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 ایوون .کننوود مووی تعووارض یجووادا ،گیرنوود مووی قوورار روایووات دیگوور کنووار در کووه زمووانی
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 مقدمه

 غیبوت .اسوت شوده تعریف شیعی ادبیات در موعود مهدی برای ای نشانه مثابه به غیبت
 ،1 ج :1414 ،منظووور إبوون ؛454 ،4 ج :1410 أحموود، بوون خلیوو ) چشووم از شوودن پنهووان معنووای بووه
 و بووودن پنهووان و غایووب معنووای بووه غیووب عبووری ریشووه از و (403 ،4 ج :1404 ،فووارس إبوون ؛656
 معنوای بوه غیبوت شویعی ادبیوات رد (143 ،1ج :1357 ،مشوکور) .اسوت شوده گرفتوه کردن غروف
 ؟جع؟مهدی حضرت شدن غایب معنای به اعتقادی و (27 ،2 ج :1405 ،مرتضی )سید اخالقی
  .است مدنظر اعتقادی معنای همین ،غیبت از مراد نوشتار این در .است

 خوویش دعووی از الغیبة  عنووان بوا هوایی کتواف تدوین با که بود ای فرقه ننستین 1واقفه فرقه
 راسوتار در امامیه ،کردند دفاع ؟ع؟کاظم به ملقب جعفر بن موسی امام غیبت و مهدویت بر مبنی
 شوماری انتقوال مسویر در .اند کرده نق  واقفه طریق از روایاتی دوازدهم امام غیبت اندیشه اثبات
 وارد روایوات بوه واقفوی هوای انگواره برخوی ،امامی منابع به واقفی راویان طریق از غیبت اتازروای
 و غیبوت دربواره واقفوه کوه اسوت برداشوتی و اندیشوه ،انگواره از مقصوود کوه این توضیح ؛است شده

 ،گیورد موی قورار روایوات دیگور کنوار در روایوات ایون کوه هنگوامی رو ایون از .کردند می اظهار مهدویت
 ایون توجیوه در اموامی عالموان ،اسوت شوده سوبب امور ایون .گوردد موی بودفهمی گاه و تعارض سبب
 کوه است این پژوهش این مسئله .آورند روی نادرست های حکمت و بعید های تأوی  به روایات
 حودیثی هوای مجموعوه بوه واقفوی راویان طریق از غیبت روایات در واقفی های انگاره از یک کدام
کوواوی بوه پرسووش ایوون بوه پاسووخ اسوت؟ هیافتوو راه امامیوه  در واقفووه روایووی متوون و اسووناد دقیوق وا
  .است نیازمند غیبت زمینه

 شووناختی گونووه بررسووی و غیبوت تعریووف بووا ابتودا نوشووتار ایوون آغوواز در مقصوود ایوون حصووول بورای
 بنوش در .شوود موی رهنمون ،داشتند آثاری غیبت زمینه در که فرقه این شاخ  رجال به واقفه
 را نکواتی اشوارت بوه کبوری غیبوت و صوغری غیبت عهد در امامی غیبت های کتاف باف در بعدی
 بررسوی بوه انود شوده نقو  واقفوه طریوق از کوه غیبت روایات دقیق بررسی با سپس . دارد می عرضه
 مطالعوه .پوردازد موی اسوت یافتوه راه غیبوت بواف در امامیه روایات به آنها طریق از که هایی انگاره
 و علوت خووبی بوه و دهود موی نشوان غیبت روایات در را راوی مذهب به توجه ضرورت رنوشتا این

 .سازد می فهم قاب  و توجیه را غیبت روایات از برخی اختالف خاستگاه
                                                        

 و نموورده، اسووت زنووده جعفوور بوون موسووی» داشووتند عقیووده و کردنوود توقووف؟ع؟ کوواظم امووام بوور کووه شوویعیان از ای فرقووه نووام. 1
 . است مهدی همان او؛ بگیرد دست به را مردم حکومت و کند ظهور که هنگام آن تا، مرد ننواهد
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 غیبت مفهوم پیشینه بر گذری
 انود بوده مواجوه مسوئله ایون با آنها، در مهدویت باور داشتن ریشه دلی  به اسالمی فرق تمامی

 وجوود مهودی از منسوجمی و واحود تصوور کوه بود این مهدویت مسئله در آنان افتراق طهنق تنها و
 در البتوه کوه کنویم موی برخوورد مهودی ایوده با کرات به نیز شیعی های فرقه میان در .است نداشته
 ایووده کووه اسووت ای فرقووه ننسووتین کیسووانیه اسووت. خووورده گووره غیبووت مفهوووم بووا موووارد از بسوویاری
 زنوده «حنفیوه بون محمود» کوه بودند باور این بر آنان .داد پرورش غیبت همراه به را منتظر مهدی
 و کند می تغذیه آنها از و است آف و عس  وی نزد و شده پنهان رضوی کوه در و است نمرده است
 ،شهرسووتانی ؛22 :1395 ،نوووبنتی ؛20-19 :1360 ،)اشووعری کننوود. مووی محافظووت وی از شوویر دو

1404: 174) 
 جعفور اموام موورد در ترتیوب بوه را اعتقواد چنوین بوه قریب نیز اسماعیلیه و ووسیهنا است گفتنی
 اموام اماموت بور کوه بوود واقفوه دیگور فرقوه .داشوتند بزرگووار آن ارشود فرزنود اسوماعی  و ؟ع؟صوادق
 اموام اماموت بور کوه شویعیان از گروهی _ قطعیه مقاب  در گروه این .کردند توقف ؟ع؟کاظم موسی
 و تعریوف بوه ذیو  در .دارنود قورار _ کردنود پیودا یقین و قطع ؟ع؟الرضا موسی نب علی یعنی بعدی
 .پرداخت خواهیم واقفه های گونه

 آن شناسی گونه و واقفه تعریف
 إبوون ؛223 ،5 ج :1410 ،أحموود بوون خلیوو ) ایسووتایی و توقووف معنووای بووه وقووف ریشووه از واقفووه
 توقووف فووردی یووا امووری در کووه گروهووی یووا فوورد هوور بووه را آن توووان مووی و (135 ،6 ج :1404 ،فووارس
 اسوم ،واقفوه عوام معنوای در ،کورد اطالق دنمای می خودداری ای حوزه در نظر اظهار از یا و کنند می
کثریووت یرأ قبووول در امامووت مسووای  از یکووی در جمهووور بوورخالف کووه اسووت گروهووی هوور بوورای عووام  ا
 (86 ،18 ج :1413 هبی،ذ ؛292 :1408 ،الجبار عبد یقاض )نک: د.کن می ایستادگی و توقف

 و باشود موی متووفی اموام اماموت در ایسوتایی معنوای بوه ،شویعه حودیثی ادبیات در وقف ،لیکن
 دو ،شوویعیان شووناختی فرقووه اصووطالح در واقفووه .انوود خوانده واقفووی را شووبهات ایوون بووه باورمنوودان
 اموام ینواپسو بور کوه گوردد موی اطوالق کسوانی بوه شویعی عوام معنوای در ،دارد عوام و خواص معنای
 اموام اماموت بور کوه کسوانی نمونوه بورای .نپذیرفتنود را بعودی اموام اماموت و اند کرده توقف متوفی
 معنوای بوه واقفوی از موراد گواه هور البتوه ؛شووند موی خوانده ناووسی ،کردند توقف ؟ع؟صادق جعفر

 «ْصووَعبُم  ْبووُن  َعْنَبَسووُة » دربوواره نمونووه بوورای .آیوود مووی توضوویح عنوووان بووه قیوودی ،باشوود ناووسووی
 از بعد که کسانی آن  بر افزون (365 :1348 ی،کش ) «عبداهلل یأب علی یواقف یناووس» :است آمده
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 غایوب فرزند امامت نه و حضرت آن برادر )کذاف( جعفر امامت نه ،شیعه ؟ع؟یازدهم امام رحلت
 الرجوو و فهووارس کتووب در ولووی (455 :1375 ،)مشووکور نوود.ا نامیووده واقفووه ،پذیرفتنوود را منتظوورش
 بور توقوف معنوای بوه ،شوود ذکور توضویحی قیود بودون و مطلوق طوور بوه هرگاه وقف اصطالح شیعه
 .است ؟ع؟کاظم موسی امام

 بووه شوود، پیوودا ق183 سووال بووه جعفوور؟ع؟ بوون موسووی حضوورت شووهادت از پووس واقفووه ی فرقووه
 نظریوه بدین منتلف نقاط در ایشان وکالی و حضرت آن یاران ترین برجسته از گروهی که طوری
 آل قووائم» عنوووان بووا زودی بووه و گردیووده پنهووان نظرهووا از ولووی اسووت؛ زنووده امووام؟ع؟ کووه یدنوودئگرا

 نیوز «موسوویه» و (169 :1360 )اشوعری، ممطووره بوه فرقوه ایون فرمود. خواهد ظهور «محمد
 66 نوام «الواقفوة مون جماعة ذکر فی» فص  در حلی داود إبن (69 :1408 )بغدادی، است. نامور
 کتوب در کوه اسوت حوالی در ایون (529 :1383 حلوی، داود )إبون اسوت. کورده ذکور را انواقفیو از تن

 رسد. می تن یکصد از بیش به اند شده منتسب واقفه به که راویانی تعداد شیعه، رجال و فهارس
 برجسووته فقهووای و برجسووته عالمووان کووه آن اول :اسووت موو تأ  قابوو جهووت چنوود از واقفووه فرقووه
 شوک  بوه را غیبوت مباحو  کوه اسوت ای فرقوه ننسوتین کوه آن دوم .دنودگروی فرقوه این به امامیه

 کوتاه غیبت دو» ،«فر  انتظار» ،«غیبت عل » مانند مفاهیمی درباره .کردند تئوریزه ایدئولوژیک
 بووار ننسووتین آنووان .اسووت شووده نقوو  واقفووه طریووق از توووجهی قابوو  روایووات «موودت دراز و موودت
 و نگاشوتند کتواف غیبوت موضووع در و بردند کار به یکدیگر جای به را «مهدی» و «قائم» مفاهیم

 دلیوو  بووه هووم فرقووه ایوون عملکوورد رو ایوون از .داشووتند چشوومگیر فعالیووت سووده دو عرصووه ایوون در
 نووبنتی گوزارش طبوق .باشود موی  جوّدی تأّمو  نیازمند ،شان حدیثی میراث نیز و راویان گستردگی
  :اند گونه چهار بر واقفه
 و شوورق کوه این تووا نمیورد و اسووت زنوده و نکورده وفووات ع جعفور بوون موسوی گفتنوود گروهوی الوف( 
کنده گیتی و گردد او آن از زمین غرف  زندان از وی .است قائم مهدی او و کند داد از پر را ستم از آ

  .است غایب و گرینته
 موور  از پووس ولووی ،نباشوود او جووز امووامی و کورد وفووات و اسووت قووائم امووام او :انوود گفتووه برخوی ف(

 بوه و فرمایود نهوی و امور ایشوان به او و کنند دیدار وی با او یاران و شده پنهان جایی در و زگشتهبا
َم  یُسّم  » روایت ُه  اْلَقائ  ّنَ

َ
  .اند کرده استناد (224 :1411 ،طوسی«) ُموتی َما َبْعَد  ُقوُم ی أل 

 مهدی او که آمده اریبسی اخبار زیرا زنده یا است مرده او که ندانیم ما :اند گفته دیگر گروه ج(
کانش و پدر خبر دیگر سوی از .نیست روا آنها داشتن دروغ و است قائم  آشوکار که رسیده ما به نیا
 و موانیم موی اسوتوار او اماموت بور ،کورده درنگ او زندگی و مر  در اینک لذا ؛است انکار غیرقاب  و
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 شود روشن ما بر خواند می او جانشین را خود که کسی و وی حال حقیقت تا گذاریم نمی فراتر پای
گووور و  وی مطیوووع و پوووذیریم موووی را آن شوووود آشوووکار دالئووو  بوووا ؟ع؟الرضوووا موسوووی بووون علوووی اماموووت ا
  .شویم می
 .بووود اسوود بنوی موووالی از کوووفی «بشویر محموودبن» پیوروان و غووالت از کووه بشویریه غووالی فرقوه د(

 واقفوه فرقه ییدتأ مورد و آید می شمار به واقفه منحرف فرق از فرقه این (362 :1395 ،)نوبنتی
 از _ واقفوه فرقوه یسئور _ «حموزه بویأ بون علوی» طریوق از بشویریه لعن روایات که ای گونه به ،نبود
 (478 :1348 ،)کشی .است شده گزارش ؟ع؟کاظم موسی امام

 زراره پیوروان از و مشوبهه و تغوال از کوه تیمیمیوه یا زراریه جمله از فرقی که باورند این بر برخی
 حوادث خداونود بورای را بصور و سومع و حیات و قدرت و علم که شوند می معرفی تمیمی عینأ نب

 (172 :1368 ،)مشکور بودند. واقفه از امامت باف در و ددانستن می
 امووام سووپس و ؟ع؟کوواظم موسووی اماموت بووه  ئووقا ابتوودا کووه بودنود امامیووه از ای فرقووه نیووز لفوهمؤ
 و برگشوتند خوود عقیوده از ؟ع؟رضوا اموام رحلت از پس اام (126 :1395 ،)نوبنتی شدند ؟ع؟رضا
 واقفوه از نیوز ،بودنود «کووفی طوائی محمود بون علوی» پیوروان از کوه نیوز طاطریوه .شودند واقفوه پیرو

 (149 :1368 ،)مشکور .شوند می محسوف
 چووون هووم گروهووی بووود: گونووه دو بووه جعفوور بوون موسووی ضوورتح جانشووینان مووورد در عقیووده امووا 

 ادعووای وی از پووس کووه ؟ع؟جعفوور بوون موسووی فرزنوودان از هوورکس و ؟ع؟موسووی بوون علووی بشوویریه
 و کوورده تکفیوور یدنوودئگرا آنهووا امامووت بووه کووه را کسووانی و آنهووا و دانسووتند مووی باطوو  را کردنوود امامووت
 حضورت کوه معتقدنود دیگور ای دسوته ااّمو ؛شومردند موی حوالل را شوان امووال تصرف و خون رینتن
 کوه هسوتند جانشوینانی بلکوه ،نبووده اموام انود برخاسوته اماموت هبو او از پوس کوه کسانی و ؟ع؟رضا
 از کووه اسووت ضفوور مووردم بوور لووذا و رسوود فوورا او ظهووور زمووان کووه این تووا آینوود مووی دیگووری از پووس یکووی

 (168 :1360 ،)اشعری برند. فرمان جانشینان
 در ولووی ،شوومرد برمووی واقفووه بوورای متعووددی های گونووه نوووبنتی _ گذشووت کووه چنووان _ هرچنوود

کثریت دهد می دست به واقفه از طوسی شیخ که ریفیتع  موسوی اموام بودندکوه بواور ایون بر واقفه ا
 (43 :1411 ،)طوسی است.  رفته غیبت به و نکرده وفات ؟ع؟کاظم
 خود فعالیت فرقه این ،واقفه گیری پای و ؟ع؟کاظم موسی امام شهادت با و ق(183) سال از
 شوریف .اسوت دسوت در فرقوه ایون علموی فعالیت درباره اییه گزارش نیز پنجم قرن در و آغازید ار

 کنووار و گوشووه در مووذهب آن هووواداران از یکموو تعووداد هنوووز :اسووت کوورده گووزارش ق(406 )م رضووی
 رد بووه را الغیبةة  کتوواف از فصوولی نیووز (460)میطوسوو خیشوو و (37 ،1406 ی:رضوو فی)شوور .هسووتند
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 (42 :1411 ،)طوسی است. داده اختصاص آنان دعاوی

 غیبت کتب و واقفه
 غیبت عنوان با هایی کتاف تألیف به خود مذهب ییدأت در که بود شیعی فرقه ننستین واقفه
 از شووماری .گردیوود آغوواز ق( 233-208) واقفووه دوم نسوو  در غیبووت هووای کتوواف تووألیف .آورد روی
 نبو یعلو بون حسون» یکی جمله آن از درآورند تحریر رشته به آثاری بتیغ نهیزم در واقفی راویان
 .اسووت نگاشووته الكبیةةر القةةائم ،الصةةغیر القةةائم ،الغیبةة  :عنوواوین بووا کتوواف سووه کووه اسووت «حمووزه یأبوو

 علةی الغیبة  فةی الصةفه نوام بوه یکتواب کوه اسوت «جبلوة بون عبوداهلل» دیگری (37 :1407 ،)نجاشی
 صوواحب کووه اسووت «یطوواطر حسوون بوون یعلوو» سوووم (216 :1407 ،)نجاشووی .دارد الواقفةةه مةةذاهب
 مذهبووه یفوو العنوواد دیشوود» عنوووان بووا یو از یطوسوو و (254 :1407 ی،)نجاشوو سووتا الغیبةة  کتوواف
 شوومار وی (272 تووا: بی ،طوسووی) .کنوود یموو ادیوو «ةیوواإلمام موون خالفووه موون یعلوو ةیالعصووب صووعب
 )همو( .است درآورده ریتحر رشته به یواقف مذهب مساعدت در کتاف ای عدیده
 بون محمود بن حسن» از توان می ،نگاشت کتاف غیبت زمینه در که واقفه سوم نس  راویان از

 بور بسویاری تعصوب «طواطری» خوود اسوتاد ماننود بوه وی (41 :1407 ،نجاشوی) .کورد یاد «سماعه
 امامیوه حودیثی کتوب در وی طریوق از غیبوت بواف در معتنوابهی روایوات .ورزید می خویش مذهب
کثر .است شده گزارش  یافتوه راه اموامی جوامعم بوه واقفوی «زیواد بون حمید» طریق از وی روایات ا
 از وی (92 :1407 ،نجاشوی) .است «رباح بن عمر بن یعل بن محمد بن یعل» دیگر راوی .است
 طریوق از روایتوی چنود هور ،درآورد کتابوت بوه الغیبة  نوام به کتابی که است سوم نس  واقفیان دیگر
 غیبوت موضووع در پرشوماری روایوات که واقفی راوی آخرین .است نشده نق  امامیه کتب در وی
 الغیبةة  نووام بووه کتووابی دارای هرچنوود وی .اسووت «زیوواد بوون حمیوود» اسووت شووده روایووت وی طریووق از

 دارد داللوت آن بور قوراین و شوواهد کوه أهله و الحق خالف من ذم نام به دارد کتابی ولی است نبوده
 :1407 ،شی)نجا .است برده بهره آن از کتابش تألیف در نعمانی که است منابعی از وی کتاف که
132 ) 
 کتواف یک از قسمتی ،مانده برجای أثر تنها ،است نمانده جای بر آثاری فرقه این از سفانهأمت
 نصةر  فةی را کتواف نوام و پرداختوه آن گوزارش بوه الغیبة  خوود کتواف در طوسوی شیخ که است واقفی
 اسوتاد وابوطر اساس بر .است کرده عنوان «موسوی علوی أحمد بن علی أبومحمد» تألیف الواقف 

گرد و  سوووم سووده دوم نیمووه کووه دآور شوومار بووه سوووم طبقووه انیووواقف زمووره در را یو توووان یموو یشووا
 چهوو  بردارنووده در رسوواله ایوون .اسووت آنووان یعلموو تیووفعال اوج ق(258-233 ) قمووری هجووری



 

 

 105 
 
 

سی
برر

 
گاره
ان

 
ای
ه

 
فی
واق

 در 
ات
روای

 
 
غیب

 
 

            

 رجووال ذم و وی غیبووت شوورایط ؟ع؟،کوواظم موسووی امووام وفووات عوودم و مهوودویت اثبووات در روایووت
 .باشد می قطعیه

 ق(260) سووال یعنووی صووغری غیبووت وقوووع از قبوو  الغیبةةه عنوووان بووا کووه کتبووی گذشووت کووه چنووان
 بوسوعیدأ» أثور المهةدی أخبةار مانند کتبی هرچند .دارد اختصاص واقفه فرقه به ،است شده نوشته
 :1407 ،)نجاشوی «مهزیوار بون علوی» أثور القةائم و (243 :توا بوی ،)طوسوی زیودی علمای از «عصفری
 از (306 :1407 ،)نجاشووی المالحةةم و القةةائم کتوواف ،(361 تووا: بی ،)طوسووی الرجعةةه اثبةةات و (253
 و نودارد غیبوت عنوان لیکن ،است درآمده تحریر رشته به صغری غیبت از قب  ،شاذان بن فض 
 بورای اموا .باشود موی فوتن و مالحوم مباحو  و «قوائم» بوه مربووط آیود موی بور آنها عنوان از چه چنان
 نویسوی غیبوت بوه اجموالی موروری ،بایسوت موی واقفوی راویوان طریوق از غیبوت روایات ورود نحوه
 .پذیرد صورت امامیه

 امامیه میان در «الغیبه» کتب ارشنگ پیشینه
 از شوماری .درآمد تحریر رشته به غیبت عنوان با صغری غیبت عهد در امامیه کتب ننستین

 اثبوات و تبیوین درصودد کالم علم از یگیر بهره با برخی و غیبت روایات گردآوری با امامی عالمان
 عنوان با کتابی ق(286)م «نهاوندی اسحاق بن ابراهیم» .برآمدند ؟جع؟دوازدهم امام غیبت
 دوازدهووم امووام نیابووت موودعی و منحوورف بعوودها وی هرچنوود (19 :1407 ،)نجاشووی نگاشووت الغیبةةه
 (300 ،51 ج :1404 ،)مجلسی .شد بغداد در امامیه

 الحیر  و الغیب  عنوان تحت کتابی که بود ق( 293 از بعد )م حمیری جعفر بن عبداهلل ،دیگری
 أبوسووه  بسووان امووامی عالمووان از دیگوور شووماری دیگوور سوووی از (220 :1407 ،)نجاشووی .نگاشووت

 شوویعی منتلووف فوورق شوبهات بووه کالمووی رویکوورد بوا ق(317رازی)م قبووه إبوون و ق(311نووبنتی)م
 مواضوع از و دادنود موی پاسخ غیبت شرایط و غائب امام وجود اص  درباره واقفه و زیدیه همچون
 .کردند می دفاع غیبت درباره امامیه

 کلینووی أثوور الكةةافی چووون هووایی کتوواف در ،صووغری غیبووت پایووانی هووای سووال در امووامی عالمووان
 غیبت موضوع به بابی نوانع تحت ق(329م«)بابویه بن علی» أثر التبصر  و االمام  و ق(329)م

 .اند پرداخته
 1النجوم تناثر سال به آن از که امامی بزر  عالمان وفات با و کبری غیبت عهد در و آن از سپ

                                                        
 تنواثر سوال را ق329 سوال. اسوت محدثان و علما گذشت در کثرت از هیکنا و گانستار نتنیر فرو معناى به نجوم تناثر .1

 مرحووم. کورد رحلوت ؟جع؟دوازدهم امام چهارم یرسف سمرى محمد بن علی که سالی هماناند  کرده گذارى نام نجوم
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 اثنووی امامیووه جامعووه عظوویم بووس حیرتووی (234 ،58ج :1404 ،)مجلسووی کننوود مووی یوواد ق(329)
 روی خوویش موذهب تغییر به ،امامیه عالمان از شماری شد سبب که حیرتی .گرفت فرا را عشری
 ضوورورت غیبووت زمینووه در اختصاصووی کتبووی توودوین حیوورت دوران در (2 :1395 ،)صوودوق ،آورنوود
 .یافت تری فزون
 از ابوزینوب به معروف ق( 360)م «نعمانی» ،گذشت می غیبت آغاز از سال هشتاد که حالی در

گردان  اماموان از منقوول روایوات آن در و آورد روی الغیبة  نوام بوه کتوابی تألیف به «کلینی شیخ» شا
 إکمةال کتاف نیز ق(381)م «صدوق شیخ» آن از پس .کرد گردآوری را غیبت درباره ؟ع؟،معصوم
 ،ق(413م«)مفیود شویخ» ماننود نیوز امامیوه علمای از دیگر شماری .نگاشت را النعم  إتمام و الدین
 _ کالموی رویکرد با کبری غیبت دوران در ق( 460)م «طوسی شیخ» و ق( 436)م «سیدمرتضی»

 .کوشیدند حضرت عمرآن طول توجیه و غیبت شهاندی اثبات در حدیثی
کنون چه آن  طوسی شیخ و صدوق و نعمانی کتاف سه از است موجود غیبت روایات از عمدتا   ا
 خوواهیم آن بوه ذیو  در کوه انود برده بهوره نیوز واقفوی کتوب و روایوات از ها کتاف این مؤلفان .است

 .پرداخت

 واقفه کتب از امامی علمای گیری بهره
 بررسوی .انود بورده بهوره واقفوه روایوات و کتوب از غیبوت اندیشوه اثبوات منظوور بوه امامی علمای
 .است گردیده نق  واقفی راویان توسط غیبت روایات از معتنابهی حجم دهد می نشان اسانید
 بوا امامیوه و شود مواجوه امامیوه سووی از شودیدی گیوری موضع با فرقه این که داشت توجه باید
 کوه رفوت موی آن بویم زیورا ،پرداختنود فرقوه ایون بوا مقابلوه بوه واقفوی راویوان نلعو و ذم روایات نق 
 بون حسون چوون نیوز موثقی راویان هرچند .بکشاند جدی انحراف به را امامیه مذهب های آموزه
 ثقه» عبارت که بودند نیز جبله بن عبداهلل و زیاد بن حمید و (40 :1407 )نجاشی،سماعه محمد
 بازتووواف شووویعه اربعوووه کتوووب در واقفوووه احادیووو  .اسوووت رفتوووه کوووار بوووه هووواآن موووورد در «الحووودی  فوووی

 ال موون ،)صوودوق واقفووی راویووان از توون 18 بووه الفقیةةه یحضةةر  ال مةةن در نیووز صوودوق ،دارد ای گسووترده
 طریق اینان از تن سه به االحكام تهذیب در طوسی شیخ و1جم( 554-421 ،4ج ،الفقیه یحضره

                                                                                                                                  
 .افتندی وفات سال نیا در که هستند کسانی جمله از زین قمی هیبابو بن علی و، کافی صاحب نییکل

 بون علوی، عمورو بون عبدالکریم، منصور ابی بن درست، اسدی ابوبصیر، زرعه، سدیر بن حنان»: از عبارتند راویان این. 1
 بون یوسوف، زیواد بون عثموان، عمورو بون امیوه، جبلوه بون عبداهلل، بطائنی حمزه بن علی بن حسن، بطائنی حمزه ابی

، حصوین بون داود، سومال ابوی بون ابووبکر، قنودی موروان بون ادزیو، یونس بن منصور، میثمی حسن بن احمد، یعقوف
 .«مهران بن سماعه، عبدالحمید بن ابراهیم
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 کتووب و واقفوه از و1(76-75 ،38 ،)المشوینه( حکواماأل بیتهوذ ،حسون محمودبن ،)طوسوی دارد
 .پردازند می حدی  نق  به ایشان
 متفوواوت واقفووه روایوات از گیووری بهووره در حودیثی منتلووف مکاتوب سووهم کووه اسوت گفتنووی البتوه
 کتواف ایون در ،اسوت گرفتوه صوورت نعموانی کتواف در واقفوه روایوات از گیوری بهوره بیشترین .است
 بوون محموود بوون حسوون» ،«حمووزه بوون علووی بوون حسوون» هووای کتاف کووه رددا وجووود قراینووی و شووواهد
 نعموانی کتواف منوابع از «زیواد بون حمیود» و «خثعموی عبودالکریم» ،«ةجبلو بون عبوداهلل» ،«ةسماع
 اصو  اثبات به واقفه کتب از برگرفته روایات مضمون (209 :1419 ،زنجانی شبیری :نک) .است
 .است مربوط فتن و مالحم ،قائم صفات ، فر انتظار ،غیبت شرایط ،قائم حضرت غیبت

 آنوان عقایود و افکوار دربردارنوده که واقفه روایات نق  از اند کوشیده امکان حد تا امامی علمای
 کووه خوووریم برمووی مووواردی بووه غیبووت بوواف در امامیووه روایووات در الوصووف مووع ورزنوود اجتنوواف ،اسووت
کی  :گردد می اشاره روایات این از یبرخ به ذی  در .دارد حکایت راوی واقفی رویکرد از حا

وایات در واقفی های انگاره  غیبت ر
  قائم حضرت وفات
 روایتوی در ؟ع؟معصووم امام .نیست خالی خدا حجت از گاه هیچ زمین امامیه اعتقاد اساس بر
 :فرماید می

َرأ    تر یررَبقر  َلرروأ  َغ  األأ َمررا    رر یرربر  إبررن ؛179 ،1ج :1363 ،كلیرری ؛508 :1404 ،)صرر ار َلَسرراَختأ  ،إر
 ؛(30 :1404 ،مقی بابویه
گردر  .برد خواهد فرو را خود اه  ،نباشد امامی زمین ا

 اموا .کنود موی زنودگی موردم میوان در و اسوت زنوده ؟جع؟مهدی حضرت امامیه اعتقاد بنابر لذا
 :است آمده روایت این در .کند می وفات قائم حضرت که دارد آن بر داللت روایتی

د   َ َ َ ن   حم  در  بأ نر  اهللر َعبأ َ ر   بأ َأ  َجعأ ر ىیاحلأ بر  َعنأ  رر
َ
َ رر  َعنأ  هر یأ رنر  َجعأ رد   بأ َ َ َ رویف   حم 

ك  رَحاَق  َعرنأ  الأ سأ رنر  إر  بأ
رد   َ َ َ ررمر  َعرنر  حم  َقاسر رنر  الأ بر  بأ ررنر  َعرىلر  َعرنأ  عر یررالر َ رابر  بأ ط َ َ 

نر  َعررنأ  احلأ  
رَنذ  در  م  رجر رررر  َمسأ َ محأ

َ ت   َقراَل  األأ لأ
َ
 َسررأ

اهللر  در َباَعبأ
َ
َترابر  یفر  َهلأ  ؟ع؟أ ر  َمَثرلی  اهللر  كر َقرامئر لأ بر  ة  یرآ َنَعرمأ  َفَقراَل  ِر رارر  َصراحر ََ ر

َماَتره   احلأ
َ
اَئرَة  اهلل   أ  مر

  عا   
 ؛(423 :1411 ،طوى) َبَعَثه   مث  َ
 مثلوی خودا کتواف در آیوا :کوردم سووال ؟ع؟صادق جعفر امام از که است کرده روایت راوی

                                                        
، )طوسوی «یالطواطر الحسون بون علی و سماعة بن محمد بن حسن و ادیز بن دیحم»: از است عبارت تن سه این نام.  1

 .(76-75 و38، )المشینه( األحکام بیتهذ، حسن بن محمد
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 صوود را وی خداونود کوه پیوامبر( )عزیور الغا صوواحب ماننود آری :فرموود اسوت؟ قوائم بورای
 .برانگینت را وی سپس میراند سال

 سوپس و میرانود می عزیر همانند را قائم حضرت خداوند که است این بیانگر روایت مدلول
 منافوات حجوت حضورت بوودن زنوده و غیبت درباره امامیه اعتقاد با روایت این .کند  می زنده
 ایون توجیوه در وی ،اسوت واداشوته بعیودی تأویو  بوه را طوسی شیخ تعارض این که جا آن تا دارد

 هوا ذهون در وی یواد کوه آن یعنوی ،اسوت ذکوری مووت جوا این در «موت» از مراد :است آورده حدی 
 (423 :1411 ،)طوسی .است مرده
 کوه دارد قورار «خطواف بون علوی» حودی  ایون سوند در کوه شوود موی معلووم روایوت سند بررسی با
 ایون بور واقفوه از شماری ،شد گفته پیشتر چه چنان (166 :1416 ،)مازندرانی .ستا واقفی فردی
 از پس ولی ؛نباشد او جز امامی و کرد وفات و است قائم امام ؟ع؟،کاظم موسی امام که باورند
 .فرماید نهی و امر ایشان به او و کنند دیدار وی با او یاران و شده پنهان جایی در و بازگشته مر 
 :1395 ،)نوووبنتی .کننوود مووی اسووتناد 1«یموووت مووا بعوود یقوووم النووه قائمووا القووائم سوومی» وایووتر بووه و

 اموام که بودند باور این بر که باشد واقفه از شماری اعتقاد بیانگر روایت این نیست دور لذا (423
 زنووده پیووامبر عزیوور هماننوود هووا قرن بلکووه و هووا سووال از پووس و اسووت کوورده وفووات ؟ع؟کوواظم موسووی
 .شود می

 جوای بور رسواله از حودیثی در نمونوه بورای نمایود موی دشووار پوذیری تأویو  ایون مواردی در البته
 :است آمده ؟ع؟محمدباقر امام از نق  به واقفه از مانده

 ،الواق ره نصرره ،موسروی علروی) .حینا هیرب و حینا یو  و حینا یسجن االمر ههبا صاحب
 (23 :1411 ،طوى الغیبه ضمن

 از زموانی و میورد موی زموانی و شوود موی زنودانی مودتی قائم که دارد امر این رب داللت حدی  این
 شویخ کوه دیگور حودیثی در .اسوت واقفوه اعتقوادات از بازتوابی روایوت ایون .گریوزد می دشمن دست
 (529 :1383 ،داود إبون) است واقفی رجال از که «الحارث بن احمد» از مرفوع صورت به طوسی

 :ندک می نق  ؟ع؟صادق امام از
 (60 :1411 ،)طوى .عظامه بلیت و ههبا یكون این النا  لقال القامئ یقو  قد لو
گر  غائوب هموان شون  ایون کوه شوود می چطور :گویند می مردم آینه هر کند قیام قائم ا

 .است پوسیده وی استنوان که آن حال و است مستور
                                                        

 .خیزد برمی مر  از پس که نامند قائم دلی  این به، را قائم .1
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 وی موور  از یووادیز زمووان و اسووت موورده وی کووه هسوتند عقیووده ایوون بووه مووردم کووه معنووی بودین
 :اند شده خوانده دروغگو قائم حضرت دفن مدعیان نیز دیگری روایات در .است گذشته

ل   َ ضأ ن   الأ در  َعنأ  َشاَذاَن  بأ نر  اهللر  َعبأ َة  َعنأ  َجَبَلَة  بأ ََ رنر  َسَل ریفر  َجَنراح   بأ عأ   
رنر  َحرازر ر  َعرنأ  احلأ  ب  یرَحبر  بأ

اهللر  ىلر  َقرراَل  َقرراَل  رردر وَعبأ ب 
َ
ن َ  زر   َحررا ایرر ؟ع؟أ بر  إر َصرراحر رررر  َهررهَبا ِر مأ

َ ر َبَترریَغ  األأ َهرر   ی ی  انر  یفر  ظأ نأ  ةر یررالث َ  إر
ول  ی َمنأ  َجاَءَك  ه   ق  ن َ نأ  َده  ی َنَ َض  إر َ ابر  مر ه   ت  رر ه   َفاَل  َقبأ قأ ر َصد   ؛(170 :1411 ،)طوى ت 
 امور ایون صواحب ،حوازم ای  :فرموود من به ؟ع؟صادق جعفر امام که کند می روایت راوی
گر ،شود می ظاهر دومی در که دارد یبتغ دو  خواک بوه را وی که آورد خبر تو برای کسی ا

 .مکن تصدیق را وی ،است سپرده

کسووپاری و دفوون موودعی کسووی هرگووز امامیووه میووان در کووه اسووت حووالی در ایوون  دوازدهووم امووام خا
 د؟دار داللوت اموری چوه بور روایوت ایون کوه اسوت مطور  پرسوش این رو این از .است نشده امامیه
 واقفوی راوی یک از شاذان بن فض  طریق از مزبور روایت دهد می نشان روایت این اسناد بررسی
 (424 :1397 ،نعموانی :نوک بیشوتر نمونوه )بورای .اسوت شوده گوزارش «جبلوه بن عبداهلل» نام به

 رابطه واقفی مشایخ اب عراق در که بود امامی شناس سر محدث و متکلم شاذان إبن است گفتنی
کتچی داشت. ینزدیک  عثموان ،عمیوره بن سیف از توان می وی واقفی مشایخ از (50 :1367 ،)پا
 ،102 ،28 :1411 ،طوسووی) کوورد. یوواد جبلووه بوون عبووداهلل حضوورمی، قاسووم بوون عبووداهلل ،عیسووی بوون
271، 283) 
 علووی) «هتصودق فوال قبوره توراف مون دهیو نفو  انوه یقول من جاءك ان» عبارت دیگر سوی از

 چشووم بووه واقفووی روایووات در کوورات بووه (56 :1411 ،طوسووی الغیبووه ضوومن ،واقفووهال نصووره ،موسووی
 بوه ،باشود موی جملوه ایون دربردارنوده کوه روایواتی ،گفوت تووان موی نسوبی اطمینوان بوا لذا ؛خورد می

 اموام سوپاری خواک مراسوم که بودند باور این بر آنان زیرا ،است واقفه اعتقادات از بازتابی روشنی
 .اسوت بووده شیعیان جنبش سرکوف برای عباسی جور خلفای سوی از شینمای ؟ع؟کاظم موسی
 جهوت در راوی اسوت ممکون کوه اسوت واقفوی عقایود رسوبات از ای نمونه ،روایات این حقیقت در

 کنار در روایت این که هنگامی و باشد کرده تحریف یا معنا به نق  را روایت ،خویش مذهب تأیید
  .کند می تعارض دایجا ،گیرد می قرار دیگر روایات
 قائم؟جع؟ حضرت شدن زندانی

 بوورده ارث بوه را سونتی پیووامبری هور از قوائم حضورت دارد داللووت بوراین روایوات از ای دسوته
 بورده ارث به ؟ع؟یوسف حضرت از که است سنتی ؟جع؟،قائم حضرت شدن زندانی مثال   .است
 :است آمده چنین روایات در .است
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ن   َعىلر  َد  بأ َ محأ
َ
نر  أ َ  بأ

د  حم  ه   اهلل   َرىضر  َ َ َثَنا َقاَل  َعنأ رد   َحرد َ َ َ َ رن   حم  یبر  بأ
َ
اهللر  أ ردر رویف   َعبأ

ك  َثَنا َقراَل  الأ  َحرد َ
وَى  ن   م  َ اَن  بأ َأ َجعر  عر رهر  َعنأ  یالن َ َ ر َسر َع ر احلأ  رنر  ی  َفىلر  َد یرزر ی بأ روأ َسرنر  َعرنر  الن َ َ

رنر  احلأ رنر  َعرىلر  بأ یبر  بأ
َ
 أ

َ َة  بر  َعنأ  مَحأ
َ
  َعنأ  هر یأ

َ
رت   َقراَل  ر  یَبصر  یبر أ عأ َ ر   َْسر َبراَجعأ

َ
رول  ی ؟ع؟أ بر  یفر  ق  ررر  َهرهَبا َصراحر مأ

َ ةی  األأ رن َ رنأ  س   مر
وَى  ةی  َو  م  ن َ نأ  س  ةی  َو  ىَس یعر  مر رن َ رنأ  س  رَف ی مر ةی  َو  وس  رن َ رنأ  س  رد   مر َ َ َ را ؟ص؟حم  م َ

َ
رنأ  َفأ روَى  مر  َفَجرائرفی  م 

ب  ی ا َو  َتَ ق َ م َ
َ
نأ  أ ا َو  ىَس یعر  یفر  َل یقر  َقدأ  َما هر یفر  َقال  یفَ  ىَس یعر  مر م َ

َ
نأ  أ رَف ی مر ن   وس  رجأ ر َغ  َو  َفالس   َبرة  یالأ

 (329 ،1 ج :1395 ،)صدوق . ...َو 
 و ؟ع؟موسووی از سوونتی اموور ایوون صوواحب در کووه کنوود مووی روایووت ؟ع؟بوواقر امووام از ابوبصوویر
 از کوه سونتی اموا .اسوت ؟ص؟محمود از سونتی و ؟ع؟یوسوف از سنتی و ؟ع؟عیسی از سنتی
 از و اسوووت خوووویش مراقوووب دشووومن تووورس از کوووه اسوووت ایووون ،بووورده ارث بوووه ؟ع؟موسوووی
 اموا ،گفتنود ؟ع؟عیسی درباره که است همان گفتند وی درباره چه آن که این ؟ع؟عیسی
 .است غیبت و زندان ؟ع؟یوسف به او شباهت

  :است شده ذکر زندان معنای به «حبس» واژه «سجن» ذکر جای به دیگر حدیثی در
 عرن یریراحلم جع رر برن اهلل عبرد حردثنا قراال عممرا اهلل رىض احلسرن برن حممد و أیب حدثنا
 یف قررولی ؟ع؟أبرراجع ر ْسعررت قررال ریبصرر أیب عررن داود بررن مانیسررل عررن ىسرریع بررن حممررد
 سرنة و ىسریع مرن سرنة و مروى مرن سرنة اءیرأنب أربعرة من س    أربع األمر ههبا صاحب

 و فاحلبس وسفی من أما و قبتری فجائف موى من فأما  ؟ص؟حممد من سنة و وسفی من
 :1395 ،)صردوق  .فیفالسر ؟ص؟حممرد مرن أمرا و تیر مل و مرا  إنره قرالیف ىسریع مرن أما
 (329 ،1 ج
 از اسوت سنت چهار امر نیا صاحب در فرمود یم دمیشن ؟ع؟پنجم امام از :دیگو ریبصواب

 سویمو از ؟ص؟محمود از روش كی و وسفی از روش كی و سییع از روش كی غمبریپ چهار
 موردم کوه سوتا نیوا سوییع از و اسوت زنودان وسوفی از اموا و بورد یم انتظار و است خائف

 .است ریشمش ؟ص؟محمد از اما و است نمرده او و است مرده ندیگو یم

 ،صودوق :)نوک اسوت. شوده گوزارش متعوددی طورق بوا اخوتالف انودکی بوا روایوت ایون مضمون
 (428 و60 :1411 ،طوسی ؛326 و 329 ،1 ج :1395
 در را ای دوره ؟جع؟دوازدهووم امووام کووه نیسووت ایوون بوور امامیووه اعتقوواد کووه اسووت حووالی در نایوو
 بوه هماننودی ایون پوس .است نرسیده ما به هم گزارشی باره این در و باشد برده سر به جور زندان
گر دارد؟ اشاره مطلبی چه  ایون از کوه روایواتی هموه کوه دیود خوواهیم ،کنویم بررسوی را روایوت سند ا

 شناسوان رجوال ؛دارد «بطوائنی حموزه أبوی بون علوی» نوام بوه مشترکی راوی ،است حدیثی خانواده
 .کننوود موی یواد واقفوه موذهب پورداز نظریوه و «الواقفوه یسئور» عنووان بوا راوی ایون از معمووال   اموامی

 (83 :1364 ،غضائری إبن ؛245 :1381 ،طوسی ؛249 :1407 ،نجاشی)
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 یهجور 148 سوال در بزرگووارش پودر رحلوت از پوس ؟ع؟جعفور بون یموسو حضورت است گفتنی
 یوونا .داشووت قوورار یعباسوو حکومووت فشووار تحووت موودت یوونا در طبعووا   و شوود امامووت مقووام دار عهووده
 توا شود یدتشود هوارون زموان از اموا داشوت وجوود هوارون و یمهود وقوت یفوهخل دو زمان در فشارها
 یهجور 179 شووال هموا یسوتمب در لذا و گرفت حضرت حبس به یمتصم هارون یتنها در که این
 بون جعفر بن یسیع نزد بصره در و برد خود با را حضرت آن گشت می بر رمضان ماه عمره از یوقت

 منتقو  بغوداد بوه را یشوانا یمودت از پوس .کورد بازداشوت بوود یعباسو خانودان بزرگوان از کوه منصور
 هارون بسح در ق(183) سال در که این تا بود یزندان شاهک بن یسند نزد حضرت آن و نمود

 بوه ق(193-170) الرشوید هوارون عباسوی خلیفوه زموان در دوبوار ؟ع؟کاظم موسی امام .درگذشت
 انجامیود طول به چهارسال مدت به ق(183-179) حضرت آن زندانی دوم دوره که افتاد زندان

 (183 ،10 ج :1407 ،کثیر إبن :)نک .شد منجر ایشان شهادت به و
 اطمینووان بووا .کننوود مووی یوواد کوواظم؟ع؟ موسووی امووام غیبووت هدور دو بووه دوره دو ایوون از واقفووه

کی خووبی بوه ،کنود موی اشواره قوائم حضرت شدن زندانی به که احادیثی ،کرد اظهار توان می  از حوا
 .است واقفی راویان باورهای

 ؟جع؟قائم حضرت یظاهر یمایس
 در .ددارنوو تعووارض یکوودیگر بووا آنووان از برخووی قووائم حضوورت چهووره دربوواره شووده ذکوور روایووات
 :اند شده توصیف گونه این ایشان روایاتی

ن   َعىلر  َد  بأ َ محأ
َ
بَ  َعنأ  أ نر  اهللر  در یع  وَى  بأ رضر  َعرنأ  م  رهر  َبعأ ِر َجا رَ اهر  َعرنأ  رر بأ رنر  مَی إر َسر بأ ر احلأ  رنر  ی  َه  بأ

 ر  یرم 
اعر  َعررنأ  َ ْسأ ررنر  َل یررإر ررشر  َعررنر  اش  یررَع  بأ ََ عأ

َ یبر  َعررنأ  األأ
َ
ررل   أ مر  َنَظرر َ  َقرراَل  َوابر

َ
رر    یررأ نر الأ  م  ىَل  َعررىلر  ی َ نأ  إر

َس  ر احلأ  ن َ  َفَقاَل  ؟ع؟ی  ا دی یَس  َههَبا إبی إر ََ اه   َك رول   َْس َ ج  یَسر َو  دا  یَسر ؟ص؟اهللر  َرس  رر رنأ  اهلل   جأ هر  مر بر
رلأ  ص 

ال   مر  َرج  اسأ مأ یَنبر  بر ه  ی ك  مر  قر  یفر  شأ
لأ قر  َو  احلأ َ

ل  ج  ی أ  احلأ   ر حر  َعىَل  ر  َلة   ی  َن  َغ أ ا ر  مر
ر  َماَتة  إر  َو  الن َ َحرق 

لأ  ِر
َهار   َو  مأ رر  إر َجوأ

لأ جأ ی أ  مَلأ  َلوأ  اهللر  َو  ِر َبتأ  ر  رر ه   َلض  ق  ن  َر   ی ع  هر   أ وجر ر  ح   ل   بر هأ
َ
اَوا ر  أ ََ ا َو  الس َ َ اهن  ك َ رَو  َو  س   ه 

لی  رىَل  َرج  جأ
َ
ر أ بر َ  

ر احلأ رَی  ی  قأ
َ
رفر  أ نأ

َ م   األأ نر  َضرجأ رَبطأ زأ  الأ
َ
رهَب  ل  یرأ َ جر هر  نر یالأ رهبر َ جر رَی یالأ  ِر َلر    َشراَمةی  َأ فأ

َ
 أ

َنا  یأ  ایالث َ
 
َ   أَل َرأ ال   األأ ا َعدأ ََ َئتأ  َك لر ما   م  لأ را   َو  م   ؛(215 :1397 ،)نعماین َجوأ
 :فرمودنود و افکنوده نظوری ؟ع؟حسوین امام به ؟ع؟علی منینؤامیرالم :گوید می ابووائ 
 خودا زودی هب ،نامیده آقا را او ؟ص؟خدا رسول که گونه همان ،آقاست و سرور فرزندم این

 صووورت و سوویرت نظوور از و ،شماسووت پیووامبر نووام هووم کووه آورد خواهوود او صوولب از را مووردی
 جوا همه ستم و جور و مرده حق که کرد خواهد قیام زمانی ،بود خواهد حضرت آن مانند
گور قسوم خودا بوه ،برنود موی سور بوه غفلوت در موردم و گرفته فرا را  را گوردنش نکنود خوروج ا

کنینسوو همانووا ،زد خواهنوود  اسووت مووردی او .شوود خواهنوود مسوورور او خووروج بووا هووا آسوومان ا
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 دارای ،شوووکم برآموووده ،دارد برآمووودگی میوووانش کوووه بووواریکی بینوووی دارای بلنووود پیشوووانی
 فاصووله وی پیشووین دنوودان دو میووان ،اسووت خووالی او راسووت ران بوور کووه ،سووتبر هووایی ران
 شده پر جور و ظلم از که گونه همان کرد خواهد پر داد و عدل از را زمین که اوست و است
 .است

 در ،اسووت شوده معرفوی ؟ص؟پیووامبر شوبیه صوورت نظور از ؟جع؟مهوودی حضورت روایوت ایون در
 :1363 ،)کلینوی .بودنود پیوسوته هم به ابروانی دارای ایشان که است آمده پیامبر چهره توصیف

 بور لیخوا دارای ؟جع؟قوائم حضورت نیوز دیگور روایواتی در (597 ،2ج :1362 ،صدوق ؛443 ،1ج
 .اند شده توصیف (145 :1401 ،)نیلی  روی سفید و (487 ،2ج :1381 ،)اربلی راست گونه

 روی سوور  ،ران روی بوور خووالی ،بوواز ابروانووی دارای را قووائم حضوورت کووه روایوواتی بووا روایووات ایوون
 واداشوته بعیود بسویار توجیهوات و ویالتتوأ بوه را برخی امر این .ندارد خوانی هم ،اند کرده توصیف

 آن بور داللوت شوواهدی روایوات ایون موتن و سوند در .(أثور سراسور :1396 ،شوهبازیان :)نوک .تاسو
 روایووات در نمونوه بوورای .کنود موی حکایووت واقفوی باورهووای از عموموا   روایوات از دسووته ایون کوه دارد
 :است آمده

َد   محأ
َ
ن   أ َذَة  بأ در  َعنر  َهوأ اَونأ َ در  َعنأ  یالم َ نر  اهللر  َعبأ اد   بأ َك  إبن َعنر  مَح َ رَ اَن  َعرنأ  ر  یرب  أ رت   َقراَل  مح  لأ یبر  ق 

َ
 ألر

َ ررر   ررت    َجعأ لأ عر ررَداَك  ج  ین ر  فر ررت   َقرردأ  إر در  َدَخلأ َ ررَو  یفر  َو  َنررَة یالأ أ  یَحقأ ررف   هر یررفر  انی یررمهر لأ
َ
 َقرردأ  َو  َنررار  یدر  أ

َط  عأ
َ
رردا   اهلَل  ت  یرأ رریر  َعهأ

ن َ
َ
َهررا أ ق  نأ ر

 
ررَك  أ َبابر وأ  َنررارا  یدر  َنررارا  یدر  بر

َ
 ر  أ

ررایفر  َبرریر یحت  َك  ََ ل 
َ
ررأ سأ
َ
رره   أ  ایرر َفَقرراَل  َعنأ

َ ان   أ بأ  َسلأ  مح  ضأ  اَل  َو  حت  َ رَبع ر رت   َ َك یَدَنرانر  ت  لأ َك  َفق  ت  لأ
َ
رَك  َسرأ َقَ اَبتر رنأ  بر رولر  مر رَت  اهللر  َرس  نأ

َ
ب   أ  َصراحر

رر  َههَبا مأ
َ َقرامئر   َو  األأ رهر  الأ رت   اَل  َقراَل  بر لأ رنأ  ق  رَو  ََفَ یبر  ه 

َ
رأ رَت  بر نأ

َ
ر َو  أ ر م 

 
رَ ب   َذاَك  َفَقراَل  یأ شأ رَ ة   الأ  أ َغرائر    مح   الأ

َع  ر َنریالأ َشرر  َ    ی  بَ  الأ  رراجر َ
ر احلأ َبر ی َ َبرر َمررا ضی یَعرررر  ی  كر نأ َ ر الأ ررهر  ی  سر

أ
َ أ ررهر  َو 1َحررَ ا ی  بر هر َوجأ ررَم  أثررر بر  اهلل   َرحر

وَى   (؛215 :1397 ،)نعماین م 
 گوردم تیافد :کردم عرض ؟ع؟محمدباقر امام حضرت هب :کند یم نق  نیاع بن  حمران

 مووانیپ خوودا ابوو و آمووده نووهیمد هبوو و بسووته کموور هبوو سووتا آن در نووارید هووزار کووه دسووتمالی
 پاسوخ پرسوم یمو چوه آن کوه نیوا شورط هبو ،کونم بوذل شوما خانوه در را آن همه که ام بسته
 بشونوى  پاسخ تا کن پرسش کنی بذل را نارهاید که نیا بدون حمران اى :فرمود د یده

 االمور صواحب شوما دهم یم سوگند دیدار خدا رسول با که وندىیپ به را شما :کردم عرض
 رنووگ فرمووود سووت؟یک او پوس بوواد شووما فوداى مووادرم و پوودر :گفوتم .نووه :فرمووود د؟ یسوتین

 فاصوله هوم از شیابروهوا و نشسوته یگوود بوه چشومانش و دیوگرا یمو یسرخ به او پوست
 )مجعود دارد یتیخصوص شیموها و سر و بوده  یعر و پهن شیها شانه و کتف و دارد

                                                        
 (8، 2 ج: 1404، فارس )ابن. است زخم معنای به حزاز .1
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 یموسو خداوند ،است زخم( )مانند یا نشانه و أثر حضرت آن صورت یو سر در و است(
 .کند رحمت را

در  َواحر الأ د  ن   َعبأ اهللر  بأ در َد  َعنأ  َعبأ َ محأ
َ
نر  أ در  بأ َ َ َ نر  حم  َباح   بأ َد  َعنأ  َر َ محأ

َ
نر  أ َأ  َعىلر  بأ ر َسر َعنر  یرر یاحلأ ر احلأ   ی 

نر    بأ
َ
ا َعنأ  وَب یأ در َكرر َعبأ

نر  یر لأ و بأ ر  َأ َعمر  َع ثأ َحاَق  َعنأ  یاحلأ َ سأ نر  إر ردر  َعنأ     یَحرر  بأ َ َ َ رنر  حم  َراَرَة  بأ  َعرنأ  ز 
َ اَن  أ نر  مح  عأ  بأ

َ
ت   َقاَل  ی َ أ لأ

َ
َ ر   َسأ َباَجعأ

َ
رت    أ لأ رَت  َفق  نأ

َ
َقرامئر   أ رول   َوَلرَدینر  َقردأ  َقراَل  الأ  َو  ؟ص؟اهللر  َرس 

ین َ 
َ
رربر  أ ِر ا لط َ  ر  ِر

الررد َ َعررل  ی َو  بر َعرردأ    مث  َ  شرراء  ی مررا اهلل    أ
َ
ررت   َقرردأ  َفَقرراَل  هر یررَعلَ  أ َهب      یررَح  َعَ فأ  َتررهبأ

َك  ب  ح   َصاحر ر َدب   
نر  الأ َبطأ َ ا    مث  َ  الأ َ هر  احلأ سر

أ
َ أ َوا ر  إبن بر رأ

َ َم  1األأ اَلنا   اهلل   َرحر  ؛(216 :1397 ،)نعماین ف 
 :فرموود حضرت هستید؟ شما قائم امام آیا :کردم سوال ؟ع؟باقر امام از :گوید می حمران
 خداوند و کند می خواهی خون که کس آن کجاست اما ،هستم خدا رسول فرزند من
 :فرمووود حضوورت ،کووردم تکوورار را سوووال دیگوور بووار موون .داد خواهوود انجووام بنواهوود چووه آن

 و پارسوایان دودموان از ،مو پر سرش ،عری  شکمی تو صاحب ،خواهی می چه فهمیدم
 .کند رحمت را نیفال خداوند ،است نسیمایا خوش
هَبا َ َنادر  مر سأ ر
َس  َعنر  اإلأ ر احلأ  نر  ی    بأ

َ
در  َعنأ  وَب یأ َعمر  اهللر  َعبأ ثأ در  َعنأ  یاحلأ َ َ َ َ نر  حم  در  بأ َه  َعرنأ  اهللر  َعبأ  بر یرو 

نر  ص   بأ
یبر  َعنأ  َح أ

َ
و َقاَل  َقاَل  ر  یَبصر  أ ب 

َ
َ ر   أ وأ  ؟ع؟َجعأ

َ
اهللر  أ در وَعبأ ب 
َ
ك    أ نر  الش َ َصا    إبن مر  َبا ای عر

ررد   َ َ َ ر  حم  َقررامئر الأ ررهر  یفر  َشرراَمةی  َعاَلَمَتررانر  بر سر
أ
ررَ ازر  َداء   َو  َرأ َ

ررهر  احلأ سر
أ
َ أ َ   ی َ َبرر َشرراَمةی  َو  بر ررنأ  هر یررَكتر ررهر  مر بر  َجانر

 َ َت  َسرر یاألأ َ   حَتأ ل   َوَرَقةی  هر یَكتر ثأ  ر  َوَرَقةر  مر
ة   إبن اآلأ ت َ َمراءر  َ ة  یرخر  إبرن َو  سر ر

 ،51ج :1404 ،لىسر)حم   اإلأ
 ؛(41

 اسووت[ عصوام بوون محمود از ]تردیود ؟ع؟صووادق اموام یووا ؟ع؟بواقر اموام :گویوود موی ابوبصویر
 خوود کتوف دو میوان خوالی و چهوره در خوالی :دارد عالموت دو قوائم ابامحمود  ای  :فرمود
 .دارد قرار 2آس درخت بر  مانند عالمتی شان چپ کتف زیر و چپ سمت از دارد

 احادیث متن و سند بررسی
 دارای موتن ولوی ؛خوورد نموی چشوم بوه سند در واقفی راوی از نشانی چند هر ننست روایت در
 عبوارت کوه اسوت آورده نیوز مجلسوی مرحووم .دارد داللوت واقفوی باورهوای بر که است هایی نشانه

 با دیگری روایت در (41 ،51ج :1404 ،)مجلسی دارد. اشاره واقفه باورهای به «موسی اهلل رحم»
 در کوه اسوت شوده ذکور (92 :1407 ،)نجاشوی واقفوی راوی «ربواح ابوی  بن  احمد» از مضمون مینه

 ناسونان سوی از که است اصالحاتی از نیست بعید که است آمده «فالنا اهلل رحم» حدی  انتهای
 .باشد گرفته صورت امامیه عقاید با هماهنگی برای

                                                        
 (278، 2 ج: 1367، اثیر )ابن. است زیباروی معنای به رائع جمع ارواع .1

 (33، 7 ج: 1410، أحمد بن )خلی . است معطرهای  بر  با درختی آس .2
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 رجووال از وی .اسووت مشووترک «خثعمووی وعموور بوون عبوودالکریم» تووا اسووناد سوووم و دوم روایووت در
 .دارد قورار ق( 208 _183)واقفوه اول نس  راویان زمره در و است مذهب واقفی و کوفه سرشناس

 بیشوتر ،بوود خوود پیودایش مراحو  اولوین در واقفوی غیبوت اندیشوه واقفوه اول نسو  در که جا آن از
 ؟ع؟کوواظم موسووی موواما قائمیووت واثبووات غیبووت اصوو  اثبووات راسووتای در وی از مووروی احادیوو 

 أخوذ هوا کتاف آن از واندت می مذکور اسناد بر مبتنی روایات که است هایی کتاف لفؤم او .باشد می
 (210 ،1419 :زنجانی )شبیری باشد. شده

 کوه هسوتند ای واقفوی راویان حف  بن وهیب و عمرو بن عبدالکریم رباح بن محمد أحمدبن
 کوه نیسوت دور و (431 و 245 و 92 :1407 ،نجاشوی) خورند می چشم به حدی  دو این سنادأ در
 (41 ،51 :ج :1404 ،)مجلسی .اند ساخته بر واقفه مذهب نصرت جهت در را روایت این

 ایون ،اسوت دسوت در کوه نعموانی فعلوی نسونه در دوم روایت در که است آن توجه جالب نکته
 کوه ای نسونه در اموا (216 :1397 ،ینعموان) .است شده حذف «سته إبن» یعنی حدی  از بنش
 خوود که مجلسی مرحوم .است داشته وجود «سته إبن» است کرده استفاده آن از مجلسی مرحوم
 إبوون» :نویسود موی مجلسووی مرحووم کوه این بوه توجووه بوا :اسوت آورده داشوته توجووه تعوارض ایون بوه
 (41 ،51 :ج :1404 ،)مجلسی .دارد واقفه عقیده به اشاره «سته
کی کوه روایوات این سند و متن به توجه با  اموام مهودویت اثبوات جهوت در واقفوی روایتوی از حوا
 موسووی امووام مشنصووات بیووان درصوودد راوی کووه اسووت روشوون خوووبی بووه اسووت ؟ع؟کوواظم موسووی
 عرفوای از یبلنو ابوراهیم بون قیشوق کوه چنوان .اسوت بوده قائم آنان زعم به که بودند ؟ع؟کاظم
 َحَسون  » :اسوت آورده چنوین ؟ع؟کاظم وسیم امام توصیف در ؟ع؟کاظم موسی امام معاصر بزر 
ووْمَرة   د  یَشوود   اْلَوْجووه   ووه  یث   َفووْوَق  ف  یَضووع   الّسُ ووْن  َثووْوف   اب  َشووْمَلة   ُمْشووَتم     ُصوووف   م   :1404 ،)مجلسووی ،«ب 
 ،7ج :1409 ،)زرکلوی .اسوت کورده وصوف «السوواد الوی مائال» را ایشان زرکلی چنین هم (82 ،48ج

 است. نزدیک ؟ع؟کاظم موسی امام خصوصیات با واقفه یاتروا در شده ذکر خصوصیات (321

 گیری نتیجه
 در امامیوه اندیشه با سویی از که خوریم می بر مفاهیمی به گاه غیبت باف در روایات بررسی در

 بوووه تعوووارض ایووون حووو  بووورای برخوووی .کننووود موووی نقووو  را یکووودیگر دیگووور سووووی از و اسوووت تعوووارض
 ایون اسوناد بوه توجوه کوه حالی در ،اند آورده روی روایت انواژگ ای سلیقه تفسیر و بعید های تأوی 
 و اسوت شده نق  واقفی راویان طریق از روایات این بعضا   که سازد می مبرهن را نکته این روایات
 موسووی غیبووت و مهوودویت بوور مبتنووی خووود دعوووی اثبووات جهووت در را روایووات ایوون واقفووه بسووا چووه
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 .باشند کرده جع  ؟ع؟کاظم
 هوای انگاره از احادیو  تهوذیب در رو ایون از و اند داشته توجه مهم این به امیهام علمای البته
 لوذا ؛اسوت واقفوه فکوری رسووبات دارای کوه خووریم می بر روایاتی به هم باز اّما ،اند کوشیده واقفی
 و بحو  موورد توری فوزون دّقت با است رسیده ما دست به واقفه طریق از که روایاتی است بایسته
 .بماند امان در سرگردانی و کژروی و اندیشی ک  از شیعه جامعه تا گیرد قرار بررسی
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 .ش1367 ،یاسالم بزر  المعارف دائرة مرکز ،تهران ،یگراند و یبجنورد یموسو

 االعلمووی سسووهؤم ،روتبیوو ،المعجةةزات و بالنصةةو  الهةةدا  اثبةةات حسوون، محموودبن عوواملی، حوور _
  .ق1425 ،اول ،للمطبوعات

 عموور قیووتحق ،األعةةالم و المشةةاهیر وفیةةات و االسةةالم تةةاریخ ،احموود محموودبن نیالوود شوومس ،ذهبووی _
  .ق1413 ،دوم ،العربی دارالکتاف ،روتیب ،تدمرى عبدالسالم

 و بینالمسةةةةتعر و العةةةةرب مةةةةن النسةةةةاء و الرجةةةةال ألشةةةةهر تةةةةراجم قةةةةامو  األعةةةةالم ،نیرالوووودیخ ،زرکلووووی _
  .ق1409 ،هشتم ،نییللمال دارالعلم ،روتیب ،(1396)مالمستشرقین
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 .ق1419 ،دارالحدی  ،تهران ،الغیب  کتابه و النعمانی الكاتب ،محمدجواد ،زنجانی شبیری _
 ،اول جوا، بی ،ینویاألم یمحمودهاد تحقیوق ،األئمة  خصةائص ،حسین محمدبن ،یرض فیشر _

   .ق1406

 شناسوووی چهره تحلیووو » ،مرضووویه ،فروشوووانی جووووالیی ؛دینعزالووو ،رضوووانژاد ؛محمووود ،شووهبازیان _
 ش.1396 روشن، آینده مؤسسه قم، ،43ش ،موعود مشرق نامه فص  ،«مهدی؟ع؟ حضرت

 ،اول ،االعلموووی منشوووورات ،طهوووران ،الةةةدرجات بصةةةائر ،فووورو  بووون الحسووون محمووودبن ،صوووفار _
   .ق1404

  .ق1411 ،اول ،اسالمی معارف سسهؤم ،قم ،الغیب  ،حسن محمدبن ،طوسی _
  .تا بی ،اول ،المرتضویه المکتبه ،نجف ،الفهرست ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
  .ق1381 ،اول ،حیدریه انتشارات ،نجف ،الطوسی الشیخ رجال ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 ،قوم ة(،الغیبو ،حسون محمودبن ،طوسوی ضومن) الواقفة  نصةر  ،موداح بون علوی ،موسوی علوی _

 .ق1411 ،اول ،اسالمی معارف سسهؤم
 ،دوم ،وهبوة مکتبوة ،قواهره ،عثموان عبودالکریم تحقیق ،خمسه اصول شرح ،عبدالجبار قاضی _

 .ق1408
 .ش1348 ،اول ،مشهد دانشگاه انتشارات ،مشهد ،الكشی رجال ،عمر محمدبن ،کشی _
کبوور علووی تصووحیح ،الكةةافی ،قوووفیع محموودبن ،کلینووی _  ،االسووالمیه دارالکتووب ،طهووران ،غفوواری ا

 .ش1363 پنجم،
 ،البیووت آل سسووهؤم ،قووم ،الرجةةال احةةوال فةةی المقةةال منتهةةی ،اسووماعی  محموودبن ،مازنوودرانی _

 .ق1416
 .ق1404 ،اول ،الوفاء ةسسؤم ،بیروت ،بحاراالنوار ،محمدباقر ،مجلسی _
 .ش1368 ،اشراقی ،تهران ،اسالم های هفرق و شیعه تاریخ ،محمدجواد ،مشکور _
 بنیوواد انتشووارات ،تهووران ،ایرانةةی و سةةامی هةةای زبةةان بةةا عربةةی تطبیقةةی فرهنةة  ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

 .ش1357 ،اول ،ایران فرهنگ
 .ش1375 ،اول ،رضوی قدس آستان ،مشهد ،اسالمی فرق فرهن  ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 .ق1407 ،اول ،مدرسین جامعه انتشارات ،قم ،النجاشی رجال ،علی احمدبن ،نجاشی _
 .ق1397 ،اول ،الصدوق ةمکتب ،تهران ،الغیبه ،ابراهیم محمدبن ،نعمانی _
 و ادیووان دانشوگاه ،قوم ،ملکیوان محمودباقر تصوحیح ،الشةیعه فةرق ،موسوی بون حسون ،نووبنتی _

 .ش1395 ،اول ،مذاهب
 .ق1401 ،اول ،خیام ،قم ،المضیئ  االنوار منتخب ،عبدالکریم بن علی ،نجفی نیلی _




