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چکیده
شماری از احادیث امامیه به این مطلب اشهار ،دارنهد کهه غسهل امها پیشهین را فقهط امها

پس از او باید انجا دهد .از گا های مهم برای پژوهش دربار ،این احادیهث ،دسهتهبنهدی
و گونهشناسى آنهاست تا نقاط ضعف و وت آنها را بهتر بشناسیم و ارزیابى د ی تری

نسههبت بههه آنههها انجهها دهههیم .در ایههن مقالههه ،ایههن روایههات از سههه ،هههت تقسههیمبنههدی
شد،اند :اضطراب ذکهر غسهل در آنهها ،داشهتن نشهانهههای ،عهل و اشهار ،بهه بقیهه اعمهال
تجهیش غیر از غسل .با د ت در این تقسیمبندیها آشکار شد که رینههههای مهمهى بهرای
هودن شهماری از آنهها
عد اعتماد ما به روایات غسل و،ود داردو چرا که احتمال ،على ب ِ
بسیار باالست و شماری نیش دارای دو نقل متفاوت هستند که اشار ،به مسبله غسل تنهها

در یکى از این دو نقل و،ود دارد .همچنین در تعداد فراوانى از این روایهات ،برخهى از امهور
د
دیگر تجهیش ،مانند تکفین یا نماز میهت و ...نیهش الشامها توسهط امها  ۷دانسهته شهد ،اسهت
ِ
که آشکارا با وا ع تاریخى تجهیش معصومان :مخالفت دارد.
کلیدواژهها :فقه الحدیث ،روایات غسل اما  ،نشانههای امامت ،وا فیه.

مقدمه

شماری از احادیث  -که از آنها با تعبیر «روایات غسل اما » یاد مىکنیم  -تب کید دارند که

غسل امها ِ پیشهین تنهها بایهد توسهط امها ِ پهس از او انجها شهود .شهماری از عالمهان امامیهه ایهن
ِ
ّ
مسههبله را ی ه اعههد ،مسههلم و ،ههزو نشههانههههای امامههت دانسههتهانههد .بهها چنههین تفسههیری از ایههن
مسبله ،در احبات امامت اما رضا و اما ،واد ۸با شبهاتى رو به رو خواهیم شدو چرا که ایهن

 .1دانشجوی کارشناسى ارشد دانشگا ،تهران ،پردیس فارابى (.)khorasani.m.afi@gmail.com

حضههور ایشههان آسههان نیسههت .از سههوی دیگههر ،ناسههازگاری مضههمون ایههن روایههات بهها گههشارشهههای

گونههاگون رسههید ،در بههار ،وا ههع تههاریخى تجهیههش معصههومان:

ناگریش از از انجا پژوهشى ،دی دربار ،این روایات هستیم.

ابههل تبمههل اسههت .از همههین روی،

از ای ههن رو ،نگارن ههد ،ته ه ش ک ههرد ،اس ههت در مق ههاالتى ،ب ههه ط ههور ،داگان ههه ای ههن روای ههات را از

،نبههای گوناگون بررسى نماید که برخى از آنها تا کنون به چها
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دو اما هنگا شهادت پدران خویش در فاصله بسیار دوری از ب داد و طوا بود،اند و احبات

رسهید ،و در پیشهینه بهه آن

اشار ،خواهد شد .از گا هایى که باید برای این پژوهش برداشت ،دسهتهبنهدی و گونههشناسهى

ایههن روایههات اسههت .دسههتهبنههدی ایههن روایههات از ،نبههههههای گونههاگون باعههث مههىشههود شههناخت

عمی تری نسبت به آنها به دست آوریم و بتهوانیم بهه نقهاط ضهعف و هوت آنهها پهى بهرد ،،بهه

سوی داوری وا عبینانهتر دربار ،آنها گها بهرداریم .در ایهن مسهیر ،در ایهن مقالهه از سهه ،نبهه بهه

تقسههیمبنههدی ایههن روایههات پرداختههه شههد ،اسههت :از ،نبههه اضههطراب (دوگههانگى) و عههد آن در
اشار ،به مسبله غسل در برخى روایات ،از ،نبه داشتن نشهانهههای ،علهى بهودن یها عهد ِ آن ،از
دیگر تجهیشو یعنى نماز میت ،تکفین و تدفین.
،نبه اشار ،یا عد اشار ،به امور
ِ

پیشینه

اولین بحهث مسهتقلى کهه در بهار ،روایهات غسهل امها انجها شهد ،،رسهاله مختصهری از سهید

مرتضى= است .ایشان این گونه روایات را از بیهل خبهر واحهد دانسهته اسهت کهه بهه وسهیله آن
1

اطمینان حاصل نمىشود .همچنین ایشان مهىگو یهد کهه ا گهر چنهین اخبهاری صهحیح باشهند،
بایههد بههه معنههای اعههم اغلههب باشههند و خ ه ف آن در غسههل امهها کههارم و امهها رضهها ۸رخ داد،

اسههتو ز یههرا کسههى کههه در مدینههه اسههت ،نمههىتوانههد غسههل کسههى را کههه در ب ههداد یهها طههوا وفههات
کرد ،،انجا دهدو چرا که ،سم حقیهل نمهىتوانهد چنهین مسهافتى را در ایهن زمهان کهم طهى کنهد.

نگا ،عقلى ایشان در تحلیل این مسبله روشن است.

پس از رسالۀ پیشگفته ،ههیچ احهر مسهتقلى در بهار ،ایهن موضهوع تها زمهان معاصهر یافهت نشهد.

بیشتر بحثها به مناسبت نقل روایات «غسل اما » و یا روایاتى مرتبط با آن بهود ،اسهتو ماننهد
اشاراتى که افرادی چون شیخ صدوز ،ابن شهرآشوب ،ع مه محمدتقى مجلسى و ع مه
2

3

4

 .1رسائل الشریف المرتضى ،ج ،۳د.۱۵۷-۱۵۳

 .2به عنوان نمونه ،ر.ک :عیون أخبار الرضا ،۷ج ۱د۱۰۶-۱۰۵و کمال الدی و تمام النعمة ،ج ۱د.۷۱
 .3متشابه القرآن و مختلفه ،ج ،۱د.۲۵۳
 .4روضة المتقی  ،ج ۱د.۳۷۲-۳۷۱
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محمدبا ر مجلسى در ال به الی آحار خود به این مسبله کرد،اند.
1

شماری از فقیهان نیش با استناد به روایات غسل اما  ،برخى از روایاتى را کهه بهه نظهر مهىرسهد

معههارض بهها آنههها باشههد ،تضههعیف یهها تو،یههه نمههود،انههد .البتههه در آحههار فقهههى ،بحثههى در بههار ،ایههن

روایات ارائه نشد ،است  -چنان که آن ،ایگها ،نیهش چنهین ا تضهایى نهدارد  -امها در مهوارد ابهل
تو،هى ،تنها با اشار ،،به و،ود چنین روایاتى به آنها استدالل شد ،است.

2

در دوران معاصههر ،در برخههى آحههار بههه مناسههبت موضههوعهههای مههرتبط ،ماننههد بحههث از فر ههۀ

وا فیه ،دربار ،این مسبله نیش سخن گفته شد ،استو مانند آنچه آ های ر یهاض محمهد حبیهب
3

الناصری در کتاب الواقفیة به آن پرداخته است .در سالههای اخیهر مقالهه ارزشهمندی در ایهن
4

موضوع به لم آ ایان ابراهیم گودرزی و حسین حسینیان مقد نگاشته شد ،کهه ایهن مسهبله را

از منظههر وا ههع تههاریخى و برداشههتهههای مختلههف از آن بررسههى نمههود ،اسههت .ایههن مقالههه پههرارج،
5

ت ش نیکویى برای فهم بهتر این روایات است ،اما اشکاالت و کاستىههایى دارد کهه نگارنهد،

ت ش داشته کرد ،،ضمن مقاالت گوناگونى آنها را برطرف سازد و به مواردی که تا کنون به آن
 .1به عنوان نمونه ،ر.ک :بحار األنوار ،ج ،۵۰د۳۲و مرآة العقول ،ج ،۳د۳۵۴و مالذ األخیار ،ج ،۲د.۴۹۵

 .2به عنوان نمونهه ،ر.ک :الحدائق الناضرة ،ج ،۳د۳۹۱و مستمس
د.۳۵۴

العهروة ،ج ،۴د۸۹و موسهوعة اإلمهام الخهوئی ،ج،۸

 .3فر ه وا فیه ،فر ههای از شهیعه هسهتند کهه بهر امامهت امها کهارم ۷تو هف کهرد،انهد و امامهت امها رضها ۷را ناذیرفتههانهد
(فرق الشیعة ،د۱۳۱و مقاالت اإلسالمیی  ،د۲۸و الفصول المختارة ،د۳۱۴و المغنی فی أبواب التوحیهد و العهدل،

ج ،۲۰د۱۸۱و الملل و النحهل ،ج ۱د۱۹۸و الحهور العهی  ،د .)۱۶۴فتنههای کهه توسهط ایهن فر هه در میهان شهیعیان
ایجاد شد ،از بزر ترین فتنههایى است که شیعه به خود دید ،استو چرا که سران این ،ریان انحرافى ،از بزرگهان شهیعه
و وک ی اما کارم ۷بود،انهد .گفتهه مهىشهود انگیهش،ههای مهادی ایهن وکه در غصهب امهوال و و،وههات بر،هایمانهد ،از
اما کارم ۷از عوامل پیدایش این فر ه بود ،است (رجال الکشی ،د .)۴۶۸ ،۴۶۷ ،۴۵۹ ،۴۰۴یکى از مسائلى که این

فر ه بر آن تب کید مىکرد ،و بدین وسیله درصدد ایجاد شبهه در امامت اما رضا ۷بود ،است ،اصرار بهر مسهبله انحصهار

غسل اما توسط اما بعدی است (رجال الکشی ،د)۴۶۴و چرا که اما رضا ۷هنگا شهادت پدر خهویش در مدینهه

بود ،و فرسنگها از ب داد دور بود،اند .از مجموع گشارشها دربار ،این فر ه ،بر مىآید که مسبله غسل امها مهىتوانسهته بهه
سهود ایهن فر هه باشهد .در بهار ،ته شههای ایشهان در ایهن زمینهه مهىتهوان بهه ایهن نمونهه اشهار ،کهرد :در برخهى از منهابع وا فیههه
حدیثى به اما صادز ۷نسبت داد ،شد ،است که اگر غیر از اما بعدی ،کسى تجهیش اما پیشین را انجها دههد ،کهور
خواهد شد (الغیبة ،د ،۵۷به نقل از یکى از منابع وا فه نوشته أبو محمد على بن أحمد العلوی الموسوی).

 .4الواقفیة ،د.۹۸-۹۵
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 .5عنهوان ایهن مقالههه« ،بازشناسهى حههدیث االمها ال ی سههله اال االمها در گفتمههان وا فیهه و امامیههه» اسهت کههه در مجلهه علههوم
حدیث ،سال ،۲۲شمار ۴،به چا

رسید ،است.

روایاتى است که به گونهای به آن اشار ،کرد،اند که پیشتر در مقالهای به انجا رسید ،است.
پس از بررسى عمی ت

ت

گا ،آن است کهه از بهاال بهه مجموعهه ایهن روایهات
این روایاتِ ،

بنگریم و نکهاتى را کهه از ایهن را ،بهه دسهت مهىآیهد ،بررسهى کنهیم .یکهى از نکهاتى کهه بها نگهاهى

کلهى بههه ایهن روایههات بهه دسههت مهىآیههد و در هههیچ منبعهى تهها کنهون بههه آن پرداختهه نشههد ،اسههت،
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تو،ههه نشههد ،،بپههردازد .اساسههىتههرین گهها در پههژوهش ایههن مسههبله ،بررسههى سههندی و داللههى تمهها

1

دستهبندی این روایات از ،هتهای گوناگون و تحلیل مقایسهای و گونهشناختى آنهاست.

چنان که گذشت ،دستهبندی گونهشناسانه مىتواند شناخت عمی تری از ایهن روایهات بهرای

ما حاصل نماید و برخى نک اتى را که تا کنهون در بهار ،ایهن روایهات م فهول بهود ،،آشهکار نمایهد تها
بدین وسیله بتوانیم ارزیابى د ی تری از آنها داشته باشیم.

گونهشناسی احادیث «اإلمام ال یغسله إ ال اإلمام»
گونۀ اول .احادیث دارای دو نقل متفاوت

در بعضى از این احادیث ،دو روایت مختلف برای ی

حدیث واحد و،ود دارد ،اما اشهار،

به مسبله غسل تنها در یکى از آنها است .با و،ود این اضطراب (دوگانگى) ،دیگر ایهن دسهته
هود اشهار،
از روایات ،شایستگى استناد برای احبات مسبله غسهل را نخواهنهد داشهتو چهرا کهه نب ِ

نقل حدیث ،باعث کاهش وحوز و اطمینان ما نسبت به آن مىشود.
به آن در یکى از دو ِ

نمونۀ اول :حدیث غسل اما کارم ۷توسط اما رضا ۷در مدینه به صورت زند ،و پیش

از حرکت ایشان به سمت زندانهای هارون .در روایت کلینى از این حدیث بهه مسهبله غسهل
د
اشار ،شد ،،اما در روایت شیخ صدوز این بنهد از روایهت اصه و،هود نهدارد .شهایان ذکهر اسهت
2

که سند کلینى و صدوز هر دو در سه راوی آخر منتهى به اما  ۷مشترک هستند .بنهابراین،
3

روشن است که این دو ،در وا ع ،ی

حدیث واحد بود،اند.

ٌ
 .1این مقاله به لم نگارند ،است و عنوان «ت سیل اإلما کع مة لإلمامهة ،دراسهة فهى الروایهات اإلمامیهة» دارد کهه بخهش اول

آن (بررسى شش روایت) در شمار ۵۳ ،و بخش دو (بررسى هشت روایت دیگر) در شمار ۵۴ ،مجله االجتههاد والتجدیهد

(بیروت) به چا رسید ،است.
ٌ
 .2الکههافی ،ج ،۲د۸۲و عیههون أخبههار الرضهها ،ج ،۱د۲۳و ر.ک« :ت سههیل اإلمهها کع مههة لإلمامههة ،دراسههة فههى الروایههات
اإلمامیة» ،القسم الثانى ،د(۱۷۶الروایة التاسعة).

 .3یعنى سلسله سند در هر دو این گونه است :ابو الحکم اْرمنى از عبد ا بهن إبهراهیم الجعفهری از یزیهد بهن سهلیط از امها
کارم۷و اگرچه کلینى ی

راوی دیگر هم در عرض عبد ا الجعفری ذکر مىکند.
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نمونۀ دوم :حهدیث رفهتن امها ههادی ۷بهه ب هداد بهرای غسهل امها ،هواد .۷در اإلمامهة و
التبصرة و الثاقب فی المناقب اشار ،به غسل آمد ،است ،اما در روایهت بصائر الدرجات و إثبات
الوصیة اشار،ای به غسهل نشهد ،اسهتو بها ایهن کهه روایها ِت همهۀ ایهن منهابع در وا هع یه روایهت
1

هستند .نگارند ،در ،ایى دیگر به تفصیل دربار ،علت واحد بودن آنها سخن گفته است.

2

نمونۀ سوم :حدیث مسیب بن زهیر در بهار ،شههادت امها کهارم .۷در ایهن حهدیث ،فقهط
3

روایههت شههیخ صههدوز تصههریح مههىکنههد کههه امهها رضهها ۷متههولى غسههل پههدر شههدند ،امهها از رهههور

نقلهای دیگر این حدیث ،چنین چیشی بر نمىآید.

4

با دیدن این موارد ،این پرسهش بهه ذههن نگارنهد ،رسهید :آیها ایهن مطلهب بهدان معناسهت کهه

،ر یهانى در میهان عالمهان و راو یهان و،هود داشهته اسهت کهه  -بنها بهه دالیلهى کهه چنهدان بهرای مها
 .1ر.ک :بصائر الدرجات ،ج ۱د۴۶۷و اإلمامة و التبصرة ،د۸۵و اثبات الوصیة ،د۲۲۹و الثاقب فی المناقب ،د.۵۰۹

نگارند ،در مقاله «ت سیل اإلما کع مة ،»...القسم الثانى ،د( ۱۸۴الروایهة الثانیهة عشهر ) بهه تفصهیل دربهار ،ایهن روایهت
سخن گفته است.

 .2در روایت بصائر الدرجات و اثبات الوصیة فقط سخن از آ گاهى یافتن فوری اما هادی از شهادت پهدر خهویش در ب هداد
اسهت و اشهار،ای بهه رفهتن اعجازگونهۀ ایشهان بهه ب هداد بههرای تجهیهش پهدر نیامهد ،اسهت .همچنهین در برخهى نقهلههای ایههن
حدیث ،آن را به اما ،واد به ،ای اما هادی ۸نسبت داد،اند .برای آ گاهى تفصیلى از تفهاوتههای دیگهری کهه بهین

نقل این دو منبع با نقهل االمامة و التبصهرة هسهت و علهت آن کهه ایهن روایهتهها یکهى دانسهته شهد (ر.ک« :ت سهیل اإلمها

کع مههة ،»...القسههم الثههانى ،د ،۱۸۴الروایههة الثانیههة عشههر ) .شههایان ذکههر اسههت :مههراد از ایههن کههه گفتههه شههد ایههنههها روایههت
واحدی هستند ،این نیست که راوی آنهها یکهى اسهت .بلکهه منظهور ایهن اسهت کهه همهه ایهن روایهتهها دربهار ،یه

وا هع

(رویداد) خار،ى سخن مهىگوینهدو یعنهى ههر دو در بهار ،امها ههادی ۷و ضهیه واحهدی اسهت کهه مربهوط بهه ایشهان بهود،

استو اگر چه دو راوی مختلف ،آن را نقل کرد،اند.

 .3الهدایة الکبری ،د۲۶۴و عیون أخبار الرضا ،۷ج ،۱د۱۰۴و دالئهل اإلمامهة ،د۳۱۵و عیهون المعجهزات ،د.۱۰۵

برای آ گاهى بیشتر ،ر.ک« :ت سیل اإلما کع مة ،»...القسم الثانى ،د( ۱۸۶الروایة الثالثة عشر )
ّ
 .4چرا که در منابع دیگر ،مسیب این گونه دربار ،تجهیش اما کهارم سهخن مهىگویهد« :فهو ا لقهد رأیهتهم بعینهى و ههم یظنهون
ّ
أنهههم ی سههلونه و یحنطونههه و یکفنونههه و أیههدیهم ال تصههل إلیههه و ال یصههنعون بههه شههیئا و هههو م ّسههل محه ّهنط مکفههن» (دالئههل

اإلمامة ،د .)۳۱۵شبیه همین واژ،هها در عیون المعجزات ،د۱۰۵و الهدایهة الکبهری ،د ۲۶۷نیهش آمهد ،اسهت .از ایهن
د
عبارت ،لزوما بر نمىآید که اما رضا ۷متولى غسل پدر شد،اند .تنها مىگوید کسهانى کهه بهه رهاهر مشه ول غسهل امها
کههارم ۷بودنههد ،در وا ههع ایههن کههار را نمههىکردنههد و تنههها چنههین تصههوری را داشههتهانههد و در حقیقههت ،تجهیههش توسههط کسههان

دیگری  -که در متن بهه آنهها اشهار ،نشهد ،،و شهاید فرشهتگان یها  ...بهود،انهد  -انجها مهىشهد ،اسهت .البتهه در فقهر،ههای
پیشین روایت ،ذکر شد ،است که اما رضا ۷در هنگا احتضار اما کارم ۷به ب داد آمد،اند و مسیب هم ایشهان را

مههىبینیههد .امهها مسههیب مههىگو یههد :حههم لههم ازل حتههى ضههى و عههاد [غههاب] ذله

الشههخصو یعنههى مسههیب مههىگویههد :پههس از

شهادت اما کهارم ۷آن شهخص (یعنهى امها رضها )۷رفهت .در ایهن ،ها ،مسهیب ،اشهار،ای بهه بازگشهت ایشهان بهرای
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غسل در سهخن خهود نمهىکنهد .بنهابراین ،بها دیهدن عبهارت و سهیاز آن ،نمهىتهوان رههور آن را بهه معنهای ایهن دانسهت کهه

غسل توسط اما رضا ۷انجا شد ،است .بله ممکن است در حد ِاشعار آن را بپذیریم ،اما چیشی را حابت نمىکند.

ردپاهای این مسبله در نقلهای خود دست مهىزد،انهد؟ امها بایهد گفهت ایهن مهوارد بهه انهداز،ای

نیست که چنین ادعایى را احبات کنهد .از سهوی دیگهر ،تحلیهل و هوع چنهین اضهطرابى در نمونهۀ دو
د
چندان سخت نیستو چرا که سند دو روایت این حدیث کام بها یکهدیگر تفهاوت دارد و در چنهین
حهالى ،و هوع ز یهاد ،و نقصههان در نقهل بهه معنهها و  ...امهر غریبهى نیسههتو بهه عنهوان مثههال ،مهىتهوان ایههن

تحلیل گونهشناختی روایات غسل امام

روشن نیست  -از نقل احادیث مشتمل بر مسبله غسل ،پرهیش داشتهاند و بهه حهذف و سانسهور

گونه احتمال داد کهه معنهای اصهلى در حهدیث ،همهان علهم پیهدا کهردن امها ههادی ۷بهه شههادت

پدرشان در همان لحظه شهادت بود ،است با اینکه فرسنگها دورتر از ب داد بهود،انهد .ایهن معنهای
اصههلى حههدیث در هههر دو روایههت و،ههود دارد ،امهها اط عههات دیگههر ،چیشهههایى بههود ،کههه ی ه

راوی بههه

حف آن در ذهن خود اهتما بیشتری داشته ،و این باعث شهد ،کهه وی حهدیث را بهه طهور کامهل بها
،شئیات بیشتری نسبت به دیگری نقل کند .یا این که مهىتهوان گفهت راوی در نقهل برخهى ،شئیهات
د
دچار اشتبا ،شد ،و چیشهایى (مث غسل) را افزود ،است.

اما در نمونۀ اول ،تحلیل ضیه به این آسانى نیستو چرا که شهیخ صهدوز گههگها ،،در نقهل

روایههت ،به هه خ ههاطر آسههان ت ههر ش ههدن معن ههای آن یهها ب ههه خ ههاطر بههول نداش ههتن آن فق ههر ،از روای ههت و

مخالفتش بها فتهوای ایشهان و یها بهه ههر دلیهل دیگهری ،تصهرف کهرد ،یها از نقهل فقهر،ای از حهدیث
د
1
پرهیش مىکرد ،استو چنان که شماری از محققین به ایهن امهر تصهریح کهرد،انهد .احتمهاال ایهن
کار به خاطر برداشت ایشان از روایات نقل به معنا بود ،است .به هر روی ،بایهد گفهت در اینجها
نیش این احتمال و،ود دارد که شیخ صدوز معتقد بود ،است کهه امها رضها ۷امها

کهارم۷

را در همان ب داد غسل داد،اند ،نه در مدینهو چنانکه وی ایهن مطلهب را در عیون اخبار الرضا

روایت کرد ،است .پس شاید به خاطر تنافىای که بین این روایتها احسهاا کهرد ،و تهر،یح
2

روایت غسل در ب داد ،در هنگا نقل ایهن حهدیث ،آن فقهر ،مر بهوط بهه غسهل امها کهارم ۷در

مدینه را ذکر نکرد ،است .اما این بهه معنهای عهد اعتقهاد شهیخ صهدوز بهه اصهل مسهبله غسهل
نیستو چنانکه خود وی در ،ایى دیگر برای بط ن امامت اسهماعیل ،فرزنهد امها

صهادز۷

به همین مسبله غسل استدالل نمود ،است .پس به نظر مىرسد او به اصل مسبله غسهل بهاور
3

 .1روضة المتقی  ،ج ،۳د ۱۸۰و د۱۴۴و ج ،۸د ۱۰و د۵۶۸و کتهاب نکهاح ،ج ،۱۲د۴۲۳۸و ج ،۶د۱۸۷۸و ج،۱۴
د۴۷۳۶و تأمالت حول الکتب األربعة ،د.۳۲۳

 .2عیون أخبار الرضا ،ج ،۱د.۱۰۴

 .3کمال الدی و تمام النعمة ،ج ،۱د.۷۱
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داشتهو گر چه شاید تفسیر خاصى از آن داشته است که در ،ای خود شایسته بررسى است.

در اینجا احتمال دیگری نیش هستو این که اخت ف بین روایت کلینهى و صهدوز بهه خهاطر

نقل به معنا باشدو چرا که سهند ایهن دو ،ا گهر چهه از ابهو الحکهم ارمنهى تها امها یکهى اسهت ،امها از
کلینههى و صههدوز تهها ابههو الحکههم متفههاوت اسههت .پههس ایههن احتمههال بههه و،ههود مههىآیههد کههه ایههن

افراد متفاوت در دو سند روی داد ،باشدو چنانکه شاید بتوان
اخت ف توسط بعضى از همین ِ

مؤید دیگری نیش برای این احتمال ذکر کرد و آن این است که اخت ف بین ایهن دو روایهت فقهط

در همین فقر ،نیست ،بلکه شماری از تفاوتهای دیگر نیش از آغاز تا پایان حدیث بهین ایهن دو

روایت هستو مانند اخت ف در ذکر می د اما رضا ۷و  ،...بهه گونههای کهه در مجمهوع بعیهد
است این حجم از تفاوتها به خاطر تصرف شیخ صدوز باشد.

1

اما در اینجا رینه دیگری نیش و،ود دارد که با تو،ه بهه آن ،دیگهر معنها نهدارد احتمهال بهدهیم

ک ههه ش ههیخ ص ههدوز دس ههت ب ههه سانس ههور ای ههن اع ههد ،زد ،باش ههد .آن احتم ههال ،ای ههن اس ههت ک ههه

در بههار ،سههو  ،مههى بینههیم کههه خههود شههیخ صههدوز تنههها کسههى اسههت کههه در روایههت خههود بههه غسههل

تصریح کرد ،استو در حالى که اشار ،به غسل در روایتهای دیگر از آن حدیث به این حهد از

رهور نمىرسد.

در مجمههوع مههىتههوان گفههت کههه ایههن مقههدار از ههراین بههه هههیچ روی نمههىتوانههد حابههت کنههد کههه

،ریانى در میان عالمان امامیه و،ود داشته که دسهت بهه سانسهور ایهن اعهد ،مهىزد ،اسهت تها

،لههوی شههبهه در امامههت امهها رضهها و امهها ،ههواد ۷را بگیههرد .حتههى ا گههر فههرض کنههیم کههه شههیخ
صهدوز اشههار ،بههه مسههبله غسههل را در بهار ،اول حههذف کههرد ،اسههت ،ایههن کهار بههه خههاطر تنههافى ایههن

روایههت بهها روایههت دیگههری در بههارۀ غسههل امهها (یعنههى روایههت حضههور امهها رضهها ۷در ب ههداد بههرای
د
غسههل امهها کههارم )۷بههود ،،نههه بههه خههاطر ایههن کههه وی اساسهها بههه اعههد ،اعتقههاد ،نداشههته و

مىخواسته ردپای آن را از بین ببرد.

 .1از این ،هت از این رینه به عنوان مؤید نا بردیم که مىتوان اشکال کرد که شاید فقر،های دیگر حدیث نیش مخالف فتهوا
و دیدگا ،شیخ صهدوز بهود ،اسهت و از ایهن روی ایشهان در نقهل آنهها نیهش تصهرف یها پرهیهش نمهود ،باشهندو چنهانکهه دربهار،

اخت ف در ذکر تاریخ می د اما رضا ۷نیش ایهن بحهث را مهىتهوان مطهرا نمهود کهه آیها ایهن اخهت ف نیهش بهه خهاطر تصهرف

شیخ صدوز= اسهت یها خیهرو چهرا کهه شهاید ایشهان آن را منهافى بها روایهات دیگهر مهىدانسهته اسهتو چنهانکهه نگارنهد ،در
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،ایى دیگر مفصل توضیح داد ،است که اشار ،به می د اما رضا ۷در این حدیث با رائن و روایات دیگر تعارض دارد

(ر.ک« :ت سیل اإلما کع مة ،»...القسم الثانى ،د ،۱۷۷الروایة التاسعة).

در دو مقالههای کههه در بررسهى سههندی و داللهى احادیههث غسهل امهها توسهط نگارنههد ،نگاشههته

شههد ،،اشههار ،شههد ،اسههت کههه در بعضههى از روایههات ،ایههن امکههان و،ههود نههدارد کههه راوی بتوانههد آن
روایت را نقل کندو چرا که وی بل از آن وا عه وفات کرد ،است ،مانند روایت هرحمة بن أعین

1

که دربار ،نحو ،شهادت امها رضها ۷اسهتو در حهالى کهه هرحمهة چنهد سهال پهیش از شههادت

تحلیل گونهشناختی روایات غسل امام

گونۀ دوم .احادیثی که ممکن است جعلی باشند

اما رضا ۷وفات کرد ،است .این احتمال در روایت مسهیب بهن زهیهر نیهش ابهل اعتناسهتو
2

3

چرا که وی در روایتش چگونگى شههادت امها کهارم ۷را حکایهت مهىکنهد ،در حهالى کهه بهه

احتمههال بسههیار ز یههاد ،وی همههان مسههیب بههن زهیههر ضههبى اسههت کههه پههیش از شهههادت امهها
د
4
کارم ۷وفات کرد ،است .پس اساسا نمىتواند شهادت ایشان را نقل کند.

نگارند ،در پى آن نیست که در ایهن،ها چیهشی را بها اطمینهان بگو یهد ،امها در مجمهوع بهه نظهر

بودن ایهن دسهته احادیهث ،هوی اسهتو بهه و یهژ ،هنگهامى کهه بهه وفهات
مىرسد احتمال ،على ِ
راو یههان پههیش از وا عههه ،ایههن مطلههب را ضههمیمه کنههیم کههه سههند ایههن دو حههدیث نیههش پههر از راو یههان

مجهولالحالى است که در هیچ منبعى نامى از آنها به میهان نیامهد ،اسهتو چهه رسهد بهه ایهن
که مطلبى دربار ،توحی یا تضعیف ایشان بتوان یافت.

اگر ،على بودن این احادیث را بپذیریم ،شاید بتوان احتمال داد که ،ریانى در میان شیعه

بههود ،کههه بههه ایههن اعههد ،بههاور داشههته و شههاید بههه خههاطر غههالى بههودن و یهها  ...از هههر وسههیلهای بههرای

احبههات امامههت امامههان اسههتفاد ،مههىکههرد ،و بههرای رد شههبهه وا فههه دسههت بههه ،عههل ایههن روایههات

مههىزد ،اسههتو چنههان کههه گروهههى از غالیههان ،ابههایى از دروغ گفههتن حتههى در ایههن مسههائل نیههش
نداشتهاند ،با این که خود امامهان :بهه آن خرسهند نبهود،انهد .البتهه روشهن اسهت کهه بها و،هود
نص و راین دیگر ،نیازی به این کار برای احبات امامت ایشان نبود ،است.

دیگر تجهیز ،مانند تکفین و...
گونۀ سوم .احادیث داللتکننده به امور ِ

در میان احادیثى که به مسبله غسل اشار ،کرد،اند ،شماری هستند که بهر امهور دیگهری غیهر

 .1عیون أخبار الرضا ،۷ج ،۲د۲۴۵و دالئل اإلمامة ،د.۳۵۱

 .2تههاریخ خلیفههة به خیههاط ،د۳۱۲و المعههارف ،د۳۸۹و تههاریخ الیعقههوبی ،ج ،۲د۴۵۰و تههاریخ الطبههری ،ج ،۸د .۵۴۲در مقالههه
«ت سیل اإلما کع مة ،»...القسم الثانى ،د( ۱۷۲الروایة السابعة) به تفصیل دربار ،این موضوع سخن گفته شد ،است.

 .3عیون أخبار الرضا ،۷ج ،۱د.۱۰۴

 .4نگارند ،دربار ،این مسائل به تفصیل در «ت سیل اإلما کع مة ،»...القسم الثانى ،د ۱۸۷توضیح داد ،است.

149

علوم حدیث ،سال بیست و ششم ،شماره چهارم

از غسل نیش داللت دارندو مانند تکفهین و تهدفین و نمهاز میهت و یها بعضهى از ایهن مهوارد .شهمار،
این گونه احادیث به پن عدد مىرسد :روایت عبد الرحمن بن یحیى دربارۀ کیفیت شههادت

امهها رضهها ،۷روایههت غسههل امهها کههارم ۷بهه صههورت زنههد ،در مدینههه (کههه پههیشتههر گذشههت)،
1

دادن ام هها زم ههان؟جع؟ توس ههط ام هها
روای ههت من ههارر بط ههائنى ب هها ام هها رض هها ،۷روای ههت غس ههل ِ
2

حسههین ،۷روایههت حضههور امهها هههادی ۷در غسههل امهها ،ههواد ۷در ب ههداد (کههه پههیشتههر
3

گذشت) .دو روایت دیگر نیش هست که ممکن است بر این مطلب داللت داشته باشد ،گرچهه

داللت آنها به هوت دسهته پیشهین نیسهت :روایهت پهیشگفتهۀ مسهیب بهن زهیهر و روایهت یهاری
فرشتگان در غسل هر ی

از امامان .:در نتیجه ،باید گفت حهدود نیمهى از تمهامى مهدارک
4

این اعد ،،بر لزو امور دیگر غیر از غسل نیش در این اعد ،داللت دارند که در صهورت بهول آن

مدارک ،وارد اعد ،خواهند شد.

هودی خههود ،بهها روایههاتى کههه تنههها بههه غسههل اشههار،
ایههن دسههته از احادیههث (گونههۀ سههو ) ،بههه خه ِ

کرد،اند ،تنافى نداردو اما اگر برای لزو امور دیگر تجهیش غیر از غسل ،مانند تکفین و ...به آنها
استدالل شود ،با اشکاالتى موا،ه خواهد بودو از ،مله:

این مدارک بهرای احبهات چنهین امهر مهمهى کهافى نیسهتو چهرا کهه شهمار آنهها تنهها پهن و یها
د
نهایتهها هفههت روایههت اسههت و همگههى نیههش از ،هههتهههای گونههاگونى ،ماننههد سههند و تعههارض و...

ضعیف و یا بسهیار ضهعیف هسهتندو چنهان کهه نگارنهد ،بهه تفصهیل در بهار ،وضهعیت سهندی و

داللى ت

ت

آنها در مقالۀ پیشگفته سخن گفته است .از سوی دیگر ،ا گهر بگهوییم کهه ایهن

اعهد( ،بهه عنهوان شرط/نشهان امامهت) ،اعهم از غسهل اسهت و شهامل امهور دیگ ِهر تجهیهش ،ماننهد

نماز میت و تدفین و  ...نیش مىشود .در این صورت ،ما در مقابل تنافى بزرگى بین ایهن مطلهب
با وا

ع تاریخى تجهیش معصومان:

رار مىگیریمو چرا که گشارشهای گوناگونى هست کهه بهه

روشههنى نشههان مههىدهههد کههه حههدا ل بخشههى از تجهیههش برخههى از امامههان ۷توسههط امهها بعههدی
صورت نگرفته است .و این اخبار به انداز،ای فراواناند که بعید اسهت بتهوان آنهها را تو،یهه یها

 .1اثبات الوصیة ،د .۲۱۵ر.ک« :ت سیل اإلما کع مة ،»...القسم الثانى ،د( ۱۷۵الروایة الثامنة).

 .2رجال الکشی ،د۴۶۳و اثبات الوصیة ،د.۲۰۷ر.ک« :ت سیل اإلما کع مة ،»...القسم الثانى ،د( ۱۸۰الروایة العاشر ).

 .3تفسیر العیاشی ،ج ،۲د۲۸۱و الکافی ،ج ،۱۵د .۴۷۵ر.ک« :ت سیل اإلما کع مة ،»...القسهم الثهانى ،د( ۱۸۲الروایهة
الحادیة عشر ).
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 .4بصائر الهدرجات ،ج ،۱د۲۲۵و الخهرائج و الجهرائح ،ج ،۲د .۷۷۸ر.ک« :ت سهیل اإلمها کع مهة ،»...القسهم الثهانى،
د( ۱۸۸الروایة الرابعة عشر ).

1

گشارشهای تاریخى گوناگونى برداریم که در بهار ،امامهان مختلهف و در منهابع گونهاگون شهیعى و

سنى آمد ،است .چنان که فقیهانى که با استناد به روایات غسل دست به تبو یهل یها تضهعیف
برخهى روایههات صهحیحه زد،انههد ،در بهار ،بهها ى اعمهال تجهیههش معصهومان ،:بههه ههیچ و،ههه وارد

تو،یه نشد،اند.

2

تحلیل گونهشناختی روایات غسل امام

تبو یههل کههرد .بسههیار سههخت اسههت کههه بهها اسههتناد بههه چنههد روایههت ضههعیف ،دسههت از رههاهر

اکنون که روشن شهد کهه ایهن دسهته از روایهات را بهه خهاطر تعهارض آشهکار آن بها گهشارشههای

تاریخى نمىتوانیم بپذیریم ،پس در این حالت اطمینان ما به اصل اعد ،غسهل ،یعنهى حتهى

دربار ،لزو غسل به تنهایى نیش کاهش مىیابدو چرا که دیگهر بهرای مها ممکهن نیسهت کهه از ایهن
دسته از مدارک دربار ،لزو غسل نیش استفاد ،کنیمو زیرا در این حالت ،مجبهوریم بهین پهن تها
3

هفههت روایههت را از مجمههوع چهههارد ،روایتههى کههه بههرای اعههد ،غسههل یافتههه بههودیم ،کنههار گههذاریم و
روشن است که این مىتواند تبحیر بسشایى در کاهش اطمینان ما به اعهد ،غسهل داشهته باشهد.
هود روایههاتى کههه داللههت بههر انجهها بعضههى از اعمههال تجهیههش
گذشههته از آن کههه در میههان برخههى از خه ِ

توسههط امهها دارد ،بههه عههد لههزو برخههى دیگههر از اعمههال تجهیههش توسهط امهها تصههریح شههد ،اسههت،

 .1برای آ گاهى از برخى از منابعى که به چنین مطلبى داللهت دارنهد ،ر.ک :دربهار ،امها حسهن :۷الطبقهات الکبهری ،ج،۵

د۲۶و أنساب األشراف ،ج ،۳د۲۹۹:و مقاتل الطالبیی  ،د۸۳و تاریخ بغهداد ،ج ،۱د۱۵۰و اإلسهتیعاب فهی معرفهة
األصحاب ،ج ،۱د۳۸۹و دربار ،امها حسهین :۷أنساب األشراف ، ،ج ،۳د۴۱۰و مروج الذهب ،ج ،۳د۶۳و تهاریخ
الطبری ،ج ،۵د۴۵۵و اإلرشاد ،ج ،۲د۱۱۴و دربار ،اما کارم :۷کمال الدی و تمهام النعمهة ،ج ،۱د ۳۸و ( ۳۹دو

گههشارش مختلههف)و عیههون أخبههار الرضهها ،ج ،۱د ۹۸و د۱۰۵و اإلرشههاد ،ج ،۲د۲۴۳و دربههار ،امهها رضهها :۷مقاتههل

الطالبیی  ،د۴۵۸و در بهار ،امها ،هواد :۷مهروج الهذهب ،ج ،۳د۴۶۴و تهاریخ بغهداد ،ج ،۳د۲۶۷و الکامهل ،ج،۶

د۴۵۵و وفیات األعیان ،ج ،۴د۱۷۵و دربار ،امها ههادی :۷اثبات الوصیة ،د۲۴۳و دربهار ،امها حسهن عسهکری:۷
روایت تجهیش توسط عمهال دولهت :الکافی ،ج ،۲د۶۲۰و الهدایة الکبری ،د۳۸۴و کمهال الهدی و تمهام النعمهة ،ج،۱

د۴۳و اإلرشاد ،ج ،۲د۳۲۴و الغیبهة (طوسهى) ،د۲۱۹و رجهال النجاشهی ،د ۱۰۰روایهت تجهیهش توسهط عثمهان بهن
سعید ،نائب خاد :الغیبهة (طوسهى) ،د۳۵۶و در مقالهه «بهاز شناسهى حهدیث «االمها ال ی سهله اال االمها » در گفتمهان
وا فیه و امامیه» ،د ۱۰۷و د ۱۱۳نیش به شمار زیادی از این موارد اشار ،شد ،است.

 .2ع و ،بر منابعى که در پیشینه تحقی در بهار ،رویکهرد فقیههان در بهار ،روایهات غسهل گذشهت ،ر.ک :جهواهر الکهالم ،ج،۴
د۵۸و مهههذب األحکههام ،ج ،۳د۴۳۰و فقهه الصههادق ،۷ج ،۲د۳۶۱و مصههباح المنهههاج (کتههاب الطهههار ) ،ج،۶

د۲۴۴و سههند العههروة الههوثقی(کتههاب الطهههار ) ،ج ،۵د۱۶۰و همچنههین آ ایههان گههودرزی و حسههینیان نیههش در مقالههه
پیشگفته به اصل این مطلب اشار ،کرد،اند (ر.ک« :باز شناسى حدیث االما ال ی سله اال االما » ،د.)۱۱۷

 .3مگر اینکه ائل به «تبعهی
مجالى دیگر دارد.

داللهت» باشهیم ،امها بعیهد بهه نظهر مهىرسهد ایهن مبنها عرفهى باشهد و توضهیح دربهار ،آن نیهاز بهه
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مانند روایتى از هرحمه  -که ضهمن ایهن کهه بهر آمهدن معجهش،گونهه امها ،هواد ۷و نمهاز ایشهان بهر

پیکههر امهها رضهها ۷داللههت مههىکنههد  -داللههت بههر ایههن دارد کههه امهها رضهها ۷بههه هرحمههه دسههتور
داد،اند که ایشان را دفن نماید.

1

نتیجه

از دستهبندی و گونههشناسهى روایهات غسهل امها  ،پهى مهىبهریم کهه تعهدادی ابهل تهو،هى از

دستکم از یکى از ،نبههای یاد شد ،در زیر ،دچار ضعف هستند:
روایات غسل اما ،
ِ
در شهماری از آنهها اشههار ،بهه مسههبله غسهل تنهها در یه

نقهل از حههدیث و،هود دارد و در نقههل

دیگر از همان حدیث و،ود ندارد .چنین روایهاتى دچهار اضهطراب در یهادکرد از غسهل هسهتند و
شایس ه ههتگى اس ه ههتناد ب ه ههرای احب ه ههات ض ه ههرورت غس ه ههل ب ه ههه عن ه ههوان اع ه ههد ،را ندارن ه ههد و ی ه هها در

هتکههم ههدرت آنههها بههرای
خههوشبینانهههتههرین حالههت ،ا گههر نگههوییم کههه ابههل اسههتناد نیسههتند ،دسه ِ
اسههتدالل بههر چنههین مطلههب مهمههى بسههیار کههاهش مههىیابههد .از سههوی دیگههر ،شههماری از آنههها بههه

دستکم وحهوز مها بهه آنهها بسهیار پهایین اسهتو چهرا
احتمال بسیار، ،على هستند و یا این که
ِ

که روایتها به راویانى نسبت داد ،شد،اند که پیش از و وع مها،را وفهات کهرد،انهد .همچنهین،

دیگر تجهیش مانند نماز میت و تکفین و تدفین اما را نیش تنهها
شمار فراوانى از این روایات ،امور
ِ
توسط اما بعدی مىدانندو در حالى که چنین چیشی با بسیاری از گشارشههای شهیعه و سهنى

دربارۀ وا ع تاریخى تجهیش معصومین ناسازگار است.

بلکههه بایههد گفههت :برخههى از روایههات غسههل ،از دو ،نبههه از ،نبههههههای مههذکور دچههار ضههعف

هستندو مانند روایت رفتن اما هادی ۷برای غسل اما ،واد ۷به ب داد و همچنین روایت

غسههل امهها کههارم ۷بههه صههورت زنههد ،در مدینههه کههه هههم دارای اضههطراب در یههادکرد از غسههل در

برخههى نقههلهههای خههود هسههتند و هههم اشههار ،بههه امههور دیگههر تجهیههش دارن هد .اکنههون ،ا گههر رینههههههای
د
د
گون یادشد ،را به این رینه اضافه کنیم که تقریبا همگى روایهات غسهل ،ا گهر نگهوییم طعها
گونا ِ
ّ
کل آنها ،از نظهر سهندی ضهعیف و یها بسهیار ضهعیف هسهتند -چنهان کهه تفصهیل آن در مقالهۀ
پیشگفتۀ نگارند ،آمد ،است -به این نتیجه خواهیم رسید که نمىتوان به صدور این روایهات
از معصومین :اعتماد پیدا کرد.

« .1فا صد المکان الذی ّ
عی انته ل
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ّ
فهادفنى فیهه» (کشف
فاحفر شیئا یسیرا من و،ه اْرض تجد برا معموال ...فهو مدفنى،

الغمة ،ج ،۲د .)۲۶۶ایهن روایهت غیهر از روایهت دیگهر هرحمهه اسهت کهه پهیش از ایهن گذشهت و نگارنهد ،بها عنهوان روایهت
هفتم از مدارک مسبله غسل اما در مقاله «ت سیل االما کع مة »...القسم الثانى ،د ۱۷۳دربار ،آن بحث کرد ،است.

 اثبات الوصیة ،على بن حسین مسعودی(منسوب) ،م :انصار یان ،چا -اإلرشاد ،محمد بن محمد شیخ مفید ،م :آل البیت ،:چا

سو ۱۴۲۶ ،ز.

اول۱۴۱۳ ،ز.

 اإلستیعاب فی معرفهة األصهحاب ،یوسهف بهن عبهد ا ابهن عبهد البهر ،تحقیه  :علهى محمهدبجاوى ،بیروت :دار الجیل۱۴۱۲ ،ز.

تحلیل گونهشناختی روایات غسل امام

کتابنامه

 اإلمامة و التبصرة م الحیرة ،على بن بابویه (منسوب) ،م :مدرسة اما مهدى؟جع؟ ،چااول۱۴۰۴ ،ز.

 أنساب األشراف ،أحمد بن یحیى ب ذرى ،تحقی  :سهیل زکهار و ر یهاض زرکلهى ،بیهروت :دارالفکر ،چا

اول۱۴۱۷ ،ز.

 -بحار األنوار ،محمد با ر مجلسى ،بیروت :دار إحیاء التراث العربى ،چا

دو ۱۴۰۳ ،ز.

 بصائر الدرجات ،محمد بن الحسن صفار ،تحقی  :محسن کوچهه بهاغى ،هم :کتابخانهه آیهةا مرعشى نجفى= ،چا

دو ۱۴۰۴ ،ز.

 تاریخ األمم و الملوک (تاریخ الطبری) ،محمد بهن ،ریهر طبهری ،تحقیه  :محمهد أبهو الفضهلابراهیم ،بیروت :دار التراث ،چا

دو ۱۳۸۷ ،ز.

 -تاریخ الیعقوبی ،احمد بن أبى یعقوب یعقوبى ،بیروت :دار صادر ،بىتا.

 تاریخ بغداد ،احمد بهن علهى خطیهب ب هدادى ،تحقیه  :مصهطفى عبهدالقادر عطها ،بیهروت:دار الکتب العلمیة ،منشورات محمد على بیضون۱۴۱۷ ،ز.

 تاریخ خلیفة ب خیاط ،خلیفة بن خیهاط اللیثهى ،تحقیه  :مصهطفى نجیهب فهواز و حکمهتاول۱۴۱۵ ،ز.

کشلى فواز ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،چا
 «تبم ٌت حول الکتب اْربعة» ،محمدبا ر ملکیهان ،مجله االجتههاد و التجدیهد ،سهال ،۱۳ش ،۴۷تابستان . ۲۱۰۸

ٌ
 «ت سیل اإلما کع مة لإلمامة ،دراسة فى الروایات اإلمامیهة» ،القسهم اْول و الثهانى ،محمهدخراسانى عافى ،االجتهاد و التجدید ،ش ۵۳و  ،۵۴زمستان  - ۲۰۱۹بهار . ۲۰۲۰

 تفسیر العیاشهی ،محمهد بهن مسهعود عیاشهى ،تحقیه  :سهید هاشهم رسهولى مح تهى ،تههران:المطبعة العلمیة ،چا

اول۱۳۸۰ ،ز.

 الثاقهب فهی المناقهب ،محمهد بهن علهى ابهن حمهش طوسهى ،تحقیه  :نبیهل رضها علهوان ،هم:انصاریان ۱۴۱۹ ،ز.
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 جواهر الکالم فهی شهرح شهرائع اإلسهالم ،محمهد حسهن نجفهى ،بیهروت :دار إحیهاء التهراثالعربى ،چا

هفتم۱۴۰۴ ،ز.

 الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة ،یوسهف بهن احمهد بحرانهى ،تحقیه  :محمهد تقهىایروانى -سید عبد الرزاز مقر  ،م، :امعه مدرسین۱۴۰۵ ،ز.

 الحور العی  ،نشوان بن سعید حمیری ،تحقی  :کمال مصطفى ،بى،ا ،بىنا. ۱۹۷۲ ، الخرائج و الجرائح ،سعید بن هبة اچا

طب الهدین راونهدى ،هم :مؤسسهة امها مههدى؟جع؟،

اول۱۴۰۹ ،ز.

 -دالئل اإلمامة ،محمد بن ،ریر طبری ،م :مؤسسة البعثة ،چا

اول۱۴۱۳ ،ز.

 رجههال الکشههی ،محمههد بههن عمههر کشههى ،تحقی ه  :حسههن مصههطفوی ،مشهههد :مؤسسههه نشههردانشگا ،مشهد :چا

اول۱۴۰۹ ،ز.

 رجال النجاشی ،احمد بن على نجاشى ،تحقی  :سهید موسهى شهبیری زنجهانى ،هم، :امعههمدرسین ،چا

ششم۱۳۶۵ ،ش.

 رسائل الشریف المرتضی ،على بن حسهین موسهوى شهر یف مرتضهى ،هم :دار القهرآن الکهر یم،چا

اول۱۴۰۵ ،ز.

 روضة المتقی فی شرح م ال یحضره الفقی  ،محمد تقى مجلسى ،تحقی  :حسهین موسهوىکرمانى و علىپنا ،اشتهاردى ،م :کوشانپور ،چا

دو ۱۴۰۶ ،ز.

 سهند العهروة الهوثقی (کتهاب الطههار ) ،محمهد سهند بحرانهى ،هم :انتشهارات صههحفى ،اول،۱۴۱۵ز.

 الطبقات الکبهری ،محمهد ابهن سهعد ،تحقیه  :محمهد عبهدالقادر عطها ،بیهروت :دار الکتهبالعلمیة ،منشورات محمد على بیضون۱۴۱۰ ،ز.

 عیون أخبار الرضا ،۷محمد بن على شیخ صدوز ،تحقی  :سید مهدی ال،وردی ،تهران:نشر ،هان ،چا

اول۱۳۷۸ ،ز.

 عیون المعجزات ،حسین بن عبد الوهاب ،م :مکتبة الداورى ،چا -الغیبة ،محمد بن حسن طوسى ،م :مؤسسة المعارف ،چا
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اول ،بىتا.

اول۱۴۱۱ ،ز.

 فرق الشیعة ،حسن بن موسى نوبختى(منسوب) ،تقهدیم :سهید هبهة ا شهرسهتانى ،بیهروت:منشورات الرضا ،چا

اول۱۴۳۳ ،ز.

العالمى بمناسبة الذکری اْلفیة لوفا الشیخ المفید ،چا

اول۱۴۱۳ ،ز.

 فق الصادق ،۷سید صادز حسینى روحانى ،م :مدرسه اما صادز ،۷اول۱۴۱۲ ،ز. -الکافی ،محمد بن یعقوب کلینى ،م :دار الحدیث ،چا

اول۱۴۲۹ ،ز.

 الکامل فی التاریخ ،عش الدین على ابن احیر ،بیروت :دار صادر۱۳۸۵ ،ز. -کتاب نکاح ،سید موسى شبیری زنجانى ،م :رأى پرداز ،چا

تحلیل گونهشناختی روایات غسل امام

 -الفصههول المختههارة ،محمههد بههن محمههد شههیخ مفیهد ،تحقیه  :علههى میرشههریفى ،ههم :المههؤتمر

اول۱۴۱۹ ،ز.

 کشف الغمة فی معرفة األئمة ،على بن عیسى اربلى ،تحقی  :سهید هاشهم رسهولى مح تهى،تبریش :بنى هاشمى ،چا

اول۱۳۸۱ ،ز.

 کمال الهدی و تمهام النعمهة ،محمهد بهن علهى صهدوز ،تحقیه  :علهى اکبهر غفهاری ،تههران:اس میه ،چا

دو ۱۳۹۵ ،ز.

 متشاب القرآن و مختلف  ،محمهد بهن علهى بهن شههر آشهوب مازنهدرانى ،هم :بیهدار ،چها۱۳۶۹ز.

اول،

 مرآة العقول ،محمهدبا ر مجلسهى ،تحقیه  :رسهولى مح تهى ،تههران :دار الکتهب االسه میة،چا

دو ۱۴۰۴ ،ز.

 مروج الذهب و معادن الجوهر ،علهى بهن الحسهین مسهعودی ،تحقیه  :اسهعد داغهر ،هم :دارالهجر  ،چا

دو ۱۴۰۹ ،ز.

العههروة الههوثقی ،سههید محسههن حکههیم ،ههم :مؤسسههة دار التفس هیر ،چهها

اول،

 مستمسهه۱۴۱۶ز.
 مصباح المنهاج (کتاب الطهار ) ،سید محمد سعید حکیم ،م :مؤسسة المنار ،بىتا. المغنی فی أبواب التوحید و العهدل ،اضهى عبهد الجبهار بهن احمهد ،تحقیه ، :هورج نهواتى،اهر :،الدار المصر یة. ۱۹۶۲ ،
 مقاتل الطالبیی  ،على بن حسین ابو الفرج اصفهانى ،تحقیه  :احمهد صهقر ،بیهروت :مؤسسهةاْعلمى ،چا سو ۱۴۱۹ ،ز.
 مقاالت اإلسالمیی و اخهتالف المصهلی  ،علهى بهن اسهماعیل ابهو الحسهن اشهعری ،آلمهان:و یسبادن ،چا سو ۱۴۰۰ ،ز.
 مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار ،محمدبا ر مجلسى ،تحقی  :سید مههدی ر،هائى ،هم:چا

اول۱۴۰۶ ،ز.
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علوم حدیث ،سال بیست و ششم ،شماره چهارم

 الملل و النحهل ،محمهد بهن عبهد الکهر یم شهرسهتانى ،تحقیه  :محمهد بهدران ،هم :الشهر یفالرضى ،چا

سو ۱۳۶۴ ،ش.

 موسوعة اإلمام الخهوئی ،سهید ابهو القاسهم خهویى ،هم :مؤسسهة إحیهاء آحهار اإلمها الخهوئى=،چا

اول۱۴۱۸ ،ز.

 مهههذب األحکههام ،سهید عبههد اْعلههى سههبزوارى ،هم :مؤسسههه المنههار  -دفتههر حضههرت آیهة اسبزواری= ،چا

چهار ۱۴۱۳ ،ز.

 الواقفیة ،ر یاض محمد حبیهب الناصهری ،مشههد :المهؤتمر العهالمى لإلمها الرضها ،۷چهااول۱۴۰۹ ،ز.

 وفیات األعیان و أنباء أبناء الزمهان ،احمهد بهن محمهد ابهن خلکهان ،تحقیه  :احسهان عبهاا،بیروت :دار الفکر ،چا

اول ،بىتا.

 -الهدایة الکبری ،حسین بن حمدان خصیبى ،بیروت :الب غ۱۴۱۹ ،ز.

 «بازشناسى حدیث االما ال ی سله اال االما در گفتمان وا فیه و امامیه» ،ابراهیم گهودرزی-حسین حسینیان مقد  ،مجل علوم حدیث ،۱۳۹۶ ،ش.۸۶
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