
  واقفیه
 1چى   زاده شانه  دكتر حسن حسین

شكل پیدايش فرقه يد آن ھاى مختلف در بین مسـلمانان و  حت تـأثیر عوامــل   گیرى عقا ھـا، ت
گـیرى عقايـدِ  ھاى دينى كه در شـكل يكى از آموزه. مختلف مذھبى و غیر مذھبى بوده است

شمار قابل توجھى از فرق اسالمى و به خصوص شیعى تأثیر داشته است، عقیده مھدويـت 
سته . است كامالً بـه ھـم پیو انديشه مھدويت در قالب شیعى آن با مسأله غیبـت و رجعـت 

خود را  است و ھمین دستمايه اى شد براى برخى پیشوايان و پیروان فرق اسالمى تا عقايد 
گرى كه يكى از اركان اساسى  واقفى. ھا واقفیه است بر پايه آن بنا نھند كه يكى از اين فرقه

اى ديرين در تاريخ اسـالم  آن اعتقاد به غیبت و رجعت مھدى است، در معناى عام آن، سابقه
دارد و شــمار قابــل توجھـى از فــرق اســالمى بـا تمســك بــه عقیـده مھــدويت قايــل بــه وقـف 

ّ به وقف كنندگان بر امام ھفتم اطالق مى. اند شده گردد كه عقیده بـه  واقفیه در معناى خاص
در مقاله حاضر ضمن معرفى . مھدى موعود و غیبت و رجعت او را، بر امام ھفتم تطبیق دادند

 .دھیم واقفیه و عقايدشان علل و عوامل پیدايش اين جريان را مورد بررسى قرار مى

 .تشیع، مھدويت، واقفیه، امام موسى بن جعفرعلیه السالم، غیبت: ھاى كلیدى واژه

  معنا و مدلول واقفیه

شـود كـه در   ھاى مـذھبى اطـالق مـى عنوانى است كه به برخى از فرقه -يا واقفه  -واقفیه 
علیھم السالم تحت تأثیر عوامل گوناگون؛ به ويژه القاء شبھات عقیـدتى و   زمان حضور امامان

ّ بـر . ھاى مادى و غیر مادى ديگر پديد آمدند انگیزه طور خـاص به  یه  درباره اين كه عنـوان واقف
ھاى رجال و تاريخ متقدم كدام يـك از  شود و مراد از آن در كتاب اى اطالق مى چه گروه يا فرقه

 .علیھم السالم ھستند، اختالف نظر وجود دارد توقف كنندگان بر امامت ائمه
صى بـا چنیـن گرايشـات  عنوان واقفیه در كتاب حال اشخا جال و تـاريخ و نـیز در شـرح  ھاى ر

ته شـده  سانى گف مذھبى و يا در ذكر مذاھب و فرق شیعه بارھا تكـرار شـده اسـت و بـر ك
ھاى مختلف بر امامت امامان شیعه توقف كرده بودند، از جمله بـه برخــى از  است كه در دوره

به عنوان مثال شیخ صدوق در كتاب كمال الـدين و تمـام . پیروان سبائیه، كیسانیه و ناووسیه
ــاوين  ــد علــوى عن ــى زي ــه و اب ــن قب ــاظره میــان اب ــه ھنگــام نقــل من الواقفــة علــى «النعمــه ب

را به كار » الواقفه على ابى عبداللَّه«و » علیه السالم الواقفه على موسى«و » امیرالمؤمنین
ّد«و باز در جاى ديگر ھمین كتاب از  2.برده است ياد » الواقفه على الحسن بن على بن محم

شته و او ھمـان مھـدى  كند كه عقیده داشتند امام حسن عسكرى مى علیه السالم غايب گ
بر  مالحظه مى 3.قائم است شود كه در موارد فوق اطالق عنوان واقفیه با ذكر نام امامى كه 

قف  مه تو بر ھ ّـد  لى مقی عام و صورت  مذكور بـه  او توقف كرده بودند ھمراه اسـت و عنــوان 
ندگانى . كنندگان در امامت اطالق گرديده است جود توقـف كن  -نوبختى نیز ضمن اشاره به و

ّ كسـانى  براى ھر يك از امامان تأكید مى -واقفیانى  كند كه واقفیه به طور مطلق عنوان خاص
يك از «: گويد او مى. اند است كه بر امامت امام موسى بن جعفرعلیه السالم توقف كرده ھـر 

اى داشت كه بر امامت او توقف كردنـد ولـى ايـن لقـب  كه در گذشت واقفیه -امامان  -ايشان 
ً  4.»خاص اصحاب موسى بن جعفرعلیه السالم است محققان و نويسندگان متأخر نیز عمدتـا

اند و بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه توقف در امامت بـه دو گونـه بـوده  بر اين مبنا اعتماد كرده
 :است

 توقف به معناى عام يعنى توقف گروھى از مردم بر امامت يكى از امامان؛
 .توقف به معناى خاص يعنى توقف بر امامت موسى بن جعفرعلیه السالم

 
واقفیه كسانى ھستند كه بر امامت موسـى بـن جعفـر «: گويد وحید بھبھانى در اين باره مى

مت ديگـر امامــان توقـف كردنـد ھـم  بر كسـانى كـه بـر اما توقف كردند چه بسا عنوان واقفیه 
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ندگان بـر امـام ... اطالق شود قف كن لق گفتــه شـود مـراد از آن تو گاه بـه طـور مط ولـى ھـر 
اى بـر  شود مگر با وجود قرينــه علیه السالم ھستند و به ديگر توقف كنندگان مربوط نمى كاظم

 5.»...آن
قف كننـدگان در  ساير تو با اين حال برخى علماء اطالق عنوان واقفیه را ولو به طور مطلق، بر 

توقـف  -انــد، از آن جملــه شــیخ ســلیمان بحرانــى اســت كــه ناووسـیه  امامـت بعیـد ندانســته
ست كنندگان بر امام صادق بـه  6.علیه السالم را به طور مطلق تحت عنوان واقفیه ذكر كرده ا

بن  7.رسد عالمه حلّـى نـیز چنیـن نظـرى داشـته اســت نظر مى گفتـار كشـى دربـاره علـى 
باره وى  حسان بن كثیر ھم مى كه در كـه از اصـحاب  -تواند مؤيدى بر اين نظريه باشد چنـان 

بوده  صادق  سى بـن  -او واقفـى بـود و ابوالحسـن «: گويـد مـى -امام باقر و امــام  يعـنى مو
ــه الســالم  ــرد -جعفرعلی ــام  او ھــم 8.»را درك نك ــان ام ــه در زم ــان ســراج ك ــاره حی ــن درب چنی

ته اسـت علیه السالم مى صادق فى «: زيسته و كیسانى مـذھب بـوده گف او كیسـانى و واق
 9.»بود

مه فى گفتـه  به ھر حال در كتب رجالى بر بسیارى از توقــف كننـدگان بـر ائ علیـه السـالم واق
يعنى اطالق عنـوان مطلـق واقفیــه  -با اين حال، علماء به ھمان قاعده مذكور  10.شده است

كرده -بر واقفیه موسى بن جعفرعلیه السالم  لت اشـتھار عنـوان مطلـق عمـل  شايد ع  انـد 
صحاب  به سـبب فراوانـى واقفیـه در میـان ا سالم  بن جعفرعلیـه ال واقفیه بر واقفیه موسى 

علیـه  موسى بن جعفرعلیه السالم و شھرت يافتن اين فرقه واقفى پس از وفـات امـام كـاظم
ھران و  ... السالم و ظھور رجال بزرگى از اين طايفه مثل بطائنى، قندى، ابن سـماعه، ابـن م

 .بوده باشد

  اقسام توقف

گیزه -گـرى  يا واقفى -پديده توقف  با توجـه بـه ان نده آن و مطالعـه  را  ھـا و عوامـل شـكل دھ
 :توان به سه دسته تقسیم كرد شخصیت و عملكرد بانیان مى

اى پـاك و خـالص بـود كـه بـا برخـى  اين پديده نشأت گرفتـه از عقیـده: توقف عادى و ساده. 1
اين نوع توقف را در میـان ھمـه طوايـف . ھاى ناروا آمیخته شده بود شبھات اعتقادى و يا تأويل

گرى به طور كلى باورھاى دينى و عقايد   عوامل پیدايش اين نوع واقفى. توان يافت واقفى مى
ً به سبب تـأويالت نادرسـت و برداشـت بانى و اصـول  مذھبى بودند، كه عمدتا ھـاى غلـط از م

مده. گرفتند ھاى تشخیص امام شكل مى امامت و عدم شناخت صحیح مالك اى كـه  داليـل ع
مسأله انتقال امامت به فرزنـد ارشــد، : كردند شامل اين واقفیان در توجیه توقف خود بیان مى

 .نداشتن فرزند پسر و يا خردسالى فرزندان امام متوفى بود
اقتصادى  -ھا بر اساس اھداف سیاسى  اين گونه توقف: ريزى شده و ھدفمند توقف برنامه. 2

ِ  طلبى و شھرت چون جاه -ھاى شخصى  و يا انگیزه اين نوع . آمدند بانیان آنھا پديد مى -طلبى
اھداف سیاسـى دنبـال شـده . توان مشاھده كرد ھاى مختلف واقفیه مى توقف را نیز در فرقه

يده بیشـتر در میـان فرقـه یت در اين پد كه فعال شاھده اسـت  ھـاى سیاسـى  ھـايى قابـل م
ند برخــى طوايـف زيديـه و كیسـانیه گسترده ھـاى شخصــى مـذكور را  انگـیزه. اى داشـتند مان

سالم مـى علیه السالم و واقفیه امام يازدھم بیشتر در سران واقفیه امام صادق یه ال تـوان  عل
ّا انگیزه. جستجو كرد ھاى مادى و اقتصادى بیش از ھمه در واقفیـه موسـى بـن جعفرعلیـه  ام

ين انشـعاب عقیدتـى  قت اركـان اساسـى پیـدايش ا السالم بروز و ظھور داشتند كـه در حقی
 .بودند

ايــن نـوع توقــف اھمیـت بسـیار زيــادى داشـته اسـت، زيـرا ھمـواره گــامى خطرنـاك در ايجـاد 
رفت و آثار فكرى و عقیدتى منفى و مفاھیم و شبھات  انشعابات در تاريخ شیعه به شمار مى

به ھمـراه داشـت، ھــم تبر و مصـادر  دشوارى را  چنیـن موجـب برخـى تحريفـات در روايـات مع
نه ھاى برنامه عالوه بر اين، توقف. گرديد تشريع و مبانى امامت مى سـاز  ريزى شده، خـود زمی

مندى كه  تحريفات و تاويالت ھدف. بودند -ھاى عقیدتى  توقف -ھايى از نوع اول  پیدايش توقف
گرفت موجب رويكرد كسان ديگرى به واقفیه، البته  توسط سران اين طوايف واقفى صورت مى

به  ھاى مربوط به آن را مى اين نوع توقف و انگیزه. شد ھاى خالص عقیدتى، مى با انگیزه توان 

Page 2 of 16

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\62.htm



گیزه ھـاى مـادى و  وضوح در واقفیه موسى بن جعفرعلیه السالم ديد كه در ابتدا تحت تأثیر ان
شخصى بنیانگذارانشان شكل گرفت و سپس با جعل و تحريفات صورت گرفته، شـكل و رنـگ 

 .عقیدتى يافت

  گرى واقفى

با  در تاريخ فرق و مذاھب اسالمى به خصوص در میان فرقـه عددى  يف مت ھـاى شـیعى، طوا
جه  گرى وجود دارند كه ھمگى با وجـود اختـالف ھاى واقفى انديشه ھـاى موجـود داراى يـك و

شواى آنـان آخـرين پیشـواى  شباھت كلى ھستند و آن اين است كه ھمگى عقیده دارنـد پی
مت  -برحق الھى است و بعد از او كسى را به پیشوايى  اغلـب بـر ايـن . شناسـند نمـى -اما

میرد، تا  اند كه او ھمان مھدى قائم است كه از میان مردم غائب گرديده و نمرده و نمى عقیده
 .روزى كه جھان را از عدل و داد آكنده سازد

سول خـدا بـازمى مشـھور اسـت كـه . گـردد نخستین انديشه توقف در اسالم به زمان وفات ر
ضر شـده بـود  چون پیامبر دار فانى را وداع گفت عمر بن خطاب كه بر سر جنـازه حضـرتش حا

به «: بانگ زد به خدا محمد نمرده است بلكه ھمچون موسى از میان قومش غائب گرديـده و 
مان كردنـد  و پیوسته اين سخن را تكرار مـى» زودى باز خواھد گشت مردم گ نان كـه  كـرد چ

شه  11.عقلش را از دست داده است اين سخن عمر به ھر انگیزه و ھدفى كه بود اولین اندي
ـا . توقف در اسالم بود ّ فت ام قرار نگر ً مـورد پـذيرش  گرچه اين انديشه دوامى نیاورد و اساسا

 .ھاى مختلفى را پديد آورد گرى در طى تاريخ اسالم بارھا تجديد شد و فرقه انديشه واقفى
گـرى را در میـان  رسد اولین كسى كـه واقفـى علیه السالم؛ به نظر مى توقف بر امام على. 1

مى.  مسلمانان رواج داد عبداللَّه بن سبا بود گويـد افكــار  عبداللَّه بن سـبا چنـان كـه اشـعرى 
ـا وقتـى  12.علیه السالم او و پیروانش را مجازات كـرد غلوآمیز و افراطى داشت و امام على ّ ام

شت خبر شھادت على نگ بردا به او دادنـد با گويـى اى دشـمن  دروغ مـى«: علیه السـالم را 
اى نزد من بیاورى و ھفتاد نفر عادل بر مـرگ او  خدا، به خدا سوگند اگر مغز سر او را در كاسه

میرد تا بر  پذيريم و يقین داريم كه او نمرده و كشته نشده و نمى گواھى دھند سخنت را نمى
علیه السالم رفته و  سپس ھمراه اصحابش به در خانه امیرالمؤمنین» تمام زمین مسلط شود

ته ھمـان  ھار داشـتند آن حضـرت از دنیــا رف از او اجازه ورود خواست و وقتى كه اھل خانـه اظ
 13.سخنان را تكرار كرد

سالمیین اظھـار  14.كند نوبختى ھمین مطالب را با اندكى اختصار ذكر مى صـاحب مقـاالت اال
ین را از  دارد كه سبائیه مى مى ھد گشـت و زم یام بـاز خوا پنداشتند على نمرده و پیــش از ق

 15.عدل و داد پر خواھد كرد، در حقیقت به نوعى رجعت اعتقاد داشتند
قاد بـه . 2 با اعت سالم  توقف بر امام باقرعلیه السالم؛ اين افراد پس از وفات امام باقرعلیـه ال

اين كـه امـام باقرعلیـه السـالم ھمـان قـائم منتظـر اسـت و در ايـن بـاب بـه روايـاتى اسـتناد 
پس از درگذشت امام باقرعلیه : گويد بغدادى مى. كردند، در امامت آن حضرت توقف كردند مى

و شھرستانى تأكید كرده كه آنـان  16السالم گروھى از اصحابش قايل به مھدويت وى شدند
 17.بر امامت حضرت باقرعلیه السالم توقف كرده و قايل به رجعت وى شدند

بر امامــت حضـرت صـادق توقف بر امام صادق. 3 نیز  ھى از شـیعیان  علیـه  علیه السـالم؛ گرو
السالم توقف كردند، آنھا عقیده داشتند وى زنده است و از دنیا نرفته و نخواھد رفت تا ظاھــر 

ھـايى ھسـتند كـه بـه ناووسـیه معـروف  اين فرقه ھمان. گردد و او ھمان مھدى موعود است
بود مردم بصـره  به نـام ناووسـى از  صى  ھا شخ ید دربـاره  18.شدند، زيرا رئیس آن شـیخ مف

كردنـد  دھد و به رواياتى كه اين گروه به آن استدالل مى اعتقادات ايشان توضیح بیشترى مى
 19.شمرد اشاره كرده و آنھا را باطل مى

یه  توقف بر امام حسن عسكرى. 4 سى بـن جعفرعل علیـه السـالم؛ دربـاره امامـان بعـد از مو
اى قايل به  گرى وجود داشت، از جمله درباره امام حسن عسكرى كه عده السالم ھم واقفى

توقف كنندگان بر حسن بن على بـن محمـد ادعــا «: گويد غیبت وى شدند و شیخ صدوق مى
كردند كه غیبتى بر او واقع شده، زيرا به غیبت ايمان داشتند ولى مصداق و موضوع آن را  مى

مى 20.»دانستند و معتقد بود كه وى ھمان مھدى قائم است نمى اصـحاب «: گويـد نوبخـتى 
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ند: بعد از او به چھارده فرقه تقسیم شـدند -علیه السالم  امام عسكرى -وى  قه گفت : يـك فر
ست كـه نمـى مان قـائم ا شده و او ھ میرد،  حسن بن على نمرده و زنده است بلكه غايـب 

آنـان بسـیارى از . شـود چون فرزندى ندارد و زمین ھم از وجود امام و حجت خـدا خـالى نمـى
شما و  گفتند و چون از آنھا مى اقوال واقفیه موسى بن جعفر را مى پرسیدند چه فرقى میـان 

يرا او بـه ھنگـام  واقفیه است؟ مى ند ز گفتند آنھا در توقف بـر موسـى بـن جعفـر اشـتباه كرد
ھاى ديگرى  گروه» ...يعنى امام رضاعلیه السالم«وفاتش فرزندى داشت كه به او وصیت كرد 

 21.ھم از واقفیه امام عسكرى قايل به رجعت آن حضرت شدند
ھاى  علیه السالم فرقه علیه السالم؛ گذشته از توقف كنندگان بر ائمه توقف بر فرزندان ائمه. 5

نخسـتین گـروه از . ديگرى نیز بودند كه به نوعى بر امامت يكى از فرزندان ايشان توقف كردند
یت او  اين واقفیان، كیسـانیه بودنـد كـه قايـل بـه امامـت محمـد بـن حنفیـه و مھـدويت و قائم

گروھى از ايشان پس از درگذشت او بر امامت او توقف كرده و بر اين باور بودند كـه او . شدند
گروھى از ھمین كیسـانیه كـه پـیروان شخصـى  22.غائب گشته و به زودى خروج خواھد كرد

 23.به نام ابن كرب بودند به نام كربیه معروف شدند
گروھى ديگر از قائلین به امامت محمد حنفیه، امامت پسرش ابو ھاشم را پذيرفتند و پـس از 

توقف كـرده  -ابو ھاشم  -ھاى مختلف تقسیم شدند كه يك گروه بر امامت او   مرگ او به گروه
فرقــه ديگــرى از كیســانیه بــر امامـت و  24.و قايـل بــه مھـدويت، قائمیــت و رجعـت وى شـدند

گفتنـد او زنـده و در  آنھا مـى. توقف كردند -بن عبداللَّه بن جعفر  -مھدويت عبداللَّه بن معاويه 
ھد  ین را از عــدل و داد پـر خوا كوھى در اصفھان مقیم است، وى ھمان مھدى اسـت كــه زم

 25.كرد
بن  ترين فرقه از مھم ه  بن عبداللـَّ ھاى توقف كننده گروھى از زيديه بودند كه بر امامت محمـد 

يب مـى ّه توقف كردند و او را امام زنده و غا عـالوه بـر  26.دانسـتند حسن معروف به نفس زكی
ھا گروھى از شیعیان نیز پس از درگذشت امام باقرعلیه السالم به اين عقیده گرويدند، از  اين

ّه شـدند و چـون او  آن جمله اصحاب مغیرة بن سعید بودند كه قايل به امامت محمد نفس زكی
 27.كشته شد بر امامتش توقف كردند

سالم بودنـد بـه دو  اى كه قايل به امامت اسماعیل پسر امام صادق اسماعیلیه، فرقه علیـه ال
ا گروه ديگر بر امامـت : گروه تقسیم شدند ّ گروھى امامت محمد پسر اسماعیل را پذيرفتند ام

بود . اسماعیل توقف كرده و قايل به مھدويت او شدند یده داشـتند اسـماعیل نمـرده  آنھا عق
ندى بـه وى  بلكه پدرش امام صادق علیه السالم وى را از ديـدگان مـردم غايـب ســاخت تـا گز

اين گروه اسماعیلیه خالصه . و او زنده خواھد ماند تا روزى كه بر ھمه زمین تسلط يابد. نرسد
نیز گروھـى قايـل بـه مھــدويت وى شـدند و بـر  28.ھستند اما از پیروان محمد بن اسـماعیل 

 29.امامت او توقف كردند
ھـاى غــیر شـیعى ھـم وجـود داشــت، از  توقف بر امامت ديگران؛ پديده توقف در میان فرقه. 6

ند كـه بـه امامــت او ايمـان داشـتند و ادعــا  سانى بود جمله گروھى از اصحاب ابو مسلم خرا
كه  30.كردند او نمرده و زنده است مى يه بودنـد  از پیروان عباسیان نیز گروھـى بـه نـام راوند

شدند و  اعتقاداتى مشابه گروه مذكور داشتند كه به تدريج مدعى نبوت و الوھیت ابو مسلم 
 31.اى از آنان را كشت منصور خلیفه عباسى عده

  واقفیه

شرايط  پس از شھادت حضرت موسى بن جعفرعلیه السالم امام ھفتم شیعیان، با توجه بـه 
ــت و  ــئله امام ــن دوره، شــیعیان و اصــحاب آن حضــرت در مس ــر اي ــاكم ب ّ ح ــاص ــت خ ّ و موقعی

گروه كـه بخـش اعظـم شـیعیان را شـامل : جانشینى ايشان به دو دسته تقسیم شدند يك 
ّت امام مى علیه السالم و داليـل و شـواھد كـافى، امامـت فرزنـد ايشـان،  شد با توجه به وصی

. على بن موسى الرضاعلیه السالم را پذيرفتند و وى را به عنـوان امـام ھشـتم تأيیـد نمودنـد
یه  علیه السـالم را ھـم شـامل مـى اين دسته كه بزرگان اصحاب امام كاظم شـد بـه نـام قطع

 32.مشھور شدند
ا گروه ديگرى از اصحاب امام ھفتم ّ علیه السالم بنا به داليلى، از اعتراف به امامت على بن  ام

Page 4 of 16

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\62.htm



موسى الرضاعلیه السالم و يا ھـر كـس ديگـرى سـرباز زده و در امامـت حضـرت موسـى بـن 
سالم  آنـان اظھـار مـى. جعفرعلیه السالم توقف كردند سى بـن جعفرعلیـه ال كه مو شتند  دا

گاه نیسـتیم آخرين امام است و كسى را به امامت تعیین نكرده و يا دست ايـن . كم ما از آن آ
یه  فه  -گروه كه به سبب طرح عقايد مختلفى به چند شاخه قابل تقسیم ھسـتند واقف  -واق

ھاى ديگرى با عقايد مشابه ايشان اطالق شـده ولـى  اين عنوان گرچه بر فرقه. نامیده شدند
نوان  به نظر مى رسد با توجه به گسترش كار ايشان و تداوم آن تا مدت قريب به يك قرن به ع

به ايـن فرقـه  -ھر گاه بدون قیدى خاص ذكر شده  -مطلق واقفیه  يعـنى واقفیــه  -اختصـاص 
 .داشته است -موسى بن جعفرعلیه السالم 

صل از تركیـب اضـافى . ممطوره: شوند واقفیان با نام ديگرى ھم شناخته مى نوان در ا ايـن ع
سران  -سگان باران خورده  -كالب ممطوره  یدى و پسـتى  گرفته شده است كه حـاكى از پل

ین سـران  سبب نامیده شدن آنھا به اين لقب، ابن است كه در مناظره. اين طايفه است اى ب
واقفیه و برخى از بزرگان شیعه، زمانى كه بحث به نتیجه نرسیده و واقفیان از پـذيرش داليـل 

شما ھمچون سگان «: و براھین علماء شیعه سرباز زدند يكى از شیعیان خطاب به آنھا گفت
ين گـروه بـه نـام  33.»ھستید) كالب ممطوره(باران خورده  از اين رو در بین شـیعیان قطعیـه ا

به ايـن نـام بیشـتر  ا عنوان واقفیه بر آن چیرگى يافت و شھرت آنان  ّ ممطوره شھرت يافتند ام
 .گرديد

نده اسـت؟ و اگـر از دنیـا رفتـه چگونـه  واقفیان در خصوص اين كه امام ھفتم از دنیا رفتـه يـا ز
حوى اسـت؟ و  سـخنان .... بوده؟ و اگر زنده است چگونه؟ و مسأله امامت پس از او به چه ن

جاى داد ولـى  گوناگونى اظھار داشتند به نحوى كه مى توان ايشان را در پنج يا شش دسته 
ھدى : ھمگى در يك عقیده مشترك ھسـتند اينكـه موسـى بـن جعفرعلیـه السـالم ھمـان م

موعود و قیام كننده خاندان رسول خداست كه روزى قیام خواھد كرد و دنیا را پر از عدل و داد 
ساس امامـت كـس  خواھد نمود؛ دنیايى را كه از ظلم و بیداد آكنده شده باشد و بـر ھمیـن ا

 :پذيرفتند ديگرى را نمى
ّا شش گروه مزبور واقفیه را مى  :بندى كرد توان به نحو ديگرى در چھار دسته تقسیم ام

گروھى كه عقیده داشتند موسى بن جعفرعلیه السالم درگذشته ولى رجعت خواھد كرد . 1
 .و به اين دنیا باز خواھد گشت

يدگان  اين گروه معتقد بودند امام ھفتم. 2 ست و از د نده ا ته بلكـه ز علیه السالم از دنیـا نرف
 .مردم غائب گرديده و تا روزى كه قیام كند در غیبت به سر خواھد برد

دانیم كه او درگذشته يا زنده است و ھیچ كدام را تكذيب  كردند ما نمى اين گروه اظھار مى. 3
 .كنیم يا تصديق نمى

 .گروھى كه معتقد به غیبت امام ھفتم پس از رجعت بودند. 4
بدين ترتیب واقفیان در چگونگى قائمیت و مھدويت حضرت موسى بن جعفرعلیه السـالم كـه 

يف . عقیده اساسى آنان بود دچار تشتت و اختالف شدند قوال طوا اينك به طـور اختصـار بـه ا
 :كنیم مختلف واقفیه اشاره مى

  معتقدين به رجعت. 1

ضرت  با شھادت موسى بن جعفرعلیه السالم به جز شیعیان قطعیـه كـه بـه درگذشـت آن ح
عتراف كردنــد، گروھــى از  سى الرضــاعلیه السـالم ا بن مو لى  يقین داشـتند و بـه امامـت ع

علیه السالم را پذيرفتند ولى چون عقیده داشتند وى ھمان  واقفیان ھم درگذشت امام ھفتم
است؛ لذا اظھار داشتند كه او رجعتى خواھد داشـت و ) قائم آل محمد(قیام كننده اھل بیت 

 :شوند اين گروه خود، به دو دسته تقسیم مى. در آن علیه ظلم و ستم قیام خواھد كرد
علیه السالم به شھادت رسیده و از دنیـا رفتـه اسـت ولـى او  گروھى معتقد بودند امام ھفتم

ھمان مھدى قائم امت است و چون وقت قیام او فرا برسد رجعت خواھد كرد و زمین را كـه از 
يده از عـدل و داد سرشـار سـازد آنـان بـه ايـن سـخن منسـوب بـه امـام . ظلـم و جـور پـر گرد

موده بـود صادق او شـباھتى بـه عیسـى بـن مــريم دارد و بـه : علیه السالم كه دربـاره وى فر
 .كردند استدالل مى 34عباس كشته خواھد شد، دست بنى
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مى كار  ّا گروه ديگرى از اين واقفیان شھادت آن حضـرت را ان كردنـد و عقیـده داشـتند او بـه  ام
ھا برده است و به ھنگام قیامش او را به زمین  مرگ خود درگذشته و خداوند وى را به آسمان

 35.فرود خواھد آورد
 .بدين ترتیب در كیفیت وفات و رجعت آن حضرت با گروه نخست اختالف داشتند

  معتقدين به غیبت. 2

یه السـالم مسـأله  گروه ديگرى از واقفیان از ھمان ابتدا و زمان شھادت موسـى بـن جعفرعل
ايـن گـروه نـیز در . وفات آن حضرت را انكار كردند و اظھار داشتند وى از دنیا نرفته و زنده است
 .بین خود درباره چگونگى غیبت و مسأله امامت شیعیان دچار اختالف شدند

ھد رفـت تـا  يك گروه مى گفتند موسى بن جعفرعلیه السالم زنده است، از دنیا نرفتــه و نخوا
عدل و داد را بـر آنھـا حكمفرمـا  اين كه ھمه شرق و غرب زمین را تحت سیطره خود درآورد و 

ضرت مخفیانـه، بـه  آنـان مـى. سازد و او ھمان مھدى و قائم آل محمد است پنداشـتند كـه ح
مردم غائـب گشـته و  گونه اى كه كسى وى را نديد از زندان خارج گرديد و سـپس از ديـدگان 

ّا سلطان و درباريان ادعا كردند كه او در گذشته و مردم را به توھم انداختند آنھا . پنھان شد ام
موده بـود علیه السالم استناد مى در اين باره به روايتى از امام صادق او مھـدى :  كردند كـه فر

اش را از فراز كوه به پائین بیاندازند نبايد باور كـرد زيـرا او  قائم امت است و حتى اگر سر بريده
بديھى است كه اسـتدالل بـه چنیـن احـاديثى كـه بـا احاديـث  36.قیام كننده اھل بیت است

قه تواند راھى براى اثبات مدعاى ايـن جريـان متواتر ديگر در تعارض ھستند نمى سـاز  ھـاى فر
 .باشد

علیه السالم را انكار كردند عقیده داشتند كه  گروه ديگرى از ھمین دسته كه وفات امام ھفتم
ھم اكنــون زنـده اسـت و مھـدى  وى حتى زندانى ھم نشد بلكه در ھمان ايام غائب گرديد و 

بـه عقیـده آنـان موسـى بـن جعفرعلیــه السـالم بـه ھنگــام . موعود و قـائم آل محمـد اوسـت
قرار داد و او را  ھايش  غیبتش يكى از اصحابش به نام محمد بن بشیر را جانشین خود در كار

كننـد  وصى خود نموده و انگشتريش را به وى بخشید و آن چه را مردم بدان احتیـاج پیـدا مـى
ّد بن بشیر آموخت و كارھا را به او واگذار كرد خود در . به محم محمد بن بشـیر ھـم بـه جـاى 

ھنگام مرگش، پسرش سمیع بن محمد را معرفى كرد و او پیشواى مـردم بـود و سـپس ھـر 
چنان ادامـه خواھــد داشـت  كس را كه سمیع معرفى كند پیشوا خواھد بود و اين وضعیت ھم

 37.تا موسى بن جعفرعلیه السالم ظھور نمايد و قیام كند
 38.شوند اين گروه كه پیروان عقايد محمد بن بشیر بودند به نام بشیريه ھم شناخته مى

  ال ادريون. 3

سیار دربـاره  ترى ارائه دادند، آنان اظھار مى گروه سوم آراءِ معتدل داشتند با توجـه بـه اخبـار ب
تـوانیم آنھـا را تكــذيب كنیـم از  اينكه موسى بن جعفرعلیه السالم مھدى و قائم است و نمى

كان آن حضــرت يعـنى امامـان  پدر و نیا يك سو، و از سوى ديگر اخبارى كـه دربـاره درگذشـت 
سالم  یه ال سى بـن جعفرعل فات مو ّت خبر و قبلى به دست رسیده و ھمگى تائیدى بر صح

دانیم كه آيا وى از دنیا رفته يـا  توانیم تكذيب كنیم، از اين رو نمى باشند و اينھا را ھم نمى مى
توانیم از امامت او ھم فراتـر بـرويم پـس  توانیم بر ھیچ يك تأكید كنیم و نمى زنده است و نمى

رسـد  به نظـر مــى 39.كنیم تا در زمان قیام او اين امر براى ما آشكار شود بر اين امر توقف مى
ولى بايد توجه داشت كـه اسـتناد ايشـان . اند تر با مسئله برخورد كرده بینانه كه اين گروه واقع

علیـه السـالم بـا طیـف وسـیعى از روايـات صـحیح و  به روايت وارده درباره قائمیت امام ھفتــم
گروه بـه . سازد متواتر در باب مھدويت در تعارض است، بنابراين استدالل آنان را باطل مى اين 

مى سبب اين كه در اين مسأله اظھار بى یم مـا نمـى«: گفتنـد كردنـد و مـى اطالعى  ال (» دان
 40.به فرقه ال ادريون معروف شدند) ندرى

  معتقدين به غیبت پس از رجعت. 4
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ته بودنـد امـام  اى متفاوت گروه چھارم عقیده تر از بقیه اظھار داشتند آنھا ضـمن ايـن كـه پذيرف
به عقیده آنان موسى . ايمان داشتند) به غیبت او ھم(علیه السالم از دنیا رفته است،  ھفتم

مت نصـیب و بھــره كـس  بن جعفرعلیه السالم كه ھمان مھدى قائم است از دنیا رفته اما اما
آنــان . ديگــرى نیســت تــا زمــانى كــه رجعــت كنــد و آن گــاه ظــاھر گشــته و قیــام خواھــد كــرد

ا در مكانى پنھانى بـه سـر  -به دنیا بازگشت  -پنداشتند وى پس از وفاتش رجعت كرد  مى ّ ام
بینند و او به آنان دسـتورات الزم را  كنند و او را مى و اصحابش با وى ديدار مى) غیبت(برد  مى
شده  آنان نیز در اين باره به رواياتى استناد مى. دھد مى یده  كردند مبنى بر اينكه او قائم نام

 41.كند زيرا پس از وفاتش قیام مى
صل اعتقـادى ايشـان  بغدادى در الفرق بین الفـرق ضـمن اشـاره(بدين ترتیب واقفیان  به ا اى 

ــان را موســويه  ــه الســالم و مھــدويت آن حضــرت آن ــن جعفرعلی ــودن موســى ب ــده ب ــنى زن يع
فى با نشر اين اقوال و آراء بر انگیزه 42).خواند مى خود در واق گـرى سـرپوش نھادنـد بـه  ھاى 

ته بسـیارى از آراء و اقـوال مـذكور  طورى كه حركت واقفیه مدت حدود يك قرن دوام يافت و الب
ّت  در طــى ايــن مــدت و نــزد ســران و ھــواداران واقفیــه بــه عنــوان داليــل و براھیــنى بــر صــح

 .مذھبشان طرح و ارائه گرديد
رويكرد شیعیان به واقفیه موسى بن جعفرعلیه السالم فقط به زمان شھادت ايشـان منحصــر 

بود  نبود بلكه در يك برھه زمانى ديگر و با انگیزه بار اول  ھاى عقیـدتى خـالص كـه متفـاوت از 
گـرى  اين حركت واقفـى. گروھى از شیعیان به توقف در امامت موسى بن جعفر معتقد شدند

مان شـھادت  ھا بعد از شھادت موسى بن جعفرعلیه السالم مربوط مى به سال شد يعـنى ز
سأله امامـت و . امام ھشتم على بن موسى الرضاعلیه السـالم در ايـن زمـان شـیعیان در م

چه آن حضـرت فرزنـد  شدند اگـر  جانشینى على بن موسى الرضاعلیه السالم دچار مشكل 
علیه السالم را به جانشینى خـويش معرفـى كـرده بـود و اكثريـت  خود محمد بن على التقى

آنـان بـا . شیعیان آن را پذيرفته بودند ولى گروھى از شیعیان ھم در اين امر دچار ترديد شدند
ّ بیشتر باشد از پذيرفتن امامت حضـرت  ً بايد فردى بالغ و داراى سن اين طرز فكر كه امام حتما
عالم كردنـد چـون او كودكـى  جوادعلیه السالم كه ھفت سال بیش نداشت امتناع كردنـد و ا

علیـه السـالم جانشـین و امـامى از  تواند امام باشد و چون على بن موسى نابالغ است نمى
خود به جا نگذاشته پس او نیز امام نبوده است و بدين گونه بر امامت موسى بـن جعفرعلیــه 

 43.السالم توقف كردند و به اقوال واقفیه روى آوردند
یات خـود وى نـیز مشـكل مان ح بود و برخـى از  مسأله فرزند امام رضاعلیه السالم در ز سـاز 

كردند كه چه گونه ادعاى امامـت و جانشـینى پـدرش  سران واقفیه به آن حضرت اعتراض مى
البتـه بـا والدت  44.نمايد در حالى كه فرزندى ندارد كه جانشین و امام پـس از او باشـد را مى

حضرت جوادعلیه السالم اين اعتراضات پايان گرفت ولى كم بودن سن امام جوادعلیه السالم 
 .اى در دست واقفیان براى انكار امامت حضرت رضاعلیه السالم بود ھمچنان بھانه

  علل و عوامل پیدايش واقفیه

توان در دو دسته كلى جاى داد كه ھر يك به نوبه خود به عوامل  عوامل پیدايش واقفیه را مى
 .عوامل مادى و عوامل معنوى: شود چندى تقسیم مى

  عوامل مادى. 1

طلـبى در ھمـه ادوار  دوسـتى و ثـروت مال. ھاى مالى نام برد در رأس اين عوامل بايد از انگیزه
حتى مذھبـى  سى و  تاريخ نقش بزرگى در به وجود آمدن تفرقه و مفاسـد اجتمـاعى و سیا

بت بھـره بـرد چنان كه مى داشته است ھم . توان از آن در جھت پیشبرد اھداف سودمند و مث
ّ مال و ثروت پديد آمـده در تاريخ اسالم ھم جريان انـد و چـه  ھايى وجود دارند كه به سبب حب

احاديث و روايات بسـیارى كـه . اند ھاى بزرگ و نامدارى را به دنبال خود كشیده بسا شخصیت
ثروت  در مذمت دنیا و مال دنیا آمده ھمگى ناظر بـه ھمیـن جنبـه و بعـد منفـى و فسـادانگیز 

ھايى است كه تحت تأثیر ھمین انگیزه شكل گرفت و سـران  واقفیه ھم يكى از جريان. است
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اخبـار و . ھـاى مـادى نـیز بـود، پرداختنــد آن به ترويج و اشاعه عقايد خود كه مبتنى بـر انگـیزه
مى ين افـراد در امامـت موسـى بـن  نصوص متعددى وجود دارند كه تأكید  كننـد علـت توقـف ا

مع شـده  جعفرعلیه السالم فريفته شدن به اموال و ثروت ھاى فراوانى بود كه در نـزد آنـان ج
شیخ طوسى ضمن اشاره به اين نكته نام اولین كسانى را كـه چنیـن ادعـايى را مطـرح . بود

 :گويد كند او مى كردند، ذكر مى
توقف بر امامت موسى بـن  -اند كه اولین كسانى كه اين اعتقاد  منابع مورد اعتماد خبر داده«

بن  -جعفر  مان  بن مـروان قنــدى و عث مزه بطـائنى و زيـاد  را آشكار ساختند على بن ابى ح
 45.»...عیسى رواسى بودند كه در مال دنیا طمع كردند و به حطام آن دل بستند

كه  گذاران واقفیه بودند ھمگى از وكیالن امام ھفتم اين اشخاص كه پايه ند  علیـه السـالم بود
شیعیان با توجه به اعتمادى كه به آنھا داشتند اموال بسیارى را به ايشان سپرده بودند تا به 

ا با درگذشت امام دست امام ّ موال خیانـت  علیه السالم برسانند ام ھا در ايـن ا علیه السالم آن
سالم خـوددارى كردنـد كرده و نزد خود نگه داشتند و از تحويل آن بـه جانشـین امـام یه ال . عل

مى سن «: گويـد يونس بن عبدالرحمن در روايتى در اين باره  كاظم -وقـتى ابوالح مام  علیـه  ا
درگذشت كسى از وكیالن او نبود مگر اين كـه امـوال بسـیارى نـزدش بـود و ھمیـن  -السالم 

نزد زيـاد بـن . علیه السـالم شـد و انكار درگذشت ابوالحسن -در امامت  -سبب توقف آنھا  در 
نار موجـود  بى حمــزه بطـائنى سـى ھـزار دي مروان قندى ھشتاد ھزار دينار و نزد علـى بـن ا

سى رواسـى نیــز . اين دو نفر از وكیالن امام ھفتم در عـراق بودنـد 46.»...بود بن عی مان  عث
اد اموال فراوانى نزد او بود ّ ھـا اموالـى  ايـن 47.وكیل امام در مصر بود كه به گفته احمد بن حم

بودند كه در طى مدت طوالنى زندانى بودن امام ھفتم و عدم دسترسى وكیـالن بـه ايشـان، 
يل دھنـد و نتوانسته بودند آنھا را به امام 48در نزد آنھا جمع شده بود اينـك . علیه السالم تحو

علیه السالم درگذشته بود دلبستگى به اين اموال موجب شد وفات وى را انكار كننـد  كه امام
سالم  -و ادعا كنند كه او زنده است تا بدين طريق امامت جانشین او  ضاعلیه ال مام ر يعنى ا

شان بـود و  كه در اختیار ّ كرده و نصوص بر امامت وى را انكار نماينــد و بتواننـد اموالـى را  را رد
كشـى در شـرح حـال  49.بايست به جانشین آن حضرت تحويل دھند براى خود نگه دارند مى

ّ «: گويد علیه السالم مى منصور بن يونس يكى ديگر از وكیالن امام منصور بن يونس بـزرج نـص
 50.»بر امامت رضاعلیه السالم را انكار كرد به سبب اموالى كه در نزد او بود
كردند اعتقـاد حقیقـى  با توجه به برخى شواھد پیداست كه اين افراد به آن چه خود ادعا مى

يافتن بـه  عنى دسـت  ً با طرح ادعاى خويش قصد داشتند به ھدف خـود ي نداشتند بلكه صرفا
اموال مذكور نايل شوند، چنانكه اين امر در مناظره يكى از اين وكیالن با امام رضاعلیه السالم 

حتى پـس از باطـل  و مجاب شدن او توسط ايشان به وضوح ديده مى طورى كـه او  شود، به 
مى شدن ادعايش توسط امام سرباز  ين . زنـد علیه السالم از تحويل اموال  ـاد ا ّ مد بـن حم اح

كه در مصـر بـه «: كند قضیه را چنین نقل مى بود  يكى از وكیالن، عثمان بن عیسى رواسـى 
نیز بودنـد سر مى سن . برد و نزد او اموال بسـیار و شـش ك سالم  -ابوالح مام رضـاعلیه ال  -ا

ّا او در نامه]  فرستادن[درباره  : اى خطاب به وى نوشـت اين اموال و كنیزان به او پیغام دادند ام
پدرم به طور قطع درگذشت و مـا مــیراث او را «:  امام در جواب او نوشت» پدر تو نمرده است«

ا . »ھم تقسیم كرديم و خبر درگذشت او درسـت اسـت ّ با او اسـتدالل كـرد ام باره  و در ايـن 
اگــر پــدرت نمــرده اســت از ايــن امــوال چــیزى نصــیب تــو «: اى چنیــن نوشــت عثمــان در نامــه

گويى درگذشته است، به من دستور نداده كـه مــالى را بـه  شود و اگر ھم چنان كه مى نمى
 51.»...تو بدھم

بر  بدين ترتیب اين افراد با طرح ادعاى خود درباره زنده بودن امام ھفتم علیه السـالم و توقـف 
گیزه ين كـه اھـداف و ان صلى آنـان  امامت وى اموال بسیارى به چنگ آوردند و براى ا  -ھاى ا

آمیـز  براى مردم اشكار نشود به كمك ھمین اموال به ترويج عقايد بـدعت -يعنى تصرف اموال 
عده مام خود دست زدند و كوشیدند تـا از ايـن طريـق  علیـه  اى از شـیعیان و بزرگـان اصـحاب ا

بدالرحمن در ايـن بـاره مـى. داسـتان كننـد الســالم را بـا خـود ھـم چـون «: گويــد يـونس بـن ع
موال  -علیـه السـالم  امـام ھفتـم -ابوالحسن  گر كـه ا درگذشـت كسـى از وكیـالن او نبـود م

سن فات ابوالح كار و قف آنھـا و ان ین سـبب تو علیـه السـالم  بسیارى نزدش موجود بود و ھم
شد و امامــت ابوالحسـن .... شد امـام  -وقتى كه اين را مشاھده كردم و حـق بـرايم آشـكار 
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ـا  -رضاعلیه السالم  ّ كردم ام را دانستم زبان به سخن گشوده و مردم را به امامت وى دعوت 
برايم پیغام فرستادند و گفتند چه  -زياد بن مروان قندى و على بن ابى حمزه بطائنى  -آن دو 

ھزار دينــار  نیاز مى خواھى ما تو را بى چیز تو را به اين كار وا داشته؟ اگر ثروت مى كنیـم و ده 
ناع كـردم و گفتـم من امت ـا  ّ ست بـردارم ام ما از : برايم ضـمانت كردنـد و خواسـتند از كـارم د

عالم بايـد  ھر گاه بدعت: اند كنیم كه گفته صادقین علیھما السالم روايت مى ھا آشكار شدند 
دانش خود را آشكار سازد و اگر نكند نور ايمان از او گرفته خواھد شد و من از جھاد در راه امر 

ام را بـه دل  از اين پس آن دو با من دشمنى كردند و كینـه. كنم خدا در ھر حالى فروگذار نمى
 52.»گرفتند

نان كـه شـیخ طوسـى  با اين حال سران واقفیه در تطمیع گروھى از شیعیان موفق شدند چ
آنھا مردم را به سوى خود جلب كردند و از اموالى كه در آنھا خیانت كرده بودند به «: گويد مى

 53.»آنان دادند مانند حمزة بن بزيع و ابن المكارى و كرام الخثعمى و امثال اينھا
كند كه انگیزه اصلى كسانى كه در  كشى در جايى ديگر ضمن اشاره به نكات فوق تأكید مى

بود ثروت  او در ايـن . امامت موسى بن جعفرعلیه السالم توقف كردند آزمندى و حرص مال و 
نام يكـى از  علیه السالم اشاره مــى باره به داستان دو تن ديگر از وكیالن امام ھفتم ند كـه  ك

ّان سراج بود و مى  :گويد آنھا حی
ھا جمع شده بود كـه از زكـات  پیدايش واقفیه اين گونه بود كه سى ھزار دينار در نزد اشعث«

سى بـن جعفـر در كوفـه . اموال و صدقات واجبشان بود كالء مو اين اموال را نـزد دو وكیــل از و
مان امـام ين ز ّان سراج بود و ديگرى ھم با او بـود، در ا سالم در   بردند كه نام يكى حی علیـه ال

ـا  ّ زندان بود و آن دو وكیل با اين اموال زمین و امالكى فراھم كردند و محصـولش را فروختنـد ام
چون موسى بن جعفرعلیه السالم درگذشت و خبرش به آنھا رسید وفات او را انكـار كردنـد و 

مد اسـت قائم آل مح گروھـى از . در میان شیعیان شايع كردند كه او نمرده است و او ھمان 
شیعیان بر آنھا اعتماد كردند و سخنان آنھا در میان شیعیان پخش شد، تا وقتى كه مرگشان 

در ايـن . فرا رسید آن گاه وصیت كردند كه اين اموال را به وارثان موسى بن جعفر تحويل دھند
ندى و حـرص مـال  ين سـخنان را بـه جھــت آزم زمان بود كه براى شیعیان آشكار شـد آن دو ا

 54.»گفته بودند

  عوامل معنوى. 2

 :توان به چند قسم تقسیم كرد عوامل معنوى را مى
ھاى نو پديـد و گـاه بـه  ھاى اعتقادى كه گاه در اثر القاء انديشه شبھه: شبھات عقیدتى) الف

گـیرى  آمدند در شـكل ھاى نادرست از برخى مبانى و مصادر عقیدتى پديد مى سبب برداشت
شاره  ترين اين شبھات مى از مھم. سازى حركت واقفیه مؤثر بودند و زمینه موارد زيـر ا توان به 

 :كرد

  مسئله سن امام. 1

شبھاتى در بیــن  جب پیـدايش  مام بـه ويـژه پـس از امـام رضـاعلیه السـالم مو مسأله سن ا
شیعیان گرديد، زيرا در اين دوران به خصوص، امامان در سنین كم و گاه در سن خردسالى به 

ايـن امـر . شد رسیدند و اين امر موجب شك و ترديدھائى درباره امامت ايشان مى امامت مى
ضاعلیه السـالم بسـیار مسـئله سـاز گرديـد و يكـى از عوامـل  به ويژه پس از درگذشت امام ر

آن چه موجب تشديد بیشتر ايـن مشـكل . رويكرد گروھى از شیعیان به انديشه واقفیه گرديد
يادى از اصـحاب امـام رضـاعلیه السـالم بزرگـان و ريـش مى سـفیدانى   شود اين بود كه عده ز

صادق علیـه السـالم را ھـم درك كـرده بودنـد و  بودند كه زمان امام ھفتم و گاه دوران حضـرت 
شان  بود براي اينك پذيرش امامت فرزند امام رضـاعلیه السـالم را كـه در سـن ھفـت سـالگى 

كه مـى. نمود دشوار مى بزرگ امـام ھشـتم  چنـان  صحاب  علیـه السـالم در  بینیـم برخـى از ا
شدند تار  بـه ھــر حـال ايـن  55.مسأله امامت حضرت جوادعلیه السالم به شـك و ترديـد گرف

علیـه السـالم بـه واقفیـه  اى از شیعیان، پس از وفات امـام ھشـتم مسأله موجب رويكرد عده
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آنان با اشاره به سن كم حضـرت جوادعلیــه السـالم امامـت وى را رد كردنـد و سـپس . گرديد
امامت حضرت رضاعلیه السالم را با استناد به اين كه جانشین و فرزند بالغى نداشـته، انكـار 
سالم توقـف كردنـد . نمودند و به اعتقاد واقفیه بازگشته و بر امامت موسى بـن جعفرعلیـه ال

شتند  كردند كه جايز نیست كودكى نابالغ امام باشد و اظھار مى آنھا اين طور استدالل مى دا
اگر جايز باشد كه خداوند به اطاعت از امام نابالغ فرمان دھد پس جايز است كه كـودك نابالـغ 
جايز نیسـت كـه  ھم مكلف باشد و ھمان طور كه عاقالنه نیست كـودك نابـالغ مكلــف باشـد 

 56.كودك نابالغ امام گردد و امام بايد فردى بالغ باشد
ھا پس از درگذشت امام موسى بـن جعفرعلیـه السـالم  بدين ترتیب گروھى از شیعیان سال

مام پیـش از درگذشـت امـام رضـاعلیه . بر امامت آن حضرت توقف كردنـد البتـه شـبھه سـن ا
سخ  ين بـاب پا سؤاالت ايشـان در ا مام بـه  بود و ا طرح  السالم نیز در میان اصحاب ايشان م

 .با اين حال، اين امر مانع از گرايش افرادى به واقفیه نگرديد 57.گفت مى

  مسأله غسل امام. 2

داشتند امام معصــوم را  يكى از داليل قطعى در نزد برخى از واقفیان رواياتى بود كه اظھار مى
یه . دھد پس از وفاتش فقط امام معصوم ديگر غسل مى از ايـن رو چـون موسـى بـن جعفرعل

ضور نداشـت تـا  السالم سال ضاعلیه السـالم ح ضرت ر ھا در زندان بود و به ھنگام وفاتش ح
تواند امام معصوم و جانشـین  علیه السالم نمى جنازه وى را غسل دھد پس على بن موسى

مام  -رواياتى به اين مضمون . موسى بن جعفرعلیه السالم باشد ّ اال  -انّ االمام ال يغسله اال
خى از ايـن اخبــار را در كتـاب  58.اند به طور متعددى در منابع روايى ذكر شده صدوق بر شیخ 

عیون اخبار الرضا به نقل از امام ھشتم آورده و سپس درباره بطالن عقیده و استدالل واقفیـه 
یه السـالم «: گويد مى ّ عقیده واقفیه موسى بن جعفرعل اين اخبار را در اين كتاب به منظور رد

. كنند پندارند او زنده است و امام رضاعلیه السالم و امامان پس از او را انكار مى آوردم كه مى
ّت وفات موسى بن جعفر براى ابطال عقیده ايشان كافى اسـت يات . صح آنھـا دربـاره ايـن روا

دھـد،  علیه السالم فرموده امام را جز امام غسل نمـى گويند امام صادق سخنانى دارند و مى
مى البتـه در . داد و اگر على بن موسى الرضا امام بود بايد او بدن موسى بن جعفر را غسـل 

ھا وجـود نـدارد،  اين كه كس ديگرى بدن موسى بن جعفر را غسل داد دلیل و حجتى براى آن
مام بعـدى غسـل  زيرا امام صادق جز ا مام را كسـى  علیه السالم نھى كرده است كه بـدن ا

ندھــد و اگــر شــخص ديگــرى در غســل امــام متوفــى دخالــت كــرد امامــت امــام بعــدى باطــل 
لى را غسـل داده : شود و آن حضرت نفرموده نمى امام نیست مگر كسى كـه جنـازه امـام قب

عالوه بر اين، در برخى اخبار نقل شده كـه . باشد، پس استدالل آنھا به اين اخبار باطل است
نه بن جعفـر را بـه گو ضران پوشـیده مانـد،  على بن موسى بدن پدرش موسى  بر حا كه  اى 

 59.»غسل داد
رود كه اين روايات ساخته و پرداخته سران واقفیــه باشــد كـه بـه منظـور  چنین احتمال مى ھم

مستند جلوه دادن اقوال خويش دست به اين كار زده باشند، چنان كه در خصوص رواياتى كه 
كنند موسى بن جعفرعلیه السالم ھمان مھدى قائم است شاھد اين گونه جعـل و  تأكید مى

مى گذشته از اين. ھا ھستیم تحريف بنى بـر  ھا، شیخ صدوق احتمال ديگرى را مطرح  ند م ك
ً در خصــوص  علیه السالم نقل شده اين كه روايات مذكور در اين باب كه از امام صادق صرفا اند 

شان  وفات اسماعیل پسر آن حضرت و براى نشان دادن اين كه او در مرتبه امامت نبوده، از اي
ند روايـات   شیخ مفید ھم در اين باره گفتارى دارد كه در آن اشاره مـى 60.صادر شده است ك

ضرورى و اضـطرار؛  61وارده در اين خصوص ناظر به شرايط عادى و طبیعى است نه در حالـت 
علیه السالم تحمیل كرده بودنـد و  مانند موقعیت سخت و دشوارى كه عباسیان بر امام ھفتم

 .امكان حضور حضرت رضاعلیه السالم بر بالین پدرش و غسل بدن وى وجود نداشت

  مسأله فرزند امام رضاعلیه السالم. 3

از اعتقادات ضرورى شیعه اين است كه امامت با نص الھى از امامى به امام بعد كـه يكـى از 
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مت در دو بـرادر . يابد فرزندان وى است انتقال مى كه اما بـه  -اين قید آخرى از اين جھت بود 
بود -علیه السالم  جز امام حسن و امام حسین مشـكلى كـه در زمـان امـام رضـاعلیه . جايز ن

اى در دسـت  ھا فرزندى نداشت اين امـر بھانـه السالم پیش آمد اين بود كه آن حضرت تا مدت
ضاعلیه السـالم شـك داشـتند، بـه حضـرت  ضرت ر بود، آنـان كـه در امامـت ح شده  واقفیان 

حالى كـه جانشـینى  كردند كه چگونه دعوى امامت مى رضاعلیه السالم اعتراض مى كند در 
نام ابـن قیامــا واسـطى در نامــه. ندارد به  طاب بـه امــام رضـاعلیه  يكى از سران واقفیه  اى خ

امـام در جـواب او » چگونـه تـو امـام ھسـتى در حـالى كـه فرزنـدى نـدارى؟«: السالم نوشت
ھد بـرد «: نوشت  -تو چه خبر دارى كه من فرزندى ندارم، خداوند شب و روز را بـه پايـان نخوا

یان حـق و باطـل جدايـى  -كنايه از پايان دنیا است  نى دارد كـه م به مــن ارزا تا اينكه پسرى 
به دنیا آمــد  -امام جوادعلیه السالم  -گويد زمانى كه ابو جعفر  ھمین ابن قیاما مى 62»اندازد

ندى بخشـید كـه از «: نزد امام رضاعلیه السالم رفت و حضرت به او فرمود خداوند بـه مـن فرز
 63.»من و آل داوود ارث ببرد

  اعتقاد به قائمیت) الف

ین و برپـا دارنـده عـدالت و برابـرى  اعتقاد به ظھور مھدى قائم كه براندازنده ظلم و جـور از زم
خواھد بـود از اعتقـادات اساسـى شـیعیان و مسـتند بـه تأكیــدات و تصـريحات فـراوان رسـول 

ھـاى زمانـى  ولى برخى از روايات در برھه. علیھم السالم بود خداصلى هللا علیه وآله و امامان
تى  ھايى مى خاص دستخوش برداشت گرديدند كه در نھايت به ايجاد شـبھات فكـرى و عقید

به  مى مت توقـف كردنـد  نان كــه در اما به خصـوص آ شیعه،  انجامید چنانكه بسیارى از فرق 
واقفیه موسى بن جعفرعلیه السالم نیز از ھمیـن . جستند برخى از ھمین روايات استناد مى

ھـاى جعـل  و گاه نمونه -ھايى خاص از اين روايات  گروه بودند كه آگاھانه يا ناآگاھانه برداشت
یه و . دادند اى از آنھا ارائه مى شده شرفت كـار واقف در حقیقـت يكــى از علـل اساسـى در پی

خوانى داشـتند و يـا  اى با آراء ايشان ھم گسترش ادعاى ايشان وجود رواياتى بود كه به گونه
ند اى تفسیر مى سران واقفیه آنھا را به گونه جه جلـوه دھ كه ادعاھـاى ايشـان را مو . كردند 

بردنــد و حــتى در  ھــاى خــود بــه كــار مــى برخــى از ايــن روايــات را ســران واقفیــه در اســتدالل
له  كتاب كر كردنـد، از آن جم ھا را ذ ھايى كه برخى از ايشان براى اثبات عقايدشان نوشتند آن

گان واقفیـه بـه نـام موسـوى نوشـته شـده بـود،  در كتاب نصرة الواقفه كه به قلم يكـى از بزر
قل مـى روايتى را از يكى از اصحاب امام صادق  -وقـتى ابوالحسـن «: كنـد كـه علیه السـالم ن

ه  -علیه السالم  امام صادق -فرزند ابو عبداللَّه  -موسى  به دنیا آمد ھدايايى را نزد ابو عبداللـَّ
به قـائم آل محمـد ھديـه دادى: صادق بردم او به من فرمود ھا را   64»بـه خـدا سـوگند كـه آن

شود در اين روايت تصريح شده كه موسى بن جعفرعلیه السالم قائم آل  چنانكه مالحظه مى
 .محمد است

آيـا : كند كه شخصى نزد امام باقر آمد و پرسید شیخ طوسى روايت ديگرى از ايشان نقل مى
گفت اگر از دنیا فقـط يـك  علیه السالم بر منبر كوفه مى كنید كه امیرالمؤمنین شما روايت نمى

كند تا مردى را از خاندان من برانگیزانـد  روز باقى مانده باشد خداوند آن را آن قدر طوالنى مى
مود : كه دنیا را از قسط و عدل پر سازد ھمچنان كه از ظلم و جور پر شده باشد؟ امام باقر فر

ايـن  65.»نه، ولى او ھمنام شكافنده درياسـت: آيا او تو ھستى؟ امام فرمود: مرد گفت. آرى
ست  -روايت ھم تصريح دارد كه موسى بن جعفر  سى شـكافنده دريا  -كه ھمنام حضرت مو

ّد است  .قائم آل محم
ترويج آراء و  یت، بـه  مى شـیعیان نسـبت بـه قائم واقفیه با تمسك به اين روايـات و بـاور عمو

آنھــا عــده زيــادى از شــیعیان را بــا خــود ھمــراه كردنــد و بــه تــدريج بــه . عقايدشــان پرداختنــد
جب دوام و اسـتمرار ايـن حركـت و عقايـد  اھدافشان شكل و رنگ عقیدتى دادند و ھمیـن مو

تاب ھـاى  آنان در طى حدود يك قرن گرديد و انديشمندان بزرگى در میانشان ظھـور كردنـد و ك
اى از اين روايات ساخته سران واقفیه بود كـه  شك پاره بى. چندى در باب مذھب خود نوشتند

پى بـرد و  از تعارض آنھا با روايات صحیح و اصول و مبانى تشیع مى توان به جعلى بـودن آنھــا 
دسته ديگرى از اين  66.كرد امام رضاعلیه السالم نیز با شدت با اين دسته روايات برخورد مى
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ھـاى ديگـرى از آنھـا  روايات نیز آگاھانه يا ناآگاھانه مورد تحريف واقع شده بودند و يـا برداشـت
 67.پرداخت علیه السالم در مقابل اين روايات به تصحیح و تنقیح آنھا مى شد، كه امام مى

  انتظار ظھور مھدى) ب

ھا و مصائب زيادى از جانب حاكمان و خلفـاء  شیعیان در طى سالیان متمادى متحمل سختى
ھدى  ھا و نويدھاى امامان شده بودند و با توجه به بشارت ھور م سالم نسـبت بـه ظ علیھم ال

ند موعود كه بساط ظلم و ستم را برمى ھى بود . اندازد، پیوسته در انتظار ظھور اين منجـى ال
ــا گــاه ھمیــن انتظــار و آرزوى برگرفتــه از عقايــد پــاك و خــالص منجــر بــه ظھــور دســته ّ ھــا و  ام

قه «: گويد وحید بھبھانى در اين باره مى.  شد ھايى از شیعیان مى گروه شیعیان به سبب عال
به سـبب  شديد به دولت كريمه ائمه علیھم السالم و شدت امید و آرزويشان نسبت بـه آن و 

شان وارد شـده بـود ھا و دشـوارى سختى بر ايشـان و امامان كه  پیوسـته مشـتاق ... ھـايى 
مواره چشـم انتظـار  برپايى دولت قائم آل محمد بودند كه دنیا را از قسـط و عـدل پـر كنـد و ھ

پرسـیدند تـا شـايد  از اين رو به كرات و بارھا از امامان درباره مھدى قائم مى... قیام وى بودند
 68.»...او فالنى است: يكى از ايشان بگويد

ھور و  در ھمین راستا روايات بسیارى ھم از ائمه علیه السالم نقل شده بود كـه بـه انتظـار ظ
ا در اين میان گـاه در  69نمودند خواندند و شیعیان را بر اين امر تحريض مى قیام قائم فرا مى ّ ام

اى بود كه دربـاره  شدند و اين ھمان مسأله تطبیق اين روايات بر مصداقشان دچار مشكل مى
مان بـا . واقفیه رخ داد سالم كـه ھمز بن جعفرعلیـه ال مت حضـرت موسـى  دوران سخت اما

خالفت چند تن از خلفاء سختگیر عباسى بود، شیعیان را به شدت خسته و آزرده كرده بود و 
اين وضـعیت در كنـار وجـود احاديـث . در آرزوى گشايشى در كارھا و ظھور مھدى موعود بودند

نان  بسیار درباره ظھور مھدى زمینه را براى فعالیت سران واقفیه فراھم ساخته بود، در واقع آ
 .بردارى را كردند از اين اوضاع بیشترين بھره

جه  بدين ترتیب تحت تأثیر اين عوامل و انگیزه ھا واقفیه شكل گرفت و گسـترش يافـت و بـا تو
علیه السالم كه تا اواخر سده سوم ھجرى يعنــى  به موقعیت سخت و دشوار شیعیان و ائمه

دوران غیبت صغرى تداوم داشت شاھد مناظراتى میان سران واقفیه و علماء شیعه ھسـتیم 
بت مھـدى صداق آن اختـالف  كه اينك ھر دو طايفه قايل به غی علیـه السـالم بودنـد ولـى در م

یه بـراى اثبـات آراء و  در طى مدت اين صد سال كتاب. داشتند سران واقف سط  ھاى چندى تو
چه ھیـچ يـك از آنھـا بـاقى نمانـده اسـت ولـى از آنھـا در منابـع  اقوالشان نوشته شد كه اگر 
كه بـه  قديمى نام برده شده است، از آن جمله شیخ طوسى از كتاب نصرة الواقفه نام بـرده 

ا نكته 70.وسیله يكى از سران واقفیه به نام موسوى نوشته شده بود ّ شتر قابـل  ام كه بی اى 
در واقـع سـران . باشد ھايى توسط آنھا در موضوع غیبت مھدى مى مالحظه است تالیف كتاب

واقفیه براى اثبات مدعاى خود درباره مھدويت و غیبت موسى بن جعفرعلیه السالم نخسـت 
بايست اين موضوعات را به طور مبنايى و اصولى به اثبـات برسـانند و سـپس در خصـوص  مى

از اين رو برخى . به بحث بپردازند -علیه السالم بود  كه به ادعاى آنان امام ھفتم -مصداق آن 
ھـا بـه  ھايى در باب غیبت تألیف كردند كه زمان تألیف اكثر اين كتـاب از بزرگان اين طايفه كتاب

ھا به طور عمده بــه ذكـر  آنان در اين كتاب. رسید علیه السالم مى پیش از غیبت امام دوازدھم
علیه السالم در خصوص مھدى و قائم آل محمد پرداخته  روايات نقل شده از رسول خدا و ائمه

ھدى و قائـم  و سپس آنھا را بر امام ھفتم علیه السـالم تطبیـق داده و آن حضـرت را ھمـان م
 .كردند موعود معرفى مى

فى اسـت ترين اين كتاب از مھم ابـن . ھا، كتاب الغیبه نوشته حسن بن محمد بن سـماعه كو
یز  سماعه يكى از معروف قه ن كه تصـنیفات خوبـى داشـته و در ف تـرين سـران واقفیـه اسـت 

شته بـود، از آن جملـه  او كتاب. درگذشت. ه 263فرھیخته بود، وى در سال  ھاى متعـددى نو
شیعه  71.باشد ھمین كتاب است كه در موضوع غیبت مى نجاشى اخبارى درباره عناد او بـا 

از ھمیـن قبیـل علـى بـن  72.و امامان پس از موسى بن جعفرعلیه السالم نقل كـرده اسـت
حسن طاطرى بود كه تعقیب شديدى در مذھب خودش داشت و با شیعیان امامى دشمنى 

ھاى او را كه  ھاى بسیارى نوشت، شمار كتاب او در حمايت از واقفیه كتاب. ورزيد سختى مى
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ً در موضوع فقه مى به  73اند، باشند بیش از سى كتاب دانسته اكثرا تابى  ھا نـیز ك از جمله آن
 74.باشد نام الغیبه مى

شاعه مـذھب خـود  دھد كه سران واقفیه فعالیت گسترده اين تألیفات نشان مى براى ا اى را 
شروع كرده بودند با اين حال، اين حركت انشعابى بیش از اين تـداوم نیافـت و پـس از غیبـت 

شود اما توجه زياد علماء بـزرگ  صغرى امام دوازدھم حضور فعالى از اين طايفه مشاھده نمى
قوال و آراء  ّ ا قد و رد سى بـه ن امامى مانند شیخ صدوق و ابن بابويه و شیخ مفید و شیخ طو

كه در مقايسه با برخورد ايشان با اقوال ساير فرق شیعه بخش متنابھى را بـه خـود  -واقفیه 
 .باشد بیانگر اھمیت و حساسیت اين جريان در تاريخ تشیع مى -اختصاص داده است 

 ھا نوشت پى
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 ).1411قم، ستاد كنگره شیخ مفید، (، الفصول المختاره فى العیون والمحاسن،  - -
یه دراسـه تحلیلیـه، ج  - مى (، 1الناصرى، ريـاض محمـد حبیــب، الواقف مر العال مشـھد، المؤت

 ).1409لالمام الرضاعلیه السالم، 
 ).1418مؤسسه نشر اسالمى، (جا،  نجاشى، احمد بن على، رجال، بى -
 ).1422قم، انوار المھدى، (نعمانى، محمد بن ابراھیم، الغیبه،  -
 ).1355نجف، حیدريه، (نوبختى، حسن بن موسى، فرق الشیعه،  -
ید، چـاپ شـده در آخـر رجـال خاقـانى،  - تب (وحید بھبھانى، محمـدباقر، فوايـد الوح قم، مك

 ).1404االعالم االسالمیه، 
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