
 
  
  
 

    
  

  قائم در احادیث اهل بیت ةمصداق واژ واکاوي مفهوم و
  

  *غالمرضا رئیسیان
 **رضا مسرور

  
   :چکیده

از او بـرده    هایی خاص است، ولی به صراحت نامی  سخن از شخصیتی با ویژگی گاهی در احادیث ائمه
 چه بسا منظور ائمـه (نشده و این امر باعث شده در طی اعصار، مصادیق گوناگونی براي آن شخصیت

در طـی دوران، مصـادیق   . اشـاره کـرد  » قـائم «توان به  بیان شوند؛ از جمله آن می) ها نباشد  این مصداق
نگـري بـه    در این مقاله، سعی شده بـا جـامع  . براي قائم بیان شده است متفاوتی حتی از سوي ائمه

مصـادیق مختلـف و علـل صـحت یـا      . ودروایات مربوط، معنا و مفهوم کامل و مصداق اصلی قائم ارائه ش
کسی کـه واجـد   (صحت نداشتن انتساب آنان به عنوان مصداق اصلی قائم یا به عبارتی دیگر، قائم اصلی

خانواده در  همچنین برخی از روایات هم. بیان گردد) هاي ذکر شده در روایات براي قائم باشد  تمام ویژگی
اند تـا میـزان اعتبـار روایـت و      قد محتوایی قرار گرفتهشده، مورد بررسی سندي و ن ریزموضوعات مطرح

خانواده در یک موضـوع کـه بـر مطلـب مشـترکی       موضوع سنجیده شود، با وجود اینکه کثرت روایات هم
رود؛ در نتیجه بیانگر اعتبـار واعتمـاد    شمار می کند، حتی اگر متواتر لفظی نباشد، متواتر معنوي به داللت می

مصداق اصلی معرفـی   ، امام زمان»قائم«توجه به روایات و معنا و مفهوم کامل با . به آن موضوع است
. در روایات ارائه شده اسـت ) ها   دیگر قائم(هایی براي تمییز قائم اصلی از غیر آن شده است، ادله و راهکار

  .در پایان، نقش شناخت معنا و مفهوم و مصداق قائم در شناخت دیگر روایات بیان شده است

  .، بررسی روایات قائممفهوم قائم، مصداق قائم، امام زمان :ها  واژهکلید
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  مقدمه
ویژه مبحث  ترین مباحث در علم حدیث، فقه الحدیث و به ترین و کلیدي یکی از مهم

خانواده در یک موضوع است، چه بسا با عدم استقصاي  نگري و دیدن روایات هم جامع
هاي نادرستی صورت گیرد و   ضوعی، برداشتکامل و تکیه بر تعدادي از روایات در مو

مفهوم و مصداق قائم که از حساسـیت بیشـتري    ةموجب گمراهی شود؛ ازجمله دربار
عدم شناخت صحیح مفهوم . برخوردار است، زیرا ارتباط تنگاتنگی با عقاید دینی دارد

... هاي ضاله چون کیسانیه، واقفیـه و   و مصداق اصلی قائم موجب به وجود آمدن فرقه
شده است، در حالی که با دستیابی به معناي کامل و مفهوم حقیقی قائم از روایات، اوالً 

اند، شناخته و میزان ارتباط و  ه معرفی شد مصادیق مختلف را که حتی از سوي ائمه
آید؛ ثانیاً مصـداق تـام و    صحت انتساب آن مصادیق به عنوان قائم اصلی به دست می

هاي انحرافی اجتنـاب    شود و از پیوستن به گروه ي او تعیین میها  اصلی قائم و ویژگی
  .شود حاصل می

  قائم ةمعناي لغوي واژ. 1
بـه پـا    :گرفته شده اسـت، معنـاي ریشـه   ) قام، یقوم، قیاما(»ق و م« ۀلغت قائم از ریش

  ) 690ق، ص1412راغب اصفهانی، .(خاست و برخاست
بـا  ) 142، ص6ش، ج1375ریحی، ط/ جا همان.(است پا خاستهه ب :معناي لغوي آن

او صورت  ۀیا حرکتی به وسیل که براي امري بپا خیزدتوجه به معناي کلمه به هر کسی 
) 496، ص12تـا، ج  ابن منظور، بـی (یا متمسک و یا حافظ چیزي باشد) جا همان(گیرد

  .قائم گویند
  معناي قائم در روایات. 2

  :هاي زیر قابل اطالق است  ا ویژگیبندي کلی قائم در احادیث، به شخصی ب در یک دسته
   1.فرد قائم بالسیف باشد. 1ـ2

/ 378، ص2 ق، ج1395صـدوق،  .(کسی که قیام کننده به حق و امر خداسـت . 2ـ2
  ) 450، ص2 ق، ج1403طبرسی، 

گونه که از ظلم  کند، همان او زمین را از عدل پر می ۀکسی که خداوند به وسیل. 3ـ2
  ) 379، ص2ق، ج1403مفید، .(و جور پر شده است
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ق، 1390طبرسـی،  .(کنـد  کسی که زمین را از لوث دشـمنان خـدا پـاك مـی    . 4ـ2
  ) 522، ص2 ق، ج1381اربلی، / 434ص

طبرسـی،  .(سـازد  کسی که زمین را از اهل کفر و جحـود و عنـاد خـالی مـی    . 5ـ2
  ) 450، ص2 ق، ج1403
خواند  فرا می) اسالم ناب محمدي(کسی که مردم را به اسالم جدید و راستین. 6ـ2

  ) 388، ص2ق، ج1403مفید، .(کند و هدایت می
  قائم معنا و مفهوم جامع . 3

باتوجه به تعاریفی که از درون روایات به دست آمد، تعریف ذیل بـه عنـوان معنـا و    
توان   شود که ازطریق آن می  است، ارائه می آنچه مورد نظر ائمه تعریفی جامع قائم و

  .قائم نائل آمدبه شناخت مصداق اصلی 
گونه که از ظلم  کند، همان  کسی که خدا به وسیلۀ او زمین را پر از عدل و قسط می

است و زمین را از دشمنان خدا، اهل ) شمشیر(و جور پر شده است، او صاحب سیف
  .خواند  فرامی) حقیقی(کفر و جحود پاك کرده، مردم را به اسالم جدید

  مصادیق قائم در روایات. 4
اي است که در روایات از وي با نام قـائم   ه کنند از مصادیق قائم، تعیین هر قیاممقصود 

از آنجایی . هاي ذکر شده را دارا باشد  تواند یک یا چند ویژگی از ویژگی یاد شده که می
حاکمـان جـور و    ،عباس امیه و بنی خصوص در دوران بنی که در طول تاریخ اسالم، به

هـاي تـاریخی در دوران ایـن     انـد و بـر طبـق گـزارش     ظالم بر مردم حکومت داشـته 
، شیعیان و طرفـداران  ها قیام و انقالب کوچک و بزرگ توسط ائمه ها، ده حکومت

ها همچـون   صورت گرفته که برخی از آن) حکام جور(ائمه و بیشتر علویان علیه آنان
یی بایستی مراد قیام زید بن علی مورد تأیید ائمه بوده است، در نتیجه بنا بر تعریف روا

از قائم، افراد زیادي باشند، با بررسی مصادیق قائم در روایات و با توجـه بـه معنـاي    
شود، به همین منظور  جامع ارائه شده از قائم، مصداق بارز و اصلی این واژه تعیین می

  .شود  به کمک روایات، مصادیق قائم تبیین می
 از حیث سند واست  رسیده یتث و روایاتى که از اهل بشایان ذکر است احادی

ها متواتر و برخى مستفیض یا خبر واحد هستند و   برخى از آن. داللت مختلف هستند
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آیند و برخـى نیـز بـه دلیـل      برخى، صحیح و برخى دیگر حسن به شمار مى از جهتى
احادیـث  . شـوند   ، ضعیف شمرده میآن حدیث یا غیر موثق بودن راويمجهول بودن 

یـک از  علـم حـدیث، هر  نیز از این قاعده مستثنا نیسـتند و از دیـدگاه   قائم مربوط به 
اى برخوردارند، ولى با ایـن همـه برخـى از مطالـب، در بیشـتر ایـن        جایگاه جداگانه

به همین  .است احادیث به این مطالب اشاره شده بیشتراحادیث، مشترك هستند و در 
بنـابراین،   ؛تواتر معنوى هسـتند دلیل این مطالب مشترك اگرچه متواتر لفظى نباشند، م

  .پذیرنداى استناد بدون کمترین شبهه
شده دربـارة قـائم، بـا وجـود اینکـه هریـک جـزء روایـات          موضوعات مطرحریز

روند، هریک شامل چندین روایت هستند که بر موضوعی   خانوادة قائم به شمار می هم
ها به تنهایی قابـل   آن کنند و طبق قاعدة فقه الحدیثی مذکور، موضوع  خاص داللت می

  .استناد و اعتبار و پذیرفتن است
  ائمه اطهار. 1ـ 4

بنا بر روایات و تصریح ائمه، یکی از بارزترین مصادیق قائم خودشان هستند، زیرا آنان 
اند، یکی از وظایفشان ایجاد عدل و قسط و دعوت مردم علیه  با توجه به اینکه امام بوده
از جمله موارد مشترك در  قع، لقب قائم براي ائمهدر وا. حکومت جور بوده است

رساند، براي نشان دادن   اي از روایات است که این امر درستی مطلب مذکور را می دسته
روایتی براي نمونـه مـورد بررسـی    ) صحت لقب قائم ائمه(صحت بیشتر این موضوع

  .گیرد  سندي قرار می
  کند  قائم معرفی میروایاتی که کل ائمه را بدون ذکر نام . 1ـ1ـ4

» کلهم قـائمون بـامراهللا   فی ان االئمه«، بابی را با عنوان کافیثقۀ االسالم کلینی در 
کلینی، .(اند بوده) زمان خودشان(گشوده که بیانگر این مطلب است که ائمه هریک قائم

  ) 536، ص1ش، ج1362
  :ذیل اشاره کردتوان به موارد   از جمله این احادیث در این اثر و دیگر منابع می

اهللا بـودن را ذکـر    ي امام قائم بامرها  در بیان خصوصیات و ویژگی امام حسین
 :کند  می

نَاصح لعبـاد اللَّـه حـافظٌ     قائم بِأَمرِ اللَّهمفْرُوض الطَّاعۀِ .. .الْإِمام عالم لَا یجهلُ راعٍ«
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ینِ اللَّهد436، ص2 ق، ج1403طبرسی، (»ل(   
قـائم    هر امامی : فرمودند» یوم نَدعوا کُلَّ أُناسٍ بِإِمامهِم«در تفسیر آیۀ  امام صادق

  ) جا همان(»هإِمامهِم الَّذي بینَ أَظْهرِهم و هو قائم أَهلِ زمان« :زمان خویش است
إِلَّا قائم بِأَمرِ ا ما منَّ«: را قائم معرفی کرده است همه ائمه در روایتی امام جواد

اللَّه یـنِ اللَّـه      وإِلَـى د 2 ق، ج1403طبرسـی،  / 378، ص2 ش، ج1395صـدوق،  (»هاد ،
  ) 436ق، ص1390همو، / 450ص

تصریح  رسیده است که به قائم بودن کل ائمه دیگري از امام صادق روایت
  ) 537، ص1 ش، ج1362کلینی، (»کُلُّنَا قائم بِأَمرِ اللَّه«: دارد

  .گیرد  روایت اخیر براي نمونه مورد بررسی سندي قرار می
حسینُ بنُ محمد الْأَشْعرِي عنْ معلَّى بنِ محمد عنِ الْوشَّاء عنْ أَحمد «: سند روایت

اللَّهدبنْ أَبِی عۀَ عیجنْ أَبِی خَدع ذائنِ عب«  
  :توصیف رجال سند

انـد و بـه عنـوان     وي را ابوعلی االشعري نامیده: محمد الْأَشْعرِي الْحسینُ بنُ. الف
ابـن داود حلـی،   .(شناسان مطـرح اسـت   نزد رجال »الحدیث، فقیه ثقۀ، صحیح«: فردي
 ص، 21ش، ج1369 خـــویی،/ 49، ص1ق، ج1407نجاشـــی، / 31، ص1ق، ج1383
248 (  

و ابـن غضـائري   مرحوم خویی پس از نقد نظریات نجاشـی  : معلَّى بن محمد. ب
گونه معرفـی   دربارة این شخص و بررسی جامع شخصیتش، وي را از نظر رجالی این

  ) 259، ص18همان، ج(».روایاته على یعتمد ثقۀ الرجل« :کند  می
الوشاء است، در خصوص وي بیان  زیاد بن علی بن نام کامل وي، حسن: الْوشَّاء. ج

نجاشـی،  / 37ص ،5همان، ج(».وثاقته و لالرج جاللۀ فی الریب ینبغی فال«: شده است
  ) 29، ص1ق، ج1407
و  و امـام صـادق   شناسان ازشاگردان امام بـاقر  نزد رجال: أَحمد بنِ عائذ. د

ق، 1407نجاشی، (».اند ثقۀ، صالح دانسته «داراي آثار برشمرده شده است، وي را فردي 
  ) 130ص ،2ش، ج1369 خویی،/ 72، ص1ج

خدیجـه   داراي کنیـه أبـو  ، عبداهللا بن مکرم بن سالم :نام کامل وي: ۀَأَبِی خَدیج. ه
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 ثقـۀ « و از نظر توصیف رجالی، شناسان وي را از شاگردان امام صادق است، رجال
، 1ق، ج1407نجاشــی، / 110ص ،1ج ش،1348 کشــی،.(انــد برشــمرده»  ثقــۀ، صــالح

  ) 24 و 23ص ،8ش، ج1369 خویی،/ 133ص
این حدیث از لحاظ اتصال مسند و از لحاظ ارزیابی صـحیح   یافته، با بررسی انجام

  .است
  احادیثی که یک امام به تنهایی قائم معرفی شده است. 2ـ1ـ4
  قائم بالقسط :امام علی. 1ـ2ـ1ـ4

دربارة خویش را بیان  خطاب به کوفیان سخنان پیامبر اي که امام علی در خطبه
أنت اإلمام ألمتی و .. .أنت الوارث منی و«: ستبیان شده ا» قائم بالقسط« کند، در آن  می

  ) 391، ص1 ق، ج1381اربلی، (».فی رعیتی القائم بالقسط
 قائم آل محمد: امام صادق. 2ـ2ـ1ـ4

: دهنـد   گونـه پاسـخ مـی    پرسد، ایشان این  دربارة قائم می جابر بن یزید از امام باقر
»اللَّهدبلَى أَبِی عع هدبِی فَضَرَب ُث اللَّه ذَا وقَالَ ه ش1362کلینی، (».قائم آلِ محمدم ،

  ) 274ق، ص1390طبرسی، / 114، ص2ج
  بالحققائم : امام کاظم. 3ـ2ـ1ـ4

معرفـی  » قـائم بـالحق  «در پاسخ به یونس بن عبدالرحمن، خویشـتن را   امام کاظم
  )434همان، ص(»انا قائم بالحق»  :کنند  می

نیـز   بر حضرت مهدي) قائم بودن همه ائمه(ه ذکر شدصفت قائم بنا بر آنچ: تذکر
دلیل اهمیت موضوع در بابی جداگانه، قائم بودن ایشان به بحـث   قابل اطالق است، به
  .گذاشته خواهد شد

  علیه ظلم  اي غیر ائمه کننده  هر قیام. 2ـ4
هـاي جـور امـوي و عباسـی      و حکومـت  طور که ذکر شـد، در دوران ائمـه   همان
ی صورت پذیرفته است؛ از جمله قیام زید بن علی یا قیـام تـوابین و مختـار و    های  قیام

هـا و    بر برخی از این قیام» قائم نا«شود که تعبیر   از روایات استفاده می... هالکوخان و
مجلسـی،  .(زمینۀ آن را فراهم کردند، اطالق شده اسـت  هایی که خود ائمه  حرکت

  ) 211ـ210، ص5تا، ج بی
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ین روایات، روایت ذیل است که نام چنـد قـائم بـرده شـده واز سـوي      از جمله ا
  .هایی غیر ائمه براي آن بیان شده است  بزرگانی چون عالمه مجلسی مصداق

حدثَ عنْ أَشْیاء تَکُونُ بعده إِلَى قیامِ «: أَنَّ أَمیرَ الْمؤْمنینَ: فرمودند امام صادق
یسیـرُ       الْقائم فَقَالَ الْحینَ فَقَـالَ أَممـنَ الظَّـالم ضالْـأَر رُ اللَّـهطَهتَى یینَ منؤْمیرَالْما أَمنُ ی

لَا یطَهرُ اللَّه الْأَرض منَ الظَّالمینَ حتَّى یسفَک الدم الْحرَام ثُم ذَکَرَ أَمرَ بنی  الْمؤْمنینَ
و غَلَب علَـى أَرضِ   قَام الْقائم بِخُرَاسانَفی حدیث طَوِیلٍ ثُم قَالَ إِذَا  أُمیۀَ و بنی الْعباسِ

انَ وی کَاونزِیرَةَ بج ازج لْتَانَ وم نَّا قائم بِجِیلَانَ  کُوفَانَ وم قَام انُ ولَمیالد رُ والْآب تْهابأَج و
ك متَفَرِّقَات فی الْأَقْطَارِ و الْجنَبات و کَانُوا بینَ هنَات و هنَات ظَهرَت لولَدي رایات التُّرْ

حکَایۀً طَوِیلَۀً ثُم قَالَ إِذَا جهـزَت   إِذَا خَرِبت الْبصرَةُ و قَام أَمیرُ الْإِمرَةِ بِمصرَ فَحکَى
کَبش الْخَرُوف هنَاك یقُوم الْآخرُ و یثُور الثَّائرُ و یهلک الْأُلُوف و صفَّت الصفُوف و قَتَلَ الْ

 رُ ثُمولُالْکَافأْمالْقائم الْم قُومـا   یی كلْدنْ وم وه الْفَضْلُ و و الشَّرَف ولُ لَههجالْم امالْإِم و
نَینِ فی درِیسینِ بالیینِ یظْهرُ علَى الثَّقَلَینِ و لَا یتْرُك فی حسینُ لَا ابنَ مثْلُه یظْهرُ بینَ الرُّکْ
كرنْ أَدمى لنِ طُوبیمضِ د275ش، ص1397نعمانی، (».الْأَر (  

در این روایت، چند بار واژة قائم به کار برده شده و روشن است که منظور از قائم 
یا مصداق اصلی قائم با تعریف ذکرشده نیستند،  هبه خراسان و قائم به گیالن، ائم

  .ها، قائم اصلی، ظهور خواهد کرد  زیرا بنا بر روایت پس از این قیام
رود اشـاره بـه     کننده در گیالن که احتمال مـی  نکتۀ قابل توجه این است که از قیام

. اد شده استی» قام منا قائم«هاي علویان و شیعیان در آن منطقه باشد، به عنوان   حرکت
  ) 249ص، ش1385جمعی از نویسندگان، (

واضح است که شخصـی   :نویسد  عالمه مجلسی در بیان و نقد محتوایی روایت می
و  ...دارد و یـا هالکوخـان   امیر ترکـان چنگیزخـان   که در خراسان قیام کند، داللت بر

د کن میت شاه دین پناه، شاه اسماعیل صفوي دالل خیزد، بر شخصی که در گیالن برمی
بدین سبب است . محشور نماید که خدایش در روز رستاخیز او را با امامان معصوم

مجلسـی،  .(اشاره کرده است» پسرش«از او به عنوان  ،این حدیث در که امام ششم
  ) 237، ص52تا، ج بی

دربارة انتساب شاه اسماعیل نیز بیان شده است که او کسی اسـت کـه بـه تـرویج     
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خت، از آن جهت که وي در آن وضعیت سخت حاکمیت حاکمان فرهنگ شیعی پردا
مذهب و در روزگار غربت تشیع به حمایت از مذهب شیعه پرداخت و  متعصب سنی

جمعی از نویسندگان، (.ذکر شده است» قائم منا«خود نیز از تبار علویان بود، به عنوان 
  ) 250، صش1385

  مصداق اصلی قائم در روایات کیست؟. 5
درك معنا و مفهوم حقیقی قائم و تعیین مصداق اصلی آن راهی جز رجوع و به منظور 

نیست، با توجه به مطالب ذکرشـده، قـائم بایسـتی مصـادیق      تتبع در سخنان ائمه
و غیر ایشان که در دسـتۀ دوم از   ائمه: (زیادي از ابتدا و در هر دوران داشته باشد

، آیـا ایـن   )انـد  بوده أیید ائمهمصادیق قائم برخی کاذب و برخی حقیقی و مورد ت
هاي   فرضیه درست خواهد بود که مقصود از قائم در روایات یک فرد خاص با ویژگی

تـري بـراي قـائم از طریـق      شود با تعیین محدودة معنایی کامل  خاص باشد؟ یعنی می
هاي مذکور براي قائم باشـد، نـه     که داراي تمام ویژگی(روایات آن را بر فردي خاص

  اطالق کرد؟) ها  ي از آنتعداد
  قائم اصلی . 1 ـ 5

یابد که روایـاتی دیـده     هاي فوق و فرضیه بیان شده، زمانی اهمیت بیشتري می پرسش
 که ایشان با وجود اینکه خود یا افراد دیگري شود حاکی از پرسش و پاسخ ائمه  می
  :کنند  شمرند، به امور ذیل اشاره می  قائم می را

  .آورند  هاي خاص سخن به میان می  گر با ویژگیاز قائمی دی. الف
  .کنند  هاي خویش را مقدمه و طفیلی قیام او معرفی می  اعمال و قیام. ب
اگـر گروهـی   (اش و در جهت نفی تفکرات اشتباه در راه تبیین قیام او و معرفی. ج

  .کنند  روشنگري می) کس دیگر غیر او را قائم اصلی بدانند
تر و  ذکرشده و همچنین تعیین مقصود و محدودة معنایی کاملبراي شاهد بر ادعاي 

  :اند هاي زیر قابل تقسیم و ارائه  مصداق اصلی قائم روایات مربوط در دسته
  هاي خاص  سخن از قائمی دیگر با ویژگی. 1ـ1ـ5

سخن و معرفی  »قائم بالحق«خود را ، در پاسخ به یونس بن عبدالرحمن امام کاظم
ها  الْقائم الَّذي یطَهرُ الْأَرض منْ أَعداء اللَّه و یملَأُ« :کند  این ویژگی می از قائم دیگري با



  واکاوي مفهوم و مصداق واژة قائم در احادیث اهل بیت  115

، 2 ق، ج1381اربلـی،  / 434ق، ص1390طبرسـی،  (»عدلًا و قسـطاً کَمـا ملئَـت جـوراً    
  ) 522ص

 امیدوارم شما قائم: گوید  می عبدالعظیم حسنی خطاب به امام جواد ،در روایتی
کنـد،    را قائم معرفی مـی  ایشان در پاسخ با وجود اینکه همه ائمه .آل محمد باشید

 بِه الْـأَرض  طَهرُ اهللاُالْقائم الَّذي ی«: آورد  سخن از قائم دیگري با این ویژگی به میان می
، 2 ، جق1403 ،سـی طبر(».منْ أَهلِ الْکُفْـرِ و الْجحـود و یملَـأُ الْـأَرض قسـطاً و عـدلًا      

 ) 450ص

 چرا عبدالعظیم حسنی امام جواد شود که  ها برداشت می ین سؤال ،از این روایت
یا  دانسته، مگر او شیعه دوازده امامی نبوده است؟ مگر از احادیث پیامبر  را قائم می

حدیث  دارد؛ لذا امام جواداز خبر نداشته است که چنین انتظاري ... حدیث لوح و
  .گیرد  نقد محتوایی قرار میمورد 

نکـه امـام   انتظار اصحاب ائمه مبنی بـر ای یعنی   له،در مقام پاسخ و تحلیل این مسئ
  .شود  بیان می عصرشان قائم حقیقی باشد، دالیل زیر

روایات دربارة این موضوع و   دسترسی نداشتن به تمامی : احتمال این مطلب. الف
  .این امر نتیجه منع تدوین حدیث است عدم تحلیل درست موضوع که ،در نتیجه

ـ  خفقان شدید عصر هریـک از ائمـه   وجود. ب ه در نتیجـه صـحابی گمـان    ک
ن واقعاً زمان ایشان است که پر از ظلم و جور شده و امام عصرشان به عنـوا  کردند  می

هاي   تاریخ حکومت نمود بیشتر این مطلب با مطالعۀ. قائم از بین برندة این ظلم است
و مسـلمانان و   ها به ائمـه  و عباسی و فشار و شکنجه و ظلم بیش ازحد آناموي 

حاصل ... چون ولید بن عبدالملک، هشام و حجاح و   با وجود حکامی ،ویژه شیعیان به
  .انتظار صحابه دور از ذهن نیست ،درنتیجه .شود  می

ن یکی از مسائلی است که مقالـه درصـدد حـل آ    ،تر که در حقیقت پاسخ متقن. ج
صحابه با چند دسـته از روایـات دربـارة ایـن موضـوع برخـورد       این است که  ،است

» قـائم آل محمـد  «خویشتن را  ،هریک از ائمهاز این روایات، یک دسته در  .کردند  می
از خـود را قـائم    غیـر  ائمه ،دسته دیگردر  ).هاي آن گذشت  نمونه( کند  معرفی می
ند خود را قائم معرفی کرده یا سخن از قائمی فرز ائمه دستۀ دیگر. کنند  معرفی می
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اند یا به مانند بسیاري از  کنند؛ لذا صحابه گمان و انتظار مذکور را داشته  بعد از خود می
شدند و در جهت حل آن نزد ائمه   موارد دیگر که در احادیث دچار تناقض ظاهري می

ه آن موضوع با توجه به آمدند، نسبت به این موضوع نیز چنین است، هرچند امروز  می
  .دیگر داراي تناقض نباشد ،رسیده هاي ائمه و روایات  روشنگري

عملـی در جهـت    ،در واقـع  پرسش و پاسخ عبدالعظیم حسنی با امام جـواد . د
 از یشان ۀ قبلیا ائم معرفی قائم حقیقی و رد شبهه براي کسانی است که امام جواد

کنند که اگـر    اند و ویژگی اصلی قائم حقیقی را بیان می دانسته  یا افراد دیگر را قائم می
واقعاً قائمی حقیقی تا آن زمان ظهور کرده بود، دیگر نبایستی در عصر ایشان آنقدر ظلم 

  .و جور باشد
هاي خویش را مقدمه و طفیلی قیام آن شخص معرفـی    اعمال و قیام ائمه. 2ـ1ـ5

  .کنند  می
 منَّا واحد یخْرُج لَا اللَّه و«: وایت شده که فرمودر امام سجاد در حدیث مرفوعى از

 فَأَخَذَه جنَاحاه یستَوي أَنْ قَبلَ وکْرِه منْ طَار فَرْخٍ مثَلَ مثَلُه کَانَ إِلَّا الْقائم خُرُوجِ قَبلَ
  ) 265، ص8و ج 200همان، ص(».فَعبِثُوا الصبیانُ

تفکـرات   اش و در جهت نفـی  معرفی ین قیام آن شخص ودر راه تبی ائمه. 3ـ1ـ5
کننـد   کسانی هستند که فرد دیگري را به عنـوان قـائم اصـلی قلمـداد مـی      اشتباه، 

  .کنند  روشنگري می
شدن زیـد شـهید را از سـوي مـردم انکـار       قائم معرفی در حدیث ذیل امام صادق

  .کنند  می
 فَقُلْـت  وراءك مـا  لی فَقَالَ عبداللَّه بِیأَ علَى دخَلْت«: کند ابوالصباح روایت می

رُورنْ سم کمع دیز خَرَج مزْعی نُ أَنَّهۀٍ اببِیس و وه هذۀِ قائم هالْأُم و نُ أَنَّهرَةِ ابیخ اءالْإِم 
 ) 229ق، ص1397 نعمانی،(».خَرَج قُتل إِنْ قَالَ کَما هو لَیس کَذَب فَقَالَ

بایستی اذعان کرد مقصود و مصداق اصلی قائم  ،با توجه به مطالب و دالیل ذکرشده
هاي مورد الـف،   ویژه با توجه به مثال هاي خاص است، به  در روایات، فردي با ویژگی

آورنـد و    کنند، ولی از قائم دیگري سخن به میان مـی   خود را قائم معرفی می ائمه
  .دهند  ارائه میتعاریفی از او 
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مصـداق  (هاي خاصی از قائم اصلی  با مطالعه و بررسی روایات دربارة قائم، ویژگی
تر مصداق  آید که هر محققی را به سمت تعیین هرچه صحیح  به دست می) اصلی قائم

  .سازد  اصلی قائم با تعریف ذکرشده از وي رهنمون می
  قائم اصلیهاي ائمه در جهت شناخت صحیح  تبیین رهنمود. 2ـ5

ثُم یقُوم الْقائم « :قائم آمده است ةدربار به امام حسین حضرت علیسخنان در 
    ثْلُـهـنَ منُ لَـا ابیسا حی كلْدنْ وم وه الْفَضْلُ و و الشَّرَف ولُ لَههجالْم امالْإِم ولُ وأْمالْم

بالیینِ یظْهرُ علَى الثَّقَلَینِ و لَا یتْـرُك فـی الْـأَرضِ دمـینِ     یظْهرُ بینَ الرُّکْنَینِ فی درِیسینِ 
كرنْ أَدمى ل275همان، ص(».طُوب (  

الْقـائم الَّـذي   «: کننـد   هاي دیگري از قائم را بیان مـی   ویژگی امام حسن مجتبی
اللَّه عزَّ و جلَّ یخْفی وِلَادتَه و یغَیب شَخْصه یصلِّی روح اللَّه عیسى ابنُ مرْیم خَلْفَه فَإِنَّ 

لئَلَّا یکُونَ لأَحد فی عنُقه بیعۀٌ إِذَا خَرَج ذَلک التَّاسع منْ ولْد أَخی الْحسـینِ ابـنُ سـیدةِ    
ظْهِرُهی ثُم هتبی غَیف رَهمع یلُ اللَّهطی اءالْإِم  کنَۀً ذَلینَ سعبونَ أَرد ةِ شَابوری صف هتربِقُد

  ) 427ق، ص1390طبرسی، (».ء قَدیر کُلِّ شَی  لیعلَم أَنَّ اللَّه على
هـو الْخَـامس مـنْ     ...الْقـائم « :فرمایـد   قائم می در مقام معرفی بیشتر امام کاظم

طُولُ أَمۀٌ یبغَی ي لَهلْدویهـا       دف ـتثْبی و میهـا قَـوف رْتَـدی ـهلَى نَفْسفاً عهمـان،  (».ها خَو
  )        434ص

الْقائم هو «: کنند  هاي قائم اشاره می  به برخی از ویژگی ،در حدیث ذیل امام رضا
بدنه حتَّى لَو مد یـده إِلَـى    الَّذي إِذَا خَرَج کَانَ فی سنِّ الشُّیوخِ و منْظَرِ الشُّبانِ قَوِیاً فی

خُورص کَتکْدالِ لَتَدنَ الْجِبیب احص لَو ها وضِ لَقَلَعالْأَر هجلَى ورَةٍ عظَمِ شَجکُونُ  أَعها ی
ف اللَّه هبغَیي یلْدنْ وم الرَّابِع انَ ع ذَاكملَیس خَاتَم ى ووسا مصع هعم ثُم ا شَاءم تْرِهی س

، 2 ق، ج1395صـدوق،  (».یظْهِرُه فَیملَأُ بِه الْأَرض قسطاً و عدلًا کَما ملئَت جوراً و ظُلْماً
  ) 377ص

هو الَّـذي تَخْفَـى    ...الْقائم« :اند هاي قائم فرموده  در مقام تبیین ویژگی امام جواد
تُهلَى النَّاسِ وِلَادع  ولِ اللَّهسر یمس وه و تُهیمتَس هِملَیع رُمحی و هشَخْص منْهع یبغی و

هیکَن 435ق، ص1390طبرسی،/ 378، ص2 همان، ج(».ص و (  
قـائم   فرزند امام بودن و رسول اهللا ۀنیز از سالل در حدیثی از امام عسکري
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شـیخ صـدوق،   (».م الَّا ابـنَ امـامِ و وصـى ابـنَ وصـى     ال یکُونُ الْقائ« :تأکید شده است
  ) 131، ص2ق، ج1378

هـاي ذیـل را بـراي قـائم       توان ویژگی  هاي روایات ذکرشده می  با توجه به رهنمود
  :اصلی و مورد نظر برشمرد

و نهمـین فرزنـد    از فرزندان امـام حسـین  . 2همنام و کنیۀ رسول اهللا است؛ . 1
. 4است؛  و چهارمین فرزند امام رضا پنجمین فرزند امام کاظم. 3ایشان است؛ 

القـاب او  . 7تولـد او پنهـانی اسـت؛    . 6مادرش کنیز اسـت؛  . 5امام و پسر امام است؛ 
داراي غیبـت اسـت و در دوران غیبـتش    . 8  اسـت؛ » مجهول«و ) مورد آرزو(»مأمول«

اي  پس از غیبت با چهره. 10 داراي عمر طوالنی است؛. 9شوند؛   افرادي دچار ارتداد می
عصـاي  . 12خواند؛   پشت سر او نماز می حضرت عیسی. 11شود؛   جوان ظاهر می

  .و خاتم سلیمان را به همراه دارد موسی
تواند مصداق تام قائم اصلی با توصـیفات و    حال بایستی بررسی کرد چه کسی می

  .هاي ذکرشده باشد  ویژگی
  تقائم در لسان اهل بی داق اصلیو مص مقصود :امام زمان. 3ـ5

هـاي    خانوادة قائم، ذکر لقـب قـائم و ویژگـی    مشترك بین روایات هم از جمله نکات
شود که تنها امـام    دالیلی ذکر می ،در این مبحث .است فرد براي اباصالح منحصربه

ئم مصداق اصلی قا ،هاي قائم اصلی یا به عبارتی دیگر  توانند داراي ویژگی  می زمان
  .باشند

  به عنوان مصداق اصلی قائم  دالیل انتساب امام زمان. 1ـ3ـ5
   قائم، لقب برجستۀ امام زمان. 1ـ1ـ3ـ5

قَـالَ رسـولُ   «: پـردازد   بعد از خود می که به معرفی ائمه روایاتی از پیامبر. الف
اللَّه رِيلَۀَ أُسلَی ى إِلَیحلَّ أَوج زَّ وع ی  إِنَّ اللَّهضِ فی الْأَرف نْ خَلَّفْتا محمد مبِی ی

       ـبٍ قُلْـتـنَ أَبِـی طَالب ـیلا محمـد عی قَالَ یأَخ با ری قُلْت کبِذَل لَمأَع وه و کتأُم
ما.....نَع بٍ ونُ أَبِی طَالب یلی فَإِذَا عامأَم تمفَتَقَد کامأَم مفَقَالَ تَقَد نُ ویسالْح نُ وسلْح

علی بنُ الْحسینِ و محمد بنُ علی و جعفَرُ بنُ محمد و موسى بنُ جعفَـرٍ و علـی بـنُ    
    و ـیلـنُ عـنُ بسالْح نُ محمد وب یلع و یلنُ عمحمد ب ى ووسۀُ الْقـائم   م جـالْح  کَأَنَّـه
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دري فی وسطهِم فَقُلْت یا رب منْ هؤُلَاء قَالَ هؤُلَاء الْأَئمۀُ و هذَا الْقائم محلِّلٌ الْکَوکَب ال
حلَالی و محرِّم حرَامی و ینْتَقم منْ أَعدائی یا محمد أَحبِبـه فَـإِنِّی أُحبـه و أُحـب مـنْ      

بح94صق، 1397نعمانی، (».ی (  
اند که ائمه دوازده نفرند، اولینشـان امـام علـی و     روایاتی که بیانگر این مطلب. ب

  :قائم است آخرین ایشان امام زمان
الْأَئمۀُ منْ بعدي اثْنَا عشَرَ، أَولُهم أَمیرُ الْمؤْمنینَ علی بنُ أَبِی طَالبٍ «: فرمود پیامبر

 مرُهآخ الْقائمو،        فَقَـد مـنْهـداً ماحـنْ أَنْکَـرَ وی، متـیصعم متُهیصعم ی، وتطَاع متُهطَاع
  ) 391ق، ص 1390طبرسی، (».أَنْکَرَنی

أَنَا سید النَّبِیینَ و علی سید الْوصیینَ و إِنَّ أَوصـیائی مـنْ   « :در روایتی دیگر فرمود 
ي اثْنَا عدعبملُهاً أَویصشَرَ و  مرُهآخ بٍ ونُ أَبِی طَالب یل397همان، ص(»الْقائمع (  

با لقب قائم معرفـی شـده    قدر امام عصر در این حدیث گران: حدیث لوح. ج
و بـینَ   جابِرِ بنِ عبداللَّه الْأَنْصارِي قَالَ دخَلْت علَى فَاطمۀَ بِنْت رسـولِ اللَّـه  «: است

لْدنْ وۀِ ممالْأَئ و اءیصالْأَو اءمأَس یهف حها لَویدماً  یشَرَ اسع اثْنَی تددالْقائم ها فَع مرُهآخ
   ـیلع مـنْهـۀٌ معبأَر محمد و منْهۀَ ثَلَاثَۀٌ ممفَاط لْدنْ و347، ص2 ق، ج1413مفیـد،  (».م /

  ) 387ق، ص1390طبرسی، 
کسی که حدیث لوح را (به نقل از جابر بن عبداهللا در روایت دیگر از امام باقر

بـه عنـوان    نام ائمه به طور مبسـوط بیـان شـده و دربـارة امـام زمـان      ) بیان کرده
قه أَبو الْقَاسمِ محمد بنُ الْحسنِ هو حجۀُ اللَّه تَعالَى علَى خَلْ«: دوازدهمین امام آمده است

، 1 ق، ج1395صـدوق،  (».أُمه جارِیۀٌ اسمها نَرْجِس صلَوات اللَّه علَـیهِم أَجمعـین   الْقائم
  ) 307ص

اه سه اسم متوالی گفرمودند، هر  می روایاتی که ائمه به عنوان معرفی امام زمان. د
  .ستا ها قائم منظور امام زمان نآجمع شدند، چهارم  حسن و علی و محمد

إِذَا اجتَمعت ثَلَاثَۀُ أَسامی متَوالیۀً محمد و علی و الْحسـنُ  « :فرمودند امام صادق
  ) 180ق، ص1397نعمانی، / 430همان، ص(»الرَّابِع الْقائم

قائم بعـد ایشـان    کند، فرزندشان  تصریح می روایاتی که امام حسن عسکري. و
  .است
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کنیـزي داشـت،    امام حسن عسـکري  :آورده است الدین کمالشیخ صدوق در 
» .من بعدي القائم ستحملین ذکرا، اسمه محمد و هو« :چون حامله شد، امام به او فرمود

  ) 408ق، ص1395صدوق، (
: انـد  در مقام معرفی خود، از لقب قائم اسـتفاده کـرده   روایاتی که امام زمان. ه

ها عدلًا کَما ملئَت جوراً إِنَّ الْأَرض لَـا تَخْلُـو    أَنَا الَّذي أَملَؤُ نِقائم الزَّماأَنَا الْمهدي و أَنَا «
 ».منْ حجۀٍ و لَا تَبقَى النَّاس فی فَتْرَةٍ و هذه أَمانَۀٌ فَحدثْ بِها إِخْوانَک مـنْ أَهـلِ الْحـق   

ــی، ( ــدوق/ 253ق، ص1410طوسـ ــی، / 444، ص2ج ،ق1395 ،صـ  ،ق1390طبرسـ
  ) 450ص

) لقـب قـائم امـام زمـان    (خانواده روایت اخیر براي نمونه از سري روایات هم
انـد و   شود تا اعتبار این دسته روایات را هرچند که متواتر لفظی و معنـوي   بررسی می

  .قابل استناد و پذیرفتن هستند، بیشتر نمایان سازد
حدثَنَا محمد بنُ إِبرَاهیم الطَّالَقَـانی عـنْ أَبِـی     أَبوجعفَرِ بنُ بابویه قَالَ«: سند روایت

  » الْقَاسمِ علی بنِ محمد الْخَدیجِی الْکُوفی قَالَ حدثَنَا الْأَودي
  :توصیف رجال سند

داراي ، بابویه بن الحسین بن علی بن محمد: نام کامل وي: أَبوجعفَرِ بنُ بابویه. الف
 بصـیر ، القـدر، حفظـۀ   جلیـل «شناسان وي را با صفاتی همچون  رجال، جعفر أبو: هکنی

 الحفظ فی مثله القمیین فی یر لم، کثیرة مصنفات و فقیه، له الطائفۀ شیخ، واالخبار بالفقه
 ،ق1381طوسـی،  / 174ص ،1ج ،ق1383 ،ابن داود حلی.(اند ستوده» علمه کثرة و فی

  ) 1208ص
از مشایخ شیخ صدوق و ثقه و مـورد رضـایت و   : یم الطَّالَقَانیمحمد بنُ إِبرَاه. ب

 ،14ج ،ش1369خـویی،  .(اعتماد او، شیعی، داراي حسن عقیده برشمرده شـده اسـت  
  ) 221ص

دربارة شخصیت وي و مـذهب و   :أَبِی الْقَاسمِ علی بنِ محمد الْخَدیجِی الْکُوفی. ج
 المـذهب  فـی  وافقا الحدیث فی ثقۀ کان«: اند نوشته شناسان اعتماد به روایاتش، رجال

  ) 9ص ،22ج ،ق1411 ،عالمه حلی(»مایرویه على معتمدا ثبتا الروایۀ صحیح
احمد بن حسین بن عبدالملک معروف به ابوجعفر االودي : نام کامل وي:  الْأَودي. د
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/ 76ص، 2ج ،ش1369 ،خـویی .(انـد  شناسـان وي را از ثقـات برشـمرده    کوفی، رجال
   )32ص ،1ج ،ق1383 ،ابن داود حلی/ 58ص ،تا بی ،طوسی

بودن راویان، این روایت نیز صحیح و از   گرفته، ثقه و امامی با بررسی سندي صورت
تصریح شده که یکی از القاب مهم  ،این روایات  در تمامی . اعتبار الزم برخوردار است

دلیلی بر مصداق قائم  ،قائم است و این خود حضرت مهدي ،و اصلی امام دوازدهم
  .است حقیقی بودن امام زمان

مبنی بـر اینکـه کـل ائمـه     ) مصداق قائم: ائمه(طبق روایات پیشین بر .2ـ1ـ3ـ5
  .است  قائم لقبدر نتیجه داراي  نیز از جمله ائمه و اند، امام زمان قائم

ق، 1395دوق، صـ (»منْ بعديالْقائم إِنَّ ابنی هو « :روایت شده از امام عسکري
  ) 524، ص2 ج
زمین را پر از عدل و خالی از ظلم و : در تعریف مفهوم کامل قائم آمده. 3ـ1ـ3ـ5

در  پیامبر: نیز ارائه شده است کند، این تعریف براي امام زمان  اهل کفر می
 ...« :فرمایند  می امام دوازدهم بارةبه جابر بن عبداهللا انصاري در مقام معرفی ائمه

ثُم  نُهاب ثُم یلنُ عنُ بسالْح یالْقائم الزَّک   بـاحـنِ صسنُ الْحی محمد بتأُم يدهقِّ مبِالْح
   ظُلْمـاً و ئَـتلا ملًا کَمدع طاً وسق ضلَأُ الْأَرمي یینَ الَّذعمأَج هِملَیع اللَّه اتلَوانِ صالزَّم

  ) 69، ص1 ق، ج1403ی، طبرس(» .جوراً
إِنِّی نَبِی و علی وصیی أَلَا إِنَّ خَـاتَم الْأَئمـۀِ منَّـا    «: در روایت دیگري از ایشان آمده

ح الْحصونِ أَلَا إِنَّه الْمنْتَقم منَ الظَّالمینَ أَلَا إِنَّه فَات ـ الْقائم الْمهدي أَلَا إِنَّه الظَّاهرُ علَى الدینِ
و   لِ الشِّرْكنْ أَهلُ کُلِّ قَبِیلَۀٍ مقَات ها أَلَا إِنَّهم64، ص1 جهمان، (».هاد (  
  اند قائم اصلی را صاحب السیف خوانده. 4ـ1ـ3ـ5

ۀ در ذیل آی تفسیر صافیدر : اند با این لقب نیز یاد شده در روایات ائمه امام زمان
»آی ضعی بأْتی مولُینْ قَبم نَتتَکُنْ آم ا لَمانُهنَفْساً إِیم نفَعال ی کبر آمـده  ) 158: انعـام (»ات

، 2ق، ج1415فیض کاشانی، (».القائم المنتظر بالسیف خروج یعنی اآلیۀ هذه فی« :است
  ) 171ص

عذَابِ ولَنُذیقَنَّهم منْ الْ«ۀ آی ایشان در تفسیر :رسیده روایت دیگري از امام صادق
ان االدنی القحط والجدب واالکبـر  « :فرمایند  می) 21: سجده(»األَدنَى دونَ الْعذَابِ األَکْبرِ
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  ) 303تا، ص گلپایگانی، بی(».المهدي بالسیف فی آخر الزمانالقائم خروج 
هاي قائم اصلی و مـدنظر، همنـام و کنیـه بـودن بـا        از جمله مشخصه .5ـ1ـ3ـ5

ذکـر   از سوي پیـامبر  ین ویژگی براي حضرت مهديکه ا است رسول اهللا
  :شده است

 ، ازایشان با اسم و کنیۀ رسول اهللادر حدیث لوح در مقام معرفی امام زمان
» .بنُ الْحسنِ هو حجـۀُ اللَّـه تَعـالَى علَـى خَلْقـه الْقـائم       أَبوالْقَاسمِ محمد«: نامبرده شده

  ) 307، ص1 ق، ج1395صدوق، (
در مقام معرفی ائمه، امام  به نقل از پیامبر ر روایت دیگري از امیرالمؤمنیند

علی و فَاطمۀَ و الْحسنِ و الْحسینِ و علی بنِ «: اند معرفی شده زمان با نام رسول اهللا
و علی بـنِ موسـى و    الْحسینِ و محمد بنِ علی و جعفَرِ بنِ محمد و موسى بنِ جعفَرٍ

 و یلنِ عنِ بسالْح نِ محمد وب یلع و یلنِ عنِ الْقائمد  م ح ممحمد بسنِ الْحهمان، (».ب
  ) 253، ص1 ج
  ها  ترین ویژگی یکی از مهم: امام و فرزند امام بودن .6ـ1ـ3ـ5

سئلَ « :احت بیان شده استنیز به صر امام زمان از نسل ائمه بودن ،در روایت ذیل
ولِ اللَّهسلِ رنَى قَوعنِ مینَ ص عنؤْمیرُ الْمأَم   و اللَّـه تَابنِ کالثَّقَلَی یکُمف خَلِّفإِنِّی م

لْحسینِ تَاسعهم عتْرَتی منِ الْعتْرَةُ فَقَالَ أَنَا و الْحسنُ و الْحسینُ و الْأَئمۀُ التِّسعۀُ منْ ولْد ا
   ـولِ اللَّـهسلَـى روا عرِدتَّى یح مفَارِقُهلَا ی و اللَّه تَابفَارِقُونَ کلَا ی مقائمه و مهیدهم 

  ) 241، ص1 همان، ج(».هحوضَ
امـام و   شود، نهمین نفر از نسـل امـام حسـین     اوالً از محتواي روایت درك می

ثانیاً بنا به احادیث لوح و   ؛»الْأَئمۀُ التِّسعۀُ منْ ولْد الْحسینِ«نا به عبارت فرزند امام است ب
برده شده و انطباق این دو با هـم مشـخص    دوازده خلیفه و مانند اینها که نام ائمه

همان قائم حقیقی اسـت؛ ثالثـاً در بخـش     شود، قائم در این روایت، امام زمان  می
شود که قائم و مهدي یکی است و هر دو از القاب امام   ا و قراین بیان میه تبیین راهکار

  .هستند زمان
، از دودمـان  )مصداق اصلی قائم(هاي قائم اصلی یکی دیگر از ویژگی .7ـ1ـ3ـ5

  :و نهمین فرزند ایشان بودن است امام حسین
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کنند ائمه دوازده نفرند، نه تن آنـان از فرزنـدان امـام      روایاتی وجود دارند که بیان می
  : قائم است نهمین نفر و امام عصر حسین

اخْتَـار مـنَ النَّـاسِ    ...ء شَیئاً إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ اخْتَار منْ کُلِّ شَی« :فرمودند پیامبر
هاشمٍ و اخْتَار منِّی و منْ علی الْحسنَ و الْحسـینَ و    ی و علیاً منْ بنیهاشمٍ و اخْتَارن  بنی

و مأَفْضَلُه وه و مرُهظَاه وه و منُهاطب مهعنِ تَاسیسالْح لْدنْ واماً مشَرَ إِمع اثْنَی لُهکْمی 
 ) 68ق، ص1397نعمانی، (».هو قائم هم

     :قائم است یا بدین صورت که نهمین فرزند امام حسین
مفیـد،  (»تسعۀُ أَئمۀٍ تَاسعهم قائمـه  یکُونُ بعد الْحسینِ«: فرمودند امام صادق

  ) 347، ص2 ق، ج1413
اهللا تعـالى االئمـۀ    من صلبه یخـرج «: فرمایند  در مقام معرفی قائم به عمار می پیامبر

أمی یا رسول اهللا ما هذا المهدي؟  أنت و بأبی: فقلت. ن، ومنهم مهدي هذه االمۀالراشدی
وتعالى عهد الی انه یخرج من صلب الحسین تسعۀ والتاسع  یا عمار ان اهللا تبارك: قال
   2»ولدي من

با توجه به این روایات و مقایسۀ آنان با حـدیث لـوح و دوازده خلیفـه مشـخص     
و نهمـین فرزنـد    مصداق براي از سلب امام حسین تنها شود که امام عصر  می

  .باشند  بودنشان می
  قائم اصلی است چهارمین فرزند امام رضا: ویژگی دیگر .8ـ1ـ3ـ 5

: در مقام معرفی ائمه بعد از خود روایاتی بدین صورت وارد شده است از امام رضا
» و یلمحمد ع دعب ی وني محمد ابدعب امالْإِم   نُـهـنِ ابسالْح دعب نُ وسالْح نُهاب یلع دعب

لَّه ذَلک الْحجۀُ الْقائم الْمنْتَظَرُ الْمطَاع فی ظُهورِه لَو لَم یبقَ منَ الدنْیا إِلَّا یوم واحد لَطَولَ ال
  ) 331ق، ص1390طبرسی، (»ئَت جوراها عدلًا کَما مل الْیوم حتَّى یخْرُج فَیملَأَ

»    ـطاً وسق ضلَـأُ الْـأَرمي یالْقائم الَّذ نُهنِ ابسالْح دعب ی وننُ ابسي الْحدعب امإِنَّ الْإِم
  ) 384، ص2 ق، ج1395صدوق، (»عدلًا کَما ملئَت جوراً و ظُلْماً

و ... ه به احادیث لوح و دوازده خلیفه وشود با توج  در روایات به وضوح درك می
معرفی دوازده : دسته اول(ائمه آخرین در این دو دسته روایات  انطباق و یکسانی اسامی 

امام آخرین در دو دسته  و اینکه امام زمان) معرفی چهار امام آخر: امام، دسته دوم
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قابـل انطبـاق    بودن تنها بر ایشـان  چهارمین فرزند امام رضاروایات است، ویژگی 
برقراري عدل و (هاي قائم اصلی  دیگر ویژگی است، از طرفی در روایات امام رضا

 .ذکر شده است هاي امام زمان  از ویژگی) کنی ظلم ریشه

  است» مأمول«لقب او : ویژگی دیگر .9ـ1ـ3ـ 5
را مأمول ذکر ) امام زمان(لقب فرزند خویش در روایتی از امام حسن عسکري

فَکَیـف رأَوا   زعم الظَّلَمۀُ أَنَّهم یقْتُلُونَنی لیقْطَعوا هـذَا النَّسـلَ   حینَ ولد الْحجۀُ«: کنند  می
  ) 30، ص51ج ،تا مجلسی، بی(».قُدرةَ اللَّه و سماه الْمؤَمل

أَیهـا   السـلَام علَیـک  «: آمده است در خطاب به امام زمان ینسادر زیارت آل ی
 »الْمقَدم الْمأْمول

یعنی کسی » المؤمل«. آیند آرزو می مأمول و مؤمل یک معنی دارند و از امل به معنی
در اینجا اسم مؤمل را . تا بیاید کشند کسی که همه آرزویش را می. که مورد آرزو است

  .آورده است
) مصداق اصلی قـائم (ها کنیز بودن مادر قائم اصلی  از جمله ویژگی .10ـ1ـ3ـ 5 

  .است
درمقابله لوح خود با لوح جابر بن عبداهللا انصـاري کـه نـام     در حدیثی از امام باقر

الْحجۀُ الْقائم «: فرمایند  مبسوط ائمه ذکر شده، به نقل از جابر دربارة امام دروازدهم می
 هۀٌ أُمارِیجها نَرْجِسم374، ص2ق، ج1403طبرسی، (».اس (  
  .اند کنیز بوده ینیم که در این روایت تصریح شده مادر امام زمانب  می
  پشت سر قائم اصلی نماز خواندن حضرت عیسی .11ـ1ـ3ـ 5

  :مصداق عینی قائم اصلی هستند با توجه به روایت ذیل امام زمان
. کننـد   ائمه بعد از خود و ویژگی هریک را بیان مـی  خطاب به فاطمه زهرا پیامبر

الْأَئمۀُ بعدي الْهادي علی و الْمهتَدي الْحسنُ و النَّاصرُ «: فرمایند  می مام زماندربارة ا
الْحسینُ و الْمنْصور علی بنُ الْحسینِ و الشَّافع محمد بنُ علی و النَّفَّاع جعفَرُ بنُ محمد 

و الرِّضَا علی بنُ موسى و الْفَعالُ محمد بنُ علی و الْمـؤْتَمنُ  و الْأَمینُ موسى بنُ جعفَرٍ 
 مـرْینُ مى ابیسع لِّی خَلْفَهصنْ یم و یلنُ عنُ بسالْح لَّامالْع نُ محمد وب یلع  الْقـائم. «

  ) 284، ص1 ق، ج1395صدوق، (
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امام  ،در اثبات این امر، قائم اصلی در روایات در این مقاله که سعی شایان ذکر است
است این نکته بیان شود، همه جا واژة قائم در روایات قابل اطالق بـر امـام    زمان

طور که گذشت قائم بر دیگر ائمه وحتی افراد دیگري اطالق شـده   عصر نیست، همان
از این شخص است، ولی بایستی اذعان کرد که مفهوم غایی و مد نظر از قائم و آنچه 

بندي روایات تنها بر حضرت  هاي ذکرشده براي او، با جمع  رود و با ویژگی  انتظار می
امـام  «هـا و دالیـل اثبـات قـائم حقیقـی بـودن         گردد و نمونه  مصروف می مهدي
  .شود  به همین چند مورد ذکرشده محدود نمی» زمان

  قائم  به بیان ائمه مبنی بر چرایی نامیده شدن امام عصر. 6
، توجه به نام قائم ها مبنی بر مصداق اصلی قائم بودن امام زمان  یکی از بهترین دلیل

غیر (ایشان و پی بردن به چرایی نامیده شدنشان به قائم است، با توجه به اعترافات ائمه
، ولی قائم با مفهوم اصلی آن کس دیگري »اند قائم«مبنی بر اینکه خود ) امام زمان

به قائم  توان چرایی نامیده شدن صاحب الزمان  ، بهتر می)هديحضرت م(است
در واقع، نام قائم امام دوازدهم در راستاي همان هدف واالي قیام و بـه  . را درك کرد

  .منظور تحقق آن است
او به دلیل قیام به حقش قائم نامیده شـده  : فرماید  امام ششم شیعیان در حدیثی می

، 2 ق، ج1381اربلی، / 383، ص2 ق، ج1413مفید، / 30ص ،51 تا، ج مجلسی، بی(.است
  ) 465ص

»      ـهامیقبِالْقـائم ل یـمس و نْـهضَـلُّوا ع رٍ قَدي إِلَى أَمدهی أَنَّهاً لیدهالْقائم م یما سإِنَّم
  ».بِالْحقِّ

ز آنجایی که کند و ا  در این روایت نیز در راستاي تعریف قائم که او قیام به حق می
مصداق اصلی آن است، با توجه به این حقیقت و سـیرة ایـن بزرگـوار،     امام زمان

 .اند ایشان قائم نامیده شده

تـرین   بـزرگ  چون دوازدهمین جانشین پیامبر اکرم ،بر اساس این قبیل روایات
حکومت و قیام اصالحى دینى را در طول تاریخ حیات بشـر انجـام خواهـد داد و در    

بـه آن حضـرت لقـب      ،حکومت عدل جهانى اسالم را مستقر خواهد ساخت سرتاسر
  .داده شده است» قائم«
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این مطلب را مـورد   ،هاى دیگرى نیز هست که از بعد دیگرى  روایت ،در این باره
آن  ،بر طبق ایـن دیـدگاه  . دسته اول ندارد مضمونکه منافاتى با ست ا ه توجه قرار داد

یاد  ،طول زمان وقتى مردم در اثر ،ها پس از غیبت  ن سالگویند چو حضرت را قائم مى
و  نـد نهاى دنیا فراموش ک  شدن به زینتکم در اثر مشغول  آن حضرت را کم ةو خاطر

سرتاسر  ، آن حضرت قیام خواهند کرد و حکومت عدل جهانى را درنددچار ارتداد شو
هـاي قـائم     زء ویژگـی جـ ) غیبت و ارتداد افراد(این امور .عالم برقرار خواهند ساخت

دلیل دیگري بر انطباق قـائم حقیقـی بـر امـام      ،یاد شده، در واقع این امر خود حقیقی
  .است زمان

از ایـن   :شده است که آن حضـرت فرمـود   روایت  از پیامبر اکرم ،در این زمینه
   .اند ه را قائم نامید بیت جهت قائم ما اهل

  ) 65 ق، ص1403صدوق، (».د موت ذکْرِهبع یقوم ألنه :؟ قالسمی الْقائم«
الَنَّه یقُوم بعد موت «: نامند؟ فرمود چرا او را قائم می: پرسیده شد از امام جواد

هتماملینَ بِااَکْثَرِ القائ دادترا و کْرِه378، ص2ق، ج1395همو، (»ذ ( 
از آن  فـر صـادق  شخصی موسوم به ابوسـعید خراسـانی از اصـحاب امـام جع    

لأَنَّه یقُوم «: دهد چرا قائم به قائم معروف شده است؟ امام پاسخ می«: پرسد حضرت می
  ) 422ق، ص1410طوسی،(»  بعد ما یموت أَنَّه یقُوم بِأَمرٍ عظیمٍ یقُوم بِأَمرِ اللَّه سبحانَه

این روایت مـورد بررسـی   ، )فوت امام(با توجه به مطلب ذکرشده در روایت آخر
گیرد، تا بتوان نتیجۀ درست را از این روایت و روایات ماقبل آن   سندي و داللی قرار می

  .گرفت
  :بررسی سندي. الف

الْفَضْلُ بنُ شَاذَانَ عنْ موسـى بـنِ سـعدانَ عـنْ عبداللَّـه بـنِ قَاسـمٍ        «: سند روایت
  » لْخُرَاسانیالْحضْرَمی عنْ أَبِی سعید ا

 :توصیف رجال سند
 معـروف بـه أبـو    الخلیـل  بن شاذان بن فضل: نام کامل وي: فَضْلُ بنُ شَاذَانَ. الف
فقیه، متکلم، امامی، داراي جاللت نـزد فرقـۀ   «شناسان وي را  رجال، نیشابوري األزدي

ش، 1369خـویی،  / 146، ص1ق، ج1383ابـن داود حلـی،   .(اند برشمرده» امامیه و ثقه
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  ) 290ص ،13ج
ضعیف «الحناط را با عنوان  سعدان بن شناسان موسى رجال: موسى بنِ سعدانَ. ب

مرحوم خـویی  ) 544، ص1ق، ج1383ابن داود حلی، .(کنند  یاد می» الحدیث، ضعیف
 ،19ش، ج1369خویی، .(کند  معرفی می» مجهول الحال والیعتمد بروایه«وي را فردي 

  ) 47ص
شناسـان   نـزد رجـال   است و به البطل وي معروف: بنِ قَاسمٍ الْحضْرَمیعبداللَّه . ج

و توصـیفاتی  » یـروي عـن الغـالة    غالی و، کذاب، واقفی«: گونه معرفی شده است این
، 1ق، ج1383ابـن داود حلـی،   (».البتـۀ  بشـئ  لـیس ، بـه  یعتد وال فیه خیر ال« چونهم
  ) 155، ص1ق، ج1407نجاشی، / 248ص

اگرچه به عنوان اصـحاب امـام    ،شناسان وي در نزد رجال:  ید الْخُرَاسانیأَبِی سع. د
مجهـول معرفـی    را به عنوان فردي او ،برشمرده شده است و امام رضا صادق
  ) 169ص ،21ش، ج1369خویی، / 212، ص1ق، ج1383ابن داود حلی، .(اند کرده

شود و بـه    شمرده میاین روایت با توجه به شرح حال راویانش، روایتی ضعیف بر
نزدیـک آن   ،تنهایی قابل اعتماد نیست، ولی چون روایات ماقبـل آن از نظـر مضـمون   

 .شود  باشند، محتواي روایت نیز تحلیل و بررسی می  می
  بررسی محتوایی. ب

  :گونه احادیث آمده است در مقام نقد این
گویند که  یشیخ طوسی در حمایت از آیین امامت امام همیشه زنده حاضر م. الف

آید که زمین  الزم می ،قائم آن نیست که پس از مرگ قیام کند؛ زیرا بنا بر چنین فرضی
  ) 132همان، ص.(تا رجعت او از حجت خالی باشد

عالمه محمدباقر مجلسی به ) شانزدهم میالدي(پس از آن در قرن دهم هجري. ب
او . دهـد  ث فوق ارائه مـی پردازد و تفسیري دلنشین از احادی دفاع از دیدگاه امامیه می

بـه عبـارت دیگـر، یـاد قـائم در      . داند روایات مرگ قائم را داراي صورت نمادین می
. هاي او از هم پاشیده اسـت  میرد تا آنجا که تصور می کنند استخوان هاي مردم می  دل

که خدا دربارة عزیر پیامبر انجام داد و او را بعد از صد سال مرگ واقعی  چنان سپس آن
  .دگی بخشید، قائم را دوباره ظاهر خواهد کردزن
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برد و در میان  استدالل دیگري که عالمه مجلسی در تأیید این موضوع به کار می. ج
هـا را   شمردن این احادیـث اسـت کـه آن   ) نادر(محدثان مسلمان معمول است، واحد

ش احادیث شـاذ و نـادر در پـی هـم گـزار     . شمرد، مگر آنکه توثیق گردند نامعتبر می
اند و به منظور حصول اطمینان باید مطمئن شد که راوي آن کامالً مـورد اعتمـاد    نشده
  ) 310، ص2تا، ج مجلسی، بی.(باشد

با توجه به بررسی سندي و داللی صورت پذیرفته، با سند مذکور و بدون توجیـه  
متن روایت، این روایت قابل اعتماد و پذیرفتن نیست، تنها اگر با توجـه بـه احادیـث    
ماقبل این روایت، مرگ را به فراموش شدن یاد و نام امام به تأویل برده شود، آنگاه با 

  .شود، قابل پذیرفتن است  وجود ضعف سندي چون روایت با روایات دیگر تقویت می
اثر  ،توان بیان کرد فراموش شدن یاد و نام امام و ارتداد یاران در واقع  در نهایت می

   .اند ها اشاره کرده به خوبی بدان است که امام جواد) هاي قائم  ازویژگی(غیبت
  ) غیر امام زمان(نقد قائم اصلی بودن دیگران. 7

، دو مقوله قائم بودن ائمه اطهار و همچنـین  براي تأیید قائم اصلی بودن امام زمان
  .گیرد  افرادي غیر ایشان با توجه به مفهوم غایی قائم مورد بحث قرار می

  توانند مصداق اصلی قائم باشند؟  ائمه اطهار می   یگمآیا ه. 1ـ7
  :مصداق اصلی قائم نیستند به دالیل ذیل ائمه به غیر امام عصر

اعترافات ائمه به این امر با وجود اینکه خودشان مصداق قائم هستند، ولی قائم . 1ـ1ـ7
  ) هاي آن در مباحث پیشین گذشت  نمونه.(نیست اصلی جز امام دوازدهم

آمیز است، حال آنکه  شود، ثانیاً قیامش موفقیت  قائم اصلی اوالً موفق به قیام می. 2ـ1ـ7
رغم قائم عصر خود بودند یا موفق به قیام نشدند یا در صـورت قیـام، قیـام     ائمه علی

از  بـراي مثـال امـام صـادق      اند؛ کن نکرده جزئی بوده و ظلم را از کل زمین ریشه
فواهللا لقد قـرب  «: فرمایند  تی براي چند بار به مؤمن طاق میبرپایی قیام خود ح   ناکامی

  ) 229ق، ص1404ابن شعبه حرانی، (»هذا االمر ثالث مرات، فاذعتموه، فاخره اهللا
عباس است که شرایط آن  بنی یاامیه  هذا االمر قیام علیه حاکمان بنی ۀمنظور از جمل

خیر أبه ت ز مشکالت دیگر سببِشد، ولی سستی و عدم رازداري یاران و برو  فراهم می
  ) 248ش، ص1385جمعی از نویسندگان، .(افتادن آن شد
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نیز تصریح شده که حتی قیام ائمه در قبال قیـام قـائم    در روایتی از امام سجاد
  .حقیقی، طفیلی است

»و لَا اللَّه خْرُجی داحنَّا ولَ مالْقائم خُرُوجِ قَب کَانَ إِلَّا ثَلُهثَ مفَرْخٍ لَم نْ طَارم کْرِهو 
نعمانی، / 265، ص8ش، ج1362کلینی، (».فَعبِثُوا الصبیانُ فَأَخَذَه جنَاحاه یستَوي أَنْ قَبلَ

  ) 200ق، ص1397
نام و کنیه رسول اهللا  هم ،قائم اصلی امام دوازدهم و از نسل ائمه ،بنا بر روایات. 7-1-3

 روایتی از رسول اهللا. توانند مصداق قائم اصلی باشند  یاست، در نتیجه دیگر ائمه نم
اخْتَار منَ  ...ء شَیئاً إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ اخْتَار منْ کُلِّ شَی« :است که بر این امر تأکید دارد

مـنْ علـی الْحسـنَ و     هاشمٍ و اخْتَـار منِّـی و    هاشمٍ و اخْتَارنی و علیاً منْ بنی  النَّاسِ بنی
اطنُهم و  الْحسینَ بـ مهعنِ تَاسیسالْح لْدنْ واماً مشَرَ إِمع اثْنَی لُهکْمی     ـوه و مرُهظَـاه ـوه و

  ) 68ق، ص1397نعمانی، (».أَفْضَلُهم و هو قائمهم
ـ   نیز بدین امر تصریح می امام کاظم ،در روایت ذیل الْقـائم الَّـذي یطَهـرُ    «: دکن

 »مـن ولـدي  ها عدلًا و قسطاً کَما ملئَت جوراً هو الْخَامس  الْأَرض منْ أَعداء اللَّه و یملَأُ
  ) 522، ص2ق، ج1381اربلی، / 434ق، ص1390طبرسی،(

ول اهللا نیز براین امر تأکید دارند که قائم حقیقی همنـام و کنیـۀ رسـ    امام جواد
  ) 450، ص2 ق، ج1403طبرسی، (»و هو سمی رسولِ اللَّه و کَنیه.. .الْقائم«: است

امـام دوازدهـم حضـرت     ،در حدیث لوح ذکر شده که قائم بـا ایـن خصوصـیات   
  .است مهدي

  توانند مصداق اصلی قائم باشند  نیز نمی) غیر ائمه(دیگران. 2ـ7
  :توان اشاره کرد  می از جمله دالیل به نکات زیر

هاي قـائم اصـلی کـه بایسـتی از دودمـان رسـالت و امامـت باشـد،           بنا به ویژگی
اگر فردي مصداق قائم  ها،  و دیگر ویژگی دوازدهمین امام، همنام و کنیۀ رسول اهللا

شد، حتی اگر چند شرط از شروط را نیز دارا بود، در صورت عـدم استقصـاي تمـام    
ائمه نیز در راه تبیین ایـن امـر   . مصداق اصلی قائم مورد نظر باشد تواند  ها نمی  ویژگی
  :است این سخن روایت زیر شاهد .اند کوشیده

یزِید بنِ أَبِی حازِمٍ قَالَ خَرَجت منَ الْکُوفَۀِ فَلَما قَدمت الْمدینَۀَ دخَلْـت علَـى أَبِـی    «
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اللَّهدبع َأفَس هلَیع تلَّمـونَ    فَستَتَکَلَّم فَقَـالَ أَ کُنْـتُم منَع فَقُلْت دأَح کباحلْ صی هلَن
قُلْت نَعم صحبنی رجلٌ منَ الْمغیرِیۀِ قَالَ فَما کَانَ یقُولُ قُلْت کَانَ یزْعم أَنَّ محمـد بـنَ   

ذَلک أَنَّ اسمه اسم النَّبِی ص و اسم أَبِیه اسم عبداللَّه بنِ الْحسنِ هو الْقائم والدلیلُ علَى 
 أَبِی النَّبِی فَقُلْت لَه فی الْجوابِ إِنْ کُنْت تَأْخُذُ بِالْأَسماء فَهو ذَا فی ولْد الْحسینِ محمد بنُ

عۀٍ ینُ أَمذَا ابی إِنَّ هفَقَالَ ل یلنِ عب اللَّهدبـنُ    عـذَا ابه و ـیلنِ عب اللَّهدبنَ عی محمد بن
  اللَّـهدبـو عنِ فَقَالَ أَبسنِ الْحنِ بسنِ الْحب اللَّهدبنَ عی محمد بنعهِیرَةٍ یم   تددـا رفَم

ي شَینْدا کَانَ عم فَقُلْت هلَیع تَع لَم فَقَالَ أَ و هلَیع دأَر ـی الْقـائم  ءنعۀٍ یبِینُ ساب وا أَنَّهلَم «
  ) 230ق، ص1397نعمانی، (

یکی از کسانی که ادعا شده قائم است، زید شهید است که ائمه خود به این شـبهه  
    .اند از سوي زید پاسخ داده اصلیي قائم ها  عدم تطابق با تمام ویژگی ه دلیلب

 فَقُلْـت  وراءك مـا  لی فَقَالَ عبداللَّه أَبِی لَىع دخَلْت«: کند ابوالصباح روایت می
رُورنْ سم کمع دیز خَرَج مزْعی نُ أَنَّهۀٍ اببِیس و وه هذۀِ قائم هالْأُم و نُ أَنَّهرَةِ ابیخ اءالْإِم 
  ) 229مان، صه(».خَرَج قُتل إِنْ قَالَ کَما هو لَیس کَذَب فَقَالَ

نیز از ساللۀ رسول اهللا و فرزند امام بـودن تأکیـد شـده     در حدیثی از امام عسکري
  ) 131، ص2ق، ج1378صدوق، (».ال یکُونُ الْقائم الَّا ابنَ امامِ و وصى ابنَ وصى«: است

... زید شهید، شاه اسـماعیل صـفوي و   نظیردیگر مصادیقی  ،با توجه به این دالیل
 .توانند قائم حقیقی باشند  نمی

ها و قراین به منظور تشخیص مصداق اصلی قائم در روایات  تبیین راهکار. 8
  از دیگر مصادیق

: منظور تعیین قراینی به عنوان رهنما که کدام قائم در روایت مراد مصداق اصلی قـائم 
است کـه   هایی  شود، عالوه بر ویژگی  ی که اینجا ذکر میالبته نکات(است امام زمان

 قائم اصلی جز امام زمان: با مشخص شدن این امر) براي قائم اصلی برشمرده شد
ایشان به عنوان قراینی براي درك اینکه کدام قائم ... توان از سیره و القاب و  نیست، می

 .است، بهره گرفت» امام زمان«در کالم منظور قائم اصلی، 

  همراهی لقب قائم با لقب مهدي. 1ـ8
خـورد، البتـه ایـن      همراهی این دو لقب بیش از القاب دیگر به چشم مـی  ،اتدر روای
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  :شکال مختلف است، ازجملههمراهی نیز به اَ
  قائمهم مهدیهم و .1ـ1ـ8

معنَى قَولِ رسولِ اللَّه إِنِّـی مخَلِّـف   « :اند در توضیح حدیث ثقلین فرموده امام علی
ه و عتْرَتی منَ الْعتْرَةِ قَالَ أَنَا و الْحسنُ و الْحسینُ و الْأَئمۀُ التِّسعۀُ فیکُم الثَّقَلَینِ کتَاب اللَّ

 مهعنِ تَاسیسالْح لْدنْ وممقائمه و مهیدهوا  مرِدتَّى یح مفَارِقُهلَا ی و اللَّه تَابفَارِقُونَ کلَا ی
ح ولِ اللَّهسلَى رضَهع397ق، ص1390طبرسی،(»و (  

خانواده که داللت بر همراهی لقب قائم بـا مهـدي    این روایت از جمله روایات هم
کند منظور از قائم مذکور در روایـت در    هایی که مشخص می دارد و از جمله راهکار

است، براي نمونه مورد بررسی سندي قـرار   صورت همراهی با مهدي، امام زمان
  .خانواده را بیشتر نمایان سازد اعتبار این گروه از روایت همگیرد تا   می

حدثَنَا أَحمد بنُ زِیاد بنِ جعفَرٍ الْهمدانی قَالَ حدثَنَا علی بـنُ إِبـرَاهیم   «: سند روایت
اهیم عنِ الصادقِ عـنْ أَبِیـه   هاشمٍ عنْ أَبِیه عنْ محمد بنِ أَبِی عمیرٍ عنْ غیاث بنِ إِبرَ  بنِ

  »محمد بنِ علی عنْ أَبِیه علی عنْ أَبِیه الْحسینِ
  :توصیف رجال سند

شناسان با توجه به تعریف  وي در نزد رجال: أَحمد بنُ زِیاد بنِ جعفَرٍ الْهمدانی. الف
 ،2ش، ج1369خـویی،  (»نـا، فاضـال  ثقۀ، دی«: شیخ صدوق این گونه معرفی شده است

  ) 14، ص5ق، ج1411عالمه حلی، / 121ص
شناسان  است و رجال القمی أبوالحسنوي معروف به : هاشمٍ  علی بنُ إِبرَاهیم بنِ. ب

نجاشـی،  (»المـذهب  صـحیح  معتمـد  ثبـت  الحـدیث  فی ثقۀ« :اند در توصیف وي نوشته
  ) 130ص، 1ق، ج1383ابن داود حلی، / 261ص ق،1407
دانستن اوست و دربارة   شناسان، ثقه و امامی مشهور نزد رجال: هاشمٍ  إِبرَاهیم بنِ. ج

، 1ق، ج1411عالمـه حلـی،   (».قولـه  قبـول  األرجـح «: قبول روایاتش گفته شده است
  ) 40ص

ثقه «: اند ش آوردها دربارة شخصیت .است کنیه وي ابا محمد: محمد بنِ أَبِی عمیرٍ. د
کشـی،  (»أعبـدهم  و أورعهـم  و نسـکا  أنسـکهم  و العامۀ و الخاصۀ عند الناس ثقو أو
  ) 404تا، ص طوسی، بی/ 225ق، ص1411عالمه حلی، / 143، ص1ش، ج1348
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 .است األسیدي بصري التمیمی إبراهیم بن غیاث ،نام کامل وي: غیاث بنِ إِبرَاهیم. و
 »الحسـن  أبـی  و عبـداهللا  أبـی  عـن  روى ثقـۀ « :اند فتهگشناسان دربارة وي  رجال

  ) 361، ص1ق، ج1411عالمه حلی، / 306ص ق،1407نجاشی، (
بودن راویان، از نظر اعتبـار صـحیح و قابـل      دلیل ثقه و امامی  روایت مذکور نیز به

  .خانوادة مذکور است استناد و پذیرفتن است، در واقع بیانگر اعتبار بیشتر روایات هم
  القائم المهدي. 2ـ1ـ8
أَلَا إِنَّه  الْقائم الْمهديإِنِّی نَبِی و علی وصیی أَلَا إِنَّ خَاتَم الْأَئمۀِ منَّا « :اند فرموده امبرپی

إِنَّه قَاتلُ هادمها أَلَا   لَا إِنَّه الْمنْتَقم منَ الظَّالمینَ أَلَا إِنَّه فَاتح الْحصونِ واَ ـ الظَّاهرُ علَى الدینِ
لِ الشِّرْكنْ أَه64، ص1 ق، ج1403طبرسی، (».کُلِّ قَبِیلَۀٍ م (  

جعلَ منْ صلْبِ الْحسینِ «: اند فرموده پیامبر :قائم اهل بیتی و مهدي امتی. 3ـ1ـ8
 منْهم عی التَّاستیصفَظُونَ وحی رِي وونَ بِأَمقُومۀً یملِ أَئیقائم أَهتأُم يدهم ی وتیب   هأَشْـب

هلائی شَمالنَّاسِ بِی ف هالأَفْع و هالأَقْو ـرَ   ـ ونُ أَملعلَّۀٍ فَیضرَةٍ میح ۀٍ طَوِیلَۀٍ وبغَی دعرُ بظْهی
ی و رِ اللَّهبِنَص دؤَیزَّ یع لَّ وج ینَ اللَّهظْهِرُ دی و اللَّه طاً وسق ضلَأُ الْأَرمفَی کَۀِ اللَّهلَائرُ بِمنْص

  ) 258، ص1 ق، ج1395صدوق، (».عدلًا کَما ملئَت جوراً و ظُلْما
  :اند در پاسخ به این شبهه که آیا مهدي و قائم یک نفرند، ائمه فرموده

قُلْت لـأَبِی    اسانی قَالَأَبِی سعید الْخُرَ«: در پاسخ به ابوسعید فرمودند امام صادق
اللَّهدبع مفَقَالَ نَع داحالْقائم و و يده471، ص1ق، ج1410طوسی، (».الْم (  

عبد الْعظـیمِ الْحسـنی قَـالَ    «: در پاسخ به عبدالعظیم حسنی فرمودند امام جواد
وسنِ مب یلنِ عي محمد بدیلَى سع خَلْتـنِ  دع أَلَهأَنْ أَس فَرِ أَنَا أُرِیدعنِ جالْقـائم أَ  ى ب

يدهالْم ومِ إِنَّ  ها الْقَاسا أَبی یی فَقَالَ لأَنتَدفَاب رُهغَی أَويدهالْم ونَّا ه2 همـان، ج (»الْقائم م ،
  ) 377ص

به شمار  از اهل بیتاز سالله نبوت و امامت،  با توجه به اینکه امام زمان .2ـ8
، امام و فرزند امام بودن، ساللۀ )مصداق اصلی قائم(هاي قائم اصلی  آیند و از ویژگی  می

بودن برشمرده شد، الفاظی که در روایات  و امام رضا ، امام کاظمامام حسین
بر این امر داللت دارند، معیار مناسبی است براي تشخیص اینکـه مـراد از قـائم امـام     

  :اند از از جمله این الفاظ عبارت .است زمان
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  قائمنا اهل البیت. 1ـ2ـ8
 إِذَا الْبیـت  أَهلَ قائمنَا أَنَّ غَیرَ أَهله لباس زمانٍ کُلِّ لباسِ فَخَیرُ«: فرمود امام باقر

قَام لَبِس ابیث یلع و اریرَةِ سبِس یل411، ص1ش، ج1362کلینی، (».ع(   
  القائم من آل محمد. 2ـ2ـ8

أَبِی حمزَةَ «: اند دربارة حوادث آینده در پاسخ به ابوحمزه ثمالی فرموده امام صادق
خُرُوج السفْیانی منَ الْمحتُومِ قَالَ نَعم و النِّداء منَ الْمحتُـومِ و   قَالَ قُلْت لأَبِی جعفَرٍ
نْ مسِ مالشَّم قَتْلُ النَّفْسِ طُلُوع و تُومحلَۀِ موی الداسِ فبی الْعنب لَافاخْت و تُومحغْرِبِها م

 خُرُوج و تُومحۀِ مینْ آلِ محمدالزَّکالْقائم م تُومح372، ص2 ق، ج1413مفید، (».م (  
  :قائم نا، قائم منا. 3ـ2ـ8

و سنَّۀٌ  سنَنٌ منَ الْأَنْبِیاء سنَّۀٌ منْ أَبِینَا آدم منَّا الْقائمیقُولُ فی «: فرمودند امام سجاد
منْ نُوحٍ و سنَّۀٌ منْ إِبرَاهیم و سنَّۀٌ منْ موسى و سنَّۀٌ منْ عیسى و سنَّۀٌ منْ أَیوب و سنَّۀٌ 

 ) 322، ص1 ق، ج1395صدوق، (»منْ محمد

ا دینَ لمنْ لَا ورع لَه و لَا إِیمانَ لمنْ لَا تَقیۀَ لَه و إِنَّ أَکْرَمکُم لَ«: فرمودند امام رضا
یومِ الْوقْت   عنْد اللَّه أَتْقاکُم و أَعملُکُم بِالتَّقیۀِ فَقیلَ لَه یا ابنَ رسولِ اللَّه إِلَى متَى قَالَ إِلى

طبرسی، (»فَلَیس منَّا قائمنَاوم خُرُوجِ قائمنَا فَمنْ تَرَك التَّقیۀَ قَبلَ خُرُوجِ و هو ی* الْمعلُومِ
  ) 435ق، ص1390

  القائم من ولدي. 4ـ2ـ8
اسمه اسمی و کُنْیتُه کُنْیتی و شَمائلُه شَمائلی و  الْقائم منْ ولْدي«: فرمودند پیامبر اسالم

س نَّتُهیس425صهمان، (».نَّت (  
قائم، دوازدهمین امام، نهمین فرزند امام حسین، فرزند : چونهمدیگر  و موارد

  . ...و امام عسکري
  به همراه واژة قائم در روایات سخن رفتن از غیبت امام عصر. 3ـ8

/ 339ص ،1ش، ج1362کلینـی، (»قَبلَ أَنْ یقُـوم  للْقائم غَیبۀًإِنَّ « :فرمودند امام صادق
  ) 432ق، ص1390طبرسی، 

ق، 1397نعمانی، (»إِحداهما طَوِیلَۀٌ و الْأُخْرَى قَصیرَةٌ للْقائم غَیبتَانِ«: همچنین فرمودند
  ) 171ص
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  هاي ظهور               با توجه به نشانه. 4ـ8
الْیمانی و الصیحۀُ منَ  السفْیانی و للْقائم خَمس علَامات ظُهور« :فرمودند امام صادق 

   )252همان، ص(»السماء و قَتْلُ النَّفْسِ الزَّکیۀِ و الْخَسف بِالْبیدائ
 هایی از پیامبران   داشتن ویژگی. 5ـ8

 نَا آدمفی الْقائم منَّا سنَنٌ منَ الْأَنْبِیاء سنَّۀٌ منْ أَبِی«: اند در این باره فرموده امام سجاد
 و وبنْ أَینَّۀٌ مس ى ویسنْ عنَّۀٌ مس ى ووسنْ منَّۀٌ مس و یمرَاهنْ إِبنَّۀٌ مس نْ نُوحٍ ونَّۀٌ مس و
  ةِ والْوِلَـاد فَخَفَـاء یمرَاهنْ إِبا مأَم رِ ومنُوحٍ فَطُولُ الْع و منْ آدا منْ محمد ص فَأَمنَّۀٌ مس 
أَم و یهالنَّاسِ ف لَافى فَاخْتیسنْ عا مأَم ۀُ وبالْغَی و فى فَالْخَووسنْ ما مأَم زَالُ النَّاسِ وتا اع

ق، 1395صدوق، (».منْ أَیوب فَالْفَرَج بعد الْبلْوى و أَما منْ محمد ص فَالْخُرُوج بِالسیف
 ) 322، ص1 ج

ها به صورت  یث، به شش قرینه اشاره شده که در احادیث دیگري از آندر این حد
جداگانه یا چند مورد با هم به همراه لقب قائم یاد شده است و وجود قرینـۀ محکـم   

  . قابل اطالق است دلیل دیگري است که این موارد تنها بر امام زمان» القائم منا«
غیبت؛ . 3تولد پنهانی؛ . 2طول عمر؛ . 1: اند از قراین ذکرشده در این روایت عبارت

قیام به شمشیر که هـر  . 6ها؛   ظهور بعد از گرفتاري. 5اختالف مردم دربارة ایشان؛ . 4
داللت دارد که  بر انتساب واژة قائم بر امام زمان ،کدام از این موارد در هر روایتی

ده حـدیثی  شـ پرداختن و ذکر شاهد مثال براي هریک در این مجال نگنجد، لذا سعی 
کننده بـر انتسـاب بـه امـام      بردارندة موارد دیگر و هم تعیینجامع ذکر شود که هم در

  .باشد زمان
  نقش شناخت مفهوم و مقصود اصلی از قائم در شناخت دیگر روایات. 9

  :شود تا  شناخت مفهوم و مقصود و مصداق اصلی قائم باعث می
تـوان    ژه قائم یکبار یا چند بار آمـده مـی  ها وا هنگام برخورد با روایاتی که در آن. 1ـ9

 ،مثـال  دام قائم، قائم اصلی است؛ بـراي هایی ک  تشخیص داد که با چه قراین و ویژگی
 که در آن سخن از چند قائم شده بود، با دانستن مفهوم غـایی و  روایت امام علی

 زمان که بیانگر صفات امام(شود که تنها بر قائم آخر روایت  کامل قائم مشخص می
 ،هرچند که دیگر قائمـان کـه علیـه ظلـم خـروج کردنـد      . باشد  قابل صدق می) است
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  .مقصود غایی قائم نیستند مفهوم و دربردارندة یک اند، هیچ مصداقی از قائم
شـود کـه     کنند مشخص مـی   می... همچنین روایات دیگري که سخن از قیام زید و

  .فهوم مورد نظر باشندتوانند مصداق اصلی قائم با آن م  ها نمی آن
توانند   می همانند امام زمان) جز امام زمان(حل تعارض بین اینکه آیا ائمه. 2ـ9

  .مصداق اصلی قائم باشند
است، سخنان ائمه که از یک طرف کل  حال که مصداق اصلی قائم، امام زمان

نند و از طرف دیگر، خوا  می» قائم بامراهللا«و » قائم بالحق«، »قائم آل محمد«ائمه را قائم، 
کردند و چگونگی ارتباط این دو مقوله   هاي خاص می  سخن از قائم دیگري با ویژگی

رفـت بـا     اند یا انتظار قائمی غیر ائمه می یا خود قائم(رسید  که ظاهراً متضاد به نظر می
هـاي    خصوص که از جمله ویژگی درك و حل خواهد شد، به) توجه به ظاهر روایات

ی برشمردن او از نسل خویشتن بود که باعث حل بهتر این مسئله شد، حال با قائم اصل
توان گفت   رفته است، می» قائم منا«و » قائمنا«درك این امر روایاتی که از آن سخن از 

 .است مقصود از این شخص، امام مهدي

 از طرفی با پی بردن به تعریف قائم از لسان ائمه و اعترافاتشان مبنـی بـر مصـداق   
هاي غیر حقیقی از   هاي اشتباه و انتساب  دیگر برداشت امام زمان: اصلی قائم بودن

پـذیرد و    ها و افراد بر ائمه به عنوان مصداق اصلی قائم صورت نمی  سوي برخی گروه
  .شود  آید و سخنان آنان پذیرفته نمی  وجود نمی هایی چون واقفیه به  فرقه ،در نتیجه

هایی رسیده  ها و توجه به مفهوم حقیقی قائم گزارش  ن برداشتاز ائمه در راستاي ای
روایتی ) اعتراف ائمه بر قائم حقیقی بودن امام زمان(است، عالوه بر موارد ذکر شده

) قائل به قائم حقیقی بـودن امـام کـاظم   (در برخورد با فرقۀ واقفیه از امام رضا
  :گزارش شده است

 سؤال کردم چه اتفاقی براي پدر شما افتاد؟ ضااز امام ر: گوید  حسن بن قیاما می
 طور که پدران او از دنیا از دنیا رفت همان: حضرت فرمود) زنده است یا رحلت کرد؟(

پس این حدیث که زرعه از محمد بن سماعه نقل کرده، چیست که امـام  : گفتم. رفتند
داد که براي پنج حادثه رخ خواهد ) امام کاظم(براي فرزندم: دنفرمای  می صادق

گونه که یوسف مـورد حسـادت    شود همان  ت واقع میدمورد حسا. پیامبران واقع شد
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زرعه : حضرت پاسخ داد... گونه که یونس غایب شد و شود همان  واقع شد، غایب می
قـائم   ربارةد: فرمود زیرا حدیث سماعه این است که امام صادق ،دروغ گفته است

از سـوي  ) ابنی(بنابراین، اضافه کردن این کلمه ؛د پسرمدهد و نفرمو  پنج حادثه رخ می
  ) 55، ص2ق، ج1413مفید، (.واقفیه بوده است

  گیري نتیجه
  :توان نتایج ذیل را برشمرد  شده، می گرفته و مطالب ارائه با توجه به تحقیق صورت

اي است کـه جـز بـا رجـوع و استقصـاي احادیـث        واژة قائم داراي معنی گسترده. 1
  .اش را به دست آورد توان معنا و مفهوم کامل و مصداق اصلی  ده، نمیخانوا هم
شـود و    اش مصادیق مختلفی را شامل می قائم با توجه به هر جنبه از تعریف روایی. 2

  .نیست منصرف به یک نفر نیست؛ مثالً همیشه قابل اطالق بر امام زمان
و رجوع به » قائم اصلی«م معرفی با توجه به معناي کامل قائم و اهتمام ائمه در مقا. 3

  .گستر جهان، قابل اطالق نیست ، عدالتروایات، بر شخصی جز امام زمان
به علت نشناختن کامل قائم دچار انحراف ... بسیاري از فرق مانند کیسانیه، واقفیه و. 4

  .اند شده
بـه   براي تمییز و درك مصداق اصلی قائم در روایات از دیگر مصادیق قائم، رجوع. 5

هاي آن ضـروري    خانواده و دستیابی به مفهوم حقیقی قائم و تعیین ویژگی روایات هم
 .است تا با داشتن معیار، اصل از فرع تشخیص داده شود

هاي ابتدایی کـه    توان تعارض  نگري و دستیابی به تعریف کاملی از قائم، می با جامع. 6
بودن و سـخن   حقیقی از آل محمددر روایات مبنی از قائم بودن تمام ائمه و قائم 

  .رفتن از قائم دیگر را حل نمود
  

  :ها  نوشت پی
دهد که  االسالم کلینی نگاشته، چنین شرح می ۀثق کافیعالمه مجلسی در شرحی که برکتاب . 1

ش، 1363مجلسی، .(گردد که با شمشیر قیام خواهد کرد قائم در احادیث شیعی به شخصی برمی
، 2 ق، ج1413تـوان در مفیـد،    کنند، مـی  ایاتی که به این امر اشاره میاز جمله رو) 64، ص17ج

  .مالحظه کرد 533، ص1 ش، ج1362کلینی،  و 372ص
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در خصوص یکی بودن مهدي و قـائم در بخـش قـراین    . شده» مهدي«در این روایت، نام از . 2
  .شود توضیحات ذکر می
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