ابن بابوُِ 4311 ،ج)211 ،7؛
پگگیش از قیگگام قگگائم پگگنج نشگگانه خواهگگد بگگود کگگه همگگگی از عالمگگات محتگگوم اسگگت :یمگگانی و
سفیانی و صیحه و کشتن نفس زکیه و فرو رفتن زمین در بیداء.
َ َْ
اَ َ ْ َ اُ ْ
اْ ْح ُ
اب ْمر ْ َ
وم(...مهان)؛
َ
ن
م
ان
ف
ِ
ِ ن أمر الس ِ
ِ
ِ
خروج سفیانی از امور محتوم است.

در برخی روایات نیز با عبارت « ّ
السفیانی ال ّبد منه» به حتمی بودن اشاره شگده اسگت(ابگن ابگی

زینو875 :4842 ،ز کورانی و همکاران :4453 ،ج.)432 ،2
نعمانی در این زمینه مینویسد:

1

کردهاند همانگونه که مسئله مشخص کردن زمان معین را برای ظهور ،باطل کردهاند.

2

وی در ایگگن سگگخن ،ضگگمن آنکگگه ب گگر مسگگلم بگگودن عالئگگم پ گگنجگانگگه تأ کیگگد مگگیورزد ،آنه گگا را

بزر ترین و مهمترین نشانههای ظهور نیز میداند.
اعتبارسنجی روایات سفیانی

اندیشه نمادگرایی در سفیانی

سپس نشانههای پنجگانه را که بزر ترین دلیل و نشانه بر آشکار شگدن حگق اسگت ،ابگت

روایگگات مربگگوط بگگه خگگروج سگگفیانی هرچنگگد در منگگابا روایگگی شگگیعه بهصگگورت گسگگتردهای آمگگده
80
 .1منظور خروج سفیانی ،خروج یمانی ،صیحه آسمانی ،قتل نفس زکیه و خسم در بیداء است.
 ...« .2گگم حقق گگوا ک گگون العالم گگات الخم گگس الت گگی اعظ گگم ال گگدالئل و الب گگراهین عل گگی ظه گگور الحگگگق بع گگدها ،کم گگا بطل گگوا ام گگر
التوقیت»(ابن ابی زینو.)535 :4842 ،

استز اما این بدان معنا نیست که در منابا اهلسنت ا ری از آن نباشد .ازایگنرو برداشگت برخگی

از محققگگان در عرصگگه مه گگدویتپژوهگگی کگگه در کت گگو اهلسگگنت هگگی ا گگری از روایگگات س گگفیانی
نیست(صدر ،)644 :4835،سخن دقیقی نیست .مقدسی شافعی در کتاب خویش عقد الدرر فلی

اخیللار المنتظللر

 ،بگگابالرابا ،الفصگگل الثگگانی فگگی الخسگگم بالبیگگداء و حگگدین ّ
السگگفیانی ،قریگگو 83

ص گگفحه و ب گگا ذک گگر چن گگدین روای گگت س گگخن از س گگفیانی ب گگه می گگان آورده اس گگت .کت گگاب دیگ گگر ال للتن

نعیمبن حماد است که با مروری بر فهرست این کتاب شاهد عناوینی هم ون «صفةالسگفیانی و

اسمه و نسبه»« ،بدو خروج السفیانی»« ،دخول السفیانی و َصحابه الکوفگة» و «الخسگم بجگیش
السفیانی الری یبعثگه الگی المهگدی» هسگتیم .وی در ایگن کتگاب بگیش از ده بگاب را بگه سگفیانی و

جن های او اختصاص داده و در آن حدود  457خبر نقل می کند.

روایات خروج سفیانی از چنان گستردگی برخوردار است که برخی از پژوهشگران آنهگا را متگواتر

و برای ا بات سفیانی ،کافی دانستهاند.

سیدمحمد صدر در این زمینه مینویسد:
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و ّل یبعد أن تكون أخبار السف ان متواترة أو ق یبُ من التواتر(صدر 4147 ،ج)231 ،4؛
بعید نیست اخبار سفیانی متواتر یا قریو به تواتر باشد.

آیتاهلل امینی نیز مینویسد:

احادین سفیانی را عامه و خاصه روایت کگردهانگد و بعیگد نیسگت متگواتر باشگد(امینی:4837 ،
.)555

آیگگتاهلل ص گافی گلپایگگگانی نیگگز در منتخللب اال رللر بگگه متگگواتر بگگودن روایگگات خگگروج سگگفیانی تأ کیگگد

دارد(صافی :4837 ،ج.)33 ،8

آقای کورانی نیز در این زمینه مینویسد:

روایات مربوط به سفیانی متگواتر اجمگالی اسگت و پگارهای از آنهگا متگواتر لفظگی اسگت(کورانی،
.)442 :4487

بنگگابراین ،اصگگل خگگروج سگفیانی ،صگگر نظگگر از ویژگگگیهگگا و قضگگایای جزئگگی امگگری مسگگلم اسگگت.

بنگگابراین قگگول کسگگانی کگگه اخبگگار سگگفیانی را مجعگگول دانسگگته و طبیعتگگا اصگگل سگگفیانی را جعلگگی

انگاشتهاند ،مسمو نیست .این نظریه برخی از نویسندگان متأخر اهلسگنت(امگین ،بیتگا :ج،8

 )584-583و مستشگگرقان 1اسگگت و در میگگان ش گیعه طرفگگداری نگگدارد .منشگگأ ایگگن نظریگگه گگگزارش

مصگگعوبنعبداهلل زبیگگری (م586ق) اسگگت کگگه در کتگگاب اسللب نللویا ذیگگل شگگر حگگال خالگگدبن
یزیدبن معاویه مینویسد:

او اهل دانش و شعر بود و گمان کردهاند او کسی است که موضو سفیانی را جعل کرد و آن
را رواج دادز چون میخواست پس از طلبگه مگروانبنحکم بگر حکومگت ،مگردم را امیگدوار (بگه

بازگشت آل ابیسفیان) نگاه دارد.

2

پگگس از مصگگعو بسگگیاری از مورخگگان و محگگد ان ماننگگد ابگگوالفر اصگگفهانی(ابگگوالفر اصگگفهانی،

 :4444ج ، )543 ،42ابگگن عسگگاکر(ابگگن عسگگاکر :4442 ،ج )878 ،46و ذهبگگی(ذهبگگی :4447 ،ج،6

 )23این مطلو را به نقل از او در کتو خود آوردهاند.

تنها گزارشگر جعل در موضو سفیانی ،مصعو زبیری است و دیگگر مورخگان یگا محگد ان آن را

ذکر نکردهاندز ضمن اینکه خود مصعو هم با عبارت «زعموا» این مطلو را بیان کرده که نشگان

ضعم و تردید درباره آن است .عالوه بر این کگه فراوانگی روایگات مربگوط بگه سگفیانی ،مگانعی بگرای
پریرش این سخن است .ابوالفر اصفهانی پس از نقل گزارش مصعو میگوید:
این اشتباه است چون موضو سفیانی را ی

نفر روایت نکرده ،بلکه روایگت خاصگه و عامگه

درباره آن فراوان است(ابوالفر اصفهانی :4444 ،ج.)543 ،42

مطالعگگه زنگگدگی خالگگدبن یزیگگد نشگگان مگگیدهگگد کگگه وی نمگگیتوانگگد چنگگین اقگگدام گسگگتردهای را

پایهریزی کرده باشد و برخال آن ه زبیری گفته ،در گگزارشهگای تگاریخی ا گر چنگدانی از عالقگه و

بگا عبگدالمل

بگن مگروان و مشگورت خلیفگگه بگا او ،گگزارشهگایی نقگل کگگردهانگد .امگا ایگنکگه موضگگو

سفیانی را ساخته دست دیگگران طیگر از خالگدبن یزیگد بگدانیم بگاز هگم کاگرت آن در منگابا متعگدد و
حتگگی معتبگگر ،مگگانا از پگگریرش آن اسگگت .ضگگمن ایگگنکگگه روایگگات سگگفیانی بگگه یگگ

دوره مربگگوط

 .1مانند فان فلوتن ( )4366 -4478از خاورشناسان هلندى و از شاگردان یکی از اسالمشناسان همگوطن خگویش ،دخویگه
( )4386 -4474که در این زمینه می گوید« :بعید نیست خالد پیشگویی مربوط به سفیانی را ساخته باشگد تگا تگوازن در
آل امیگه را حفگ کنگد و از تکبگر و طگرور حاکمگان مروانگی بکاهگد .چنگانکگه یکگی از خانگدان ابوسگفیان و از فرزنگدان همگین
خالد در آخر خالفت بنیامیه ظهور کرد و ادعا کرد سفیانی منتظر است و بسیارى بگا او همگراه شگدند .پگس از او هگم مکگرر
به تالشهاى ناکام بنیسفیان در تاریخ برخورد میکنیم»(فلوتن.)454 :4462 ،
ّ
« .2کان خالد یوصم بالعلم و یقول الشگعر و زعمگوا ّانگه الگرى وضگا ذکگر السگفیانی و کاگره و اراد ان یکگون للنگاس فیگه طمگا
حین طلبه مروان علی الحکم» (زبیری ،بیتا.)54 :

اندیشه نمادگرایی در سفیانی

طما خالد به خالفت و برگشت حکومت به خاندانش به چشم نمیخورد و مورخان از همراهی او

81

نمیشود ،بلکه از صدر اسالم تا زمان طیبت از آن سخن گفته شده و در بیان همه معصگومین

از رسول خدا

تا امام زمان

آمده است(صادقی.)444 :4832 ،

برخگگی از پژوهشگگگران باتوجهبگگه «نگگو روایگگات» سگگفیانی و «مصگگادر» آنهگگا بگگه نگگوعی تفصگگیل در

روایگگات سگگفیانی قائگگل شگگدند .دسگگته اول احادیگگن صگگادر شگگده از ائمگگه

دربگگاره خگگروج سگگفیانی

اسگگت کگگه بگگه اجمگگال و بگگدون ارائگگه داسگگتان گویه مطالگگو دربگگاره حتمگگی بگگودن خگگروج او سگگخن

گفته اند ،این احادین طالبا در مصادر روایی شیعی آمده و از نظر تعداد نیز قابل توجه هسگتند .در
عگین آنکگگه مگگتن یگا سگگند بخشگگی از ایگگن روایگات محگگل تشگگکی اندز امگا اوال تعگگدادی از آنهگگا از نظگگر
سگگندی ،صگگحیح محسگگوب میشگگوند و از نظگگر متنگگی نیگگز اشگگکال خاصگگی ندارنگگد و انیگگا تکگگرار چنگگد

نشگگانه از جملگگه نگگداء ،سگگفیانی ،خسگگم در بیگگداء و قتگگل نفگگس زکیگگه در همگگه آنهگگا موجگگو تقویگگت

آنهاست .دسگته دوم روایگاتی اسگت کگه _ بگا اطمگا

از وضگعیت سگند _ میتواننگد بگه عنگوان اخبگار

پیشگگگویی معصگگومان از رخگگدادهای مهگگم آن دوران تلقگگی شگگوند .ایگگن دسگگته روایگگات ارتبگگاطی بگگا

مهدویت ندارند و طالبا در ایجگاد پیونگد بگین آنهگا و مهگدویت سگوءفهم و اشگتباه از سگوی راویگان و

مؤلفان مصادر رخ داده است .دسگته سگوم روایگاتی اسگت کگه بگه تفاصگیل داسگتان گونه از سگفیانی
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پرداخته و ضعیم هستند که افزون بر اشکاالت داللی ،از نظر سگندی نیگز ضگعیم بگوده و طالبگا در

مصادر روایی اهلسنت نقگل شگدهاند .جعگل ایگن اخبگار برآمگد تحرکگات گروههگای سیاسگی ماننگدز
عباسیان و امویان و زبیریان و نبردهای بین آنها و درگیریهای قبیلهای مانند درگیری دو قبیلگه

کلو و قیس است .به خصوص که عباسیان از خویشاوندی خود با پیگامبر اسگالم

بهگره بگرده

و بگگا عنگگوان هاشگگمی و اهلبیگگت قیگگام کگگره و حکومگگت خگگود را خالفگگت موعگگود منجگگی آخرالزمگگان

معرفی می کردند(فقیهیزاده.)424-483 :4848 ،

جگدای از نقگض و ابرامهگایی کگه دربگاره روایگات نگاظر بگه سگفیانی وارد شگده اسگت نمیتگگوان در

اصل وجود و خروج آن در آستانه ظهور انقالب جهانی حضرت مهدی موعود
که در مصادر روایی اولیه خروج سفیانی از عالئم حتمی به شمار آمده است.

تردیگد کگردز چگرا

تفاوتهای سفیانی در نزد شیعه و اهلسنت

هرچند سفیانی در روایات شیعه و اهلسنت دارای وجوه مشگترکی اسگتز امگا تفگاوتهگایی نیگز

در بگگین آنهگگا وجگگود دارد .از جملگگه وجگگوه مشگگترک سگگفیانی در بگگین ایگگن دو مگگرهو عبارتانگگد از :در

روایگگات هگگر دو گگگروه موضگگو دشگگمنی سگگفیانی و مهگگدی بگگه چشگگم مگگیخگگورد .هگگمچنگگین از قتگگل و

طارت توسط سفیانی سخن گفته شگده و ارتبگاط ظهگور سگفیانی بگا دوران بنگیامیگه و بنگیعبگاس و

پگگرچمهگگای سگگیاه در هگگر دو دسگگته منگگابا وجگگود دارد .امگگا تفاوتهگگایی سگگفیانی در نگگزد شگگیعه و

اهلسنت عبارتاند از:

 .4سند بیشتر روایات شیعه به معصوم میرسد و به ندرت روایتی وجود دارد که چنین نباشد،

اما در منابا اهلسنت بر عکگس ،تعگداد کمگی از روایگات مربگوط بگه سگفیانی از معصگوم صگادر شگده

استز

 .5در روایات فراوانی از شیعه بر حتمی بودن ظهور سگفیانی تأ کیگد شگده اسگت 1،درحگالیکگه در

منابا عامه سخنی از حتمی بودن سفیانی نیستز

 .8در روایگگات شگگیعه ،سگگفیانی طالبگگا همگگراه چنگگد عالمگگت مشگگهور :نگگداء ،نفگگس زکیگگه ،فگگرو رفگگتن

سرزمین بیگداء و گگاه یمگانی یگاد شگده اسگتز امگا منگابا اهلسگنت گرچگه از آن نشگانههگا هگم سگخن

میگویند ،لیکن در کنار سفیانی و بهعنوان نشانه حتمی ظهور نیستز

 .4در روایاتی از شیعه به ظهور سفیانی در ماه رجو اشاره شده است(ابن بابویه :4824 ،ج،5

 627و 625ز طوسی)877 :4444 ،ز ولی این مطلو در منابا اهلسنت وجود نداردز
 .2در روایگگات شگگیعه ،مقابلگگه سگگفیانی بگگا حضگگرت مهگگدی

رسگگول خگگدا

و دشگگمنی او بگگا شگگیعه و اهلبیگگت

محسگگوستگگر اسگگت ،امگگا در منگگابا اهلسگگنت بیشگگتر از دشگگمنی او بگگا مگگردم کوفگگه و

مدینه و عموم بنیهاشم و گاه بنیعباس سخن گفته میشودز

 .6در شیعه نسبت به احادین سفیانی برخال اهلسنت ادعای تواتر شده استز

سفیانی بهصورت فراگیر به دجال پرداخت شده استز

 .3در منابا اهلسنت موضو سفیانی بیشتر بهصورت داستانی پیوسگته مطگر شگده اسگت و

بهتفصیل درباره جن های او با مردم مناطق مختلم سخن گفتهاند ،بهگونهای که ا گگر روایگات

بهصورت مستقل گزارش شود کسی به ارتباط آنها با سفیانی پی نخواهد بردز بگه خصگوص کگه در

بسگگیاری از آنهگگا نگگام سگگفیانی وجگگود نگگدارد .در ایگگن مآخگگر بگگه مکانهگگای تگگاریخی زیگگادی ماننگگد
قرقیسگگاء ،حگ ّگران ،خراسگگان ،زوراء (بغگگداد) ،جابیگگه روم ،دمشگگق و ...اشگگاره شگگده و هگگمچنگگین از
بنیامیگگه ،بنگگیعبگگاس ،پگگرچمهگگای سگگیاه و دیگگگر رویگگدادهایی کگگه در تگگاریخ رخ داده ،نگگام بگگرده
 .1در ابتدای مقاله به برخی از آنها اشاره شد.

اندیشه نمادگرایی در سفیانی

 .2در شگگیعه بهصگگورت فراگیگگر بگگه سگگفیانی پرداختگگه شگگده اسگگتز ولگگی در اهلسگگنت بگگه جگگای
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میشود .برخال روایات شیعه _ که نام بیداء را مکرر آورده ولی کمتگر بگه فگرو رفگتن لشگکر سگفیانی
در آن تصریح دارد _ در احادین اهلسنت بیان اینکه لشکر اعزامی سفیانی بگه مدینگه در منطقگه
بیداء فرو میرود بسیار بیشتر است(صادقی.)468-467 :4832 ،
دیدگاههای مختلف درباره سفیانی

همان طور که بیان شد در اصل وجود سفیانی و خروج آن در آخرالزمان جای تردیدی نیسگت،

منتها سؤال اساسی در این است که آیا سگفیانی کگه روایگات دال لگت بگر آن دارد اشگاره بگر شخصگیت

انسگگانی دارد؟ ی گگا واههای نمگگادین و رم گگزی اس گگت؟ در ذیگگل ب گگه تبی گگین ایگگن دو دی گگدگاه پرداخت گگه

میشود:

دیدگاه اول :سفیانی انسانی ّ
معین و مشخص

این دیدگاه بر این باور است که سفیانی شخصیتی انسگانی و دارای ویژگیهگای شگخصوارگی

اسگگت .ایگگن دی گدگاه خگگود بگگه دو قسگگمت تقسگگیم میشگگود .برخگگی سگگفیانی را شخصگگیتی انسگگانی
میداننگد کگه بگر شخصگی خگاص و مع ّگین اشگاره دارد .در ایگن دیگدگاه سگفیانی یگ مصگداق بیشگگتر
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ندارد و همان اسگت کگه در آخرالزمگان در مقابگل جریگان حضگرت مهگدی

بگه مقابلگه میایسگتد.

برخی نیز بر این باورند که سفیانی دارای شخصیت انسانی است که دارای صفات و خصوصگیات

و ویژگیهگگای ابوسگگفیان اسگگت و در هگگر زمگگانی در بسگگتر تگگاریخ وجگگود دارد .بگگهعبارتدیگر سگگخن از
یگ

سگگفیانی نیسگگت بلکگگه سگگفیانیهای متعگگددی در طگگول تگگاریخ وجگگود دارد .سگگفیانی در ایگگن

دیدگاه ی

شخص نیست بلکه نو سفیانی مراد است.

آیتاهلل مکارم شیرازی نیز در اینباره مینویسد:

گرچگگه از بعضگگی روایگگات بگگر مگگیآیگگد کگگه سگگفیانی شگگخص معینگگی از آل ابوسگگفیان و فرزنگگدان او
فگگرد نبگگوده بلکگگه

اسگتز ولگگی از پگگارهای دیگگگر اسگگتفاده مگیشگگود کگگه سگگفیانی منحصگگر بگه یگ
ّ
اشگگاره بگگه صگگفات و برنامگگههگگای مشخصگگی اسگگت کگگه در طگگول تگگاریخ اف گراد زیگگادی مظهگگر آن
بودهاند(مکارم شیرازی.)437 :4836 ،

ّ
تمس گ

بگگه ظگگاهر روایگگات و عگگدم وجگگود مگگانعی بگگرای نپگگریرفتن ایگگن ظهگگورات و هگگمچنگگین

تصریحاتی کگه در روایگات متعگدد بگه نگام و نسگو و وضگعیت ظگاهری سگفیانی شگده اسگت ،دالیلگی
است که داللت بر انسانی خاص و ّ
معین دارد که توضیح آن خواهد آمد.
برای ا بات سفیانی نوعی نیز به روایاتی ّ
تمس

شده است که بدین قرار است.

َ
ُ ْ ُ َ
اَ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ
ْ .1اب ُن ِع َیس َعن ْابن أ ْس َب ْ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ
اون
اط قال قلت ِب ِی ا س ِن ج ِعلت ِجدا ک ِ ن معلبُ بن م ْ ْ
ِ ِ
َ اَ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ا َ ْ َ ْ ْ
َ
ُ
ا
َ
حدم ِین عن ع ِى ب ِن اْ ِغ رة عن ز ُْد الع ِْی عن ع ِى ب ِن ا س ِ قال « ...امر الساف ان
ا
حمت من اهلل و ّل ُكون قائ اّل بسف ان(ْح ا 171 1111 ،؛ جملیسا 1141 ،ج185 ،25؛
كوران و مهكاران 1158 ،ج)595 ،1؛
ّ
ظهور سفیانی از مسائل حتمی و مسلم است و در برابر هر قیامکنندهای ی
دارد.

سگفیانی وجگود

از ایگگن حگگدین بگه خگگوبی روشگگن مگگیشگگود کگگه سگگفیانی جنبگگه «توصگگیفی» دارد نگگه «شخصگگی» و

اوصا او همان برنامهها و ویژگیهای او است و نیز استفاده میشود که در برابر هگر مگرد انقالبگی
و مصلح راستین ی

(یا چند) سفیانی قد علم خواهد کرد(مکارم شیرازی.)434 :4836 ،

 .7حدثنا نعمی ،حدثنا رشدین عن ابن هل عاُ عان یإ ُاد بان أی حب اب قاال قاال رساول اهلل

«خ وج السف ان بعد تسع و ثًلث »(ابن ْحاد)413 4173 ،؛
قیام سفیانی پس از  84سال خواهد بود.

از آنجا که بدون تردید در آخرالزمان نیز ی

به تعدد سفیانی داللت می کند.
 .8حضرت علی

سگفیانی قیگام می کنگد ،بنگابراین ،روایگت یادشگده

پس از ذکر فتنههای آینده فرمودند:

ااوهلااا السااف ان و خرهااا السااف ان جق اال لااِ و مااا السااف ان و السااف ان؟ جقااال السااف ان

از میگگان ایگگن سگگه روایگگت ،فقگگط روایگگت نخسگگت دارای اعتبگگار سگگندی اسگگت و دو روایگگت دیگگگر

ضعیم میباشند.

در روایت نخست هرچند «احمدبن محمدبن عیسی» مشترک بین چند راوی استز امگا آنکگه

اندیشه نمادگرایی در سفیانی

صاحب هجر و السف ان صاحب الكام(ابن طاوو )571 1111 ،؛
آطگگاز آن فتنگگههگگا سگگفیانی اسگگت و آخگگر آن سگگفیانی .پرسگگیده شگگد :ایگگن دو سگگفیانی کیسگگتند؟
حضرت فرمود :یکی هجری 1است و دیگری شامی.

از «ابن اسباط» روایت نقل می کند «احمگدبن محمگدبن عیسگی اشگعری قمگی» اسگت کگه کنیگهاش
ابوجعفر و به گفته نجاشگی و عالمگه حلگی شگیخ القمیگین و فقیگه آنهگا اسگت(نجاشگی35 :4862 ،ز
حل گی .)44 :4475 ،بنگگابراین وی قگگه اسگگت« .ابگگن اسگگباط» همگگان «علگگی بگگن اسگگباط» اسگگت کگگه
 .1هجگر نگام چنگگد جگا اسگگت .نویسگنده لسگگان العگرب آن را شگگهر معروفگی در بحگگرین میدانگد(ابن منظگگور :4444 ،ج)522 ،2
صاحو مصباح المنیر آن را شهری نزدی مدینه میداند(فیومی :4444 ،ج.)684 ،5

81

نجاشی و عالمه حلی وی را قهترین مردم میدانند و مینویسند:
وی کگگوفی و قگگه اسگگت کگگه در زمگگان امگگام رضگگا

جواد

فطحگگی مگگرهو بگگود ولگگی در زمگگان امگگام

از این باور برگشت(نجاشی528 :4862 ،ز حلی.)44 :4475 ،

روایت دوم ضعیم استز زیگرا «نعگیم» ،مشگترک بگین چنگد نفگر اسگت و مشگخص نیسگت کگدام

است« .رشگدین» نگامش در کتگو رجگالی شگیعه نیامگده اسگت و در کتگو رجگالی اهلسگنت مشگترک
بگگین دو نفگگر مگگیباشگگد کگگه هگگر دو ضگگعیم هسگگتند و محمدحسگگن مظفگگر از رجگگالیون شگگیعه دیگگدگاه

علمای اهلسنت درباره این دونفر را چنین نقل می کند:

«نفر اول رشدین بن سعدبن مفلح المهری نفر و نفر دوم رشیدین بن کریگو اسگت کگه علمگای

اهلسنت با عباراتی مانند «لیس بشیء ،ضعیم ،عنده مناکیر کایره ،متروک ،الیکتو حدیثگه»،
آنها را تضعیم نمودهاند»(مظفر :4456 ،ج.)45 ،5

نفگگر سگگوم «ابگگن لهیعگگه» اسگگت کگگه وی نیگگز مشگگترک بگگین دو نفگگر اسگگت ،یکگگی «ربیعگگه بگگن لهیعگگه

الحضرمی» که مرحوم مامقانی وی را طیرمعلومالحال دانسگته کگه علمگای رجگال و حگدین چیگزی
درباره وی بیان نکردهاند(مامقانی :4484 ،ج .)546 ،52نفگر دوم «عبگداهلل بگن لهیعگه» اسگت کگه
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نمازی درباره وی مینویسد« :لم یرکروه» یعنی اسم ایشان در کتابهای رجالی ذکر نشده استز

بنابراین مهمل است.

روایت سوم نیگز سلسگله سگند نگدارد و ابگن طگاووس آن را از کتگاب فلتن ابوصگالح سگلیلی متوفگای

572ق نقل می کند که متأسفانه این کتاب امروزه در دسترس نیسگت .ایگن روایگت از خطبگهای از
امیرالمگؤمنین علگی

اسگگت کگه در منگگابا معتبگر روایگگی نیگز نیامگگده اسگت .بگگا ایگن حسگگاب بگه ایگگن

روایت نیز نمیتوان اعتماد کرد.
دیدگاه دوم :سفیانی نمادین

در دیدگاه نمادین ،سفیانی اشاره به شخصیت خگاص ،مع ّگین و مشگخص نگداردز بلکگه نمگاد و

رمزی برای پدیدههای دیگر است .سفیانی در این دیدگاه نه ی
جریان و حرکت انحرافی و باطل در بستر تاریخ است.
البتگگه روشگگن اسگگت هگگر جریگگانی را ی گ

انسان بلکه نمگادی بگرای یگ

یگگا چنگگد نفگگر رهبگگری خواهنگگد کگگرد .از ایگگن رو سگگفیانی در

روایگگات می توانگگد نمگگادی از حرکگگت و جریگگانی انحرافگگی در طگگول تگگاریخ باشگگد کگگه توسگگط افگگرادی بگگا
ویژگیهای ابوسفیان رهبری میشود و یکی از ایگن جریانهگا سگفیانی اسگت کگه در مقابگل حرکگت

امام مهدی

خواهد ایستاد.

در حقیقگگگت ،ابوسگگگفیان ،بگگگهعنوان سرسلسگگگله سگگگفیانیان ،سگگگمبل و نمگگگاد پلیگگگدی اسگگگت .او

طگگارتگری بگگود کگگه بگگا ربگگاخواری ،زورگگگویی و چپگگاول امگگوال مگگردم ،گگروتهگگای هنگفتگگی بگگه چنگ

آورده بود و از راه فریو و استامار تودههگای سگتم کشگیده و تگرویج خرافگات و دامگن زدن بگه نظگام
طبقگگاتی جگگاهلی ،قگگدرت فراوانگگی داشگگت .ابوسگگفیان ،بگگهعنگگوان سگگردمدار شگگرک و بگگتپرسگگتی و

سگگرمایهداری طگگاطوتی ،هرنگگو حرکگگت و جنبشگگی را کگگه دم از عگگدالت ،بگگرادری و آزادی مگگیزد،
خود میدانست و با قدرت تمام در برابر آن بگه مبگارزه بگر مگیخاسگت(جمعگی از

دشمن شماره ی

نویسندگان مجله حوزه.)524 :4823 ،

مرحوم شهید صدر در این زمینه مینویسد:

سفیانی نماد حرکتی انحرافی با گستره نفوذ فراوان در میان جامعه مسلمین میباشد(صدر،

 :4453ج.)467 ،8

وی در جای دیگری میافزاید:

سگگفیانی نمگگاد تفکگگری منحگگر در جهگگان اسگگالم اسگگت کگگه همگگه جنگگبشهگگا و دیگگدگاههگگای
طیرصگگحیحی کگگه بگگه دروغ خگگود را بگگه اسگگالم منتسگگو می کننگگد و گسگگتره تگگاریخی آن از زمگگان
سقوط عباسیان تا زمان ظهور است ،در ذیل آن میگنجند(همان.)424 :

تحلیل و بررسی

همان طور که در پیشتر نیز اشاره شده بود برداشگت نمگادین و رمگزی برداشگتی بگرخال ظگواهر

نمادین از سفیانی آنگاه امکانپریر است که سه شرط اساسی را لحاظ نماییم:

 .4عمل به ظاهر اخبار ناممکن باشد و نتوان از آن برداشت مستقیم و روشنی داشتز
 .5عمل به ظاهر روایت موجو وهن و خرافی شدن روایت شودز

 .8تگگا حگگد امکگگان ایگگن برداشگگتهگگای رمگگزی و تگگأویلی بگگه ظگگواهر اخبگگار نزدی گ

باشگگد تگگا بتگگوان

تصویری فراگیر ،کامل و قابل اتکا را از مجمو ظواهر و مفاهیم موجود در اخبار به دست دادز بگه
ّ
نحوی که خبری فروگرار نشود مگر آن که شگاذ باشگد و اصگوال قابگل ا بگات تگاریخی نباشگد(همگان:
.)428

از ایگگن سگگه شگگرط ،شگگرط اول و دوم دربگگاره سگگفیانی تحقگگق نگگداردز زیگگرا ویژگیهگگا و خصوصگگیات

ترسیم شده برای او در روایات ،قابل تحقق در خار است و مانعی برای تحقق بیرونی آن وجود

اندیشه نمادگرایی در سفیانی

نصوص استز لگرا تگا ضگرورتی ایجگاب نکنگد نمیتگوان چنگین برداشگتی داشگت .برداشگت رمگزی و
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ندارد و موجو وهن و خرافی شگدن روایگت نمیشگود .توضگیح بیشگتر در ایگن بگاره در قسگمت ادلگه

عدم نمادگرایی در سفیانی خواهد آمد.

امگگا شگگرط سگگوم ،برخگگی از محققگگان ویژگگگیهگگا و خصوصگگیات سگگفیانی را بگگه دو قسگگمت تقسگگیم

نمودهاندز خصوصیات مشترکی که برای سفیانی در روایات آمگده اسگت و میتگوان همگه آنهگا را قابگل
تحقگگق دانسگگت و از ایگگن رو نبایگگد کنگگار گراشگگته شگگود و خصوصگگیاتی کگگه میتگگوان آنهگگا را کنگگار نهگگاد،

ویژگگگیهگگای هگگمچگگون نامیگگدنش بگگه عثمگگان بگگن عنبسگگه ،خگگروجش از وادی یگگابس ،خصوصگگیات
جسمانی ،سلطه او بر اردن و فلسطین و جزئیاتی درباره مواضا نظامی وی .ایگن ویژگیهگا را بایگد بگا

برداشتهای رمزی و تأویلی نگریست و البته علم به آن را به اهلش سپرد .حال ا گگر آن ویژگیهگای

کگگه میتگگوان کنگگار نهگگاد را کنگگار نهگگیم ،سگگفیانی نمگگاد تفکگگری منحگگر در جهگگان اسگگالم خواهگگد شگگد.
هرچنگگد ایگگن نمگگاد مفهگگومی پردامنگگه خواهگگد داشگگتز امگگا هرگگگاه شگگماری از ویژگگگیهگگای سگگفیانی را کگگه

روایات بر آن اتفاق نظر دارند در نظر آوریم ،مفهوم پردامنگهای کگه از سگفیانی در ذهگن داریگم تنگ تر

شده و تنها بر ی

معنا منطبق خواهد شد .مفهومی که برابر با آخگرین حکومگت منحگر در منطقگه

در زمان قبل از ظهور ،خواهگد بگود .حکگومتی بگا برخگی از ویژگیهگا ماننگد قگرار گگرفتن سگوریه و عگراق،
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زیر سلطه ی

دولت و یا دو دولت همسو ،کینه این حکومت نسبت به پیگروان حگق ،اعگزام سگپاهی

برای مقابله با حضرت مهدی

و یا بگر ضگد گروهگی از پیگروان مخلگص حگق کگه آن حضگرت هگم بگا

نام و عنوانی مستعار در میان آنهاست و فرو رفتن این سپاه در زمین (همان.)424 :

دربگگاره شگگرط سگگوم نیگگز بایگگد گفگگت ا گگگر مگگا چگگارهای از نگگگاه نمگگادین بگگه روایگگات سگگفیانی نداشگگته

باشیم ،باید برداشتهای نمادی و رمگزی تگا حگد امکگان بگه ظگواهر اخبگار نزدیگ

باشگدز امگا تمگام

سخن در این اسگت کگه چگه نیگازی بگه عگدول از ظگواهر روایگات وجگود دارد .چگرا بایگد خصوصگیاتی

مانند نامیدنش به عثمان بن عنبسه ،خروجش از وادی یابس ،خصوصیات جسمانی ،سگلطه او

بر اردن و فلسطین و جزئیاتی درباره مواضا نظامی وی را جگزو خصوصگیاتی قگرار داد کگه میتگوان
آنها را کنار نهاد و در نتیجه نگاهی رمزی به آنها داشت.

در ذیل به برخی از ادله عدم نمادگرایی در سفیانی اشاره میشود:

ادله عدم نمادگرایی در سفیانی

همان طگور کگه در تبیگین نمگادین بگودن سگفیانی گرشگت مقصگود از نمگادین بگودن سگفیانی بگه

معنای این است که سفیانی نمادی برای ی

فکر و حرکت ضد اسالمی اسگت و مقصگود شگخص

خگگاص و ّ
معینگگی نیسگگت .ادلگگه متعگگددی ایگگن دیگگدگاه دربگگاره سگگفیانی را مخگگدوش می کنگگد کگگه بگگه
برخی از آنها اشاره میشود:

 .1امکان پذیرش ظهور روایات

نگاه نمادین و سمبولی

بر روایات سفیانی آنگاه جایز اسگت کگه نتگوان بگه ظگاهر اخبگار عمگل

نمگگود و برداشگگت مسگگتقیم و روشگگنی از آنهگگا داشگگت .بگگهعبارتدیگر عمگگل بگگه ظگگاهر روایگگات دارای

منعی عقلی یا شرعی باشد .یکی از شواهدی که باعن نمادانگاری در بحن دجگال اسگت ،انجگام

اموری خارقالعاده و اعجازگونه در او است ،که این امور با لطم و حکمت الهی در تنگاقض اسگت
و ایگگن امگگر باعگگن انحگگرا عگگده زیگگادی از مگگردم خواهگگد شگگد .در حگگالی کگگه خداونگگد متعگگال هی گگگاه
جهت انحرا بندگان و برای پیشبرد باطل انجگام امگور اعجازگونگه را بگه دسگت کسگی نمیدهگد.

اما درباره سفیانی چنین اموری در روایات مشاهده نمیشود .بنابراین دیدگاه نمادین و رمگزی در

روایات سفیانی توجیهی ندارد.

 .2وجود شاخصههای شخصوارگی در سفیانی

یکی دیگر از دال ئگل عگدم نمگادگرایی در سگفیانی وجگود شاخصگههای شگخصوارگی در سگفیانی

است .در ذیل به برخی از این شاخصهها اشاره میشود:
الف) بیان نام و نسب در روایات

در برخی از روایات ،به نام و نسو سفیانی اشاره شده است .روشگن اسگت کگه ذکگر نگام و نسگو

باتوجهب گگه روای گگات او از نوادگ گگان و از نس گگل «ابوس گگفیان» اس گگت و ب گگه هم گگین دلی گگل ه گگم ب گگه او

«سفیانی» گفته میشودز در مورد نام وی و پدرش اختال نظر وجود دارد .اسامی «عثمگان»(ابگن
بابویگگه :4824 ،ج« ،)624 ،5عبگگداهلل»(ابگگن حمگگاد« ،)444 :4458 ،عنبسگگه»(ابگگن منگگادى:4443 ،

« ،)22معاویگگ گ گگه»(مقدسگگ گ گگی شگگ گ گگافعی446 :4844 ،ز مجلسگگ گ گگی :4478 ،ج ،422 ،88ح ،)454و

اندیشه نمادگرایی در سفیانی

داللت صریحی بر شخصوارگی او دارد و با نماد و سمبل بودن نمیسازد.

«حرب»(مقدسی شافعی ،)453 :4844 ،برای سگفیانی و نگامهگای «عنبسگه»(ابگن بابویگه:4824 ،

ج624 ،5ز مقدسی شافعی« ،)453 :4844 ،هند»(ابن منادى« ،)22 :4443 ،خالدبنیزیگد»(ابگن

حم گگاد434 :4458 ،ز مقدس گگی ش گگافعی« ،)472 :4844 ،معاوی گگه»(مجلس گگی :4478 ،ج،422 ،88

ح ،)454و «عتبگگه»(طوسگگی444 :4444 ،ز مقدسگگی شگگافعی )446 :4844 ،بگگرای پگگدرش ذکگگر شگگده
است .برای نمونه به روایتی بسنده میشود.
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 1129ج)121 ،5؛
پسر هندجگرخوار از بیابانی خش خگروج می کنگد و او مگردی اسگت چهگار شگانه و زشگت رو و
ّ
کله گنده و آبله رو و چون او را ببینگی مگیپنگداری کگه یگ چشگم اسگت .نگامش عثمگان و نگام
پدرش عنبسه و از فرزندان ابوسفیان اسگت تگا بگه سگرزمینی کگه دارای قرارگگاه و ّ
خرمگی اسگت
میرسد و در آنجا بر تخت سلطنت مینشیند.

اکاگر روایگگاتی کگه دربگگاره نگام و نسگگو سگفیانی آمگگده اسگت دچگگار ضگعم سگگندی هسگتند ،هرچنگگد

برخی از محققگان بگا شگواهدی از روایگات دیگگر در صگدد جبگران ضگعم سگندی برآمدنگد .بگهعنوان
نمونه روایتی که ذکر شد بگه علگت وجگود «محمگدبن علگی الکگوفی» کگه همگان ابوسگمینه اسگت بگه

جهگگت دروغپگگردازی و اتهگگام بگگه طلگگو ضگگعیم اسگگت .امگگا بهوسگگیله روایگگاتی در کتگگاب شگگریم الکللافی
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کلینی(کلینی :4472 ،ج )434 ،42و الغییة طوسی(طوسی )482 :4444 ،که دربگاره محتگوای فریگاد

آسمانی و شیطانی در آستانه ظهور است ،میتوان ضعم سگند روایگت یادشگده را جبگران نمگود .در
ایگگن روایگگت کگگه روای گگاتی صگگحیح یگگا مو گگق هسگگتند ،در مقابگگل نگگدای آس گگمانی کگگه بگگر حقانی گگت

امیرالمؤمنین علی

و شیعیان تأ کید میکند ،ندای دیگری برای ایجگاد شگبهه و انحگرا فریگاد

میزند که حق با عثمان و شیعیان او است که احتمال دارد مراد از عثمان ،در این روایات معتبگر،

«عثمگگان بگگه عنبسگگه» یعنگگی همگگان سگگفیانی باشگگد .ایگگن احتمگگال زمگگانی قگگوت می گیگگرد کگگه شگگیخ
صگگدوق در روایتگگی مشگگابه روایگگت کللافی ،بگگه جگگای تعبیگگر از «عثمگگان» ،تعبیگگر «سگگفیانی» آورده

اسگت(ابگن بابویگه :4824 ،ج .)625 ،5کگه ایگن نشگان از ایگن مطلگو اسگت کگه عثمگان در روایگگات
همان عثمان بن عنبسه که همان سفیانی است ،میباشد(هاشمی.)484-482 :4842 ،

به هرحال چه در جبران سند روایگات راه بگه جگایی بگریم یگا نگه ،آن گه در ایگن جگا مهگم اسگت و

طر ما را ایفا می کنگد ،ایگن اسگت کگه برداشگت و فهگم راویگان از نقگل انبگوه احادیگن نگام و نسگو
سفیانی این بگوده اسگت کگه وی شخصگیتی انسگانی و متع ّگین در یگ شگخص اسگت ،نگه سگمبل و
نمادی برای ی

حرکت ضد دینی.

ب) بیان اوصاف و ویژ گیهای فردی

بگگا مراجعگگه بگگه روایگگات بگگه برخگگی از خصوصگگیات و اوصگگا فگگردی و شخصگگی سگگفیانی مواجگگه

میشگگویم .ویژگیهگگای کگگه درصگگدد توصگگیم چهگگره و قیافگگه وی آمگگده اسگگت .ویژگیهگگایی ماننگگد:
وحشالوجه(دارای صورت وحشتزا) ،ضگخمالهامة (بگزر سگر) ،ربعگة (میانگه بگاال ،چهارشگانه)،

احمر (سرخ روی) ،جدری (آبلگه رو) ،اشگقر (صگورت سگرخ و سگفید کگه سگرخی بگر سگفیدیش طالگو
است) ،اعور (ی

امام صادق

چشم) و ازرق (کبود چشم).
میفرماید:

َْ َ َ َْ َ
َ َ َ َ َ ْ َ َ اَ
اَ َ ْ َ َ َ اُ ْ
ْح َر أ ْز َق ؛
النا ِ أشق َر أ
السف ِان لرأُت أخبث
ِ نک لو رأُت
ا گگگر سگگفیانی را ببینگگی ،پلیگگدترین مگگردم را دیگگدهای .او سگگرخ روی مایگگل بگگه سگگفیدی و کب گود
چشم است.

در ش گگماری دیگ گگر از احادی گگن ،او م گگردی چهارش گگانه ،ب گگا چه گگرهای وحش گگتزا و س گگری ب گگزر و

آبلهروی معرفی شده است که وقتی انسان او را ببیند ،میپندارد که ی

چشم دارد.

1

این خصوصیات فگردی بیشگتر در روایگات شگیعه آمگده اسگت و چنگدان در روایگات اهلسگنت بگه

این خصوصیات پرداخته نشده است(ر .ک :مقدسی شافعی.)446 :4844 ،

ذکر خصوصیات و ویژگیهای فردی مانند چهره و قیافه زمانی معنا پیدا می کنگد کگه نمایگانگر

انسانی معین و مشخص باشد .ذکر این خصوصگیات شگاید بگدین جهگت در روایگات آمگده اسگت تگا

راهی برای شناسایی و معرفی او برای مردم باشد .از این رو سمبلی

و نماد دانستن ایگن روایگات

یافت.

 .3تعارض با ظاهر روایات متعدد

نمادین دانستن سفیانی با ظگاهر روایگات متعگددی مخالفگت دارد .روایگاتی کگه دال لگت بگر دیگن

سفیانی دارد ،یا روایاتی که از کشته شدن وی یا حمله وی به شهرهای متعددی و نیگز از مکگان و

اندیشه نمادگرایی در سفیانی

عالوه بر اینکه مخالم با ظگاهر روایگات اسگت ،توجیگه مقبگولی بگرای ذکگر آن در روایگات نمیتگوان

زمان قیام وی سخن گفتهاند.

دربگاره دیگن سگفیانی سگه گونه روایگات وجگود دارد .از برخگی از آنهگا چنگین برداشگته میشگود کگه

وی مس گگلمان است(مقدس گگی ش گگافعی .)452 :4844 ،از برخ گگی دیگ گگر نص گگرانی ب گگودن وی(حل گگی،
ِ ِ
ِ
ٌ
ٌ
 ...« .1هو رجل ر ِبعگة و ِحگش الو ِج ِگه ضگخم الهام ِگة ِبو ِج ِه ِگه َ گر جگد ِر ّع ِ ذا رَ ِیتگه ح ِس ِگبته َ ِعگور (»...ابگن بابویگه :4824 ،ج،5
.)624
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 )464 :4454و از برخی دیگر چنین فهمیده میشود که وی ابتدا مسلمان بگوده ،سگپس بگه دیگن
نصرانیت گرویده است(خاتونآبادی .)444-448 :4456 ،شگاید بتگوان ایگن سگه روایگت را بگدین
صورت جما نمود که سفیانی ابتدا به دین اسالم استز اما در نهایت به دیگن مسگیحیت گگرایش

پیدا می کند.

اش گاره بگگه دیگگن سگگفیانی در روایگگات بگگا دیگگدگاه نمگگادین سگگازگاری نگگدارد ،مگگگر این کگگه درصگگدد

مخالفت با ظاهر روایات برآییم که برای این کار نیز وجه قابل دفاعی وجود ندارد.

در زمینه کشته شدن سفیانی دو دسته روایات وجود دارد .دستهای که کشته شدن وی را بگه

دست خگود حضگرت مهگدی

دانسگته(ابگن طگاووس546 :4446 ،ز ابگن طگاووس427 :4843 ،ز

مجلسی :4478 ،ج844 ،25ز کورانی و همکاران :4453 ،ج )45 ،2و دسته دیگر به دسگت سگپاه
حضرت میداند(سیوطی488 :4832 ،ز کورانی و همکگاران :4453 ،ج842 ،5ز مقدسگی شگافعی،

.)455 :4844

کشته شدن سفیانی چه مستقیما به دست حضرت مهدی

توسط سپاه وی ،به امام مهدی
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باشد و چه به دستور حضرت و

نسبت داده میشود و تعارضی در روایات وجود ندارد .آن گه

مهگم و مطلگوب مگگا اسگت ایگن اسگگت کگه ظهگور روایگگات در کشگته شگدن سگگفیانی بهصگورت متعگگار

است نه اینکه مقصود نمادی باشد برای از بین رفتن جریانی یا حرکتی باطل و انحرافی.
نتیجهگیری

با توجه به مطالبی که بیان شد نمادین دانستن سفیانی به معنای جریگان و حرکتگی باطگل در

طگگول تگگاریخ وجهگگی نگگدارد و ادلگگه متعگگددی آن را رد می کنگگد .در ایگگن دیگگدگاه سگگفیانی شخصگگیت

انسگگانی نگگدارد ،حگگال آنکگگه ادلگگه فراوانگگی بگگه شگگخصوارگی او دال لگگت دارد .امک گان پگگریرش ظهگگور
روایگگات در معنگگای حقیقگگی و طیرنمگگادین ،وجگگود شاخصگگههای متعگگدد شگگخصوارگی در سگگفیانی

مانند بیان نام و نسو و ویژگیهای فردی و نیز تعار

بگا ظگاهر روایگات متعگدد ،از جملگه دالئلگی

است که معنای حقیقی و واقعی و شخصوارگی سفیانی را ا بات نموده و مهر بطالنی بگر اندیشگه
نمادین بودن آن است .دیدگاه سفیانی نوعی را نیز که اشگاره بگه وجگود اشگخاص متعگدد در طگول

تاریخ است ،با توجه به روایت معتبری که بیان شد ،نمیتگوان رد کگرد .امگا قگدر متگیقن از روایگات

سفیانی این است که مقصود از سفیانی در انبوه روایات همگان سگفیانی اسگت کگه در آخرالزمگان بگا
ویژگیهای ّ
معین و مشخص خواهد آمد و ی شخص بیش نیست.
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Investigating the criteria for identifying Imam Mahdi(aj) referent
before and after his advent
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Abstract
The issue of identifying and distinguishing Imam Mahdi real referent from false
pretenders has existed since the presence of the infallible Imams.
Having the rules and criteria that have been narrated from the infallible Imams
for the recognition of Imam Mahdi (aj)real referent, among the pretenders of
Mahdaviat can bring us to Imam Mahdi(aj) faster.
Before the advent, criteria such as "Imam Mahdi physical characteristics, his
genealogy, Imam's special knowledge and, most importantly, miracles" were
mentioned to distinguish Imam Mahdi (aj) and to identify his real referent after
the advent, criteria such as "the advent of Jesus Christ with him, being the
legacies of earlier prophets and executors with him, the appearing actual signs
of the advent and ultimately the internationality of Islam" have been presented.
Analyzing and documenting these criteria is what has been done in this paper.
Keywords: Criteria for recognizing Imam Mahdi, signs of advent, real signs, of
prophets legacies, Imam Mahdi miracles
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مسگگئله شناسگگایی و تشگگخیص مصگگداقی امگگام مهگگدی

از مگگدعیان دروطگگین از زمگگان حضگگور معصگگوم تگگاکنون

وجود داشته است .داشتن ضابطهها و معیارهایی که در روایگات معصگومین

امام مهدی

در بگاب تشگخیص مصگداقی

وارد گردیده ،میتواند ما را در میان مگدعیان مهگدویت ،سگریاتگر بگه امگام مهگدی

برسگاند.

قبل از ظهور معیارهایی مانند «ویژگیهای ظاهری امام مهگدی

 ،نسگو،

برای تشخیص امام مهدی

علم خاص امام و مهمتر از همه معجزه» ،ذکر شده و برای شناسایی مصداقی ایشان بعد از ظهور ،معیارهگایی

هگگمچگگون «همراهگگی حضگگرت عیسگگی

 ،بگگه همگگراه داشگگتن مواریگگن انبیگگاء و اوصگگیاء گرشگگته ،پدیگگدار گشگگتن

نشگگانههگگای حتمگگی ظهگگور و در نهایگگت جهگگانشگگمولی اسگگالم» ارائگگه شگگده اسگگت .تحلیگگل و مستندسگگازی ایگگن

ضابطهها ،رسالت نوشتار حاضر است.

واژ گللان کلیللدی :ضگگوابط تشگگخیص امگگام مهگگدی
معجزات امام مهدی

 ،عالئگگم ظهگگور ،نشگگانههگگای حتمگگی ،مواریگگن انبیگگاء

.
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،

مقدمه

یکی از دطدطههای کارشناسان دینگی ،پاسگخی مطلگوب و کگاربردی بگه ایگن پرسگش مخاطگو

است که از میان مدعیان فراوان مهگدویت ،چگونگه مگیتگوان بگه شناسگایی مصگداق حقیقگی امگام
مهگگدی

دسگگت یافگگت .ا گگگر چگگه ایگگن مسگگئله از زمگگان حضگگور معصگگومین

چنانچه در روایات شیعی و تاریخ و سیره آن حضرات

نیگگز مطگگر بگگوده

انعکاس داده شده است .با این حال

گام قبگگل ،سگگردرگمی مخاطگگو را بسگگیار کگگم
حضگگور فیزیکگگی امگگام و معرفگگی معیگگاری ماننگگد نگگص امگ ِ

مگگیکگگرد .بگگا طیبگگت امگگام معصگگوم و عگگدم فگگر
مشگکل شگگناخت مصگگداقی امگگام مهگگدی
مصداقی امام مهدی

معیگگار نگگص امگگام قبلگگی ،مسگگئله آسگگیوزاتگگر شگگده و

مضگگاعم گشگته اسگگت .بگگا توجگگه بگگه ضگگرورت شگگناخت

از مدعیان دروطین ،جهت جلوگیری از انحرا برخگی از سگادهاندیشگان

و عگگدم سوءاسگگتفاده مگگدعیان دروطگگین از ایگگن مسگگئله ،الزم مگگینمایگگد دگربگگاره پژوهشگگی نگگوین و
گسترده در این حگوزه صگورت بگیگرد .بگرای رسگیدن بگه معیارهگایی کگارگر و دقیگق ،نگاگزیر بایگد بگه

سراغ منابا دینی و روایات معصومین
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رفته و با به دست آوردن نشگانههگا و طگرق خاصگی کگه

در آنها پیشگویی و به آن دستور داده شده ،راه و چارهای مناسو پیش روی مخاطو قرار داد.

پیشینه تحقیق :در راستای این موضو نوشتههایی مهگم و ارزنگده ،نگاشگته شگده اسگت کگه از

آن جمله میتوان به مقاله نصرتاهلل آیتی اشگاره کگرد کگه در فصل اامله مشلوا موعلود شگماره  25بگه
چگگاپ رسگگیده اسگگت .ایشگگان بگگه بررسگگی معیارهگگای شگگناخت امگگام مهگگدی
پرداختهاند و یا میتوان به کتاب معیارتلای شلناخت املام مهلدی

نوشته محمد شهبازیان اشاره کرد.

در هنگامگگه ظهگگور

و تمگایز او از مگدعیان دروطگین

با وجود تالشهایی ستودنی از سوی اساتید ّ
فن و ار نهادن به زحمات ایشگان ،خههگایی در

این نگاشتهها دیده شد که این پژوهش درصدد رفا کاستیهای موجگود در آنهگا برآمگده اسگت .از
جملگگه مگگواردی کگگه در آ گگار پیشگگین بگگه آن پرداختگگه نشگگده ،ارائگگه معیارهگگایی بگگرای شگگناخت امگگام

مهدی

از مدعیان یا به تعبیری دقیقتر معیارهای برای ابطال ادعای مدعیان دروطگین قبگل

از ظهور است که عالوه بر اینکه این موضو باعن انحگرا برخگی از سگادهاندیشگان شگده اسگت،

موضوعی کاربردی در سطح جامعه میباشگد .هگمچنگین از جملگه کاسگتیهگای مقالگه آقگای آیتگی،

میتوان به عدم پرداختن به موارین انبیاء و تعداد و ویژگیهای آنها به عنوان یکی از معیارهای
مهم در شناخت امام مهدی

بعد از ظهور ،اشاره نمود .عالوه بر آن معیاری همچون همراهگی

در مقالگگه ایشگگان ذکگگر شگگده ولگگی نحگگوۀ دال لگگت آن بگگه عنگگوان معیگگاری بگگرای

حضگگرت عیسگگی

شناخت اشاره نشده است .یگا یکگی از مگواردی کگه در مقالگه بگه عنگوان یکگی از معیارهگا بیگان شگده
است مانند گواهی حجراالسود که نحگوه دال لگت آن مشگخص نبگوده و نویسگنده تمگام تگالشهگای

خگود ار بگگرای ملحگگق کگردن آن بگگه عنگگوان معیگار بگه کگگار بسگته اسگگت .برخگگی از مگوارد بیگگان شگگده در

کتاب آقای شهبازیان نیز دیده میشود.

در این پژوهش ،عگالوه بگر تگالش بگرای رفگا کاسگتیهگا بگا ارائگه طگر شناسگاندن معیارهگا در دو

مرحلگگۀ قبگگل و بعگگد از ظهگگور ،بگگه برخگگی از معیارهگگای اشگگاره نشگگده در پگگژوهشهگگای گرشگگته ،بگگه

معیارهایی که وضوح و نحوۀ داللت آنها روشنتر است ،پرداخته میشود.

فرضیه تحقیوق :این نگارش بر ایگن فرضگیه اسگتوار اسگت کگه ضگابطههگای تشگخیص مصگداقی

امام مهدی

قبل از ظهور ،از طریق بررسی «چهره و خصوصیات ظگاهری ،نسگو ،علگم خگاص

» به همراه داشتن مواریگن انبیگاء و اوصگیاء گرشگته ،پدیگدار گشگتن نشگانههگای حتمگی ظهگور و در
نهایت جهان شمولی اسالم میسور و ممکن خواهد بود.

پرسووشهووای تحقیووق :بگگرای راسگگتیآزمگگایی فرضگگیه فگگوق ،نگگگارش حاضگگر در پگگی پاسگگخ ب گگه

پرسشهای زیر است:

 .4تعیین مصداقی امام مهدی

از طریق چه ضوابطی امکانپریر است؟

 .5معیارهای شگناخت مصگداقی امگام مهگدی

است؟

در عصگر پگیش از ظهگور و پگس از ظهگور کگدام

ضوابط تشخیص امام مهدی

ب گگرای تش گگخیص و ش گگناخت ام گگام مه گگدی

نیازمن گگد ض گگوابط و معیاره گگای هس گگتیم ک گگه ب گگا

نظرداشت به معیارهای مندر در روایات ،میتوان آنها را به دو دورۀ قبگل و بعگد از ظهگور تقسگیم

بازشناسی ضوابط تشخیص مصداقی امام مهدی قبل و بعد از ظهور

امام و معجزه» امکانپریر بوده ،و پس از ظهور نیز از طریق بررسی «همراهی حضگرت عیسگی

نمود .دلیل تقسیم این دو دوره ،وجه تمگایزی اسگت کگه از روایگات مربوطگه فهگم مگیشگود .طبگق

آن ه از روایات برداشت میشود ،معیارهای بعد از ظهور ،در حال حاضر فعلیگت نداشگته و تنهگا بگا
ظهور امام مهدی

امام مهدی

محقق خواهند شدز اما معیارهای قبل از ظهور ،هماکنون فعلیت داشگته و

در حال حاضر از آنها برخوردار میباشد .لرا کاربست معیارهای بعد از ظهور بگرای

تشخیص امام مهدی

در دورۀ قبل از ظهور نادرست خواهد بود.
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در ادامه به تشریح معیارهای قبل و بعد از ظهور به صورت جداگانه میپردازیم:
قبل از ظهور

معیارهای شناخت امام مهدی

معیارهگگای قبگگل از ظهگگور ،معیارهگگای عگگامی هسگگتند کگگه مگگیتواننگگد قبگگل و بعگگد از ظهگگور بگگرای
شناسگگایی امگگام مهگگدی

مگگورد اسگگتفاده قگگرار بگیرنگگد .دلیگگل معرفگگی ایگگن معیارهگگا بگگرای قبگگل از

ظهور ،برخورداری فعلی امام مهدی
معیارهای شناخت امام مهدی

از آنها است.
قبل از ظهور ،دربردارندۀ ویژگیهای ظاهری (ویژگیهگای

جسمانی و اندامی ،جوان بودن و قدرت خارقالعاده) ،نسو امام مهدی

 ،برخورداری از علگم

اختصاصگگی امگگام و در انتهگگاء بهگگرهمنگگدی از معجگگزه مگگیباشگگد .بگگا بیگگانی دقیگگق از هگگر کگگدام از ایگگن
معیارها ،میتوان امکان تشخیص امام مهدی

حقیقی را از مدعیان سهولت بخشید.

 .1ویژ گیهای ظاهری

یکی از معیارهای تشخیص مصداقی امام مهدی

ژپوهشاهیمهدوی
ال اول ،شماره  ،1بت 1311

سال نهم  ،شماره  ،31زمستان 1311
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 ،پیش از ظهور ،شگناخت دقیگق چهگره و

توصیم سیمای ایشان مبتنگی بگر روایگات مگیباشگد .ویژگگیهگای ظگاهری از آن جهگت ضگابطهای
بگگرای قبگگل از ظهگگور محسگگوب مگگیشگگود کگگه طبگگق روایگگات ،در حگگال حاضگگر امگگام مهگگدی

از ایگگن

مؤلفه برخوردار است و چنین نیست که بعد از ظهور ،ایشان از این مؤلفه بهگرهمنگد شگود .لگرا ایگن

معیگگار ،ضگگابطهای بگگرای ابطگگال ادعگگای مگگدعیان قبگگل از ظهگگور مگگیباشگگد .پگگس شخصگگی مگگیتوانگگد
مدعی حقیقی مهدویت باشد کگه بگه لحگاظ شگکل ظگاهری منطبگق بگر خصوصگیات و ویژگگیهگای

مندر در روایات معصومین

باشد .طبیعتا شخصی که فاقد این ویژگیها باشگد بگدلیل عگدم

تطبیق با روایات نمیتواند امام مهدی

باشد.

برای تحلیل دقیق این مطلو ،ویژگیهای ظاهری امگام مهگدی

آن میپردازیم:

را در سگه بعگد بگه تشگریح

الف) ویژ گیهای جسمانی و اندامی

در روایات متعددی به بیان ویژگیهای جسمانی امگام مهگدی

اشگاره شگده اسگت .از جملگۀ

آنهگگا روایگگاتی هسگگتند کگگه بگگه توصگگیم موهگگای سگگر و محاسگگن امگگام مهگگدی

پرداختگگه اسگگتز

بنگگابراین روایگگات ،ایشگگان دارای موهگگایی تابگگدار و پی یگگده (ابگگن َب گی زینگگو4842 ،ق ،)874 :بگگا

رنگی سیاه و زیبا که بلندی آنها تا شانههایشان آمده است .جابر جعفی گوید:

از امام باقر

شنیدم که میفرمود :عمر بن خطگاب از امیرالمگؤمنین

پرسگید :مگرا آ گگاه

کن از اینکه نام مهدى چیسگت؟ فرمگود :امگا نگام او را پگس حبیگو مگن رسگول خگدا

بگه

من سفارش کرده که براى کسی بگازگو نکگنم تگا آنگگاه کگه خگدا او را برانگیگزد .گفگت :پگس از

وصم او مرا آ گاه فرما ،حضرت امیر

فرمود :او جوانی اسگت متوسگط انگدام ،خگوش رو ،و

خوش مو ،که موهایش بر دو شانه او ریخته و نور رویگش سگیاهی مگوى ریگش و سگرش را فگرا
گرفته پدرم به فداى فرزند بهترین کنیزان(مفید4448 ،ق :ج.)835 ،5

«سگگرخ و سگگفید بگگودن رن گ
پشت که یکی از آنها به رنگ

پوسگگتش ،سگگتبر و درشگگت بگگودن رانهگگا و قگگرار داشگگتن دو خگگال در
پوسگتش و دیگگری بگه شگکل خگال پیگامبر

اسگت»(ابگن بابویگه،

4842ق :ج« ،)628 ،5چشگگمان سگگیاه فگگرو رفتگگه»(ابگگن َب گی زینگگو4842 ،ق« ،)874 :چهارشگگانه
ب گگودن»(ص گگفارز 4474ق :ج« ،)433 ،4رنگ گ

ب گگدن او رنگ گ

ن گگژاد ع گگرب و ان گگدامش مانن گگد ان گگدام

بنیاسرائیل است(یعنی :در صگالبت و سگالمت و بنیگه ماننگد مگردان بنگیاسگرائیل اسگت) ،در گونگه
پگگر پشگگت و بهگگم پیوسگگته(ابن طگگاووس4476 ،ق« ،)577 :چشگگمانی سگگیاه و درشگگت»(ابگگن بابویگه،

4842ق :ج« ،)628 ،5پیشانی بلند و بینی بارین که وسط آن اندکی برآمدهگی دارد ،شکمش با
ضخامت و قرار داشتن خال در ران راستش و دندانهاى جلوی او از همدیگر باز اسگت»(ابگن َبگی

زینگو4842 ،ق )544 :دیگگگر ویژگگیهگگای ظگگاهری و جسگمی ایشگگان در روایگگات اسگت کگگه مجمگگو
آنها تصویری کاملتر از ظاهر و شمایل امام مهدی

برای مخاطبان ترسیم خواهد کرد.

اگرچ گگه ویژگ گگیه گگای ظ گگاهری و جس گگمانی ام گگام مه گگدی

قابلی گگت جع گگل داش گگته و فض گگای

سوءاستفاده و شیادی در آن وجود دارد ،ولی با شگناخت دقیگق آنهگا ،فضگای جعگل و سوءاسگتفاده

را بسیار محدود میکند و اگر کسی ادعای مهدویت داشته باشد ،این ویژگیها کم

بسگیاری در

ابطگال ادعگگای او خواهگگد کگگرد .بگه ویگگژه ا گگگر ایگگن ویژگگیهگگا بگگه صگگورت مجمگوعی و نگگه جگگدا از هگگم،

مالحظه شود .با این ضابطه میتوان در برابر مدعیان ،احتجاج کرد و از آنها وجود این ویژگگیهگا

بازشناسی ضوابط تشخیص مصداقی امام مهدی قبل و بعد از ظهور

راست وى خالی است که چگون سگتاره تابنگاکی بدرخشگد»(مجلسگی4478 ،ق :ج ،)37 ،24ابگروان

را طلو نمود .حتی اگر یکی از آنهگا را نداشگت مگثال شخصگی ،انگدامی الطگر داشگت یگا از وجگود خگال
سیاه در سمت راسگت صگورت و دو خگال در پیشگتش بگیبهگره بگود و ،...ادعگای کگرب آنهگا روشگن

خواهگگد شگگد .بنگگابراین نکتگگه مهگگم در ویژگگگیهگگای ظگگاهری و حتگگی بگگاقی معیارهگگای تشگگخیص،
مجمگگوعی نگریسگگتن و لحگگاظ همگگه مگگوارد بگگاهم اسگگت کگگه بگگه سگگهولت کگگار در تشگگخیص مگگدعیان

مهدویت از امام مهدی

خواهد انجامید.
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ب) جوان بودن

نیگگز از جملگگه نشگگانههگگای ظگگاهری ایشگگان اسگگت کگگه مگگیتگگوان بگگه

جگگوان بگگودن امگگام مهگگدی

وسیله آن به شناخت بهتری نسگبت بگه ایشگان دسگت یافگت .آن گه در روایگت گگزارش شگده اسگت

تصویر شخصی را ترسیم میکنگد کگه اگرچگه عمگر طگوالنی داشگته ،ولگی بسگان جگوان چهگل سگاله و

کمتر از آن رخ مینماید و هی گاه پیر نخواهد شد .این مسئله ،خود معیگاری مهگم بگرای شگناخت
امام مهدی

خواهد بود و با اسگتفاده از ایگن ویژگگی مگیتگوان بسگیاری از مگدعیانی را کگه از ایگن

ویژگی برخوردار نیسگتند ،تشگخیص داده و کنگار زد .بنگابراین افگرادی کگه در سگیما و ظگاهر ،پیگر یگا

کم سن و سال هستند نمیتوانند امام مهدی
به امام رضا

باشند .از ابو صلت هگروى نقگل اسگت کگه گفگت

گفتم:

نشانههاى قائم شگما ،هنگگام خگروج ،چیسگت؟ فرمگود« :نشگانهاش آن اسگت کگه کهگنسگال
استز ّاما جوان مگینمایگد ،تگا آنجگا کگه بیننگده او را چهگل سگاله یگا کمتگر از آن مگیپنگدارد و از
نشانههاى او آن است که با گرر روزها و شوها پیگر نمگیشگود ،تگا آنکگه اجلگش برسگد»(ابگن

بابویه4842 ،ق :ج.)625 ،5

ژپوهشاهیمهدوی
ال اول ،شماره  ،1بت 1311
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ج) قدرت جسمانی خارقالعاده

یکگی دیگگر از ویژگگیهگای ظگاهری امگام مهگدی

کگه در روایگات متعگددی بگه آن اشگاره شگگده

است برخورداری از قگدرت جسگمانی خارقالعگاده اسگت کگه ایگن قگدرت ،ظرفیگت بسگیار بگاالتری از

انسانهای قدرتمنگد معمگولی را نشگان مگیدهگد .بنگابر مسگتفاد از روایگات ،بگه نظگر مگیرسگد قگدرت
خارقالعگگاده امگگام مهگگدی

طیرطبیعگگی و از منبگگا الهگگی سرچشگگمه مگگیگیگگرد .ایگگن ویژگگگی ضگگابطۀ

مهمگگی بگگرای تشگگخیص امگگام مهگگدی

از مگگدعیان خواهگگد بگگود .بنگگابراین ا گگگر شخصگگی ،مگگدعی

مهدوی ت بود ،باید بتواند این منبا الهی را اظهار نماید و دیگر مخاطبگان را بگه شگگفتی وادار کنگد
و اگر کسی بر چنین امری قگادر نباشگد نمگیتوانگد مصگداق واقعگی امگام مهگدی

باشگد .بگر پایگه

روایات ،قدرت چنین شخصی باید به اندازهای باشد که بتواند درخت بسیار بزرگی را ،نه درختی

کوچ گ

و معمگگولی را از جگگای کنگگده و سگگویی دیگگگر افکنگگد ،یگگا بتوانگگد بگگا فریگگاد خگگویش ،صگگخره و

سن هگای بگزر کگوه را خگرد سگازد .ایگن عمگل بایگد توسگط خگود شگخص او انجگام گیگرد و انجگام
چنین عملی بگه وسگیلۀ دسگتگاه یگا ابگزاری دیگگر مگورد پگریرش نمگیباشگد .از ریگان بگن صگلت نقگل

است که به امام رضا

گفتم:

شما صاحو این امر (قیگام) هسگتی؟ فرمگود« :مگن صگاحو ایگن امگر (امامگت) هسگتمز ّامگا آن

کسی نیستم که زمین را از عدالت پر کنم ،همانگونه که از ظلم پر شگده اسگت ،و چگونگه بگا
این ضعم جسمیام ،آن باشم؟ و قائم ،همان کسی اسگت کگه در س ّگن پیگرانّ ،امگا در چهگره
جوانان ،خروج میکند و پیکرش چنان نیرومنگد اسگت کگه اگگر دسگت بگه بگزر تگرین درخگت

روى زمین ببرد ،آن را از ریشه بیرون میآورد و اگر میان کوهها فریاد بر آورد ،صگخرههگا خگرد

میشوند»(ابن بابویه4842 ،ق :ج)826 ،5

اگرچ گگه ویژگگگگیهگگگای ظگگگاهری امگگگام مه گگدی

گگگگامی مگگگؤ ر در شگگگناخت و تشگگگخیص امگگگام

مهدی

از مدعیان دروطین خواهگد بگود و بسگیاری از مگدعیان دروطگین مهگدویت را میتگوان بگا

مهدی

(داشگتن خگال بگر چهگره ،شگکل بینگی ،داشگتن مگوی پگر پشگت و )...ظرفیگت و قابلیگت

استفاده از این طریق شگناخت و کنگار زدز امگا بگدیهی اسگت کگه برخگی از ویژگگیهگای ظگاهری امگام

جعل توسط شیادان و سوءاستفاده مدعیان را خواهد داشت .با بررسی اجمگالی و نگگاهی گگررا بگه
تگگاریخ ،مگگوارد متعگگددی از سوءاسگگتفاده از ایگگن طریگگق را مگگیتگگوان مشگگاهده نمگگود .عگگالوه بگگر ایگگنکگگه
پزشکی به ویژه در برخی از رشتههای خود مانند جراحی پالستی  ،امکان مشابهسگازی ظگاهری

دادن مجمو تواناییهگای جسگمانی
امام مهدی وجود خواهد داشت .با این حال معیار قرار ِ
و خصوص گگیات ظ گگاهری ام گگام مه گگدی  ،کمگ گ طیرقاب گگل انک گگاری در رسواس گگازی بس گگیاری از
مدعیان دروطین خواهد نمود.

َ
 .2ن َسب

یکی دیگر از معیارهای شناخت و تشخیص امام مهگدی

قبگل از ظهگور ،شگناخت نسگو آن

حضرت است .این مؤلفگه نیگز ماننگد خصوصگیات ظگاهری ،از اقتضگائات ظهگور نیسگت تگا بگا ظهگور
امام مهدی

 ،برای او پدیدار گرددز بلکه اقتضای وجود هر انسانی ایجاب مگیکنگد کگه از نگام و

نسو برخوردار باشد .لرا این معیار میتواند مالکی برای شناخت مصگداقی امگام مهگدی

قبگل

در روایات بسیاری به نسو ایشان اشاره شده است .به طور اتفاق ،همه معصومین

یکی

از ظهور قرار بگیرد.

از راههایی که برای شناساندن امام مهدی

انتخاب نمودهاند ،معرفی نام و نسگو و کنیگه آن

حضرت است .در این روایات به همانندی نام ،کنیه و نام پدر امام مهدی

شده است.

با رسول خدا

پرداختهه

روزها و شوها منقضی نمیشود تا آنکه برانگیزاند حق تعالی مگردى را از اهگلبیگت مگن کگه

بازشناسی ضوابط تشخیص مصداقی امام مهدی قبل و بعد از ظهور

جعل در ویژگیها در این دوران آسانتر شده استز چرا که با وجود پیشرفت علمی و فنی در علگم
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نام او نگام مگن ،و کنیگه او کنیگه مگن باشگد و نگام پگدر او نگام پگدر مگن باشگد ،آن مگرد زمگین را از

قسط و عدل پر کند همچنانکه پر شده است از ظلم و جور (مفید4448 ،ق.)542 :

در برخگگی احادیگگن ،امگگام مهگگدی

از نسگگل پیگگامبر

و دوازدهمگگین از آنهگگا معرفگگی شگگده

گریح تعگدادی از روایگات
استز چنانچگه معرفگی نگام پگدران ایشگان یکگی پگس از دیگگری ،لسگان ص ِ
ّ
است (طوسی4444 ،ق .)528 :حتی از امام حسین _ با وجود قلت روایات نقل شده از ایشان
_ روایتی در معرفی امام مهدی

است .مردى از همدان گوید:

از حسین بن علی

از نام و نسو او و اینکه نهمین از فرزندانش است ،نقل شگده
شنیدم میفرمود :قائم این امت نهمین فرزند من اسگت و او صگاحو

طیبت است و او است که زنده اسگت و میگرا ش تقسگیم مگیشگود(ابن بابویگه4842 ،ق :ج،4

.)842

بنگگابراین برخگگورداری از نگگام و نسگگو مگگرکور ،از جملگگه ضگگابطههگگای شگگناخت امگگام مهگگدی
خواهگگد بگگود .طبیعتگگا کسگگی کگگه دارای چنگگین نگگام و نسگگبی نیسگگت ،امگگام مهگگدی

البته به وضوح پیداسگت کگه برخگورداری از ایگن معیگار بگه تنهگایی نمگیتوانگد کمگ

ژپوهشاهیمهدوی
ال اول ،شماره  ،1بت 1311

سال نهم  ،شماره  ،31زمستان 1311
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نخواهگگد بگگود.
وافگری بگه مگا

بکندز چرا که مانند ویژگیهای ظگاهری مگیتوانگد دسگتخوش جعگل قگرار بگیگرد بلکگه بگا توجگه بگه

هژمونی و سلطۀ دشمنان مهدویت در عرصگه فضگای مجگازی ،جعگل و کالهبگردی از ایگن ضگابطه
بسیار راحتتر از ضابطۀ ویژگگیهگای ظگاهری خواهگد بگود و مگیتوانگد تغییگر یگا نسگوسگازی جعلگی
توسط آنها صورت بگیرد .شاهد بر این مطلو ،پیشینۀ تگاریخی اسگت کگه اجگرای چنگین روشگی را

از طر یهودیان و برخی خلفای عباسی ابت میکند .باید گفت کگه سوءاسگتفاده از نسگوسگازی
برای خود و فرزندان میتواند از دشمن با برنامهریزی چندین ساله صورت بگیرد.
لرا معیار نسو امام اگرچه یکی از معیارهای تشخیص امگام مهگدی

مگیباشگد ،ولگی ماننگد

ویژگگگیهگگای ظگگاهری ایشگگان قابلیگگت جعگگل و سوءاسگگتفاده مگگدعیان را خواهگگد داد .در نتیجگگه ایگگن
ضابطه با پهلوگیری در کنار سایر ضوابط و معیارهای تشخیص ،نه به عنگوان معیگاری مسگتقل و

خودبنیان ،ما را در مصداقشناسی امام مهدی

رهنمون میسازد.

 .3علم خاص امام

از جملگه معیارهگگای تشگخیص امگگام مهگدی

قبگگل از ظهگور ،داشگگتن علگم خگگاص امگام اسگگت.

سگگخن از علگگم امگگام ،مجگگال وسگگیعی را میطلبگگد امگگا بخشگگی از ایگگن خصوصگگیت را میتگگوان در پرتگگو

آ گاهی امام به عالم طیو و همچنین تسلط امام به تمام زبانهای انسگانهگا و دیگگر مخلوقگات،

تبیین نمود.

بهرمنگگدی از علگگم طیگگو در بگگین انسگگانهگگا ،تنهگگا اختصگگاص بگگه امگگام معصگگوم دارد .ایگگن معیگگار،

ضابطهای است که امامان
در معصومین

برای شناخت امگام حگق ،از طیرخگود معرفگی مگیکردنگد و منحصگر

میباشد .این معیار از آن جهت میتواند معیاری برای قبل از ظهور قرار بگیرد
نیگز در حگال حاضگر از آن برخگوردار اسگت.

که مؤلفه و ویژگگی همگۀ امامگان اسگت و امگام مهگدی

البته این ضابطه از لوازمات ظهور نیست تا با ظهور امام مهگدی

در ایشگان پدیگدار گگردد بلکگه

پیش از ظهور و بدون نظرداشت مسئله ظهور نیز آ گاهی از طیو ،در وجود امگام مهگدی

قگرار

قبل از ظهور میتوان به علم طیو متمسگ

دارد .پس برای تشخیص مصداقی امام مهدی
شد و از شخص ّمدعی سؤاالت طیبگی پرسگید کگه پاسگخ آنهگا تنهگا در قلمگرو علگم امگام مگیباشگد .در
خواهد شد .مفضل بن عمر گوید:

از آن حضرت شنیدم که میفرمود:صاحواالمر

دو طیبت دارد در یکی بگه خانگدان خگود

مراجعه دارد و در دیگرى گویند :نابود شد ،در کدام وادى رفت .من گفتم :در ایگن وقگت مگا

چه کنیم؟ فرمود :ا گگر مگدعی امامگت پیگدا شگد از او چیزهگائی را بپرسگید کگه ماننگد امگام عصگر
باید جواب دهد(کلینی4864 ،ش :ج.)847 ،4

آ گگگاهی از طیگگو ،معیگگاری مهگگم بگگرای شگگناخت امگگام اسگگت کگگه همگگه ائمگگه
مهدی

از جملگگه امگگام

از آن برخوردار مگیباشگند .نمونگههگای زیگادی در دوران زنگدگی امگام مهگدی

یافگت

میشود که از طیو خبر دادهاند .از جملۀ این علوم طیبی ،خبر دادن زمگان دقیگق وفگات علگی بگن
زیاد صیمری به اوست که به حقیقت پیوست .عیسی بن نصر گوید:

علی بن زیاد صیمرى به حضرت نامه نوشت و تقاضاى کفنی کرد ،حضرت به او نوشگت تگو

در سال  37به آن احتیاج پیدا میکنی ،سپس او در سال  37مرد و حضرت چنگد روز پگیش از

بازشناسی ضوابط تشخیص مصداقی امام مهدی قبل و بعد از ظهور

صگگورت عگگدم توانگگایی در پاسگگخگویی بگگه ایگگن پرسگگشهگگا شگگخص مگگدعی از حیطگگۀ امامگگت خگگار

وفاتش براى او کفنی فرستاد(کلینی4472 ،ق :ج.)254 ،4

خبگگر از پسگگردار شگگدن و آ گگگاهی دادن از تعگگداد آنهگگا و وعگگده بگگه آزادی زنگگدانی مگگدنظر محمگگدبن
صالح ،همگی نشان از داشتن علم طیو امام مهدی

وقو پیوست.

میدهد که در حگق محمگدبن صگالح بگه

محمدبن صالح گوید باداشاله بزندان عبدالعزیز افتاد من به آن حضرت نوشگتم کگه در بگاره
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او دعا کند ،و از او اجازه خواستم که کنیزى را براى فرزند انتخاب کنم جواب رسید آن کنیز

را براى فرزند انتخاب کن و خدا هرچه خواهد میکند و زندانی آزاد میشگود گویگد آن کنیگز را

هگگم بسگگتر خگگود کگگردم زائی گد و مگگرد و همگگان روز کگگه توقی گا رس گید زنگگدانی ه گم آزاد شگگد گوی گد

ابوجعفر براى من باز گفت که خدا به مگن فرزنگدى داد و مگن بگه او نوشگتم و اجگازه خواسگتم

که روز هفتم یا هشتم او را ختنه کنم جوابی به مگن نگداد و روز هشگتم آن نگوزاد مگرد و مگن از

مرگش به او خبر دادم به من جواب رسید که دیگرى و دیگرى به جاى او میآید و نامش را
احمد بگرار و بعد از احمد جعفگر و چنگانچگه فرمگوده بگود شگد(...ابن بابویگه4842 ،ق :ج،5

.)434

البته امکان ِاخبار از مر دیگران یا تعیین جنسیت فرزندان با برخگی از علگوم طریبگه نیگز قابگل
دستیابی است اما این شاخص نیز در کنگار دیگگر معیارهگای گرشگته ،م ّگدعی مهگدیبودگی را بگه

چگالش می کشگدز گرچگه،خود نیگگز بگه تنهگایی بسگیاری از مهگگدینمایان دروطگین را از میگدان بگگه در

می کند.

از جمله موارد علم امام ،تسلط و قدرت ائمه معصومین

ّ
بگر تکلگم و سگخن گفگتن بگه همگه

زبانها و لغات و حتی آ گاهی از زبان پرندگان و چهارپایگان و تمگام موجگودات اسگت .ایگن ویژگگی،

ژپوهشاهیمهدوی
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معیگاری مهگم بگگرای شگناخت همگگۀ معصگومین

از جملگه امگگام مهگدی

شگگمرده مگیشگگود .در

روایات متعددی به این خصوصیت امام برای تمایز از طیر امام اشاره شده است.

َ َ َ َ
َُ َ َ
َ
َ
َ اَ
َ َ ُ َ اَ اَ ْ َ َ َ ْ
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اذ
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ج711 ،4؛ مسعودى)411 4172 ،؛

 ...سپس امام صادق

فرمود :اى ابامحمگد! بگه راسگتی سگخن هگی کگس بگر امگام نهگان

نیست و نه گفتار پرنگده و جانگداران و نگه هگی زنگدهاى کگه روح دارد ،هگر کگه ایگن خصگال را
ندارد امام نیست.

نیگگز ماننگگد سگگایر معصگگومین

ّ
توانگگایی تکلگگم بگگه تمگگامی زبگگانهگگا را دارد.

امگگام مهگگدی
ّ
نمونهای از تکلم ایشان به دیگر زبانها ،در روایت طانم بن سگعید هنگدی کگه از اهگالی هنگد بگود،
انعکاس داده شده است .امام مهدی

به زبان هندی با طانم بن سعید ،گفتگو کردهاند.

 ...دیدم آقایم نشسته است .چون نظر مبارکش به من افتاد بگه زبگان هنگدى بگا مگن سگخن
گفت و به من سالم نمود .حضرت مرا بگه اسگم صگدا کگرد و از احگوال چهگل نفگر رفقگایم کگه در

مجلس پادشاه هند بودیم جویا شد ،و ین ین را نام برد .آنگگاه فرمگود :قصگد دارى امسگال

با اهل قم به حج بروى ،ولی امسال به حج مرو و به خراسان برگگرد و سگال آینگده حگج کگن.

بعد کیسه پولی به من داد و فرمود :این را صر مخگار راه خگود کگن ،و در بغگداد بگه خانگه
کسی مرو و آن ه دیدى به کسی مگگو! محمگد راوى خبگر گفگت :آن سگال نتوانسگتم بگه مکگه
برسگم و از منگگزل عقبگگه (واقگگا در سگگرزمین حجگگاز) برگشگتیم و طگگانم بگگن سگگعید هگگم بگگه جانگگو
خراسان رفت و سگال بعگد بگه قصگد حگج مراجعگت نمگود ،در آن سگفر بگه الطگا حضگرت ولگی

عصگگر

نائگگل گشگگت .او دیگگگر بگه قگگم نیامگگد و بعگگد از حگگج بگه خراسگگان رفگگت و سگگپس وفگگات

کرد(ابن بابویه4842 ،ق :ج482 ،5ز قطوالدین راوندى4474 ،ق :ج.)4742 ،8

ّ
گان زنگده دنیگا ،بگرای ا بگات ادعگای امامگت کگافی نیسگت و
پرواضح است که تسلط بر چند از زب ِ

امروزه با روشهای نوین آمگوزش امکگان فراگیگری چنگدین زبگان بگرای انسگان فگراهم اسگتز لکگن
تسلط بدون نقص و کاسگتی بگر تمگام زبگانهگای دنیگا ،آنهگم نگه فقگط زبگان انسگانهگا بلکگه زبگان
موجگگودات دیگگگر ماننگگد سگگن

معصوم عطا فرموده است.

و گیگگاه و ...مگگوهبتی الهگگی اسگگت کگگه خداونگگد متعگگال ،تنهگگا بگگه امگگام

پگگیش و پگگس از ظهگگور خواهگگد بگگود .امگگام مه گدی

بایگگد بتوانگگد از طیگگو خبگگر بدهگگد و بگگه تمگگام

زبانهای دنیا اشرا داشته ،بفهمد و سخن بگوید .ایگن ضگابطه ،عگالوه بگر محدودسگازی دایگرۀ
تحرکات مگدعیان دروطگین ،معیگاری روشگن بگر شگناخت مصگداق حقیقگی امگام مهگدی

شد.

خواهگد

 .4معجزه

یکی از معیارهای مهم که ما را در جهت شناخت مصداقی امام مهدی

قبل از ظهگور یگاری

م گگیرس گگاند ،معج گگزه اس گگت .معج گگزه از م گگاده «عج گگز» گرفت گگه ش گگده اس گگت .منظ گگور از عج گگز یعن گگی
نگاتوانی(ابن فگارس4474 ،ق :ج )585 ،4و معجگگزه یعنگی عمگگل و فعلگی کگگه دیگگران در مقابگگل آن

ناتواننگگد و کسگگی دیگ گگر توانگگایی انج گگام را نداشگگته باش گگد(طریحی4822 ،ش ،ج .)52-54 ،4در

روایات ،معجزه ،راهی مناسو برای راستیآزمایی دعوت امام حقیقی از مدعیان دروطین معرفگی

شده است .در روایتی امام صادق

بازشناسی ضوابط تشخیص مصداقی امام مهدی قبل و بعد از ظهور

بنگگابراین بهگگرهمنگگدی و احاطگگه بگگر چنگگین علمگگی ،از معیارهگگای اصگگلی شگگناخت امگگام مهگگدی

چنین میفرمایند:

از ابوبصیر است که گفت عر

کردم به حضرت صادق

به چگه جهگت و علتگی خداونگد

به انبیاء و رسل و شما ائمه معجزه عطا نموده؟! فرمود :براى آنکه دلیل بر صگدق و راسگتی
گفتار ایشان باشد ،و معجزه عالمگت و نشگانهای اسگت کگه خداونگد عطگا نمگیفرمایگد مگگر بگه

انبیاء و رسل و حجج خود ،تا شگناخته گگردد و تمیگز داده شگود درسگتی گفتگار راسگتگو و دروغ
دروطگو(ابن بابویه4832 ،ش :ج455 ،4ز ّ
حر عاملی4826 ،ش :ج.)836 ،4
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معجزه بدان دلیگل ضگابطهای بگرای قبگل از ظهگور مگیباشگد کگه ویژگگی هگر امگامی اسگت و امگام
مهگگدی نیگگز در حگگال حاضگگر از آن برخگگوردار اسگگت و از امگگوری نیسگگت کگگه نیازمنگگد ظهگگور ایشگگان
باشگگد تگگا بعگگد از ظهگگور در حگ ّگقشگگان تحقگگق یابگگد .بنگگابراین مطلگگو بگگرای تشگگخیص مصگگداقی امگگام
مهگدی

قبگگل از ظهگگور ،مگگیتگگوان بگگه ایگگن معیگار اسگگتناد کگگرد و بگگرای روشگگن شگگدن کگگرب ادعگگای

مدعیان قبل از ظهور ،معجزه از آنها طلو نمود.

معجزه ،یکی از دو راهی است که قاطبۀ متکلمین شیعه برای تشخیص و تعیین امگام معرفگی

میکنند(مظفر ،ج .)544 ،4معجگزه ،یکگی از معیارهگای مهگم بلکگه یکگی از راههگایی اسگت کگه بگه
تنهایی و بدون پهلوگیری بگا معیارهگای دیگگر ،مگیتوانگد بگه تشگخیص مصگداقی امگام مهگدی
دس گگت یاف گگت .طب گگق روای گگت ،ام گگام مه گگدی

تم گگام معجزات گگی را ک گگه انبی گگاء و اوص گگیاء در ام گگر

رسالتشگان بگرای حقانیگت خگود ،اسگتفاده مگیکگردهانگد ،دارا مگیباشگد .نقگل از عبگداهلل ابگی یعفگور
است که امام جعفر صادق

فرمودند:

هی معجزهای از معجزات انبیاء و اوصیاء نیسگت مگگر ایگنکگه خداونگد تبگارک و تعگالی مثگل
آن را بگگه دسگگت قگگائم مگگا ظگگاهر خواهگگد کگگرد .چنگگین کگگاری بگگرای اتمگگام حجگگت بگگر دشگگمنان
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است(حر عاملی4452 ،ق :ج.)853 ،2

با مطالعه در تاریخ و سیره امام مهدی میتگوان ادعگا کگرد کگه آن حضگرت از دوران کگودکی
ّ
خود ،اظهار معجگزه داشگته اسگت و همگانگونگه کگه حضگرت عیسگی در بگدو تولگدش بگا تکلگم و
ّ
سخن گفتن ،دیگران را بگه تعجگو و حیگرت واداشگته بگود ،امگام مهگدی نیگز بگا معجگزۀ تکلگم،

بالفاصگگله بعگگد از تولگگد ،دیگگگران را متوجگگه حقانیگگت خگگود کردنگگد .از نمونگگههگای سگگخن گفگگتن امگگام
مه گگدی در ن گگوزادی و بالفاص گگله بع گگد از تول گگد ،گزارش گگی اس گگت ک گگه از حکیم گگه خ گگاتونّ ،
عم گگه
بزرگوارشان نقل شده است.

وقتگگی کگگه امگگام زمگگان از مگگادر متولگگد شگگد ،روى دو زانگگو افتگگاد و انگشگگت سگ ّگبابهاش را بگگه
ّ
ِ
سوى آسمان بلند کرد و عطسهاى نمود و آنگاه فرمودِ « :الح ِمد ّ
هلل ر ِّب العال ِمین و صگلی اهلل
ِ
علگگی ّ
محمگگد و آلگگه ،عبگگدا داخگگرا هلل طی گر مسگگتنکم و ال مسگگتکبر» .سگگپس فرمگگود :سگگتمگران،
گمان میکنند که ّ
حجت خدا از بگین خواهگد رفگت .و اگگر اجگازه داشگتیم کگه سگخن بگگوئیم،
شن و تردید از میان میرفت(خصیبی4444 ،ق822 :ز مجلسی4478 ،ق :ج.)52 ،24

نمونهای دیگر که امام مهدی

در دوران نگوزادی و یگ

ّ
روز پگس از تولگد ،اقگدام بگه تکلگم و

سخن گفتن نموده است ،گفتوگوی ایشان با نسیم ،خدمتکار امام حسن عسکری

است.

ابگگراهیم بگگن محمگگدبن عبگگداهلل گوی گد نس گیم خادمگگه ابگگی محمگگد (امگگام ی گازدهم) گفگگت کگگه
صگگاحوالزمگگان یگن شگگو پگگس از والدتگگش هنگگگامی کگگه نگگزد او وارد شگگدم عطسگگه زدم بگه مگگن
فرمود رحمن اهلل گفت من از این دعا خرسند شدم به من فرمود نمیخگواهی تگو را راجگا بگه

عطسه مژده دهم گفتم چرا اى موالى من فرمود عطسه امان از مگر اسگت تگا سگه روز(ابگن

بابویه4842 ،ق :ج.)487 ،5

امام مهدی

 ،توانایی انجام هر نو معجگزهای را کگه دال لگت بگر حقانیگت او کنگد ،بگاذن اهلل

دارد .مگگواردی هگگمچگگون سگگبز کگگردن چگگوب خش گ

و اشگگاره کگگردن بگگه پرنگگده و نشسگگتن بگگر روی

شگانهاش(ابگگن طگگاووس4446 ،ق ،)544 :نگگرم کگردن سگگن

سگگخت و سگگخن گفگتن پرنگگده بگگه امگگر

حضرت(طبسگی نجفگی4832 ،ق :ج )423 ،4از جملگه معجگزات امگام مهگدی

اسگت کگه کگگه در

روایگگات بگگه آن اشگگاره شگگده اسگگت .هگگمچنگگین در روایگگات اشگگاره بگگه قگگدرت و دم مسگگیحایی امگگام
مهدی

شده که قادر بر انجام این موارد میباشد :زنگده کگردن مردگگان و جگان دادن بگه ِگگل و
 ...امام مهدی

پرچمها را به اهتزاز درمیآورد و معجزات خود را آشکار میکند و به ِاذن

خداوند چیزهایی را از نیستی به وجود میآورد .بیمارن دچار پیسی و خوره را شفا میدهد و

مردگان را زنده ،و زندگان را میمیراند(طبسی نجفی4832 ،ق :ج.)464 ،4

بنگگابر مطلگگو فگگوق امگگام مهگگدی

بایگگد دارای معجگگزه باشگگد و مخاطگگو بگگرای شگگناخت او،

مگگی توانگگد از او معجگگزه ،طلگگو کنگگد .در چنگگین شگگرایطی ا گگگر شگگخص از آوردن معجگگزه سگگرباز زنگگد،
داللت بر کرب ادعایش خواهد بود .در صورتی که ارائه معجزه ،به تنهگایی دال لگت بگر حگق بگودن

ادعگگای مهگگدویت او خواهگگد کگگرد و نیگگازی بگگه معیگگاری دیگگگر بگگرای ا بگگات مهگگدی بگگودنش نخواهگگد
داشت.

معیارهای شناخت امام مهدی

بعد از ظهور

شگگرایط و اقتضگگائات پسگگینی ظهگگور ،ضگگوابطی را طلگگو مگگیکنگگد کگگه هگگر ی گ
سگ گگنجش تشگ گگخیص امگ گگام مهگ گگدی

از آنهگگا معیگگاری در

گوازم اقتضگ گگائات
در دورۀ بعگ گگد از ظهگ گگور خواهگ گگد بگ گگود .لگ گ ِ

پساظهوری ،در حقیقگت ،فگراهم شگدن امکانگاتی اسگت کگه بگرای امگام مهگدی

محقگق خواهگد

شد تا به واسگطۀ آنهگا خگود را بگه تمگام جهانیگان معرفگی کگرده و دالیلگی روشگن بگر حقانیگت خگویش

ارائه نماید .بنابراین کاربست معیارهای شناخت امام مهدی

بعد از ظهور ،همگان دوره اسگت

بازشناسی ضوابط تشخیص مصداقی امام مهدی قبل و بعد از ظهور

تبدیل کردن آن به پرنده و همچنین شفا دادن بیمارانی که دیگران از درمانشان عاجزند.

000

و نمگگیتگگوان از آنهگگا بگگرای قبگگل از ظهگگور اسگگتفاده نمگگود .در ادمگگه بگگه تشگگریح معیارهگگای تشگگخیص
مصداقی امام مهدی

بعد از ظهور پرداخته خواهد شد.

 .1همراهی حضرت عیسی

از مدعیان ،مصاحبت امام مهگدی

از جملۀ ضوابط و معیارهای تشخیص امام مهدی
توسط حضرت عیسی

بعد از ظهور است .آن ه از روایات استفاده میشود ،این است که پگس

از ظهگگور امگگام مهگگدی

از آسگگمان فگگرود مگگیآی گد و در نمگگاز بگگه ایشگگان اقتگگدا

 ،حضگگرت عیسگگی

میکند .از پارهاى روایات چنان برمیآید که امام مهگدی

 ،هگدایت گروهگی از مگردم جهگان(کگه

ظگگاهرا شگگامل کشگگورهاى طربگگی مگگیشگگود) و حکومگگت بگگر آنهگگا را بگگه عیسگگی

مگگیسگگپارد تگگا نای گو

و نمگگاز گگگزاردن وى پشگگت سگگر امگگام

حکگگومتش در آن منگگاطق باشگگد .نگگزول حضگگرت عیسگگی
مهدى در میان شیعه و ّ
سنی ،اجماعی است(ریشهری4848 ،ش :ج.)47 ،4
به نقل از عبداهلل بن ّ
فرمود:
عباس که پیامبر خدا

 ...و سگگوگند بگگه کسگگی کگگه مگگرا بگگه حگگق ،پی گامبر نمگگود ،اگگگر جگگز ی گن روز از دنیگا نمان گده باشگگد،

ژپوهشاهیمهدوی
ال اول ،شماره  ،1بت 1311

سال نهم  ،شماره  ،31زمستان 1311

001

خداوند ،آن روز را چندان طوالنی میکند تا فرزندم مهدى
عیسگگی بگگن مگگریم

در آن خروج کند ،و روح اهلل،

 ،فگگرود مگگیآیگگد و پشگگت سگگر او نمگگاز مگگیخوانگگد و زمگگین از نگگور او روشگگن

میشود و حاکمیتش به شرق و طرب میرسد(ابن بابویه4842 ،ق :ج.)537 ،4

همراهی حضرت عیسی

 ،به این دلیل یکی از ضابطههای شناخت امام مهدی

ظهور عنوان شده است که پس از ظهور امام مهدی

 ،حضگرت عیسگی

کرده و به عنوان یکی از یاوران امام در جبهه حق قرار میگیرد و به عنوان ی
امگگام مهگگدی

بعگد از

نیگز بگه دنیگا رجعگت
از عوامگل حجیگت

بعگگد از ظهگگور خواهگگد بگگود .لگگرا از ایگگن ویژگگگی ،بگگه عنگگوان معیگگار پگگس از ظهگگور یگگاد

میشود .بنابراین مدعی مهدویت باید حضرت عیسی
حضرت عیسی

همراه داشته باشد.

دارای معجزات فراوانی است که در «ا بگات» امگر رسگالت و معرفگی خگود بگه

عنوان پیامبر الهی از آنها بهره میبرده است و بعگد از نگزول بگه زمگین نیگز آن معجگزات را در جهگت
«هدایت مردم و بسترسازی برای پیوسگتن بگه امگام مهگدی

» بگه کگار خواهگد گرفگت .معجگزات

انبیای الهی در آطاز کار ،کارکردی ا بات گرایانه برای ا بات صدق دعوت خویش دارنگد ولگی پگس
از عبگگور از ایگگن مرحلگگه و تحقگگق دعگگوت حگگق ،در ادامگگۀ وظگگایم رسگگالت و بگگرای بگگه انجگگام رسگگاندن

رسالت خود ،در راستای هدایت مردم و ...به کار خواهند رفت .با این توجه ،حضرت عیسی

بگگه نگ ّ
گص صگگریح روایگگت نبگگوی «النبگگی بعگگدی »...بگگرای آوردن شگگریعت جدیگگد دسگگت بگگه معجگگزه

نمیزنند بلکه جهت همکاری با امام زمان و هدایت مردم به ایشان از معجزات خویش بهره
می گیرند .در قرآن ،به معجزات حضرت عیسی اشاره شده اسگت کگه بگر م ّگدعی مهگدویت الزم
اسگت کگگه فگگردی بگگه عنگگوان عیسگی همگگراه خگگود داشگگته باشگگد کگه از ایگگن معجگگزات برخگگوردار باشگگد.

خلق موجودات به ذن الهی ،شفا دادن مریضی که مر

او مادرزادی است و یگا دیگگران قگادر بگر

درمان آن نیسگتند ،زنگده کگردن مردگگان و علگم طیگو از معجگزات حضگرت عیسگی
قرآن از آنها نام میبرد.

هسگتند کگه

و [او را به عنوان] پیامبرى به سوى بنیاسرائیل [مگیفرسگتد ،کگه او بگه آنگان مگیگویگد« ]:در

حقیقگگت ،مگگن از جانگگو پروردگارتگگان بگگرایتگگان معجگگزهاى آوردهام :مگگن از ِگگگل بگگراى شگگما

[چیزى] به شکل پرنده میسازم ،آنگاه در آن میدمم ،پس به اذن خدا پرندهاى میشودز
و به اذن خدا نابیناى مگادرزاد و پگیس را بهبگود مگیبخشگمز و مردگگان را زنگده مگیگگردانمز و

[معجزات] ،براى شما _ اگر مؤمن باشید _ عبرت است»(آلعمران.)44 :

در روایتی به نو مردگانی که توسگط حضگرت عیسگی
بیگگان شگگده کگگه برخگگی از مردگگگانی کگگه حضگگرت عیسگگی

زنگده مگیکگرد ،اشگاره گردیگده اسگت و
آنهگگا را زنگگده مگگیکگگرد ،کسگگانی بودنگگد کگگه

سالیان زیادی از مردن آنها گرشته و چیزی جز خاک از آنها بگاقی نمگوده بگود .بنگابراین کسگی کگه

ادعای زنده کردن مردگان دارد باید مردگانی را زنده نماید کگه زمگانی زیگادی از مگردن او گرشگته و

همه ،قطا و اعترا به مردن او داشته باشند.
یاران عیسی

از او خواستند ،مردهاى را بگر ایشگان زنگده کنگد ،پگس بگه کنگار قبگر سگام پسگر

نوح رفتند ،عیسی
عیسی

فرمود :بگه اذن الهگی برخیگز ،پگس قبگر او شگکافته شگد ،آنگگاه دوبگاره

کالم خود را تکرار کرد ،ناگهان سام بن نوح از قبر خار شگد ،عیسگی

گفگت:

اى سام ،کدامین از این دو حالگت را بیشگتر دوسگت مگیدارى ،زنگدگی یگا بازگشگت بگه مگر ؟
سام گفت :اى روح اهلل میخواهم باز گردم ،هنوز سوزش مر را احساس میکنم(عیاشگی،

بازشناسی ضوابط تشخیص مصداقی امام مهدی قبل و بعد از ظهور

شما را از آن ه میخورید و در خانههگایتگان ذخیگره مگیکنیگد ،خبگر مگیدهگمز مسگلما در ایگن

4837ق :ج.)424 ،4

عالوه بگر این کگه حضگرت عیسگی

دارای معجگزات یگاد شگده میباشگد ،نحگوۀ فگرود ایشگان از

آسمان که در میان مردم نزول خواهد کرد و بسیاری از مردم شگاهد بگر آن خواهنگد بگود معجگزهای

جداگانه است .بر همین اساس کسی که ادعای مهدویت دارد بایگد شخصگی را بگه عنگوان عیسگی
مسگگیح معرفگگی نمایگگد کگگه قگگادر بگگه انجگگام معجزاتگگی ماننگگد شگگفا دادن مگگر

العگگالج و زنگگده کگگردن

001

مردگگگانی باشگگد کگگه چنگگدین سگگال بلکگگه چنگگدین قگگرن از مگگردن آنهگگا گرشگگته باشگگد و کسگگی کگگه از
همراهی چنین شخصی برخوردار نباشد ،ادعای مهدویت او دروطین خواهد بود.

 .2همراه داشتن مواریث انبیاء و اولیاء

پگگس از ظهگگور ،همگگراه

یکگگی دیگگگر از معیارهگگای شگگناخت و تشگگخیص مصگگداقی امگگام مهگگدی

داشتن موارین انبیاء و اولیاء میباشگد .ایگن معیگار از آن جهگت بگه عنگوان ضگابطهای بگرای بعگد از
ظهگور مطگر مگیشگود کگگه طبگق روایگات ،امگام مهگدی

مواریگگن بعگد از ظهگور بگرای احتجگاج بگگر

مردم اظهار خواهد داشت .بنابراین نمیتوان از مدعیان قبل از ظهور از ایگن معیگار اسگتفاده نمگود
و مواریگگن انبیگگاء را از آنهگگا طلگگو نمگگود .بلکگگه ایگگن معیگگاری بگگرای شناسگگایی امگگام مهگگدی

بعگگد از

مواریگگن ،وسگگائل منحصگگر بگگه فگگردی هسگگتند کگگه از انبیگگاء و اولیگگاء بگگه امگگام مهگگدی

بگگه ارث

ظهور خواهد بود.

رسیدهاند و اگر چه این موارین طبق روایت هماکنون نزد امگام مهگدی
آنها با تمام خواص و ویژگیهایشان بعد از ظهگور امگام مهگدی
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صادق

قگرار دارنگد ولگی ِاظهگار

 ،صگورت خواهگد گرفگت .امگام

فرمود:
 ...همگگه آنهگگا نگگزد امگگام مهگگدی
انبیگ گگاء حتگ گگی عصگ گگای آدم
ابراهیم

داخگگل جامگگه دان قگگرار دارد و همگگین طگگور تمگگامی میگگراث
و نگ گگوح

و پیمانۀ یوسم

و میگ گگراث هگگگگود

و ص گگگالح

و پیمانگه و تگرازوی شگعیو و عصگای موسگی

و مجموع گگگۀ
و تگابوت

ت گگابوت حض گگرت آدم

004

4474ق :ج ،)423 ،4صحم حضرت ابراهیم

ال اول ،شماره  ،1بت 1311

سال نهم  ،شماره  ،31زمستان 1311

(سکینه) او که میراث آل موسی و آل هارون در آن قرار دارد و مالئکه آن را حمگل مگیکننگد و

زره داوود
عیسی

و انگشگ گگترش و انگشگ گگتر سگ گگلیمان

و ت گگگاجش و اس گگگباب و ا گگگاث س گگگیاهی

و میراث همۀ انبیاء و مرسلین در این جامه دان میباشگد (حلگی4454 ،ق428 :

ز مجلسی4478 ،ق :ج.)86 ،28

در روایات ،بسیاری از مواریثی که به امگام مهگدی

رسگیده ،نگام بگرده شگده کگه مگیتگوان بگه

(اب گگن َبگ گی زین گگو4842 ،ق ،)583 :پی گگراهن حض گگرت آدم
و صگحم حضگرت موسگی

(ص گگفار،

(صگفار4474 ،ق:

ج ،)482 ،4تگگورات و انجیگگل تحزیگگم نشگگده (طبگگری شگگیعه544 :4448 ،ز ابگگن طگگاووس:4446 ،

 ،)442-445ت گگابوت س گگکینه ی گگا ص گگندوق عه گگد (ش گگافعی مص گگری ،)482 :4826 ،ردای حض گگرت

اسماعیل

و نعلگین حضگرت شگین

(حگر عگاملی 4452 ،ق:ج ،)542 ،2شمشگیر و زره رسگول

خ گگدا

(کلین گگی4472 ،ق :ج554 ،3ز اب گگن َبگ گی زین گگو4842 ،ق ،)527 :پ گگرچم پی گگامبر

خگدا

(ابگگن َبگی زینگگو4842 ،ق527 :ز کلینگگی4472 ،ق :ج ،)554 ،3کگگالهخگگود پیگگامبر

(ص گ گگفار4474 ،ق :ج422 ،4ز مجلس گ گگی4478 ،ق :ج )574 ،56عب گ گگا ،عمام گ گگه و عص گ گگای رس گ گگول

(کلینی4472 ،ق :ج ،)585 ،4قرآنی که امیرالمگؤمنین

بگه دسگتور رسگول خگدا

جمگاآوری

نمگگوده بگگود (صگگفار4474 ،ق :ج448 ،4ز کلینگگی4472 ،ق :ج ،)688 ،5صگگحفهای (سگگینی) کگگه

اعجازگونگه طگگرا داشگته اسگگت (کلینگگی4472 ،ق :ج ،)467 ،4طشگتی کگگه حضگرت موسگگی
قرب گگانی اس گگتفاده م گگیک گگرده اس گگت (هم گگان ،)552 :مص گگحم حض گگرت فاطم گگه

بگگرای

(اب گگن بابویگ گه،

4865ش :ج )252 ،5و کتاب جفر و کتاب حضرت علی بگه نگام «جامعگه» (کلینگی4472 ،ق :ج،4

 )583اشاره نمود.

یکی از مواریثی که از انبیاء

از ظهگگور ایشگگان صگگورت خواهگگد گرفگگت ،عصگگای حضگگرت موسگگی

اسگگت .در قگگرآن ویژگگگیهگگای

عصگگای حضگگرت موسگگی

ماننگگد تبگگدیل شگگدن بگگه اهدهگگا (اعگگرا  ،)472 :جگگاری شگگدن دوازده

چشگگمه از آن (بقگگره )67 :و شگگکافتن و کنگگار زدن آب دریگگا بگگرای گرشگگتن سگگپاهیان حضگگرت موسگگی

(شعراء )68 :ذکر گردیده که این ویژگیها سبو تمییز این عصا از موارد مشابه خود خواهد شگد و
امام مهدی
باقر

نیگز همگین عصگا را بگا تمگام شگگفتیآفرینیهایش بگه همگراه خواهگد داشگت .امگام

فرمود:
عصگگاى موسگگی

از آن آدم

بگگود و بگگه دسگگت شگگعیو افتگگاد و از آن پگگس بگگه موسگگی بگگن

عمران رسید و همان عصا نزد ما است و به همین تازگی من آن را بررسی کگردم ماننگد روزى

که از درختش برکندهانگد سگبز اسگت و چگون از او پرسگیده شگود بگه سگخن آیگد ،بگراى قگائم مگا
آماده است و با آن همان کار کند که موسی

میکرد و آن عصگا هگراسآور اسگت و هگر چگه

جگگادو کننگگد ببلعگگد و هگگر چگگه فرمگگانش دهنگگد بکنگگد و چگگون ی گورش بگگرد ببلعگگد هگگر چگگه جگگادو

کردهاند ،دو شعبه (چون دو کام) از او باز شود که یکی روى زمین باشد و دیگرى بر سقم و

بازشناسی ضوابط تشخیص مصداقی امام مهدی قبل و بعد از ظهور

به دست مبارک امام مهدی

رسیده اسگت و اظهگار آن بعگد

میان آن دو چهل ذرا (بیست گز) فاصله باشد و با زبان خود آن ه جادو کنند به کگام خگود
کشد(کلینی4472 ،ق :ج.)584 ،4

سن

معرو حضرت موسی

قرار دارد .از ویژگیهای این سن

 ،یکگی دیگگر از مواریگن انبیگاء اسگت کگه نگزد امگام مهگدی
جاری شدن چشمۀ آب به امر امام مهدی

همگۀ لشگکریان اسگت بگدون ایگنکگه آب آن تمگگام شگودِ .اعجگاز آن سگن

و سیراب شگدن

زمگانی بیشگتر نشگگان داده

001

به اندازهای است که ی

میشود که بدانید آن سن

شتر آن را حمل میکنگدز نگه ایگنکگه سگن

بسیار بزرگی باشد که توانایی ذخیرهسازی آب فراوان در آن وجود داشته باشد .ابوالجارود از امام

باقر

روایت کرده که آن حضرت فرمود:

ّ
در هنگامی که قائم از مکگه خگروج کنگد منگادى او نگدا در مگیدهگد کگه :هگال هگی کگس طگرا و

آشامیدنی بر ندارد ،و او با خود سن

موسی بن عمران را به همراه میبرد که آن بگار شگترى

است ،پس در هی منزلی فرود نمیآید مگر اینکه چشمهها از آن جارى مگیگگردد ،پگس هگر

کگگه گرسگگنه باشگگد سگیر مگگیشگگود و هگگر کگگه تشگگنه باشگگد سگیراب مگگیگگگردد و چهارپایگانشگگان نیگز
[سیراب میشوند] تا اینکه به نجم در بیرون کوفه فرود میآیند(ابن ابی زینو4842 ،ق:

.)583

از جملۀ موارین ،پیراهن حضرت یوسم

است که دارای ویژگی شفا دهندگی است کگه آن

را از دیگر پیراهنها جدا خواهد کرد .در قرآن به این خصوصیت اشاره شده است.
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َ ُ َ
ا ْ
َ ْ
ْ
َ َْ ُ
َ
اذ َه ُبوا ِبقم یص هذا جَلقو ُ َعى َو ْج ِِ أی َُ ِت َبص را َو أ ُراو ن ِباَ ْه ِلك ْم أ ْ َ عا َ (یوساف
)13؛
این پیراهن مرا ببرید و آن را بر چهره پدرم بیفکنید [تا] بینا شگود ،و همگه کسگان خگود را نگزد
من آورید.

ایگگن پیگگراهن بگگا خاصگگیت شگگفادهندگی ،همگگراه امگگام مهگگدی

حقانیت خود ،آن را مورد استفاده قرار خواهد داد.
مفضل بن عمر گوید از امام صادق

اسگگت و پگگس از ظهگگور ،بگگرای

شنیدم مگیفرمگود مگیدانگی کگه پیگراهن یوسگم

چگگه بگگود؟ گفگگتم نگگه فرمگگود کگگه چگگون بگگراى ابگگراهیم

آتگگش افروختنگگد جبرئی گل بگگراى او

پیراهنی آورد و به تن او کرد که گرما و سرما به او آسیو نرساند و چگون وفگات او رسگید آن را
در جلگگد دع گگائی نه گگاد و بگگه اس گگحق
یوسم

آویخ گگت و او بگگگه یعقگگگوب

آویخگگگت و چگگگون کگگگه

متولگد شگد آن را بگه وى آویخگت و در بگازویش بسگته تگا کگارش بگدانجگا کگه بایگد

کشید و چون یوسم

آن را در مصر از میان جلد دعا در آورد یعقوب

بویش را شنید و

این است گفتار خدا که از او حکایت کرده است من بوى یوسم را استشمام میکنم اگگر مگرا
به خطا نسبت ندهید؟ و آن همان پیراهنی است که از بهشت فرود آمده است عر

کگردم

قربانت این پیراهن به دست چه کسی رسیده؟ فرمود به دست اهلگش و آن همگراه قگائم مگا
است وقتی ظهور کند(...ابن بابویه4842 ،ق :ج 624 ،5ز قطگوالگدین راونگدى4474 ،ق:
ج.)648 ،5

انگشگگتر حضگگرت سگگلیمان

از جملگگه مگگواریثی اسگگت کگگه بگگه امگگام مهگگدی

بگگه ارث رسگگیده

اسگگت .ایگگن انگشگگتری بگگا قگگدرت حیگگرتآوری کگگه دارد از دیگگگر انگشگگتریهگگا تمییگگز داده مگگیشگگود و
نشانهای روشن بر حقانیت امام مهدی
شده است .امام صادق

خواهد بود .در روایات به ویژگی این انگشتری اشگاره

فرمود:

ّ ّ
عزوجل پادشاهی سلیمان را در انگشترش نهاده بود چون بگه دسگت مگیکگردِ ،ج ّگن،
خداوند

آدمی ،شیاطین و همه پرندهها و وحوش ِگردش میآمدند و از او فرمان مگیبردنگد(...قمی،
4474ق :ج586 ،5ز مجلسی4478 ،ق :ج.)444 ،67

بنابر مطالو مرکور ،داشتن موارین انبیگاء از جملگه معیارهگای شگناخت امگام مهگدی

اسگت

که وجود هر کدام ،دایرۀ مدعیان دروطین را محدودتر خواهد کرد .عالوه بر آن ،خصوصیتهگای
یگاد شگگده بگگرای هگگر یگ

حکمت ارث و طر

از مصگادیق یگگاده شگگده ،بایگگد در مواریگگن وجگود داشگگته باشگگد وگرنگگه خگگال

رسیده است .حکمگت مواریگن

مواریثی است که از انبیاء به امام مهدی

انبیاء این است که امام مهدی
ّ
خود را ابت نماید و اال بدون داشتن آن ویژگیها ،هرکسی میتواند با جعگل آنهگا ،ادعگای داشگتن
موارین را داشته باشدّ .
مؤید این دلیل عقلی ،روایاتی است کگه بگا ذکگر برخگی از مصگادیق مواریگن

انبیاء ،وجود آنها را نشانه امامت دانسته و ادعای برخگورداری مگدعیان از ایگن مورایگن را تکگریو
نمگگودهانگگد(صگگفار4474 ،ق :ج .)424 ،4چنگگانچگگه در بحگگن از سگگن
گرشگگت کگگه بگگه تصگگریح روایگگات ،امگگام زمگگان

خصوصیات در دست حضرت موسی

از آن سگگن

معگگرو حضگگرت موسگگی

بگگا همگگان کگگارکرد اولیگگهاش و همگگان

برای سیراب کردن لشگکریان بهگره میجوینگدز بنگابراین

موارین با تمام خواص و کارکردهایشان به امام زمان

خواهند رسید.

 .3وقوع نشانههای حتمی

یکی دیگر از معیارهای شناخت و تشخیص امام مهدی

پگس از ظهگور ،نشگانههگای حتمگی

بازشناسی ضوابط تشخیص مصداقی امام مهدی قبل و بعد از ظهور

به واسطه احتجاج بگا آنهگا ،بگر دیگگران طلبگه کگرده و حقانیگت

است که در روایات به آن اشاره شده است .طبق صریح روایگات نشگانههگای حتمگی بعگد از ظهگور،

اظهار خواهد شد .لرا از این معیار نمی تگوان بگرای قبگل از ظهگور اسگتفاده نمگود بگه ایگن معنگا کگه از
مدعیان مهدویت قبل از ظهور نمگیتگوان وقگو نشگانههگای ظهگور را طلگو کگردز چنگانچگه برخگی

مهدینمایان دروطین ،علت عدم وقو این حوادث و نشانههای قطعی را ،عگدم ظهگور رسگمی و
اعالن علنی ظهور خویش میانگارند.
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خگگروج سگگفیانی ،کشگگتن نفگگس زکیگگه ،خگگروج یمگگانی ،صگگیحۀ آسگگمانی و فگگرو رفگگتن بیگگداء ،پگگنج

عالمتی است که از آن به عالئم حتمی ظهور یاد میشود .عمربن حنظلة گوید:
شگگنیدم از امگگام صگگادق

کگگه مگگیفرمگگود :پگگنج نشگگانه پ گیش از قی گام حض گرت قگگائم صگگورت

خواهد گرفت :صیحه آسمانی ،خروج سگفیانی ،فگرو رفگتن (لشگکر سگفیانی در بیگداء) ،کشگته

شدن نفس زکیه ،خروج یمانی(کلینی4864 ،ش :ج.)847 ،3

هرکدام از نشانههای حتمی ،معیارهای مهمی برای تشخیص امام مهدی

محسگگوب مگگیشگگوند ،بگگه گونگگهای کگگه پدیگگدار شگگدن هگگر کگگدام ش گ
تشخیص امام مهگدی

بعد از ظهگور او

و تردیگگد را بگگرای شگگناخت و

از بگین خواهگد بگرد .مگثال نگدای آسگمانی کگه یکگی از نشگانههگای حتمگی

بعگد از ظهگور اسگت ،بگه صگورتی پدیگدار خواهگد گشگت کگه شگ

و شگبههای بگرای هگی کگس بگاقی

نمیگرارد .منادیدهنده که در برخی از روایات جبرئیل معرفی شده است ،نام امام مهدی

و

نگگام پگگدرش را بگگه عالمیگگان فریگگاد مگگیزنگگد (حلگگی4454 ،ق )435 :بگگه گونگگهای بگگه گگگوش تمگگام

انسانهای شرق و طرب عالم خواهد رسید کگه دختگران خانهنشگین نیگز ایگن نگدا را خواهنگد شگنید
(طوسی4444 ،ق )422 :بلکه هر کگس بگا زبگان مگادری خگود ایگن نگدا را مگیشگنود .بگه نقگل از زراره
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است که گوید:

امام صادق فرمود« :ندادهندهاى به نام قائم ،ندا میدهد» .گفتم :نداى خصوصگی یگا
ّ
عمومی؟ فرمود« :عمومی ،بگه گونگهاى کگه هگر ملتگی آن را بگه زبگان خگود مگیشگنود(»...ابگن
بابویه4842 ،ق :ج.)627 ،5

بنابر مطالو مرکور ،نشگانههگای حتمگی بگا ویژگگیهگای مضگبوط آنهگا ،قابلیگت جعگل نداشگته و

کسانی که با فقدان این معیار ،مدعی مهدویت هستند ،ادعای آنها پوچ و بیاساس خواهد بگود.
لرا برای راستیآزمگایی بهتگر مگدعیان دروطگین از امگام مهگدی

های حتمی ظهور ،معیار و ضابطهای مهم بشمار میآید.

 ،پدیگدار شگدن و تحقگق نشگانه-

 .4جهانشمولی دین اسالم

یکی از ضوابط و معیارهای تشخیص امام مهدی

بعد از ظهور ،جهگان شگمولی دیگن اسگالم

و گسترش آن در تمام دنیا می باشد .وجه قگرار دادن ایگن معیگار بگرای بعگد از ظهگور ،مطگابق آن گه

در روایگگات منگگدر اسگگت ،محقگگق شگگدن ایگگن امگگر بعگگد از ظهگگور اسگگت .بنگگابراین مطلگگو ،نمگگیتگگوان

معیار جهانشمولی دین اسالم را برای ابطال ادعای مدعیان دروطین قبل از ظهور مورد اسگتفاده
قرار داد.

در ی گ

بررسگگی جگگاما در احادیگگن اهگگلبیگگت

انکارناپریر حکومت امام مهدی

مگگیتگگوان دریافگگت کگگه یکگگی از ویژگگگیهگگای

 ،جهانشمولی دین اسالم است .روزی فگرا خواهگد رسگید کگه

اسالم ،تمام آدمیان و پ یروان ادیان را تابا و پیرو خود خواهد کگرد و در پایگان ،جهگان ،در تسگخیر

آموزههای آسمانی اسالم در خواهد آمد .قرآن کریم این حقیقت را چنین بیان میفرماید:
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ِ
ِ
ِ
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ِ
اوست کسی که فرستاده خود را با هدایت و آئین درست روانه کگرد ،تگا آن را بگر هگر چگه دیگن
است فائق گرداند ،هرچند مشرکان را ناخوش آید.

تمام پیامبران الهی ،به دنبال تحققبخشی به هد واحدی بودنگد .همگان هگدفی کگه همگۀ
دسگتههگگا و گگروههگگا و جمعیگتهگای بشگری را یگ جگگا زیگر پگگرچم پگر افتخگگار امگام مهگگدی

 ،با دست توانا و الهی ایشان ،آرمان واالی تشگکیل جامعگه بگزر

بشگگری و خگگانوده انسگگانی تحقگگق مگگیپگگریرد و آرزوی دیرینگگه همگگه پیگگامبران
مصلحان برآورده خواهد شد .در روایتی ،امام حسین

و میفرماید:

و امامگگان

و

به جهانشگمولی دیگن حگق اشگاره کگرده

از عبگدالرحمن بگن سگلیط مگروى اسگگت گفگت حسگین بگن علگی بگگن ابگیطالگو

فرمگود کگگه

دوازده نفگگر از مگگا راه راسگگت و طری گق درسگگت را مگگیپیمگگائیم اول آنهگگا امیرالمگگؤمنین علگگی بگگن

ابگگیطالگگو

و آخگگر آنهگگا هگگم از فرزنگگدان مگگن اسگگت و او اسگگت کسگگی کگگه بگگر پگگا کنگگد حگگق را و

حقتعالی به واسطه او زنده میکند زمین را بعد از موت آن و بگه سگبو او دیگن خگود را ظگاهر
کند و تمام ادیان را باطل کند اگرچه مشگرکان را کراهگت اسگت و او را طیبتگی اسگت کگه در آن

طیبت جمعی مرتد شوند و فریقی دیگر بر دین ابت قدم باشگند(ابن بابویگه4823 ،ق :ج،4

.)63

در دوران رهبری امام مهدی

 ،با ایجاد مرکز واحد و مدیریت و حاکمیت یگانگه الهگی بگرای

بازشناسی ضوابط تشخیص مصداقی امام مهدی قبل و بعد از ظهور

میکند .با ظهور امام مهدی

جمگگا

همه اجتماعات ،نژادها و منطقهها ،سبو اصلی ظلم و بیعدالتی از بگین رفتگه و عگدالت و اسگالم
در دنیگا گسگگترش خواهگگد یافگت .در روایتگگی از رسگگول خگدا

دین اسالم در زمان ظهور چنین اشاره شده است:

بگگه ایگگن گسگترش و وسگگعت بخشگگی

ّ
عبدالسالم بن صالح از امام رضا از پدران بزرگوار خگود از امیرالمگؤمنین روایگت کگرده
فرمودند ... :قسم بگه ع ّگزت و جاللگم کگه دیگنم را ّ
توسگط آنگان
است که حضرت رسول
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پیروز میکگنم و کلمگه خگویش را بگه وسگیله آنگان بگاال خگواهم بگرد و زمگین را بگا آخگرین آنگان از

لوث وجود دشمنانم پاك خواهم کرد و شرق و طرب عالم را به ملن و در اختیار او درخواهم

آورد(...ابن بابویه4823 ،ق :ج.)565 ،4

لرا جهانشمولی دین اسالم ،مطابق آیات و روایات ،از اصلیترین ضگابطههگای شگناخت امگام
مهدی

پس از ظهور خواهد بود .به این معنی که کسی میتواند مصداق امام دوازدهم باشگد

که پس از ظهور ،دین اسالم به دست ایشان ،جهانی شده باشد.

نتیجهگیری

این مقاله به دنبال تبیین نظاممند ضوابط و شاخصههایی بگرای تشگخیص امگام مهگدی
از مهدینمایان دروطین ،و پاسخ به نیاز مخاطبان به جداسازی جریان ّمدعیان از امام راستین،
زمانی پیشاظهور و پساظهور بود که به نتایج ذیل دست یافت:
در دو دورۀ
ِ
شگگناخت مصگگداق حقیقگگی امگگام مهگگدی

دارای معیارهگگا و ضگگوابطی اسگگت کگگه بگگرای تبیگگین

از ظهگ گگور ،بگ گگرای تشگ گگخیص امگ گگام مهگ گگدی

از مهگ گگدینمایان ،میتگ گگوان معیارهگ گگایی چگ گگون

دقیقتر این ضوابط میتوان آنها را به دو قسمت «قبل و بعد از ظهور» تقسگیم کگرد .در دورۀ قبگل
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«خصوصیتهای ظاهری ،نسو ،علم خاص امام و معجزه» را در نظر گرفگتز چنگانچگه در دورۀ
بعد از ظهگور نیگز بگا شاخصگههای «همراهگی حضگرت عیسگی ،همگراه داشگتن مواریگن انبیگاء ،وقگو

نشانههای حتمی و جهانشمولی اسالم» میتوان امام مهدی

را تشخیص داد.

بگگرای جلگگوگیری از جعگگل و سوءاسگگتفاده از معیارهگگایی ماننگگد «ویژگگگیهگگای ظگگاهری و نسگگو»

بایسگگتی نگگگاهی مجمگگوعی داشگگت و آن خصوصگگیات را در کنگگار دیگگگر معیارهگگا بگگه صگگورت جمعگگی و

طیرمستقل دید .لکن «معجزه» به تنهایی و بگدون نیگاز بگه تجمیگا بگا دیگگر شاخصگهها ،میتوانگد
به عنوان ممیز و مشخصکنندۀ مستقلی برای تعیین مصداق امام مهدی

بگیرد.

معیارهگگای شگگناخت امگگام مهگگدی

مورد اسگتفاده قگرار

قبگگل از ظهگگور ،معیارهگگای عگگامی هسگگتند کگگه بگگرای دوران

قبل و بعد از ظهور قابل استفاده هستندز ولی معیارهای بعگد از ظهگور ،مخگتص همگان دوره بگوده

و نمیتوان برای ابطال ادعای مهدویان دروطین قبل از ظهور به آنها استناد نمود.
برخی از مواریثی که از انبیاء بگه امگام مهگدی

رسگیده ،ابگزاری اسگت کگه انبیگاء الهگی

بگا

آنها به ِاظهار معجزه میپرداختندز پس باید از مدعی مهدویت این ابزار را با ویژگی یگاد شگدهشگان

طلو نمود .در طیر اینصورت آن موارین قابلیت جعل داشته و هر کسی میتواند ادعای داشگتن
آنهگا را مطگر کنگدز امگگا مواریگن بگه «همگگراه تمگام خصوصگیاتشگان» هرگگگز قابلیگت جعگل نخواهنگگد

داشت.
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