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نعمتاهلل صفری فروشانی

[تاریخ دریافت69/40/40 :؛ تاریخ پذیرش]69/49/51 :

چکیده
واقفه یکی از گرایش های شیعی است که محدثاا شدیعی بده وود آ روهآ اندث اداکن
آهباه واقفه بحث های فراوانی شث است مباحثات گرو های آیگر شیعی با این گدرو از
محثاا که با هویکرآ واقفیانه هوایات ها نقل میکرآنث ،آهخ ه برهسی اسدت از ایدنهو آه
این احقیق برهسی می کنیم که واقفه چگ نه از هوایات آه مباحثات خ آ بهر مدیبرآندث
اعثاآ بسیاهی از هوایات واقفه آه منابع شدیعی نقدل شدث اسدت کده ب دشهدایی از ر
مرب ط به مباحثات و منازعات این گرو از محثاا با امامیه است؛ اما به شکلی آه مندابع
وای گرفته است که بیا گر مفه م واقعی خ آ نیست برخی هاهکاههدای مناسد بدرای
کشف مفه م حقیقی این هوایدات ،عبداهت اسدت از :برهسدی آاآ هدای مندابع هودا ی و
فهرستنگاهی آهباهة هاویا  ،شناسایی وریدا هدا و سلسدله هاویدا واقفدی کده آه ایدن
مباحثات فعا یت آاشته انث و کشف اهاباط بین گرایشهای اعتقاآی این هاویا بدا محتد ا
و مضامینی که آهباه امام ،امامت ،غیبت ،قائم و نقل کرآ انث از اینهو آه این احقیدق
با مطا عه و برهسی انثیشه و فعا یت های یکی از واقفیدا بده ندام عبدثا کریم بدنعمدرو
خثعمی ،هوایات مباحثهگ نه واقفیه ها با استفاآ از هوشهای هودا ی ،حدثیثی و اداهی ی
برهسی کرآ ایم این احقیق ب شی از وریا های واقفه و گ نهای از هوایدات ر هدا ها بدا
عن ا هوایات مباحثهای شناسایی و معرفی کرآ است
کلیدواژهها :واقفیه ،امامیه ،عبدالکریم بنعمرو خثعمی ،مباحثات درونشیعی ،روایات.
* دانشجوی دکتری تاریخ اهلبیت ،مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره (نویسنده مسئول)taghi.zakeri@yahoo.com .
* استاد گروه تاریخ جامعه المصطفی العالمیهnsafari8@gmail.com .
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مقدمه

واقفه پس از درگذشت امام کاظم

تأکید کردند که امام کاظم
را از ظلم و جور نجا

امام رضا

شکلل گرتکت .عکدهای از اصکاا

آ ضرکر

هما قائم است و او است که ظهور خواهد کرد و زمکی

خواهد داد (نوبختی .)۱۴ :۴۱۴۱ ،در مقابل ایک جریکا اصکاا
را پکس از امکام ککاظم

قرار داشتند که امامت آ ضرکر

را پذیرتتکه

بودند .انگیزه های مختلفی را برای اصرار واقفیا بکر توقکا امامکت در امکام ککاظم

را یکاد ککردهانکد ککه در

میتوا یاتت؛ منابع تاریخی دسته ای از وکالی امام ککاظم

اموالی که در اختیار داشتند و متعلق به امام بود ،خیانت کردند و بکه ایک ترتیکل ضلقکه

اولیه واقفه را تشلیل دادند (طوسی .)۱64- ۱64 ،۱6۴ :۴۱۴۱ ،واقعیت ای است که جز ایک
طیاِ دل به دنیا داده اصاا

دیگری بودند که تات تأثیر تبلیغا

پیدا کردند و بر اساس روایاتی که دربکارة امکام ککاظم
رسیدند که آ ضرر

شکنیده بودنکد بکه ایک بکاور

هما قائم است و امامت امکام رضکا

نوبختی .)۱8 :۴۱۴۱ ،اصاا

امام رضا

به تبلیغا

واقفه به آنها گرایش

را انلکار کردنکد (نک:..

واقفه واکنش نشا دادند و از هما

آغاز ،مباضثاتی بی واقفه و قطعیکه «ککه بکه درگذشکت امکام ککاظم

رضا

و امامکت امکام

قطع داشتند» (هما  ،)4۱- ۱۴ :شلل گرتت (ن :..هما  .)۱۴ ،مسکئله درخورتوجکه

ای است که هرچند قطعیه با واقفیانی که انگیزه های مالی داشتند ،مباضثاتی داشکت ککه

برخی از آنها به صراضت در منابع شیعی نقل شده است (ن :..ضمیکری،)4۱۱- 458 :۴۱۴4 ،
ارتباط قطعیه با واقفیا دیگر هرگز قطع نشکد .آنهکا در مسکائل گسکتردهای بکهویکهه در
مباضث تقهی با یلدیگر در ارتباط بودند و بسیاری از بزرگا امامیه از مشایخی روایکت

نقل کرده اند که به واقفه گرایش داشتند؛ یلی از مشایخ مهمِ بزنطی (از اصاا
امام رضا

خکا

) خثعمی واقفی بود (ن :..صفار488 ،۴8۱ ،۱4 ،۱5 :۴۱۴۱ ،؛ کلینی،86۴ /۴ :۴۱۴4 ،

 .)۴4 ،4 /4واقفیا نیز از میراث علمی امامیه بهره میبردند ،مانند ضمید ب زیاد واقفی که
اکثر اصول را روایت کرده است (ن :..طوسی .)۴55 :۴۱8۴ ،در واقع عبار «واقفکی ثقکه»
1

که در منابع رجالی و تهرست نگاری اولیه شیعه بسیار به چشم میخورد (نک :..نجاشکی،

 4۱ ،۱۴ ،4۱ ،8۴ :۴465و  ،)45گواه بر ای است که ای گونه مادثا در عی واقفی بکود ،
شخصیت های مورد اطمینانی بودند و اصاا

امامیه با آنها داد و سکتد علمکی داشکتند.
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اصاا

بزرگ امامیه از ای واقفیا روایا

بسیاری نقل کرده اند و ای نقل روایکتهکا

مناصر به قبل از واقفی شد آ مشایخ نیست؛ مانند روایت مامد بک همکام اسکلاتی

(امامی) از ضمید ب زیاد (واقفی) در الغیبة (ن :..نعمانی 8۴۱ ،۴4۱ ،۴54 ،۴5۱ :۴4۱4 ،و .)8۱4
درخ ورتوجه است که گرایش واقفی راویا شیعی مناصر به زمکا شکللگیکری واقفکه

نیست ،بلله تا مد ها بعد و ضتی در زما غیبت ،واقفیانی بودند ککه مکد هکا بعکد از
زما شلل گیری واقفه پا به عرصه وجود نهادند و میا آنها و امامیه همواره داد و سکتد
علمی برقرار بود .البته جز روایا
گزارشی از مباضثا

مباضثا

اندکی که در منابع به صور

پراکنده موجود اسکت،

واقفه و امامیه در منکابع شکیعه یاتکت نمکیشکود .ضکال آنلکه ایک

از زما شلل گیری واقفه تا مد ها پس از غیبت صغری مطکر بکوده اسکت.

عنوا کتا ها و نوشتهها یی که واقفه در تأیید مذهل خود نوشتهاند و نیز ردیههایی که
امامیه و دیگرا بر واقفه نگاشتهاند ،از ای مطلل ضلایت میکند .برخی کتا هایی ککه

واقفه در زما های مختلا در تأیید باورهای خود نوشکته انکد عبکار

اسکت از :کتکا

عبداهلل ب جبله ب ضیا اللنانی (م  8۴۱ق ).با عنوا الصفه تی الغیبه علی مذهل الواقفه

(نجاشی ،)8۴6 :۴465 ،کتا

اضمد ب ضسک قکزاز بصکری بکا همکی عنکوا (همکا ،)4۱ :

کتا های علی ب ضس طایی معکرو

بکه طکاطری ،از بزرگکا واقفکه و اسکتاد ضسک

ب مامد ب سماعه (م  864ق ،).در موضوع امامت و غیبت (هما  2.)85۱- 855 :در مقابل،
امامیه نیز کتا های مختلفی در ردّ واقفه در زما های مختلا نگاشتهاند ،ماننکد :جعفکر

ب مامد ب اسااق بجلی (هما  ،)۴8۴ :هارو ب عبدالعزیز اللاتکل (همکا  ،)۱4۱ :ضسک
ب موسی ب خشا

(هما  )۱8 :که طوسی وی را از کسانی دانسکته اسکت ککه از امامکا

روایتی نقل نلرده اند (طوسی ،)۱8۴ :۴444 ،اسماعیل ب علی ب اسکااق نکوبختی (نجاشکی،

48 :۴465ک  ،)4۴ضس ب موسی نوبختی (م بعد از  4۴۴ق( ).هما  ،)64 :ضسکی بک علکی
بزوتری (هما  )6۱ :که طوسی او را نیز از کسانی دانسته است که از اماما روایتکی نقکل
نلرده اند (طوسی )۱84 :۴444 ،و مامد ب اضمد بک عبکداهلل ککه نجاشکی بکا یک .واسکطه

کتا های او را دریاتت کرده است (نجاشی .)4۱4 :۴465 ،همه اینها کتابی بکا عنکوا الکردّ
است نیکز
علی الواقفه داشتهاند .تارس ب ضاتم قزوینی که از غالیا عصر امام هادی
کتابی با عنوا الردّ علی الواقفه داشته است (هما  .)4۴۴ :عناوی ای نوشتهها در مجموع
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به وجود نزاعهایی بی واقفه و امامیه و دیگر گروههای شیعه داللت دارد .ایک نکزاعهکا
گاهی شد
دوازدهم

بیشتری می یاتت؛ شکهاد

امکام عسکلری

و آغکاز دورا غیبکت امکام

یلی از ای نقاط اوج بود .در زما غیبت امام دوازدهم

ای مباضثکا

به قدری گسترده شد و استمرار یاتت که شیخ طوسکی (م  ۱6۴ق ).را متقاعکد سکاخت

بخش چشم گیری (ضدود  8۴صکفاه) از کتکا

کتا های واقفه با عنوا تی نصرة الواقفه اختصا

الغیبکة خکود را بکه مکرور بکر یلکی از
داده ،به آ پاسخ دهد؛ ایک کتکا

تألیا ابومامد علی ب اضمد العلوی از واقفیا معاصر با ضس ب مامد بک سکماعه (م

 864ق ).است که اوایل غیبت صغری را نیز درک ککرده اسکت( 3طوسکی.)۱4- 68 :۴۱۴۴ ،
چنا که پیشتر ،گرایش اکثر سادا

موسوی به واقفه و طع آنها بکه شکریا رضکی (م

 ۱۴6ق ،).وی را بر آ داشت تا ضم نگارش کتا خصکائ

االئمکه ،مکذهل امکامی

خود را اعالم کند و به معاندا خویش پاسخ دهد (ن :..شریا رضی.)44- 4۱ :۴۱۴6 ،
در ای تاقیق سعی شده است برای آغاز پیگیکری مباضثکا

واقفکی-امکامی گکامی

برداشته شود ،چراکه میتوا زوایکای دقیکق تکر و بیشکتری را از ایک مباضثکا

یاتکت؛

هر دو طر

مباضثکه

مباضثاتی که به گونه ای پنها در منابع جای گرتته اسکت و در نگکاه اول بیکانگر مفهکوم
و اقعی خود نیست .ناگفته نماند مراد از روایا

مباضثهای ،روایا

نیست بلله در ای پهوهش تقط روایاتی که واقفه در مباضثه با گروههای مخالا خکود

به کار میبردند ،شناسایی و بررسی شکده اسکت .در ایک تاقیکق ایک نکوع روایکا

روایا

مباضثهگونه نامیدهایم.

بررسی راویا  ،قبل از مطالعه روایا

را

اهمیت دارد .با بررسی راویا و گرایشهکای

آنها و سلسله نقل روایاتشا  ،میتوا بکه جریکا هکایی دسکت یاتکت ککه در مباضثکا

پیش گفته نهفته بوده است؛ روایا آنها ضامل مفاهیم خاصی است ککه در نگکاه ابتکدایی
پنها می ماند .در ایک تاقیکق یلکی از واقفیکا در دورا شکللگیکری واقفکه بکه نکام
عبداللریم ب عمرو خثعمی و نقش او در مباضثکا

بکی واقفکه و امامیکه بررسکی شکده

است .همچنی به ای سؤالها پاسخ داده شده است که در زما هکای بعکد ککدامیک .از

روایا

مباضثا

او در مباضثا

خود از روایا

واقفی-امامی استفاده میشد و کدامی .از جریا های واقفکی در
خثعمی بهره میبردند.
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معرفی خثعمی

عبداللریم ب عمرو ب صالح خثعمی کسی است که روایا

امام کاظم

و

بسیاری از امام صادق

نقل کرده است (نجاشی .)8۱5 :۴465 ،او ساک کوته بود (اب غرایری:۴46۱ ،

۴۴۱؛ طوسی )44۱ ،84۱ :۴444 ،و از مشایخ متعددی روایت شنید؛ چنا که راویا متعکددی
نیز از او روایت شنیدهاند (نک :..خکویی 6۱ /۴ :۴۱۴4 ،و  .)6۱او بکه واقفیکا پیوسکت و در
امامت امام کاظم

توقا کرد و امامت امام رضا

را نپذیرتت (ن :..نجاشکی:۴465 ،

8۱5؛ طوسی .)44۱ :۴444 ،با وجود ای  ،امامیه او را طرد نلردند و راویا مهم و مطرضکی
چو اضمد ب مامد ب ابینصر بزنطی ،از اصاا
جزء طبقه سوم اصاا

نزدی .امام رضا
4

اجماع است (طوسی ،)556 :۴۱۴۱ ،روایا

که گفتکه شکده

بسکیاری از وی نقکل

کرده است (نک :..صکفار .)5۴۱ ،488 ،۴8۱ ،۱4 ،۱5 /۴ :۴۱۴۱ ،نجاشکی (م  ۱5۴ق( ).نجاشکی،

 )8۱5 :۴465و اب غرایری (م  ۱5۴ق( ).اب غرایری )۴۴۱ :۴46۱ ،او را از همپیمانکا (مکوالی)

قبیله خثعم میدانند ،اما برقی (م  84۱ق( ).برقی ،)۱۱ :۴4۱8 ،طوسی (م  ۱6۴ق( ).طوسکی،

 )4۴۱ :۴۱8۴و دیگرا وی را از اتراد ای قبیله ذکر کردهاند .دربارة او و زندگیاش اطالع
دی گری در منابع نیامده است .گفتنی است قبیله خثعم که تیکرهای از قبیلکه ننمکار اسکت،
قبل از اسالم از نواضی مرتفع و کوهستانی جنو

غربی جزیکرةالعکر

رانکده شکده ،در

جا های مختلا پراکنده شدند و زمانی که اسالم ظهور کرد به یم رتتنکد (بلکری:۴۱۴4 ،

 )64 ،5۱ ،۱۴ /۴و با ساخته شد کوته در سال  ۴4ق .عدهای از اتراد ایک قبیلکه در ایک
شهر ساک شدند (طبری.)۱۱ /۱ :۴4۱4 ،

5

لقل عبداللریم ،کرّام بود (طوسی555 :۴۱۴۱ ،؛ ابک غرکایری۴۴۱ :۴46۱ ،؛ طوسکی:۴۱8۴ ،

 .)4۴۱شاید همی لقل و گزارش اب غرایری (م  ۱5۴ق ).مبنی بکر اینلکه غکال
روایا

از او

بسیاری نقل کردهاند (اب غرایری ،)۴۴۱ :۴46۱ ،سبل شد تکا رجکالیِ شکیعیِ قکر

یازده ،شیخ عبدالنبی الجزایری (م  ۴۴8۴ق ،).عبداللریم را هما کسی بدانکد ککه ترقکه
غالی «کرامیکه» 6بکه او منتسکل اسکت (الجزائکری .)88۴- 88۴ /4 :۴۱۴۱ ،در منکابع موجکود
روایاتی را از ابوضمزه ثمالی (م  ۴5۴ق ).نیز نقل کرده است (ن :..کلینکی.)8۱۱ /8 :۴۱۴4 ،
پس او دورا امامت امام رضا

( ۴۱4-8۴8ق ).را هم درک ککرده اسکت و بنکابرای

دورا تعالیت وی در عرصه نقل روایت بیش از  45سال بوده است.
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جایگاه علمی خثعمی

خثعمی کتابی داشته است که نجاشی (نجاشی )8۱5 :۴465 ،و طوسکی (طوسکی)4۴۱ :۴۱8۴ ،

به آ اشاره کرده اما از عنوا آ خبر ندادهاند .البته طوسی گفته که خثعمی ای کتا
از امام صادق

روایت کرده اسکت (همکا ) .در طریکق نجاشکی (نجاشکی،)8۱5 :۴465 ،

عبیس ب هشام و در طریق طوسی ،بزنطی راوی کتکا

 .)4۴۱د ر منابع موجود ،روایا
روایا

را

خثعمکی هسکتند (طوسکی:۴۱8۴ ،

متعددی از ای دو راوی خثعمکی نقکل شکده اسکت .در

عبیس از خثعمی که با واسکطه (برقکی584 /8 ،۴6۱ /۴ :۴44۴ ،؛ صکفار۱4 /۴ :۴۱۴۱ ،؛

کلینی۴۱6 /8 :۴۱۴4 ،؛ ۴45 /5و )...یا بی واسطه (صکدوق۴48 :۴4۱۱ ،؛ همکو )۴4 :۴۱۴4 ،از امکام

نقل شده است ،گونه های مختلکا کالمکی (نک :..برقکی۴6۱ /۴ :۴44۴ ،؛ صکفار،

صادق

 ۱4 /۴ :۴۱۴۱و ،)...تقهی( ،ن :..کلینی ۴45 /5 :۴۱۴4 ،و )...اخالقی (برقی584 /8 :۴44۴ ،؛ کلینی،

 )۴۱6 /8 :۴۱۴4و ...یاتت می شود .می توا گفت روایا
اختصا

داده است .در ای روایا

قبولی عبادا

اعتقادی سهم بیشتری را به خود

با م رامینی مواجه هستیم از جمله :معرتت شکرط

است (برقی ،)۴6۱ /۴ :۴44۴ ،اماما  ،شیعیا و مابا خود را میشناسکند و

گاه مدعیا دروغی ِ مابت خود را تلذیل میکننکد (صکفار .)۱4- ۱۱ /۴ :۴۱۴۱ ،همچنکی

روایتی دربارة کیفیت دمیده شد رو در آدم (صدوق )۴48 :۴4۱۱ ،و اینله پیامبر
علم خود را به امام علی

خثعمی بیشتر روایا

کل

آموخت (صکفار ،)8۱۴ /۴ :۴۱۴۱ ،وجکود دارد .امکا بزنطکی از

تقهی (نک :..کلینکی5۴۱ ،5۴4 ،4۴۴ ،4۴4 ،8۱۱ /۱ ،84 ،۴4 ،4 /4 :۴۱۴4 ،

و )...و سپس اعتقکادی (نک :..صکفار 5۴۱ ،488- 484 ،۴8۱ ،۱4 ،۱5 /۴ :۴۱۴۱ ،و  )..نقکل ککرده
است .گفتنی است که بنابر گزارش نجاشی ،ای کتکا

امامیه روایت کردهاند (نجاشی.)8۱5 :۴465 ،

خثعمکی را عکدهای از اصکاا

خثعمی از مشایخ متعدد و با گرایش های تلری متنوعی روایکت شکنیده اسکت .امکا

بیشتری مصاضبت را با یایکی ابوبصکیر (م  ۴5۴ق ،).از اصکاا امکام بکاقر  ،امکام
و امام کاظم ( ،هما  )۱۱۴ :داشکته اسکت .بکر اسکاس مطالعکه کتکل اربعکه
صادق
ضدیثی شیعه ،وی با اضتسا

موارد تلراری ۱۱ ،روایت از ابوبصیر دریاتت کرده است

7

که بیشتر آ در مسائل تقهی است (ن :..اشکعری۴44 ،۴8۱ ،۴88 :۴۱۴۱ ،؛ کلینکی،4 /4 :۴۱۴4 ،

 848 /۱و  .)..بعد از ابوبصی ر ،خثعمی بیشتری روایت را از امام صادق

دریاتت و نقل
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8

کرده است .باید توجه داشت تعداد روایاتی که خثعمی گاه با ی .واسطه (ن :..اشکعری،

۴88 :۴۱۴۱؛ برقی 584 ،446 /8 ،868 /۴ :۴44۴ ،و )...و گاهی نیز بکا دو واسکطه (نک :..کلینکی،

 )۴۱۱ /۱ :۴۱۴4از امام صادق

نقل کرده ،بسیار چشمگیر اسکت .گفتنکی اسکت برخکی

مشایخ خثعمی گرایشهای غیرامامی داشتهاند؛ وی از راویای بکه نکام یزیکد بک خلیفکه

الاارثی الالوانی که واقفی بوده (طوسی ،)4۱6 :۴444 ،روایت نقکل ککرده اسکت (طوسکی،

454 /5 :۴۱۴4؛ همو)8۴۱ /8 :۴4۱۴ ،؛ چنا که از سماعه ب مهرا واقفکی نیکز (طوسکی:۴444 ،

 84 )444روایت ،با اضتسا

موارد تلراری ،در کتکل اربعکه ضکدیثی شکیعه ثبکت شکده

است 9.گفتنی است جماعة ب سعد الصائغ نیکز از مشکایخ غیرثقکه و خطکابیِ 10خثعمکی

(اب غرایری )۱6 :۴46۱ ،بوده است (ن :..کلینی.)86۴ /۴ :۴۱۴4 ،

در بی راویانی که از خثعمی روایت نقل کردهاند نیز شخصیتهای مهم و مطرضکی

از قطعیه و واقفه به چشم میخورند؛ مهکمتکری شخصکیتی ککه بیشکتری روایکت را از
خثعمی نقل کرده و در کتل اربعه ضدیثی شیعه ثبت شده است ،بزنطی است .وی یلی

از اصاا

نزدی .امام رضا

بوده اسکت .بکا اضتسکا

مکوارد تلکراری تعکداد ۴45

روایت از خثعمی در کتل اربعه موجود است که بزنطی آنها را از وی نقل کرده است.

11

بعد از وی ،در رتبههای بعدی ضس ب علی الوشاء ،جعفر ب مامد ب سماعه( 12م 864

ق( ).ن :..نجاشی ،)۱۴- ۱۴ :۴465 ،مامد ب سنا الزاهری ،مامکد بک ابکیعمیکر ،عبکداهلل

ب عبدالرضم االصم (غالی) ،ضس ب ایو

.)8۴4

ب ابیعقیلکه و ...قکرار دارنکد (نک :..همکا ،

بررسی گرایش واقفی خثعمی
دربارة واقفی بود خثعمی دیدگاه های متعارضی وجود دارد .برقی (م  84۱ق ).صاضل

قدیمیتری منبع رجالی موجود ،دربارة واقفی بود خثعمی سکخنی بکه میکا نمکیآورد
(ن :..برقی 8۱ :۴4۱8 ،و )۱۱؛ اما منابع دیگر عبارا صریای دارنکد .دیکدگاههکای مؤلفکا
شیعه دربارة واقفی بود خثعمی به چند دسته تقسیم می شود؛ گروهی نه تنها به واقفکی
بود خثعمی توجه دارند بلله اساسا وی را تردی خبیث یا دسکتککم تاقکد اعتبکار در

ضدیث قلمداد کرده اند .در رنس ای گروه طوسی قرار دارد .وی در رجال (طوسی:۴444 ،
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 ، )44۱خثعمی را واقفی خبیثی توصیا ککرده اسکت و در الغیبکة (طوسکی)64 - 6۱ :۴۱۴۴ ،

تصریح می کند که سرا دنیاطلل واقفه مانند علی ب ابیضمزه بطائنی و زیاد بک مکروا

قندی ،از اموالی که در آ خیانت کرده بودند ،به خثعمی بخشیده ،او را به خکود جلکل

کردند و به خدمت خود گرتتند .اب داود ضلی (زنکده در  4۴4ق( ).ضلکی )۱45 :۴4۱8 ،و

عالمه ضلی (م  486ق( ).ضلی )8۱4 :۴۱۴۴ ،نیز خثعمی را جزء گروه دوم مادثا  ،یعنکی

جزء مجروضا و مذموما دانسته اند .ضتی عالمه ضلی در تقه ،از عمکل بکه روایکا

پرهیز کرده (هما ) و در رجال نیز خاطرنشا کرده که در روایا

او

تقهی خثعمکی توقکا

ککرده اسکت (ضلککی .)۱4۴ /4 ،44۱ /8 :۴۱۴4 ،سکید علککی بروجکردی (م  ۴4۴4ق ).نیککز در
طرائا المقال میگوید « :از آنجا که خثعمی واقفی بود ،توقا و تدبر در روایا

است» (بروجردی.)8۱۱ /۴ :۴۱۴۴ ،

او الزم

در مقابل ای دیدگاه میتوا از مؤلفانی نام برد که خثعمی را در عی واقفکی بکود ،

ثقه می دانند .در رنس ای طیا نجاشی قرار دارد .وی توقا خثعمی بر امام ککاظم
را گزارش کرده است ،اما با عبار

«ثقة ثقة عکی » او را توثیکق مکیکنکد (نجاشکی:۴465 ،

 . )8۱5ای دیدگاه نجاشی در میا مؤلفا بعدی و متأخر شیعه طرتکدارانی یاتتکه اسکت.
اترادی نیز وثاقت خثعمی را با توجه به واقفی بود وی پذیرتتهاند؛ از آ جمله مامکد

ب ضس ب شهید ثانی (م  ۴۴4۴ق ).در شر استبصار
 .)۱۴مازندرانی (م  ۴8۴6ق ).در منتهی المقال (مازندرانی )۴۱5 /۱ :۴۱۴6 ،و نراقی (م ۴485
ق ).در شعل المقال (نراقی )۴۱۱ :۴۱88 ،نیز ای نظر را میپذیرند .از معاصرا نیز میتوا
است (شهید ثانی/6 ،844 /4 :۴۱۴۱ ،

مرضوم خویی (م  ۴۱۴4ق ).را نام برد؛ وی در مقام جمع بی دیدگاهها دربکارة خثعمکی
بر ای باور است که ظاهراً ضتی قول طوسی دربارة خثعمی و مراد از اینله او را خبیث

خوانده ،خبیث العقیده بود وی است ،زیرا او واقفی بود؛ از ای رو طوسی قصد نداشکته
است در اضادیث وی طع وارد کند .بنابرای ای قول با نظر نجاشی که خثعمی را ثقکة
ثقة خوانده است ،مناتاتی ندارد (غروی .)5۴۱ /۴5 :۴۱86 ،در پاسخ به خویی میتوا گفت

که طوسی در الغیبه منظور خود را از خبیث خواند خثعمی روش ساخته است و او را
در زمره کسانی می داند که با دریاتت امکوالی از سکرا واقفکه ،در خکدمت آنهکا درآمکد

(طوسی.)64- 6۱ :۴۱۴۴ ،
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دیدگاه دیگر دربارة خثعمی متعلق به اب غرایری است که در ای دیکدگاه مناصکر

به ترد است .وی دربارة خثعمی میگوید واقفه ادعا میکردند او از ایشا است و غال

نیز از او روایا

بسیاری نقل کرده اند (اب غرایری .)۴۴۱ :۴46۱ ،ایک نظکر ابک غرکایری

میتواند داللت بر مطالل مهمی داشته باشد که در ادامه بررسی میشود.

اتزو بر ا ینها ،دیدگاه دیگری دربارة خثعمی مطر است که اساسا با آنچکه تکاکنو

ذکر شد ،متفاو

است .گروهی معتقدند که خثعمی هرچند واقفی بود اما بعد از مکدتی

از وقا دست کشید و به امامت اماما دوازدهگانه معتقکد شکد .در میکا ایک گکروه از

مؤلفا شیعه میتوا مامدباقر وضیکد بهبهکانی (م  ۴8۴5ق ).را نکام بکرد .وی بکا ذککر

روایاتی ،نتیجه می گیرد که خثعمی به امامت اماما دوازدهگانه معتقد شده اسکت (وضیکد

بهبهانی ،بیتا . )8۱6 :مرضوم خویی نیز ای روایا

را ذکر کرده است ،اما به دلیل مجهکول

و ضعیا بود راویا  ،موثق نمی داند و داللت برخی از ای روایا

نظر نمیپذیرد (ن :..خویی6۱ /۴۴ :۴۱۴4 ،ک .)64

مازندرانی در منتهی المقال ،ای

را بر مطلل مکورد

رنی بهبهانی را برگزیکده اسکت (مازنکدرانی/5 :۴۱۴6 ،

 .)858چنا که نمازی شاهرودی نیز (م  ۴۱۴5ق ).در مستدرکا

علم رجال ایک قکول را

می پذیرد که خثعمی پس از مدتی واقفی بود  ،به امامت اماما دوازدهگانه معتقکد شکده
است (نمازی شاهرودی.)۱5۱ /۱ :۴۱۴8 ،

گفتنی است که در منابع ،جز تنها روایتی که از ضس ب علی ب ابیضمزه از خثعمی

یاتت شده (نعمانی ،)44 :۴4۱4 ،هیچ ارتباطی بی سکرا دنیاطلکل واقفکه و خثعمکی پیکدا

نشده است.

دیدگاه رجالیان متقدم دربارة خثعمی
با مردود دانست دوازده امامی بود خثعمی میتکوا گفکت دربکارة وی بکا سکه دیکدگاه
روبه رو هستیم .ضقیقت ای است که در بی روایا خثعمی ،روایاتی هست ککه بکدو
تردید برای دتاع از واقفه ،در زما های مختلا استفاده شده است .یلی از ای روایکا

را طوسی در الغیبه از کتا

تی نصرة الواقفه نقل میکند (طوسی .)5۱ :۴۱۴۴ ،اگکر توثیکق

مالم و اسکتوار نجاشکی دربکارة خثعمکی در دسکت نبکود ،دیکدگاه طوسکی مبنکا قکرار
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می گرتت؛ اما به نظر می رسد اصرار نجاشی بر ثقه بود خثعمی با عبار
(ن :..نجاشی )8۱5 :۴465 ،ابهام برانگیز است و اضتماالً نکاظر بکه اخکتال
خثعمی است و نجاشی نخواسته است آنها را بیکا کنکد .عبکار

«ثقة ثقة عی »

دیکدگاه دربکارة

ابک غرکایری دربکارة

خثعمی را نیز نمی توا نادیده گرتت .به نظر میرسکد وی بکا عبکار

«الواقفکه تدعیکه»

(اب غرایری ،)۴۴۱ :۴46۱ ،به ای مسئله اشاره می کند ککه اعتقکاد واقفکه دربکارة خثعمکی،
دیدگاه ضقیقی خثعمی را نشا نمیدهکد .بررسکی روایکا

خثعمکی مکیتوانکد زوایکای

بیشتری از مسئله را روش سازد .با بررسی روایاتی از خثعمی که ضاوی مطالبی دربکارة
امامت ،مهدویت ،قائم ،غیبت و ...بود ،نتایج درخورتوجهی به دست آمد؛ برخی روایا

خثعمی به گونه ای در منابع جای گرتتهاند که در نگاه ا ول و بدو در نظر گرتت گرایش
خثعمی و راویا دیگر آ  ،به نظر نمیرسد مربوط به دیدگاه واقفه باشد؛ امکا توجکه بکه

گرایش های راویا  ،مفهوم دیگکری را بکه دسکت مکیدهکد و ایک روایکا
منازعا

را در زمکره

واقفیه علیه امامیه قرار می دهد .مسئله درخورتوجه ای است که سلسکله اسکناد

بعری از ای روایا

به خثعمی ختم می شود ،یعنی شخصی ککه در نهایکت روایکت را

به طور مستقیم از امام نقل میکند ،خثعمی اسکت (نک :..عیاشکی ،۴۱- ۴۱ /8 :۴4۱۴ ،نعمکانی،

44 :۴4۱4؛ ضلی .)۴۴5 :۴۱8۴ ،با توجه به ای روایا
دانست .در برخی روا یا

خثعمی را میتوا نظریهپرداز واقفکه

دیگر ،خثعمی تنها یلی از راویا میانه سلسله سکند اسکت و

روایت را اتراد دیگری به طور مستقیم از امام نقل میکنند (نک :..نعمکانی۴44 ،۴48 :۴4۱4 ،

و .)...ای گونه روایا

را اغلل اتراد و طیاهای خاصی نقل کردهاند.

در چند سلسله سند که روایاتی در دتاع از واقفه دارند ،خثعمی نیز قکرار دارد؛ ایک

جریا ها اغلل راویانی دارند که به واقفی بود معرو

و مشهور هستند اما یلی از آنها

نه تنها به واقفی بود معرو نیست و تنهکا راوی واقفکی شکناختهشکده در آ خثعمکی
است ،بلله از طریق آ  ،روایاتی متعارض و متناقض نقل شده است؛ یعنی چند روایکت

دربارة اعتقاد خثعمی به اماما دوازدهگانه از ای طریق نقل شده است؛ هرچند روایکاتی

نیز از آنها به دست آمده که به اعتقادا

واقفه بسیار شبیه است.

به هر ضال خطها و جریا هکای مختلفکی در مباضثکا

و منازعکا

واقفکی -امکامی

تعالیت داشته اند و تعالیتشا تا غیبت صغری استمرار داشته است .همچنکی خدشکه در
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اسناد برخی روایا
روایا

و متناقض بود ماتوای برخیشکا  ،نشکا مکیدهکد ککه تمکام آ

از هویت واقعی برخوردار نیستند و اضتماالً ساخته و پرداختکه منازعکهکننکدگا

واقفی بودهاند.

بررسی روایات واقفیانه

منظور از روایا واقفیانه روایاتی است که گرایش واقفکی داشکت راوی در آ روایکت
آشلار می شود .در دو روایت از خثعمی میتوا به وضو گرایش وی را به واقفه دیکد
که البته کمتر مورد توجه قرار گرتته است .یلی از ای روایا را عیاشی (م  48۴ق ).از
نقل مکیکنکد ککه در
کرّام خثعمی نقل کرده است .وی در ای روایت از امام صادق
روز قیامت هفت قبه از نور یاقو

سبز و سفید برپا خواهد شد و در هر قبکه امکام هکر

عصری با اهل زما خود خواهد ایستاد و امام ،دوستا و دشمنا خکود را از هکم جکدا
کرده ،آنها را به بهشت یا جهنم میترستد (عیاشی .)۴۱- ۴۱ /8 :۴4۱۴ ،تصریح ایک روایکت
به بر پا شد هفت قبه برای اماما هر عصر ،اضتماالً به اعتقاد به توقکا بکر امکام هفکتم
(امام کاظم ) اشاره دارد و از روایا واقفه است .امکا عیاشکی سکند روایکت را ذککر

نلرده و تنها به نام کرّام (خثعمی) که روایت را از امام صادق
کرده است.

نقل مکیکنکد ،بسکنده

روایت دیگری که به صراضت به اعتقاد واقفه اشاره میکند ،روایتی است که طوسی
در کتا الغیبه از کتا تی نصرة الواقفه نقل میکند که درصدد اثبا اعتقاد بکه توقکا

بر امام کاظم

است .ای روایت را خثعمی از ابوبصیر نقل میکند که امام صادق

ترمود« :ترزندم اباالاس (امام کاظم

) که مدتی را در بند و ضبس بنی تال خواهکد

بود ،از دست آنها رهایی یاتته ،دست یلی از ترزندا خود را گرتتکه ،بکه ککوه رضکوی

خواهد رتت» .طوسی در پاسخ به ای روایت میگوید که اگر معنای ظاهری ای روایت
پس از اولی باری که از ضبس
مدنظر باشد ،ای روایت کذ است؛ زیرا امام کاظم

خارج شد چنا نلرد و بار دوم که به ضبس رتت از آ خارج نشکد .همچنکی در ایک

روایت هیچ گاه گفته نشده است کسی که دست ترزند خود را میگیرد و به کوه رضوی

می رود ،هما قائم خواهد بود (طوسکی .)5۱ :۴۱۴۴ ،واقفه از ای روایت در تأیید گکرایش
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خود استفاده کرده است .ای روایت را ابومامد الصیرتی نیز از خثعمکی شکنیده و نقکل

کرده است (هما )  .مقصود از ابومامد صیرتی در ایک روایکت ظکاهرا ضسک بک علکی
الوشاء است که البته طبق گزارش نجاشی از اصاا

امام رضا

و از بزرگکا امامیکه

است (نجاشی .)4۱ :۴465 ،اما طوسی گوید وی از جمله کسانی بود که مدتی واقفی بود و
سپس به امامت امام رضا

طوسی از کتا

واقفه در ای کتا

ای روایا

معتقد شد (طوسی .)4۴ :۴۱۴۴ ،به هکر ضکال طبکق نقکلهکای

تی نصرة الواقفه  ،چند روایت دیگر نیز از ابومامکد صکیرتی در تأییکد
یاتت می شود (هما  ۱6 :و  .)۱4نلته درخورتوجه ای است که به جز

واقفیانه ،روایت دیگری که ضس الوشاء در طریکق آ باشکد و بکا عبکار

ابو مامد الصیرتی از او یاد شده باشد ،در منابع یاتته نشده است.

ت .روایاتی نیز از خثعمی وجود دارد که به سبل گرایش اعتقادی راویا آ  ،ضکائز

اهمیت است .یلی از آنها روایت ضس ب علی ب ابیضمزه بطائنی از خثعمی است ککه

مانند پدرش از سرا واقفه شناخته می شود (نجاشی .)46- 44 :۴465 ،ای روایت در منکابع

به گونه ای جکای گرتتکه اسکت ککه گویکای گکرایش واقفیانکه نیسکت .ضسک بک علکی
نقل کرده است که اگر شما بر زبا خود

ب ابیضمزه از خثعمی و وی از امام صادق

مسلط بودید و در بی شما تقیه رعایت میشد ]و میتوانستید ضفظ سکرّ کنیکد[ ،هرآینکه

م سخ می گفتم (نعمانی .)44 :۴4۱4 ،ای سخ ضاکی است از تأکیکد واقفکه بکر اینلکه
شیعیا با ضفظ نلرد اسرار ،باعث شدند قائم بود امام کاظم

به صور

همگانی و با صراضت بیا نشود.

(طبق عقیده واقفکه)

یلی دیگر از ای ت.روایت ها ،روایتی است که واقفیا آ را نقل کردهاند .نعمکانی

از روایتی یاد می کند که آ را مامد ب همام از ضمید ب زیاد کوتی از ضس ب مامکد

ب سماعه از اضمد ب ضس میثمی از زائده ب قدامه از عبکداللریم خثعمکی نقکل ککرده
از قائم یکاد شکد و آ ضرکر
است .در ای روایت آمده است که نزد امام صادق
ترمود « :چگونه چنی است در ضالی ککه هنکوز تلک .نگردیکده تکا گفتکه شکود قکائم
درگذشته یا هالک شکده اسکت .»...از آ ضرکر

(استدارة الفل ).چیست؟ ترمود« :اختال

سکؤال شکد مکراد از گردیکد تلک.

بی شکیعه» (نک :..همکا  .)۴54 :بکا توجکه بکه

سلسله سندی که ذکر شد ،می توا گفت که ایک روایکت از دسکتاویزهای واقفکه بکوده
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است .مطلل نخست دربارة ای سلسله سند ای اسکت ککه غیکر از ابک همکام و زائکده

ب قدامه همه راویا واقفی هستند .ضمید ب زیاد کوتی واقفی ثقکه دانسکته شکده اسکت

(نجاشی .)۴48 :۴465 ،هرچند که دربارة ضسک بک مامکد بک سکماعه ابومامکد اللنکدی
الصیرتی (م  864ق ).گفته شده تقیه ثقه ای است اما از بزرگا و شیوخ واقفه بوده و در

وقا عناد داشته است (ن :..هما  .)۱۴- ۱۴ :اضمد ب ضس میثمی نیز از واقفه است (ن:..

هما 4۱ :؛ طوسی )448 :۴444 ،و در زمره اترادی است که کتا

کردهاند (ن :..نجاشی.)85۴ :۴465 ،

اب ابیضمزه بطائنی را نقل

با ای وصا می توا گفت واقفه که درگذشت امام کاظم

نقل چنی روایاتی انلار زنده بود امام کاظم

را انلار میکردند ،بکا

و اختالتی را ککه بکی شکیعه در ایک

مسئله پیش آمده بود ،از نشانههای نزدی .بود قیام قائم جلوه میدادنکد .درخورتوجکه
است که زائدة ب قدامه از اصاا

سجاد

امام باقر

است (ن :..طوسی )۴46 :۴444 ،که از امام

نیز روایت نقل کرده است (ن :..ابک قولویکه86۴ :۴456 ،؛ خکویی- 8۴5 /4 :۴۱۴4 ،

 ،)8۴۱اما او را جزء اصاا

امام صادق

ذکر نلردهاند .در ایک صکور

میتواند از طبقه بعد از خود یعنی خثعمی ،روایتی را که از امام صادق
شنیده و برای طبقه پایی تر از او یعنی میثمی نقل کرده باشد؟

او چگونکه

نقل مکیکنکد

گذشته از ای ت.روایتها ،میتوا خطها و جریا هایی را یاتت که روایکا

آنهکا

مفهوم ویهه ای به خود میگیرد .یلی از اینها روایت موسی ب سعدا از عبداهلل ب قاسکم
ضررمی از خثعمی است .نجاشی میگوید عبداهلل ب قاسکم ضرکرمی بکه ککذا

معرو

غکالی

بود (نجاشی .)886 :۴465 ،طوسی نیز بر واقفی بکود او تأکیکد مکیکنکد (طوسکی،

 .)4۱۴ :۴444اب غرایری هم وی را غالی متهاتت توصیا میکند (اب غرایری.)4۱ :۴46۱ ،

اب غرایری دربارة موسی ب سعدا نیز میگوید در مذهل وی غلو بوده اسکت (همکا :

 .)۱۴چنا که نجاشی وی را ضعیا در ضدیث توصیا کرده است (نجاشکی.)۱۴۱ :۴465 ،
روایا

ای دو نفر از خثعمی به صور

مادود در منابع نقل شده است ،به طوری ککه

ظاهراً سه روایت ولی در واقع دو روایت یاتته شده است .ای روایا
از باث را روش سازد .در یلی از ای روایا  ،از امام صادق

میتواند زوایایی

نقل شده است ککه:

« قائم هفت سال ضلومت خواهد کرد که برابر بکا  4۴سکال شکما خواهکد بکود» (طوسکی،
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 .)84۱ :۴۱۴۴اکنو ای روایت مد نظر نیست اما ضرّ عاملی (م  ۴۴۴۱ق ).در االیقاظ مک
الهجعة بالبرها علی الرجعة روایتکی در بکا رجعکت ذککر ککرده اسکت ککه از طریکق
پیش گفته نقل شده است .در آ روایت آمده است« :هیچ امامی نیست مگر اینله با اهکل
زما خویش خو

و بد آنها باز خواهد گشت تا اینله مؤم و ککاتر را جکدا سکازد»

(ضر عاملی.)46۴ :۴468 ،

ای روایت در واقع بخشی از روایتی است که در منابع قدیم تنها در کتا مختصکر
البصائر ضس ب سلیما ضلی (قر هشتم) یاتت شد .در آ روایت مفصل ،خثعمکی از
امام صادق

نقل می کند « :ابلیس تا یوم الوقت المعلوم مهلت داده شده است که ای

روز غیر از قیامت و مربوط به همی دنیا است و در ای روز ابلیس بکا همکه سکپاهیا

خود از زما خلقت آدم ظهور خواهد کرد» .در بخشی از ای روایت آمده اسکت« :ایک

آخری بازگشت امیرالمؤمنی خواهد بود»؛ در ای هنگام است که برای راوی (خثعمی)

سؤال پیش میآید که آیا ای بازگشتها چندی بار خواهد بکود؟ ککه پاسکخ مکیشکنود:

«آری ا ینها چندی بازگشت است و هیچ امامی نیسکت مگکر اینلکه بکا او خکو

و بکد

مردما زما خویش باز خواهند گشت تا اینله خداوند مکؤم را بکر ککاتر پیکروزی و

نصر

بخشد» (ضلی .)۴۴5- ۴۴4 :۴۱8۴ ،با توجه به خطی که ای روایت را نقل کرده ،ای

اضتمال قوی مطر است که ای روایت ،واقفیانه بوده و مورد استناد آنها قرار میگرتتکه

است و اضتماالً می خواستند از باث رجعت در اثبا

بازگشت امکام ککاظم

(ضتکی

اگر درگذشته باشد) استفاده کنند ،هما گونه که بر اساس ای روایت امامکا درگذشتة
دیگر نیز نه ی .بار بلله چندی بار بازخواهند گشت ،پس امام ککاظم

درگذشته باشد ،باز خواهد گشت.

هکم هرچنکد

ای جریا  ،روایا دیگری نیز در تأیید واقفه دارند که شایسته توجه است .در ایک
خصو می توا از روایتی یاد کرد که از همی جریا اما از شخصی غیکر از خثعمکی
صادر شده است؛ موسی ب سعدا از عبداهلل ب قاسم ضررمی و وی از شخصی به نکام

ابوسعید خراسانی نقل کرده است:
به امام صادق

عرض کردم مهدی و قائم یلی هستند؟ ترمود :آری .پرسکیدم:

از چه رو مهدی نامیده شده؟ ترمود :به ای دلیل که هدایت میکنکد بکه هکر امکر
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خفی و پنها  ،و قائم نامیده شده زیرا او قیام میکند بعد از اینله مکیمیکرد (بعکد

ما یمو )؛ او به امر عظیمی قیام میکند (طوسی.)۱4۴ :۴۱۴۴ ،

ای نلته مهم است که ای گونه روایا به ناوی در منابع موجود جای گرتته است
که هیچ مفهومی از دیدگاه واقفیا از آ به دست نمیآید.

روایت دیگری که سلسله راویانش اهمیت دارد ،اضمد ب علکی الامیکری از ضسک
ب ایو از خثعمی نقل کرده است .طوسی اضمد ضمیکری را جکزء کسکانی ذککر ککرده
است که از اماما روایتی نقل نلردهاند (طوسی )۱۴۱ :۴444 ،و ضمید ب زیاد (واقفی ثقکه)

که پیشتر درباره اش ذکری به میا آمد ،از وی روایت نقل کرده اسکت (همکا ) .طوسکی
ذککر ککرده اسکت (همکا )445 :؛ وی
ضس ب ایو را نیکز از اصکاا امکام ککاظم
صاضل کتابی به نام نوادر بود که طوسی از طریق ضمیکد (اضتمکاالً ضمیکد بک زیکاد) از
اضمد ب علی الامیری از ضس ب ایو به آ دست یاتته است (طوسی.)۴8۱ :۴۱8۴ ،
چنا که مالضظه شد هیچکدام از ای دو (اضمد ضمیکری و ضسک بک ایکو ) جکزء
واقفه دانسته نشده اند .با ای وصا میتوا گفت روایا ای سلسله رویه ثابتی ندارند.

در دسته ای از روایا ای سلسله از خثعمی گفتکه شکده اسکت ککه امامکا دوازده تک
خواهند بود .از طر دیگر دسته ای از روایا وجود دارد که اگر از منظر واقفیا به آ

نگریسته شود ،میتوا جنبههای واقفیانهای در آ یاتت .در ادامه روایکا

بررسی میکنیم.

در روایتی از خثعمی از مفرل ب عمر از امام صادق

ایک خکط را

نقل شده است که خداونکد

سال را  ۴8ماه آترید و شکل و روز هکر ککدام  ۴8سکاعت هسکتند و مکا  ۴8ماکدثث

13

خواهیم بود (نعمانی .)۱۱ :۴4۱4 ،ای مرکمو ککه امامکا  ۴8ماکدثث خواهنکد بکود ،در
روایت دیگری از ای خط نیز نقل شده است (هما ) .ذکر ای روایکت در منبعکی چکو
الغیبة نعمانی ،در ضالی که منابع قبلی یادی از آ نلردهاند و واقفکی بکود خثعمکی نیکز

مسئله مسلمی است ،قدری تأملبرانگیز است؛ خصوصاً با توجه بکه اینلکه از ایک خکط
روایا

دیگری نیز آمده است که مجموعاً مفهومی متفاو

چنی آمده است که امام صادق

دارند .در یلی از آ روایا

ترمود« :کسی که ادعکای مقکام مکا یعنکی امامکت را
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داشته باشد ،کاتر است (یا مشرک ،بنا بر تردیکد راوی)» (همکا ۴۴5 :کک  .)۴۴۱در روایکت

دیگری آمده است:

اگر کسی ضق را در اهل بیت

بداند و به ضالل و ضرامکی ککه از طریکق آنهکا

تبیی شکده اسکت ،پایبنکد باشکد و در عکی ضکال ککه امامکت را خکارج از اهکل

بیت

به تشخی

نمی داند اما به سبل اختالتی که بی شیعه به وجود آمکده اسکت ،قکادر
امام نباشد و به هر کسی که سرا شیعه بکر او اجتمکاع کننکد و امکام

بدانند ،معتقد شود؛ چنی شخصکی اگکر از دنیکا بکرود در جاهلیکت مکرده اسکت

(هما .)۴44- ۴4۱ :

در روایت دیگری که استثنائاً اضمد ضمیری در سلسله راویا آ قکرار نکدارد ،نقکل

شده است که امام صادق

از دو چیز نهی ترمود :از ریاست و از اینله کسی را بدو

داشت ضجتی نصل کنکی و هرچکه او بگویکد تصکدیق کنکی (صکدوق .)۴6۱ :۴۱۴4 ،ایک

قطعیکه را
روایت می تواند یادآور ای مسئله باشد که واقفه در آغاز امامت امام رضکا
طرتداری میکردنکد
متهم میکردند به اینله بدو داشت ضجت ،از امامت امام رضا

(طوسکی .)68 :۴۱۴۴ ،از روایا
برد .صفار در بصائر الدرجا

دیگر به ویهگیهای دیگری در ای سلسله مکیتکوا پکی
(صفار )۴8۱ /۴ :۴۱۴۱ ،و کلینی در اللکاتی (کلینکی/۴ :۴۱۴4 ،

 )86۴روایتی را از طریق بزنطی از خثعمی و او از راویای به نام جماعة بک سکعد نقکل
کرده است که «خداوند کریم تر از آ است ککه اطاعکت از بنکدهای یعنکی امکام را بکر
بندگا خود واجل کند و اخبار زمی و آسما را از او در هر شل و روز پنها بدارد».

ای دو منبع ،روایت را در همی نقطه به پایا می رسانند؛ اما طبق گزارش نعمانی که از

طریق مذکور (یعنی اضمد ضمیری از ضس ب ایو

از خثعمی) نقل ککرده اسکت ،ایک

روایت ادامه ای هم دارد .در ادامه آمده است« :سپس اباالاس موسی امکام ککاظم
است؛ کتا ملنو ککه
ترمود :ای صاضل کتا علی
آشلار شد و امام صادق

خدا می ترماید« :الیمسه إال المطهرو »» (نعمانی .)486- 484 :۴4۱4 ،درسکت اسکت ککه در
ای روایت به امامت امام کاظم

تصریح شده است ،اما آنچه تأملبرانگیز اسکت ایک

است که همی سلسله نقل کرده است« :امام صادق

ما را بر ضذر میداشت از اینله
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نام قائم را بر زبا آوریم و باعث آشلار شد او شویم» (همکا  .)۴5۴- ۴58 :جکای سکؤال

است که چرا امام صادق

 ،واقفی ای را که در عرصه منازعا

واقفی-امکامی تعالیکت

دارد ،از ذکر نام قائم در آ زما نهی میکند و ایک نهکی چکه مفهکومی دارد .در ادامکه
همی روایت آمده است« :قائم غیبتی خواهد داشت ککه در آ گفتکه مکیشکود او مکرده
است و در آ زما  ۴8علم براتراشته خواهد شد ،به طوری ککه ضکق از باطکل شکناخته

نخواهد شد؛ ای

در ضالی است که امر ما از خورشید تابا نورانیتر است» (هما ).

به هر ضال آگاهی از سابقه واقفی بود خثعمی و تعالیت طیاهای مختلکا واقفکی

برای انتشار عقائد خود ،باعث می شود نتوا بدو تردید به ایک روایکا

همی رو به نظر می رسد باید در روایا
ای سلسله از امام صادق

نگریسکت .از

دیگر ای سلسله نیز تردید کرد .در روایتکی از

نقل شده است« :هرگاه قائم قیام کند مردم خواهنکد گفکت

ای چگونه ممل است در ضالی که چند سال است استخوا های او هم پوسکیده شکده

است» (هما  .)۴55 :ضال آنله در روایت مهم دیگری نقل کردهاند« :صاضل ایک امکر دو
غیبت خواهد داشت که در دومی ظهور خواهد کرد ،پس اگر کسی نزد تو آمد و گفکت
که دستش را از خاک قبر او تلانده است یعنی خودش در تکدتی وی شکرکت داشکته

است  ،باور مل !» (هما .)۴48 :

آخری روایتی که می توا از ای سلسله نقل کرد ای است که خثعمی نذر خکویش

را برای امام صادق

پاسخ مشخ

بازگو می کند ،مبنی بر اینله تا قیام قائم روزه بگیرد؛ امام

در

میکند که روزها یی که در سفر است و دو عید قربا و تطر و ...را نباید

روزه بگیرد (کلینی .)۴۱۴ /۱ :۴۱۴4 ،سؤال ایک اسکت ککه آیکا واقفکیای ککه در منازعکا

واقفیانه تعالیت دارد ،نمی تواند از ای روایت برای دتاع ا ز توقا بر امامت و قائم بود

بهره برداری کند؟ آیا جز ای است که او با ای روایت میتوانست چنکی
امام کاظم
جلوه دهد که قیام قائم ،نزدی .به آ زما خواهد بود؟
نتیجه
از آنچه گذشت میتوا نتیجه گرتت که منازعا
روایا

درو مذهبی شیعه بیشتر بر پایه نقکل

بوده است .طرتدارا گرایشهای مختلا ،گرایش اعتقادی خود را بکه روایکاتی
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منتسل می دانستند و در دتاع از اعتقادا

خکویش بکه آ اسکتناد مکیکردنکد .در منکابع

موجود به ای مسئله توجه نشده است که ناقال ای گونه روایا  ،با توجه به منازعکا

واقفه و امامیه ،چه انگیزه ای از نقل آ داشتهاند؛ البتکه ایک بکیتکوجهی دالیکل خکود را
داشته است که ای تاقیق درصدد بررسی آ نبکود .بکا بهکرهگیکری از اطالعکا

منکابع

رجالی و تهرستنگاری شیعه دربارة اتراد و راویا اضادیث ،میتوا گونهای از روایا
را با عنوا روایا

منازعه ای شناسایی کرد .شناسایی ای گونکه از روایکا

در شکناخت

بهتر سلسله راویا و تهم دقیقتر آموزههای اماما شیعه ،بسیار مؤثر خواهد بود.

پینوشتها
 . 1در جاهای مختلفی از رجال نجاشی به ای اتراد اشاره شده است؛ در صفاه  8۴ابراهیم ب ابیبلر و
برادرش اسماعیل 4۱ ،ضسی ب ابیسعید الملاری ۱۴ ،ضس ب مامد ب سماعه 4۱ ،اضمد ب ضس
میثمی و  45اضمد ب ابیبشر السراج (ن :..نجاشی 4۱ ،۱۴ ،4۱ ،8۴ :۴465 ،و .)45
 .2ضس ب مامد ب سماعه واقفی نیز کتابی با عنوا الغیبه داشته است (نجاشی.)۱۴- ۱8 :۴465 ،
 .3دربارة عصر زندگانی راوی ن :..انصاری.http://tusi.kateban.com/post/2297 :۴4۱5 ،
 . 4اصاا اجماع اصطالضی در علم رجال امامیه که به گروهی از راویا در سدههای  8و  4ق .گفته
می شود .ویهگی ای گروه آ است که در نگاه عالما رجال هر روایتی از آنا به طریق صایح نقل
شده و راویا از اول سند تا یلی از اصاا اجماع مورد اعتماد باشند آ روایت صایح است و
عمل به آ الزم خواهد بود و مالضظه اضوال آنا و یا راویا ما بی آ ها و امام الزم نیست .برای
مطالعه درباره اصاا اجماع ن :..انصاری.۴۴۱ – ۴۴5 /۱ :۴44۱ ،
 .5برای مطالعه دربارة قبیله خثعم ن :..ناجی.۴۱۱- 8۴۴ /۴5 :۴4۱۴ ،
« .6کرامّیه» از ترق سنت و جماعت بودند و از ابوعبداللّه مامد ب کرام ب عرّا ب خزامة ب براء (م
 855ق ).پیروی میکردند .برای مطالعه در ای باره ن :..مشلور.464 :۴448 ،
 . 7ن :..مرکز تاقیقا کامپیوتری علوم اسالمی (نور) ،نرم اتزار درایه النور ،نسخه  ۴/8قسمت «اسناد».
 .8ن :..هما .
 .9ن :..هما .
 . 10یعنی از پیروا ابوالخطا غالی.
 . 11ن :..مرکز تاقیقا کامپیوتری علوم اسالمی (نور) ،نرم اتزار درایکه النکور ،نسکخه  ۴/8قسکمت
«اسناد».
 .12واقفی معاند در وقا.
با ترشتگا رابطه دارند ،سخ آنا را میشنوند و از آنها
 .13منظور از مادث آ است که اماما
ضقایقی دریاتت میکنند.
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منابع

اب غرایری ،اضمد ب ضسی ( .)۴46۱رجال ،تاقیکق :مامکد رضکا ضسکینی ،قکم :دار الاکدیث،
اول.

اب قولویه ،جعفر ب مامد ( .)۴456کامکل الزیکارا  ،تاقیکق :عبکد الاسکی امینکی ،نجکا :دار
المرترویه ،اول.

اشعری ،اضمد ب مامد ب عیسی ( .)۴۱۴۱النوادر ،تاقیق :مدرسه امکام مهکدی
امام مهدی

 ،اول.

انصاری ،ضس (« .)۴44۱اصاا
دتتر دائره المعار

اجماع» ،در :دائره المعار

.۴۴۱- ۴۴5

بزرگ اسالمی ،ج ،۱

 ،قکم :مدرسکه

بزرگ اسکالمی ،تهکرا  :انتشکارا

انصاری ،ضس ( .)۴4۱5ضلقه کاتبا  ،بزرگداشت شیخ طوسی. http://tusi.kateban.com/post/2297 ،

برقی ،اضمد ب مامد ب خالد ( .)۴4۱8الطبقا
انتشارا

دانشگاه تهرا  ،اول.

(رجال برقی) ،تاقیق :ضس مصکطفوی ،تهکرا :

برقی ،اضمد ب مامد ب خالد ( .)۴44۴المااس  ،تاقیق :مادث جکالل الکدی  ،قکم :دار اللتکل
االسالمیة ،دوم.

بروجردی ،سید علی ( .)۴۱۴۴طرائا المقال ،تاقیق :سید مهدی رجایی ،قکم :کتابخانکه آیکت ا...
مرعشی نجفی ،اول.

بلری ،عبداهلل ب عبدالعزیز ( .)۴۱۴4معجم ما استعجم مک االسکماء الکبالد و المواضکع ،تاقیکق:
مصطفی سقا ،بیرو  :عالم اللتل ،سوم.

الجزائری ،شیخ عبدالنبی ( .)۴۱۴۱ضاوی االقکوال تکی معرتکة الرجکال ،تاقیکق :موسسکه الهدایکة
الضیاء التراث ،قم ،ناشر :ریاض الناصری ،اول.

ضر عکاملی ،مامکد بک ضسک ( .)۴468االیقکاظ مک الهجعکه بالبرهکا علکی الرجعکه ،تاقیکق:
سیدهاشم رسولی ماالتی ،تهرا  :نوید ،اول.

ضلی ،اب داود (ضس ب علی ب داود) ( .)۴4۱8رجال ،تهرا  :دانشگاه تهرا  ،اول.

ضلی ،ضس ب سلیما ( .)۴۱8۴مختصکر البصکائر ،تاقیکق :مشکتاق مظفکر ،قکم :موسسکة النشکر
االسالمی ،اول.

ضلی ،ضس ب یوسا ( .)۴۱۴۴خالصة االقکوال (رجکال) ،تاقیکق :مامکد صکادق باکر العلکوم،
نجا :دار الذخائر.
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ضلی ،ضس ب یوسا ( .)۴۱۴4مختلا الشیعه ،تاقیق :موسسه نشر اسالمی ،قم :موسسکه نشکر
اسالمی وابسته به جامعه مدرسی ضوزه ،دوم.

ضمیری ،عبداهلل ب جعفر ( .)۴۱۴4قر
اول.

االسناد ،تاقیق :موسسه آل البیت ،قم :موسسه آل البیکت،

خویی ،سید ابوالقاسم ( .)۴۱۴4معجم رجال الادیث ،مرکز نشر الثقاتة االسالمیة ،پنجم.

شریا رضی ،مامد ب ضسی ( .)۴۱۴6خصائ
امینی ،مشهد :آستا قدس رضوی ،اول.

االئمکه علکیهم السکالم ،تاقیکق :مامکدهادی

شهید ثانی ،مامد ب ضس ( .)۴۱۴۱استقصاء االعتبار تی شکر االستبصکار ،تاقیکق :موسسکه آل
البیت

 ،قم :موسسه آل البیت

 ،اول.

صدوق ،مامد ب علی ب بابویه ( .)۴4۱۱التوضید ،تاقیق:هاشم ضسکینی ،قکم :جامعکه مدرسکی ،
اول.

صدوق ،مامد ب علی ب بابویه .)۴۱۴4( ،معانی االخبار ،تاقیکق :علکی اکبکر غفکاری ،قکم :دتتکر
انتشارا

اسالمی وابسته به جامعه مدرسی ضوزه علمیه قم ،اول.

صفار ،مامد ب ضس ( .)۴۱۴۱بصائر الدرجا  ،تاقیق :مامد کوچه باغی ،قکم ،ملتبکة آیکة اهلل
المرعشی النجفی ،دوم.

طبری ،مامد ب جریر ( .)۴4۱4تاریخ االمم والملوک (معرو
ابوالفرل ابراهیم ،بیرو  :دار التراث ،دوم.

به تاریخ طبری) ،تاقیکق :مامکد

طوسی ،مامد ب ضس ( .)۴444رجکال  ،تاقیکق :جکواد قیکومی اصکفهانی ،قکم :مؤسسکة النشکر
االسالمی التابعه لجامعة المدرسی بقم المشرته.

طوسی ،مامد ب ضس ( .)۴4۱۴االستبصار تیما اختلکا مک االخبکار ،تاقیکق :ضسک موسکوی
خرسا  ،تهرا  :دار اللتل االسالمیه ،اول.

طوسی ،مامد ب ضس ( .)۴۱۴4تهذیل االضلام ،تاقیق :ضسک موسکوی خرسکا  ،تهکرا  :دار
اللتل االسالمیه ،چهارم.

طوسی ،مامد ب ضس ( .)۴۱۴۱اختیار معرتة الرجال ،تاقیق :ضس مصطفوی ،مشهد :موسسکه
نشر دانشگاه مشهد.

الغیبة ،قم :دار المعار

طوسی ،مامد ب ضس ( .)۴۱۴۴کتا
طوسی ،مامد ب ضس ( .)۴۱8۴تهرست کتل الشیعة و نصولهم و نسماء المصکنّفی و نصکاا
األصول ،تاقیق :سید عبد العزیز طباطبایی ،قم :ملتبة الماقق الطباطبایی ،اول.
االسالمیة ،اول.
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عیاشی ،مامد ب مسعود ( .)۴4۱۴تفسیر العیاشی ،تاقیکق :سیدهاشکم رسکولی ماالتکی ،تهکرا :
مطبعه علمیه ،اول.

غروی ( .)۴۱86شر عروه الوثقی ،الصاله (تقریر باث سید خویی) قم :موسسه اضیاء آثکار امکام
خویی ،دوم.

کلینی ،مامد ب یعقو

دار اللتل االسالمیة.

( .)۴۱۴4اللاتی ،تاقیق :علی اکبکر غفکاری و مامکد آخونکدی ،تهکرا :

مازندرانی ،مامد ب اسکماعیل ( .)۴۱۴6منتهکی المقکال تکی اضکوال الرجکال ،تاقیکق :موسسکه آل
البیت

 ،قم :موسسه آل البیت

 ،اول.

مشلور ،مامدجواد ( .)۴448ترهنگ ترق اسالمی ،مشهد :آستا قدس رضوی

 ،دوم.

ناجی ،مامدرضا (« .)۴4۱۴خکثعم»  ،در :دانشکنامه جهکا اسکالم ،تهکرا  :بنیکاد دائکره المعکار
اسالمی ،ج ۴5

.۴۱۱- 8۴۴

نجاشی ،اضمد ب علی ( .)۴465رجکال النجاشکی ،قکم :مؤسسکة النشکر االسکالمی التابعکه لجامعکة
المدرسی بقم المشرته.

نراقی ،میرزا ابوالقاسم ( .)۴۱88شکعل المقکال تکی درجکا
بیجا ،کنگره بزرگداشت نراقی ،دوم.

نرم اتزار درایه النور ،مرکز تاقیقا

الرجکال ،تاقیکق :ماسک اضمکدی،

کامپیوتری علوم اسالمی (نور) ،نسخه .۴/8

نعمانی ،اب ابیزینل ( .)۴4۱4الغیبة ،تاقیق :علی اکبر غفاری ،تهرا  :نشر صدوق.

علم رجال الادیث ،تهرا  :پسر مؤلا ،اول.

نمازی ،شاهرودی علی ( .)۴۱۴8مستدرکا
نوبختی ،ضس ب موسی ( .)۴۱۴۱ترق الشیعه ،بیرو  :دار االضواء ،دوم.
وضید بهبهانی ،مامدباقر (بیتا) .تعلیقه علی منهج المقال ،بیجا ،بینا.

