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ُلُه »بازشناسی حدیث  ِ َمام ََل ُیَغسِّ    اْْلِ
َمام ِإَلَِّ ه«  اْْلِ ه و امامیِّ  در گفتمان واقفیِّ

 در منابع فریقین( شناسِی تجهیز معصومان  )بر اساس پیشینه
 1حسین حسینیان مقدم
گودرزی  2ابراهیم 

  چکیده
کلمهههی از مطالعهههات   -  ههههای حهههدیثی ههههای تهههاریخی و نظریهههه پیوسهههتگی میهههان پدیهههده

سل یا تجهیز هر امام ت رشته میان که لزوم غ  وسط امام بعدی در این شمار است. ای است 
کلم و تاریخ را به هم پیوند  داد و رویکردهای متفاوتی را در  این مسَله سه دانِش حدیث، 

کهارم  هه شههرت یافتنهد  - موا،هه با آن پدید آورد. برخی وکیلن امام  بها  -کهه بهه واقفیِّ
تناد به این روایهت پرداختند و ضمن اس ادعای مهدویت ایشان به مقابله با امام رضا 

هز امهام غسهل نمی کهارم  دههد، شهبهه که امام را ،  کهه طبه  آن، امهام   ای ترتیهب دادنهد 
کهه حتهور امهام رضها  زنده و امام رضا در مدینهه،  امام ادعایی بود. دلیهل ایهن بهود 

کههارم  -در بغههداد اسههت. مقالههه حاضههر بهها روا توصههیفی  مههانع از غسههل دادن امههام 
کههارگزاران کههرده،  تجهیههز معصههومان  تحلیلههی،  ی را شناسههایی  در منههابع شههیعی و سههنِّ

گفتمان واقفیه و سیر تطور برداشت گاه  آن هها از  بر اسات پیشینه و سیر تاریخی، به بررسی 
 آن روایت در میان امامیه پرداخته است.

کارم  ها: کلید واژه ه، امام  ، ، امامیهه«المهام...»، حهدیِث ، امهام رضها تجهیز، واقفیِّ
 .علمه مجلسی 

 مقّدمه
کهه در مهواردی بها  نصوص قرآنی یا حهدیثی یکهی از منهابع اصهلی نظریهه کلمهی هسهتند  ههای 

                                                   
 .moghadam@rihu.ac.ir). دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه )1
کارشنات ارشد مطالعات تاریخ تشیع پژوهشگاه حوزه و دانشگاه )ن2  .(egoodarzi1192@chmail.ir)ویسنده مسئول( . 
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توان بهرای تبیهین چگهونگی  که می حوادث تاریخی ارتباطی تنگاتنا و ناگسستنی دارند. با آن
گهههزاره گیهههری نظریهههه شهههکل کلمهههی سهههراغ  گهههاهی  ههههای تهههاریخی رفهههت، امههها تفهههاوت ههههای  هههها و 

گزارا ارضتع ای شهده اسهت. نبهوِد  هها مهانع از چنهین مرا،عهه های تهاریخی بها ایهن نظریهه های 
کلم نیز سهبب شهده موضهوعاتی ماننهد  ی و همه ،انبه در خصوص رابطه تاریخ و  تحقی  ،دِّ

کلمهی مطالعهه شهود و ههر  بهه صهورت ،زیهره تجهیز معصومان  ای و بهه دو شهیوه تهاریخی و 
 خود اختصاص دهد. رویکرد طرفدارانی را به 

کارم پا از شهادت ایشان، به  ریشه تاریخی این مسَله به سرپیچی برخی وکلی امام 
گشهتند.  بهاز مهی بهانه زنده بودن آن حترت ، از ولیت امهام رضها هه شههره  کهه بهه واقفیِّ گهردد 
ه  »کهه  برخی سران این فرقه با نقل روایتی از امام صهادق  هل  ِ َغسِّ َمهام َل ی  َمهامِإ   اْْلِ  اْْلِ

ارههار  3،« لَِّ
کسهی عههده می ز امام بعدی  کهه  شهود و بهه اسهتناد این دار امهر غسهل امهام قبلهی نمهی داشتند: ، 

سل دهد، ،انشینی آن حتهرت  امام رضا به هنگام شهادت پدر در بغداد نبوده تا پدر را غ 
کردنههد. شههیعیاِن   دیههد در ذهههنای ، شههبهه« المههام...»خههوانِش سههران واقفیههه از روایههِت  4را انکههار 

که بخشی از شیعیان، زنده بهودن و غیبهت و مههدویت  گونه  به 5امامی مرهب نقش بست؛ ای 
کارم  گرر زمهان بها آرای متفهاوتی روبهه امام  کردند. روایت مورد بحث در  کهه  را باور  رو بهوده، 

کلمهههی و َ،عهههل سهههامان داد. تهههوان آن مهههی گفتمهههاِن تحریههه ، تهههاریخی،  نگهههاه  هههها را در چههههار 
طلبانههه از آِن واقفیههه، نگههاه تههاریخی از آن بزرگههان متقههدم امامیههه، نگههاه  آمیههز و منفعههت تحریهه 

گفتمههان َاخبههاری، و دیههدگاه سههاختگی بههودِن روایههت را مههی تههوان  کلمههی از آِن علمههه مجلسههی و 
کلمهِی   متَثر از نقهدگرایی یها خردگرایهی افراطهی در دوره معاصهر دانسهت. در ایهن میهان، رویکهرد 
کنون نیز پابر،است، نقطه عط  موضوه تجهیهز امامهان  که تا  علمه مجلسی در عصر صفویه 

کههه منجههر شههد ایههن مسههَله ،نبههه اعتقههادِی ،دیههد بیابههد و از نقههل   در اندیشهه امامیههه اسههت 
چهه در ایههن نوشههتار خواهههد  روایهت تههاریخی و برداشههت بزرگههان متقهدم شههیعی فاصههله بگیههرد. آن

ی، به منظهور تبیهین تحهولت ایجهاد شهده و دسهت منابعآمد، مطالعه تاریخی  یهابی  شیعه و سنِّ
ر رویکههردی گههرر زمههان، بههه سههیر تههاریخی و چگههونگی تطههوِّ بههر اسههات روا  بههه ایههن موضههوه در 

 تحلیلی است.  -توصیفی 

                                                   
 .105، ص1، جعیون اخبار الرضا. 3

ی(، ص الر،ال اختیار معرفذ ؛ 207، صاثبات الوصیه. همان؛ 4  .463)ر،ال الکشِّ
 .76، صمختصر البصائر. 5
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 پیشینه بحث
گرفته نشان می دههد تحقیقهی مسهتقل و روشهمند بهه بررسهی ایهن موضهوه  مطالعات صورت 

در ضمن چنهد صهفحه، ذیهِل خبهر دفهن  المهموم  نفاالبته شعرانی در تر،مه ن رداخته است. 
کههه مههی 6شهههدا مطالههب مفیههدی ارایههه داده اسههت. کتههاب  اثههر دیگههری  کههرد،  تههوان بههه آن اشههاره 

کنگهره امهام الواقفیه کهه در ضهمن مجموعهه آثهار  ، نوشته ریاض محمد حبیب الناصهری اسهت 
تولد و زندگی حتهرت »سم یعقوبی نیز در مقاله در دو مجلد منتشر شده است. ابوالقا رضا

نظریهه لهزوم  بهر پیکهر پها  امهام عسهکری به مناسبت بیان نماز امام زمان  7«مهدی 
کهرده و سهید محمهد حسهینی قزوینهی آن را در مقالهه  نقهدی بهر مقالهه تولهد و زنهدگی »تجهیز را رد 

کشهههیده اسهههت. ههههر دو نوشهههت 13در  8«حتهههرت مههههدی  ار از تو،هههه بهههه صهههفحه بهههه چهههالش 
هههای تههاریخی و رویکههرد تههاریخی محههروم هسههتند. بههر ایههن پایههه، تحقیهه  حاضههر بههه منظههور  گههزاره

گفتمهان واقفیهه و امامیهه، بخهش « المهام...»ههای متفهاوت از روایهت  بررسهی دقیه  برداشهت در 
ی و بخهش دوم را  نخست را به شناسایی عاملن تجهیز معصهومان  در منهابع شهیعی و سهنِّ

گفته اختصاص داده، به بازخوانی تهاریخی اصهل  تاریخی آرا در رویارویی با روایِت پیش به سیر
سل یا تجهیز» در مقالهه « تجهیهز»بر اسات همان روایهت پرداختهه اسهت. مقصهود از واژه « لزوم غ 

کفن، نماز و دفن است. سل،   حاضر، چهار مورد غ 

 الف( تجهیز معصومان 
 انبیای الهی 

سهل و تجهیهز معصهومانهای این بخ بررسی  ش، فهم تاریخِی آرای مطرم شده دربهاره غ 
« المهام...»ههای متفهاوت از روایهت  بخشد و دانستن آن برای داوری میهان برداشهت را عم  می
کریم به عاملن، چگونگی تجهیز و محل دفن انبیای الهی اشاره ندارد،  بایسته می نماید. قرآن 

سل میپرس ولی در روایتی از امام رضا که آیا امام را امام )بعدی( غ   دهد؟ فرمود:  یده شد 

که آن را موسی    9بن عمران بنیان نهاد. سنتی است 

                                                   
جوم. 6  .346، صدمع السِّ

 .71-70، ا1374، مجله حوزه. 7

 .72. همان، ا8
 .385، ص1، جالکافی. 9
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 را غسل دهنده حترت موسهی بن نون در توضیح این روایت، علمه مجلسی یوشع 
سِل هارون 10دانسته« تیه»در بیاباِن  کرده توسط موسی  و در مقابل، برخی از غ   11اند، یاد 

کهه،  که به نظر صحیح نمی آید؛ ییرا آن حترت ،انشین هارون نبوده است؛ اما مهم آن اسهت 
که پیش از موسی  محتوای این خبر بیان تی میان انبیای الهی و،ود  گر آن است  چنین سنِّ

کههه پیههامبران توسههط پیههامبری دیگههر و یهها وصههیِّ  سههل داده شههوند. از سههوی دیگههر،   نداشههته  آنههان غ 
کْفن، نماز و دفن  مام رضا پرسش و پاسخ ا سل است و از دیگر موارد تجهیز شامل  درباره غ 

 ساکت است و احتمال تعمیم غسل به همه موارد تجهیز دور از ذهن است.
ت»واژه  گر مفیهد معنهای و،هوب باشهد، مهی« سنِّ تهوان از آن بهه عنهوان معیهاری در مسهَله  نیز ا

گر به معنای ا و گفت  ،انشینی  کرد؛ اما ا ستحباب باشد، خارج از موضوه بحث خواهد بود؛ گو 
سهِل امهام سهاال  ییرا سنت استحبابی قابل تر  اسهت. بها ایهن حهال، از امهام رضها  دربهاره غ 

کهرد. ایهن مطلهب حکایهت از اشهترا  امهام و نبهی در ایهن  شد و ایشان از سهنت موسهی  یهاد 
که بازگشت آن به و،ه اشترا  آنهان، یعنهی  اسهت. لهرا آن حتهرت در « عصهمت»موضوه دارد 

ایههن بههاره تفههاوتی میههان امههام و پیههامبر قایههل نشههد و چههون ِمههل  عصههمت اسههت، تفههاوتی میههان 
کهه اشهترا  قابهل تصهور  ای مانند فاطمه زههرا  معصوم و معصومه گفتهه شهود  نیسهت. شهاید 
کههه نبههی، عههلوه بههر مقههام نبههوت، دارای ،ایگههاه  و امامههان  دیگههر میههان انبیهها  آن اسههت 

میان آن دو فرق نگراشت. از نظر نگارنهده چنهین  ت نیز هست و برای همین امام رضاامام
کی مههردود اسههت؛ ییههرا بههر فههرض قبههول امامههِت موسههی هههیچ دلیلههی بههر  بههن عمههران و،ههه اشههترا

در دست نیست. بنا بر این، و،ه  مریم  کم تا عیسی بن  امامت انبیاِی پا از ایشان دست
 اهد بود. خو« عصمت»اشترا  منحصر در 

 رسول خدا 
ی، امیرمامنان  کْفن آن حترت بود.  عهده بر پایه منابع شیعی و سنِّ سل و  دار و مباشر غ 

هَثم و دو تهن از مهوالی رسهول خهدا  البته عبات ، در بهن عبهدالمطلب و دو پسهرا، َفتهل و ق 
سهل، ریخهتن آب و ،ابهه کردن مقدمات غ  کهردن پیکهر پها  آن حتهرت، امهام  فرآهم  را  ،ها 

 فرمود: اما درباره امامِت نماز بر آن حترت اختلف شد و امیرمامنان  12اند؛ یاری داده

                                                   
 .257، ص4، جرآ، العقولم. 10

 .353، ص6، جشرم الکافی. 11

، کفایهذ الثههر؛ 114، ص2، جتهاریخ الیعقههوبی؛ 569، ص2، جانسهاب الشههراف؛ 281-275، ص2، جالطبقهات الکبههری. 12
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  13زنده باشد یا نباشد، اماِم همه مردم است. رسول خدا 
گههزارد آن دسههته بههه حجههره شههری   و بعههد از آن مسههلمانان، دسههته 14گههاه خههود، بههر ایشههان نمههاز 

کهه همهه  سهعد، خبهر را ایهن ابهن 15شهدند. ایشان رفته، نمهاز خواندنهد و خهارج  کهرده  گونهه تکمیهل 
کودکهههان مدینهههه بهههر آن حتهههرت نمهههاز خواندنهههد. سههه اری،  در هنگهههام خههها  16مهههردان، زنهههان و 

سل پیامبر  امیرمامنان  که آن حترت را در غ  کسانی  یاری داده بودنهد، بهه درون قبهر  و 
کههه بهها خههواهش انصههار، امههام  وت  رفتنههد  بههن خههولی ا،ههازه داد تهها بههه  بههه یکههی از آنههان بههه نههام ا 

  17نمایندگِی انصار در دفن آن حترت شرکت نماید.
 فاطمه یهرا 

ت صههدیقه طهاهره  کْفهن، نمههاز و دفهن ایشههان توسهط امیرمامنههان طبه  وصهیِّ سههل،   ، غ 
گرفههت سههل آن حتههرت مشههارکت  18انجههام  مههیا بههه مقههدار ریخههتِن آب در غ  و اسههماء دختههر ع 

َمهها»رهههاهر روایهههِت  19داشههت. ه  اْْلِ هههل  ِ َغسِّ َمهههام  م َل ی   اْْلِ
 گههر چهههه شهههامل تجهیههز سهههیده نسهههاء « ِإلَِّ

کرد.  بر اسات روایتی از امام ششم شود، اما  نمی سل ایشان نیز یاد   باید از غ 
هههل کسهههی فاطمهههه  بهههن عمهههر از امهههام صهههادق  مفتِّ سهههل داد؟ فرمهههود:  پرسهههید: چهههه  را غ 
گران آمد و حترامیرمامنان  ل  یقه را . این سخن بر مفتِّ ت به او فرمود: تعجهب نکهن. صهدِّ

ی ، مریم  سل داد. را نیز عیسی  ،ز صدِّ گهران آمهدن پاسهخ امهام  20غ  بهر  شهاید سهبب 
ل سهل فاطمهه  21مفتِّ که او تصور داشهت غ  کهه  این باشد  گیهرد، در حهالی  توسهط زن انجهام 

 22ت.داشه اعهلم مهی را صهدی  و مماثهل صهدیقه طهاهره  امیرالمهامنین  امام صادق 
                                                                                                                        

 .483، ص2، جشواهد التنزیل؛ 311، صنهج البلغه؛ 297,450، ص1، جالکافی؛ 125ص
 . 291، ص2، جالطبقات الکبری. 13
 .451، ص1ج ،الکافی. 14
 .251، ص2، جانساب الشراف؛ 314، ص4، جالنبویه  السیر،. 15

 .291، ص2، جالطبقات الکبری. 16

 .296، ص1، جتهریب الحکام؛ 188، ص1، جالرشاد؛ 279. همان، ص17
، المصنَِّ ؛ 281)مفید(، صالمالی؛ 356، صمعانی الخبار؛ 458، ص1، جالکافی؛ 29، ص8، جالطبقات الکبری. 18

، شرم نهج البلغه؛ 167، ص3، جفتح الباری؛ 389، ص22، جالمعجم الکبیر؛ 113، ص4، جالشافی؛ 521ص، 3ج
 .279، ص16ج

 .109، ص1، جتاریخ المدینذ المنوره؛ 228، ص1، جدعائم السلم. 19
 .459، ص1، جالکافی. 20
 .159، ص3. همان، ج21

 .370، ص3، جاستقصاء العتبار. 22
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که واژه  یقه»همسو با علمه مجلسی  کهرده،« معصهومه»را « صهدِّ عصهمت معیهار اصهلی  23معنها 
کهرد و  بهه سهنت موسهی  رو، ههم امهام رضها  برای مباشرت در غسل است. از این  اسهتناد 

یقه بههودن را و،ههه تشههابِه فاطمههه  هههم امههام صههادق  سههل آن دو را  و مههریم  صههدِّ و لههزوم غ 
ی  دانست.   توسط صدِّ

 امیرمؤمنان 
سههل،  در بسههتر شهههادت، حسههنین  بههر اسههات روایتههی، امیرمامنههان   را مههَمور انجههام غ 

کرد. هه 24کْفن و دفِن خویش  بهن   یها عبهداهلل 25برخی منابع تاریخی، از مشارکت محمد بن حنفیِّ
سههل آن حتههرت در حههدِّ ریخههتن آب خبههر داده 26،عفههر را  انههد. یعقههوبی، امههام حسههن  در غ 
س عهده طبهری و بهلذری نیهز نمهاِز بهر پیکهر آن حتهرت را بها امهام  27دانهد. ل و نماز پهدر مهیدار غ 

کهه حسهنین  از امهام بهاقر  28اند. دانسته مجتبی  ، محمهد حنفیهه و نیهز روایهت شهده 
  29رفته و ایشان را به خا  س ردند. بن ،عفر درون قبر امیرمامنان   عبداهلل

کههرده  بهن محمهد نیهز همهین سهخن را بها یهک  هشهام واسهطه از پهدرا محمهد بهن سهائب نقهل 
کنار هم نهادن روایت  30است. سهل توسهط « المام...»برخی با  گفتار یعقوبی دربهاره انجهام غ  و 

تردیهد نمهاز  البتهه بهی 31انهد. در ایهن امهر را ن ریرفتهه ، مشارکت امام حسهین  امام مجتبی
ییهرا امکهان مشهارکت دیگهران در  بهوده؛ بها امهام مجتبهی  گزاردن بر پیکر پا  امیرمامنهان 

و عصهمت  بهه حسهنین  امامهِت نمهاز و،هود نهدارد؛ امها بها تو،هه بهه وصهیت امیرمامنهان 
سل پدر بی امام حسین  اشکال است.  ، مباشرت آن حترت در غ 
 امام حسن
ز یک خبهر، 32و اخبار منابع شیعی بیت روایات اهل کْفهن و نمهاِز بهر  33،  سهل،  مباشهر غ 

                                                   
 .339، ص13و ج 342، ص5، جمرآ، العقول. 23
 .845، ص2، جالغارات. 24
 .281، ص4، جالفتوم. 25

 .148، ص5، جتاریخ الطبری. 26
 .213، ص2، جتاریخ الیعقوبی. 27

 .148، ص5، جتاریخ الطبری؛ 496، ص2، جانساب الشراف. 28
 .850، ص2، جالغارات. 29

 .79، صمقتل ابن ابی الدنیا. 30

 .69، ص50، جالصحیح من سیر، المام علی. 31

 .29، ص4، جمناقب آل اب طالب؛ 15،17، ص2، جالرشاد؛ 300، ص1، جالکافی. 32
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دالشهداء  امام مجتبی کهرده می را سیِّ گزارشهی نقهل  هه  کهه بها و،هود  داننهد. منهابع عامِّ انهد 
به سعید بن عاص والی معاویه در مدینهه ا،هازه نمهاز داد  هاشم، امام حسین مخالفت بنی

کم و والهی بهر امهوات دانسهت. گهزاردِن حها ِت نمهاز  ایهن خبهر بهه برخهی  34و سبب را، عمل به سهنِّ
آیههد؛ ییههرا بهها نگههاه بسترشناسههانه بههر  کههه بههه نظههر صههحیح نمههی 35کههردهمنههابع شههیعی نیههز راه پیههدا 

دالشههداء  ها، دانسته مهی گزارا کهه سیِّ هه نبهود و در خهوِد خبهر نیهز علهِت  شهود  در شهرایط تقیِّ
ه مشاهده نمی کلینهی اذن آمده و نشانی از تقیِّ بها نقهل دو روایهت از امهام  36شود. از سوی دیگهر، 

ی نمهاز  ِن امام حسینبه صراحت از نماز خواند باقر گفتهه و مهزِّ بر بدن پا  برادر، سهخن 
اغ بهها ،مههع  از ایههن رو، ابهن 37سهعید بههن عههاص را اضهافه شههده بههه اصههل خبهر دانسههته اسههت. صههبِّ
دالشههداء کهرده اسهت. میان دو قول، خبر، نماز سعید بن عاص و نماز سیِّ افهزون  38را نقهل 

گفته 39که برخی بر آن، چنان  - د این سخِن منسوب بهه امهام حسهین رو اند، احتمال می نیز 
گهر سهنت ایهن»که به سعید بن عاص فرمود:  گونهه نبهود، تهو را مقهدم  ،لو برو )نماز بخوان(، پا ا

هه بهه ابهان  گفته ابوهاشم، عبداهلل -« داشتم نمی بهن عثمهان والهی مدینهه در   بهن محمهد بهن حنفیِّ
که به عمهد یها اشهت ه است  دالشههداءهنگام وفات پدرا محمد بن حنفیِّ نسهبت  باه بهه سیِّ

  40داده شده است.
  امام حسین

کههه سیدالشهههداء از آن در میههدان ،نهها و معرکههه نبههرد بههه شهههادت رسههید، نیههازی بههه  ،هها 
سل نداشت. منابع عامهه و خاصهه، ه را در  41غ  کنان روسهتای غاضهریِّ افهراد قبیلهه بنواسهد، از سها

کهربل نمهازگزاران بهر  - 43بنواسهد شههرت داردکهه امهروزه بهه قلعهه  - 42یک فرسخی شهمال شهرقی 
                                                                                                                        

 .160)طوسی(، صالمالی. 33

، الخهههواص تهههرکر،؛ 136، ص3، جالمعجهههم الکبیهههر؛ 83، صمقاتهههل الطهههالبیین؛ 64,66، ص3، جانسهههاب الشهههراف. 34
 .193ص

 .573، ص5، جاریخ السلمیموسوعذ الت؛ 591، ص26، جاحقاق الح ؛ 514,545,546، ص1، جکش  الغمه. 35

 .300،302، ص1، جالکافی. 36

 .256، ص6، جتهریب الکمال. 37

ه. 38  .740، ص2، جالفصول المهمِّ

 .97(، ص3، پاورقی) مناقب آل محمد؛ 286، پاورقی صالمناقب و المثالب. 39

 .116، ص3، جمروج الرهب؛ 295، ص3و ج 201، ص1، جانساب الشراف؛ 116، ص5، جالطبقات الکبری. 40

 . 114، ص2، جالرشاد؛ 455، ص5، جتاریخ الطبری. 41
 .183، ص4، جمعجم البلدان. 42
 .180، صوقعذ الط . 43
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   44دانند. پیکر پا  آن حترت و عاملن دفن ایشان می
هههی و مالههه   َکشِّ کهههه  کهههرده اثبهههات الوصهههیهدر عهههین حهههال، مطهههاب  خبهههری  انهههد، در  آن را نقهههل 

بهه  ، آنان از آمدن اعجازگونه امام سجاد  ای میان برخی سران واقفیه با امام رضا منارره
گفته یز پدر از زندان ابنکربل برای تجه    45اند. ییاد سخن 
 امام سجاد
کهه امهام سهجاد  و ایشان از امام باقر بن عمار از امام صادق  اسحاق کهرده   روایت 

م سل دهد، وصیت فرمود ا  که امام باقر  46ولد ایشان را غ   47وصهیِّ پهدر بهوده اسهت. در حالی 
، تو،یههاتی «المهام...»بهر بها روایهت برخی فقهای شهیعه بهه سهبب تعهارض مو،هود میهان ایهن خ

سهل امهام سهجاد  ها می که افزون بر آن 48اند آورده  تهوان بهه خبهر برخهی منهابع شهیعی دربهاره غ 
کرد. توسط امام باقر    49نیز اشاره 
 امام باقر

کهه در منهابع شهیعی دیهده مهی سهل،  شهود، امهام صهادق  بر پایه روایات متعددی  ی غ  متهولِّ
  50بوده است. کْفن و نماِز پدر
 امام صادق

کارم  کهه فرمهود: از وصهیت ابوبصیر از امام  کهرده  کهه مهن او را  روایت  ههای پهدرم ایهن بهود 
سل دهد و فرمود: عبداهلل )خفطح( مردم را بهه  ز امام نباید غ  که امام را ،  سل دهم؛ به این دلیل  غ 

کوتاه  مرا  که ع  کن؛ چرا  است. پها از رحلهت پهدرم، او امامت خود خواهد خواند. تو او را رها 

                                                   
کامل درباره تجهیهز سیدالشههداء 44 گاهی  کهربل  تطور»، ر. : . برای آ -73، ص«شناسهی رویکردهها در تهدفین شههدای 

101. 

ی(، صالر،ال اختیار معرفذ . 45  .207، صصیهاثبات الو؛ 463)ر،ال الکشِّ

 .444، ص1، جتهریب الحکام. 46

، 2، جالمحاسههههن؛ 180، ص1، جبصههههائر الههههدر،ات؛ 243-239، صکفایههههذ الثههههر؛ 221، ص5، جالطبقههههات الکبههههری. 47
 . 157، ص2، جالرشاد؛ 635ص

، الشهههیعه معتمهههد؛ 392، ص3، جالحهههدائ  النهههارر،؛ 254، ص3، جمهههلذ الخیهههار؛ 371، صروضهههذ المتقهههین. ر. : 48
 .347ص

 .328، صدلئل المامه؛ 330، ص2، جدعائم السلم .49

، 2؛ الرشهاد، ج207، ص1، جالستبصهار؛ 144،200، ص3و ج 307، ص1، جالکهافی؛ 482، ص1، جبصهائر الهدر،ات. 50
 .181ص
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کرد و یود از دنیا رفت. سل دادم، همان روز عبداهلل ادعای امامت  آن حتهرت در روایهت  51را غ 
 فرماید: دیگری می

َکَفههن نمههوده، عمامههه بههن   ای از علههی پههدرم را در دو لبههات مصههری و پیراهنههی دیگههر 
کهه بهه چههل دینهار خریهده الحسهین  هردی را  بهود، بههر او  را بهر سهرا پیچیهده و ب 
  52پوشاندم.

کهرده بهن عمهار نیهز روایتهی از امهام صهادق   معاویه سهل  53نقهل  کیفیهت غ  کهه آن حتهرت 
 کهه امهام شهود  خویش را به وی تعلیم داده است. از راهر روایت و برداشت فقها فهمیده می

ت، علمهه معهارض اسه« المهام...»او را وصیِّ در غسِل خود قرار داده، و چون راهر آن با روایت 
کرده است:   مجلسی سه احتمال برای رفع این تعارض به شرم ذیل بیان 

که ناقل اصلی خبر از امام صادق  تمره بودن روایت؛ به این معنا  بهن   نه معاویه ال ( م 
کارم  کهرده اسهت.  عمار، بلکه امام  است، و معاویه بدون ذکر نهام، خبهر را از ایشهان روایهت 

کارم  امام صادق  به عبارت دیگر، مخاطب بوده است. علمه، نشانه  در روایت، امام 
کهه معاویهذ متمره بودن حدیث را آن می کهارم   داند   54اسهت. بهن عمهار راوی روایهات امهام 

هت، نهه بهه امهام معصهوم  کهه در ایهن صهورت، امهام  55؛ب( بازگشت ضمایر در روایت، بهه میِّ
ت بوده، نه وص  صادق سِل میِّ سل خود. در صدد تبیین غ  ت برای مباشرت معاویه در غ   یِّ

کارم  که علمه آن را با روایت ج( همراهی معاویه با امام  معارض دانسهته و « المام...»؛ 
کههاربرد  کههرده اسههت.« و اهلل یعلههم»بهها  کههه ایشههان وصههیت  56آن را تتههعی   ایههن در حههالی اسههت 

م گفته از امام سجاد  پیش کرده است. ولد با امام باقر  را بر همراهی ا    57حمل 
بههن  عمههار، صهحیح و روایههت اسهحاق  کهه بههه تصهریح خههوِد علمهه، روایههت معاویهذ بهن حهال آن

بن عمار صهلحیت بیشهتری از   رسد روایت معاویذ از این رو، به نظر می 58عمار ضعی  است.
 بن عمار برای حمل بر معاونت دارد.  روایت اسحاق 

                                                   
 .328، صدلئل المامه؛ 204، ص4، جالمناقب؛ 198، صاثبات الوصیذ. 51

 .210، ص1، جالستبصار؛ 476، ص1، جالکافی. 52

 .303، ص1، جتهریب الحکام. 53

 .495، ص2، جملذ الخیار. 54

 . همان.55
 .496. همان، ص56

 .254، ص3. همان، ج57

 . همان.58
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  امام کاظم 
کههارم  خههدمتبههر پایههه خبههر شههیخ مفیههد،  کن در خانههه عبههاتکههاِر مههدنی امههام  بههن   ، سهها

کفههن  محمههد، واقههع در یکههی از منههاط  بغههداد، آن امههام  سههل و  را بههه درخواسههت حتههرت غ 
کفنهی  59کرد. که من خهود  کار بوده، ولی حترت ن ریرفته و فرموده  ِسندی خواهان انجام این 

سل و تجهیِز مرا آن غلم انجام دهد دارم و می بن شاهک نمهاز   بنا بر خبری ِسندی 60.خواهم غ 
   61حترت را خوانده است.

کارم  تجهیز  62اند. ، عموی هارون خبر داده توسط سلیمان اخبار دیگری از تجهیز امام 
دار شهدن  توسط سلیمان با تجهیز به دست غهلم حتهرت منافهات نهدارد؛ ییهرا عههده امام 

مر بن واقد ضمن نفی ادعهای واقفیهه دربهاره به معنای مباشرت او در تجهیز نیست. ع  سلیمان
کارم  گهاه بهن ،عفهر   ، خود را از دیگران بر احهوال موسهیزنده بودن امام  دانسهت و  تر می آ

 بها ایهن همهه، مطهاب  برخهی اخبهار، امهام رضها  63ام. گفت: خوِد من او را به خها  سه رده می
سل پدر بوده است.   64مباشر غ 

 امام رضا
کهه  طولنی و متفاوت درباره چگونگی تجهیز امام رضا  شیخ صدوق دو خبر کهرده  نقل 

سهل  ها، امام ،واد  طب  آن با قدرت الهی از مدینه به طوت رفتهه و پنههانی آن حتهرت را غ 
کرد و بر ایشان نماز خواند. کفن  ی  بها آن 65داد،  کهه نقطهه اشهترا  ایهن دو خبهر، حتهور غیرعهادِّ

هز پهریرا یکهی از دو  ، قایلِن اصل لزوم تجهیهز، چهارهبرای تجهیز پدر است امام ،واد  ای ، 
 خبر را ندارند؛ ییرا به لحاظ راوی و محتوا قابل ،مع نیستند.

، خبهری متفهاوت برای تجهیز امام رضها  درباره آمدن امام ،واد  الوصیه اثبات مال  
کرده است. را به سه شکل که سه راوِی مختل  یک ما،را  این 66با دو خبِر شیخ صدوق نقل 

                                                   
 . 30)طوسی(، صالغیبذ؛ 243، ص2، جالرشاد. 59
 .243، ص2، جالرشاد. 60

 .38، ص1، جکمال الدین و تمام النعمذ. 61

 .39. همان، ص62

 .99، ص1، ج عیون اخبار الرضا. 63

 .104، ص1، ج عیون اخبار الرضا؛ 76، صمختصر البصائر؛ 384، ص1، جلکافیا. 64
 .250-242، ص2، ج عیون اخبار الرضا. 65
 .215، صاثبات الوصیذ. 66
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کرده ماید! افزون بر آن اند، عجیب می متفاوت نقل  عها دارنهد، غیهر از  ن  که هر یهک از سهه راوی ادِّ
کسی از حتور امام ،واد  با خبر نشده و ایشان را ندیده است و بدین ترتیب یکهدیگر  آنان، 

کرده گزارا شیخ مفید، امام رضا  را تکریب  ن غسهل داده بهه فرمهان مهَمو اند. از سویی، به 
کفههن و حنههوط شهههد بههه عنهههوان  تردیهههد، مههَمون خهههود در ا،تمههاه عمهههومی بههر امهههام  و بههی 67و 

 عهد نماز خوانده است.  ولی
 امام جواد

بههن ابههی   و یهها هههارون 68، نمههاز واثههِ  عباسههیتنههها خبههر مو،ههود دربههاره تجهیههز امههام ،ههواد 
  69اسحاق بر ایشان است.

 امام هادی
که امام هادی   اهللکلینی به سند خود از عبد کرده   فرمود: بن محمد اصفهانی نقل 

که بر ،نازه من نماز می  کسی است    70گزارد. صاحب شما پا از من 
گفته عبداهلل بهر پیکهر پهدر نمهاز  بن محمد پا از شهادت آن حترت، امهام عسهکری   به 

کرده تا امهاِم په پیش بر فرض پریرِا خبر، امام هادی  71گزارده است. ا از خهود را بهه گویی 
گویها معتمهد عباسهی نیهز در  شناسانده باشد و این غیر از تبیین نشانه  عبداهلل های امهام اسهت. 

گزارده است. ا،تماه عمومی مردِم سامرا بر امام هادی    72نماز 
 امام عسکری

که طب  آن ،عفر، برادر امام عسکری  کرده  آماده نماز بر پیکهر  شیخ صدوق خبری نقل 
کههه ادعههای  -عمههوی خههود را  شههد و چههون خواسههت تکبیههر بگویههد، امههام زمههان  آن حتههرت

شیخ طوسی نیز خبری نقهل  73کنار زد و خود بر پیکر پدر نماز خواند. -،انشینِی برادر داشت 
کههه نمههاز امههام عصههر  کنههد، ولههی در آن بههه حتههور ،عفههر و  بههر پههدر بزرگهوارا را تَییههد مههی کهرده 
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بهن    برخهی منهابع از نمهاز ابوعیسهی 74اشهاره نشهده اسهت. کریقصد او برای نماز بر امام عس
شیخ صدوق نیز این خبهر  75اند. خبر داده متوکل، نماینده معتمد عباسی بر امام عسکری 

 که با خبر پیشیِن او در تعارض است. 76را آورده
در منابع روایی و تاریخی شناسهایی  در این بخش تلا شد عاملن تجهیز معصومان 

گفتهه  هها بازتهاب داده شهود. در بیشهتر مهوارد پهیش هها و تعهارض ار مو،ود همراه با اخهتلفو اخب
ثبتههان اصههل لههزوم تجهیههز مههی عههاملن دفههن معصههومان  تواننههد  نههامعلوم اسههت. از ایههن رو، م 

کنند. « دفن»  را از موارد لزوم خارج 
که از اقامه دو نماز بر یک امام سهخن مهی و،ه کهه نمهاِز امهام  گوینهد، آن ،مِع اخباری  اسهت 

بعههدی در منهههزل و نمههاِز افهههراد حکههومتی در ا،تمهههاه عمهههومی مههردم برگهههزار شههده اسهههت. برخهههی 
گزارا  های تاریخی با اصل لزوم تجهیز هماهنا نیستند. احادیث و 

ُلُه »ها از روایت  ب( تبیین برداشت َمام اَل ُیَغّسِ ِ
َمام  اْلإ ِ

 اْلإ
َ

اّل  « ِإ
گرفتن نتایج پژوهش ههای  و برداشهت« المام...»در بخش نخست به سراغ روایت  با در نظر 

یهههم. در  متفهههاوِت از آن مهههی ه  ال إمهههام مهههن »بهههابی بههها عنهههوان  اصهههول الکهههافیرو هههل  ِ َغسِّ خنِّ اْلمهههاَم ل ی 
که در آن سه روایت از امهام رضها« الئمه گردیده  کلینهی  77آورده شهده اسهت. ذکر  گویها 

کهه چنهین بهابی ترتیهب  کسی اسهت  کهرده اسهت. پها از آن، نخستین  داده و آن روایهات را نقهل 
ه  79النعمذ الدین و تمام  کمال و  78 عیون اخبار الرضاصدوق در  به مناسبت از شبهه واقفیِّ

گفته و به آن پاسخ داده است. با آن که اصل روایت در میان  و استناد آنان به این روایت سخن 
کهه نهه  شهده اسهت، امها قابهل تو،هه آن نقهل بهرای نخسهتین بهار از امهام صهادق بیهت اههل

کهه ههر سهه روایههِت  کلینهی و نهه صهدوق ایهن روایهت را از آن حتهرت نقهل نکهرده انهد؛ بهدین معنها 
و صههدوق نیههز ایههن خبههر را نههه بههه اسههناد خههود، بلکههه از یبههان  80نقههل شههده کلینههی از امههام رضهها
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کههرده اسههت. مختلهه  رههرف  هههای چهون بسترشناسههی حههوادِث پیرامههونی و سهویه 81واقفیهه نقههل 
کهاوی خبهِر مهورد  زمان و مکان یک خبر، در فهم هرچه بهتر آن تعیین کننده است، بهترین راه وا

کاوی شَن صدور و مخاطب مورد نظر آن است.  و گفت   دههد ایهن  ،وها نشان می و ،ست  گو، وا
کهارمروایت برای نخستین و آخهرین بهار تنهها از امهام صهادق بیهان  ، در وصهیت بهه امهام 

ههه بههه آغههاز امامههت امههام رضههاشهه کاربسههِت آن توسههط واقفیِّ گههردد و  بههازمی ده و ریشههه تههاریخی 
 های متفاوتی به شرم ذیل به و،ود آورده است: دیدگاه

 برداشت واقفّیه
سل داده  سهل دادن امهام  بر پایه این برداشت، هر امام باید به دست ،انشین خود غ  شود و غ 

کههردن ایههن معیههار مخاطههب هههای امامههت امههاِم ب قبلههی از نشههانه عههدی اسههت. آنههان بههرای نهادینههه 
کنهار زدنهد و شهیعیان را مخاطهب آن حتهرت قهرار  بهن ،عفهر  اصلی روایت، یعنی موسی را 

ت شد، سخن امام صادق ،ایی مخاطب سبب می دادند. ،ابه ای شخصهی  نامهه از وصیِّ
اقفیهه بها تکیهه بهر آن، بتواننهد و علمتی برای شناسهایی امهام بعهدی ارتقها یابهد و سهران و  به نشانه

کهه شهیعیان در  امامت امام رضا گرفت  کنند. این ارتقا و تحری  در حالی صورت  را انکار 
کهارم و عبهداهلل افطهح از ایهن معیهار اسهتفاده نکردنهد.  هنگامه سرگردانی میان امامت امام 

هه نیهز صهدور چنهین روایتهی را از راویهان امهام صهادق تهوان  دههد و نمهی مهینشهان ن منابع امامیِّ
که امام صادق سل دادن امهام از نشهانه پریرفت  که غ  ههای امامهت  به شیعیان فرموده باشد 

کههارم سههِل امههام  و امههام  ، امههام ،ههواد، امههام رضههااسههت. بهها انههد  درنگههی در شههرایط غ 
بهرای شهیعه دانسهته « المهام...»آفرینهِی برداشهت نادرسهت واقفیهه از روایهت  مشکل عسکری

کهه حتهی بها قایهل شهدن بهه حتهور اعجازگونهه امهام بهرای تجهیهز امهاِم قبلهی، شه می ود؛ مشهکلی 
گیهرد، قابهل مشهاهده و  کهه بها قهدرت امامهت و پنههانی انجهام  مرتفع نخواهد شد؛ ییرا حتهوری 

ت نشههانه شهدن نههدارد. بها آن نیههز  کههه امهام ،ههواد اسهتدلل نیسههت و در ایهن صههورت، صهلحیِّ
ههرد، امهها مطهرم نشههدن شههبهه  شههادت پههدر در مدینههه بهه سههر مهی بههه هنگههام ماننهد امههام رضها ب 

کههه امههام رضهها برداشههت مغرضههانه  واقفیههه در ابتههدای امامههت آن حتههرت نشههان از آن دارد 
ه از روایت  کرد و ا،ازه نداد معیار نوبافته آنان نهادینه شود. « المام...»واقفیِّ  را اصلم 
کههه امههام وارث علههوم پیشههینیاِن خههود و  بههه شههیعیان آموختههه بودنههد بیههت از سههویی اهههل

شناسههایی امههام راسههتین از   تههرین راه هههای آنههان اسههت. بههرای همههین، مهههم گههوی پرسههش پاسههخ
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گرفهههت. از ایهههن رو، سهههنجِش علمهههی مطمهههئن تهههرین راه بهههرای  دروغهههین، نهههصِّ و علهههِم امهههام قهههرار 
کم که ،اِن امام در خطر بهود و نهصِّ  شهد، از ابهزار علهم   رنها مهی شناسایی امام بود و در مواردی 

کهه مهدعی  - بهرادر امهام عسهکری 82شد؛ به عنوان نمونه، عبداهلل خفطح و ،عفر استفاده می
سهبب اعتقهاد  هها برنیامدنهد؛ ولهی علهم امهام ،هواد از عهده پاسخ بهه پرسهش -امامت بودند 

کودکی شد.  شیعیان به امامت ایشان در 
 برداشت امامیاِن نخستین

کرده« المام...»ت بزرگان امامیان، روای آن را  83اند. صهدوق را مشروط به حتور اماِم بعدی 
کهه  کم تکلیفی دانسته، نه نشانه امامت امام بعدی؛ به ایهن معنها  د به حتور امام بعد و ح  مقیِّ
سههل امههام پیشههین نداشههته و مرتکههب حههرام سههبب بطههلن امامههت  ِ غ  بهها حتههور او دیگههری حهه ِّ

روایت را نارر به شرایط عادی و طبیعی دانسته اسهت، نهه شود. شیخ مفید نیز این  دیگری نمی
بههدین ترتیههب، صههدوق و مفیههد هریههک در نفههی برداشههت واقفیههه  84مههوارد ضههروری و اضههطراری.

سهل امهام پیشهین توسهط  کوشیده اند و به هنگام بیان اعتقادات شیعیان إثنی عشهری از لهزوم غ 
کهرده « المام...»رای روایت صدوق همچنین شَن دیگری ب 85اند. امام بعد سخنی نگفته نقل 

اسهت؛ ییهرا پها از مهرگ اسهماعیل،  تر امام صهادق و آن بطلن امامت اسماعیل فرزند بزرگ
سل دادند. امام سل نداد و امر فرمود تا وی را غ   86او را غ 

 برداشت عالمه مجلسی 
م پریرفتهه و این دیدگاه بهر خهلف امامیهان متقهدم، مبنهای واقفیهه را در تعیهین ،انشهینی امها

کلم امامیان نخست را به حتور عادی یا ماورایی ارتقا داده اسهت. از نظرگهاه  شرط حتور در 
ز به دست امام بعد انجهام نمهی کْفن، نماز، دفن( ،  سل،  ثبتان این نظر، تجهیز امام )غ  پهریرد  م 
کنههار امههام قبههل حتههور مههی گههر امههام بههه طههور طبیعههی حاضههر نباشههد، بههه قههدرت الهههی  ابههد و ی و  ا

تصهدی تجهیهز توسهط دیگهران منافهاتی بها  بنها بهر ایهن،  شهود.  دار مهی مخفیانه امر تجهیهز را عههده
کهه در هههیچ  تجهیهز امهام نهدارد؛ ییهرا تجهیهز آنهان رهاهری و تجهیهز امهام، واقعهی و پنههانی اسهت 
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سهل واقعهی امهام پیشهین   شهود و تخله  شهرایطی سهاقط نمهی کهه غ  از آن روا نیسهت؛ بهدین معنها 
که درباره  ط با امام بعدی انجام میفق پریرد و تجهیز توسط دیگران ارزشی ندارد. عین سخنی 

کْفن، نماز و دفن نیز صادق است. گفته آمد، درباره  سل   غ 
کهارم 87و،ود اخباری هه تها  توسهط امهام رضها درباره تجهیهز امهام  و حیهات فرقهه واقفیِّ

خی علمای متقدِم شهیعه معتقهد بهه آمهدن شد تا بر قرن چهارم و استمرار شبهه آنان، سبب می
سهل پهدر بهه دسهت ایشهان شهوند. کهه برداشهت  بها آن 88آن حترت از مدینه به بغهداد و انجهام غ 

کمرنا شهدن نظهر علمهای پهیش« المام...»متفاوت بزرگان امامیه از روایت  گفتهه  سبب انزوا و 
سههل توسههط امههام ب عههدی، از انههزوا خههارج و بههه شههد، امهها بهها رواج رویکههرد َاخبههاری، نظریههه لههزوم غ 

 نویسد:  که شعرانی در این باره می گفتمان غالب تبدیل شد؛ چنان
ریِن اخبهاریین  این که باید حتما  مباشر غسهل معصهوم، معصهوم باشهد، بهین متهَخِّ

کهلم و عقایهِد  -ی ساب    معروف شده است و در میان علما که عارف بهه مسهائل 
کلم و اصول عقاید و یا  ثابت نبود و این -این فرقه بودند  که قدما در  کتاب  همه 

  89خصوص امامت نوشتند و شرایط امام را بر شمردند، از این معنا نام نبردند.
کلمههی تعبیههر مههی -ایههن رویکههرد  در قههرن یههازدهم توسههط علمههه  -شههود  کههه از آن بههه رویکههرد 

کنههون و حتههی پها از افههو چنههان مجلسهی تقویههت شههد و ارتقها یافههت؛ آن گههری و  ل اخبههاریکهه ت ا
صهولی در حهوزه ههای علمهی شهیعی، همچنهان بهه عنهوان نظریهه غالهب بهه قهوت  گسترا تفکهر ا 

خههود بههاقی اسههت؛ بهها ایههن حههال، سههخن علمههه مجلسههی در عههین شههباهت بههه سههخن برخهههی 
کهارم سهل امهام  سهخن  توسهط امهام رضها متقدمین، با آن متفاوت اسهت. آنهان تنهها از غ 

بعهدی محتهاج دلیهل اسهت.  ویژه امامان ، به به دیگر اماماناند و تعمیم نظرشان  گفته
سل هر امام توسط امام دیگر باشهند، چنهدان قابهل  که آن از این رو، این ها معتقد به اصل لزوم غ 

گهر اعتقهاد ایشهان بهه ایهن مطلهب محهرز شهود، دیگهر مهوارد تجهیهز را در بهر  اثبات نیست و حتهی ا
ن ر نمی کارم« المام...»وایت گیرد؛ ییرا به قدِر متیقِّ کفن، نماز و دفن امام  کتفا نموده و  را  ا

که پدر علمه )مجلسی اول( نیز حتور امام رضها اند؛ تا آن نسبت نداده به امام رضا  ،ا 
سههل دانسهته اسهت. و امهام ،هواد فقههها نیهز تنهها در مسههَله  90در بغهداد و طههوت را تنهها بهرای غ 

                                                   
 .102، ص1، ج عیون اخبار الرضا. 87
 .137)طوسی(، ص الغیبذ. 88

جوم. 89  .347، صدمع السِّ
 .372، ص1، جروضذ المتقین. 90
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کهرده سل به این روایت استناد  کفهن  91انهد؛ و اخبهار معهارِض بها آن را تو،یهه نمهوده  غ  ولهی اخبهار 
گزاردن و دفن شدن امامان  انهد. محهدث  توسط غیر معصومان را تو،یه نکهرده شدن، نماز 

که اخبار دفن سیدالشهداء قمی نیز آن سهل سهخن  ،ا  توسط بنواسد را آورده، تنهها از لهزوم غ 
 نویسد: گوید و می می

که در محلِّ خود که ولیِت بر معصوم ندارد، مگر معصوم و  بدان  ثابت شده است 
گههر امههام در مشههرق باشههد و وصههی او در مغههرب،  امههام را بایههد امههام غسههل دهههد و ا

  92کند. ها ،مع می خداوند میان آن
اخههتلف اخبههار، سههبب عههدم ارهههارنظر و توقهه  برخههی ماننههد شههعرانی در ایههن مسههَله شههده 

  93است.
گهزاره کنار هم نهادن برخی  سهل و  اما علمه مجلسی با  هه لهزوم غ  ههای حهدیثِی همسهو بها نظریِّ

گزاره ههه لههزوم تجهیههز را ارائههه داده  نیههز تو،یههه دیگههر  هههای حههدیثی و تههاریخی متعههارِض بهها آن، نظریِّ
دالشهداء اشکال بهه  94داند. می را توسط امام سجاد است. برای همین ایشان، دفن سیِّ

ثبتان ای که چنین برداشهتی از روایهت نبایهد سهبب ایجهاد یهک اصهل اعتقهادی م  ن نظر آن است 
که در آن صورت ناخواسهته آن را نشهانه امامهت دانسهته و برداشهت واقفیهه  برای شیعه شود؛ چرا 
مین امامیههه چنههین نظههری ندارنههد و در آثههار  تقویههت خواهههد شههد. از طرفههی، بزرگههان شههیعه و متقههدِّ

مهان در موضهوه اثبهات امامهت ههیچ اعتقادی نیامهده _کلمی  بهه آن  یهک از امامهان و متکلِّ
گفته آمد، قابلیت نشانه اند؛ ییرا آن استدلل نکرده که   شدن را ندارد.   گونه 

کتفهها بههه رههاهر روایههت  سههِل تنههها، البتههه نههه بههه عنههوان نشههانه « المههام...»بنهها بههر ایههن، ا و لههزوم غ 
بها « المهام...»اوت برداشهت علمهه مجلسهی از روایهت نمایهد. تفه امامت، برتر از لزوم تجهیهز مهی

کهردن اصهل لهزوم تجهیهز، آن را علمهت  کهه ایشهان در عهین مطهرم  برداشت واقفیه در این است 
سل را نشانه درستی امامت امامان نمی امامت امامان که لزوم غ   داند؛ برخلف واقفیه 

و دیگر روایات همسو، واقعیت و « ام...الم»داند. به عبارت دیگر، علمه مجلسی از روایت  می
کهرده، ولهی بیهان واقفیهه از آن روایهت، لهزوم مشهاهده  باطن امر تجهیز معصومان را برداشهت 

کههه دیههدگاه علمههه فاقههد ایههن بایسههتگی  سههل امههام پیشههین بههه دسههت امههام بعههد اسههت  رههاهرِی غ 
                                                   

 .320، ص1، جالنجعذ فی شرم اللمعذ؛ 225، ص4، جکتاب الطهار،؛ 347، صمعتمد الشریعذ؛ 373. همان، ص91

 .354، صنفا المهموم. 92
جوم. 93  .349ص، دمع السِّ

 .696، ص،لء العیون. 94
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 است.
وایت   ساختگی بودن ر

ه درباره لزوم تجهیز هر امهام توسهط امهام های اخیر، روای پژوهان در سال برخی تاریخ ات واقفیِّ
داننههد.  مههی افکنههی در امامههت امهام رضهها بعهدی را سههاخته سههران ایهن فرقههه و بههه منظههوِر شهبهه

 نویسد: چی می شانه
کهه  چنین احتمال می هم ه باشد  که این روایات ساخته و پرداخته سران واقفیِّ رود 

کهه به منظور مستند ،لوه دادن اقوال خویش دس کار زده باشند؛ چنان  ت به این 
کید می که تَ ، همهان مههدِی قهائم بهن ،عفهر  کنند موسهی در خصوص روایاتی 
  95ها هستیم. است، شاهد این ،عل و تحری 

 نویسد: نیا نیز می توحیدی
کههه ایههن حههدیث، سههاخته و  بررسههی محتههوای ایههن خبههر )المههام...( نشههان مههی دهههد 

  96پرداخته واقفیان است.
کههه مههی در پاسهخ تههوان آن را متهَثر از نقههدگرایی یهها خردگرایههی افراطههی در  بههه سههخنان یههاد شهده 

هه در مهواردی بهه ،عهل و سهاخت روایهت  گر چه سران واقفیِّ که ا گفت  دوره معاصر دانست، باید 
آیههد.  نیههز یکهی از آن مهوارد باشههد، صهحیح بهه نظههر نمهی« المهام...»کههه روایهت  پرداختنهد، امها این

ه مرتکب شدند، نه ،عل این روایت، بلکهه تغییهر مخاطهب اصهلی روایهت از چه بزرگان وا آن قفیِّ
کههارم بههه عمههوم شههیعیان بههه منظههور ارائههه تفسههیری نادرسههت، و معرفههی آن بههه عنههوان  امههام 

کهه پها از در اختیهار داشهتن احادیهث  چنهان علمتی از علمات شناسهایی امهام بعهدی بهود. آن
کهارم ند، و مصداق آن را از امام عصر ها زد قائم و مهدی دست به تحری  آن  بهه امهام 

گرنه مسَله مهدویت توسط آنان ،عهل نشهده بهود. پها نمهی کردند؛ و  کهه  تبدیل  تهوان پهریرفت 
، ساختگی و بهدون پیشهینه بهوده باشهد. از طرفهی محهدثان و بزرگهان شهیعی «المام...»حدیث 

کرده آن بی که هسهت، اخهتلف  اند. آن و پریرفته  که اصل این روایت را ردِّ نمایند، آن را نقل  چه 
 از بیان آن است.  بر سر معنای روایت و چیستی مقصود امام صادق

                                                   
ه. »95  .68، ص«واقفیِّ
 .27، ص«بررسی تحلیلی تاریخ نگارِی روایی امامیه تا نیمذ قرن پنجم هجری. »96
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 نتیجه
هههه، بخشهههی از وصهههیت شخصهههِی امهههام « المهههام لیغسهههله ال المهههام»روایهههِت  در منهههابع امامیِّ
کههارم صههادق ههه بههه ایههن سههخن، عمومیههت دادنههد و  بههه فرزنههدا امههام  اسههت. سههران واقفیِّ
کارممخا سهل امهام پیشهین را توسهط امهام طب آن را نه امام  ، بلکه همه شیعیان دانسته، غ 

کردنههد و در پرتههو ایههن تحریههِ  معنههایی بههه تتههعی  امامههت امههام   بعههدی نشههانه امامههت معرفههی 
گههرر زمههان بهها رویکردهههای معنههایی متعههددی روبههه رضهها رو شههد؛  پرداختنههد. ایههن روایههت در 

اثبههات امامههت بهها حتههور فیزیکههی، رویکههرد امامیههان نخسههتین بههه  ماننههد: رویکههرد واقفیههه بههرای
کفایِت فرمان، اذن و رضهایت امهام بهه عمهل دیگهران از حتهور فیزیکهی. رویکهرد و،هوب حتهور 
هرچند به شکل مهاورایی و پنههانی در قهرن دوازدههم. در رویهارویی ایهن رویکردهها برخهی ضهمن 

کردند و برخی دیگر اصل خبر را ساخته و پریرا اصل خبر از ارهار نظر درباره رویکردها پ رهیز 
ه برای مقابله با امام رضا که سخن اخیر صحیح به نظر نمی پرداخته واقفیِّ  آید.  شمردند، 

 کتابنامه
ه للمههام علههی   اثبههات _ حسههین مسههعودی )منسههوب(، قههم:  بههن  ، علههی طالههب  ابههی بههن  الوصههیِّ

 ق.1426انصاریان، 
ستری، احقاق الح  _  تا. نا، بی ،ا، بی بی، نوراهلل ت 

کنگره شیخ مفید،   ، محمداألرشاد _  ق.1413بن محمد بن نعمان، قم: 
السهلمیه،  حسن طوسی، تهران: دارالکتهب  بن  ، محمد اْلستبصار فی ما اختل  منه األخبار _

 ق.1390
، محمهد بهن حسهن عهاملی، تحقیه : موسسهذ آل استقصاء اْلعتبار فی شهرم تههریب الحکهام _

 ق.1419، البیت  : آل، قمالبیت 

 ق.1414قم: دارالثقافذ،    ، محمد بن حسن طوسی،األمالی _
کنگره  ، محمد األمالی _  ق.1413مفید،   شیخ بن محمد بن نعمان، قم: 

 ق.1417یحیی بلذری، بیروت: دارالفکر،  بن  ، احمد الشراف  انساب _
رر اخبهههار الئمهههذ الطههههار _ مجلسهههی، تههههران: اسهههلمیه،  ، محمهههد بهههاقربحهههار النهههوار الجامعهههذ لهههد 

 ا. 1363
کوچهه  بصائر الدر،ات فی فتائل آل محمد _ ار، تحقیه : محسهن  ، محمد بهن حسهن صهفِّ
کتابخانه آیذ اهلل العظمی مرعشی نجفی )ره(،    ق.1404باغی، قم: 
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 ق.1387،ریر طبری، بیروت: دارالتراث،   ، محمد بنتاریخ المم و الملو  _
بههن شههبه نمیهری، تحقیهه : فهههیم محمهد شههلتوت، قههم: دارالفکههر، ، عمهر تهاریخ المدینههذ المنههور، _

 ق.1410

 تا. خبی یعقوب، بیروت: دار الصادر، بی  ، احمد بنتاریخ الیعقوبی _
، احمهد بهن علهی خطیهب بغهدادی، تحقیه : مصهطفی عبهدالقادر عطها، بیههروت: تهاریخ بغهداد _

 ق.1417دارالکتب العلمیه، 

 ق.1418رضی،   ،وزی، قم: شری  بن  بن قزاوغلی سبط  ، یوس  الخواص  ترکر، _
، محمهههد بهههن حسهههن طوسهههی، تحقیههه : حسهههن موسهههوی خرسهههان، تههههران: تههههریب الحکهههام _

 ق.1407دارالکتب السلمیذ، 
،ال _ ی، تحقی : بشهار عهواد معهروف،   ، یوس تهریب الکمال فی خسماء الرِّ بن عبدالرحمن مزِّ

 ق.1400بیروت: موسسذ الرسالذ، 
 ا.1382جلسی، قم: سرور، ، محمد باقر م،لء العیون _
بن احمهد بحرانهی، تحقیه : محمهد تقهی ایروانهی و سهید عبهدالرزاق  ، یوس  الحدائ  الناضر، _

 ق.1405مقرم، قم: النشر السلمی، 
،  البیت بن محمد مغربی، تحقی : آص  فیتی، قم: موسسذ آل  ، نعماندعائم اْلسلم _

 ق.1385
ئههل المامههذ _ قیهه : الدراسههات السههلمیذ البعثههذ، قههم: البعثههذ، تح  محمههد بههن ،ریههر طبههری،  ،دل

 ق.1413
جوم _  ا.1381)تر،مه نفا المهموم(، تر،مه ابوالحسن شعرانی، قم: هجرت،  دمع السِّ

هههی _ هههی، مشههههد: دانشهههگاه مشههههد،  الر،هههال(، محمهههد بهههن  )اختیارمعرفهههذ  ر،هههال الکشِّ کشِّ عمهههر 
 ا.1348

 ا.1365سلمی، ، احمد بن علی نجاشی، قم: موسسذ النشر الر،ال النجاشی _

کرمهههانی، روضههذ المتقهههین فهههی شهههرم مههن ل یحتهههره الفقیهههه _ ، محمهههد تقههی مجلسهههی، تحقیههه : 
کوشان ور،   ق.1406اشتهاردی و طباطبایی، قم: 

الههدین عبدالحمیههد،  هشههام حمیههری، تحقیهه : محمههد محههی بههن   ، عبههدالملکالسههیر، النبویههذ _
 ق.1383قاهره: صبیح و اولده، 

الههههدی، تحقیههه : سهههید عبهههدالزهراء الحسهههینی  بهههن حسهههین علهههم ، علهههی الشهههافی فهههی المامهههذ _
 ق.1410،  الخطیب، تهران: موسسذ الصادق
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ه، شرم الکافی _  ق.1382، محمد صالح مازندرانی، تهران: مکتبذ السلمیِّ
الحدیههد، تحقیهه : محمههد ابوالفتههل  ابههی   اهلل ابههن ، عبدالحمیههد بههن هبههذشههرم نهههج البلغههه _

کتابخانه آیذ   ق.1404اهلل العظمی مرعشی نجفی )ره(، ابراهیم، قم: 
بهههن عبهههداهلل حسهههکانی، تحقیههه : محمهههد بهههاقر  ، عبیهههداهلل شهههواهد التنزیهههل لقواعهههد التفتهههیل _

ذ،   ق.1411محمودی، قم: مجمع الحیاء الثقافذ اْلسلمیِّ
 تا. سعد، بیروت: دارصادر، بی ، محمد بن الطبقات الکبری _
 ق.1378تهران: نشر ،هان،  علی صدوق،  بن ، محمد  عیون اخبار الرضا _
رموی، قم: دارالکتاب،  ، ابراهیم الغارات _  ق.1410بن محمد ثقفی، تحقی : محدث ا 
 ق.1411، محمد بن حسن طوسی، قم: دارالمعارف السلمیذ، الغیبذ _
 تا(. ، احمد بن علی عسقلنی، بیروت: دارالمعرفذ، )بیفتح الباری _

 ق.1411علی شیری، بیروت: دارالضواء،  اعثم، تحقی :  ، احمد بن علی ابنالفتوم _
ذ فی معرفذ الئمذ _ اغ، قم: دارالحدیث،  بن محمد ابن ، علی  الفصول المهمِّ  ق.1422صبِّ
ههاری و محمههد آخونههدی، تهههران: الکههافی _ کبههر غفِّ کلینههی، تحقیهه : علههی ا ، محمههد بههن یعقههوب 

ه،   ق.1407دارالکتب السلمیِّ
کنگر،کتاب الطهار، _  ق.1415،هانی بزرگداشت شیخ انصاری،  ، مرتتی انصاری، قم: 
بههن عیسههی إربلههی، تحقیهه : احمههد حسههینی، قههم:   ، علههی کشهه  الغمههذ فههی معرفههذ الئمههذ _

 ق.1421رضی، 
از قمی، قم: بیدار،   ، علیکفایذ الثر فی النص علی الئمذ الثنی عشر _  ق.1401بن محمد خزِّ
کبههر غفههاری، تهههران: ، محمههد بههن علههی صههدوق، تحقیهه : عکمههال الههدین و تمههام النعمههذ _ لههی ا

 ق.1395اسلمیه، 
رمههوی، قهههم: دارالکتهههب السهههلمیه، المحاسههن _ ، احمهههد بهههن محمههد برقهههی، تحقیههه : محهههدث ا 

 ق.1371
ههی، تحقیهه : مشههتاق مظفههر، قههم: النشههر السههلمی،  ، حسههن مختصههر البصههائر _ بههن سههلیمان حلِّ

 ق.1421
ان: دارالکتهههب ، محمهههد بهههاقر مجلسهههی، محقههه  هاشهههم رسهههولی محلتهههی، تههههرمهههرآ، العقهههول _

 ق.1404السلمیه، 
حسهههین مسهههعودی، تحقیههه : خسهههعد داغهههر، قهههم:  بهههن  ، علهههی الهههرهب و معهههادن الجهههوهر  مهههروج _

 ق.1409دارالهجر،، 
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صهههنِّ  _ ،ههها:  الهههرحمن العظمهههی، بهههی بهههن همهههام صهههنعانی، تحقیههه : حبیهههب  ، عبهههدالرزاق الم 
 تا. المجلا العلمی، بی

کبههر غفههاری، قههم: النشههر السههلمی، ، محمههد بههن علههی صههدوق، تحقیهه : معهانی األخبههار _ علههی ا
 ق.1403

، محمههد مهههدی نراقههی، تحقیهه : موسسههه علمههه وحیههد معتمههد الشههریعذ فههی احکههام الشههریعذ _
کنگر، بزرگداشت نراقی،  ق.1422بهبهانی، قم: 

 م.1995عبداهلل حموی، بیروت: دارصادر،  بن  ، یاقوت البلدان  معجم _
،ها: دار احیهاء  ی، تحقی : حمهدی عبدالمجیهد، بهیبن احمد طبران ، سلیمان المعجم الکبیر _

 تا. التراث العربی، بی
 تا. بن حسین اصفهانی، بیروت: دارالمعرفذ، بی ، علی مقاتل الطالبیین _
الههدنیا، قههم:  محمههد ابههن ابههی   بههن ، عبههداهلل  طالههب بههن ابههی  مقتههل المههام امیرالمههامنین علههی  _

ه،   ق.1411مجمع الحیاء الثقافذ السلمیِّ
، محمد باقر مجلسی، تحقی : سهید مههدی ر،هایی، قهم: لذ األخیار فی فهم تهریب األخبارَم  _

 ق.1406کتابخانه آیذ اهلل العظمی مرعشی نجفی )ره(، 
مههه،  شهههر بههن علههی مازنههدرانی ابههن  ، محمههدطالههب ابههی  آل  مناقههب _ آشههوب، قههم: انتشههارات علِّ

 ا.1379
الدین موصلی، بیهروت:  لعظیم(، عمر بن شجاه )النعیم المقیم لعتر، النبَ ا مناقب آل محمد _

 ق.1424العلمی، 
 ق.1423بن محمد مغربی، بیروت: العلمی،   ، نعمانالمناقب و المثالب _
غهههروی، قهههم: مجمهههع اندیشهههذ اسهههلمی،  ، محمهههد ههههادی یوسهههفی السهههلمی  التهههاریخ موسهههوعذ  _

 ق.1417
کتابالنجعذ فی شرم اللمعذ _  ق.1406شی صدوق، فرو ، محمد تقی شوشتری، تهران: 

ذ، نفا المهموم _ یِّ  ق.1421، عبات بن محمد رضا قمی، نج : مکتبذ الحیدر
د رضههی، تحقیههه : صهههبحی صهههالح، قهههم: دارالهجهههر،، البلغهههه نهههج  _ ، محمهههد بهههن حسهههین سهههیِّ

 ق.1414

 ق. 1417غروی، قم: النشر السلمی،  ، محمد هادی یوسفیوقعذ الط  _
ِی روایی امامی» _ نیها،  ، روم اهلل توحیهدی«ه تا نیمذ قرن پنجم هجریبررسی تحلیلی تاریخ نگار

 .4، ا16ا، سال1394، نامه تاریخ اسلم فصل
ه» _  .3، ا6ا، سال1384، نامه تاریخ اسلم فصلچی،  زاده شانه ، حسن حسین«واقفیِّ




