A Revision of the Semantic Probabilities
of the Tradition of
“Only an Imam Abolishes the Imam”
Research Article

Emamat Pajouhi
Tenth Year, Vol .2
Autumn & Winter 2020
DOI:10.22034
jep.2021.252544.1240
jep.emamat.ir

Mohammad Afi Khorasani1

Abstract:
The Wāqifite sect believed that only the next Imam is authorized to abolish 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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ّ
ملخص
ّ
يعتب ــر الواقفية ّأن غس ــل اإلم ــام المتوفى من ِق َبل اإلمام الالحق من عالمات اإلمامة باالســـتعانة
إلى بعض الروايات ،وهم ُيش���كلون بش���أن غس���ل اإلمام ّالرضا؟ع؟ لجسد أبيه اإلمام الكاظم؟ع؟
ً
ّ
ّ
وبالتال ــي إمامت ــه ألنه لم يكن حاضرا في بغداد آنذاك علـــى األقل في الظاهر .وقد أصبحت هذه
مهمة ،وإذا ما قبل بها اإلمامية ّ
عملي قاعدة كالمية ّ
المسألة بشكل ّ
فإن ذلك يعني التشكيك في
ً
إمام���ة ّالرضـ��ا؟ع؟ واإلمام الجواد؟ع؟ ّ
ألن اإلمام ّ
محمد الجواد؟ع؟ لم يكن موجودا في خراســـان
_ في الظاهر _ عند وفاة والده اإلمام ّالرضا؟ع؟ وغسله وتكفينه ،وهنا تبرز أهمية البحث في هذه
المسألة .ومن ّ
أهم الخطوات للبحث في هذه القاعدة بيان معناها _ على افتراض صدور األصل _
ولذل ــك تح ــاول ه ــذه المقال ــة الخـــوض فـــي االحتمـــاالت المختلفـــة التـــي يمكـــن نســـبتها إلـــى
ّ
المتعددة
القاع ــدة المذك ــورة .كما يس ــعى كاتبها إلـــى االســـتعانة بالقرائن اللفظيـــة والتاريخيـــة
ّ
وإلق ــاء نظ ــرة جامع ــة إل ــى كل المصـــادر والوثائـــق الخاصـــة بهـــذه القاعـــدة ،لتحديـــد أفضـــل
االحتم ــاالت المذك ــورة.
الكلمــات الدليليــة :رواي��ات غس��ل اإلم��ام؛ عالمـ�ات اإلمامةــ؛ الواقفي��ة؛ اإلمـ�ام الكاظ��م؟ع؟؛ اإلمــام
ّالرض��ا؟ع؟.

 .1طالب ماجستير في علوم القرآن والحدیث (پردیس فارابي) جامعة طهران khorasani.m.afi@gmail.com
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شمـارۀ دوم ،شمـارۀ پیاپی28

چکیده
فرقۀ واقفیه با استفاده از روایاتی ،غسل امام پیشین توسط امام بعدی را یکی از نشانههای
بدن
امامت تلقی کردهاند و از این راه ،نسبت به
ِ
غسل ِ
امامت امام رضا؟ع؟ ،که هنگام ِ
مطهر امام کاظم؟ع؟ _حداقل در ظاهر_ در بغداد حضور نداشتند ،اشکال میکردند.
ِ
پذیرش
صورت
این مسئله ،در عمل به شکل یک قاعدۀ کالمی مهم درآمده است و در
ِ
ِ
آن توسط امامیه ،میتواند عالوه بر امامت امام رضا؟ع؟ ،در امامت امام جواد؟ع؟ نیز
تشکیک کند؛ چراکه ایشان نیز _حداقل در ظاهر_ در غسل پدر حاضر نبودهاند .ازاینرو،
بررسی این قاعده ،بررسی
بررسی این مهم ،اهمیت بسزایی دارد .از مهمترین گامها در
ِ

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

احتمالهای گوناگونی است که میتوان از این قاعده تصور کرد .همچنین میکوشد تا
مدارک این
مختلف لفظی و تاریخی و با نگاهی جامع به همۀ
با استفاده از قرینههای
ِ
ِ
قاعده ،بهترین احتمال معنایی را برای آن مشخص سازد.
کلیدواژهها :روایات غسل امام ،نشانههای امامت ،واقفیه ،امام کاظم؟ع؟ ،امام رضا؟ع؟.

* تاریخ دریافت1399/7/21 :؛ تاریخ پذیرش.1400/2/13 :
 .1دانشجوی کارشناسیارشد علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
(نویسنده مسؤول)؛ khorasani.m.afi@gmail.com

پـایـیـــــــز و زمسـتــــــــــــــــان99
صفحـــــــــــــــــــــــۀ 74 - 47
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مقدمه
مس�ئلۀ امام�ت یکـی از بنیادیتری�ن مس�ائل در عل�م کالم اسـت .این مسـئله ،از روزگار
مذاهـب گوناگـون بـوده
کهـن تـا بـه امـروز ،محـور مناقشـات بسـیاری در میـان فرقههـا و
ِ
اسـت و هرکـدام از ایشـان شـرایطی را بـرای امـام در نـگاه خـود تصویـر نمودهانـد .در ایـن
پیروان
مهم
ِ
میـان ،امامیـه بـر منصوص ِ
بـودن امامـت تأ کید داشـتهاند و از دغدغههـای ِ
امـام بعـدی را
ایـن مذهـب،
ِ
شـناخت نشـانههای امـام بـوده اسـت تـا بـه وسـیلۀ آنهـا ِ
انجام
بشناسـند .یکـی از نشـانههایی کـه در ایـن زمینـه ،مورد بحث واقع شـده اسـت،
ِ
غسـل میـت بـرای امـام پیشـین اسـت .شـماری از روایـات شـیعه بـر ایـن معنـا داللـت
ِ

امـام پـس از او انجـام شـود .این مسـئله،
دارنـد کـه
ِ
امـام پیشـین تنهـا بایـد توسـط ِ
غسـل ِ
توسـط فرقۀ واقفیه بهعنوان یک نشـانۀ امامت تلقی و ترویج شـده اسـت .اگر به راسـتی

ایـن مسـئله یـک نشـانۀ امامـت باشـد ،بـا یـک شـبهه در اثبات امامـت امام رضـا و امام
شـهر
جـواد؟امهع؟ مواجـه خواهیـم بـود؛ زیـرا ایشـان در هنگام شـهادت پدران خویش ،در ِ
دوری حضـور داشـتهاند کـه بـه طـور طبیعـی امـکان دسترسـی بـه امـام پیشـین نبـوده
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اسـت .از همین روی ،ضروری اسـت دربارۀ این مسـئله پژوهشـی عمیق و همهجانبه
معنایـی
انجـام شـود کـه یکـی از گامهـای مهـم در ایـن پژوهـش ،بررسـی احتمالهـای
ِ
ایـن روایـات بـا نگاهـی جامـع بـه مجموعـۀ آنها اسـت.

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و هشتم _ پاییز و زمستان 1399
دو فصلنامۀ امام 

پیشینه
اولین اثر مسـتقل در این زمینه ،رسـالۀ مختصری از سـید مرتضی اسـت .وی اینگونه
روایـات را از قبیـل خبـر واحـد دانسـته اسـت کـه باعـث حصـول اطمینـان نیسـت و
توجیههایـی را نیـز دربـارۀ معنـای آنهـا بیان کرده اسـت کـه خواهد آمـد .همچنین بیان
داشـته اسـت :کسـیکه در مدینه اسـت ،نمیتواند غسـل کسی را که در بغداد یا طوس
وفـات کـرده اسـت ،انجـام دهـد؛ چراکـه جسـم سـنگین نمیتوانـد چنین مسـافتی را در
ایـن زمـان کـم طـی کنـد 1.از ایـن عبـارت ،نـگاه عقلـی ایشـان در بررسـی ایـن مسـئله
آشـکار میشـود؛ اگرچـه بـا توجـه بـه نزدیکـی دیـدگاه ایشـان بـه جریـان اعتـزال ،چنیـن
 .1سید مرتضى ،على بن حسين ،رسائل.157-153/3،

اسـتداللی چنـدان دور از انتظـار نیسـت .همچنیـن بایـد گفـت ،ایشـان در ایـن اثـر ،بـه
بررسـی موشـکافانۀ سـند و داللـت ایـن روایـات و قرائـن داخلـی و خارجـی مؤثـر در فهـم
آنهـا نپرداخته اسـت.
دوران معاصـر یافـت
پـس از ایـن رسـاله ،هیـچ اثـر مسـتقلی دربـارۀ ایـن موضـوع تـا
ِ
نشـد .بیشـتر بحثهایـی کـه در ایـن مـدت انجـام شـده ،اسـتطرادی و در ضمـن نقـل
روایتهـای مرتبـط بـوده اسـت؛ ماننـد اشـارههای شـیخ صـدوق 1،ابنشهرآشـوب،

2

عالمه محمدتقی مجلسـی 3و عالمه محمدباقر مجلسـی 4در آثارشـان به این مسـئله.
مناسـبت موضوعاتـی مرتبـط ماننـد بحـث دربـارۀ
در دوران معاصـر ،در برخـی آثـار ،بـه
ِ
واقفیـه 5،راجعبـه ایـن مسـئله نیـز سـخنهایی مطـرح شـده اسـت 6.در سـالهای اخیـر
 .1بـه عنـوان نمونـه ،ر.ک :صـدوق ،محمـد بـن علـى ،عيـونأخبـار الرضـا؟ع؟،106-105/1؛ همـو،
كمـال الديـن،.71/1
 .2ابنشهرآشوب ،محمد بن على ،متشابه القرآن،.253/1
 .3مجلسى ،محمدتقى ،روضة المتقين.372-371/1 ،
 .4بـه عنـوان نمونـه ر.ک :مجلسـى ،محمدباقـر ،بحار األنـوار،32/50؛ همو ،مـرآة العقول،354/3؛
همو ،مالذ األخيـار،.495/2

 .6به عنوان نمونه ،ر.ک :ناصری ،ریاضمحمد ،الواقفية ،ص .98-95
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 .5واقفیـه فرقـهای از شـیعه هسـتند کـه بـر امامـت امـام کاظـم؟ع؟ توقـف کردهانـد و امامـت امـام
رضـا؟ع؟ را نپذیرفتهانـد ([نوبختـی ،حسـن بـن موسـی؟] ،فـرق الشـیعة ،ص 131؛ اشـعری ،علـی
بن اسـماعیل ،مقاالت اإلسلاميين ،ص 28؛ مفید ،محمد بن محمد ،الفصول المختارة ،ص
314؛ قاضیعبدالجبار ،المغني181/20 ،؛ شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم ،الملل و النحل،
198/1؛ حمیـری ،نشـوان بـن سـعید ،الحـور العيـن ،ص  .)164فتنهای که توسـط این فرقه ایجاد
شـد ،از بزرگتریـن فتنههـا در میـان شـیعه بـوده اسـت؛ ز یـرا سـران ایـن جر یـان انحرافـی ،از بـزرگان
شـیعه و ُوکالی امـام کاظـم؟ع؟ بودهانـد .یکـی از مسـائلی کـه این فرقه بر آن تأ کیـد میکرده و بدین
وسـیله در صـدد ایجـاد شـبهه در امامـت امـام رضـا؟ع؟ بـوده ،اصـرار بـر مسـئلۀ غسـل امـام توسـط
شهـا در بـارۀ
امـام بعـدی بـوده اسـت (کشـی ،محمـد بـن عمـر ،رجـال ،ص  .)464از مجمـوع گزار 
شهـای
ایـن فرقـه برمیآیـد کـه مسـئلۀ غسـل امـام میتوانسـته بـه سـود ایـن فرقـه باشـد .در بـارۀ تال 
ایشـان در ایـن زمینـه میتـوان بـه ایـن نمونـه اشـاره کـرد :در برخـی از منابـع واقفیـه حدیثـی بـه امـام
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
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تاریخـی آن بررسـی نمـوده
مقالـهای نگاشـته شـده کـه ایـن موضـوع را از منظـر واقعیـت
ِ

اسـت 1.ایـن مقالـۀ ارزشـمند ،تلاش خوبـی بـرای فهـم بهتر این روایـات بوده ،امـا دارای
اشـکالهایی اسـت کـه در ایـن نوشـتار بـه برخـی از آنهـا پرداختـه میشـود.
یکـی از کاسـتیهای بـزرگ در همـۀ تالشهـای پیشگفتـه در تحلیـل ایـن قاعـده،
عمیـق همـۀ روایتهایـی اسـت کـه اشـارهای بـر رد
عـدم توجـه بـه گـردآوری و بررسـی
ِ
یـا اثبـات آن دارنـد .نگارنـدۀ ایـن سـطور در یـک مقالـۀ دوبخشـی بـه تفصیـل بـه ایـن
مـدارک قاعـده ،نوبـت بـه بررسـی آنها
تـک
ِ
مطلـب پرداختـه اسـت 2.پـس از بررسـی تک ِ
بررسـی مجموعی ،بررسـی معنای
با نگاهی جامع میرسـد .از مهمترین گامها در این
ِ
دقیق این قاعده اسـت .در طول تاریخ ،عالمان مختلف صورتهای گوناگونی برای
معنـای ایـن قاعـده مطـرح كردهانـد؛ امـا در ایـن مسـیر ،فقـط بـه شـمار اندکـی از مـدارک
آن توجـه شـده اسـت کـه باعـث حصـول درکی ناقـص از معنای آن میشـود .همچنین
بیشـتر ایـن وجـوه معنایـی ،بـه صـورت اسـتطرادی بیـان شـدهاند و شـکل منسـجمی
ً
ندارنـد .از سـویی دیگـر ،برخـی از احتمالهـای معنایـی ،تاکنـون اصلا مطـرح نشـده یـا
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با اتکای به شـواهد ،تبیین نشـدهاند .در این مقاله ،سـعی شـده اسـت با دوری از این
آسـیبها ،بـه تحلیـل احتمالهـای معنایـی قاعـده پرداختـه شـود.

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و هشتم _ پاییز و زمستان 1399
دو فصلنامۀ امام 

گزارشی از محتوای روایات غسل امام
از آنجـا کـه نگارنـده در مقالـهای دو بخشـی _ کـه پیشتر به آن اشـاره شـد_ به تفصیل،
سـند همـۀ روایاتـی کـه اشـارهای بـه ایـن قاعـده دارنـد را بررسـی کـرده اسـت،
متـن و
ِ
بودن
تکـرار آنهـا در ایـن نوشـتار نمیبینـد؛ امـا بـا توجـه بـه
چنـدان نیـازی بـه
مسـتقل ِ
ِ
ِ
فهـم احتمالهـای معنایـی
ایـن مقالـه و نیـاز بـه آشـنایی بـا فضـای ایـن روایـات بـرای ِ
آنهـا ،چـارهای جـز ارائـۀ گزارشـی مختصـر از آنهـا نیسـت .در ایـن گـزارش ،سـعی بـر آن
 .1گـودرزی ،ابراهیـم و حسـینیانمقدم حسـین« ،بازشناسـی حدیـث "اإلمـام ال يغسـله اال اإلمـام" در
گفتمـان واقفیـه و امامیـه» ،علوم حدیث ،شـمارۀ .86
ٌ
 .2خراسـانی ،محمـد« ،تغسـيل اإلمـام كعالم ٍـة لإلمامـة ،دراسـة فـي الروايـات اإلماميـة» ،االجتهـاد و
التجدیـد ،شـمارۀ .54-53

اسـت که عبارات امامان به عربی آوردهشـود تا تشـخیص احتماالت معنایی در آنها
آسـانتر باشـد.
شیخ کلینی در بابی که به این موضوع اختصاص داده ،سه روایت آورده است:
عـــرض امـــام رضـــا؟ع؟ میرســـاند کـــه واقفیـــه به ایـــن قاعـــده احتجاج
اول :راوی بـــه
ِ
ن غســـله؟!» ســـپس امام بـــه راوی
میکننـــد .امـــام پاســـخ میدهنـــد« :مـــا يدريهـــ م م 

خود ایشـــان امـــام کاظم؟ع؟ را غســـل دادهاند« :قل
میفرماینـــد که بـــه واقفیه بگویدِ ،
لهم إني غســ�لته».
دوم :راوی از امـام رضـا؟ع؟ میپرسـد« :آیـا امـام ،امـام دیگـر را غسـل میدهـد؟» ایشـان
در پاسـخ فقـط میفرماینـد« :سـنة موسـى بـن عمـران؟ع؟».
سـوم :ام�ام رض�ا؟ع؟ در پاسـخ بـه سـؤال فـردی مبنـی بـر اینکـه آیـا امـام ،امـام دیگـر را
غسـل میدهـد ،میفرماینـد« :أمـا تـدرو ن مـن حضـر؟ لعلـه قـد حضـره خيـر ممـن غـاب
1

ن حضـروا يوسـف فـي الجـب حيـن غـاب عنـه أبـواه و أهـل بيتـه».
عنـه ،الذيـ 
مرحوم کلینی خارج از این باب نیز روایتی مرتبط با این موضوع آورده اسـت:

مفضـل بـن عمـر از امـام صـادق؟ع؟ دربـارۀ غسـلدهندۀ حضـرت زهـرا؟اهع؟ میپرسـد و

2

ن مريـ م لم يغسـلها إال عيسـى؟!»
تأ 
أمـا علمـ 

برخی دیگر از روایتهای مهم در این زمینه به شرح زیر است:
در روایتـی راوی میگویـد :بـه امـام رضـا؟ع؟ نامـه نوشـتم که بـرای ما از امـام صادق؟ع؟
روایـت شـده اسـت کـه فقـط امـام ،امـام را غسـل میدهـد ...نظـر شـما چیسـت؟ امـام
رضـا؟ع؟ در پاسـخ نوشـتند کـه آنچـه بـه تـو رسـیده اسـت ،حقیقـت دارد .پـس از آن،
خدمت ایشـان رسـیدم و گفتم« :چه کسـی پدر شـما را غسـل داد و امور تجهیز ایشـان
 .1کلینی ،محمد بنیعقوب ،کافی،.286-285/2
 .2همـان 495-494/2 ،و 422-420/5؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی ،مـن ال يحضـره الفقيـه،
142/1؛ طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،تهذيـب األحـكام ،.440/1
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دیدن
امـام پاسـخ میدهنـد :امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ایشـان را غسـل دادهاند .سـپس امـام با ِ
ّ
تعجـب مفضـل میفرماینـد« :ال تضيقـن؛ فإنهـا صديقـة و لـم يكن يغسـلها إال صديق،
ِ

jep.emamat.ir

را بـر عهـده گرفـت؟» امـام رضـا؟ع؟ فرمودنـد« :لعـل الذيـن حضـروه أفضـل مـن الذيـن
تخلفـوا عنـه» .عـرض کـردم« :آنهـا کیسـتند؟» ایشـان فرمودنـد« :حضـره الذيـن حضـروا
1

يوسـف؟ع؟ ،مالئكـة اهلل و رحمتـه».

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

دارد .امـام کاظـم؟ع؟ فرمودنـد :هنگامـی کـه امـام صـادق؟ع؟ بـه بیمـار یای کـه بـا آن
درگذش�تند مبتال ش�دند ،به من فرمودند« :يا ُب ّ
ي غسـلي غيرك ،فإني غسـلت
ني ،ال يل 
ً 2
أب�ي و األئم�ة يغس�ل بعضه�م بعضا».
امامـان پیشـین
تـک
روایتـی دیگـر بـه کمک
تک ِ
رسـانی فرشـتگان بـه امامـان در غسـل ِ
ِ
ِ

اشـاره دارد 3کـه بـه طـور ضمنـی بـر حضـور هـر امامـی در غسـل امـام قبلـی داللـت دارد.
غسـل امام کاظم؟ع؟
آمـدن معجزهگونـۀ امام رضـا؟ع؟ برای
در برخـی روایتهـا نیـز ،بـه ِ
ِ

غسـل امام رضا؟ع؟ در طـوس 5و امام هادی؟ع؟ برای
در بغـداد 4،امـام جـواد؟ع؟ بـرای
ِ
غسـل امام جواد؟ع؟ 6در بغداد اشـاره شـده اسـت.
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طبـق جسـتجوی نگارنـده ،بـه چهارده روایت میرسـد
از آنجـا کـه شـمار ایـن روایـاتِ ،
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بسـنده شـد .بـرای آ گاهـی بیشـتر میتـوان بـه مقالـۀ پیشگفتـه مراجعـه نمـود.
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تریـن آنهـا
نقـل همـۀ آنهـا در ایـن مقـام نمیگنجـد ،تنهـا بـه اشـاره بـه برخـی از مهم ِ
و ِ

احتمالهای گونا گون دربارۀ معنای قاعدۀ غسل امام
از آنجــا کــه بررسـ ِـی تفصیلــی ه ـ ر یــک از احتمالهــای قابلفــرض بــرای ایــن قاعــده،
نیــاز بــه احاطـهای کلــی دارد ،نخســت بــه همــۀ آنهــا اشــاره میشــود .ســپس قرینههــای
 .1حلی ،حسن بن سلیمان ،مختصر البصائر ،ص .76
[ .2مسعودی ،علی بن حسین؟] ،اثبات الوصية ،ص .198
 .3صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات،.225/1
 .4صدوق ،محمد بن على ،عيون أخبار الرضا؟ع؟،.104/1
[ .5مسعودی ،علی بن حسین؟] ،اثبات الوصية ،ص .215
[ .6ابنبابويـه ،علـی بـن حسـین؟] ،اإلمامـة و التبصـرة ،ص 85؛ ابنحمـزه طوسـی ،محمـد بـن
علـی ،الثاقـب فـي المناقـب ،ص .509

مختلفــی کــه در رد یــا اثبــات هریــک از آنهــا قابــل طــرح اســت ،بررســی خواهــد شــد.
احتمــاالت مذکــور از قــرار ذیــل اســت:
شـناخت امـام اسـت ،بـه صـورت مطلـق و بـدون
( )1ایـن قاعـده ،نشـانهای بـرای
ِ
هیـچ قیـدی.
شـناخت امـام اسـت ،امـا هنگامی که غسـلدادن
( )2ایـن قاعـده ،نشـانهای بـرای
ِ
بـرای امـام بعـدی امـکان داشـته باشـد و عـذر و مانعـی بر خالف آن نباشـد.

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

نش�انۀ امام�ت نیس�ت؛ زی�را ش�اید هیچکس از اینک�ه فقط امام بعدی امام پیشـین
را غسـل داده اسـت ،آ گاه نشـود.
( )4ایـن مسـئله ،تنهـا یـک فریضـه و واجـب شـرعی بـر عهـدۀ امـام بعـدی اسـت و
نشـانۀ امامـت نیسـت.
( )5ایــن مســئله ،فقــط یــک وصیــت شــخصی از جانــب امــام صــادق؟ع؟ بــه
فرزندشــان ،امام کاظم؟ع؟ بوده اســت و مخاطب این وصیت فقط امام کاظم؟ع؟
ـب آن را همگــی شــیعیان
بودهانــد ،نــه عمــوم شــیعیان .امــا واقفیــه بــه اشــتباه ،مخاطـ ِ
دانســتهاند و درنتیجــه ،آن را بــه عنــوان نشــانۀ امامــت تلقــی نمودهانــد.
مالئکـه_ ایشـان را غسـل ندهـد.
ّ
( )7ایـن قاعـده تنهـا بـه ایـن معنـا اسـت کـه امـام بعـدی متولی غسـل امام پیشـین
ّ
اسـت؛ امـا معنـای «تولـی» ،اعـم از آن اسـت کـه بـه طـور مسـتقیم باشـد و یـا بـه
خـود امـام حضـور نـدارد ،اگـر کسـی را نائـب
صـورت نیابتـی .بنابرایـن هنگامـیکـه ِ
رضایـت ایشـان
خـود در امـر غسـل امـام پیشـین قـرار دهـد یـا کسـی ایـنکار را بـا
ِ
انجـام دهـد ،کافـی اسـت.
احتمال نخست
در ای�ن احتمـال ،ایـن قاعـده بـه صـورت مطلـق و بـدون هیـچ قیـدی ،نشـانهای بـرای
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( )6ایـن قاعـده ،نشـانۀ امامـت اسـت ،در صورتیکـه کسـی بهتـر از امـام _ ماننـد
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شـناخت امـام دانسـته میشـود .بایـد توجـه داشـت ،ایـن همـان تفسـیر واقفیـه از ایـن
ِ
بردن امامت امام
قاعـده اسـت .ایـن فرقـه بـا تأ کیـد بر همین تفسـیر ،در صـدد زیرسـؤال ِ
1

رضـا؟ع؟ بودنـد.

بایـد گفـت ،ایـن تفسـیر بـا بسـیاری از مـدارک ایـن قاعـده 2تنافـی نـدارد؛ بلکـه شـاید
بتوان گفت که بهتر از تفسـیرهای دیگر با برخی از مدارک قاعده سـازگار اسـت؛ مانند
روایـت گفتگـوی بطائنـی بـا امـام رضـا؟ع؟ 3.طبـق ایـن روایـت ،بطائنـی بـا ذکـر قاعـدۀ
تجهیز
غسـل امـام ،در امامـت امـام رضا؟ع؟ تشـکیک میکند و امام در پاسـخ بـه وی،
ِ
امـام حسـین؟ع؟ توسـط امـام سـجاد؟ع؟ را یـادآوری میکننـد و میفرماینـد:
کســی کــه بــه امــام ســجاد؟ع؟ ایــن توانایــی را داد کــه بــه کربــا بیایــد و
تجهیــز پــدرش را انجــام دهــد ،ایــن توانایــی را بــه صاحــب ایــن امــر نیــز
میدهــد کــه بــه بغــداد بیایــد و تجهیــز پــدرش را انجــام دهــد. ...

موردنظـر واقفیـه از
بنابرایـن طبـق ایـن روایـت ،امـام رضـا؟ع؟ هیـچ اشـکالی بـه معنـای ِ
ایـن قاعـده مطـرح نمیکننـد و فقـط بـه تطبیـق قاعـده اشـکال میکننـد و میفرماینـد
jep.emamat.ir
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کـه در واقـع امـر ،مـن غسـل امـام کاظـم؟ع؟ را انجـام دادهام ،امـا شـما پـی نبردهایـد.
ِ
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 نبودهام ،آسـانتر اسـت .بنابراین
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سـکوت امام رضا؟ع؟ در برابر برداشـت واقفیه در چنین جایگاهی میتواند به معنای
تأییـد فهـم آنهـا از ایـن قاعـده (یعنـی نشـانهبودن آن بـرای امامـت) باشـد.
 .1کشــی ،محمــد بــن عمــر ،رجــال ،ص 463؛ [مســعودی ،علــی بــن حســین؟] ،اثبــات الوصيــة،
ص .207
 .2چنانکـــه از عبارتهـــای پیش ــین نی ــز روش ــن اس ــت ،مقص ــود نگارن ــده از تعبی ـ ِـر «م ــدارک»
ه ــر روایت ــی اس ــت ک ــه اش ــارهای در رد ی ــا اثب ــات ی ــا تفس ــیر قاع ــده دارد ،ن ــه فق ــط روایته ــای
اثباتکننـــدۀ آن.
 .3کشــی ،محمــد بــن عمــر ،همــان؛ بــرای بررســی تفصیلـ ِـی ایــن روایــت ،ر.ک :خراســانی ،محمــد،
ٌ
كعالمـــة لإلمام ــة ،دراس ــة ف ــي الرواي ــات اإلمامي ــة» ،االجته ــاد و التجدی ــد،
«تغســـيل اإلمـــام
ٍ
.181/54

توجـه بـه ایـن نکتـه نیـز الزم اسـت کـه تفسـیر واقفیـه ،قابلیـت سـازگاری بـا برخـی از
مـدارک قاعـده را نـدارد؛ ازجملـه روایـت هرثمـه 1و روايـت طلحـه 2.بایـد توجـه داشـت
کـه روایـت هرثمـه و طلحـه از امـام رضـا؟ع؟ نقـل شـده اسـت .روشـن اسـت کـه در ایـن
روایات باید به دنبال فهم تفسـیر امام رضا؟ع؟ از قاعده باشـیم ،اما در پاسـخ به واقفیه
امامـت ایشـان را نپذیرفتهانـد_ بایـد معنای قاعده را از زبان امامان پیشـین بررسـی
_کـه
ِ
کنیـم .اگـر روایتـی از امـام رضـا؟ع؟ در ایـن زمینـه رسـیده باشـد و در آن اسـتداللی بیـان
نشـده باشـد ،نمیتوان از آن در برابر واقفیه اسـتفاده کرد .روایت طلحه در این موضوع
اسـتداللی نـدارد ،امـا روایـت هرثمـه با اسـتدالل همراه اسـت کـه در احتمـال چهارم به
آن پرداختـه خواهد شـد.
مهمتریـن اشـکال بـه برداشـت واقفیـه ایـن اسـت کـه هرچنـد ایـن تفسـیر _چنانکـه
روایات غسل تنافی ندارد ،اما این تنها به معنای قابلیت
گذشت_ با ظهور بسیاری از
ِ
ّ
تضـاد ایـن برداشـت بـا آنهـا اسـت .ایـن روایـات قابلیـت سـازگاری
همخوانـی و عـدم
بـا احتمالهـای دیگـری را نیـز دارنـد و دلیلـی بـرای ّ
تعیـن ایـن احتمـال معنایـی وجـود
نـدارد .همیـن نکتـه برای ثابتنشـدن تفسـیر واقفیه کافی اسـت .این سـخن بـا نگاه به
ّ
تـک مـدارک قاعـده روشـنتر میشـود؛ بـرای نمونـه بـه روایـت مفضـل بـن عمـر _ کـه
تک ِ
دیگر این
روایت وی از لحاظ سـندی نسـبت به
پیشتر گذشـت_ میپردازیم.
ِ
ِ
روایات ِ

 .1در ای ــن روای ــت ب ــه نق ــل از ام ــام رض ــا؟ع؟ آم ــده اس ــت« :إن ــا نق ــول إن اإلم ــام ال يج ــب أن يغس ــله
ّ
إال إم ــام مثل ــه .ف ــإن تع ـ ّـدى ُمتع ـ ّ ٍـد ّ
فغس ــل اإلم ــام ل ــم تبط ــل إمام ــة اإلم ــام لتع ــدي غاس ــله ،و ال
ُ
بطل ــت إمام ــة اإلم ــام ال ــذي بع ــده ب ــأن غل ــب عل ــى غس ــل أبي ــه» (ص ــدوق ،محم ــد ب ــن عل ــى،
عی ــون أخب ــار الرض ــا؟ع؟245/2 ،؛ [طب ــری ،محم ــد ب ــن جر ی ــر؟] ،دال ئ ــل اإلمام ــة ،ص .)351
ب ــا توضیح ــیک ــه در ای ــن روای ــت درب ــارۀ معن ــای قاع ــدۀ غس ــل آم ــده ،روش ــن اس ــت ک ــه آن را
ب ــه معن ــای نش ــانۀ امام ــت ندانس ــتهاند .ب ــرای بررس ــی تفصیل ـ ِـی ای ــن روای ــت ،ر.ک :خراس ــانی،
محم ــد ،هم ــان.172/54 ،

شتـر بدان اشـاره شـد .معنای ایـن روایت
 .2ایـن روایـت ،همـان روایـت سـوم از کلینـی اسـت کـه پی 
ً
چنـدان روشـن نیسـت؛ ولـی ظاهـرا بـا معنـای واقفیـه سـازگاری ندارد .بـرای تفصیل بیشـتر ،ر.ک:
خراسـانی ،محمد ،همـان.137/53 ،
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موضـوع ،مهمتـر اسـت .ایـن روایـت دربـارۀ غسـل امـام سـخن نمیگویـد؛ بلکـه سـخن
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ّ
از غسـل صدیـق اسـت و بـه طـور مصداقـی سـخن دربـارۀ غسـل حضـرت زهـرا؟اهع؟ و
ً
1
حضـرت مریـم؟اهع؟ اسـت کـه امـام نبودهانـد .پـس لزومـا ربطـی به نشـانۀ امامت نـدارد.
ّ
همچنیـن پـر واضـح اسـت کـه ایـن روایت نمیخواهـد بگوید ،نشـانه ِصدیق آن اسـت
ّ
کـه غسـل صدیـق قبلـی را بـه عهـده بگیـرد؛ بلکـه تنهـا در مقـام بیـان بزرگـی جایـگاه
ّ
ّ
صدیـق اسـت؛ یعنـی منزلـت واالی او بـه گونـهای اسـت کـه تنهـا بایـد یـک صدیـق
ّ
یـق دیگـر بـه خاطـر عـذری نتوانسـت
غسـل وی را انجـام دهـد .بنابرایـن اگـر آن صد ِ
ّ
غسـل را انجـام دهـد ،چیـزی از جایـگاه هیچیـک از آندو صدیـق کـم نمیشـود .بـا
ّ
دقـت در داللـت روایـت مفضـل ،ایـن احتمـال بیشـتر در ذهـن تقویـت میشـود کـه
مسـئلۀ غسـل امـام نیـز همینگونـه باشـد؛ یعنـی مراد این نیسـت که غسـل امام پیشـین
بزرگـی جایـگاه امـام دارد که
نشـانۀ امـام بعـدی اسـت؛ بلکـه ایـن مسـئله تنهـا اشـاره بـه
ِ
شـأن ایشـان چنیـن اقتضـا میکنـد که هیچکس جـز امام بعدی _ کـه در منظومۀ فکری

امامیـه ،بهتریـن شـخص روی زمیـن اسـت_ شایسـتگی انجـام غسـل او را نـدارد.
بیشـتر مـدارک قاعـده غسـل بـا چنیـن معنایـی سـازگاری دارند؛ بلکـه بعید
بایـد گفـت
ِ
jep.emamat.ir

56

نیسـت همخوانـی آنهـا بـا ایـن معنـا بیشـتر از تفسـیر واقفیـه نیـز باشـد؛ بـه عنـوان نمونـه،
رفتـن معجزهگونـۀ امـام هـادی؟ع؟ برای غسـل امـام جواد؟ع؟ به بغـداد که به
در روایـت ِ
َ
ایـن قاعـده اشـاره دارد ،امـام هـادی؟ع؟ میفرماینـد«َ :ول ُ
َ
تكفينـه و ما كان
يـت غسـله و
ِ

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و هشتم _ پاییز و زمستان 1399
دو فصلنامۀ امام 

ذلـك ِل َي ِلـي منـه غيـري» 2.از تعبیـر «مـا کان ذلـک ِلــ  »...چنیـن معنایـی برمیآیـد کـه
3

جایـگاه رفیـع امـام پیشـین اقتضـا میکند که تنها توسـط ایشـان تجهیز شـوند.
شـأن و
ِ
ّ
همین مسـئله را میتوان از وجود تعبیر «لم یکن یغسـلها إال صدیق» در روایت مفضل
ّ
 .1شـاید بـه ذهـن برسـد کـه ِصدیـق در ایـن روایت به معنای معصوم باشـد و در این صورت ،ممکن
اسـت مسـئلۀ غسـل بهعنـوان نشـانۀ معصـوم تلقـی شـود .در بـارۀ معنـای صدیـق در ایـن سـیاق و
ٌ
بررسـی تفصیلـی روایـت ،ر.ک :خراسـانی ،محمـد« ،تغسـيل اإلمـام كعالم ٍـة لإلمامـة ،دراسـة فـي
الروايـات اإلماميـة» ،االجتهـاد و التجدیـد.145/53 ،
[ .2ابنبابويه ،علی بن حسـین؟] ،اإلمامة و التبصرة ،ص 85؛ ابنحمزه طوسـی ،محمد بن علی،
الثاقب في المناقب ،ص .509
چکـس جـز ایشـان
ـام بعـدی باشـد کـه هی 
 .3همچنیـن میتوانـد تنهـا بـه معنـای بزرگـی جایـگاه ام ِ
لیاقـت غسـل امـام پیشـین را نـدارد .ایـن معنـا نیـز مخالـف بـا برداشـت واقفیـه اسـت.
ِ

بـن عمـر _ کـه پیشتـر گذشـت_ نیـز اسـتفاده کـرد؛ زیـرا بـه نظـر میرسـد تعبیر «لـم یکن»
در ایـن سـیاق ،معنـای شـأنیت و شایسـتگی یـک جایـگاه را میرسـاند.
البتـه نگارنـده در ایـن قسـمت قصـد اثبـات ایـن احتمال را نـدارد؛ بلکه تنهـا در پی آن
اسـت کـه روشـن سـازد ایـن احتمـال نیـز به عنـوان یـک احتمال عقالیـی در برابر تفسـیر
واقفیـه وجـود دارد و حتـی اگـر فـرض کنیـم ایـن احتمـال از تفسـیر آنهـا قویتـر نیسـت،
تفسـیر واقفیـه ثابـت نخواهـد بود.
وجـود آن ،دیگـر
حداقـل بـا
ِ
ِ
پیشـین خـود 1،در بررسـی بعضـی از مدارک
شـاید اشـکال شـود :نگارنـده در مقالههـای
ِ

قاعـده ،پذیرفتـه اسـت کـه سـؤال راوی دربـارۀ ایـن قاعـده ،متأثـر از فضـای واقفیـه بـوده
اسـت .پـس اگـر امـام رضـا؟ع؟ در پاسـخ بـه راوی ،اشـکالی بـه ایـن تفسـیر ننمودهانـد،
تقریـر تفسـیر واقفیه از قاعده اسـت .در این صـورت ،باید گفت
ایـن بـه معنـای تأییـد و
ِ
برداشـت واقفیـه ،همـان تفسـیر ّ
متعیـن و صحیـح از معنـای قاعـده خواهـد بـود؛ وگرنـه
بـه طـور طبیعـی ،امـام رضـا؟ع؟ اشـتباه ایـن تفسـیر را تذکـر میدادند.
خودیخــود
در پاســخ بایــد گفــت :اســتفاده از ســکوت امــام بــرای طــرح ایــن احتمــال به
ِ
درســت اســت ،امــا در صورتــی کــه قرینـهای بــر خــاف آن نداشــته باشــیم .حــال آنکــه
در اینجــا قرینههایــی بــر خــاف وجــود دارد .بنابرایــن دیگــر نمیتــوان بــر آن اصــرار
ورزیــد .یکــی از قرینههــا ایــن اســت کــه روایتهــای بســیار متنوعــی وجــود دارد مبنــی بــر
ـود امامــان
و ایشــان نیــز مــوارد مختلفــی را یکجــا ذکــر میکردهانــد .در مــواردی نیــز خـ ِ
ً
ابتدائــا و بــدون ســؤال شــخصی ،در مقــام بیــان نشــانههای امامــت بودهانــد .بــا وجــود
ایــن ،در هیچکــدام از ایــن روایتهــای گوناگــون کــه ســخن در آنهــا بهصراحــت دربــارۀ
«عالمــات اإلمــام» اســت ،اشــارهای بــه ایــن قاعــده وجــود نــدارد 2.ب��ا توج��ه بــه اینکـ�ه
 .1ر.ک :خراسـانی ،محمـد ،همـان .137-131/53 ،از برخـی مـدارک قاعـده کـه از امـام رضـا؟ع؟
نقـل شـده اسـت ،شـاید چنیـن چیـزی بـه نظـر برسـد.
 .2توضیح این مســـئله شایسته بررسی در مقالهای جداگانه است .به عنوان نمونه ،ر.ک :حمیری،
عبـــداهلل ،قرب اإلس ــناد ،ص 339؛ صفار ،محمد بن حس ــن ،بصائر الدرج ــات489 ،421/1 ،؛
کوفـــی ،فـــرات بن ابراهیم ،تفس ــير ،ص 274؛ كلينى ،محم ــد بن يعقوب،كاف ــی708 ،711/1 ،
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اینکــه اصحــاب امامــان؟مهع؟ از ایشــان میخواســتهاند نشــانههای امــام را بیــان کننــد
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ایــن قرینـه ،از مجموعــۀ منابــع گوناگــون و پرسـشهای راویــان مختلــف و پاسـخهای
چنــد امــام بــه دســت میآیــد ،روشــن اســت کــه نســبت بــه قرینــۀ ســکوت امــام رضــا؟ع؟
ـت انــدک ،بســیار قویتــر اســت .مقتضــای قواعــد عرفــی
در پاســخ بــه راوی در چنــد روایـ ِ
ـراد گوینــده ایــن اســت کــه ایــن قرینــه قــوی را بــر قرینـهای کــه بســیار ضعیفتــر
در فهــم مـ ِ
ّ
اســت ،مقــدم کنیم.
همچنی ــن بای ــد دانس ــت در هم ــۀ روایات ــی ک ــه از ام ــام رض ــا؟ع؟ درب ــارۀ ای ــن قاع ــده
رســـیده اســـت ،امـــام در مقابـــل تفســـیر واقفیـــه ســـکوت نکردهانـــد تـــا از آن معنـــای
ً
تأیی ــد برداش ــت ش ــود؛ مث ــا روای ــت طلح ــه از ام ــام رض ــا؟ع؟ _ ک ــه پیشت ــر گذش ــت_
معــارض بــا ایــن روایــات اســت .نگارنــده در مقالـهای دیگــر ایــن مطلــب را بــه تفصیــل
1

توضی ــح داده اس ــت.

از سـویی دیگـر ،بـا تتبـع در روایـات مییابیـم کـه گاهـی امامـان؟مهع؟ یـک مطلـب را بـه
صـورت کلـی و بـدون ورود بـه جزئیـات ،بـرای مخاطـب بیـان نمودهانـد؛ بهطور یکـه
مخاطبـان اگـر بـه اطلاق کالم تمسـک میکردنـد و سـؤالی دربـارۀ برخـی جزئیـات
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نمیپرسـیدند ،دچـار خطـا میشـدند 2.ایـن مسـئله شایسـتۀ بررسـی جداگانـه اسـت و
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و 297/2؛ [ابنبابويـــه ،علـــی بن حس ــین؟] ،اإلمامة و التبصرة ،ص 137؛ [مس ــعودی ،علی بن
حســـین؟] ،اثبات الوصي ــة ،ص 184؛ نعمانی ،محمد بن ابراهيم ،الغيب ــة ،ص 242؛ صدوق،
محمـــد بـــن علـــی ،معان ــي األخب ــار ،ص 101؛ هم ــو ،خص ــال200 ،116/1 ،؛ مفی ــد ،محم ــد بـــن
محمد ،ارش ــاد.278/2 ،
 .1ایـن مقالـه بـا عنـوان «تحلیـل گون هشـناختی روایـات غسـل امـام؟ع؟» در مجلـۀ علومحدیـث
پذیـرش شـده و در سـایت آن قابـل مشـاهده اسـت ،ولـی هنـوز بـه چـاپ نرسـیده اسـت.
 .2بــه عنــوان نمونــه ،ر.ک :کلینــی ،محمــد بنیعقــوب ،همــان 29/5 ،و 314/6؛ طوســی ،محمــد
ب ــن حس ــن ،تهذي ــب األح ــكام، ،270/1ح  .81همچنی ــن روای ــت زراره و محم ــد ب ــن مس ــلم را ب ــا
ه ــم مقايس ــه كني ــد :کلین ــی ،محم ــد ب ــن یعقــوب ،همــان( 755/3 ،البت ــه ای ــن م ــورد ش ــاید ب ــه
نک ــه آی ــا ای ــن ش ــواهد ب ــرای اثب ــات چنی ــن ام ــری کاف ــی اس ــت و
خاط ــر اش ــتباه راوی ــان باش ــد) .ای 
چ ــه ش ــرایطی زمینهس ــاز چنی ــن ام ــری ب ــوده ،مطل ــب دیگ ــری اس ــت ک ــه باي ــد در مجال ــی دیگ ــر
بــه آن پرداخــت.

امام رضا؟ع؟ در پاسـخ به سـؤال راوی دربارۀ این قاعده به یک جواب مجمل بسـنده
کـرده و جزئیـات تفسـیر معنایـی آن را بیان نکرده باشـند؛ بنابرایـن در این حالت ،دیگر
اطلاق حدیـث و یـا داللـت سـکوت ایشـان در مقابـل تصورهـای راوی
نمیتوانیـم از
ِ
اسـتفاده کنیـم.
خالصۀ س�خن اینکه ،با توجه به فضای متأثر از شـبهۀ واقفیه در آن دوران ،اگر برخی
امامـان در پاسـخ بـه سـؤال شـخصی دربـارۀ قاعـدۀ غسـل ،بـه یـک جـواب کلـی بسـنده
ّ
نفـی برداشـت واقفیـه نشـدهاند ،در نـگاه اولیـه بـه معنـای تأییـد
کردهانـد و متعـرض ِ
بودن قاعـدۀ غسـل میباشـد؛ امـا این تصـور اولیه
برداشـت واقفیـه ،یعنـی نشـانۀامامت ِ
بـا نـگاه بـه قرینههـای بیرونـی _ ماننـد آنچـه یـاد شـد_ و همچنیـن واقعیـت تاریخـی
ً
قبـول واقفیهانـد_ از
غسـل امامـان _ 1خصوصـا
امامـان پیـش از امـام رضـا؟ع؟ کـه مـورد ِ
ِ
بیـن مـیرود و دیگـر نمیتـوان از آن بـرای تأییـد تفسـیر واقفیـه اسـتفاده کـرد.
احتمال دوم
شـناخت امـام اسـت ،امـا در صورتـی کـه
در ایـن احتمـال ،ایـن قاعـده نشـانهای بـرای
ِ
غسـلدادن بـرای امـام بعـدی ممکـن باشـد.

اسـت؛ 2یعنـی امـام پیشـین را فقـط بایـد امـام بعـدی غسـل دهـد ،امـا در صورتـی کـه
 .1در اینجـا تنهـا بـه همیـن اشـارۀ گـذرا بسـنده میشـود؛ ز یـرا آقایـان گـودرزی و حسـینیانمقدم در
مقالـۀ خـود بـه تفصیـل بـه ایـن مسـئله پرداختهاند.
ل اإلمـا م و تكفينـه و دفنـه إال اإلمـام القائـم مقامـه إال أن تدعـو ضـرورة
« .2ليـس يجـوز أن يتولـى غسـ 
إلـى غيـر ذلـك» (مفیـد ،محمـد بـن محمد ،الفصـول المختارة ،ص  .)307البته روشـن نیسـت
کـه وی ایـن قاعـده را نشـانۀ امامـت میدانسـته یـا تفسـیر دیگـری داشـته اسـت؛ اگرچـه بـا توجه به
فضـای بحـث ایشـان (یعنـی ّرد بـر ناووسـیه) ،ایـن احتمـال برتـری دارد کـه آن را عالمـت امامـت
ِ
میدانسـته اسـت .اگـر ایشـان بـدون اینکـه ایـن قاعـده را نشـانۀ امامـت بدانـد ،چنیـن قیـدی را
بـرای آن در نظـر گرفتـه باشـد ،ممکـن اسـت به همان معنایی دانسـته باشـد که جلوتـر در احتمال
سـوم و چهـارم خواهـد آمـد .در ایـن صـورت نیـز بایـد گفـت ایشـان بـدون هیـچ اسـتدال لی در بـارۀ
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ضرورت و عذری برای امام بعدی در کار نباشد.
یکـی از توجیههایـی کـه سـید مرتضـی برای معنـای روایات قاعده در رسـالۀ پیشگفته
1

آورده نیز همین اسـت.

پیـش از ایـن دو نفـر ،از سـخنان شـیخ صـدوق نیـز میتـوان بهنوعـی چنیـن تفسـیری را
امامت اسـماعیل ،فرزند امام صادق؟ع؟ با اسـتناد به روایتی
برداشـت کرد .وی در رد
ِ
توسـط امام صـادق؟ع؟ دارد ،بیـان میدارد« :امـام را فقط
کـه اشـاره بـه عـدم غسـل وی
ِ
2

امـام غسـل میدهـد ،اگـر امام بعـدی حاضر باشـد».

ظاهـر مدارک آن اسـت؛ زیرا چنیـن قیدی در
بایـد گفـت ،ایـن تفسـیر از قاعـده ،خلاف
ِ
آنهـا مشـاهده نمیشـود 3و قرینـۀ خارجـی مهمـی کـه بخواهـد چنین قیدی را بـرای آنها
اثبـات کند ،وجـود ندارد.
بـودن ایـن نشـانه نیـز هسـت؛ چـون
از سـویی دیگـر ،ایـن تفسـیر بـه معنـای کمفایده ِ
مدعیـان امامـت در بسـیاری از مـوارد میتواننـد عذرتراشـی کـرده و ادعـا کننـد ،امـکان
غسـل بـرای ایشـان وجـود نداشـته اسـت.
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ً
چرایـی ایـن قیـد ،تنهـا به ادعای آن اکتفا کرده اسـت .طبیعتا در چنین حالتی ،چنین برداشـت
ـث غسـل
خواهـد شـد کـه قـراردادن ایـن قیـد ،تالشـی از سـوی ایشـان بـرای توجیـه و تأو یـل احادی ِ
فـرض کالم ِـی ایشـان ،یعنـی دفـاع از امامـت امـام رضـا؟ع؟ سـازگار باشـد.
امـام بـوده تـا بـا پیش ِ

 .1سـید مرتضـى ،علـى بـن حسـين ،رسـائل .155/3 ،از سـخنان ایشـان نیـز روشـن نیسـت کـه ایـن
ً
ً
قاعـده را اساسـا نشـانۀ امامـتدانسـته اسـت یـا خیـر .همچنیـن ایشـان گفتـه اسـت کـه احتمـاال
ـخن ایشـان
مـراد از قاعـدۀ غسـل« ،اعـم اغل ِ
ـب» مـوارد اسـت ،نـه در همـۀ امامـان .گو یـا ایـن س ِ
یگـردد؛ یعنـی منظـور ایشـان ایـن بـوده کـه ایـن قاعـده در بـارۀ
درواقـع بـه همیـن احتمـال دوم بازم 
ـافت دور ،اجـرا
همـۀ امامـان بـوده و فقـط دربـارۀ برخـی از آنهـا بـه خاطـر وجـود موانعـی ،ماننـد مس ِ
نکـه سـید مرتضـی احتمـال داده کـه قاعـده بـه معنـای
یشـود ،ای 
نشـده اسـت .بنابرایـن روشـن م 
اغلـب» مـوارد باشـد ،یـک احتمـال مسـتقل در معنـای قاعـده نیسـت.
«اعـم
ِ
« .2ألن اإلمام ال يغسله إال إمام إذا حضره» (صدوق ،محمد بن علی ،كمال الدين.)71/1 ،

شتـر گذشـت و توضیـح بیشـتری در
 .3تنهـا ایـن احتمـال وجـود دارد کـه بـا روایـت هرثمـه کـه پی 
معنـای قاعـده دارد ،سـازگاری داشـته باشـد.

بــا غســل امامــان؟مهع؟ نــدارد؛ ماننــد گــزارش غســل امــام عســکری؟ع؟ توســط عثمــان
بــن ســعید (از ّ
نــواب اربعــه)؛ 1درحالیک��ه طبـ�ق روایت��ی دیگ��ر ،امــام زمــان؟جع؟
عمــوی خویــش ،جعفــر را کنــار زده و بــر پیکــر امــام عســکری؟ع؟ نمــاز خواندهانــد 2.بــا
کنارهمنهــادن ایــن دو روایــت ،ایــن ســؤال مطــرح میشــود کــه چــه ضرورتــی بــوده اســت
ـدر خویــش بــه طــور علنــی اقــدام کننــد ،امــا بــرای غســل
ـاز پـ ِ
کــه امــام زمــان؟جع؟ بــرای نمـ ِ
اقــدام نکننــد و بــه نائــب واگــذار نماینــد؟! درحالیکــه غسـ ِـل امــام پیشــین نشــانۀ امامــت

ـاز بــر ایشــان _ کــه نشــانۀ امامــت نیســت_  3اولویــت دارد .منظــور
اســت و نســبت بــه نمـ ِ
نگارنــده از طــرح ایــن ســؤال ایــن اســت کــه بــه نظــر میآیــد عــدم حضــور امــام زمــان؟جع؟
در غســل امــام عســکری؟ع؟ بــه خاطــر مانــع خاصــی ،ماننــد وجــود خطــر نبــوده باشــد؛
ـاز ایشــان هــم بــوده اســت .پــس همیــن
چــون اگــر اینطــور بــود ،همیــن خطــر بــرای نمـ ِ
مطلــب میتوانــد یــک نقــض بــرای ایــن فرضیــه باشــد کــه فقــط در هنــگام عــذر ایــن
4

قاعــده انجــام نخواهــد شــد.

آری ،اگـر ایـن قاعـده را نشـانۀ امامـت ندانیـم و همانطـور کـه توضیـح آن در روایـت
ّ
غسـل صدیـق گذشـت ،بگوییـم ایـن قاعـده فقـط بیانگـر جایـگاه واالی امام اسـت که
دادن وی را نـدارد ،در ایـن صـورت ،میتـوان
هیچکـس جـز امـام بعـدی لیاقـت غسـل ِ
گفـت ایـن قاعـده ّ
مقیـد بـه عـدم وجـود عـذری بـرای امـام اسـت.

 .2صـدوق ،محمـد بـن علـی ،كمـال الديـن .475/2 ،البتـه تمامـی ایـن سـخنان بـر فـرض پذیـرش
صـدور هـر دو روایـت اسـت.
ش _ «تحلیـل گون هشـناختی روایـات غسـل امـام؟ع؟»_ ایـن
 .3نویسـنده در مقالـۀ پیشگفتـۀ خویـ 
مطلـب را بیـان نمـوده اسـت کـه بیشـتر روایـات این قاعـده ،تنها دال لت بر لزوم غسـل امـام دارند و
دیگـر تجهیـز ،ماننـد تکفیـن و تدفین و نماز ،سـاکتاند .تنها شـمار بسـیار کمی از
دربـارۀ مسـائل ِ

مـوارد دیگـر تجهیز در ضمن این قاعده دارند که شـمار آنها برای اثبات چنین
آنهـا دال لـت بـر لـزوم ِ
امر مهمی بسـیار کم اسـت و سـند آنها نیز بسـیار ضعیف میباشـد.
فعـل امـام زمـان؟جع؟ تمسـک شـده اسـت کـه
 .4البتـه بـا توجـه بـه اینکـه در ایـن اسـتدال ل بـه ِ
واقفیـه امامـت ایشـان را نپذیرفتهانـد ،ایـن مطلـب تنهـا بهعنوان یک اسـتدال ل نقضـی در فضای
گفتمانـی امامیـه کاربـرد دارد ،نـه در مقابـل واقفیـه.
ِ
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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 لزومـا بـه عنـوان نشـانۀ امامـت نخواهـد بـود؛ زیـرا شـاید
هیچکـس از اینکـه فقـط امـام بعـدی امام پیشـین را غسـل داده اسـت ،آ گاه نشـود .لذا
عنوان نشانۀ امامت کارایی چندانی در شناخت امام نخواهد داشت.
این مسئله به
ِ
در ایـن احتمـال ،مسـئلۀ غسـل مانند عصمـت ،یکی از صفـات و خصیصههای امام
شـمرده میشـود کـه چهبسـا امـکان کشـف و فهـم آن بـرای عمـوم مـردم وجـود نداشـته
باشـد؛ همچنانکـه دربـارۀ عصمـت ،ایـن امـکان بـرای مـردم عـادی وجـود نـدارد کـه
چ گنـاه و اشـتباهی مرتکـب نمیشـود.
دریابنـد امـام هیـ 
بنابرایـن غسـلدادن از ویژگیهـای امـام بعـدی خواهـد بـود ،امـا امـکان دارد بـه طـور
مخفیانـه انجـام شـود؛ بهگونهایکـه هیچکـس از آن آ گاه نشـود .روایـت هرثمـه _ کـه
پیشتـر گذشـت_ مؤیـد همیـن مطلـب اسـت.
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ایـن امـکان نیـز وجـود دارد کـه ایـن خصیصـهّ ،
مقیـد بـه امـکان آن بـرای معصوم باشـد؛
عینـ اینک�ه نشـانۀ امامـت نیسـت و تنهـا یـک صفـت
یعن�ی بگویی�م ای�ن مس�ئله در ِ

برای امام بعدی اسـت ،یک ویژگی همیشـگی مانند عصمت نیسـت و ممکن اسـت
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برخـی از امامـان بـه خاطـر بـروز موانعـی ،ایـن خصیصـه را نداشـته باشـند.
ممکـن اسـت ایـن ِاشـکال مطـرح شـود کـه ایـن احتمـال معنایـی بـه معنـای اخلال در
بیـان اسـت؛ زیـرا اگـر معنـای قاعـده چنیـن بـود ،آیـا الزم نبـود این هشـدار داده شـود که
«ای شـیعیان! ایـن قاعـده نشـانۀ امامـت نیسـت و فقـط یـک صفـت برای امام اسـت و
اینطـور نیسـت کـه شـما نسـبت بـه همـۀ امامـان از ایـن صفت آ گاه شـوید»؟! بـا توجه
بـه ایـن اشـکال ،بـه نظر میرسـد یکـی از احتمالهـای قابلتوجه دربارۀ ایـن قاعده این
ً
1
اسـت که اساسـا این مسـئله جعلی باشـد.
 .1نگارنـده در اینجـا ایـن اشـکال را تنهـا بـه عنـوان یک مؤید ذکـر میکند؛ زیرا اصرار بر این اشـکال،
پایان بررسـی احتمال اول دربارۀ اطالقگیری از سـخنان اهلبیت؟مهع؟
ممکن اسـت با آنچه در ِ
گفته شـد ،تنافی داشـته باشـد و بررسـی آن مجالی دیگر میطلبد.

البتـه اشـکال ِاخلال در بیـان ،در برخـی از احتمالهایـی که گذشـت (ماننـد احتمال
اشـاره قاعـده بـه بزرگـی جایـگاه امـام) نیـز ممکـن اسـت وارد شـود و بهطورکلـی اشـکال
آسـانی نیسـت؛ زیرا ممکن اسـت شـواهد ما در زمان حاضر ناقص باشـد و در آن زمان
برخـی قرینههـا در تبییـن معنـای قاعـده در بیـان امامان بوده باشـد که معنـای قاعده را
حـل کـرده باشـد ،امـا بـه دسـت ما نرسـیده باشـد .شـاید بـه همیـن دلیل بوده اسـت که
1

اثـری از ایـن شـبهه در زمـان امام جواد؟ع؟ مشـاهده نمیشـود.
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.
ایـن احتمـال وجـود دارد کـه شـیخ صـدوق ،قاعـده را بـه ایـن معنـادانسـته باشـد؛ زیـرا
وی در جایـی اشـاره میکنـد کـه روایـات غسـل امـام بـه معنـای انشـائی اسـت ،نـه
إخبـاری؛ 2یعنـی نبایـد کسـی غیـر از امـام در غسـل امـام پیشـین دخالـت کنـد؛ امـا اگـر
کسـی چنیـن دخالتـی کـرد ،تنهـا آن شـخص گنـاه کـرده اسـت و هیـچ اشـکالی از ایـن
جهـت بـرای امامـت امـام بعـدی بـه وجـود نمیآیـد .از نـوع عبارتـی کـه شـیخ صـدوق
برای بیان این تفسـیر از قاعده به کار برده اسـت ،روشـن میشـود که ایشـان این تفسـیر

آورده است.
 .1گودرزی ،ابراهیم و حسـینیانمقدم ،حسـین« ،بازشناسـی حدیث "اإلمام ال يغسـله اال اإلمام" در
گفتمـان واقفیه و امامیـه» ،علوم حدیث.114/86 ،
ً
ل اإلمـام إال مـن يكـون إمامـا فـإن دخـل مـن يغسـل اإلمـام فـي
« .2ألن الصـادق؟ع؟ إنمـا نهـى أن يغسـ 
نهيـه فغسـله لـم يبطـل بذلـك إمامـة اإلمـام بعـده و لـم يقـل؟ع؟ أن اإلمـام ال يكـون إال الذي يغسـل
مـن قبلـ ه مـن األئمـة؟مهع؟» (صـدوق ،محمـد بـن علـی ،عیـون أخبـار الرضـا؟ع؟.)106/1 ،
 .3عبـارت روایـت هرثمـه کـه پیشتـر گذشـت را با عبارت شـیخ صدوق در پاورقی پیشـین مقایسـه
کنید.
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را از روایـت هرثمـه اخـذ کـرده کـه در آن بـه ایـن مطلـب از زبـان امـام رضـا؟ع؟ تصریـح
ً
تفسـیر خـود را در کتـاب عیـون اخبـار
شـده اسـت؛ 3خصوصـا کـه شـیخ صـدوق ایـن
ِ
خـود وی در جـای دیگـری از همیـن کتاب
الرضـا؟ع؟ بیـان کـرده و روایـت هرثمـه را نیـز ِ

jep.emamat.ir

بــا وجــود ایــن احتمــال معنایــی ،تفســیر واقفیــه ثابــت نمیشــود .امــا آیــا در عمــل ،ایــن
تفســیر بــا ظاهــر روایــات غســل امــام ســازگار اســت؟ در پاســخ بایــد گفــت :آری ،ایــن
احتمــال معنایــی بــا هیچکــدام از مــدارک قاعــده تنافــی نــدارد؛ بــرای نمونــه ،در روایــت
ـت امــام صــادق؟ع؟ _ 1کــه یکــی از مــدارک مهــم قاعــده اســت_ از ســخن حضــرت
وصیـ ِ
خطــاب بــه امــام کاظــم؟ع؟ میتــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه حضــرت بــه ایشــان
امــر میکننــد ،فقــط تــو بایــد مــرا غســل دهــی! چراکــه ایــن بــرای هــر امــام جدیــدی الزم
اســت و مــن و امامــان پیشتــر نیــز بــه ایــن واجــب عمــل کردهایــم و امامــان قبــل از خــود
را غســل دادهایــم.
باید گفت این احتمال معنایی نسبت به بعضی از مدارک قاعده ،نهتنها تنافی ندارد،
بلکه تنها احتمال سازگار با آنها است؛ مانند روایت هرثمه ،چنانکه اشاره شد.
ممکنـ اسـت تصوـر ش�ود کـه مسـئلۀ غسـل امـام ،هـم میتوانـد یـک واجـب و وظیفـۀ
امامـت او و ایـندو بـا یکدیگـر
ش�رعی بـرای امـام بعـدی باشـد و هـم عالمتـی بـرای
ِ
منافاتـی ندارنـد؛ زیـرا اگـر ایـن امـر فقـط بـر امـام بعـدی واجـب و بـر دیگـران حـرام باشـد،
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پـس همیـن امـر میتوانـد بـه مـا کمـک کنـد تـا امـام را بشناسـیم.
وجوب یک امر ،هنگام قدرتنداشـتن سـاقط میشـود .بنابراین
در پاسـخ باید گفت:
ِ
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بودن چنیـن امـری نیسـت .پـس نمیتوانـد کارایـی چندانـی
تضمینـی بـرای همیشـگی ِ
بهعن�وان ی�ک نش�انۀ امام�ت داش�ته باشـد؛ مگـر اینک�ه احـراز شـود کـه شـخصی کـه
غسـل امـام را انجـام دهـد و بـا
در مظـان امامـت اسـت ،چنیـن امکانـی داشـته کـه
ِ

امامـت وی
وجـود ایـن ،غسـل را انجـام داده یـا تـرک کـرده اسـت ،تـا از ایـن راه بتوانیـم
ِ
را تشـخیص دهیـم .امـا احـراز ایـن مطلـب آسـان نیسـت و ممکن اسـت مـا از جزئیات
پیکـر امامـان پیشـین در آن قـرار داشـتهاند،
تجهیـز
وضعیتـی کـه امامـان؟مهع؟ هنـگام
ِ
ِ
آ گاه نباشـیم و درنتیجـه نتوانیـم ایـن توانایـی یـا عـدم آن را در ایشـان بسـنجیم.
همچنیـن شـاید ایـن سـؤال مطـرح شـود کـه تفـاوت ایـن احتمـال بـا احتمـال سـوم کـه
[ .1مسـعودی ،علـی بـن حسـین؟] ،اثبـات الوصيـة ،ص 198؛ [طبـری ،محمـد بـن جر یـر؟] ،دالئل
اإلمامـة ،ص 328؛ ابنشهرآشـوب ،محمـد بـن علـی ،مناقـب.224/4 ،

گذشـت ،چیسـت؟ در پاسـخ باید گفت ،در احتمال سـوم ،قاعدۀ غسـل یک صفت
و خصوصیـت بـرای امـام اسـت؛ پس امری تکوینی اسـت .امـا در احتمال چهارم ،این
قاعـده یـک واجـب و فریضـه بـه حسـاب میآیـد کـه امری تشـریعی اسـت.
تحلیل دیدگاه شیخ صدوق

بـا مالحظـۀ مجمـوع سـخنان شـیخ صـدوق در تفسـیر این قاعـده میتـوان احتمال داد
ً
کـه ایشـان قائـل بـه تلفیقـی از احتمـال دوم و چهـارم بـود ه اسـت؛ یعنـی احتماال ایشـان
معتقـد بـوده کـه ایـن مسـئله فریضـهای بـرای امـام اسـت؛ امـا اگـر امـام بعـدی حاضـر
نبـوده ،یعنـی او قـدرت انجـام ایـن فریضـه را نداشـته و از او سـاقط بوده اسـت .در عین
حـال اگـر در جایـی بتـوان تشـخیص داد کـه او توانایـی انجـام ایـن فریضـه را دارد ،پـس
میتوانـد نشـانه نیـز باشـد .مؤیـد ایـن سـخن اینکـه صـدوق در رد امامـت اسـماعیل،
فرزنـد امـام صـادق؟ع؟ _ چنانکـه پیشتـر گذشـت_ از ایـن مسـئله بهعنـوان نشـانۀ
امامـت اسـتفاده کـرده اسـت.
بـه هـر حـال بایـد دانسـت کـه در ایـن حالـت ،ایـن مسـئله بههیچوجـه یـک نشـانۀ
همیشـگی نخواهـد بـود .همچنیـن تطبیـق ایـن قاعده دربارۀ اسـماعیل ،ممکن اسـت
دارای اشـکال باشـد؛ زیـرا بـه نظـر میرسـد کـه بطلان امامـت اسـماعیل از راههـای
صـدور آن_ ایـن باشـد که امـام بعدی امام پیشـین را
کـه مـراد از قاعـدۀ غسـل _ بـر فـرض
ِ
غسـل دهـد و بـر ایـن اسـاس ،نمیتـوان اینگونـه بـر اسـماعیلیه اشـکال کـرد .آنهـا امـام
امـام پیـش از او میداننـد؛ یعنـی امامـی
امـام بعـد از اسـماعیل ،بلکـه ِ
صـادق؟ع؟ را نـ ه ِ
ً
ّ
کـه رتبتـا بـر اسـماعیل مقـدم بـوده ،هرچنـد پـس از اسـماعیل وفـات کـرده اسـت.
احتمال پنجم
ایـن احتمـال بـه ایـن معنـا اشـاره دارد کـه مسـئلۀ غسـل ،فقـط یک وصیت شـخصی از
درخواسـت شـخصی
سـوی امـام صـادق؟ع؟ بـه امام کاظم؟ع؟ بوده اسـت؛ یعنی یک
ِ
غسـل ایشـان
از جانـب ایشـان بـه فرزنـد خـود بـوده اسـت کـه هیچکـس دیگـری را در امر
ِ
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دیگـری ماننـد عـدم نـص ثابـت میشـود ،نـه از ایـن راه؛ چراکـه ایـن احتمال وجـود دارد
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دخالـت ندهنـد .درحالیکـه مخاطـب ایـن وصیـت فقـط امـام کاظـم؟ع؟ بودهانـد ،نـه
مخاطـب آن همگـی شـیعیان هسـتند ،آن
تصـور اینکـه
عمـوم شـیعیان ،امـا واقفیـه بـا
ِ
ِ
را بـه عنـوان نشـانۀ امامـت ترویـج میکردند.
نـگاه نگارنده،
برخـی از پژوهشـگران بهصراحـت چنیـن احتمالـی را بیـان کردهاند 1.در ِ
جالبتوجـه در رفـع تنافیهـای ایـن قاعـده اسـت ،امـا متأسـفانه
ایـن یـک فرضیـه
ِ
اشـکالهایی بـر آن وارد اسـت؛ ازجملـه:
روایـت وصیـت امـام صـادق؟ع؟ بـه امـام کاظـم؟ع؟ بهعنـوان
گویـا ایـن فرضیـه تنهـا بـه
ِ
مـدرک ایـن قاعـده توجـه کـرده اسـت 2.ایـن در حالـی اسـت کـه روایـات مختلفـی از
خود
امامـان دیگـر نیـز دربـارۀ قاعـدۀ غسـل بـه مـا رسـیده اسـت .حتـی در میـان روایـات ِ
امـام صـادق؟ع؟ نیـز ،بهجـز روایـت وصیـت ،چنـد روایـت دیگـر در ایـن موضـوع بـه مـا
ّ
رسـیده اسـت کـه بـا ایـن فرضیـه همخوانـی ندارنـد؛ ماننـد روایـت مفضـل بـن عمـر کـه
پیشتـر گذشـت و روایـت غسـل امـام زمـان؟جع؟ توسـط امام حسـین؟ع؟ 3.مخاطب
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در هیچیـک از ایـن دو روایـت ،امـام کاظـم؟ع؟ نیسـت .راوی در روایـت غسـل امـام
ً
زمـان؟جع؟ ،صالـح بـن سـهل همدانـی اسـت که مسـتقیما سـخن امام صـادق؟ع؟ را
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نقـل میکنـد و هیـچ اشـارهای بـه حضـور امـام کاظـم؟ع؟ در آن مجلـس و خطـاب امـام
ً
ّ
صـادق؟ع؟ بـه ایشـان نـدارد .در روایـت مفضـل نیـز ،امام صـادق؟ع؟ صراحتـا خطاب
ّ
بـه مفضـل سـخن میگوینـد و هیـچ اشـارهای بـه امـام کاظـم؟ع؟ نیسـت.
 .1گودرزی ،ابراهیم و حسـینیانمقدم ،حسـین« ،بازشناسـی حدیث "االمام ال يغسـله اال االمام" در
گفتمـان واقفیه و امامیـه» ،علوم حدیث.118/86 ،
شفـرض نویسـندگان آن مقالـه نیـز همیـن بـوده کـه تنهـا به
 .2ایـن روایـت پیشتـر گذشـت .شـاید پی 
نکـه عنـوان مقالـۀ ایشـان نیـز «بازشناسـی
روایـت وصیـت امـام صـادق؟ع؟ بپردازنـد؛ چنا 
بررسـی
ِ
حدیـث "االمـام »"...اسـت و تعبی ِـر «احادیـث» را بـرای آن بـه کار نبردهانـد؛ اگرچـه ایـن توجیـه،
شـاید چنـدان بـا سـخنان ایشـان در مقالـه سـازگار نباشـد.
« .3فــإذا ...جــاء الحجـ َـة؟جع؟ المـ ُ
ـوت ،فيكــون الــذي يغســله و يكفنــه و يحنط ـ ه و يلحــد ه فــي
حفرته الحسـ َ
الوصي إال الوصي» (عیاشــی ،محمد بن مســعود ،تفســير،
َّ 
ي
ـين بن علي؟ع؟ و ال يل 
281/2؛ كلينــى ،محمــد بــن يعقــوب ،کافــی475/15 ،؛ حلــی ،حســن بــن ســلیمان ،مختصــر
البصائــر ،ص .)164

روایـات قاعـدۀ غسـل فقـط از امـام صـادق؟ع؟ نقـل شـده بـود و فقـط
آری ،اگـر تمـام
ِ
روایـت وصیـت امـام صـادق؟ع؟ بـه امـام کاظـم؟ع؟ را میپذیرفتیـم و روایـات دیگـر
از ایشـان دربـارۀ قاعـده غسـل را کنـار میگذاشـتیم ،شـاید میتوانسـتیم ایـن تفسـیر را
بپذیریـم .بایـد گفـت هیـچ رجحانی برای روایت وصیت نسـبت بـه روایات دیگر وجود
ً
نـدارد؛ بلکـه اگـر بخواهیـم آنهـا را نسـبت بـه یکدیگـر بسـنجیم ،قطعا روایـت مفضل بن
عمـر برتـری دارد .روایـت وی از لحـاظ سـندی از قویترین روایات موجـود دربارۀ قاعدۀ
غسـل اسـت؛ درحالیکـه روایـت وصیـت امـام صـادق؟ع؟ ،از نظـر سـندی بسـیار
ضعیفتـر اسـت 1.ضمـن اینک�ه بایـد دانسـت ،اگـ ر چنـد روایـت مرتبـط بـا یـک قضیـۀ
واحـد داشـته باشـیم و فقـط یکـی از آنهـا از نظـر سـندی معتبـر باشـد ،بـاز هـم نمیتـوان
از قرینههـای موجـود در روایتهـای ضعیـف چشـم پوشـید .در اینجـا نیـز ،حتـی اگـر
روایـت وصیـت امـام صـادق؟ع؟ را صحیح بدانیـم ،نمیتوانیم از قرینههـای موجود در
بهتـر مـراد در روایت وصیت چشمپوشـی کنیـم؛ یعنی اگر
آن دو
ِ
روایـت دیگـر بـرای فهـم ِ
نبودن این وصیت داشـتند ،همیـن قرینه کافی
آن دو روایـت دیگـر داللـت بـر شـخصی ِ
بودن ایـن قاعـده
اسـت تـا دیگـر نتوانیـم بـا اسـتفاده از یـک روایـت ،بـر فرضیـۀ شـخصی ِ
پافشـاری کنیم.
سـخن ایـن پژوهشـگران،
«وصیـت شـخصی» در
همچنیـن بـه نظـر میرسـد منظـور از
ِ
ِ

وصیتـی اسـت کـه مخاطـب آن عمـوم شـیعه باشـد و منظـور ایـن نیسـت کـه ایـن فقـط
پسـر ایشـان بـوده و معلـوم نیسـت دربـارۀ امامـان
یـک وصیـت بیـن امـام صـادق؟ع؟ و ِ
دیگـر قاعـده،
دیگـر وجـود داشـته باشـد؛ زیـرا ایـن فهـم _ جـدا از آنکـه بـا روایتهـای
ِ
ماننـد روایـت مفضـل بـن عمـر و روایـت غسـل امـام زمـان؟جع؟ کـه گذشـت ،سـازگار
خـود ایـن وصیـت نیـز سـازگاری نـدارد .طبـق حدیـث وصیـت ،امام
نیسـت_ بـا سـیاق ِ
 .1نگارنـده دربـارۀ وضعیـت سـندی هـر دو روایـت بـه تفصیـل بحـث نمـوده اسـت؛ ر.ک :خراسـانی،
ٌ
كعالمـة لإلمامـة ،دراسـة فـي الروايـات اإلماميـة» ،االجتهـاد و التجدیـد،
محمـد« ،تغسـيل اإلمـام
ٍ
.147 ،144/53
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همـان معنـای واجـب و فریضـۀ شـرعی بـودن غسـل بـر دوش امـام بعـدی باشـد؛ یعنـی
ً
همان احتمال چهارم که پیشتر گذشت .ظاهرا منظور از «وصیت شخصی» در برابر
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صاـدق؟ع؟ در بی�ان عل�ت اینک�ه فقـط بایـد امـام کاظـم؟ع؟ ایشـان را غسـل دهنـد،
ایـن مسـئله را بـه صـورت یـک قاعـدۀ کلـی مطـرح میکننـد .ایـن مطلـب در عبـارت
حدیـث ،بهخوبـی نمایـان اسـت« :فإنـي غسـلت أبـي و غسـل أبـي أباه و الحجة یغسـل
ُ
ً 2
دیگـر آن« :فإنـي غسـلت أبـي و األئمـة يغسـل بعضهـم بعضـا».
الحجـة» 1یـا در نقـل
ِ
بنابرایـن بعیـد بـه نظـر میرسـد این پژوهشـگران از «وصیت شـخصی» ،وصیت بین دو
امام خاص را اراده کرده باشـند.
احتمال ششم
ایـــن احتمـــال بـــه این معنـــا اشـــاره دارد کـــه ایـــن قاعـــده ،نشـــانۀ امامت اســـت ،اما
درصورتیکـــه کســـی بهتـــر از امـــام _ ماننـــد مالئکـــه_ ایشـــان را غســـل ندهـــد.
ایـن يكـی از احتماالتـی اسـت کـه مالصالـح مازندرانـی در شـرح یکـی از روایتهـای
قاعـدۀ غسـل ذکـر کـرده اسـت .از امـام رضـا؟ع؟ روایتـی نقـل شـده اسـت کـه بهنوعـی
اشـاره بـه ایـن مطلـب دارد .مضمـون ایـن روایـت چنیـن اسـت کـه فرشـتگان برتـر از
امـام هسـتند و غسـل امـام کاظـم؟ع؟ توسـط فرشـتگان انجـام شـده اسـت ،نـه امـام
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رضـا؟ع؟ 3.مالصالـح مازندرانـی در پاسـخ بـه اشـکال تنافی این روایت با قاعدۀ غسـل
ّ
ً
بیـان مـیدارد« :و يجـاب ...تـارة بتخصيـص ما سـبق بـأن االمام ال بد أن يغسـله اإلمام
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إن لـم يغسـله مـن هـو خيـر منـه».

4

امـا احتمالـی کـه ایشـان مطـرح مینماید ،در عمل به این معنا اسـت که ایشـان ،برتری
فرشـتگان بر امامان؟مهع؟ _ که در این روایت مطرح شـده_ را پذیرفته اسـت؛ درحالیکه
5

ایـن مطلـب بـا كالم امامیـه و احادیـث برتـری امامـان بـر فرشـتگان سـازگار نیسـت.
[ .1طبری ،محمد بن جریر؟] ،دالئل اإلمامة ،ص .328
[ .2مسعودی ،علی بن حسین؟] ،اثبات الوصية ،ص .198

بیشـتر ایـن روایـت ،ر.ک:
 .3كلينـى ،محمـد بـن يعقـوب ،کافـی .287-286/2 ،بـرای بررسـی
ِ
خراسـانی ،محمـد ،همـان.137/53 ،
 .4مازندرانی ،محمدصالح ،شرح الکافي،.354/6

 .5به عنوان نمونه ،ر.ک :صدوق ،محمد بن على ،عیون أخبار الرضا؟ع؟،262/1؛ همو ،إعتقادات
اإلماميـة ،ص 89؛ سـید مرتضـی ،علـی بـن حسـین ،امالـی،333/2؛ ابنشهرآشـوب ،محمـد

علاوه بـر ایـن ،اگـر ایـن احتمـال را بپذیریـم ،دیگـر ایـن قاعـده چنـدان صالحیتـی بـرای
اینک�ه نشـانۀ امامـت باشـد ،نـدارد؛ زیـرا مدعیـان امامـت بـرای عـدم حضـور خـود در
غسـل امـام ،بهراحتـی میتواننـد ادعا کنند که فرشـتگان غسـل را انجـام دادهاند و این
ادعـا بـرای مـردم عـادی قابلیـت راسـتیآزمایی نـدارد.
امامـان قبـل از امـام رضـا؟ع؟ چنین قیدی بـرای این قاعده
از سـویی دیگـر ،در روایـات
ِ
امامان پیشـین قاعدۀ
وجـود نـدارد .بنابرایـن ُعـرف چنیـن تخصیصـی را نمیپذیرد که
ِ
غسـل را بهصـورت مطلـق بیـان کننـد و هنگامـی کـه نوبـت بـه امـام رضـا؟ع؟ برسـد،
خـود ایشـان بـه وسـیلۀ
ایشـان چنی�ن قیدـی را ب�رای آن بیـان کننـد ،درحالیکـه امامـت ِ
همیـن قاعـده محـل نـزاع بیـن قطعیـه و واقفیـه اسـت .بـا توجـه بـه ایـن اشـکالها بایـد
گفـت ،ایـن احتمـال معنایـی در تفسـیر قاعـده ّ
موجـه نیسـت.
احتمال هفتم
ّ
در ایـن احتمـال ،ایـن روایـات تنهـا بـه ایـن معنـا اشـاره دارنـد کـه امـام بعـدی متولـی
ّ
غسـل امـام پیشـین اسـت؛ امـا چنانکـه گذشـت« ،تولـی» اعـم از آن اسـت کـه ایـن کار
خـود امـام
بـه طـور مسـتقیم انجـام شـود و یـا بـه صـورت نیابتـی .بنابرایـن هنگامـی کـه ِ
حضـور نـدارد ،اگـر کسـی را نائـب خـود در امـر غسـل امام پیشـین قرار دهد یا کسـی این
1

استاد غفاری اين احتمال را در پاورقی خود ذیل یکی از روایات مطرح کرده است.
ّ
ـات غســل امــام ،تعبیــر «متولــی الغســل» یا
در پاســخ بــه ایــن احتمــال بایــد گفــت در روایـ ِ
ً
ُ
َ«و ِلـ ُّـي الغســل» بــه کار نرفتــه اســت تــا نوبــت بــه چنیــن تفســیری برســد؛ بلکــه مســتقیما
از تعبیــر غســلدادن اســتفاده شــده و در ایــن صــورت عــرف تردیــدی نمیکنــد کــه
ً
مـ ْ
ـراد ،مباشــرت در غســل اســت؛ مثــا در روایــت وصیــت امــام صــادق؟ع؟ _ چنانکــه
بـن علـى ،متشـابه القـرآن202/1 ،؛ بـرای آ گاهـی بیشـتر ،ر.ک :خراسـانی ،محمـد« ،تغسـيل اإلمام
ٌ
كعالمـة لإلمامـة ،دراسـة فـي الروايـات اإلماميـة» ،االجتهـاد و التجدیـد.140/53 ،
ٍ
 .1صدوق ،محمد بن علی ،كمال الدين.71/1 ،
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رضایـت ایشـان انجـام دهـد ،کافـی اسـت.
کار را بـا
ِ
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پیشتــر گذشــت_ ایشــان پــس از آنکــه غســل خــود را بــه امــام کاظــم؟ع؟ وصیــت
1

میکننــد ،میفرماینــد« :فإنــي غســلت أبــي و غســل أبــي أبــاه و الحجــة يغســل الحجــة»
ً
یــا در نقــل دیگــر« :فإنــي غســلت أبــي و األئمــة يغســل بعضهــم بعضــا» 2.اینکــه از تعبیــر
ّ
«غســل» اســتفاده شــده اســت ،نــه «تولــی» ،نشــان میدهــد کــه منظــور از ایــن قاعــده،
ـتقیم غســل توســط امــام بعــدی اســت.
انجــام مسـ ِ
دیگـر اینکـه ،ایـن برداشـت از معنـای قاعـده بـا روایت مناظـرۀ بطائنی بـا امام رضا؟ع؟
_ کـه پیشتـر گذشـت_ نیـز سـازگار نیسـت .در این روایـت ،امام رضـا؟ع؟ میفرمایند:
إن الــذي أمكــن علــي بــن الحســين؟ع؟ أن يأتــي كربــاء فيلــي أمــر أبيــه،
ّ
فهــو يمكــن صاحــب هــذا األمــر أن يأتــي بغــداد فيلــي أمــر أبيــه. ...

در ایـن روایـت هرچنـد تعبیـر َ«و ِل َـي» آمـده ،امـا بـاز هـم مباشـرت در غسـل در آن واضـح
عادت امام سجاد؟ع؟
است؛ وگرنه جایی برای استدالل به حضور مخفیانه و خارق
ِ
در تجهیـز امـام حسـین؟ع؟ باقـی نمیمانـد و راحتتـر ایـن بـود کـه امـام رضـا؟ع؟ در
ً
پاسـخ بـه بطائنـی بفرماینـد« :قاعـدۀ غسـل اعـم از ایـن اسـت کـه امـام بعدی مسـتقیما
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امـام قبلـی را غسـل دهـد یـا کسـی دیگـر بـا رضایـت ایشـان انجـام دهـد و غسـل امـام
کاظـم؟ع؟ را کسـی بـا رضایـت مـن انجـام داده اسـت .پـس دیگـر شـبههای نیسـت».
ً
همچنیـن بایـد گفـت ،اساسـا تعبیـر َ«و ِل َـي الغسـل» بـه معنـای انجـامدادن اسـت کـه
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بـودن آن از انجـام مسـتقیم
ظهـور آن در انجـام مسـتقیم اسـت ،مگـر تصریـح بـه اعم ِ
ِ
یـا باواسـطه شـود .بنابرایـن بـه نظـر میرسـد در ایـن احتمـال معنایـی ،از ایـن تعبیـر بـه
ّ
ً
ْ
فارسـی آن) برداشـت شـده اسـت که
معنایی
بار
با
(خصوصا
ی»
«متول
اشـتباه معنای
ِ
اعـم از مباشـرت در انجـامدادن امـور و عدممباشـرت اسـت.
عــاوه بــر ایــن ،ایــن برداشــت بــا یکیدیگــر از مــدارک قاعــدۀ غســل نیــز ناســازگار اســت؛
ــک امامــان ،هنــگام انجــام غســل امــام قبلــی ،ســخن
حدیثــی کــه اشــاره دارد تکت ِ
[ .1طبری ،محمد بن جریر؟] ،دالئل اإلمامة ،ص .328
[ .2مسعودی ،علی بن حسین؟] ،اثبات الوصية ،ص 198؛ برای تفصیل بیشتر ،ر.ک :خراسانی،
محمد ،همان.147/53 ،

مالئکــه را میشــنوند و آنهــا بــه امامــان در غسـلدادن کمــک میکننــد .ایــن روایــت بــه
1

ـک امامــان دارد.
طــور ضمنــی اشــاره بــه انجــام مســتقیم غســل توســط تکتـ ِ

ایـن احتمـال ،بـا روایـت مفضـل بـن عمـر _ کـه پیشتـر گذشـت_ نیـز سـازگار نیسـت؛
ُ َ
ً
زیـرا در ایـن روایـت نیـز اساسـا تعبیـر َ«ی ِلـي غ ْسـلها» بـه کار نرفتـه اسـت تـا جایـی بـرای
احتمـال اسـتاد غفـاری باقـی بمانـد .تعبیـر بـه کار رفتـه در ایـن حدیـث «ال یغسـله اال»
اس�ت کـه بهروشـنی برـ مباش�رت در غس�ل دالل�ت دارد .ضمـن اینک�ه آنچـه باعـث
ّ
تعجـب مفضـل بـن عمـر شـده نیـز همیـن بـوده اسـت کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خودشـان
حضـرت زهـرا؟اهع؟ را غسـل دهنـد؛ چراکـه در روایاتـی از غسـل همسـر توسـط شـوهر منـع
ّ
شـده اسـت و همیـن مطلـب ،ایـن تصـور را بـرای مفضـل ایجـاد کـرده بـود کـه دربـارۀ
حضـرت زهـرا؟اهع؟ نیـز بایـد اینگونـه باشـد 2.بنابرایـن اگـر منظـور امـام صـادق؟ع؟
ّ
انجـام غسـل هرچنـد بـه صـورت نیابـی میبـود ،دیگر جایی بـرای تعجـب مفضل باقی
نمیمانـد.

نتیجهگیری
از مجمـوع آنچـه گذشـت ،روشـن میشـود کـه میتـوان احتمالهـای گوناگونـی دربارۀ
معنـای ایـن قاعـده تصـور کـرد .در ایـن میـان ،برخـی از آنهـا ماننـد احتمـال سـوم و
همیـن احتمالهـا کافـی اسـت تـا احتمـال نخسـت ،یعنـی تفسـیر واقفیه ،قابـل اثبات
نباشـد .امـا بـه جـز تفسـیر واقفیـه ،احتمالهـای دوم ،پنجـم ،ششـم و هفتـم کـه اشـاره
شـد نیـز هرکـدام اشـکالهایی دارنـد و چنـدان قابلاثبـات نمیباشـند .در مجمـوع بـه
نظـر میرسـد یکـی از موجهتریـن احتمالهـا ایـن اسـت کـه قاعدۀ غسـل امـام _ بر فرض
پذیـرش صـدور آن از معصومـان؟مهع؟_ در صـدد بیـان نشـانۀ امامـت نیسـت؛ بلکـه
ِ
 .1نویسـنده در جایی دیگر ،این روایت را به تفصیل بررسـی نموده اسـت؛ ر.ک :خراسـانی ،محمد،
ٌ
كعالمـة لإلمامة ،دراسـة فـي الروايات اإلمامية» ،االجتهـاد و التجدید.188/54 ،
«تغسـيل اإلمـام
ٍ
ّ
ل بنعمر را بررسـی کرده اسـت .در
 .2پیشتـر اشـاره شـد کـه نگارنـده در جایـی دیگـر ،حدیـث مفض 
آنجـا بـه تفصیـل به این مطالب پرداخته شـده اسـت.
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ذهنـی ِصـرف هسـتند .وجـود
چهـارم ،احتمالهایـی واقعبینانـه و دور از تصورهـای
ِ
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امـام بعـدی،
تنهـا بیانگـر شـأن و
ِ
منزلـت واالی امـام اسـت؛ بهگونهایکـه هیچکـس جـز ِ
دادن ایشـان را نـدارد .درعینحـال میتـوان ایـن مسـئله را بـه عنـوان
شایسـتگی غسـل ِ

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

بـرای ایشـان (احتمـال چهـارم) دانسـت.
فهرست منابع

کتابها
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؟جع؟ ،قم 1404 ،ق.
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ابنشهرآشوب ،محمد بن على ،مناقب آل أبي طالب؟مهع؟ ،عالمه ،قم 1379 ،ق.
اشعری ،علی بن اسماعیل ،مقاالت اإلسالميين ،آلمان-ويسبادن 1400 ،ق.
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حلی ،حسن بن سلیمان ،مختصر البصائر ،النشر اإلسالمي ،قم 1421 ،ق.
حمیری ،نشوان بن سعید ،الحور العين ،تحقیق :کمال مصطفی ،تهران 1972 ،م.
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