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مقدمه
مهدویت یکی از موضوعات مهم اعتقادی است که الهآ آن در اکثهر فهرا اسه می،
علیرغم اخت ف در جزئیات ،مورد اتفاا بهوده اسهتا ایهو موضهو به دلیهآ ارتبها
سوءاستفاده قرار گرفت تا جایی که رد پهای اقهدامات ایشهان را مهیتهوان در روایهات
مهدوی موجود نیز یافتا وجود چنیو روایاتی ب یقیو غبهاری بهر پیکهرۀ مههدویت به
شمار می رود ک ایو آموزه مبتنی بر نصوص دینی را تضعیف میکندا ازایورو ب منظور
پیراستو ایو روایات از مضامیو ضعیف و ساختگی ،بررسی داللی آنها در کنار بررسی
سندی و رجالی راهگشا خواهد بودا با وجود آنک واقفیان از گروههایی بودهاند که در
عصر حضور امامان و دورۀ لدور احادیهث ایشهان به ادعهای مههدویت بهرای امهام
کاظم اقدام کرده و برای تثبیت ایو ادعا دست ب جعآ برخی روایات نیهز زدهانهد،
در منابع امامی  ،روایات قابآ توجهی در موضو مهدویت ب نقآ از طریق ایشان وجهود
داردا درحالیک ایو مسئل میتواند ب دلیآ همسویی ایو روایات با ادعای ایشان ،حاکی
از اقدامات جاع ن باشد ،با ایو ولف ،تنها معدودی از روایاتی ک مؤلفهان و عالمهان
متقدم یا متأخر امامی تصریح ب جعآ آنها از سوی واقفیان نمودهاند ،به عنهوان اخبهار
ساختگی ایشان معرفی میشود و دیگر روایات سران واقفی در ایو موضو  ،تهاکنون از
زاویۀ دید رجالی مورد نقد قرار نگرفت اندا لذا در ایو مقال سعی شده است که ضهمو
بررسی وضعیت رجالی سران واقفی  ،روایات آنها را در حوزۀ مههدویت ،بها حهواد
تاریخی دورۀ حیات ایو فرق  ،تطبیق و وضعیت ایو روایات را تا حهد امکهان روشهو
شودا
 .1بیان مسئله
اعتبارسنجی روایات دینی با هدف اطمینان از لهدور روایهت از معصهومان انجهام
میشود؛ چنیو اطمینانی ممکو است از نظر سند یا مضمون یا قرایو دیگر و یها برآینهد
آنها ب دست آیدا از دیدگاه محهداان و دانشهمندان علهم رجهال ،ضهعف سهند الزامها
موجب ضعف متو حدیث نیست؛ همچنان ک از لحت سند نیز لحت مهتو دانسهت
نمیشودا پس گاهی در عیو ضعف سند یک حدیث ،مهتو آن را لهحیح مهیداننهد و
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گاهی نیز با وجود لحت سند ،مهتو آن را به علهت شهذو یها علتهی دیگهر لهحیح
نمههیداننههدا(معمههاری ،۲7۷۷ ،ص )66بههرای مثههال ،ممکههو اس هت روایت هی بهها وجههود
برخورداری از سند لحیح اطمینان آور نباشد ،هرچند بتوان ب لحاظ لحت سند بهدان

اطمینان از لدور یک خبر تلقی شود و اعتبار روایی نیازمنهد توجه به ههر دو گونه
اسهتا ازایههورو برخهی وجه تمههایز دیهدگاه متقههدمان و متهأخران را دربههارۀ لههحت
الط حی روایت ،در عنایت ب اتخا شیوۀ مضمونی یها عهدم آن معرفهی مهیکننهد و
معتقدند ک از نظر متأخران اعتبار روایت ناشهی از ضهبد دقیهق حهدیث و عهدم آن و
دربارۀ رجال سند بوده استا آنان در ایو باره از قرایو خارجی نیز قطع نظر کهردهانهدا
ایو مسئل موجب شده ک چ بسا روایت مواق و حتی لحیح را مطروح دانسهت و به
حدیث قوی و حتی ضعیف عمآ کردهاندا(غفاری ،۲769 ،ص7۴ه )73در عهیو حهال،
گاهی ممکو است توجه به رجهال سهند یهک حهدیث یها مجموعه ای از احادیهث
هممضمون در تشخیص لحت یا ضعف آن ،ب مراتب کارگشهاتر باشهدا چنهانکه بها
تشخیص ارتبا مضمون روایت با عقایهد رجهال سهند ،قرینه ای برجسهت و مههم در
تقویت احتمال جعآ آن ب دست آیدا ایو بدان سبب است ک فرق های انحرافی بهرای
توجی عقاید خود ،با استفاده از شیوههای گوناگون ،در سهخنان معصهومان دسهت
میبردندا ب عبارت دیگ،ر یکی از انگیزههای مهم در وضع حدیث انگیزههای فرقه ای
بوده استا در کتابهای رجالی ،واژههایی مانند «کذّاب»« ،وضّا » وااا یافت میشود ک
بررسی هویت ایو اشخاص در موارد فراوان بیانگر عقاید انحرافهیشهان اسهتا شهیوۀ
دستبرد اینان در روایات با روشهایی چون «دس»« ،سندسازی» وااا بوده استا چنانک
برای مثال برخی غ ت ک غلوشان آشکار نبود ،ب دستور رهبران خود ،مانند مغیرة بهو
سعید و ابوالخطاب ،کتب روایی الحاب ائم  را ب بهانۀ نسخ برداری می گرفتند و
ب رهبران خود می دادند و آنان نیز روایاتی را از نزد خود با سلسل اسنادی شبی اسهناد
کتب اللی ،در کتب استنساخشده اضاف می کردندا سپس کتب الهلی را به لهاحبان
آنها داده ،کتب استنساخی را ک حاوی احادیث جعلی بود ،بیو شیعیان نشر مهیدادنهد
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و شیعیان نیز می پنداشتند همۀ احادیث از ائم  استا روایت هشام بو حکم از قول
امام لادا دربارۀ مغیرة بو سعید گویای چنیو اقدامی از جانب او دربارۀ روایهات
امام باقر استا(طوسی۲7۴1 ،ش ،ص )۱۱3واقفیان نیز در تثبیت عقاید خویش ،از

ایو مسئل تصریح شده استا(همو۲۴۲۲ ،ا ،ص ۱7ب بعد) طوسهی به همهیو دلیهآ،
رویکرد بررسی وضعیت رجال سند را نیز در تصحیح یا تضعیف روایت مدنظر داشهت
و برای مثال در یآ روایتی ک مضمون آن بیماری و کفهو و دفهو امهام کهاظم را
انکار کرده ،ایو خبر را ب دلیآ وجود نام ابو ابیحمزه ،یکی از ارکان واقفیه در سهند و
روا بودن طعو بر او ب دلیآ مذهب وی ،رد کرده استا(همان ،ص )33درحالیکه وی
در دیگر کتابهای روایی خود ،اخبار فراوانی از طریق همیو شخص واقفی نقآ کهرده
استا(برای نمون نک :همو۲763 ،ش :سراسر منبع) از ایو نکت میتوان نتیج گرفهت
ک همسویی مضمون خبر با عقیدۀ راوی ،میتواند از موجبات تضهعیف و رد خبهر به
شمار رودا بنابرایو از یک سو میتوان دریافت ک رجال واقفی برای تثبیت عقیدۀ خود
دست ب جعآ حدیث زدهاند و از سوی دیگر ،چون مدعای آنان مهدی خوانهدن امهام
کاظم بوده ،احادیث مهدویت در لورت وجود نام واقفیهان در اسهناد ،بایهد مهورد
تأمآ و بازنگری قرار گیرد؛ زیرا الرار بهر تثبیهت عقیهدۀ فرقه ای ،بهیتردیهد یکهی از
مهمتریو انگیزههای وضع حدیث ب شمار میرودا
محداان و مؤلفان امامی  ،اخباری را ک داللت لریح بهر مههدویت امهام کهاظم
داشت  ،تأویآ یا تضعیف و رد کردهاند ،با ایو حال اسناد شمار زیادی از اخبار به ویههه
در مبحث نشان های ظهور ،حاوی نام برخی از رجال واقفی است ک کماکان در منهابع
معتبر روایی امامی مشاهده میشوند ،اما ایو روایات از سوی مؤلفان ایو کتب ،تضعیف
نشدهاندا افزون بر ایو بازنگاهی ب مضمون ایو روایات ،حاکی از آن است که برخهی
عنالر موجود در ایو روایات با شهماری از گهزارهههای تهاریخی سهدۀ دوم هجهری،
اشتراک مضمونی دارندا ایو مسئل لزوم تأمآ در ایو اخبار را فزونی میبخشدا چنانک
ب نظر میرسد ،مؤلفان منابع روایی امامی  ،اعم از مصادر عمومی و مصهادر اختصالهی
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مهدویت ،ب هر دلیآ از ایو ضرورت و نیز ارتبا احتمالی ایو روایات با عقاید راویان
واقفی غافآ شده باشندا
ازایورو در ایو مقال سعی شده است ک با بررسی روایات واردشده در منابع روایی

 .2مفاهیم
پیش از پرداختو ب بررسی روایات نقآشده از طریهق سهران واقفیه و نیهز تولهیفات
رجالی ،الزم است دو مفهوم «واقفی » و «مهدویت» تشریح گرددا
2ـ .1واقفیه

واقفی یا واقف عنوان عمومی برخى از فرق هاى مذهبى دورۀ حضور امامان شیع است
ک بر اار عوامآ گوناگون پدید آمدندا چنانک لهدوا از مهدعیان غیبهت امهام حسهو
عسکری نیز با عبارت «الواقفة على الحسو بو علی بهو محمهد» نهام بهرده اسهتا
(لدوا۲793 ،ا ،ج ،۲ص )۴۲با ایو حال ،واقفی ب طهور خهاص ،غالبها نهام مشههور
فرق ای از شیعیان است ک بعد از امام لادا ب امامهت فرزنهدش امهام کهاظم
معتقد شدند و بر آن بودند ک امام کاظم نمرده است؛ بلک او همان مههدی منتظهر
است ک در قید حیات استا(البغدادی۲۴۲3 ،ا ،ص )۷7ایو گروه را ازآنرو واقفی یها
واقف نام نهادهاند ک در مرگ امام کاظم(شهرستانی ،بیتا ،ج ،۲ص )۱9یها امامهت
امام رضا(نجاشی۲۴7۷ ،ا ،ص )۲۷۱توقف کردندا همچنیو ایشان را «موسهوی » و
«ممطوره» نیز نامیدهاندا(البغدادی۲۴۲3 ،ا ،ص )۷7در برابر ایو فرق  ،قطعی به آنهانی
گفت اند ک برخ ف واقفی  ،ب تداوم امامت با رهبری فرزند امام کاظم ،یعنی علهی
بو موسی اعتقاد داشتندا(شهرستانی ،بیتا ،ج ،۲ص)۱9
امههام کههاظم در سههال  ۲17هجههری پههس از تحمههآ سههالههها زنههدان از دنیهها
رفتا(یعقوبی ،بیتا ،ج ،۱ص )۴۲9طبق دیدگاه مشهور ،شکآگیری جریان واقفی پهس
از شهادت امام کاظم لورت گرفت استا واقفیان در پی درگذشت امام کاظم،
ب انکار مرگ او پرداختند و ادعا کردند ک وی ب زودی ب عنوان قائم آلمحمد بهاز
خواهد گشتا(البغهدادی۲۴۲3 ،ا ،ص )۷6ایهو گهروه از واقفیهان بهر اسهاس سهخنی
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منسوب ب امام لادا ک امام کاظم را شبی عیسی بو مهریم خوانهده و از
شهادت او ب دست بنیعباس گفت بود ،معتقد بودند امام کهاظم شههید شهده ،امها
روزی باز خواهد آمد و جهان را پر از عدل و داد خواههد سهاختا گروههی دیگهر از

را انکار کردند و گفتند ک امام کاظم زنده استا(نوبختی۲733 ،ا ،ص )17شهمار
واقفیان قابآ توج بوده است؛ طوسی نام  3۴تو از ایشان را در کتاب رجال خود کهر
کرده استا(طوسی۲۴۲3 ،ا ،ص 77۱ب بعد)
از آنجا ک نهاد وکالت امامی ب دست امام کاظم ایجاد شد و زنجیهرۀ ارتبهاطی
گستردهای میان او و وک ی ناحیۀ مقدس شکآ گرفت ک وجوه شرعی و حقوا مهالی
واجب شیعیان را از طریق آنان دریافت میکرد ،ایو مسئل  ،امکهان بسهیس سیسهتماتیک
نیروهای شیعی و زمینۀ تحقهق آرزوههای ایشهان را در موضهو قیهام فهراهم سهاختا
(مدرسی طباطبایی۲713 ،ش ،ص )۲9ب ویهه آنک رفتار بیپروا و جسهوران و فعاالنهۀ
امام کاظم در زمینۀ سیاسی و اجتماعی موجب شده بود ک حتهی بسهیاری از اههآ
سنت نیز او را در جایگاه خلیفۀ قانونی و شرعی بشناسهند که ایهو ،به معنهای سهلب
مشروعیت از خلیفۀ مستقر عباسی بودا اما شههادت امهام کهاظم آرزوههای دیرینهۀ
شیعیان را با بوبست مواج ساختا لذا تا مدتها در برابر واقعیت شهادت او ناباوران
مقاومت کردند و امید داشتند ک او روزی بهازگردد و قیهام نمایهدا(همهان ،ص )۱7بهر
اساس چنیو امیدی شایع شده بود ک امام کاظم تا هشهت مهاه دیگهر بهاز خواههد
گشتا(طوسی۲7۴1 ،ش ،ص )۴76برخی معتقدند عقیده ب بازگشت امام کاظم در
زمان حضور خود وی در جامعۀ شیعی رایس بود؛ زیرا روایاتی از امام لهادا نشهر
یافت بود ک امام هفتم را مهدی قائم عنوان کرده بودا(بیوکارا۲71۱ ،ش ،ص۲6۴ه)۲93
از مهمتریو موجبات شکآگیری واقفی  ،طمع مالی برخی وک ی او بود ک بخشهی
از امانات مالی امام کاظم در مدت حبس او نزدشان جمع شده بود و از تحویهآ آن
ب فرزند او امتنا کهرده بودنهدا(لهدوا ،بهیتها ،ج ،۲ص )۱76به گفتهۀ یهونس بهو
عبدالرحمو ،یکی از یاران امام کاظم ،در هنگام درگذشت او ،امهوال زیهادی از وی
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نزد وک یش بود ک ب همیو سبب ،آنان در امامت او توقهف کردنهدا وی از زیهاد بهو
مروان قندی و علی بو ابیحمزه بطائنی از وک ی امام کاظم در عراا نام بهرده که
ب ترتیب هشتاد هزار و سی هزار دینار نزدشان بوده استا(همانجا) احمد بو حماد نیز

موقعیت خود در جامع ب پیروان برجستۀ امام رضها از جمله لهفوان بهو یحیهی
(نجاشههی۲۴7۷ ،ا ،ص )۲91و یههونس بههو عبههدالرحمو(طوسههی۲7۴1 ،ش ،ص)۴9۴
پیشنهاد رشوه داده بودندا
عواملی در تقویت و تثبیت اندیشۀ واقفیگری مؤار بودا چنانک واقفیان با تکی بهر
روایت «امامی نیست مگر آنک ب دست امام پیشیو غسآ داده شود» ،امامت فرزند امهام
کاظم را مردود میدانستندا(کلینی۲763 ،ش ،ج ،۲ص )71۴حتی همیو روایهت را
میتوان همسو با اخبار تحکیمکنندۀ عقاید واقفی و جعآشده ب دست ایشهان دانسهت؛
گرچ لدوا معتقد است ک ایو روایت برای انکهار امامهت اسهماعیآ از سهوی امهام
لادا بیان شده و تنها دربارۀ او لادا است و نمهیتهوان آن را به امامهان دیگهر
تعمیم دادا(لدوا۲793 ،ا ،ج ،۲ص )۷۱همچنیو برخوردار نبهودن امهام رضها از
فرزند کور در دورۀ پس از شهادت امام کهاظم ،از دیگهر عوامهآ تحکهیم عقیهدۀ
واقفی بودا چنانک ابو قیاما واسطى ،یکی از واقفیان ،در نامۀ خود ب امام رضها به
ایو مطلب اشاره کرده و امام رضا در پاسخ وی ،از تولد فرزنهدش در آینهده خبهر
داده استا(کلینی۲763 ،ش ،ج ،۲ص)7۱۲
2ـ .2مهدویت
«مهدویت» مصدر جعلی از مهدی و از نظر لغوی ب معنای مهدی بودن اسهتا(دهخهدا،

۲7۷۱ش :یآ واژۀ مهدویت) اعتقاد ب ظهور مهدی موعود در آخرالزمان در متهون
اس می با عنوان مههدویت شهناخت شهده اسهتا «مههدی» از ریشهۀ «ه د ی» در لغهت
ب معنای کسی است ک خداوند او را ب حق هدایت کرده اسهتا(ابو منظهور۲۴73 ،ا،
ج ،۲3ص )73۴ب گفتۀ نویسندۀ تاج العروس ،الآ ایو واژه «مهدوی»(بر وزن مفعول)
و اسم مفعول است ک ب دلیآ اقآ تلفظ ،واو در یاء ادغام شده و سهپس کسهره گرفته
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از عثمان بو عیسى رواسى نام برده است ک وکیآ امام کاظم در مصر بود و امهوال
فراوانى نزد او ب امانت بودا(همان ،ص )۱7۷گفت اند ک ایهو اشهخاص بهرای تحکهیم
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استا زبیدی مهدی را منسوب ب «مهد» و برگرفت از تشبی مهدی موعود ب عیسی
بو مریم میداند؛ زیرا آن پیامبر در گهواره سخو گفت و هر دو در آخرالزمان آمده
و مردم را هدایت خواهند کهردا(زبیهدی۲۴۲۴ ،ا ،ج ،۱7ص )77۱در سهخنی از امهام

خدا خواندا(کلینی۲763 ،ش ،ج ،۲ص )376ب هر حال ایو نام یکی از معروفتریو و
مشهورتریو اسامی برای موعود آخرالزمهان در دیهو اسه م و یکهی از القهاب مشههور
اوستا منشأ باور ب مهدویت در درجۀ نخست ،روایات نبوی است ک به گهواهی
علمای فریقیو در طول تاریخ اس م ،ب نقآ از دهها تو از لحاب و تابعیو و همچنیو از
طریق ائمۀ اطهار روایت و در کتابهای گوناگون درج شده استا(برای نمون نک:
سیوطی۲71۷ ،ش ،سراسر منبع)
 .3ارکان و مشاهیر واقفیه و دیدگاه رجالیان دربارۀ آنان
روایات زیادی از رجال واقفی در منابع روایی امامی نقآ شده است؛ بر همهیو اسهاس،
کتب رجالی امامی دربارۀ ایو افراد ب بیان تولیفات رجالی اهتمهام نمهودهانهدا رجهال
سرشناس واقفی را میتوان بر اساس روایات موجود ،هفت تو دانست که سه نفهر از
ایشان ،ارکان ایو فرق و دیگران ،مشاهیر ایو فرق ب شما میآیندا
3ـ .1ارکان واقفیه

غالبا س تو از واقفیان را ب عنوان ارکان ایو فرق نام بردهانهدا ایهو اشهخاص در منهابع
رجالی و نیز کتابهای مرتبد با غیبت و مهدویت از مؤلفان امامی  ،تولیفات لریح و
روشنی دارندا در ایو بخش ب بیان وضعیت رجالی ایو اشخاص پرداخت میشودا
3ـ1ـ .1علی بن ابیحمزه بطائنی

او را «علی بو ابیحمزه بطائنی انصاری بغدادی» معرفی کردهاند(برقی۲717 ،ا ،ص۱6
و  )۴9ک ابو غضائری او را لعنت کرده و الآ وقف و دشموتهریو مردمهان به امهام
رضا دانست استا(ابو غضائری۲76۴ ،ا ،ج ،۴ص )۲6۱در روایاتی ک کشی نقهآ
کرده ،قدحهای زیادی دربارۀ او وارد شده استا از او نقآ شده ک امام کاظم ب او
گفت است« :تو و یارانت شبی درازگوشان هستیدا»(طوسی۲7۴1 ،ش ،ص ۴77و )۴۴6
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از امام رضا روایت شده است ک پس از مرگ علی بو ابیحمزه ،از وی دربارۀ نام
امامان در قبر سؤال شد و چون در هنگام نام بردن امامان ،در امامت مهو توقهف کهرد،
چنان ضرب ای بر سرش زدند ک قبرش پهر از آتهش شهدا(همهان ،ص ۴7۴و  )۴۴3در

گفت اند ک سی هزار دینار از اموال امانی امام کهاظم نهزدش بهوده و آن را به امهام
رضا باز پس نداده بودا(همانجا) نجاشی با کر روایات یادشده نوشت است وی از
امام کاظم و امام لادا روایت نمهود ،امها پهس از آن توقهف کهرد و یکهی از
ستونهای واقفی گردیدا(نجاشی۲۴7۷ ،ا ،ص )۱3۲بر ایو اساس ،رجالیان متأخر نیهز
وی را قدح کردهاندا(ابو مطهر حلی۲۴۲۲ ،ا ،ص ۱7۱و )۱61
در عیو حهال ،معهدود روایهاتی وجهود دارد که نشهان از احتمهال بازگشهت او از
واقفیگری و التزام ب امامت امام رضا داردا در نقلی از علی بهو ابهیحمهزه آمهده
است ک وی حدیثی را از امام کاظم و امام لادا ب امام رضا عرض کرده
استا در ایو جلس  ،امام رضا ب وی گفت ک برای او آشکارا استغفار کرده اسهتا
(طوسههی۲7۴1 ،ش ،ص۴7۴؛ بههرای روایههت دیگههر نههک :همههان ،ص )۴۴6گذشههت از
تضعیف سندی ایو روایات از سوی برخی دانشمندان(خویی۲۴۲7 ،ا ،ج ،۲۱ص)۱۴۴
ایو روایات از لحاظ مضمونی با اخبار پیشیو مخالفتی ندارند و واقفی بودن او را نفهی
نمیکنند؛ زیرا ب هر حال وی ب عنوان یکی از ارکان واقفیه شههرت دارد و از راویهان
اخباری است ک بر قائم بودن امام کاظم تصریح دارندا
3ـ1ـ .2زیاد بن مروان قندی

کلینی ضمو نقآ روایتی از زیاد بو مروان قندی ،بهر واقفهی بهودن وی تصهریح کهرده
استا(کلینی۲763 ،ش ،ج ،۲ص )7۲۱رجالیان شیع  ،وی را از ارکان واقفی دانست انهدا
در روایتی ک کشی نقآ کرده ،حسو بو موسی تصهریح کهرده اسهت که وی یکهی از
ارکان واقفی استا(طوسی۲7۴1 ،ش ،ص )۴6۷بنا ب نقآ یونس بهو عبهدالرحمو ،وی
از وک ی امام کاظم بود ک اموال فراوانی از وی در نزدش بود؛ دلیآ توقهف وی و
الرار بر انکار درگذشت امام کاظم نیز همیو اموال بود؛ چنانک هفتاد هزار دینهار
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خبری او را کذاب و ملعون دانست اند ک روایهت حتهی یهک حهدیث از او بها وجهود
برخورداری از اخبار فراوان و نوشت هایی در تفسیر قرآن ،ح ل و روا نیستا(همانجا)
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از آن اموال را در نزد خود داشت استا(همان ،ص )۴61ب گفتۀ نجاشی ،زیاد از روایان
امام لادا و امام کاظم بود اما در امامت امام رضا توقهف کهردا(نجاشهی،
۲۴7۷ا ،ص )۲۷۱طوسی در کتاب رجال خود نیز وی را از واقفیان کر کهرده اسهتا

رضا استا در ایو روایت ،امام کاظم خطاب ب وی و با اشاره ب امام رضا
گفت است« :یا زِیادُ! هَذَا ابْنِی فُلَانٌ کتَابُ ُ کتَابِی وَ کلَامُ ُ کلَامِی وَ رَسُو ُل ُ رَسُولِی وَ مَا قَهالَ
فَالْقَوْلُ قَوْلُ ُ :ای زیاد! ایو فرزند مو است ،کتاب او کتهاب مهو ،که م او که م مهو و
فرستاده او فرستاده مو و سخو ،سخو اوستا»(کلینی۲763 ،ش ،ج ،۲ص )7۲۱محمد
بو اسماعیآ حکایتی را نقآ کرده است ک بیانگر گفتوگوی او با زیهاد در سهفر حهس
است و نقآ تنصیص امام کاظم بر امامت امام رضا در آن نیهز وجهود داردا در
ایو گفتوگو ،زیاد از حدیث امام کاظم دربهارۀ امامهت امهام رضها خبهر داده
استا ب گفتۀ وی ،امام کاظم ب او چنیو گفت است« :ای زیاد! ایو فرزند مو علهی
استا سخو او ،سخو مو محسوب میشود و فعآ او نیز فعآ مو استا اگهر حهاجتی
برایت پدید آمد نزد او بشتاب و سخو وی را بپذیر ک او جز ب حق سخو نمیگویهدا
با ایوهم  ،وی بر موضع واقفیگری پایدار بوده استا(طوسهی۲7۴1 ،ش ،ص )۴6۷در
نقلی دیگر ک طوسی کر کرده ،امام کاظم ضمو تنصیص بر امامت امام رضها،
ب زیاد بو مروان هشدار داده ک از پذیرش امامت وی روی برنتابد ،بها وجهود ایهو ،او
امامت امام رضا را انکار کرده استا(طوسهی۲۴۲۲ ،ا ،ص )69طوسهی سهپس از
حسو بو محبوب روایت کرده است ک گفت :زیاد بر عقیدۀ خود ماند و زندیق از دنیا
رفتا(همانجا) رجالیان متأخر نیز ب پیروی از دانشمندان پیشیو زیاد را قدح کردهانهدا
(ابو مطهر حلی۲۴۲۲ ،ا ،ص۱۱۴؛ ابوداود حلی۲717 ،ا ،ص )۴33رجالیهان معالهر
نیز چنیو رویکردی دارند؛ برای مثال خویی توقف زیاد را در امر امامت امام رضها
موضوعی تردیدناپذیر کر کرده و او را ب دلیآ یقیو ب تنصیص امام کاظم در ایهو
مورد و حتی نقآ روایات آن ،مهتهم به خیانهت دانسهت اسهتا(خهویی۲۴۲7 ،ا ،ج،1
ص)7۱9
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علی رغم ایو ،برخی از دانشمندان ب توایق او روی آوردهاند؛ برای مثال مفید ضمو
نام بردن از راویان اخبار تنصیص امام کاظم بر امامت فرزندش ،از زیاد بهو مهروان
قندی نیز اسم برده و او را توایق کرده استا(مفید۲۴۲7 ،ا ،ج ،۱ص )۱۴1خهویی نیهز

(خویی۲۴۲7 ،ا ،ج ،1ص)777
3ـ1ـ .3عثمان بن عیسى الرؤاسی

یکی دیگر از سران واقفی « ،عثمان بو عیسى رؤاسی یا رواسی» استا در رجهال برقهی
هیچ شرح و بیانی در یآ نام وی دیده نمیشهودا(برقهی۲717 ،ا ،ص )37در روایتهی
آمده است ک عثمان در مصر بود و اموال زیادی از امام کاظم در دست او بودا امام
رضا ب وی نوشت ک پدرم از دنیا رفت و میرا او را نیز تقسیم کردهایهما امها وی
در پاسخ او نوشت ک اگر پدرت از دنیا نرفت ک ایو اموال را روا نیست ب تهو بهدهم،
اگر هم از دنیا رفت  ،مرا امر نکرده اسهت که ایهو امهوال را به تهو واگهذارما(طوسهی،
۲7۴1ش ،ص)399
کشی در روایتی از بازگشت او از واقفیگری خبر داده استا او ب نقآ از نصهر بهو
لبح ،عثمان بو عیسی را از واقفیان دانست و گفت است ک وی وکیآ امهام کهاظم
بود و اموال او در نزدش بودا امام رضا بر او خشم گرفت و در پی آن ،عثمان توبه
کرد و اموال را ب امام رضها بهازپس دادا(همهان ،ص )391نجاشهی او را از سهران
واقفی کر کرده استا ب گفتۀ او ،عثمان از وک ی امام کهاظم بهود و بهر امهوال او
تسد داشتا ابتدا از ارجا اموال ب امام رضا امتنا میکرد امها پهس از آنکه امهام
رضا بر او خشم گرفت ،توب کرد و اموال را ب او باز پهس دادا(نجاشهی۲۴7۷ ،ا،
ص)77۲
ع م حلی پس از کر آرای گذشتگان گفت اسهت« :نظهر مهو توقهف در روایهاتی
است ک وی منفردا نقآ کرده استا»(ابو مطهر حلی۲۴۲۲ ،ا ،ص )۱۴3ابوداود حلهی
هم تنها ب کر آرای پیشهینیان پرداخته و نظهر افزونهی نهداده اسهتا(ابهوداود حلهی،
۲717ا ،ص ۴۷۷و  )37۱ب گفتۀ خویی ،در انحراف و معارضۀ عثمان با امام رضا
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بر آن است ک گرچ زیاد در دورهای متصف ب ور بوده و با انحهراف وی از امامهت
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و انکار امامت او از جانب عثمان تردیدی نیستا او بر آن است ک عثمان اموال امام را
ح ل شمرد و ب او پس ندادا بنابرایو توبۀ او و رد اموال ب امام اابت نیست؛ زیرا ایهو
ادعا بر اساس روایت نصر بو لباح است ک خود تضعیف شده استا در عهیو حهال،

(خویی۲۴۲7 ،ا ،ج ،۲۱ص)۲7۱
3ـ .2مشاهیر واقفیه

افزون بر سران واقفی ک ایو فرق را بنا نهادند ،شماری دیگر از اعضهای ایهو فرقه از
مشاهیر آن ب شمار میروندا نام ایو افراد در روایهات مههدوی به چشهم مهیخهوردا
ازایورو الزم است دیدگاههای رجالیان را دربارۀ ایو عده نیز بیان کنیما
3ـ2ـ .1حسن بن علی بن ابیحمزه بطائنی

وی فرزند علی بو ابیحمزه بطائنی است ک پیشتر شرح حال وی به عنهوان یکهی از
ارکان واقفی بیان شدا در نقلی آمده است علی بو حسو بو فضال ،حسو بو علی بهو
ابیحمهزه را کهذاب ملعهون خوانهد که روایهت از او روا نیسهتا(طوسهی۲7۴1 ،ش،
ص )337حمدویة بو نصیر نیز از عدهای از شیوخ خود روایت کرده ک حسو ،انسهان
پلیدی استا(همانجا) کشی همچنیو در جایی دیگهر او را «کهذاب و غهالی» خوانهده
استا(همان ،ص )۴۴۴نجاشی حسو را از سرشناسان واقفیه دانسهت اسهتا(نجاشهی،
۲۴7۷ا ،ص )7۷در رجال ابو غضائری نیز آمده است« :او واقفی پسهر واقفهی اسهتا
خود وی ضعیف است اما پدرش مواق بودا علی بو حسو بو فضال گفت است ک مو
از خداوند حیا میکنم از اینک از حسو بو علی روایت نقآ کنما حدیث امام رضا
در طعو او نیهز شههرت داردا»(ابهوغضهائری۲76۴ ،ا ،ج ،۱ص )۲۱۴ع مه حلهی و
ابوداود نیز سخنان متقدمان را نقآ کهردهانهد و ابهوداود او را متهروک الروایهة دانسهت
استا(ابو مطهر حلی۲۴۲۲ ،ا ،ص۱۲7؛ ابوداود حلی۲717 ،ا ،ص)۴۴۲
خویی پس از کر سخو رجالیان دربارۀ حسو ،با وجود کر نام او در اسناد تفسهیر
قمی(ک بنا ب نظر خویی ،توایق عام دارند) گواهی علی بو حسو بو فضال مبنهی بهر
کذاب و ملعون خواندن وی و شهادت ابو غضائری ب ضعف را دلیآ ضهعف و عهدم
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اعتماد ب وی کر کرده استا وی در عیو حال ب دلیآ رد انتساب کتاب ابهو غضهائری
ب وی ،دیدگاه بیانشده را نیز با چهالش مواجه سهاخت اسهتا(خهویی۲۴۲7 ،ا ،ج،6
ص)۲9
فضآ بو یونس کاتب ک در کتب روایی از او با عنوان «فضآ کاتهب» یهاد شهده ،اههآ
کوف بوده ک ب بغداد نقآ مکان کرده و در آنجها سهاکو بهوده اسهتا(برقهی۲717 ،ا،
ص )3۲ب گفتۀ طوسی او واقفی بوده(طوسی۲۴۲3 ،ا ،ص )7۴7که علهیرغهم ایهو،
نجاشی در رجال خود او را توایق کهرده اسهتا(نجاشهی۲۴7۷ ،ا ،ص )779در میهان
متأخران ،ابوداود با کر سخو طوسی واقفی بودن وی را متذکر شهده(ابهوداود حلهی،
۲717ا ،ص )۴9۴و ع م حلی نیز با تکی بر نظریات متقدمان ،او را از الحاب امهام
کاظم و از واقفیان عنوان کرده استا(ابو مطهر حلی۲۴۲۲ ،ا ،ص)۱۴۷
3ـ2ـ .3علی بن حسن طاطری

علی بو حسو بو محمد طائی جرمی معروف به طهاطری که نجاشهی وی را مؤلهف
چنیدن کتاب ،فقی و اق در حدیث دانست  ،در عیو حال از سران و بزرگان واقفیه به
شمار آمده استا(نجاشی۲۴7۷ ،ا ،ص )۱33طوسی در رجال و فهرست خود او را از
واقفیانی دانست ک با امامیمذهبان مخالف دشمنی شدید داشت و کتب فراوانی در تأیید
واقفیگری نوشت بودا(طوسی ،بیتا ،ص97؛ همو۲۴۲3 ،ا ،ص )7۴۱ابوداود و ع مه
حلی نیز دیدگاههای رجالیان متقدم را کر کردهاندا(ابهوداود حلهی۲717 ،ا ،ص۴17؛
ابو مطهر حلی۲۴۲۲ ،ا ،ص)۱77
3ـ2ـ .4زرعة بن محمد حضرمی

طبق نقآ کشی از حمدوی  ،زرعة بو محمد حضرمی از واقفیان بهوده اسهتا در نقلهی
دیگر از سوی کشی ،امام رضا زرع را طعو نموده و گفت اسهت که وی به امهام
لادا هم دروغ بست (طوسی۲7۴1 ،ش ،ص )۴۷۷ک خویی سند ایهو حهدیث را
ضعیف دانست استا(خویی۲۴۲7 ،ا ،ج ،1ص )۱۷3نجاشی علیرغم بیان توقهف وی
در امامت ،او را توایق کهرده اسهتا(نجاشهی۲۴7۷ ،ا ،ص )۲۷۷طوسهی در رجهال و
فهرست ،او را واقفی کر کرده و در فهرست خود نوشت است ک او دارای الآ بهوده
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استا(طوسی۲۴۲3 ،ا ،ص771؛ همو ،بیتا ،ص )۷6در رجال ابوداود نیهز بهر اسهاس
آرای متقدمان از او ب عنوان واقفی یاد شده استا(ابوداود حلی۲717 ،ا ،ص)۴3۴

افراد از دیدگاه اعتقادی ،از منظر رجالیان امامی ،فاسد المذهب تلقی شدهانهدا در عهیو
حال ،برخی از ایشان با وجود فساد مذهب ،از نظر رجهالی توایهق شهدهانهد ،شهماری
تضعیف گردیدهاند و برخی از ایشان نیز مهمآ هستند و توایق یا تضهعیفی ندارنهدا بها
توج ب نقآ فراوان مصنفان روایات امامی از ایو افراد ،میتوان درمجمو دربارۀ توایق
راویان واقفی و وضعیت پذیرش روایات ایشان دو نکت را بیان کردا
4ـ .1توثیق راویان واقفی در برخی منابع رجالی
برخی منابع رجالی ،با علم ب واقفی بودن برخی روات ،آنان را توایق کردهاند؛ بهرای

نمون از جمل راویان واقفی ک میتوان نام آنها را در اسناد روایات مهدوی مشاهده
کرد و از سوی شماری از رجالیان توایقشده ،عثمان بو عیسی استا خویی با تکی بر
توایق ایو راوی از سوی شیخ طوسی ،علی بو ابراهیم قمی و ابو شهرآشوب ،بهر آن
است ک ایو دانشمندان قائآ ب وااقت عثمان بودهاند و ازایورو باید او را اق دانستا
(خویی۲۴۲7 ،ا ،ج ،۲۱ص )۲7۱بر اساس چنیو توایقاتی ،میتهوان به ایهو نتیجه
دست یافت ک رویکرد رجالیان امامی چنان نبوده است ک فقد ب دلیآ فساد مذهب،
وااقت راویان را زیر سؤال برندا گویی ک ایو رویکرد ع وه بهر دیگهر مبهانی علهم
رجال ،برآمده از رهنمودهای حدیثی استا چنانک در حدیثی دربارۀ بنوفضال آمهده
است ک روایاتشان را برگیرید و عقایدشان را وانهیدا(طوسی۲۴۲۲ ،ا ،ص )71۷به
تعبیر دیگر ،رویکرد رجالیان ،الزم و ملزوم ندانستو عقیده و وااقت ب طور مطلق بوده
استا
4ـ .2قبول روایات واقفیان در صورت وجود قرینه
رویکرد دیگری ک از سخنان برخی دانشمندان برمیآید ،پذیرش روایهات افهراد فاسهد

المذهب ،ب شر وجود قرین بوده استا چنانک طوسی دربهارۀ روایهات نقهآشهده از
طریق روات فطحی ،واقفی ،ناووسی و دیگران ،ب ایهو مطلهب تصهریح کهرده و گفته
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است« :اگر قرین ای دال بر تقویت روایت ایشان یافت شود یها خبهر دیگهری از طریهق
افراد مواق آن را تأیید نماید ،عمآ کردن ب روایت الزم است؛ اما اگر روایتی از طریهق
افراد مواق ،مخالف روایت آنها بود ،روایتی ک در نقآ آن انفراد دارند ،طرد میشود و

اگرچ در الآ اعتقاد ،خطاکار باشدا ازایورو بزرگان امامی ب روایات فطحیهانی چهون
عبداهلل بو بکیر و واقفیانی مانند سماعة بو مهران ،علی بو ابیحمزه بطائنی و عثمان بو
عیسی و بعد از آنها خاندان بنوفضال و بنوسماع و طاطاریان و غیر ایشان در لورتی
ک روایاتی مخالف نداشت باشد ،عمآ میکنندا»(طوسی۲۴۲۷ ،ا ،ج ،۲ص )37ب نظهر
میرسد ایو روی در میان علمای امامی جاری بوده است؛ چنهانکه محقهق حلهی نیهز
وجود قرین هایی چون پذیرش الحاب(امامی ) و عمهآ آنهها را جهابر ضهعف اسهناد
مربو ب ایوگون افراد میداند و ب روایات آنها عمآ میکندا(محقق حلی۲76۴ ،ش،
ج ،۲ص )9۴با ایو حال ،ایو رویکرد مخالفانی نیز دارد و برخهی از دانشهمندان امامیه
چنیو اط قی را قبول ندارند و معتقدند ک در اعتبار روایت ،وقت ادای آن م ک است
ن وقت تحمآ؛ ازایورو معلوم نیست حتی ادای حدیث منقول از امام لهادا نیهز
در زمان خود ایشان لورت گرفت باشدا(خوانساری ،بیتا ،ص)۱77
ب هر حال ،آنچ مسلم است روایات چنیو افهرادی دسهتکهم در مهواردی که در
جهت تقویت مذهبشان باشد ،پذیرفت نیستا بر ایو اسهاس ،اهتمهام دانشهمندان علهم
رجال ب شناخت مذهب و نحلۀ راویان و باریکبینی در مضامیو مرویات آنهها ،گهواه
روشنی بر ارتبا مستقیم نقد اسنادی با نقد متو است؛ زیرا افراد و گروهها برای موجه
جلوه دادن افکار و اعمال خود و غلب بر رقبا ب نقآ و نشر اکا یبی در پوشش روایهات
میپرداختندا ازایورو موافقت متو روایهت بها عقایهد و افکهار راویهان ،آن را تضهعیف
میکندا(معماری۲7۷۷ ،ش ،ص3۷ه )۷1بر همیو اساس از آنجا ک مهمتهریو شاخصهۀ
واقفی  ،اعتقاد ب مهدویت امام کاظم است ،باید روایات نقآشهده از طریهق راویهان
واقفی را در موضو مهدویت مورد تأمهآ جهدی قهرار داد و دربهارۀ اعتبهار آنهها به
قرین هایی چون سرگذشت تاریخی جریانهای مرتبد رجو کردا
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 .5مروری بر منابع مشتمل بر روایات مهدوی
مصادری مانند الغیبة طوسی ،الغیبة نعمانی ،کمال الدیو لدوا و االرشاد مفید روایهات
فراوانی را در زمینۀ نشان های ظهور نقآ کردهاند ک سه کتهاب نخسهت تقریبها هسهتۀ
واقفیان ب چشم میخورد ک در ایو میان ،الغَیبَة نعمانی با  16روایت بیشتریو سههم را
داردا با توج ب آنچ پیشتر بیان شد ،همسویی پنهان و آشکار مضامیو ایو روایات با
عقاید واقفیان ،ضرورت تأمآ جدی در ایو اخبار را نمایان میسازدا(برای آگاهی بیشتر
نک :لادقی۲719 ،ش ،ص )۱۲آنچ نیاز ب پاسخ دارد اینک با وجود چنیو ضهرورتی،
چرا مؤلفان مصادر نامبرده ،از نقآ ایو روایات ابا نکردهانهد به نظهر مهیرسهد قصهد
دانشمندان یادشده ،غالبا جمعآوری اخبار و حفهظ آاهار اههآبیهت بهوده(هاشهمی
شهیدی۲71۱ ،ش ،ص )۱۴و ازایورو امکان نقد و واکاوی ایهو روایهات را نیافته انهدا
افزون بر ایو ،شماری از قرین هایی ک موجب تشخیص ضعف ایو روایات اسهت ،در
عصر زندگانی ایو مؤلفان تحقق نیافت بود؛ برای مثال آنهان در زمهانی مهیزیسهتند که
خروج پرچمهای سیاه از سوی خراسان بر نهضت عباسیان تطبیهق قطعهی نمهیشهد و
تصور میشد ک عباسیان از اخبار لحیح بهرهبرداری میکنند و ایو روایات را بر قیهام
خود تطبیق میدهندا پس نمیتوان بر ایشان خرده گرفت که چگونه ایهو مطالهب را
ب عنوان ع مت ظهور قائم تلقی و گزارش کردهاند ،بلک اقتضای آن زمان چنهیو بهوده
استا(لادقی۲719 ،ش ،ص 16و  )1۷گاهی نیهز ههدف مؤلفهان امهامی استشههاد به
روایات اهآ سنت یا فرق ههای مخهالف امامیه بهرای اابهات حقانیهت الهآ موضهو
مهدویت یا غیبت قائم بودا از سوی دیگر ،ایو مؤلفان در مهواردی بهر اسهاس اجتههاد
خویش یا بر اساس برخی ادل و قرین های دیگر ،روایات را پذیرفته یها رد کهردهانهد؛
چنانک در روایتی از امام لادا ،امکان تطبیق ویهگی کرشده در یک حهدیث بهر
نوادگان یک فرد و تولی ب نفی نکردن روایت ب دلیآ عدم تطبیق بهر خهود فهرد بیهان
شده استا(کلینی۲763 ،ش ،ج ،۲ص )373ظاهر ایو روایت و مضهامیو مشهاب آن به
ایو نکت اشاره دارد ک حتی اگر امام لادا آنچنان ک واقفی معتقد بودنهد دربهارۀ
قائم بودن کاظم چیزی گفت باشد ،بدان معنا نیست ک ایهو پهیشبینهی به روشهنی
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دربارۀ او محقق خواهد شد و ممکو است ک شخصی از اوالد امام کهاظم مقصهود
واقعی باشدا عالمان شیعۀ دوازدهامامی ک ایو روایت را ب جوامع حهدیثیشهان اضهاف
میکردند ،خواستار آن بودند ک از طرفی از توانهایی اابهات حقانیهت قهائم مهورد نظهر

و فیزیکی متفاوتی را در تولیف قائم یا چهره و زمهان ظههور او مهینمایاندنهد ،نفهی
نکرده باشندا
 .6اقدامات حدیثی جاعالنه در تثبیت عقیدۀ واقفیان
قرن دوم هجری ،ب ویهه نیمۀ دوم آن از لحاظ تاریخی ،اهمیهت و برجسهتگی خالهی
داردا در شمار زیادی از روایات مهدوی ک از طریق واقفیان نقآ شده ،عنالری وجود
دارد ک ب گزارههای تاریخی آن مقطع زمانی بسیار مرتبد اسهتا چنهیو پیونهدی ههر
محققی را ب ایو فرضی سوا میدهد ک روایات مذکور بر اسهاس آن وقهایع تهاریخی
وضع شده باشدا
فقدان امام کاظم و مقالد سودجویان شماری از وک ی ایشان ،ک علیالقاعده
افراد مورد اعتماد او ب شمار میآمدند ،زمینۀ مناسبی را ایجاد کهرد که ایهو اشهخاص
بتوانند با استفاده از حربۀ حدیثی ،پیروان امام کاظم را ب بازگشت وی در آینهدهای
احال دهند ک در پردهای از ابهام قهرار داشهتا در واقهع آنهان بایهد به گونه ای عمهآ
می کردند ک ضمو آنک همچنان وکیآ شرعی امام کاظم محسوب میشهدند و در
قبال اموال او ،تنها ب شخص ایشان پاسخگو بودند ،لزومی ب تبعیهت از فرزنهد او نیهز
نمیدیدندا ایو فرلت ک فرجام آن نامشهخص بهود ،تنهها در سهایۀ اطمینهان دادن به
پیروان امام کاظم در غیبت و بازگشت قریبالوقو او بدون تعییو زمهان مشهخص
ممکو بودا ازایورو ،ارکان و مشاهیر واقفی تمام کوشش خود را ب کهار گرفتنهد تها از
یک سو ،اخباری را وضع و منتشر کنند ک از قائم بهودن امهام کهاظم ،غیبهت او و
بازگشت ظفرمندان اش خبر میداد و از سهوی دیگهر ،بهر اسهاس تحهوالت سیاسهی و
اجتماعی برجست ک در ده های اخیهر یها در دورۀ معالهر رخ مهیداد ،رجعهت امهام
کاظم را ب نشان هایی پیوند دهند ک بهرای پیهروان او مملمهوس و مشههود باشهدا
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وجود روایاتی از امامان پیشیو دربارۀ ع مات ظهور قائم و مشخصات و خصولهیات
او نیز بستر مناسبی را فراهم آورد تا واقفیان ،ساخت های خهویش را در درون مضهامیو
موجود جا دهند و متو آنها را تحریف سازندا

6ـ .1وضع روایات دربارۀ قائم بودن امام کاظم

معرفی امام کاظم ب عنوان مهدی موعود و قائم آل محمد ،اساسهیتهریو مؤلفهۀ
فرق واقفی ب شمار میرودا با القای ایو اندیش در میان شیعیان ،اعتقاد ب بازگشت امام
کاظم و قیام او تثبت میشد و وک ی او ب عنوان نمایندگان مشرو قائم ک اکنهون
در غیبت ب سر میبرد ،همچنان در مقام خود ابقا میشدندا بهرای ایجهاد پهذیرش ایهو
عقیده در میان شیعیان ،نیاز ب نصولی بهود که موجهب وجاههت شهرعی آن گهرددا
ازایورو ،رهبران واقفی روایاتی را بیان میکردند ک به نقهآ از امامهان پیشهیو یها امهام
کاظم ،بر قائم بودن امام کاظم تأکید میکردا کشی میگوید :در یکی از روایات
واقفی یافتم ک علی بو اسماعیآ بو یزید گفت بود :محمد بو عمران بارقی را در منهزل
علی بو ابیحمزه دیدیم درحالیک ابوبصیر نزد وی بودا محمد بو عمران گفت :از امام
لادا شنیدم ک گفت :از ما هشت تو محد هستند ک هفتمیو ایشهان قائمشهان
استا ابوبصیر با شنیدن ایو سخو برخاست و سهر او را در آغهوش گرفهتا(طوسهی،
۲7۴1ش ،ص )۴۷3خویی از سخو کشی دریافت است ک واقفیان ازایوروایت ب نفهع
مذهب خود سود جست اند ،درحالیک در ایو لورت باید معتقهد شهویم که ابوبصهیر
برخ ف مذهب امامی سخو گفت  ،اما چنیو امری اابت نشده است؛ اما باید گفهت که
ب جز اشکال سندی روایت ،متو آن جدا مضطرب است و ظاهر امر داللت دارد ک ایو
روایت از ساخت های واقفیان باشد؛ زیرا معنهای لهحیحی از آن به دسهت نمهیآیهدا
(خویی۲۴۲7 ،ا ،ج ،۱۲ص )16به گفتهۀ شهرسهتانی شهیعیان دربهارۀ جانشهیو امهام
لادا در میان فرزندان او در زمان حیهات خهود او دچهار اخهت ف شهده بودنهد،
درحالیک از دیدگاه امام لادا متولی امر امامت فرزندش امهام کهاظم بهود و
شیعیان برجست ای مانند مفضآ بو عمر ،زرارة بو اعهیو و عمهار سهاباطی نیهز پهس از
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درگذشت امام لادا گهرد او جمهع شهده بودنهد؛ اینهان را موسهوی یها مفضهلی
مینامیدندا ایو دست از یاران امام لادا از او روایت میکردند که او به یکهی از
یارانش گفت است :ایام هفت را بشمارا چون ب عهدد هفهت رسهیده ،گفته اسهت که

جانشیو بعد از خود را از میان فرزندانش تعییو کرده و مقصود او از قهائم ،قیهام کننهده
ب امر امامت بوده است؛ اما واقفیان از ایوگون مضهامیو روایهی بههرهبهرداری فرقه ای
میکردند و میگفتند امام لادا گفت است که فرزنهد او قهائم موعهود اسهت که
لفات او را نیز داردا آنان روایاتی را ک در آنها ب نقهآ از امهام لهادا سهخو از
دوازده محد بود با مذهب خود همسو نموده ،تغییر میدادندا تستری روایتهی از ایهو
قبیآ را آورده ک چنیو است« :از ما هشت تو محد هسهتند ،نهمهیو آنهها قائمشهان
استا» ظاهرا در ایو خبر ،پیامبر و حضرت فاطم  را نیز افهزودهانهدا(تسهتری،
۲۴۱3ا ،ج ،۲۱ص۴36ه)۴3۷
در خبری دیگر« ،علی بو ابیحمزه بطائنی» از ارکان ایهو فرقه به امهام کهاظم
نسبت داده بود ک وی گفت است :اگر کسی از بیماری و مرگ و کفو و دفو مو تهو را
خبر داد ،او را تصدیق نکوا(طوسی۲۴۲۲ ،ا ،ص )3۷همو چنیو مضمونی را ب نقآ از
امام لادا دربارۀ امام کاظم نیز بیان کرده بودا(همان ،ص )36طوسی نقآ ایهو
روایت از سوی علی بو ابیحمزه بطائنی و همسویی مضمون آن بها عقیهدۀ او را دلیهآ
بر کذب خبر دانست و گفت است همیو ک امام کاظم در حبس بیمهار بهود ،خهود
دلیآ رد ایو روایت استا(همانجا)
6ـ .2افزودن خصوصیات امام کاظم به روایات قائم

امام کاظم در دورۀ حکومت مهدی و هادی عباسی در دو مرحله  ،مهدت کوتهاهی
ب زندان افتادا(مجلسهی۲۴7۴ ،ا ،ج ،۴1ص ۱76به بعهد) بیشهتریو مهدت حهبس او
مربو ب دورۀ خ فت هارونالرشید بودا در سال  ۲۷9هجری ،او از سهوی ههارون از
مدین فرا خوانده شد و نزد عیسی بو جعفر در بصره محبوس گردیدا ب دستور هارون
در سال آخر حبس ،امام را ب بغداد منتقآ کردند و نزد سندی بو شهاهک زنهدانی
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شد(کلینی۲763 ،ش ،ج ،۲ص )۴۷۷ک پس از تحمآ چهار سال حبس ،در سهال ۲17
هجری ب شهادت رسیدا(یعقوبی ،بیتا ،ج ،۱ص )۴۲9محبوس شهدن امهام کهاظم
ب عنوان یکی از خصولیات او در میان امامان شیع  ،دستاویزی بهرای جعهآ مضهامیو

متفاوت از جانب شیعیان شدا گروهی از آنان ک واقفی نامیهده مهیشهوند ،مهرگ او را
انکار کردندا در میان ایو عده ،متعاقبها گروههی درگذشهت او را پذیرفتنهد ،امها عقیهده
برخی از ایشان ایو بود ک کاظم پس از مرگش به جههان بازگشهت و از دیهدههها
مخفی شده و در همان حال ب هدایت پیهروانش مهیپهردازدا تنهها انهدکی از یهارانش
توانایی م قات او را دارند و میتوانند او را ببینندا گروهی دیگهر بهر آن بودنهد که او
وفات کرده و همچون مسیح در آستان رستاخیز باز خواهد گشتا هریک از اینهان
ادعای خویش را ب روایاتی منسوب ب امام لهادا مسهتند مهیکردنهدا(نهوبختی،
۲733ا ،ص )61با توج ب دو مرحل حبس امام کاظم ،ب امام لادا نسهبت
داده بودند ک امام کاظم دو غیبت خواهد داشت :غیبت نخست کوتاه و غیبت دوم
طوالنی خواهد بود و در ایو میان برخی خواهند پنداشهت که او از دنیها رفته اسهتا
(طوسی۲۴۲۲ ،ا ،ص )31طوسی پس از نقآ ایو روایت بر آن اشکال داللهی گرفته و
آن را باطآ دانست استا(همانجا)
تحریف روایات موجود مهدوی در جهت تقویت عقیدۀ واقفهیگهری نیهز در کنهار
جعآ مضامیو ،از اقدامات سران و مشاهیر واقفی ب شمار میرودا در مواردی ،تحریف
متون روایی چنان زیرکان انجام گرفت ک مؤلفان امامیمذهب را نیز ب غفلت انداخت و
آنان چنیو مضامینی را با تلقی لحت نقآ کردهاند؛ برای مثال ،در روایتی که «حسهو»
فرزند «علی بو ابیحمزه بطائنی» از طریق ابوبصیر آن را ب امام باقر نسهبت داده و
نعمانی آن را نقآ کرده ،قائم در چند خصولیت مانند برخی از پیامبران تولیف شهده
ک ترجمۀ آن چنیو است« :در لاحب ایو امر سنتهایی از چهار تو از پیامبران وجود
دارد؛ سههنتی از موسههی ،سههنتی از عیسههی ،سههنتی از یوسههف و سههنتی از
محمدا» در ادام  ،راوی از امام باقر دربارۀ جزئیات ایو سنتهها سهؤال کهرده و

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 21:37 +0430 on Wednesday May 15th 2019

روایی یا تحریف پارهای از روایات مهدوی از سوی واقفی شده بودا
حبس امام کاظم و سپس درگذشهت ایشهان در زنهدان ،موجهب واکهنشههای

ردّپایرجالواقفیهدروضعروایاتمههوی

295

امام باقر در پاسخ گفت است ک سنتی از موسی آن است ک ترسهان و نگهران
بود ،سنتی از عیسی آن است ک دربارۀ او نیز همان سخنانی گفت خواهد شهد که
دربارۀ عیسی گفت شد(یعنی ادعای قتآ او را کردند درحالیک زنده بود) ،سهنتی از

مشابهی را نیز طوسی روایت کرده ک آن نیز از طریهق «علهی بهو ابهیحمهزه بطهائنی»
روایت شده استا(طوسی۲۴۲۲ ،ا ،ص )6۲چنانک م حظ میشود ،شباهت قهائم و
یوسف در ایو روایت «زندانی شدن» اسهت که آن را در تبیهیو معنهای غیبهت در
دیگر روایات آوردهاندا چنیو مضمونی دستکم از دیدگاه امامیان پذیرفت نیست؛ زیهرا
قائم مدعای امامی هرگز طعم حبس را نچشیده و بر همیو اساس طوسی ضمو تأکیهد
بر همیو نکت  ،سجو را از معنای اللی و حقیقی آن ک زندان است انصراف داده و به
عدم امکان دسترسی ب او معنا کرده استا(همانجا) اما با توج ب نقآ ایو روایهات از
طریق واقفیان ،ب نظر میرسد ک از ایو لحاظ شباهت مذکور ب مهتو روایهات الهلی
افزوده شده است؛ چنانک لدوا روایت زیهر را آورده و در آن شهباهتههای قهائم و
برخی انبیا کر شده ،اما سخنی از یوسف و زندان نیست و ب جهای آن غیبهت
برای موسی کر شده(لدوا۲793 ،ا ،ج ،۲ص )7۱۱ک معنهای آن نیهز در دسهترس
نبودن استا ب نظر میرسد ک نخستیو بار محد

واقفی «زرعة بو محمهد حضهرمی»

دست ب تحریف ایو روایت زده و شباهت قهائم بها انبیها را بها افهزودن شهباهت امهام
کاظم ب انبیا در مقام قائم نقآ کرده استا شاهد ایو احتمال روایتی است ک کشی
نقآ کرده استا او ضمو تأکید بر واقفی بودن زرعه نوشهت اسهت« :حسهو بهو قیامها
لیرفی گفت :از امام رضا پرسیدم :فدایت شوم پهدرت چه کهرد(و عهاقبتش چه
شد) گفت :او درگذشت چنانک پدرانش نیز درگذشتندا گفتم :پس با ایو حدیث که
زرعة بو محمد حضرمی برایم بیان کرده چ کنم ک از طریق سماعة بو مهران از امهام
لادا نقآ کرده است ک گفت :فرزندم(کاظم )پنس شباهت با انبیا :داردااا امام
رضا در پاسخ گفت :زرعة دروغ گفت است؛ حدیث سماعة ایوگون نیست که او
گفت  ،بلک امام لادا گفت بود :لاحب ههذا االمهر یعنهی قهائم پهنس شهباهت بها
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یوسف ب زندان افتادن و غیبت اوست و سنتی از محمد نیهز آن اسهت که بهر
سیرۀ پیامبر اس م به پها خواههد خواسهتااا(نعمهانی۲79۷ ،ا ،ص )۲63مضهمون
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انبیا دارد و نگفت بود فرزندم(کاظم )چنیو استا»(طوسی۲7۴1 ،ش ،ص)۴۷۷
6ـ .3تطبیق عناصر روایی عالمات ظهور مهدی موعود بر رخـدادهای تـاری ی
همعصر

استا(برای نمون نک :مفید۲۴۲7 ،ا ،ج ،۱ص 7۷3و  )7۷6از سوی دیگر ،اعتقهاد به
اینک قائم ب زودی ظهور خواهد کرد در آن سالها چنان در ا هان رخن کرده بهود که
حتی پس از آنک قیام نفس زکیه  ،محمهد بهو عبهداهلل حسهنی در سهال  ۲۴3هجهری
شکست خورد و خود او کشت شد ،بر اساس نقآهای تاریخی ،مردم امیدوار بودند که
قائم در فاللۀ  ۲3روز پس از کشت شدن او ظهور کندا(مفیهد۲۴۲7 ،ا ،ج ،۱ص7۷۴؛
مدرسی طباطبایی۲713 ،ش ،ص )۲6بنابرایو ،هنیهت شهیعیان آمهادگی کامهآ درک و
پذیرش روایاتی را داشت ک حواد قریبالوقو را ب مثابۀ نشان ههای ظههور در نظهر
میگرفتا در میان روایات ع مات ظههور ،شهماری از آنهها بها قیهد محتهوم ،چنهدان
شهرت یافتند ک با توج ب زمین های مهیها در میهان پیهروان امهام کهاظم ،انضهمام
برخی نشان های دیگر ب آنها ،موجب ایو تلقی میشد ک همۀ ایو روایات لادرشده
از جانب معصوم و پیشگویی ایشان استا
بررسی روایاتی ک از ع مات محتوم سخو گفت اند روشهو مهیسهازد که برخهی
نشان ها از جمل خروج سفیانی ،از اجزای اابت ایو روایات هستند؛ چنانک در روایتی
تصریح شده ک موضو خروج سفیانی امری حتمی است و قائم بدون خروج او ظهور
نخواهد کردا(حمیری۲۴۲7 ،ا ،ص )7۷۴حتی در نقلی آمده است ک امام لهادا
از برخی اقدامات شماری از پیروان خود در تمهیهد انتقهال قهدرت سیاسهی به ایشهان
برآشفت و تأکید کرد ک مگر اینان نمیدانند ک امر حکومت اهآ بیت زمانی محقق
خواهد شد ک سهفیانی کشهت شهود (کلینهی۲763 ،ش ،ج ،1ص )77۲بها ایهو حهال،
موضو سفیانی ،چ در روایات دینی و چ در نقآهای تاریخی ،چنهان آکنهده از ابههام
است ک داوری و نتیج گیری دربارۀ آن را تقریبا ناممکو سهاخت اسهتا از یهک سهو،
روایاتی حتمی بودن ظهور چنیو فردی را کهر مهیکننهد و از سهوی دیگهر در برخهی
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روایات نشان های ظهور پیش از امام کاظم در میهان شهیعیان مطهرح بهوده اسهت؛
چنانک شماری از ایو روایات ،ب نقآ از امام باقر یها امهام لهادا نقهآ شهده
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روایات از امکان وقو بداء ه طبق عقیدۀ شیع ه در خروج او سهخو گفته مهیشهودا
(نعمانی۲79۷ ،ا ،ص)777
ب هر حال ،با مرور حواد

تاریخی دورۀ فعالیت واقفیان ،رد پایی از شورش یکهی

و خود را «سفیانی» نامیدا( هبی۲۴7۷ ،ا ،ج ،۲7ص )77بهر ایهو اسهاس ،واقفیهان در
همساز نمودن برخی گزارههای تاریخی و انضمام آنها ب عنصهر سهفیانی در روایهات،
ب منظور تطبیق سفیانی کرشده در روایات بر شخص یادشده و در نتیج معرفهی امهام
کاظم ب عنوان قائم ،مظنون هستندا بنابرایو گروهی از روایات مربهو به شهورش
سفیانی ارتباطی وایق با دورۀ واقفیان داردا ع وه بر انتساب بیشهتر روایهات شهیع به
امامانی ک قبآ از واقفیان میزیستند(برای نمون نک :طوسی۲۴۲۲ ،ا ،ص ۴7۴ب بعد؛
نعمانی۲79۷ ،ا ،ص ۱۴۷ب بعد) نشان های دیگری در روایات سفیانی وجود دارد که
آن را با دورۀ حکومت عباسیان مرتبد میسازدا در برخی روایات تصریح شهده اسهت
ک سفیانی در دورۀ حکومت عباسی خروج خواهد کردا(مفیهد۲۴۲7 ،ا ،ج ،۱ص،761
 7۷۲و  )7۷۱از سوی دیگر ،اسامی امهاکو و قبایهآ و طهوایفی ماننهد حمهص(همهان،
ص ،)۲1۱قنسریو(لدوا۲793 ،ا ،ج ،۱ص ،)63۲دمشق(سیوطی۲71۷ ،ش ،ص،۴9
حدیث  )61کلب(همان ،ص ،۱3حدیث  ،)۲3قیس(همان ،ص ،۴9حدیث  )61و حتی
تصریح ب نام بنیعباس(همان ،ص ،6۴حدیث  )۲۲7نیز قرین ای بر ارتبا وایق گهزارۀ
سفیانی در روایات با دورۀ حکومت عباسیان استا ارتبا انکارناپذیر عنالر و اجهزای
موجود در روایات سفیانی با دورۀ شکآگیری واقفی و ده های پیش از آن ،هنگامی ک
در مقایسۀ شماری از روایات مورد توج قرار میگیرد ،فرضیۀ دخآ و تصرف واقفیهان
را در متو شماری از روایات سفیانی تقویت میکندا آنچ ب عنوان کامآکنندۀ ایو دایره
میتواند نقش مهمی ایفا کند ،وجود نام ارکهان و مشهاهیر واقفیه در اسهناد ایهوگونه
روایات استا
عنوان قتآ نفس زکی نیز کمابیش از عنالر اابهت روایهات ع مهات اسهت که در
برخی از روایات در کنار موضو خروج سفیانی کر شده استا گفت شهده اسهت که
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نوادگان خالد بو یزید بو ابی سفیان در دورۀ خ فت مأمون عباسی در دمشق قیام کرد
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وقتی محمد بو عبداهلل از نوادگان امام حسو در اواسد قرن دوم هجری در مدینه ،
علی منصور عباسی شورید ،ابتدا او را مههدی موعهود خواندنهد(مسهعودی۲763 ،ش،
ص ،)7۱۱اما چون در سال  ۲۴3هجری ب قتهآ رسهید ،علمهای خانهدانش گفتنهد وی

زیادی در جهت القای اینک وی نفس زکی بوده و قتآ او از رخدادهای آسهتانۀ ظههور
مهدی موعود است وضع و در میان مردم منتشر شد؛ مانند روایتهی که بها تصهریح به
کشت شدن نفس زکی در احجار الزیت مدین  ،جایی ک ایو نهوادۀ امهام حسهو در
آنجا ب قتآ رسیده بود و گران دانستو آن در مقایس با واقعۀ حره ،از بیعت بها مههدی،
ب فالل پس از آن خبر میدادا(سیوطی۲71۷ ،ش ،ص )61فرقۀ زیدی ک پس از قتهآ
محمد بو عبداهلل ب امامت او معتقد شده بودند ،بها همکهاری بنهی حسهو در وضهع و
انتشار ایو اخبار نقش داشتا(ابوخلهدون ،بهیتها ،ج ،۲ص۱77؛ مسهعودی۲7۷۴ ،ش،
ج ،7ص )777ازایورو ،سخو گفتو از قتآ نفس زکی در ع مات ظهور ،نوعی واکنش
عقیدتی با هدف جبران شکست جریان حسنی در قیام علی عباسیان بهود که توانسهت
ب عنوان یکی از عنالر اابت در میان روایات ع مات ظهور جایگاه یابدا واقفیان از ایو
ظرفیت غافآ نشدند و در تطبیق عنالر روایی بر مصادیق مهورد نظهر خهود در جههت
تثبیت واقفیگری ،در روایاتی ک وضع یا تحریف میکردنهد ،قتهآ نفهس زکیه را که
رخدادی معالر ب شمار میرفت ،نشانۀ ظهور قائم تثبیت میکردندا
از مهمتریو روایاتی ک میتوان انضمام برخهی عنالهر از نشهان ههای ظههور را به
«سفیانی» و «قتآ نفس زکی » مشاهده کرد ،اخباری است ک سفیانی ،قتآ نفهس زکیه و
چند نشانۀ دیگر را از ع مات محتوم قیام قائم کر کرده و بها مراجعه به سهند آنهها
می توان اسامی برخی از ارکان و مشاهیر واقفی را مشاهده کهردا بهرای نمونه در یهک
روایت ک علی بو ابیحمزه بطائنی از رهبران واقفی از امام لادا نقآ کرده ،وقو
پنس رخداد در آستان قیام قائم از ع مات ظهور کر شده اسهت :نهدا در مهاه رمضهان،
خروج سفیانی ،خروج خراسانی ،قتآ نفس زکی و فرو رفتو(سپاهی در زمیو)ا(نعمانی،
۲79۷ا ،ص )۱9۲از ایو میان ،س ع مت یعنی خروج سهفیانی ،خهروج خراسهانی و
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مهدی نبود بلک نفس زکی ای بود ک قتآ او نشانۀ ظهور مهدی موعود استا(ابهوالفرج
الفهانی۲76۱ ،ش ،ج ،۲ص )7۴۴بر ایهو اسهاس پهس از کشهت شهدن وی ،روایهات
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قتآ نفس زکی با گزارههای تاریخی دورۀ واقفی و پیش از آن انطباا داردا ایو روایهت
ضعف داللی دیگری نیز داردا بدیو نحو ک روایاتی ک از ع مات حتمی ظههور قهائم
سخو گفت اند ،علیرغم اینک در بیشتر آنها ب حتمی بودن تصریح شهده ،امها از نظهر

شعیب بو لالح و کف ،ب جای قتآ نفس زکی  ،خسف و ندای آسهمانی آمهده اسهتا
(طبری۲۴۲7 ،ا ،ص)۱6۱
مشاب همیو مضمون را یکی دیگر از سران واقفی  ،یعنی «زیهاد بهو مهروان قنهدی»
ب نقآ از امام لادا روایت کرده ک ع وه بر ندا ،سفیانی و قتآ نفس زکی  ،از چند
نشانۀ دیگر شامآ یمانی ،کف دستی ک بر آسمان پدیدار مهیشهود و وحشهتى در مهاه
رمضان ک خفت را بیدار گرداند و شهخص بیهدار را به وحشهت افکنهد و دوشهیزگانِ
پردگى را از پس پردههایشان بیرون کند ،سخو گفت استا ایو روایهت نهدا ،یمهانی و
کف دست را محتوم شمرده استا(نعمهانی۲79۷ ،ا ،ص )۱37زیهاد بهو مهروان نقهآ
دیگری نیز دارد ک در آن از نشان های حتمی سخو گفت و سفیانی و قتآ نفس زکی را
از ع مات محتوم کر کرده است ،اما در آن کری از یمهانی نیسهت و به جهای آن از
حتمی بودن قیام قائم سخو ب میان آمده اسهتا همچنهیو خسهف در بیهداء به عنهوان
ششمیو گزاره ب ایو روایت افزوده شده استا چنانچ قیام قهائم را به عنهوان حاداه
اللی از آن جدا کنیم ،پنس ع مت حتمی باقی خواهد ماند ک ب هر حهال بها روایهات
پیشیو تفاوت دارد و همچنان گویای اضطراب متو ایو اخبار استا(همان ،ص)۱31
عنصر سفیانی در روایات مربو ب قیهام قهائم ،همهواره در اخبهاری که از طریهق
واقفیان نقآ شده ،تکرار شده استا گاه در ایو اخبار ت ش شده است ک به لهراحت
نام عباسیان کر شود؛ چنانک علی بو ابیحمزه بطائنی از رهبران واقفی  ،خبهری را به
امام کاظم نسبت میدهد ک ب نظر میرسد نقش سفیانی در آن بسیار برجست شده
استا در ایو روایت خروج سفیانی از امور محتوم برشمرده شده و نابودی بنیعباس و
تجدید حکومت آنها بیان شده استا(همهان ،ص )777م زمهت نهامههای سهفیانی و
بنیعباس در ایو روایت ،فرضیۀ تطبیق سفیانی موعود روایات بر سفیانی قیامکننهده در
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دورۀ مأمون را تقویت کرده استا ضمو آنکه حاکمیهت مجهدد بنهیعبهاس از اخبهار
آحادی است ک نمیتوان بدان ملتزم شدا(اسماعیلی۲7۷1 ،ش ،ص )۱۷۷البت روایهاتی
با مضامیو دیگر دربارۀ بنیعباس وجود دارد ک برخی با واقعیات مسلم تعارض دارند؛

(نعمانی۲79۷ ،ا ،ص ۱۴9و  )777در برخی نیز بیهان واژگهانی چهون فهرج ،موجهب
اشتباه در برداشت شده است؛ مانند روایتی ک در آن امام لادا در پاسهخ یعقهوب
سراج ک پرسیده بود :فرج شیعیان شما کی خواهد بود فرمود :چون بنیعباس بها ههم
اخت ف کنندااا(کلینی۲763 ،ش ،ج ،1ص )۱۱۴ک ب گفتۀ مجلسی منظهور از فهرج در
ایو روایت گشایشی است ک با عزیمت امام رضا ب طوس در زمان اخهت ف بهیو
امیو و مأمون برای شیعیان ایجاد شدا(مجلسی۲۴7۴ ،ا ،ج ،3۱ص )۲17ب ههر حهال،
موضو احیای حکومت بنیعباس پس از زوال آن ،تنها در ایو روایهت آمهده و چنهیو
مضمونی در اخبار معصومان یافت نمیشودا
درمجمو  ،دربارۀ روایاتی ک از ع مات محتوم سخو گفت اند و در همۀ آنها قیهام
سفیانی و قتآ نفس زکی عنصر اابت ب شمار میروند ،دو احتمال را مهیتهوان مطهرح
کرد :احتمال اول آنکه آن دسهت از روایهاتی که در سندشهان نهام واقفیهان به چشهم
میخورد ،ب ویهه آنها ک حاوی عنالر مشترک رواییتاریخی مشکوک مانند خراسانی
هستند ،بر اساس روایات معتبر از سوی واقفیان تحریف شدهاندا احتمال دوم آن اسهت
ک همۀ روایاتی ک از ع مات محتوم سخو گفت انهد و نیهز اخبهار ههممضهمون آنهها
دربارۀ قیام قائم ،از جعلیهات واقفیه هسهتند که بهرای نزدیهک نشهان دادن قیهام امهام
کاظم ب عنوان قائم آلمحمد جعآ شده و به ائمه  نسهبت داده شهدهانهدا
گرچ نمیتوان حکم قطعی در ایو باره لادر کرد ،روایات مزبور غالبا ب امام بهاقر
و امام لادا نسبت داده شدهاند و در روایات ائمۀ بعدی ب ندرت میتهوان از ایهو
گزارههای مشترک رد پایی دیدا در ایهو لهورت ،احتمهال دوم قهوت خواههد یافهتا
همچنیو در لورت پذیرش احتمال دوم ،مؤیداتی از روایات میتوان ارائ کرد که بهر
اساس آنها احتماال مقصهود از سهفیانی در گروههی از اخبهار ،سهفیانی آسهتانۀ ظههور
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مانند حدیثی از امام رضا ک از ایشان دربارۀ از بیو رفتو سلطنت بنیعباس سهؤال
شده و ایشان در پاسخ آن را رد کهرده و فرمهوده اسهت :سهلطنت آنهها پابرجاسهتااا
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نخواهد بود؛ بلک روایات ،حاوی پیشگویی از سفیانی تاریخی است ک در زمان مأمون
شورش کرده بود و ائم  ب شیعیان خود هشدار دادهاند که در آن روزگهار به نهزد
اهآ بیت بروند و از تفرق و اقدامات خودسران دوری کننهدا شهاید مقصهود امهام

شیعیان خود تأکید کرده است ک همزمان با خروج فردی ب نام سفیانی ،زمین ای پهیش
خواهد آمد ک آنان باید از تفرق دوری کنند و گوش ب فرمان امام راسهتیو باشهندا در
یکی از ایو روایات ک در روضۀ کافی آمده امام لادا ب محمد بو سدیر گوشزد
میکند ک اى سدیر م زم خان ات باش و چون پ سى از پ سهاى خان بهاش(یعنهى
از خان بیرون مرو) و تا شب و روز آرامش دارند تو هم آرام و ساکت باش و چون ب
تو خبر رسید ک سفیانى خروج کرده(بىدرنگ) ب سوى ما کوچ کو اگرچ پهاى پیهاده
باشىا(کلینی۲763 ،ش ،ج ،1ص )۱63کر نشدن موضو قائم در ایو روایت ،احتمهال
هشدار امام را با اشاره ب فتنۀ واقفی تقویت میکندا
اما در روایتی دیگر ک اتفاقا یکی از مشاهیر واقفی ب نام فضهآ کاتهب نقهآ کهرده،
نشانۀ روشنی وجود دارد ک میتواند بیهانگر احتمهال تحریهف خبهر پیشهیو باشهدا او
میگوید :نزد امام لادا بودم ک نامۀ ابومسلم خراسانى را دریافت کرد و ب پیهک
گفت :نامۀ تو جواب ندارد از نزد ما بیرون شو ،ما شهرو کهردیم بها یکهدیگر آهسهت
سخو گفتو ،امام گفت :اى فضآ با هم آهست چ میگوییهد همانها خهداى عزوجهآ
براى شتاب بندگان شتاب نمیکند و ب راستى ک از جا کندن کهوهى از جهاى خهویش
آسان تر است از واژگون کردن حکومتى ک عمرش ب پایان نرسیده است؛ سپس گفت:
همانا ف ن پسر ف ن تا ب هفتمیو فرزند فه ن(یعنهى عبهاس) رسهید(یعنهى اینهان به
خ فت رسند) مو عرض کردم :پس چ نشان اى میان ما و شما است ،قربانت گهردم
گفت :اى فضآ از جاى خود حرکت نکو تا سفیانى خهروج کنهد ،در ایهو هنگهام به
سوى ما روی آورید ه س بار ایو ک م را تکرار کرد ه و ایو از نشان هاى حتمى(ظهور
قائم) استا(همان ،ص )۱۷3مسئلۀ قابآ توج در ایو روایت ایهو اسهت که خ فهت
هفتمیو فرد از بنیف ن ،پایان حکومت آنان عنوان میشود و از آن برمیآید ک جریهان
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واقفی در لدد القای ایو نکت بوده است ک امهام کهاظم پهس از خهروج سهفیانی
معالر واقفی قیام میکند و بسا حکومت عباسیان را پس از مأمون(ک هفتمیو خلیفۀ
عباسی و معالر دورۀ حیات سران واقفی بوده) در هم میپیچدا در ایو لورت خروج

بنیعباس مصادف با زوال آنها نبود و از ایو منظر نیز پیشگویی روایت خه ف واقهع
استا یادآور میشود ک بنوف ن در روایات ،کنای از بنیعباس استا(فهی
۲۴76ا ،ج ،۱ص)۴3۲

کاشهانی،

در روایتی ک مضمونی نزدیک ب خبر فوا دارد و در سند آن نام یکهی از مشهاهیر
واقفی یعنی عَلِی بْوِ ْحَسَوِ طَّاطَرِی ب چشم میخورد ،راوی از ارائۀ نامه چنهد تهو از
یاران امام لادا ب او خبر داده است ک در زمهان قیهامِ سهیاهجامگهان به رهبهری
ابومسلم خراسانی لورت گرفت و امام با خشم نام ها را بر زمیو کوبیده و گفت است:
وای بر اینان! مو امامشان نیستم! مگر نمیدانند ک بایهد ابتهدا سهفیانی برخیهزد و قتهال
کند (کلینی۲763 ،ش ،ج ،1ص )77۱اگر در نظر بگیریم ک در دوره پهس از شههادت
امام کاظم ،خروج فردی با عنهوان سهفیانی در دمشهق رخ داده بهود ،ایهو روایهت
میتوانست ب معنای قائم بودن امام کاظم و نزدیکی ظهور او قلمداد شودا
6ـ .4انضمام عناصر برگرفته از حوادث برجسته به روایات مهدوی
از دیگر اقدامات واقفیان در تثبیت واقفیگری ،دستبرد آنان در روایات مهدوی از طریق

افزودن عنالری برگرفت از برخی تحوالت مهم سیاسیاجتماعی در ایو روایهات بهوده
استا
یکی از عنالر یادشده ک بر اساس گزارههای تاریخی در روایات نقآشده از سوی
واقفیان مشاهده میشود عنوان «خراسانی» در ایو روایات استا موضهو خراسهانی در
برخی از روایات در کنار موضو سفیانی قرار گرفته اسهتا تقابهآ ایهو دو عنصهر در
شماری از روایات ،با در نظر گرفتو تقابآ تاریخی دو جریان عباسی و امهوی به ایهو
فرضی قوت میبخشد ک ایو عنصر در اار تحریف روایات مهدوی پدید آمهده اسهت؛
زیرا در مقابآ جریان اموی ک انتساب ب سفیان را افتخهاری بهرای خهود مهیدانسهت،
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فرماندهی جبهۀ عباسی را در عرلۀ نبردهای میدانی و نظامی شخصی بر عهده داشهت
ک شهرت او ب سبب فرماندهی سپاهیان گردآمده از خراسهان قهدیم« ،خراسهانی» بهودا
شکست سهمگیو امویان و پایان حکومت ایشان در دمشق از سوی عباسهیان ،مرههون

مهدوی راه یافتا خراسانی ،ایو سردار ایرانیااللآ سپاه خراسان ک متولد الفهان بود
ولی خود را فرزند سلید بو عبداهلل بو عباس معرفی میکهرد(لهفدی۲۴۱7 ،ا ،ج،۲1
ص۲6۱ه ،)۲63در میان خراسانیان مردی از اهآ بیت خوانده میشد(ابوکثیر ،بیتا،
ج ،۲7ص )۱1و چنانک از برخی روایات برمیآید ،به تشهیع علهوی گهرایش داشهت
استا(السند۲۴۱3 ،ا ،ص )66در لورت لحت چنهیو امهری ،بایهد جایگهاه وی در
ا هان شیعیان علوی قابآ توج بوده باشدا او پس از تشکیآ خ فت عباسی ،ب والیت
نواحی گستردهای از ایران منصوب شد ک ظاهرا ب دلیآ شهرت و محبوبیت فواالعهادۀ
وی ،خلیفۀ عباسی ب بهانۀ ادعای او در انتساب خود ب خاندان عباسی دست ب قتآ او
زده استا(لفدی۲۴۱7 ،ا ،ج ،۲1ص۲6۱ه )۲63شهرت فواالعادۀ ابومسلم خراسانی،
ب عنوان یکی از حواد قرن دوم هجری و قتآ او در آن عصر ،از ایو جههت ظرفیهت
پیوند با روایات مهدوی را دارد ک قیام عباسهیان رویکهردی منجهیگرایانه داشهتا از
سوی دیگر ،پس از قتآ ابومسلم ،در میان خراسانیان سخو از رجعت او بودا ازایهورو،
قیامهای شکآگرفت علی عباسیان در ماوراءالنهر خراسان ،بر محور شخصیت ابومسهلم
خراسانی و با عنوان قیام خراسانیان برپا میشد و همواره موجهب آزار دولهت عباسهی
میگردیدا ابومسلم ن تنها رهبر سیاسینظامی ،بلک پیشوای دینی خراسهانیان محسهوب
میشد و در زمان منصور و بعدها خیزشهای بسیاری در خهونخهواهی او رخ داد که
پیامدها و مشک ت بسیاری برای عباسیان ب وجهود آوردا(طقهوش۲717 ،ش ،ص)۴6
نمونۀ روشو آن گروهی از فرقۀ خرّمی  ،پیروان بابک خرّمی بودند ک پنداشتند ابومسلم
همان کسی است ک باید زمیو را پر از عدل و داد کند و کشهت شهدنش را به دسهت
ابوجعفر منصور تکذیب کرده و چشمبه راه ظههورش بودنهدا(حسهو سهعد۲7۷7 ،ا،
ص )۲1۴شاید منصور نیز بر ایو اساس و برای حفظ مشهروعیت سهاختگی حکومهت

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 21:37 +0430 on Wednesday May 15th 2019

سپاهیان سیاهپوش خراسان با فرماندهی ابومسلم خراسانی و در سایۀ پرچمههای سهیاه
آنان بودا چنانک حتی یادکرد ایو پرچمها با عنوان «رایات سود» خود نیز ب ب روایات

3۱2

پژوهی،سالدهم،شمار،بیستم،پاییزوزمستان931۷


لنامهحهیث
دوفص

بود ک تهاجم تبلیغاتى گستردهاى را براى پسرش دربارۀ اینک او مهدى منتظر است ،ب
راه انداختا(فاروا۲717 ،ش ،ص ۲3۷ب بعد) یکی از هواداران ابومسلم ،مقنع بود ک
در کنار او نقشی کوشا و مؤار در دعوت عباسی داشت و پس از قتآ ابومسلم ب دست

از سیاه و در اع ن مخالفت با دستگاه عباسی بر تو کرده بودنهد(ابو منظهور۲۴73 ،ا،
ج ،۷ص )۲۱1در تاریخ ب نام سفیدجامگان یا «مبیض » شهناخت مهیشهوندا(جعفریهان،
۲71۴ش ،ص )۱13ایوگون نقآهها حهاکی از آن اسهت که در بخهش گسهتردهای از
سرزمیوهای اس می ،موضو بازگشت و قیام ابومسلم خراسانی شهرت یافت بهودا به
نظر می رسد با توج ب وجود چنهیو زمینه هها و بسهترهایی ،قیهام افهرادی بها عنهوان
خراسانی از سمت خراسان ک از لحاظ جغرافیایی مشرا به د اسه می بهود ،همهواره
مورد توقع بوده و در روایات منجیگرایان نیز جایگاه پیدا کرده بودا
پیشتر روایت منسوب ب امام لادا ک علی بو ابیحمهزه بطهائنی از رهبهران
واقفی نقآ کرده و در آن ندا در ماه رمضان ،خروج سفیانی ،خروج خراسانی ،قتآ نفس
زکی و فرورفتو(سپاهی در زمیو) ب عنوان پنس ع مهت ظههور معرفهی شهده(نعمهانی،
۲79۷ا ،ص )۱9۲کر شدا درحالیک در روایاتی که سهخو از پهنس ع مهت اسهت،
اغلب ب جای خراسانی ،یمانی کر شده استا(همان ،ص۱37؛ لهدوا۲793 ،ا ،ج،۱
ص )63۲روایت طوالنی نقآشده ب واسطۀ ایو فرد و فرزندش «حسهو بهو علهی بهو
ابیحمزه بطائنی» از مشاهیر ایو فرق ک ب خروج خراسانی از مشهرا تصهریح کهرده،
میتواند در همیو راستا ارزیابی شودا در ایو روایت ب نقآ از امام باقر تأکیهد شهده
است ک قیام قائم متوقف بر اخت ف بنو ف ن(بنیعباس) است ک در هنگهام تشهتت و
اخت ف داخلی آنان ،خراسانی از سمت مشرا و سفیانی از سهمت مغهرب بهر ایشهان
خروج خواهند کرد و برای رسیدن ب کوف  ،هماننهد دو اسهب مسهابق بهر ههم پیشهی
خواهند گرفتا(نعمانی۲79۷ ،ا ،ص۱37ه )۱33کر اخهت ف داخلهی بنهیعبهاس در
روایت ،دقیقا آن را بر دورۀ اوج فعالیت واقفیان ،یعنی هنگامۀ اخت فات و درگیریهای
امیو و مأمون عباسی منطبق ساخت ک با توج ب قیام فردی با عنوان سفیانی در دمشق
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ک تقریبا مغرب محسوب میشود و قیامهای متعدد طرفهداران ابومسهلم خراسهانی در
مشرا ،نمیتوان در ایو تطبیق تر دیهد روا داشهتا همچنهیو تشهبی به اسهب مسهابق
(کفرسی رههان) گهاهی دربهارۀ یمهانی و سهفیانی(همهان ،ص773؛ طوسهی۲۴۲۴ ،ا،

در ایوگون روایات ،اخت ف امیو و مأمون خود نیز از عنالری است ک واقفیهان
از آن در تثبیت عقیدۀ خود بهرۀ کافی و وافی بردهانهدا ایهو رخهداد بها اوج فعالیهت
جریان واقفیگری همزمان شده بود و ازایورو آنان ت ش میکردنهد آن را به عنهوان
یکی از حواد

آستانۀ ظهور قائم قلمداد کنندا اندکی پس از شهادت امام کهاظم

هارونالرشید نیز در سال  ۲97هجری درگذشتا مرگ او برای نخستیو بار بنیعباس
را ک در قلۀ اقتدار بودند ،با بحرانی بزرگ و بینظیر روب رو ساختا امهیو و مهأمون
دو فرزند وی ،بر سر تصاحب قدرت با هم ب ستیز برخاستند و حکومت بنیعبهاس
با اخت ف و درگیری درونی مواج شدا پس از مرگ ههارون ،بها فرزنهد او محمهد،
ملقب ب امیو بعیت شدا عبداهلل مأمون ولیعهد امیو بود امها امهیو او را خلهع کهرد و
برای پسرش بیعت ستاندا(یعقوبی ،بیتا ،ج ،۱ص )۴37ایو اخت فات ک از سال ۲9۴
هجری آغاز شده بود ،سرانجام با قتآ امیو از سوی مهأمون در سهال  ۲91هجهری و
استی ی مأمون بهر بغهداد ،مقهر خ فهت امهیو پایهان یافهتا(ابواایهر۲713 ،ا ،ج،6
ص )۱1۱رد پای ایو رخداد را می توان در روایاتی ک ب واسهطۀ واقفیهان به امامهان
پیشیو منسوب شده مشاهده کردا در ایوگون روایات ،همچنیو دیگر عنالر روایات
مهدوی مانند سفیانی و خراسانی وااا نیز وجود دارندا روایت اخیر از مصادیق چنهیو
روایاتی بودا
الآ پیشگویی امامان از اخت ف داخلی میان بنیعباس را میتوان در روایهاتی که
گاه ب موضو فرج آل محمد اشاره داشت اند مشاهده کردا بهر ایهو اسهاس ،مسهئلۀ
اخت ف حکومت بنیعباس یا اخت ف در میان آنها هرگاه بدون اشاره ب قیهام قهائم و
در ارتبا با سفیانی بوده ،احتماال ناشی از سوء برداشت از واژگان و عبارات امیدبخش
مانند «لَا تَرَوْنَ مَا تُحِبُّونَ حتّیااا :آنچ را دوست دارید نخواهید دید تا اینک ااا» بهوده و
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راویان و مؤلفان مصادر روایی ،ب اشتباه آن را بر قیام قائم تطبیق دادهاندا در ایو لورت
باید گفت ک سران و مشاهیر واقفی با آگاهی از چنیو پیشگوییهایی ،فرج مهورد نظهر
امامان را ک دربارۀ والیت عهدی امام رضا بوده ،بر قیام قریبالوقو قهائم مهدعای

زمان والیتعهدی ایشان داللت داردا مانند روایتی که در آن ،زمهان اخهت ف بنهیفه ن
(بنیعباس) و اشتقاا حکومت(امیو و مأمون) را هنگام وقهو آنچه دلخهواه شهیعیان
است(یعنی والیتعهدی امام رضا و گشایش در امهر شهیعیان) بیهان نمهوده اسهت
(همان ،ص )۱۲7درحالیک برخی آن را قیام قائم و فرج ناشی از آن دانست اند و اتفاقها
در پایان روایت بروز اخت فات و خروج سهفیانی ههم ههمزمهان بها اخهت ف داخلهی
عباسیان کر شده ک میتواند بر تفرقۀ میان شیعیان در جریان واقفهیگهری و شهورش
فردی ملقب ب سفیانی در دمشق تطبیق داده شودا مجلسی نیز در شرح روایتی از امهام
رضا ک «ع مات الفرج» را بیان کرده ،مینویسهد :اولهیو ع مهت فهرج در سهخو
ایشان اشاره ب اخت ف امیو و مأمون است ک آغاز تزلزل بنهیعبهاس بهودااا همچنهیو
سخو ایشان ک دربارۀ سال  ۱77هجری گفت :یفعآ اهلل ما یشاء ،اشاره ب شدت تعظیم
مأمون نسبت ب آن حضرت و طلب ایشان ب خراسان و ورودشان در سال  ۱7۲هجری
ب آن دیار استااا(مجلسی۲۴7۴ ،ا ،ج ،3۱ص )۲1۴ب هر حال آنچ از طریق واقفیان
نقآ شده و موضو قیام قائم را ب ایوگون ع مات پیوند زده ،مشکوک و محهآ تأمهآ
استا شاهد مطلب آنک مضمون روایتی ک مجلسی آن را ب والیتعهدی امام رضها
تفسیر کرده و در آن سخنی از قائم نیست ،در میان مضمون روایت طهوالنی علهی بهو
ابیحمزه بطائنی و فرزندش حسو با الفاظ مشهاب دیهده مهیشهود ،درحهالیکه در آن
تصریح ب قیام قائم شده استا با ایو ولف باید گفت ک واقفیان روایت مورد بحهث
را بر اساس روایت دال بر والیتعهدی امام رضا وضع کردهاندا
نمون ای دیگر از ایوگون روایات ،خبری است ک «حسو بو علی بو ابیحمهزه» از
طریق پدرش ب امام لادا نسبت داده ک قیام قائم را پس از اخهت ف بنهیعبهاس
دانست استا در ایو روایت تصریح شده است ک بنهیعبهاس در اوج حکومهت خهود
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خود ،یعنی امام کاظم تطبیق داده و مصادره ب مطلوب کردهانهدا درحهالیکه ایهو
روایات غالبا ب موضو هجرت امام رضا ب خراسهان و گشهایش امهر شهیعیان در
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دچار اخت ف میشهوند و ایهو اخهت ف به زوالشهان مهیانجامهدا(نعمهانی۲79۷ ،ا،
ص )۱67مضمون ایو خبر ،ب لراحت بهر ههمزمهانی اخهت ف عباسهیان و قیهام قهائم
پافشاری کرده است ،درحالیک اخت ف مزبور با مرگ امیو در سهال  ۲91هجهری به

نتیجه
شماری از روایات مهدوی از طریق سران فرقۀ واقفی نقآ شده استا با بررسی داللهی
ایو روایات چنیو ب نظر میرسد ک واقفیان با جعهآ و تحریهف گروههی از روایهات
مهدوی ،در لدد آن بودهاند ک امام کاظم را به عنهوان قهائم آلمحمهد معرفهی
کنندا بر اساس ایو روایات ،سران واقفی با هدف تثبیت جایگاه ایو فرق  ،روایاتی را ب
امامان پیشیو نسبت میدادند ک مضامیو آنها ،ب لراحت یا تلویحا بیانگر قهائم بهودن
امام کاظم بودا بررسی داللی ایو روایات نشان میدهد ک آنان برای رسیدن ب ایو
هدف ،ب وضع روایاتی ک لراحتا امام کاظم را قائم و مهدی موعود کر میکهرد
اقدام کرده بودندا همچنیو ب همیو منظور در شهماری از روایهات ،خصولهیات امهام
کاظم ب روایات موجود دربارۀ قائم افزوده شده بودا از سهوی دیگهر در برخهی از
روایات مهدویت ،عنالر روایی ع مات ظهور قائم ،از جمله خهروج سهفیانی و قتهآ
نفس زکی  ،بر مصادیق تاریخی همعصر دورۀ واقفی  ،یعنی خروج فهردی در دمشهق بها
عنوان سفیانی و کشت شدن یکی از نوادگان امام حسو ب دسهت عباسهیان تطبیهق
داده شده استا ضمو آنک در مواردی نیز عنالر برگرفت از حواد برجست در همان
دوران ،مانند قیام فردی ب نام خراسانی ،ک ب نظر میرسهد همهان ابومسهلم خراسهانی
بوده و نیز بروز اخت ف در میان خاندان بنیعباس ک ناظر ب اخهت ف امهیو و مهأمون
عباسی بوده ،ب روایات موجود مهدوی منضم شده و بدیو ترتیب ایو روایات تحریف
شدهاندا از آنجا ک شماری از سران فرق واقفی  ،در عیو فساد مهذهب از نظهر رجهالی
توایق شدهاند ،شمار زیادی از ایوگون اخبار از سوی عالمان شیع معتبر تلقی گردیهده
و در منابع امامی راه یافت است؛ درحالیک آنان گمان نبردهاند ک منظور از قائم در ایو
گروه از روایات امام کاظم بوده استا ازایورو گرچ بخشی از ایو اخبار از سهوی
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پایان رسید و پس از آن عباسیان لدها سال حهاکم شهدند و در نهایهت نیهز منقهرض
گردیدند ،اما قائم ظهور نکردا
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عالمان شیع شناسایی و رد شده ،اما برخی از آنها ب عنهوان روایهات معتبهر به منهابع
امامی راه یافت و تثبیت شده استا
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