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A Revision of the Semantic Probabilities 
 of the Tradition of 
 “Only an Imam Abolishes the Imam”
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Abstract:
The Wāqifite sect believed that only the next Imam is authorized to abol-
ish the previous Imam by using some traditions and considered that as 
evidence of Imamate and through this way propounded some doubts in 
the Imamate of Imam Riḍā since he didn’t participate in his father’s funeral 
abolishment. This tradition became a rule in the doctrine of Imamate and 
in addition to the Imamate of Imam Riḍā, could make some challenges 
on the Imamate of Imam Jawad, as he also was not present in his father 
abolishment. Thus, the study of these traditions is of significance. Of the 
most important steps in the study of these traditions is their meaning. So, 
this article tries to survey the various semantic probabilities that could be 
deduced from this rule. The best meaning of these traditions according to 
the literal and historical indications and a general survey of all the sources 
of these traditions is discussed in the paper.
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 بحث احتماالت المعنی في رواية
 )اإلمام ال يغسله إال اإلمام(

محمد عافي الخراساني1 

ملّخص
ى من ِقَبل اإلمام الالحق من عالمات اإلمامة باالســـتعانة 

ّ
يعتبـــر الواقفية أّن غســـل اإلمـــام المتوف

إلى بعض الروايات، وهم ُيشـــكلون بشـــأن غســـل اإلمام الّرضا؟ع؟ لجسد أبيه اإلمام الكاظم؟ع؟ 
 في بغداد آنذاك علـــى األقّل في الظاهر. وقد أصبحت هذه 

ً
وبالتالـــي إمامتـــه ألّنه لم يكن حاضرا

المسألة بشكل عملّي قاعدة كالمية مهّمة، وإذا ما قبل بها اإلمامية فإّن ذلك يعني التشكيك في 
 في خراســـان 

ً
إمامـــة الّرضـــا؟ع؟ واإلمام الجواد؟ع؟ ألّن اإلمام محّمد الجواد؟ع؟  لم يكن موجودا

_ في الظاهر _ عند وفاة والده اإلمام الّرضا؟ع؟ وغسله وتكفينه، وهنا تبرز أهمية البحث في هذه 
 المسألة. ومن أهّم الخطوات للبحث في هذه القاعدة بيان معناها _ على افتراض صدور األصل _
  ولذلـــك تحـــاول هـــذه المقالـــة الخـــوض فـــي االحتمـــاالت المختلفـــة التـــي يمكـــن نســـبتها إلـــى

 القاعـــدة المذكـــورة. كما يســـعى كاتبها إلـــى االســـتعانة بالقرائن اللفظيـــة والتاريخيـــة المتعّددة 
وإلقـــاء نظـــرة جامعـــة إلـــى كّل المصـــادر والوثائـــق الخاصـــة بهـــذه القاعـــدة، لتحديـــد أفضـــل 

االحتمـــاالت المذكـــورة.

الکلمــات الدليليــة: روايــات غســل اإلمــام؛ عالمــات اإلمامــة؛ الواقفيــة؛ اإلمــام الكاظــم؟ع؟؛ اإلمــام 
الّرضــا؟ع؟.

khorasani.m.afi@gmail.com 1. طالب ماجستير في علوم القرآن والحديث )پرديس فارابي( جامعة طهران
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دو فصلنامۀ علمی  _  پژوهشی
 امامت پژوهی، ســـال دهـــــــــــم
شمـارۀ دوم، شمـارۀ پیاپی28
پـایـیـــــــز  و  زمسـتــــــــــــــــان 99 
صفحـــــــــــــــــــــــۀ    47  -   74

 واکاوی احتمال های معنايی در روايات 
»اإلمام ال يغسله إال اإلمام«

محمدعافی خااسانی1 

چکیده
فرقۀ واقفیه با استفاده از روایاتی، غسل امام پیشین توسط امام بعدی را یکی از نشانه های 

امامت تلقی کرده اند و از این راه، نسبت به امامِت امام رضا؟ع؟، که هنگام غسِل بدِن 

کاظم؟ع؟ _حداقل در ظاهر_ در بغداد حضور نداشتند، اشکال می کردند.  مطهِر امام 

این مسئله، در عمل به شکل یک قاعدۀ کالمی مهم درآمده است و در صورِت پذیرِش 

آن توسط امامیه، می تواند عالوه بر امامت امام رضا؟ع؟، در امامت امام جواد؟ع؟ نیز 

تشکیک کند؛ چرا که ایشان نیز _حداقل در ظاهر_ در غسل پدر حاضر نبوده اند. از این رو، 

گام ها در بررسِی این قاعده، بررسی  بررسی این مهم، اهمیت بسزایی دارد. از مهم ترین 

معنای آن _ بر فرِض صدوِر اصل آن_ است. در همین راستا، این مقاله در پی بررسی 

گونی است که می توان از این قاعده تصور کرد. هم چنین می کوشد تا  احتمال های گونا

با استفاده از قرینه های مختلِف لفظی و تاریخی و با نگاهی جامع به همۀ مدارِک این 

قاعده، بهترین احتمال معنایی را برای آن مشخص سازد.

کليدواژه ها: روایات غسل امام، نشانه های امامت، واقفیه، امام کاظم؟ع؟، امام رضا؟ع؟.

یخ پذیرش: 1400/2/13. یافت: 1399/7/21؛ تار یخ در * تار
1. دانشجوی کارشناسی  ارشد علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران 

 khorasani.m.afi@gmail.com نویسنده مسؤول(؛(     
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مقدمه
مسـئلۀ امامـت یکـی از بنیادی تریـن مسـائل در علـم کالم اسـت. این مسـئله، از روزگار 

گـون بـوده  گونا کهـن تـا بـه امـروز، محـور مناقشـات بسـیاری در میـان فرقه هـا و مذاهـِب 

اسـت و هر کـدام از ایشـان شـرایطی را بـرای امـام در نـگاه خـود تصویـر نموده انـد. در ایـن 

کید داشـته اند و از دغدغه هـای مهِم پیرواِن  میـان، امامیـه بـر منصوص بـودِن امامـت تأ

ایـن مذهـب، شـناخِت نشـانه های امـام بـوده اسـت تـا بـه وسـیلۀ آنهـا امـاِم بعـدی را 

کـه در ایـن زمینـه، مورد بحث واقع شـده اسـت، انجاِم  بشناسـند. یکـی از نشـانه هایی 

غسـِل میـت بـرای امـام پیشـین اسـت. شـماری از روایـات شـیعه بـر ایـن معنـا داللـت 

کـه غسـِل امـاِم پیشـین تنهـا بایـد توسـط امـاِم پـس از او انجـام شـود. این مسـئله،  دارنـد 

گر به راسـتی  یج شـده اسـت. ا توسـط فرقۀ واقفیه به عنوان یک نشـانۀ امامت تلقی و ترو

ایـن مسـئله یـک نشـانۀ امامـت باشـد، بـا یـک شـبهه در اثبات امامـت امام رضـا و امام 

جـواد؟امهع؟ مواجـه خواهیـم بـود؛ زیـرا ایشـان در هنگام شـهادت پدران خویش، در شـهِر 

کـه بـه طـور طبیعـی امـکان دسترسـی بـه امـام پیشـین نبـوده  دوری حضـور داشـته اند 

ی، ضروری اسـت دربارۀ این مسـئله پژوهشـی عمیق و همه جانبه  اسـت. از همین رو

گام هـای مهـم در ایـن پژوهـش، بررسـی احتمال هـای معنایـِی  کـه یکـی از  انجـام شـود 

ایـن روایـات بـا نگاهـی جامـع بـه مجموعـۀ آنها اسـت.

پیشینه
ی این گونه  اولین اثر مسـتقل در این زمینه، رسـالۀ مختصری از سـید مرتضی اسـت. و

و  باعـث حصـول اطمینـان نیسـت  کـه  از قبیـل خبـر واحـد دانسـته اسـت  را  روایـات 

کـه خواهد آمـد. هم چنین بیان  توجیه هایـی را نیـز دربـارۀ معنـای آنهـا بیان کرده اسـت 

داشـته اسـت: کسـی که در مدینه اسـت، نمی تواند غسـل کسی را که در بغداد یا طوس 

کـرده اسـت، انجـام دهـد؛ چرا کـه جسـم سـنگین نمی توانـد چنین مسـافتی را در  وفـات 

کنـد.1 از ایـن عبـارت، نـگاه عقلـی ایشـان در بررسـی ایـن مسـئله  کـم طـی  ایـن زمـان 

گرچـه بـا توجـه بـه نزدیکـی دیـدگاه ایشـان بـه جریـان اعتـزال، چنیـن  آشـکار می شـود؛ ا

1. سید مرتضی، علی بن حسین، رسائل،  157-153/3.
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گفـت، ایشـان در ایـن اثـر، بـه  اسـتداللی چنـدان دور از انتظـار نیسـت. هم چنیـن بایـد 

بررسـی موشـکافانۀ سـند و داللـت ایـن روایـات و قرائـن داخلـی و خارجـی مؤثـر در فهـم 

آنهـا نپرداخته اسـت.

یافـت  معاصـر  دوراِن  تـا  موضـوع  ایـن  دربـارۀ  مسـتقلی  اثـر  هیـچ  رسـاله،  ایـن  از  پـس 

کـه در ایـن مـدت انجـام شـده، اسـتطرادی و در ضمـن نقـل  نشـد. بیشـتر بحث هایـی 

ابن شهرآشـوب،2  صـدوق،1  شـیخ  اشـاره های  ماننـد  اسـت؛  بـوده  مرتبـط  روایت هـای 

عالمه محمدتقی مجلسـی3 و عالمه محمدباقر مجلسـی4 در آثارشـان به این مسـئله.

در دوران معاصـر، در برخـی آثـار، بـه مناسـبِت موضوعاتـی مرتبـط ماننـد بحـث دربـارۀ 

واقفیـه،5 راجع بـه ایـن مسـئله نیـز سـخن هایی مطـرح شـده اسـت.6 در سـال های اخیـر 

1. بـه عنـوان نمونـه، ر.ک: صـدوق، محمـد بـن علـی، عیـون  أخبـار الرضـا؟ع؟،  105/1-106؛ همـو، 
کمـال الدیـن،  71/1.

2. ابن شهر آشوب، محمد بن علی، متشابه القرآن،  253/1.
3. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین، 372-371/1.

4. بـه عنـوان نمونـه ر.ک: مجلسـی، محمدباقـر، بحار األنـوار،  32/50؛ همو، مـرآة العقول،  354/3؛ 
همو، مالذ األخیـار،  495/2.

کرده انـد و امامـت امـام  کاظـم؟ع؟ توقـف  کـه بـر امامـت امـام  5. واقفیـه فرقـه ای از شـیعه هسـتند 
رضـا؟ع؟ را نپذیرفته انـد )]نوبختـی، حسـن بـن موسـی؟[، فـرق الشـیعة، ص 131؛ اشـعری، علـی 
بن اسـماعیل، مقاالت اإلسـالمیین، ص 28؛ مفید، محمد بن محمد، الفصول المختارة، ص 
314؛ قاضی عبدالجبار، المغني، 181/20؛ شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، الملل و النحل، 
 198/1؛ حمیـری، نشـوان بـن سـعید، الحـور العیـن، ص 164(. فتنه ای که توسـط این فرقه ایجاد 
یـرا سـران ایـن جریـان انحرافـی، از بـزرگان  شـد، از بزرگ تریـن فتنه هـا در میـان شـیعه بـوده اسـت؛ ز
کیـد می کرده و بدین  شـیعه و ُوکالی امـام کاظـم؟ع؟ بوده انـد. یکـی از مسـائلی کـه این فرقه بر آن تأ
وسـیله در صـدد ایجـاد شـبهه در امامـت امـام رضـا؟ع؟ بـوده، اصـرار بـر مسـئلۀ غسـل امـام توسـط 
امـام بعـدی بـوده اسـت )کشـی، محمـد بـن عمـر، رجـال، ص 464(. از مجمـوع گزارش هـا دربـارۀ 
کـه مسـئلۀ غسـل امـام می توانسـته بـه سـود ایـن فرقـه باشـد. دربـارۀ تالش هـای  ایـن فرقـه برمی آیـد 
کـرد: در برخـی از منابـع واقفیـه حدیثـی بـه امـام  ایشـان در ایـن زمینـه می تـوان بـه ایـن نمونـه اشـاره 
صـادق؟ع؟ نسـبت داده شـده اسـت کـه اگـر غیـر از امـام بعدی، کسـی دیگر تجهیز امام پیشـین را 

انجـام دهـد، کـور خواهـد شـد )طوسـی، محمـد بـن حسـن، الغیبـة، ص 57(.
یاض  محمد، الواقفیة، ص 98-95. 6. به عنوان نمونه، ر.ک: ناصری، ر
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یخـِی آن بررسـی نمـوده  کـه ایـن موضـوع را از منظـر واقعیـت تار مقالـه ای نگاشـته شـده 

اسـت.1 ایـن مقالـۀ ارزشـمند، تـالش خوبـی بـرای فهـم بهتر این روایـات بوده، امـا دارای 

کـه در ایـن نوشـتار بـه برخـی از آنهـا پرداختـه می شـود. اشـکال هایی اسـت 

قاعـده،  ایـن  تحلیـل  در  پیش گفتـه  تالش هـای  همـۀ  در  بـزرگ  کاسـتی های  از  یکـی 

کـه اشـاره ای بـر رد  گـردآوری و بررسـی عمیـِق همـۀ روایت هایـی اسـت  عـدم توجـه بـه 

یـا اثبـات آن دارنـد. نگارنـدۀ ایـن سـطور در یـک مقالـۀ  دو بخشـی بـه تفصیـل بـه ایـن 

مطلـب پرداختـه اسـت.2 پـس از بررسـی تک تـِک مـدارِک قاعـده، نوبـت بـه بررسـی آنها 

گام ها در این بررسـِی مجموعی، بررسـی معنای  با نگاهی جامع می رسـد. از مهم ترین 

گونی برای  گونا یخ، عالمان مختلف صورت های  دقیق این قاعده اسـت. در طول تار

معنـای ایـن قاعـده مطـرح کرده انـد؛ امـا در ایـن مسـیر، فقـط بـه شـمار اندکـی از مـدارک 

کـه باعـث حصـول درکی ناقـص از معنای آن می شـود. هم چنین  آن توجـه شـده اسـت 

بیشـتر ایـن وجـوه معنایـی، بـه صـورت اسـتطرادی بیـان شـده اند و شـکل منسـجمی 

ندارنـد. از سـویی دیگـر، برخـی از احتمال هـای معنایـی، تا کنـون اصـاًل مطـرح نشـده  یـا 

با اتکای به شـواهد، تبیین نشـده اند. در این مقاله، سـعی شـده اسـت با دوری از این 

آسـیب ها، بـه تحلیـل احتمال هـای معنایـی قاعـده پرداختـه شـود.

گزارشی از محتوای روایات غسل امام
کـه نگارنـده در مقالـه ای دو بخشـی _ کـه پیش تر به آن اشـاره شـد_ به تفصیل،  از آن جـا 

کـرده اسـت،  بـه ایـن قاعـده دارنـد را بررسـی  کـه اشـاره ای  متـن و سـنِد همـۀ روایاتـی 

چنـدان نیـازی بـه تکـراِر آنهـا در ایـن نوشـتار نمی بینـد؛ امـا بـا توجـه بـه مسـتقِل بودِن 

ایـن مقالـه و نیـاز بـه آشـنایی بـا فضـای ایـن روایـات بـرای فهـِم احتمال هـای معنایـی 

گـزارش، سـعی بـر آن  گزارشـی مختصـر از آنهـا نیسـت. در ایـن  آنهـا، چـاره ای جـز ارائـۀ 

1. گـودرزی، ابراهیـم و حسـینیان مقدم حسـین، »بازشناسـی حدیـث "اإلمـام ال یغسـله اال اإلمـام" در 
گفتمـان واقفیـه و امامیـه«، علوم حدیث، شـمارۀ 86.

2. خراسـانی، محمـد، »تغسـیل اإلمـام کعالمـٍة لإلمامـة، دراسـٌة فـي الروایـات اإلمامیـة«، االجتهـاد و 
التجدیـد، شـمارۀ 54-53.
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که عبارات امامان به عربی آورده  شـود تا تشـخیص احتماالت معنایی در آنها  اسـت 

آسـان تر باشـد.

که به این موضوع اختصاص داده، سه روایت آورده است: کلینی در بابی  شیخ 

کـــه واقفیـــه به ایـــن قاعـــده احتجاج  ی بـــه عـــرِض امـــام رضـــا؟ع؟ می رســـاند  اول: راو

ی  می کننـــد. امـــام پاســـخ می دهنـــد: »مـــا یدریهـــم  من  غســـله ؟!« ســـپس امام بـــه راو

کاظم؟ع؟ را غســـل داده اند: »قل  که بـــه واقفیه بگوید، خوِد ایشـــان امـــام  می فرماینـــد 

غســـلته«. إني  لهم 

ی از امـام رضـا؟ع؟ می پرسـد: »آیـا امـام، امـام دیگـر را غسـل می دهـد؟« ایشـان  دوم: راو

در پاسـخ فقـط می فرماینـد: »سـنة موسـی بـن عمـران؟ع؟«.

سـوم: امـام رضـا؟ع؟ در پاسـخ بـه سـؤال فـردی مبنـی بـر این کـه آیـا امـام، امـام دیگـر را 

غسـل می دهـد، می فرماینـد: »أمـا تـدرون  مـن حضـر؟ لعلـه  قـد حضـره خیـر ممـن  غـاب 
عنـه، الذیـن  حضـروا یوسـف فـي الجـب حیـن غـاب عنـه أبـواه و أهـل بیتـه «.1

کلینی خارج از این باب نیز روایتی مرتبط با این موضوع آورده اسـت: مرحوم 

مفضـل بـن عمـر از امـام صـادق؟ع؟ دربـارۀ غسـل دهندۀ حضـرت زهـرا؟اهع؟ می پرسـد و 

امـام پاسـخ می دهنـد: امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ایشـان را غسـل داده اند. سـپس امـام با دیدِن 

تعجـِب مفّضـل می فرماینـد: »ال تضیقـن؛ فإنهـا صدیقـة و لـم یکن یغسـلها إال صدیق، 
أمـا علمـت  أن  مریـم  لم یغسـلها إال عیسـی؟!«2

برخی دیگر از روایت های مهم در این زمینه به شرح زیر است:

ی می گویـد: بـه امـام رضـا؟ع؟ نامـه نوشـتم که بـرای ما از امـام صادق؟ع؟  در روایتـی راو

کـه فقـط امـام، امـام را غسـل می دهـد... نظـر شـما چیسـت؟ امـام  روایـت شـده اسـت 

کـه آن چـه بـه تـو رسـیده اسـت، حقیقـت دارد. پـس از آن،  رضـا؟ع؟ در پاسـخ نوشـتند 

کسـی پدر شـما را غسـل داد و امور تجهیز ایشـان  گفتم: »چه  خدمت ایشـان رسـیدم و 

1. کلینی، محمد بن  یعقوب، کافی،  286-285/2.
الفقیـه،  یحضـره  ال  مـن  علـی،  بـن  محمـد  صـدوق،  420/5-422؛  و   495-494/2 همـان،   .2

األحـکام،  440/1. تهذیـب  حسـن،  بـن  محمـد  طوسـی،   142/1؛ 
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گرفـت؟« امـام رضـا؟ع؟ فرمودنـد: »لعـل الذیـن حضـروه أفضـل مـن الذیـن  را بـر عهـده 

تخلفـوا عنـه«. عـرض کـردم: »آنهـا کیسـتند؟« ایشـان فرمودنـد: »حضـره الذیـن حضـروا 
ئکـة اهلل و رحمتـه«.1 یوسـف؟ع؟، مال

روایتـی دیگـر بـه وصیـت امـام صـادق؟ع؟ به امام کاظم؟ع؟ دربارۀ غسـِل ایشـان اشـاره 

کـه بـا آن  کـه امـام صـادق؟ع؟ بـه بیمـاری ای  کاظـم؟ع؟ فرمودنـد: هنگامـی  دارد. امـام 

درگذشـتند مبتال شـدند، به من فرمودند: »یا ُبنّي، ال یلي  غسـلي  غیرك، فإني غسـلت 
أبـي و األئمـة یغسـل بعضهـم بعضًا«.2

کمک رسـانِی فرشـتگان بـه امامـان در غسـل تِک تـِک امامـاِن پیشـین  روایتـی دیگـر بـه 

کـه بـه طـور ضمنـی بـر حضـور هـر امامـی در غسـل امـام قبلـی داللـت دارد. اشـاره دارد3 

در برخـی روایت هـا نیـز، بـه آمـدِن معجزه گونـۀ امام رضـا؟ع؟ برای غسـِل امام کاظم؟ع؟ 

در بغـداد،4 امـام جـواد؟ع؟ بـرای غسـِل امام رضا؟ع؟ در طـوس5 و امام هادی؟ع؟ برای 

غسـل امام جواد؟ع؟6 در بغداد اشـاره شـده اسـت.

کـه شـمار ایـن روایـات، طبـِق جسـتجوی نگارنـده، بـه چهارده روایت می رسـد  از آن جـا 

و نقـِل همـۀ آنهـا در ایـن مقـام نمی گنجـد، تنهـا بـه اشـاره بـه برخـی از مهم تریـِن آنهـا 

گاهـی بیشـتر می تـوان بـه مقالـۀ پیش گفتـه مراجعـه نمـود. بسـنده شـد. بـرای آ

گون دربارۀ معنای قاعدۀ غسل امام گونا احتمال های 
ــرای ایــن قاعــده،  کــه بررســِی تفصیلــی هــر  یــک از احتمال هــای قابل فــرض ب از آن جــا 

کلــی دارد، نخســت بــه همــۀ آنهــا اشــاره می  شــود. ســپس قرینه هــای  نیــاز بــه احاطــه ای 

1. حلی، حسن بن سلیمان، مختصر البصائر، ص 76.
2. ]مسعودی، علی بن حسین؟[، اثبات الوصیة، ص 198.

3. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات،  225/1.
4. صدوق، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا؟ع؟،  104/1.
5. ]مسعودی، علی بن حسین؟[، اثبات الوصیة، ص 215.

بـن  6. ]ابن بابویـه، علـی بـن حسـین؟[، اإلمامـة و التبصـرة، ص 85؛ ابن حمـزه طوسـی، محمـد 
الثاقـب فـي المناقـب، ص 509. علـی، 
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ــل طــرح اســت، بررســی خواهــد شــد.  ــا اثبــات هر یــک از آنهــا قاب کــه در رد ی مختلفــی 

احتمــاالت مذکــور از قــرار ذیــل اســت:

)1( ایـن قاعـده، نشـانه ای بـرای شـناخِت امـام اسـت، بـه صـورت مطلـق و بـدون 

هیـچ قیـدی.

)2( ایـن قاعـده، نشـانه ای بـرای شـناخِت امـام اسـت، امـا هنگامی که غسـل دادن 

بـرای امـام بعـدی امـکان داشـته باشـد و عـذر و مانعـی بر خالف آن نباشـد.

)3( ایـن مسـئله، تنهـا یـک صفـت و خصوصیـت بـرای امـام اسـت، امـا ضرورتـًا 

نشـانۀ امامـت نیسـت؛ زیـرا شـاید هیچ کس از این کـه فقط امام بعدی امام پیشـین 

گاه نشـود. را غسـل داده اسـت، آ

)4( ایـن مسـئله، تنهـا یـک فریضـه و واجـب شـرعی بـر عهـدۀ امـام بعـدی اسـت و 

نشـانۀ امامـت نیسـت.

بــه  امــام صــادق؟ع؟  یــک وصیــت شــخصی از جانــب  ایــن مســئله، فقــط   )5(

کاظم؟ع؟  کاظم؟ع؟ بوده اســت و مخاطب این وصیت فقط امام  فرزندشــان، امام 

بوده انــد، نــه عمــوم شــیعیان. امــا واقفیــه بــه اشــتباه، مخاطــِب آن را همگــی شــیعیان 

دانســته اند و در نتیجــه، آن را بــه عنــوان نشــانۀ امامــت تلقــی نموده انــد.

کسـی بهتـر از امـام _ ماننـد  )6( ایـن قاعـده، نشـانۀ امامـت اسـت، در صورتی کـه 

ئکـه_ ایشـان را غسـل ندهـد. مال

ی غسـل امام پیشـین 
ّ
کـه امـام بعـدی متول )7( ایـن قاعـده تنهـا بـه ایـن معنـا اسـت 

بـه  یـا  و  باشـد  بـه طـور مسـتقیم  کـه  از آن اسـت  اعـم  ـی«، 
ّ
»تول امـا معنـای  اسـت؛ 

گـر کسـی را نائـب  صـورت نیابتـی. بنابرایـن هنگامـی  کـه خـوِد امـام حضـور نـدارد، ا

بـا رضایـِت ایشـان  را  ایـن کار  کسـی  یـا  قـرار دهـد  امـام پیشـین  امـر غسـل  خـود در 

کافـی اسـت. انجـام دهـد، 

احتمال نخست

در ایـن احتمـال، ایـن قاعـده بـه صـورت مطلـق و بـدون هیـچ قیـدی، نشـانه ای بـرای 
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شـناخِت امـام دانسـته می شـود. بایـد توجـه داشـت، ایـن همـان تفسـیر واقفیـه از ایـن 

کیـد بر همین تفسـیر، در صـدد زیر سـؤال بردِن امامت امام  قاعـده اسـت. ایـن فرقـه بـا تأ
رضـا؟ع؟ بودنـد.1

گفـت، ایـن تفسـیر بـا بسـیاری از مـدارک ایـن قاعـده2 تنافـی نـدارد؛ بلکـه شـاید  بایـد 

که بهتر از تفسـیرهای دیگر با برخی از مدارک قاعده سـازگار اسـت؛ مانند  گفت  بتوان 

گفتگـوی بطائنـی بـا امـام رضـا؟ع؟.3 طبـق ایـن روایـت، بطائنـی بـا ذکـر قاعـدۀ  روایـت 

ی، تجهیِز  غسـل امـام، در امامـت امـام رضا؟ع؟ تشـکیک می کند و امام در پاسـخ بـه و

امـام حسـین؟ع؟ توسـط امـام سـجاد؟ع؟ را یـادآوری می کننـد و می فرماینـد: 

کربــال بیایــد و  کــه بــه  کــه بــه امــام ســجاد؟ع؟ ایــن توانایــی را داد  کســی 

تجهیــز پــدرش را انجــام دهــد، ایــن توانایــی را بــه صاحــب ایــن امــر نیــز 

کــه بــه بغــداد بیایــد و تجهیــز پــدرش را انجــام دهــد... . می دهــد 

بنابرایـن طبـق ایـن روایـت، امـام رضـا؟ع؟ هیـچ اشـکالی بـه معنـای مورِد نظـر واقفیـه از 

ایـن قاعـده مطـرح نمی کننـد و فقـط بـه تطبیـق قاعـده اشـکال می کننـد و می فرماینـد 

کاظـم؟ع؟ را انجـام داده ام، امـا شـما پـی نبرده ایـد.  کـه در واقـِع امـر، مـن غسـل امـام 

خداونـد بـه امـام سـجاد؟ع؟ بـا آن وضعیت اسـارت کمک کرد که ایـن قاعده را عملی 

کننـد؛ پـس انجـام ایـن قاعـده برای من که در اسـارت نبوده ام، آسـان تر اسـت. بنابراین 

سـکوت امام رضا؟ع؟ در برابر برداشـت واقفیه در چنین جایگاهی می تواند به معنای 

تأییـد فهـم آنهـا از ایـن قاعـده )یعنـی نشـانه بودن آن بـرای امامـت( باشـد.

1. کشــی، محمــد بــن عمــر، رجــال، ص 463؛ ]مســعودی، علــی بــن حســین؟[، اثبــات الوصیــة، 
ص 207.

2. چنان کـــه از عبارت هـــای پیشـــین نیـــز روشـــن اســـت، مقصـــود نگارنـــده از تعبیـــِر »مـــدارک« 
ــای  ــه فقـــط روایت هـ ــده دارد، نـ ــیر قاعـ ــا تفسـ ــات یـ ــا اثبـ ــاره ای در رد یـ ــه اشـ کـ ــی اســـت  ــر روایتـ هـ

آن. اثبات کننـــدۀ 
3. کشـــی، محمـــد بـــن عمـــر، همـــان؛ بـــرای بررســـی تفصیلـــِی ایـــن روایـــت، ر.ک: خراســـانی، محمـــد، 
کعالمـــٍة لإلمامـــة، دراســـٌة فـــي الروایـــات اإلمامیـــة«، االجتهـــاد و التجدیـــد،  »تغســـیل اإلمـــام 

.181/54
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از  بـا برخـی  کـه تفسـیر واقفیـه، قابلیـت سـازگاری  نیـز الزم اسـت  ایـن نکتـه  بـه  توجـه 

مـدارک قاعـده را نـدارد؛ از جملـه روایـت هرثمـه1 و روایـت طلحـه.2 بایـد توجـه داشـت 

کـه در ایـن  کـه روایـت هرثمـه و طلحـه از امـام رضـا؟ع؟ نقـل شـده اسـت. روشـن اسـت 

روایات باید به دنبال فهم تفسـیر امام رضا؟ع؟ از قاعده باشـیم، اما در پاسـخ به واقفیه 

_کـه امامـِت ایشـان را نپذیرفته انـد_ بایـد معنای قاعده را از زبان امامان پیشـین بررسـی 

گـر روایتـی از امـام رضـا؟ع؟ در ایـن زمینـه رسـیده باشـد و در آن اسـتداللی بیـان  کنیـم. ا

کرد. روایت طلحه در این موضوع  نشـده باشـد، نمی توان از آن در برابر واقفیه اسـتفاده 

کـه در احتمـال چهارم به  اسـتداللی نـدارد، امـا روایـت هرثمـه با اسـتدالل همراه اسـت 

آن پرداختـه خواهد شـد.

_چنان کـه  تفسـیر  ایـن  هرچنـد  کـه  اسـت  ایـن  واقفیـه  برداشـت  بـه  اشـکال  مهم تریـن 

گذشت_ با ظهور بسیاری از روایاِت غسل تنافی ندارد، اما این تنها به معنای قابلیت 

همخوانـی و عـدم تضـاّد ایـن برداشـت بـا آنهـا اسـت. ایـن روایـات قابلیـت سـازگاری 

بـا احتمال هـای دیگـری را نیـز دارنـد و دلیلـی بـرای تعّیـن ایـن احتمـال معنایـی وجـود 

نـدارد. همیـن نکتـه برای ثابت نشـدن تفسـیر واقفیه کافی اسـت. این سـخن بـا نگاه به 

کـه  تک تـِک مـدارک قاعـده روشـن تر می شـود؛ بـرای نمونـه بـه روایـت مفّضـل بـن عمـر _ 

ی از لحاظ سـندی نسـبت به روایاِت دیگِر این  یم. روایِت و گذشـت_ می پرداز پیش تر 

موضـوع، مهم تـر اسـت. ایـن روایـت دربـارۀ غسـل امـام سـخن نمی گویـد؛ بلکـه سـخن 

1. در ایـــن روایـــت بـــه نقـــل از امـــام رضـــا؟ع؟ آمـــده اســـت: »إنـــا نقـــول إن اإلمـــام ال یجـــب أن یغســـله 
إال إمـــام مثلـــه. فـــإن تعـــّدى ُمتعـــٍدّ فغّســـل اإلمـــام لـــم تبطـــل إمامـــة اإلمـــام لتعـــّدي غاســـله، و ال 
بطلـــت إمامـــة اإلمـــام الـــذي بعـــده بـــأن ُغلـــب علـــی غســـل أبیـــه« )صـــدوق، محمـــد بـــن علـــی، 
ئـــل اإلمامـــة، ص 351(.  عیـــون أخبـــار الرضـــا؟ع؟، 245/2؛ ]طبـــری، محمـــد بـــن جریـــر؟[، دال
ــه آن را  کـ ــل آمـــده، روشـــن اســـت  ــای قاعـــدۀ غسـ ــارۀ معنـ ــن روایـــت دربـ ــه در ایـ ــی  کـ ــا توضیحـ بـ
بـــه معنـــای نشـــانۀ امامـــت ندانســـته اند. بـــرای بررســـی تفصیلـــِی ایـــن روایـــت، ر.ک: خراســـانی، 

محمـــد، همـــان، 172/54.
2. ایـن روایـت، همـان روایـت سـوم از کلینـی اسـت کـه پیش تـر بدان اشـاره شـد. معنای ایـن روایت 
چنـدان روشـن نیسـت؛ ولـی ظاهـرًا بـا معنـای واقفیـه سـازگاری ندارد. بـرای تفصیل بیشـتر، ر.ک: 

خراسـانی، محمد، همـان، 137/53.
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از غسـل صّدیـق اسـت و بـه طـور مصداقـی سـخن دربـارۀ غسـل حضـرت زهـرا؟اهع؟ و 

کـه امـام نبوده انـد. پـس لزومـًا ربطـی به نشـانۀ امامت نـدارد.1  حضـرت مریـم؟اهع؟ اسـت 

کـه ایـن روایت نمی خواهـد بگوید، نشـانه ِصّدیق آن اسـت  هم چنیـن پـر واضـح اسـت 

کـه غسـل صّدیـق قبلـی را بـه عهـده بگیـرد؛ بلکـه تنهـا در مقـام بیـان بزرگـی جایـگاه 

کـه تنهـا بایـد یـک صّدیـق  گونـه ای اسـت  صّدیـق اسـت؛ یعنـی منزلـت واالی او بـه 

بـه خاطـر عـذری نتوانسـت  گـر آن صّدیـِق دیگـر  ا را انجـام دهـد. بنابرایـن  ی  غسـل و

بـا  کـم نمی شـود.  از آن دو صّدیـق  غسـل را انجـام دهـد، چیـزی از جایـگاه هیچ یـک 

کـه  تقویـت می شـود  بیشـتر در ذهـن  ایـن احتمـال  روایـت مفّضـل،  دقـت در داللـت 

مسـئلۀ غسـل امـام نیـز همین گونـه باشـد؛ یعنـی مراد این نیسـت که غسـل امام پیشـین 

نشـانۀ امـام بعـدی اسـت؛ بلکـه ایـن مسـئله تنهـا اشـاره بـه بزرگـِی جایـگاه امـام دارد که 

کـه در منظومۀ فکری  شـأن ایشـان چنیـن اقتضـا می کنـد که هیچ کس جـز امام بعدی _ 

ی زمیـن اسـت_ شایسـتگی انجـام غسـل او را نـدارد. امامیـه، بهتریـن شـخص رو

بایـد گفـت بیشـتِر مـدارک قاعـده غسـل بـا چنیـن معنایـی سـازگاری دارند؛ بلکـه بعید 

نیسـت همخوانـی آنهـا بـا ایـن معنـا بیشـتر از تفسـیر واقفیـه نیـز باشـد؛ بـه عنـوان نمونـه، 

در روایـت رفتـِن معجزه گونـۀ امـام هـادی؟ع؟ برای غسـل امـام جواد؟ع؟ به بغـداد که به 

ه  و تکفیَنـه و ما کان 
َ
ایـن قاعـده اشـاره دارد، امـام هـادی؟ع؟ می فرماینـد: »َوِلیـُت غسـل

کـه  ــ  ...« چنیـن معنایـی برمی آیـد  کان ذلـک ِل ذلـك ِلَیِلـي منـه غیـري«.2 از تعبیـر »مـا 

شـأن و جایـگاِه رفیـع امـام پیشـین اقتضـا می کند که تنها توسـط ایشـان تجهیز شـوند.3 

همین مسـئله را می توان از وجود تعبیر »لم یکن یغسـلها إال صّدیق« در روایت مفضل 

1. شـاید بـه ذهـن برسـد کـه ِصّدیـق در ایـن روایت به معنای معصوم باشـد و در این صورت، ممکن 
اسـت مسـئلۀ غسـل به عنـوان نشـانۀ معصـوم تلقـی شـود. دربـارۀ معنـای صدیـق در ایـن سـیاق و 
بررسـی تفصیلـی روایـت، ر.ک: خراسـانی، محمـد، »تغسـیل اإلمـام کعالمـٍة لإلمامـة، دراسـٌة فـي 

الروایـات اإلمامیـة«، االجتهـاد و التجدیـد، 145/53.
 2. ]ابن بابویه، علی بن حسـین؟[، اإلمامة و التبصرة، ص 85؛ ابن حمزه طوسـی، محمد بن علی، 

الثاقب في المناقب، ص 509.
کـه هیچ کـس جـز ایشـان  3. هم چنیـن می توانـد تنهـا بـه معنـای بزرگـی جایـگاه امـاِم بعـدی باشـد 

لیاقـِت غسـل امـام پیشـین را نـدارد. ایـن معنـا نیـز مخالـف بـا برداشـت واقفیـه اسـت.
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کـرد؛ زیـرا بـه نظـر می رسـد تعبیر »لـم یکن«  کـه پیش تـر گذشـت_ نیـز اسـتفاده  بـن عمـر _ 

در ایـن سـیاق، معنـای شـأنیت و شایسـتگی یـک جایـگاه را می رسـاند.

البتـه نگارنـده در ایـن قسـمت قصـد اثبـات ایـن احتمال را نـدارد؛ بلکه تنهـا در پی آن 

کـه روشـن سـازد ایـن احتمـال نیـز به عنـوان یـک احتمال عقالیـی در برابر تفسـیر  اسـت 

کنیـم ایـن احتمـال از تفسـیر آنهـا قوی تـر نیسـت،  گـر فـرض  واقفیـه وجـود دارد و حتـی ا

حداقـل بـا وجـوِد آن، دیگـر تفسـیِر واقفیـه ثابـت نخواهـد بود.

شـاید اشـکال شـود: نگارنـده در مقاله هـای پیشـیِن خـود،1 در بررسـی بعضـی از مدارک 

ی دربـارۀ ایـن قاعـده، متأثـر از فضـای واقفیـه بـوده  قاعـده، پذیرفتـه اسـت کـه سـؤال راو

ی، اشـکالی بـه ایـن تفسـیر ننموده انـد،  گـر امـام رضـا؟ع؟ در پاسـخ بـه راو اسـت. پـس ا

ایـن بـه معنـای تأییـد و تقریـِر تفسـیر واقفیه از قاعده اسـت. در این صـورت، باید گفت 

برداشـت واقفیـه، همـان تفسـیر متعّیـن و صحیـح از معنـای قاعـده خواهـد بـود؛ و گرنـه 

بـه طـور طبیعـی، امـام رضـا؟ع؟ اشـتباه ایـن تفسـیر را تذکـر می دادند.

در پاســخ بایــد گفــت: اســتفاده از ســکوت امــام بــرای طــرح ایــن احتمــال به خودِی خــود 

کــه قرینــه ای بــر خــالف آن نداشــته باشــیم. حــال آن کــه  درســت اســت، امــا در صورتــی 

در این جــا قرینه هایــی بــر خــالف وجــود دارد. بنابرایــن دیگــر نمی تــوان بــر آن اصــرار 

کــه روایت هــای بســیار متنوعــی وجــود دارد مبنــی بــر  یــد. یکــی از قرینه هــا ایــن اســت  ورز

کننــد  این کــه اصحــاب امامــان؟مهع؟ از ایشــان می خواســته اند نشــانه های امــام را بیــان 

ــد. در مــواردی نیــز خــوِد امامــان  و ایشــان نیــز مــوارد مختلفــی را یک جــا ذکــر می کرده ان

ابتدائــًا و بــدون ســؤال شــخصی، در مقــام بیــان نشــانه های امامــت بوده انــد. بــا وجــود 

کــه ســخن در آنهــا به صراحــت دربــارۀ  گــون  گونا ایــن، در هیچ کــدام از ایــن روایت هــای 

ــه این کــه  ــا توجــه ب ــه ایــن قاعــده وجــود نــدارد.2 ب »عالمــات المــام« اســت، اشــاره ای ب

کـه از امـام رضـا؟ع؟  1. ر.ک: خراسـانی، محمـد، همـان، 131/53-137. از برخـی مـدارک قاعـده 
نقـل شـده اسـت، شـاید چنیـن چیـزی بـه نظـر برسـد.

2. توضیح این مســـئله شایسته بررسی در مقاله ای جداگانه است. به عنوان نمونه، ر.ک: حمیری، 
عبـــداهلل، قرب اإلســـناد، ص 339؛ صفار، محمد بن حســـن، بصائر الدرجـــات، 421/1، 489؛ 
کوفـــی، فـــرات بن ابراهیم، تفســـیر، ص 274؛ کلینی، محمـــد بن یعقوب،  کافـــی، 711/1، 708 
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یــان مختلــف و پاســخ های  گــون و پرســش های راو گونا ایــن قرینــه ، از مجموعــۀ منابــع 

کــه نســبت بــه قرینــۀ ســکوت امــام رضــا؟ع؟  چنــد امــام بــه دســت می آیــد، روشــن اســت 

ی در چنــد روایــِت انــدک، بســیار قوی تــر اســت. مقتضــای قواعــد عرفــی  در پاســخ بــه راو

کــه بســیار ضعیف تــر  کــه ایــن قرینــه قــوی را بــر قرینــه ای  گوینــده ایــن اســت  در فهــم مــراِد 

کنیم. اســت، مقــّدم 

ــده  ــن قاعـ ــارۀ ایـ ــام رضـــا؟ع؟ دربـ ــه از امـ کـ ــی  ــۀ روایاتـ ــد دانســـت در همـ ــن بایـ هم چنیـ
رســـیده اســـت، امـــام در مقابـــل تفســـیر واقفیـــه ســـکوت نکرده انـــد تـــا از آن معنـــای 
گذشـــت_  کـــه پیش تـــر  تأییـــد برداشـــت شـــود؛ مثـــاًل روایـــت طلحـــه از امـــام رضـــا؟ع؟ _ 
معـــارض بـــا ایـــن روایـــات اســـت. نگارنـــده در مقالـــه ای دیگـــر ایـــن مطلـــب را بـــه تفصیـــل 

توضیـــح داده اســـت.1

گاهـی امامـان؟مهع؟ یـک مطلـب را بـه  کـه  از سـویی دیگـر، بـا تتبـع در روایـات می یابیـم 

کلـی و بـدون ورود بـه جزئیـات، بـرای مخاطـب بیـان  نموده انـد؛ به طوری کـه  صـورت 

جزئیـات  برخـی  دربـارۀ  سـؤالی  و  می کردنـد  تمسـک  کالم  اطـالق  بـه  گـر  ا مخاطبـان 

گانـه اسـت و  نمی  پرسـیدند، دچـار خطـا می شـدند.2 ایـن مسـئله شایسـتۀ بررسـی جدا

کـه بیـان کنـد، ایـن احتمال در روایات غسـل  نگارنـده در این جـا تنهـا در پـی آن اسـت 

کنون بر ما پوشـیده اسـت،  نیـز قابل اعتنـا اسـت؛ یعنـی ممکـن اسـت بـه هـر دلیلـی که ا

و 297/2؛ ]ابن بابویـــه، علـــی بن حســـین؟[، اإلمامة و التبصرة، ص 137؛ ]مســـعودی، علی بن 
حســـین؟[، اثبات الوصیـــة، ص 184؛ نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبـــة، ص 242؛ صدوق، 
محمـــد بـــن علـــی، معانـــي األخبـــار، ص 101؛ همـــو، خصـــال، 116/1، 200؛ مفیـــد، محمـــد بـــن 

محمد، ارشـــاد، 278/2.
امـام؟ع؟« در مجلـۀ علوم حدیـث  روایـات غسـل  گونه شـناختی  بـا عنـوان »تحلیـل  مقالـه  ایـن   .1

پذیـرش شـده و در سـایت آن قابـل مشـاهده اسـت، ولـی هنـوز بـه چـاپ نرسـیده اسـت.
کلینـــی، محمـــد بن یعقـــوب، همـــان، 29/5 و 314/6؛ طوســـی، محمـــد  2. بـــه عنـــوان نمونـــه، ر.ک: 
ـــا  ـــن مســـلم را ب ـــن حســـن، تهذیـــب األحـــکام،  270/1، ح 81. هم چنیـــن روایـــت زراره و محمـــد ب ب
ـــه  ـــن یعقـــوب، همـــان، 755/3 )البتـــه ایـــن مـــورد شـــاید ب کلینـــی، محمـــد ب کنیـــد:  هـــم مقایســـه 
کافـــی اســـت و  ـــرای اثبـــات چنیـــن امـــری  ـــا ایـــن شـــواهد ب ـــان باشـــد(. این کـــه آی ی خاطـــر اشـــتباه راو
کـــه بایـــد در مجالـــی دیگـــر  چـــه شـــرایطی زمینه ســـاز چنیـــن امـــری بـــوده، مطلـــب دیگـــری اســـت 

ـــه آن پرداخـــت. ب
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ی دربارۀ این قاعده به یک جواب مجمل بسـنده  امام رضا؟ع؟ در پاسـخ به سـؤال راو

کـرده و جزئیـات تفسـیر معنایـی آن را بیان نکرده باشـند؛ بنابرایـن در این حالت، دیگر 

ی  نمی توانیـم از اطـالِق حدیـث و یـا داللـت سـکوت ایشـان در مقابـل تصورهـای راو

اسـتفاده کنیـم.

گر برخی  خالصۀ سـخن این که، با توجه به فضای متأثر از شـبهۀ واقفیه در آن دوران، ا

امامـان در پاسـخ بـه سـؤال شـخصی دربـارۀ قاعـدۀ غسـل، بـه یـک جـواب کلـی بسـنده 

بـه معنـای تأییـد  اولیـه  نـگاه  نفـِی برداشـت واقفیـه نشـده اند، در  کرده انـد و متعـّرض 

برداشـت واقفیـه، یعنـی نشـانۀ امامت بودِن قاعـدۀ غسـل می باشـد؛ امـا این تصـور اولیه 

یخـی  بـا نـگاه بـه قرینه هـای بیرونـی _ ماننـد آن چـه یـاد شـد_ و هم چنیـن واقعیـت تار

کـه مـورد قبـوِل واقفیه انـد_ از  غسـل امامـان1 _ خصوصـًا امامـاِن پیـش از امـام رضـا؟ع؟ 

کـرد. بیـن مـی رود و دیگـر نمی تـوان از آن بـرای تأییـد تفسـیر واقفیـه اسـتفاده 

احتمال دوم

کـه  در ایـن احتمـال، ایـن قاعـده نشـانه ای بـرای شـناخِت امـام اسـت، امـا در صورتـی  

غسـل دادن بـرای امـام بعـدی ممکـن باشـد.

کـه در سـخنان خـود بـه ایـن احتمـال اشـاره نموده انـد، شـیخ مفیـد  کسـانی  یکـی از 

بـه عـدم وجـود ضرورتـی در مقابـل آن  ایـن قاعـده مقّیـد  کـه تصریـح می کنـد،  اسـت 

کـه  اسـت؛2 یعنـی امـام پیشـین را فقـط بایـد امـام بعـدی غسـل دهـد، امـا در صورتـی 

گـودرزی و حسـینیان مقدم در  یـرا آقایـان  گـذرا بسـنده می شـود؛ ز 1. در این جـا تنهـا بـه همیـن اشـارۀ 
مقالـۀ خـود بـه تفصیـل بـه ایـن مسـئله پرداخته اند.

2. »لیـس یجـوز أن یتولـی غسـل  اإلمـام  و تکفینـه و دفنـه إال اإلمـام القائـم مقامـه إال أن تدعـو ضـرورة 
إلـی غیـر ذلـك« )مفیـد، محمـد بـن محمد، الفصـول المختارة، ص 307(. البته روشـن نیسـت 
کـه وی ایـن قاعـده را نشـانۀ امامـت می دانسـته یـا تفسـیر دیگـری داشـته اسـت؛ اگرچـه بـا توجه به 
کـه آن را عالمـت امامـت  فضـاِی بحـث ایشـان )یعنـی رّد بـر ناووسـیه(، ایـن احتمـال برتـری دارد 
گـر ایشـان بـدون این کـه ایـن قاعـده را نشـانۀ امامـت بدانـد، چنیـن قیـدی را  می دانسـته اسـت. ا
بـرای آن در نظـر گرفتـه باشـد، ممکـن اسـت به همان معنایی دانسـته باشـد که جلوتـر در احتمال 
لی دربـارۀ  گفـت ایشـان بـدون هیـچ اسـتدال سـوم و چهـارم خواهـد آمـد. در ایـن صـورت نیـز بایـد 
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کار نباشد. ضرورت و عذری برای امام بعدی در 

کـه سـید مرتضـی برای معنـای روایات قاعده در رسـالۀ پیش گفته  یکـی از توجیه هایـی 
آورده نیز همین اسـت.1

پیـش از ایـن دو نفـر، از سـخنان شـیخ صـدوق نیـز می تـوان به نوعـی چنیـن تفسـیری را 

ی در رد امامِت اسـماعیل، فرزند امام صادق؟ع؟ با اسـتناد به روایتی  کرد. و برداشـت 

ی توسـِط امام صـادق؟ع؟ دارد، بیـان می دارد: »امـام را فقط  کـه اشـاره بـه عـدم غسـل و
گـر امام بعـدی حاضر باشـد«.2 امـام غسـل می دهـد، ا

بایـد گفـت، ایـن تفسـیر از قاعـده، خـالف ظاهـِر مدارک آن اسـت؛ زیرا چنیـن قیدی در 

کـه بخواهـد چنین قیدی را بـرای آنها  آنهـا مشـاهده نمی شـود3 و قرینـۀ خارجـی مهمـی 

کند، وجـود ندارد. اثبـات 

چـون  هسـت؛  نیـز  نشـانه  ایـن  کم فایده بـودِن  معنـای  بـه  تفسـیر  ایـن  دیگـر،  سـویی  از 

کـرده و ادعـا کننـد، امـکان  مدعیـان امامـت در بسـیاری از مـوارد می تواننـد عذرتراشـی 

غسـل بـرای ایشـان وجـود نداشـته اسـت.

گزارش هــای تاریخــِی مرتبــط  هم چنیــن ایــن احتمــال ســازگاری چندانــی بــا برخــی از 

چرایـی ایـن قیـد، تنهـا به ادعای آن اکتفا کرده اسـت. طبیعتًا در چنین حالتی، چنین برداشـت 
یـل احادیـِث غسـل  کـه قـرار دادن ایـن قیـد، تالشـی از سـوی ایشـان بـرای توجیـه و تأو خواهـد شـد 

امـام بـوده تـا بـا پیش فـرِض کالمـِی ایشـان، یعنـی دفـاع از امامـت امـام رضـا؟ع؟ سـازگار باشـد.

کـه ایـن  1. سـید مرتضـی، علـی بـن حسـین، رسـائل، 155/3. از سـخنان ایشـان نیـز روشـن نیسـت 
 
ً
کـه احتمـاال قاعـده را اساسـًا نشـانۀ امامـت  دانسـته اسـت یـا خیـر. هم چنیـن ایشـان گفتـه اسـت 

یـا ایـن سـخِن ایشـان  گو مـراد از قاعـدۀ غسـل، »اعـم اغلـِب« مـوارد اسـت، نـه در همـۀ امامـان. 
کـه ایـن قاعـده دربـارۀ  در واقـع بـه همیـن احتمـال دوم باز می گـردد؛ یعنـی منظـور ایشـان ایـن بـوده 
همـۀ امامـان بـوده و فقـط دربـارۀ برخـی از آنهـا بـه خاطـر وجـود موانعـی، ماننـد مسـافِت دور، اجـرا 
نشـده اسـت. بنابرایـن روشـن می شـود، این کـه سـید مرتضـی احتمـال داده کـه قاعـده بـه معنـای 

»اعـم اغلـِب« مـوارد باشـد، یـک احتمـال مسـتقل در معنـای قاعـده نیسـت.
2. »ألن اإلمام ال یغسله إال إمام إذا حضره « )صدوق، محمد بن علی، کمال الدین، 71/1(.

گذشـت و توضیـح بیشـتری در  کـه پیش تـر  کـه بـا روایـت هرثمـه  3. تنهـا ایـن احتمـال وجـود دارد 
معنـای قاعـده دارد، سـازگاری داشـته باشـد.
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گــزارش غســل امــام عســکری؟ع؟ توســط عثمــان  بــا غســل امامــان؟مهع؟ نــدارد؛ ماننــد 

زمــان؟جع؟  امــام  دیگــر،  روایتــی  طبــق  در حالی کــه  اربعــه(؛1  نــّواب  )از  ســعید  بــن 

ــا  ــد.2 ب ــر پیکــر امــام عســکری؟ع؟ نمــاز خوانده ان ــار زده و ب کن عمــوی خویــش، جعفــر را 

کــه چــه ضرورتــی بــوده اســت  کنار هم نهــادن ایــن دو روایــت، ایــن ســؤال مطــرح می شــود 

کــه امــام زمــان؟جع؟ بــرای نمــاِز پــدِر خویــش بــه طــور علنــی اقــدام کننــد، امــا بــرای غســل 

گــذار نماینــد؟! در حالی کــه غســِل امــام پیشــین نشــانۀ امامــت  اقــدام نکننــد و بــه نائــب وا

کــه نشــانۀ امامــت نیســت_ 3 اولویــت دارد. منظــور  اســت و نســبت بــه نمــاِز بــر ایشــان _ 

نگارنــده از طــرح ایــن ســؤال ایــن اســت کــه بــه نظــر می آیــد عــدم حضــور امــام زمــان؟جع؟ 

در غســل امــام عســکری؟ع؟ بــه خاطــر مانــع خاصــی، ماننــد وجــود خطــر نبــوده باشــد؛ 

گــر این طــور بــود، همیــن خطــر بــرای نمــاِز ایشــان هــم بــوده اســت. پــس همیــن  چــون ا

کــه فقــط در هنــگام عــذر ایــن  مطلــب می توانــد یــک نقــض بــرای ایــن فرضیــه باشــد 
قاعــده انجــام نخواهــد شــد.4

کـه توضیـح آن در روایـت  گـر ایـن قاعـده را نشـانۀ امامـت ندانیـم و همان طـور  آری، ا

غسـل صّدیـق گذشـت، بگوییـم ایـن قاعـده فقـط بیانگـر جایـگاه واالی امام اسـت که 

ی را نـدارد، در ایـن صـورت، می تـوان  هیچ کـس جـز امـام بعـدی لیاقـت غسـل دادِن و

گفـت ایـن قاعـده مقّیـد بـه عـدم وجـود عـذری بـرای امـام اسـت.

1. طوسی، محمد بن حسن، الغیبة، ص 356.
2. صـدوق، محمـد بـن علـی، کمـال الدیـن، 475/2. البتـه تمامـی ایـن سـخنان بـر فـرض پذیـرش 

صـدور هـر دو روایـت اسـت.

گونه شـناختی روایـات غسـل امـام؟ع؟«_ ایـن  3. نویسـنده در مقالـۀ پیش گفتـۀ خویـش  _ »تحلیـل 
لت بر لزوم غسـل امـام دارند و  مطلـب را بیـان نمـوده اسـت کـه بیشـتر روایـات این قاعـده، تنها دال
کت اند. تنها شـمار بسـیار کمی از  دربـارۀ مسـائل دیگـِر تجهیـز، ماننـد تکفیـن و تدفین و نماز، سـا
لـت بـر لـزوم مـوارِد دیگـر تجهیز در ضمن این قاعده دارند که شـمار آنها برای اثبات چنین  آنهـا دال

کم اسـت و سـند آنها نیز بسـیار ضعیف می باشـد. امر مهمی بسـیار 
کـه  ل بـه فعـِل امـام زمـان؟جع؟ تمسـک شـده اسـت  4. البتـه بـا توجـه بـه این کـه در ایـن اسـتدال
ل نقضـی در فضای  واقفیـه امامـت ایشـان را نپذیرفته انـد، ایـن مطلـب تنهـا به عنوان یک اسـتدال

بـرد دارد، نـه در مقابـل واقفیـه. کار گفتمانـِی امامیـه 
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احتمال سوم

ایـــن احتمـــال بـــه ایـــن معنـــا اشـــاره دارد که مســـئلۀ غســـل امـــام، تنها یـــک صفت و 

خصوصیـــت بـــرای امام اســـت.

طبـق ایـن احتمـال، ایـن قاعـده لزومـًا بـه عنـوان نشـانۀ امامـت نخواهـد بـود؛ زیـرا شـاید 

گاه نشـود. لذا  هیچ کـس از این کـه فقـط امـام بعـدی امام پیشـین را غسـل داده اسـت، آ

کارایی چندانی در شناخت امام نخواهد داشت.  این مسئله به عنواِن نشانۀ امامت 

در ایـن احتمـال، مسـئلۀ غسـل مانند عصمـت، یکی از صفـات و خصیصه های امام 

کشـف و فهـم آن بـرای عمـوم مـردم وجـود نداشـته  کـه چه بسـا امـکان  شـمرده می شـود 

کـه  باشـد؛ هم چنان کـه دربـارۀ عصمـت، ایـن امـکان بـرای مـردم عـادی وجـود نـدارد 

گنـاه و اشـتباهی مرتکـب نمی شـود. یابنـد امـام هیـچ    در

بـه طـور  امـا امـکان دارد  بـود،  از ویژگی هـای امـام بعـدی خواهـد  بنابرایـن غسـل دادن 

کـه   _ هرثمـه  روایـت  نشـود.  گاه  آ آن  از  هیچ کـس  به گونه ای کـه  شـود؛  انجـام  مخفیانـه 

اسـت. مطلـب  همیـن  مؤیـد  گذشـت_  پیش تـر 

کـه ایـن خصیصـه، مقّیـد بـه امـکان آن بـرای معصوم باشـد؛  ایـن امـکان نیـز وجـود دارد 

یعنـی بگوییـم ایـن مسـئله در عیـِن این کـه نشـانۀ امامـت نیسـت و تنهـا یـک صفـت 

برای امام بعدی اسـت، یک ویژگی همیشـگی مانند عصمت نیسـت و ممکن اسـت 

برخـی از امامـان بـه خاطـر بـروز موانعـی، ایـن خصیصـه را نداشـته باشـند.

کـه ایـن احتمـال معنایـی بـه معنـای اخـالل در  ممکـن اسـت ایـن ِاشـکال مطـرح شـود 

گـر معنـای قاعـده چنیـن بـود، آیـا الزم نبـود این هشـدار داده شـود که  بیـان اسـت؛ زیـرا ا

»ای شـیعیان! ایـن قاعـده نشـانۀ امامـت نیسـت و فقـط یـک صفـت برای امام اسـت و 

گاه شـوید«؟! بـا توجه  کـه شـما نسـبت بـه همـۀ امامـان از ایـن صفت آ این طـور نیسـت 

بـه ایـن اشـکال، بـه نظر می رسـد یکـی از احتمال هـای قابل توجه دربارۀ ایـن قاعده این 
که اساسـًا این مسـئله جعلی باشـد.1 اسـت 

یرا اصرار بر این اشـکال،  1. نگارنـده در این جـا ایـن اشـکال را تنهـا بـه عنـوان یک مؤید ذکـر می کند؛ ز
ممکن اسـت با آن چه در پایاِن بررسـی احتمال اول دربارۀ اطالق گیری از سـخنان اهل بیت؟مهع؟ 

گفته شـد، تنافی داشـته باشـد و بررسـی آن مجالی دیگر می طلبد.
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البتـه اشـکال ِاخـالل در بیـان، در برخـی از احتمال هایـی که گذشـت )ماننـد احتمال 

اشـاره قاعـده بـه بزرگـی جایـگاه امـام( نیـز ممکـن اسـت وارد شـود و به طور کلـی اشـکال 

آسـانی نیسـت؛ زیرا ممکن اسـت شـواهد ما در زمان حاضر ناقص باشـد و در آن زمان 

برخـی قرینه هـا در تبییـن معنـای قاعـده در بیـان امامان بوده باشـد که معنـای قاعده را 

کـرده باشـد، امـا بـه دسـت ما نرسـیده باشـد. شـاید بـه همیـن دلیل بوده اسـت که  حـل 
اثـری از ایـن شـبهه در زمـان امام جواد؟ع؟ مشـاهده نمی شـود.1

احتمال چهارم

ایـن احتمـال بـه ایـن معنا اشـاره دارد که مسـئلۀ غسـل امـام، تنها یـک فریضه و واجب 

شـرعی بر عهدۀ امام بعدی اسـت و نشـانۀ امامت نیسـت.

کـه شـیخ صـدوق، قاعـده را بـه ایـن معنـا  دانسـته باشـد؛ زیـرا  ایـن احتمـال وجـود دارد 

نـه  اسـت،  انشـائی  معنـای  بـه  امـام  غسـل  روایـات  کـه  می کنـد  اشـاره  جایـی  در  ی  و

گـر  کنـد؛ امـا ا إخبـاری؛2 یعنـی نبایـد کسـی غیـر از امـام در غسـل امـام پیشـین دخالـت 

کـرده اسـت و هیـچ اشـکالی از ایـن  گنـاه  کـرد، تنهـا آن شـخص  کسـی چنیـن دخالتـی 

کـه شـیخ صـدوق  جهـت بـرای امامـت امـام بعـدی بـه وجـود نمی آیـد. از نـوع عبارتـی 

که ایشـان این تفسـیر  کار برده اسـت، روشـن می شـود  برای بیان این تفسـیر از قاعده به 

کـه در آن بـه ایـن مطلـب از زبـان امـام رضـا؟ع؟ تصریـح  کـرده  را از روایـت هرثمـه اخـذ 

کتـاب عیـون اخبـار  کـه شـیخ صـدوق ایـن تفسـیِر خـود را در  شـده اسـت؛3 خصوصـًا 

ی در جـای دیگـری از همیـن کتاب  کـرده و روایـت هرثمـه را نیـز خـوِد و الرضـا؟ع؟ بیـان 

آورده است.

1. گودرزی، ابراهیم و حسـینیان مقدم، حسـین، »بازشناسـی حدیث "اإلمام ال یغسـله اال اإلمام" در 
گفتمـان واقفیه و امامیـه«، علوم حدیث، 114/86.

2. »ألن الصـادق؟ع؟ إنمـا نهـی أن یغسـل  اإلمـام إال مـن یکـون إمامـًا فـإن دخـل مـن یغسـل اإلمـام فـي 
نهیـه فغسـله لـم یبطـل بذلـك إمامـة اإلمـام بعـده و لـم یقـل؟ع؟ أن اإلمـام ال یکـون إال الذي یغسـل 

ئمـة؟مهع؟« )صـدوق، محمـد بـن علـی، عیـون أخبـار الرضـا؟ع؟، 106/1(. مـن قبلـه  مـن األ
3. عبـارت روایـت هرثمـه کـه پیش تـر گذشـت را با عبارت شـیخ صدوق در پاورقی پیشـین مقایسـه 

کنید.
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بــا وجــود ایــن احتمــال معنایــی، تفســیر واقفیــه ثابــت نمی  شــود. امــا آیــا در عمــل، ایــن 

گفــت: آری، ایــن  ــا ظاهــر روایــات غســل امــام ســازگار اســت؟ در پاســخ بایــد  تفســیر ب

احتمــال معنایــی بــا هیچ کــدام از مــدارک قاعــده تنافــی نــدارد؛ بــرای نمونــه، در روایــت 

کــه یکــی از مــدارک مهــم قاعــده اســت_ از ســخن حضــرت  وصیــِت امــام صــادق؟ع؟1 _ 

کــه حضــرت بــه ایشــان  کــرد  کاظــم؟ع؟ می تــوان چنیــن برداشــت  خطــاب بــه امــام 

امــر می کننــد، فقــط تــو بایــد مــرا غســل دهــی! چرا کــه ایــن بــرای هــر امــام جدیــدی الزم 

کرده ایــم و امامــان قبــل از خــود  اســت و مــن و امامــان پیش تــر نیــز بــه ایــن واجــب عمــل 

را غســل داده ایــم.

باید گفت این احتمال معنایی نسبت به بعضی از مدارک قاعده، نه تنها تنافی ندارد، 

بلکه تنها احتمال سازگار با آنها است؛ مانند روایت هرثمه، چنان که اشاره شد.

کـه مسـئلۀ غسـل امـام، هـم می توانـد یـک واجـب و وظیفـۀ  ممکـن اسـت تصـور شـود 

یکدیگـر  بـا  ایـن دو  و  او  امامـِت  بـرای  عالمتـی  هـم  و  باشـد  بعـدی  امـام  بـرای  شـرعی 

گـر ایـن امـر فقـط بـر امـام بعـدی واجـب و بـر دیگـران حـرام باشـد،  منافاتـی ندارنـد؛ زیـرا ا

کنـد تـا امـام را بشناسـیم. کمـک  پـس همیـن امـر می توانـد بـه مـا 

گفت: وجوِب یک امر، هنگام قدرت نداشـتن سـاقط می شـود. بنابراین  در پاسـخ باید 

کارایـی چندانـی  تضمینـی بـرای همیشـگی بودِن چنیـن امـری نیسـت. پـس نمی توانـد 

کـه  کـه شـخصی  به عنـوان یـک نشـانۀ امامـت داشـته باشـد؛ مگـر این کـه احـراز شـود 

بـا  و  دهـد  انجـام  را  امـام  غسـِل  کـه  داشـته  امکانـی  چنیـن  اسـت،  امامـت  مظـان  در 

ی  کـرده اسـت، تـا از ایـن راه بتوانیـم امامـِت و وجـود ایـن، غسـل را انجـام داده یـا تـرک 

را تشـخیص دهیـم. امـا احـراز ایـن مطلـب آسـان نیسـت و ممکن اسـت مـا از جزئیات 

کـه امامـان؟مهع؟ هنـگام تجهیـِز پیکـِر امامـان پیشـین در آن قـرار داشـته اند،  وضعیتـی 

گاه نباشـیم و در نتیجـه نتوانیـم ایـن توانایـی یـا عـدم آن را در ایشـان بسـنجیم. آ

کـه  کـه تفـاوت ایـن احتمـال بـا احتمـال سـوم  هم چنیـن شـاید ایـن سـؤال مطـرح شـود 

ئل  1. ]مسـعودی، علـی بـن حسـین؟[، اثبـات الوصیـة، ص 198؛ ]طبـری، محمـد بـن جریـر؟[، دال
اإلمامـة، ص 328؛ ابن شهرآشـوب، محمـد بـن علـی، مناقـب، 224/4.
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گفت، در احتمال سـوم، قاعدۀ غسـل یک صفت  گذشـت، چیسـت؟ در پاسـخ باید 

و خصوصیـت بـرای امـام اسـت؛ پس امری تکوینی اسـت. امـا در احتمال چهارم، این 

کـه امری تشـریعی اسـت. قاعـده یـک واجـب و فریضـه بـه حسـاب می آیـد 

تحلیل دیدگاه شیخ صدوق

بـا مالحظـۀ مجمـوع سـخنان شـیخ صـدوق در تفسـیر این قاعـده می تـوان احتمال داد 

کـه ایشـان قائـل بـه تلفیقـی از احتمـال دوم و چهـارم بـوده  اسـت؛ یعنـی احتمااًل ایشـان 

گـر امـام بعـدی حاضـر  کـه ایـن مسـئله فریضـه ای بـرای امـام اسـت؛ امـا ا معتقـد بـوده 

نبـوده، یعنـی او قـدرت انجـام ایـن فریضـه را نداشـته و از او سـاقط بوده اسـت. در عین 

کـه او توانایـی انجـام ایـن فریضـه را دارد، پـس  گـر در جایـی بتـوان تشـخیص داد  حـال ا

می توانـد نشـانه نیـز باشـد. مؤیـد ایـن سـخن این کـه صـدوق در رد امامـت اسـماعیل، 

نشـانۀ  به عنـوان  مسـئله  ایـن  از  گذشـت_  پیش تـر  چنان کـه   _ صـادق؟ع؟  امـام  فرزنـد 

کـرده اسـت. امامـت اسـتفاده 

نشـانۀ  یـک  به هیچ وجـه  مسـئله  ایـن  حالـت،  ایـن  در  کـه  دانسـت  بایـد  حـال  هـر  بـه 

همیشـگی نخواهـد بـود. هم چنیـن تطبیـق ایـن قاعده دربارۀ اسـماعیل، ممکن اسـت 

راه هـای  از  اسـماعیل  امامـت  بطـالن  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  زیـرا  باشـد؛  اشـکال  دارای 

دیگـری ماننـد عـدم نـص ثابـت می شـود، نـه از ایـن راه؛ چرا کـه ایـن احتمال وجـود دارد 

کـه مـراد از قاعـدۀ غسـل _ بـر فـرض صـدوِر آن_ ایـن باشـد که امـام بعدی امام پیشـین را 

کـرد. آنهـا امـام  غسـل دهـد و بـر ایـن اسـاس، نمی تـوان این گونـه بـر اسـماعیلیه اشـکال 

صـادق؟ع؟ را نـه  امـاِم بعـد از اسـماعیل، بلکـه امـاِم پیـش از او می داننـد؛ یعنـی امامـی 

کـرده اسـت. کـه رتبتـًا بـر اسـماعیل مقـّدم بـوده، هر چنـد پـس از اسـماعیل وفـات 

احتمال پنجم

ایـن احتمـال بـه ایـن معنـا اشـاره دارد کـه مسـئلۀ غسـل، فقـط یک وصیت شـخصی از 

سـوی امـام صـادق؟ع؟ بـه امام کاظم؟ع؟ بوده اسـت؛ یعنی یک درخواسـِت شـخصی 

کـه هیچ کـس دیگـری را در امر غسـِل ایشـان  از جانـب ایشـان بـه فرزنـد خـود بـوده اسـت 
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دخالـت ندهنـد. در حالی کـه مخاطـب ایـن وصیـت فقـط امـام کاظـم؟ع؟ بوده انـد، نـه 

عمـوم شـیعیان، امـا واقفیـه بـا تصـوِر این کـه مخاطـِب آن همگـی شـیعیان هسـتند، آن 

یـج می کردند. را بـه عنـوان نشـانۀ امامـت ترو

برخـی از پژوهشـگران به صراحـت چنیـن احتمالـی را بیـان کرده اند.1 در نـگاِه نگارنده، 

متأسـفانه  امـا  اسـت،  قاعـده  ایـن  تنافی هـای  رفـع  در  جالِب توجـه  فرضیـه  یـک  ایـن 

اشـکال هایی بـر آن وارد اسـت؛ از جملـه:

گویـا ایـن فرضیـه تنهـا بـه روایـِت وصیـت امـام صـادق؟ع؟ بـه امـام کاظـم؟ع؟ به عنـوان 

کـه روایـات مختلفـی از  کـرده اسـت.2 ایـن در  حالـی  اسـت  مـدرک ایـن قاعـده توجـه 

امامـان دیگـر نیـز دربـارۀ قاعـدۀ غسـل بـه مـا رسـیده اسـت. حتـی در میـان روایـات خوِد 

امـام صـادق؟ع؟ نیـز، به جـز روایـت وصیـت، چنـد روایـت دیگـر در ایـن موضـوع بـه مـا 

کـه  کـه بـا ایـن فرضیـه همخوانـی ندارنـد؛ ماننـد روایـت مفّضـل بـن عمـر  رسـیده اسـت 

پیش تـر گذشـت و روایـت غسـل امـام زمـان؟جع؟ توسـط امام حسـین؟ع؟.3 مخاطب 

ی در روایـت غسـل امـام  کاظـم؟ع؟ نیسـت. راو در هیچ یـک از ایـن دو روایـت، امـام 

زمـان؟جع؟، صالـح بـن سـهل همدانـی اسـت که مسـتقیمًا سـخن امام صـادق؟ع؟ را 

نقـل می کنـد و هیـچ اشـاره ای بـه حضـور امـام کاظـم؟ع؟ در آن مجلـس و خطـاب امـام 

صـادق؟ع؟ بـه ایشـان نـدارد. در روایـت مفّضـل نیـز، امام صـادق؟ع؟ صراحتـًا خطاب 

کاظـم؟ع؟ نیسـت. بـه مفّضـل سـخن می گوینـد و هیـچ اشـاره ای بـه امـام 

1. گودرزی، ابراهیم و حسـینیان مقدم، حسـین، »بازشناسـی حدیث "االمام ال یغسـله اال االمام" در 
گفتمـان واقفیه و امامیـه«، علوم حدیث، 118/86.

2. ایـن روایـت پیش تـر گذشـت. شـاید پیش فـرض نویسـندگان آن مقالـه نیـز همیـن بـوده کـه تنهـا به 
بررسـی روایـِت وصیـت امـام صـادق؟ع؟ بپردازنـد؛ چنان کـه عنـوان مقالـۀ ایشـان نیـز »بازشناسـی 
کار نبرده انـد؛ اگرچـه ایـن توجیـه،  حدیـث "االمـام..."« اسـت و تعبیـِر »احادیـث« را بـرای آن بـه 

شـاید چنـدان بـا سـخنان ایشـان در مقالـه سـازگار نباشـد.
ــإذا... جــاء الحجــَة؟جع؟ المــوُت، فیکــون الــذي یغســله و یکفنــه و یحنطــه  و یلحــده  فــي  3. »ف
 حفرته الحســیَن بن علي؟ع؟ و ال یلي  الوصّيَ  إال الوصي« )عیاشــی، محمد بن مســعود، تفســیر،  

کلینــی، محمــد بــن یعقــوب ، کافــی، 475/15؛ حلــی، حســن بــن ســلیمان، مختصــر  281/2؛ 
ــر، ص 164(. البصائ
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گـر تمـام روایـاِت قاعـدۀ غسـل فقـط از امـام صـادق؟ع؟ نقـل شـده بـود و فقـط  آری، ا

روایـات دیگـر  و  را می پذیرفتیـم  کاظـم؟ع؟  امـام  بـه  امـام صـادق؟ع؟  روایـت وصیـت 

کنـار می گذاشـتیم، شـاید می توانسـتیم ایـن تفسـیر را  از ایشـان دربـارۀ قاعـده غسـل را 

بپذیریـم. بایـد گفـت هیـچ رجحانی برای روایت وصیت نسـبت بـه روایات دیگر وجود 

گـر بخواهیـم آنهـا را نسـبت بـه یکدیگـر بسـنجیم، قطعًا روایـت مفضل بن  نـدارد؛ بلکـه ا

ی از لحـاظ سـندی از قوی ترین روایات موجـود دربارۀ قاعدۀ  عمـر برتـری دارد. روایـت و

بسـیار  سـندی  نظـر  از  صـادق؟ع؟،  امـام  وصیـت  روایـت  در حالی کـه  اسـت؛  غسـل 

گـر  چنـد روایـت مرتبـط بـا یـک قضیـۀ  ضعیف تـر اسـت.1 ضمـن این کـه بایـد دانسـت، ا

واحـد داشـته باشـیم و فقـط یکـی از آنهـا از نظـر سـندی معتبـر باشـد، بـاز هـم نمی تـوان 

گـر  از قرینه هـای موجـود در روایت هـای ضعیـف چشـم پوشـید. در این جـا نیـز، حتـی ا

روایـت وصیـت امـام صـادق؟ع؟ را صحیح بدانیـم، نمی توانیم از قرینه هـای موجود در 

گر  آن دو روایـِت دیگـر بـرای فهـم بهتـِر مـراد در روایت وصیت چشم پوشـی کنیـم؛ یعنی ا

آن دو روایـت دیگـر داللـت بـر شـخصی نبودِن این وصیت داشـتند، همیـن قرینه  کافی 

اسـت تـا دیگـر نتوانیـم بـا اسـتفاده از یـک روایـت، بـر فرضیـۀ شـخصی بودِن ایـن قاعـده 

کنیم. پافشـاری 

هم چنیـن بـه نظـر می رسـد منظـور از »وصیـِت شـخصی« در سـخِن ایـن پژوهشـگران، 

همـان معنـای واجـب و فریضـۀ شـرعی بـودن غسـل بـر دوش امـام بعـدی باشـد؛ یعنـی 

گذشت. ظاهرًا منظور از »وصیت شخصی« در برابر  که پیش تر  همان احتمال چهارم 

کـه ایـن فقـط  کـه مخاطـب آن عمـوم شـیعه باشـد و منظـور ایـن نیسـت  وصیتـی اسـت 

یـک وصیـت بیـن امـام صـادق؟ع؟ و پسـِر ایشـان بـوده و معلـوم نیسـت دربـارۀ امامـان 

دیگـر وجـود داشـته باشـد؛ زیـرا ایـن فهـم _ جـدا از آن کـه بـا روایت هـای دیگـِر قاعـده، 

گذشـت، سـازگار  کـه  ماننـد روایـت مفضـل بـن عمـر و روایـت غسـل امـام زمـان؟جع؟ 

نیسـت_ بـا سـیاق خـوِد ایـن وصیـت نیـز سـازگاری نـدارد. طبـق حدیـث وصیـت، امام 

1. نگارنـده دربـارۀ وضعیـت سـندی هـر دو روایـت بـه تفصیـل بحـث نمـوده اسـت؛ ر.ک: خراسـانی، 
محمـد، »تغسـیل اإلمـام کعالمـٍة لإلمامـة، دراسـٌة فـي الروایـات اإلمامیـة«، االجتهـاد و التجدیـد، 

.147 ،144/53
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کاظـم؟ع؟ ایشـان را غسـل دهنـد،  صـادق؟ع؟ در بیـان علـت این کـه فقـط بایـد امـام 

کلـی مطـرح می کننـد. ایـن مطلـب در عبـارت  ایـن مسـئله را بـه صـورت یـک قاعـدۀ 

حدیـث، به خوبـی نمایـان اسـت: »فإنـي غسـلت أبـي و غسـل أبـي أباه و الحجة یغسـل 

الحجـة«1 یـا در نقـل دیگـِر آن: »فإنـي غسـلت أبـي و األئمـة یغسـل بعُضهـم بعضـًا«.2 

بنابرایـن بعیـد بـه نظـر می رسـد این پژوهشـگران از »وصیت شـخصی«، وصیت بین دو 

کرده باشـند. امام خاص را اراده 

احتمال ششم

کـــه ایـــن قاعـــده، نشـــانۀ امامت اســـت، اما  ایـــن احتمـــال بـــه این معنـــا اشـــاره دارد 

ئکـــه_ ایشـــان را غســـل ندهـــد. در صورتی کـــه کســـی بهتـــر از امـــام _ ماننـــد مال

کـه مالصالـح مازندرانـی در شـرح یکـی از روایت هـای  ایـن یکـی از احتماالتـی اسـت 

کـه به نوعـی  کـرده اسـت. از امـام رضـا؟ع؟ روایتـی نقـل شـده اسـت  قاعـدۀ غسـل ذکـر 

از  برتـر  کـه فرشـتگان  روایـت چنیـن اسـت  ایـن  ایـن مطلـب دارد. مضمـون  بـه  اشـاره 

نـه امـام  کاظـم؟ع؟ توسـط فرشـتگان انجـام شـده اسـت،  امـام هسـتند و غسـل امـام 

رضـا؟ع؟.3 مالصالـح مازندرانـی در پاسـخ بـه اشـکال تنافی این روایت با قاعدۀ غسـل 

بیـان مـی دارد: »و یجـاب... تـارًة بتخصیـص ما سـبق بـأن االمام ال بّد أن یغسـله المام 
إن لـم یغسـله مـن هـو خیـر منـه«.4

کـه ایشـان مطـرح می نماید، در عمل به این معنا اسـت که ایشـان، برتری  امـا احتمالـی 

که در این روایت مطرح شـده_ را پذیرفته اسـت؛ در حالی که  فرشـتگان بر امامان؟مهع؟ _ 

کالم امامیـه و احادیـث برتـری امامـان بـر فرشـتگان سـازگار نیسـت.5  ایـن مطلـب بـا 

ئل اإلمامة، ص 328. 1. ]طبری، محمد بن جریر؟[، دال
2. ]مسعودی، علی بن حسین؟[، اثبات الوصیة، ص 198.

روایـت، ر.ک:  ایـن  بیشـتِر  بررسـی  بـرای  کافـی، 287-286/2.  یعقـوب ،  بـن  کلینـی، محمـد   .3
.137/53 همـان،  محمـد،  خراسـانی، 

4. مازندرانی، محمدصالح، شرح الکافي،  354/6.
 5. به عنوان نمونه، ر.ک: صدوق، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا؟ع؟،  262/1؛ همو، إعتقادات

 اإلمامیـة، ص 89؛ سـید مرتضـی، علـی بـن حسـین، امالـی،  333/2؛ ابن شهر آشـوب، محمـد 
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گـر ایـن احتمـال را بپذیریـم، دیگـر ایـن قاعـده چنـدان صالحیتـی بـرای  عـالوه بـر ایـن، ا

این کـه نشـانۀ امامـت باشـد، نـدارد؛ زیـرا مدعیـان امامـت بـرای عـدم حضـور خـود در 

غسـل امـام، به راحتـی می تواننـد ادعا کنند که فرشـتگان غسـل را انجـام داده اند و این 

ادعـا بـرای مـردم عـادی قابلیـت راسـتی آزمایی نـدارد.

از سـویی دیگـر، در روایـات امامـاِن قبـل از امـام رضـا؟ع؟ چنین قیدی بـرای این قاعده 

وجـود نـدارد. بنابرایـن ُعـرف چنیـن تخصیصـی را نمی پذیرد که اماماِن پیشـین قاعدۀ 

کـه نوبـت بـه امـام رضـا؟ع؟ برسـد،  کننـد و هنگامـی  غسـل را به صـورت مطلـق بیـان 

ایشـان چنیـن قیـدی را بـرای آن بیـان کننـد، در حالی کـه امامـت خـوِد ایشـان بـه وسـیلۀ 

همیـن قاعـده محـل نـزاع بیـن قطعیـه و واقفیـه اسـت. بـا توجـه بـه ایـن اشـکال ها بایـد 

گفـت، ایـن احتمـال معنایـی در تفسـیر قاعـده موّجـه نیسـت.

احتمال هفتم

ـی 
ّ
کـه امـام بعـدی متول در ایـن احتمـال، ایـن روایـات تنهـا بـه ایـن معنـا اشـاره دارنـد 

کار  کـه ایـن  ـی« اعـم از آن اسـت 
ّ
غسـل امـام پیشـین اسـت؛ امـا چنان کـه گذشـت، »تول

کـه خـوِد امـام  بـه طـور مسـتقیم انجـام شـود و یـا بـه صـورت نیابتـی. بنابرایـن هنگامـی 

گـر کسـی را نائـب خـود در امـر غسـل امام پیشـین قرار دهد یا کسـی این  حضـور نـدارد، ا

کافـی اسـت. کار را بـا رضایـِت ایشـان انجـام دهـد، 

کرده  است.1 استاد غفاری این احتمال را در پاورقی خود ذیل یکی از روایات مطرح 

ــی الغســل« یا 
ّ
در پاســخ بــه ایــن احتمــال بایــد گفــت در روایــاِت غســل امــام، تعبیــر »متول

کار نرفتــه اســت تــا نوبــت بــه چنیــن تفســیری برســد؛ بلکــه مســتقیمًا  »َوِلــّيُ الُغســل« بــه 

کــه  از تعبیــر غســل دادن اســتفاده شــده و در ایــن صــورت عــرف تردیــدی نمی کنــد 

مــراْد، مباشــرت در غســل اســت؛ مثــاًل در روایــت وصیــت امــام صــادق؟ع؟ _ چنان کــه 

گاهـی بیشـتر، ر.ک: خراسـانی، محمـد، »تغسـیل اإلمام  بـن علـی، متشـابه القـرآن، 202/1؛ بـرای آ
کعالمـٍة لإلمامـة، دراسـٌة فـي الروایـات اإلمامیـة«، االجتهـاد و التجدیـد، 140/53.

1. صدوق، محمد بن علی، کمال الدین، 71/1.
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کاظــم؟ع؟ وصیــت  بــه امــام  گذشــت_ ایشــان پــس از آن کــه غســل خــود را  پیش تــر 

می کننــد، می فرماینــد: »فإنــي غســلت أبــي و غســل أبــي أبــاه و الحجــة یغســل الحجــة«1 

یــا در نقــل دیگــر: »فإنــي غســلت أبــي و األئمــة یغســل بعضهــم بعضــًا«.2 این کــه از تعبیــر 

کــه منظــور از ایــن قاعــده،  ــی«، نشــان  می دهــد 
ّ
»غســل« اســتفاده شــده اســت، نــه »تول

انجــام مســتقیِم غســل توســط امــام بعــدی اســت.

دیگـر این کـه، ایـن برداشـت از معنـای قاعـده بـا روایت مناظـرۀ بطائنی بـا امام رضا؟ع؟ 

کـه پیش تـر گذشـت_ نیـز سـازگار نیسـت. در این روایـت، امام رضـا؟ع؟ می فرمایند:   _

ــالء فیلــي أمــر أبیــه،  کرب ــي  ــن الحســین؟ع؟ أن یأت إن  الــذي أمکــن علــي ب

فهــو یمّکــن صاحــب هــذا األمــر أن یأتــي بغــداد فیلــي أمــر أبیــه... .

در ایـن روایـت هرچنـد تعبیـر »َوِلـَي« آمـده، امـا بـاز هـم مباشـرت در غسـل در آن واضـح 

است؛ وگرنه جایی برای استدالل به حضور مخفیانه و خارق عادِت امام سجاد؟ع؟ 

کـه امـام رضـا؟ع؟ در  در تجهیـز امـام حسـین؟ع؟ باقـی نمی مانـد و راحت تـر ایـن بـود 

کـه امـام بعدی مسـتقیمًا  پاسـخ بـه بطائنـی بفرماینـد: »قاعـدۀ غسـل اعـم از ایـن اسـت 

کسـی دیگـر بـا رضایـت ایشـان انجـام دهـد و غسـل امـام  امـام قبلـی را غسـل دهـد یـا 

کسـی بـا رضایـت مـن انجـام داده اسـت. پـس دیگـر شـبهه ای نیسـت«.  کاظـم؟ع؟ را 

کـه  گفـت، اساسـًا تعبیـر »َوِلـَي الغسـل« بـه معنـای انجـام دادن اسـت  هم چنیـن بایـد 

از انجـام مسـتقیم  بـه اعم بـودِن آن  ظهـوِر آن در انجـام مسـتقیم اسـت، مگـر تصریـح 

یـا با واسـطه شـود. بنابرایـن بـه نظـر می رسـد در ایـن احتمـال معنایـی، از ایـن تعبیـر بـه 

که  ی« )خصوصًا با بار معنایی فارسـِی آن( برداشـت شـده اسـت 
ّ
اشـتباْه معنای »متول

اعـم از مباشـرت در انجـام دادن امـور و عدم مباشـرت اسـت.

عــالوه بــر ایــن، ایــن برداشــت بــا یکی دیگــر از مــدارک قاعــدۀ غســل نیــز ناســازگار اســت؛ 

کــه اشــاره دارد تک تــِک امامــان، هنــگام انجــام غســل امــام قبلــی، ســخن  حدیثــی 

ئل اإلمامة، ص 328. 1. ]طبری، محمد بن جریر؟[، دال
 2. ]مسعودی، علی بن حسین؟[، اثبات الوصیة، ص 198؛ برای تفصیل بیشتر، ر.ک: خراسانی،

 محمد، همان، 147/53.
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کمــک می کننــد. ایــن روایــت بــه  ئکــه را می شــنوند و آنهــا بــه امامــان در غســل دادن  مال
طــور ضمنــی اشــاره بــه انجــام مســتقیم غســل توســط تک تــِک امامــان دارد.1

گذشـت_ نیـز سـازگار نیسـت؛  کـه پیش تـر  ایـن احتمـال، بـا روایـت مفضـل بـن عمـر _ 

کار نرفتـه اسـت تـا جایـی بـرای  ها« بـه 
َ
زیـرا در ایـن روایـت نیـز اساسـًا تعبیـر »َیِلـي ُغْسـل

کار رفتـه در ایـن حدیـث »ال یغسـله اال«  احتمـال اسـتاد غفـاری باقـی بمانـد. تعبیـر بـه 

کـه به روشـنی بـر مباشـرت در غسـل داللـت دارد. ضمـن این کـه آن چـه باعـث  اسـت 

کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خودشـان  تعجـب مفّضـل بـن عمـر شـده نیـز همیـن بـوده اسـت 

حضـرت زهـرا؟اهع؟ را غسـل دهنـد؛ چرا کـه در روایاتـی از غسـل همسـر توسـط شـوهر منـع 

کـه دربـارۀ  کـرده بـود  شـده اسـت و همیـن مطلـب، ایـن تصـور را بـرای مفّضـل ایجـاد 

صـادق؟ع؟  امـام  منظـور  گـر  ا بنابرایـن  باشـد.2  این گونـه  بایـد  نیـز  زهـرا؟اهع؟  حضـرت 

انجـام غسـل هرچنـد بـه صـورت نیابـی می بـود، دیگر جایی بـرای تعجـب مفّضل باقی 

نمی مانـد.

نتیجه گیری
گونـی دربارۀ  گونا کـه می تـوان احتمال هـای  از مجمـوع آن چـه گذشـت، روشـن می شـود 

و  احتمـال سـوم  ماننـد  آنهـا  از  برخـی  میـان،  ایـن  در  کـرد.  تصـور  قاعـده  ایـن  معنـای 

از تصورهـای ذهنـِی ِصـرف هسـتند. وجـود  چهـارم، احتمال هایـی واقع بینانـه و دور 

کافـی اسـت تـا احتمـال نخسـت، یعنـی تفسـیر واقفیه، قابـل اثبات  همیـن احتمال هـا 

کـه اشـاره  نباشـد. امـا بـه جـز تفسـیر واقفیـه، احتمال هـای دوم، پنجـم، ششـم و هفتـم 

شـد نیـز هر کـدام اشـکال هایی دارنـد و چنـدان قابل اثبـات نمی باشـند. در مجمـوع بـه 

نظـر می رسـد یکـی از موجه تریـن احتمال هـا ایـن اسـت کـه قاعدۀ غسـل امـام _ بر فرض 

بلکـه  نیسـت؛  امامـت  نشـانۀ  بیـان  صـدد  در  معصومـان؟مهع؟_  از  آن  صـدور  پذیـرِش 

1. نویسـنده در جایی دیگر، این روایت را به تفصیل بررسـی نموده اسـت؛ ر.ک: خراسـانی، محمد، 
»تغسـیل اإلمـام کعالمـٍة لإلمامة، دراسـٌة فـي الروایات اإلمامیة«، االجتهـاد و التجدید، 188/54.
2. پیش تـر اشـاره شـد کـه نگارنـده در جایـی دیگـر، حدیـث مفّضل  بن  عمر را بررسـی کرده اسـت. در 

آن جـا بـه تفصیـل به این مطالب پرداخته شـده اسـت.
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تنهـا بیانگـر شـأن و منزلـِت واالی امـام اسـت؛ به گونه ای کـه هیچ کـس جـز امـاِم بعـدی، 

شایسـتگی غسـل دادِن ایشـان را نـدارد. در عین حـال می تـوان ایـن مسـئله را بـه عنـوان 

یـک صفـت و ویژگـی خـاص بـرای امـاِم بعـدی )احتمـال سـوم( یـا یـک وظیفـۀ شـرعی 

بـرای ایشـان )احتمـال چهـارم( دانسـت.
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