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چکیده 

تجهیــز امــام معصــومg متوفــی بــه  دســت امــام معصــوم در قیــد حیــات یکــی از مباحثــی اســت کــه در 
اندیشــۀ کالمــی و فقهــی شــیعه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. در این نوشــتار بــه شــیوۀ توصیفی تحلیلی 
بــه بررســی تطبیقــی بــاور اعتقــادی دو مکتــب قــم و بغــداد در ایــن خصــوص پرداختــه می شــود. با بررســی 
ــد و التــزام بــه روایــات،  ــا َتعّب رویکــرد و دیــدگاه دو مکتــب قــم و بغــداد روشــن می شــود کــه مکتــب قــم ب
تجهیــز معصــوم متوفــی بــه دســت معصــوم بعــدی را به عنــوان قاعــده ای قطعــی، تغییرناپذیــر و فرازمانــی 
ــب  ــدث مکت ــای مح ــالف فقه ــداد برخ ــب بغ ــم مکت ــای متکل ــه فقه ــال آنک ــد؛ ح ــی می شناس و فرامکان
ــد؛  ــرار می دهن ــاد ق ــار آح ــوزۀ اخب ــوم را در ح ــز معص ــوص تجهی ــده در خص ــات وارد ش ــا روای ــم، نه تنه ق
بلکــه قطعیــت و تغییرناپذیــری ایــن مســئله را به عنــوان یــک قاعــدۀ مســلم کالمــی و فقهــی نمی پذیرنــد. 
مکتــب بغــداد ضمــن آنکــه اولویــت تجهیــز معصــوم را به دســت معصوم بعــدی پذیرفتــه اســت، امــا آن را به 
درجــه ای از قطعیــت ارتقــا نــداده اســت تــا درصورتی کــه بــرای امــام زنــده در تجهیــز امــام متوفــی موانــع و 
محدودیت هایــی بــه وجــود آمــد، همچنــان خــود را ملتــزم و متعّبــد بــه ایــن قاعــده بداند. مکتــب متکلمان 
و محققــان، قائــل بــه تجهیــز امــام حســین، امــام کاظــم و امــام رضــاg بــه دســت معصــوم بعدی نیســت. 
ــان  ــوی ایش ــاg عم ــام رض ــز ام ــی تجهی ــه متول ــود ک ــن درک می ش ــز چنی ــی نی ــای تاریخ از گزارش ه

محمدبــن جعفــر الصــادقg بــوده اســت.
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۱. مقدمه

غســل جنــازۀ امــام معصــومg یکــی از مســائلی اســت کــه دربــارۀ دامنــۀ کالمــی و فقهــی آن 
تــا عصــر حاضــر تدقیــق و تأمــل شــده اســت. روایاتــی در مصــادر حدیثــی شــیعه بــه ایــن مطلــب 
ــا، حضــرت رســولn و اهــل البیــتb آن حضــرت  اشــاره دارد کــه غســل، کفــن و دفــن انبی
به عهــدۀ اوصیــای پــس از آنــان اســت. آن گونــه کــه مســئله انحصــار غســل و کفــن امــام معصــوم 
ــه دســت امــام معصــوم بعــدی و اقامــۀ نمــاز میــت امــام متوفــی توســط امــام معصــوم در قیــد  ب
ــد. از  ــناخته ش ــیعی ش ــۀ ش ــی در اندیش ــی قطع ــی و کالم ــدۀ فقه ــک قاع ــوان ی ــات، به عن حی
میــان اهــل البیــتb، تنهــا در خصــوص تجهیــز امــام حســین، امــام کاظــم، امــام رضــا و حضرت 
صاحب المــرf مســئله متفــاوت از قاعــدۀ مذکــور به نظــر می رســد. در ایــن جســتار می کوشــیم 
از بیــن امامــان نامبــرده، غســل و نمــاز میــت امــام علــی بــن موســی الرضــاg را از دیــدگاه دو 
ــازۀ تاریخــی دو قــرن  ــی اثناعشــری کــه بعــد از دورۀ حضــور اهــل البیــتb و در ب مکتــب اصل
نخســتین عصــر غیبــت)260 تــا 460 هجــری( بــر مراکــز علمــی و محیــط فکــری شــیعه چیــره 
بودنــد، یعنــی مکتــب قم)اهــل الحدیــث( و مکتــب بغداد)متکلمــان و محققــان( بررســی کنیــم.

مکتــب قم)اهــل الحدیــث( همــت خود را بــر جمــع آوری احادیث اهــل البیت و ضبــط و حفظ آن 
مصــروف می داشــته اســت. درواقــع ایــن رویکــرد مکتــب قــم، همــان اســتمرار خــط نقــل احادیــث 
اهــل البیــتb در زمــان حضــور ایشــان توســط اصحــاب آنــان بــود. هــواداران ایــن مکتــب عمومًا 
بــا اجتهــاد به صــورت یــک عمــل و کوشــش فکــری بــر اســاس اســتنباط تعقلــی میانه ای نداشــتند 
و حتــی اســتدالالت عقلــی کالمــی را کــه بــرای تقویــت مذهــب و در حمایــت از نظرهــای شــیعی 

بــه کار میرفت محکــوم کردند)ابــن بابویــه،1432ق: 72-74؛ مفیــد،1413ق، ج : 49، 88(. 

مکتــب بغداد)متکلمــان و محققــان( روشــی ســختگیرانه در برخــورد بــا احادیــث داشــتند و هــر 
روایتــی را نمی پذیرفتنــد و بــه هــر خبــری نیز اســتناد نمی کردنــد. از نظــر متکلمان عقل گــرا، آنچه 
پشــتوانه و حجیت بخــش ادّلــه نقلــی اســت، معرفــت عقلــی و ادّله مبتنــی بر عقــل اســت؛ از این رو 
عقل گرایــان، عــالوه بــر ارزیابــی احادیــث، بــه عقــل و دلیــل عقلی، بیشــتر توّجــه می کردنــد و خبر 
واحــد را نیــز تنهــا در فقــه عملــی و احــکام، معتبــر می دانســتند. حــال آنکــه مکتــب قــم در تبییــن 



81
بررسی تطبیقی دیدگاه کالمی دو مکتب قم و بغداد درباره تجهیز امام معصوم g    )توفیق و میری(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 38، تابستان 1401

عقایــد و معــارف اســالمی التفــات خاصــی به حدیــث و خبــر واحــد داشتند)الســبحانی،1424ق، 
ج1: 200(. در ایــن پژوهــش ســعی بــر آن اســت کــه بــه روش توصیفی تحلیلــی و بــا اســتناد بــه 

مصــادر حدیثــی، کالمــی و تاریخــی بــه دو پرســش اساســی پاســخ دهیم:

1. رویکــرد و دیــدگاه هــر یــک از دو مکتــب قــم و بغــداد در خصــوص غســل و نمــاز میــت امــام 
معصــوم و مشــخصا علــی بــن موســی الرضــاg چگونــه بــوده اســت؟

2.  مصــادر تاریخــی، دیــدگاه کــدام یــک از دو مکتــب قــم و بغــداد را در خصــوص تجهیــز علی بن 
موســی الرضــاg تأییــد می کند؟

بعضــی مورخــان معاصر کــه در خصوص حیــات امام رضــاg با رویکــردی عقل گرایانــه کتاب های 
تحقیقــی بــه نــگارش درآوردنــد یــا هماننــد مؤلــف کتــاب »حیــاة اإلمــام موســی بــن جعفــر دراســٌة و 
تحلیــل« معتقدنــد کــه مأمون عهــده دار تجهیــز و کفــن امــام رضــاg شد)القرشــی،1431ق، ج2: 
394(، یــا هماننــد مؤلــف کتــاب » اإلمــام الرضــا، تاریــخ و دراســة« به اســتناد مصــادر صرفــا از حضور 
جعفــر بــن محمــد الصــادقg بــر ســر جنــازۀ امــام رضــاg ســخن بــه میــان آورده انــد و دربــارۀ 
تجهیــز امــامg تحلیلــی تاریخــی ارائــه نمی دهند)فضــل اللــه،1393ق: 166-167(، یــا همچون 
 gبه دســت امام جــواد gمؤلــف الحیــاة السیاســیة لإلمــام الرضــا در خصــوص تجهیــز امام رضــا
بــا رعایــت جانب احتیــاط از ابــراز نظر امتنــاع ورزیده، ســکوت اختیــار نموده اند)العاملــی،1406ق: 
425-428(. بــا توجــه بــه این کــه مطالعــات تاریخــی معاصــر در پرداختــن بــه موضــوع تجهیــز امــام 
رضــاg اهتمــام جــدی از خــود نشــان نداده انــد؛ بنابرایــن پژوهــش فعلــی پیشــینه ای مســتقل و 
ــُلُه ِإالَّ اإِلَمــام« در  َمــاَم اَل ُیَغسِّ روشــمند نــدارد. بــا وجــود ایــن، اشــاره بــه مقالــۀ بازشناســی حدیــث »اإْلِ
گفتمــان واقفیــه و امامیــه خالــی از فایــده نیســت. اگرچــه مؤلفان ایــن مقالــه دربارۀ تجهیــز علی بن 
موســی الرضــاg به نظر شــیخ مفید تمایل نشــان می دهند)حســینیان مقــدم و گــودرزی،1396: 
112(، امــا در جمع بنــدی موضــوع بــدون آنکــه بیــن نظــر علمــای ممتــاز شــیعه، تفکیــک جــدی 
قائــل شــوند، ناخــودآگاه تصــور کرده انــد تمامــی علمــای نامــدار شــیعه ایــن روایــت را نقــل کــرده و 

پذیرفته اند)همــان: 118(.

اهمیــت و ارزش ایــن تحقیــق در آن اســت کــه در یــک مطالعــۀ تاریخــی، تجهیــز امــام معصــوم 
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متوفــی بــه دســت امــام معصــوم در قیــد حیــات را کــه نــزد اخباریــون شــیعه بــه یــک اصــل قطعــی 
و بی چــون و چــرا ارتقــا یافتــه بــود، بــه کمــک نقدگرایــی از مرتبــه قطعیــت بی چــون و چــرا تنــزل 
دهــد، از آن قرائتــی خردگرایانــه ارائــه نمایــد. ساختارشــکنی ایــن مقالــه در مواجهــه بــا گفتمــان 
اخبــاری، می توانــد در تفســیر عقالنــی از روایــت تجهیــز امــام بــه دور از افــراط و تفریــط جریان ســاز 
واقــع شــود و راه ُخرده گیــری مخالفــان را بــر آموزه هــای اعتقــادی شــیعیان ببنــدد. نــوآوری ایــن 
مقالــه در آن اســت کــه بــه اســتناد مصــادر تاریخــی و در راســتای دیــدگاه علمــای مکتــب بغــداد، 
ــردود  ــوادg را م ــام ج ــت ام ــه  دس ــاg ب ــام رض ــز ام ــدی، تجهی ــیدمرتضی علم اله ــژه س به وی
شــمرده؛ تجهیــز آن حضــرت توســط عمــوی ایشــان یعنــی محمد بــن جعفــر الصــادقg را اقوی 

ــد. و ارجــح ارزیابــی می نمای

بــا توجــه بــه این کــه موضــوع اصلــی ایــن مقالــه، بررســی تطبیقــی دیــدگاه کالمــی دو مکتــب 
قــم و بغــداد در خصــوص تجهیــز امــام معصــوم اســت، نخســت کوشــیده شــده اســت از خــالل 
 gبررســی تطبیقــی دیــدگاه ایــن دو مکتــب، نظــر اقــوی و ارجــح درخصــوص تجهیــز امــام رضــا
کــه موضــوع فرعــی ایــن مقالــه اســت، تبییــن شــود و در مرحلــۀ بعــد دیــدگاه مختــار بــه پشــتوانۀ 
تحلیــل تاریخــی مســتدل و مبرهــن گــردد. مقصــود از واژۀ »تجهیــز« در ایــن مقالــه، چهــار فعــل 
غســل، کفــن، نمــاز و دفــن میــت اســت. همچنیــن مقصــود از »مصــادر« نیــز منابــع دســت اول و 
مــادر اســت کــه تاریــخ نــگارش آن هــا از مســئله مــورد مطالعــه فاصلــه چندانــی ندارنــد و توجــه بــه 

تقــدم آن هــا موجــب افزایــش اعتبــار و ارزش تحقیــق می شــود.

۲. بررسی دیدگاه ها

ــاَم اَل  َم ــئلۀ »اإْلِ ــت، مس ــالف اس ــل اخت ــداد مح ــم و بغ ــب ق ــن دو مکت ــه بی ــائلی ک ــی از مس یک
ــِة b«  اســت. گرچــه ایــن مســئله در نظــر اول یــک حکــم فقهــی به نظــر  ِئمَّ

َ
َیْغِســُلُه ِإالَّ ِإَمــاٌم ِمــَن اْل

می رســد، امــا بایــد پذیرفــت چنانچــه ایــن مســئله به عنــوان یــک قاعــده قطعــی و تغییــر ناپذیــر 
ــَن  ــاٌم ِم ــاَم اَل َیْغِســُلُه ِإالَّ ِإَم َم شــناخته شــود، بــرای اثبــات قطعیــت یــا عــدم قطعیــت قاعــده »اإْلِ
ــِة b«  خواه ناخــواه پــای علــم کالم بــه ایــن موضــوع گشــوده می شــود، زیــرا ممکــن اســت  ِئمَّ

َ
اْل
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در مراســم تجهیــز امــام متوفــی، بــرای امــام بعــدی کــه متولــی امــر غســل، کفــن، نمــاز و دفــن 
ــز  ــی تجهی ــام متول ــه ام ــه ای ک ــد، به گون ــش آی ــای پی ــع و محدودیت ه ــت موان ــی اس ــام متوف ام
امــام متوفــی نتوانــد امــر تجهیــز را بــر عهــده گیــرد؛ بنابرایــن مســئله انحصــار غســل و کفــن امــام 
معصــوم بــه دســت امــام معصــوم بعــدی و اقامــه نمــاز میــت امــام متوفــی توســط امــام معصــوم 
در قیــد حیــات، یــک مســئله صرفــا فقهــی نیســت1 و پاســخگویی بــه ایــن ســؤال همچنــان مهــم 
می نمایــد درصورتی کــه امــام معصــوم بــه دلیــل موانــع و محدودیت هــا نتوانــد متولــی امــر تجهیــز 
امــام متوفــی شــود، آیــا قطعیــت ایــن قاعــده همچنــان پــا برجاســت؟ یــا ایــن قاعــدۀ فقهــی نیــز 
در شــرایط خــاص، هماننــد بعضــی از قواعــد فقهــی دیگــر مشــمول اســتثنائاتی نیــز می شــود؟ 
و چنانچــه قطعیــت ایــن حکــم فقهــی در شــرایط خــاص همچنــان بــه قــوت خــود پــا برجاســت، 

تجهیــز امــام متوفــی چگونــه امکان پذیــر اســت؟

ــی  ــداد را بررس ــم و بغ ــب ق ــدگاه دو مکت ــرد و دی ــؤاالت، رویک ــن س ــواب ای ــه ج ــیدن ب ــرای رس ب
می کنیــم.

2-1. رویکرد و دیدگاه مکتب قم

2-1-1. رویکرد فقهی مکتب قم

 نوشــته های فقهــی ایــن گــروه از محّدثــان، مجموعــه ای از متــون روایــات اســت کــه بــه 
ــی  ــذف می شد)مدرس ــز ح ــات نی ــندهای روای ــی س ــده و گاه ــته بندی ش ــی دس ــب موضوع ترتی
طباطبائــی، 1368: 38(. فقهــای مکتــب اهــل الحدیــث از نوشــتن مطالــب فقهــی بــا عباراتــی 
ــا  ــات مذهبــی، هــراس و وحشــت داشتند)طوســی، 1387ق، ج1: 2(. ب ــاراِت روای ــِصّ عب جــز ن
پذیــرش ایــن فــرض کــه آنــان گرچــه قواعــد و ضوابــط اصــول فقــه را دربــارۀ حــاالت مختلــف ادّلــه 
ولــو بــه صــورت ســادۀ آن می دانســتند و حتــی قســمتی از ایــن ضوابــط را کــه در روایــات بدان هــا 

ــا  ــل ی ــزوم غس ــه ل ــت ک ــته ای اس ــات میان رش ــی از مطالع ــی کالم ــای حدیث ــی و نظریه ه ــای تاریخ ــان پدیده ه ــتگی می 1. پیوس
تجهیــز هــر امــام توســط امــام بعــدی در ایــن شــمار اســت. مســئله تجهیــز معصــوم چهــار دانــِش فقــه، حدیــث، کالم و تاریــخ را بــه 

ــد. ــد می ده ــم پیون ه
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اشــاره شــده بــود عمــال بــه کار می بســتند1)صالة الجمعــه،128/4 خ: 97-96(، بــا وجــود ایــن، 
هرگــز بــه فکــر جــدا کــردن فقــه از حدیــث و تدویــن کتاب هــای فقهــی مســتقل برنیامدنــد و شــیوۀ 
ســنت گرایانه خــود را حفــظ نمودند)طوســی،،1387ق، ج1: 2(. فقهــای شــاخص ایــن مکتــب 
محّدثانــی نظیــر محمــد بــن یعقــوب الکلینی)متوفــی 329 ق.(، محمــد بــن الحســن بــن احمــد 
بــن الولید)متوفــی 343 ق.( و محمــد بــن علــی بــن بابویــه قمــی معــروف بــه شــیخ صدوق)متوفی 

381 ق.( هستند)طوســی: 135، 156، 157(.

2-1-2. رویکرد کالمی مکتب قم

عالمــان ایــن مکتــب هماننــد رویکردشــان در مســائل فقهــی، روش صحیــح فهــم، تقریــر و تبیین 
معــارف الهــی و معتقــدات اســالمی را رجــوع بــه آیــات قــرآن و احادیــث ائمــه و اســتناد بــه آن هــا 
ــائل  ــه مس ــن ب ــب در پرداخت ــن مکت ــی ای ــاخصۀ اصل ــی، ش ــه نص گرای ــه ک ــتند. آن گون می دانس
اعتقــادی تلقــی می شــد. مهم تریــن اصــول فکــری متکلمــان مکتــب نقلــی، بــه اختصــار عبــارت 
اســت از: 1. بــاور بــه مرجعّیــت اخبــار و احادیــث در کشــف و تبییــن معــارف دینــی، به گونه ای کــه 
ــه  ــد. 2. اذعــان ب ــات را به جــز در مــوارد انــدک بــدون جــرح و تعدیــل حدیثــی نقــل می کردن روای
حّجّیــت خبــر واحــد و اســتناد بــه آن در تبییــن مســائل کالمــی. 3. در کمترین حّد ممکــن به عقل 
تکیــه می کردنــد؛ به گونه ای کــه هنــگام تعــارض دلیــل عقلــی بــا نقلــی، دلیــل نقلــی را بــر دلیــل 

ــد و مقــدم می کردند)عطائــی نظــری،1397: 12(. عقلــی ترجیــح می دادن

روشــن شــد کــه رویکــرد فقهــی و کالمــی مکتــب قــم چنیــن اســت: مادامــی کــه احادیــث اهــل 
ــل  ــا قاب ــاس آن ه ــر اس ــادی ب ــائل اعتق ــی و مس ــکام فقه ــرار دارد و اح ــان ق ــار آن ــت در اختی البی
شــناخت و تبییــن اســت، نیــازی بــه رجــوع و اســتناد بــه عقــل و اســتدالل های عقلــِی خطاپذیــر 
نیســت. موضــوع مهم تــر آنکــه مکتــب قــم در تبییــن احــکام فقهــی و عقایــد کالمــی، اخبــار آحــاد 
را هماننــد اخبــار متواتــر و اخبــار محفــوف بــه قرایــن، مفیــد علــم، حجت و یقیــن آور می دانســتند؛ 

ــم ال ینکــروا فــی کتبهــم هــذه الفــروع  ــة و غیــره حیــث انّه ــن بابوی ــی القدمــاء کاب ــة وهمهــم إل 1. »و قدینســبون هــؤالء الجهل
الفقهیــة و لــم یــدروا انـّـه ال یلــزم مــن عــدم الذکــر انــکار ... مــع ان إبــن بابویــة ایضــاً ربمــا ذکــر فــی الفقیــه، فتــاوی ِمــن قبیــل 

ــه المتأخرون«)صــاله الجمعــه،128/4 خ: 96-97(. ــا یفعل ــل م ــن، ب إجتهــادات المتأخری
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به گونــه ای کــه در شــناخت مســائل و موضوعــات دینــی اعــم از فقهــی و کالمــی می تــوان بــه خبــر 
واحــد اســتناد کــرد.

2-1-3. دیدگاه مکتب قم

دیــدگاه مکتــب قــم در خصــوص تجهیــز امــام متوفــی، تابــع رویکــرد فقهــی کالمــی ایــن مکتــب 
بــود؛ آن گونــه کــه دربــارۀ غســل، کفــن، نمــاز و دفــن امــام معصــوم نیــز نص گــرا و بــر پایــه احادیــث 
بــود. درنتیجــه شــاهد آنیم که صاحب کتــاب »بصائــر الدرجات«)متوفــی 290 ق.( با نقل حدیثی، 
دامنــۀ فقهــی کالمــی تجهیــز معصــوم متوفــی بــه دســت معصــوم بعــدی را بــه همــۀ معصومیــن از 
حضــرت رســولn تــا امــام دوازدهــمf توســعه و تعمیــم داده اســت)الصفار،1404ق: 225(. 
پــس از وی، محمــد بــن یعقــوب الکلینــی در کتــاب» الصــول ِمــن الکافــی« خــود، بابــی را بــه نــام 
ــِة b«  اختصــاص داد و در آن روایــات موجــود در ایــن زمینــه  ِئمَّ

َ
َمــاَم اَل َیْغِســُلُه ِإالَّ ِإَمــاٌم ِمــَن اْل »اإْلِ

را نقــل کرد)کلینــی،1407ق، ج1: 384-385(. ســرانجام شــیخ صــدوق برجســته ترین نماینــدۀ 
مکتــب قــم، در خصــوص تجهیــز علــی بــن موســی الرضــاg بــا اســتناد بــه روایتــی معتقــد اســت 
امــام جــوادg کــه در آن هنــگام هشت ســاله بــود و در مدینــه اقامــت داشــت، بــرای غســل پــدر و 
اقامــۀ نمــاز میــت بــر آن حضرت در طــوس حضــور یافت1)ابــن بابویــه، 1378ق، ج2: 243-244؛ 

1376ق: 663(.

اِر  اَر َفأََمــَر أَْن یُْغلـَـَق الَْبــاُب َفُغلـِـَق ثـُـمَّ نـَـاَمg َعلـَـی فَِراِشــِه َو َمَکْثــُت َواقِفــاً فـِـی َصْحــِن الــدَّ ــی الــرَّأِْس َفلـَـْم أَُکلِّْمــُه َحتَّــی َدَخــَل الــدَّ 1. »... َفَخــَرَج g ُمَغطَّ
ــْعِر أَْشــَبُه النَّــاِس بِالرَِّضــاg َفَبــاَدْرُت إِلَْیــِه َفُقلـْـُت لـَـُه ِمــْن أَیـْـَن َدَخلَْت َو  َمْهُمومــاً َمْحُزونــاً َفَبْیَنَمــا أَنـَـا َکَذلـِـَك إِْذ َدَخــَل َعلـَـیَّ َشــابٌّ َحَســُن الَْوْجــِه َقَطــُط الشَّ
 ِ ــُة اللَّ اَر َو الَْبــاُب ُمْغلـَـٌق َفُقلـْـُت لـَـُه َو َمــْن أَنـْـَت َفَقــاَل لـِـی أَنـَـا ُحجَّ َّــِذی أَْدَخلَِنــی الــدَّ َّــِذی َجــاَء بـِـی ِمــَن الَْمِدیَنــه فـِـی َهــَذا الَْوْقــِت ُهــَو ال الَْبــاُب ُمْغلـَـٌق َفَقــاَل ال
ُه  ــا نََظــَر إِلَْیــِه الرَِّضــاg َوثـَـَب إِلَْیــِه َفَعانََقــُه َو َضمَّ ُخــوِل َمَعــُه َفلَمَّ ــُد بـْـُن َعلـِـیٍّ ثـُـمَّ َمَضــی نَْحــَو أَبِیــهgِ َفَدَخــَل َو أََمَرنـِـی بِالدُّ لـْـِت أَنـَـا ُمَحمَّ َعلَْیــَك یـَـا أَبـَـا الصَّ
g یَُقبُِّلــُه َو یَُســارُُّه بَِشــیْ ءٍ لـَـْم أَْفَهْمــُه َو َرأَیُْت َعلَی َشــَفَتِی  ُد بـْـُن َعلِیٍّ إِلـَـی َصــْدرِهِ َو َقبَّــَل َمــا بَْیــَن َعْیَنْیــِه ثـُـمَّ َســَحَبُه َســْحباً إِلـَـی فَِراِشــِه َو أََکــبَّ َعلَْیــِه ُمَحمَّ
الرَِّضــاg ُزبـْـداً أََشــدَّ بََیاضــاً ِمــَن الثَّلـْـِج َو َرأَیـْـُت أَبـَـا َجْعَفــرgٍ یَلَْحُســُه بِلَِســانِِه ثـُـمَّ أَْدَخــَل یـَـَدُه بَْیــَن ثَْوبَْیــِه َو َصــْدرِهِ َفاْســَتْخَرَج ِمْنُه َشــْیئاً َشــِبیهاً بِالُْعْصُفوِر 
لـْـِت ایِتِنــی بِالُْمْغَتَســِل َو الَْمــاءِ ِمــَن الِْخَزانـَـِة َفُقلُْت َمــا فـِـی الِْخَزانَِة ُمْغَتَســٌل َو  َفابَْتلََعــُه أَبـُـو َجْعَفــرgٍ َو َمَضــی الرَِّضــاg َفَقــاَل أَبـُـو َجْعَفــرgٍ ُقــْم یـَـا أَبـَـا الصَّ
لـْـِت َفإِنَّ  ــلَُه َفَقــاَل لـِـی تََنحَّ یـَـا أَبَا الصَّ ْرُت ثَِیابـِـی ِلَُغسِّ اَل َمــاٌء َو َقــاَل لـِـی ایِتــِه إِلـَـی َمــا آُمــُرَك بـِـِه َفَدَخلـْـُت الِْخَزانـَـَة َفــإَِذا فِیَهــا ُمْغَتَســٌل َو َمــاٌء َفأَْخَرْجُتــُه َو َشــمَّ
َّــِذی فِیــِه َکَفُنــُه َو َحُنوُطــُه َفَدَخلـْـُت َفــإَِذا أَنـَـا بَِســَفٍط لـَـْم أََرُه فـِـی تِلَْك  ــَفَط ال ــلَُه ثـُـمَّ َقــاَل لـِـی اْدُخــِل الِْخَزانـَـَة َفأَْخــِرْج إِلـَـیَّ السَّ لـِـی َمــْن یُِعیُنِنــی َغْیــَرَك َفَغسَّ
ــارِ َحتَّــی یُْصلـِـَح التَّابـُـوَت َقــاَل ُقــْم َفــإِنَّ فـِـی الِْخَزانَِة  َنــُه َو َصلَّــی َعلَْیــِه ثـُـمَّ َقــاَل لـِـی ایِتِنــی بِالتَّابـُـوِت َفُقلـْـُت أَْمِضــی إِلـَـی النَّجَّ الِْخَزانـَـِة َقــطُّ َفَحَملُْتــُه إِلَْیــِه َفَکفَّ
تَابُوتــاً َفَدَخلـْـُت الِْخَزانـَـَة َفَوَجــْدُت تَابُوتــاً لـَـْم أََرُه َقــطُّ َفأَتَْیُتــُه بـِـِه َفأََخــَذ الرَِّضــاg بَْعــَد َمــا َصلَّــی َعلَْیــِه َفَوَضَعــُه فـِـی التَّابـُـوِت َو َصــفَّ َقَدَمْیــِه َو َصلَّــی َرْکَعَتْیِن 
 gــاَعَة یَِجیُئَنــا الَْمأُْمــوُن َو یَُطالُِبَنــا بِالرَِّضا ِ السَّ ــْقُف َفَخــَرَج ِمْنــُه التَّابـُـوُت َو َمَضــی َفُقلُْت یـَـا ابـْـَن َرُســوِل اللَّ لـَـْم یَْفــُرْغ ِمْنُهَمــا َحتَّــی َعــاَل التَّابـُـوُت َو انَْشــقَّ السَّ
ُ بَْیــَن أَْرَواِحِهَما َو أَْجَســاِدِهَما  لِْت َما ِمــْن نَِبــیٍّ یَُمــوُت بِالَْمْشــِرِق َو یَُمــوُت َوِصیُّــُه بِالَْمْغــِرِب إاِلَّ َجَمــَع اللَّ َّــُه َســَیُعوُد یـَـا أَبـَـا الصَّ َفَمــا نَْصَنــُع َفَقــاَل لـِـی اْســُکْت َفإِن
ــْن  ــْل َو لـَـْم یَُکفَّ َّــُه لـَـْم یَُغسَّ ــْقُف َو نـَـَزَل التَّابـُـوُت َفَقــاَمg َفاْســَتْخَرَج الرَِّضــاg ِمــَن التَّابـُـوِت َو َوَضَعــُه َعلـَـی فَِراِشــِه َکأَن َو َمــا أَتـَـمَّ الَْحِدیــَث َحتَّــی انَْشــقَّ السَّ
لـْـِت ُقــْم َفاْفَتــِح الَْبــاَب لِلَْمأُْمــوِن َفَفَتْحــُت الَْبــاَب َفــإَِذا الَْمأُْمــوُن َو الِْغلَْمــاُن بِالَْبــاِب َفَدَخــَل بَاِکیــاً َحِزینــاً َقْد َشــقَّ َجْیَبــُه َو لََطَم َرأَْســُه َو  ثـُـمَّ َقــاَل لـِـی یـَـا أَبـَـا الصَّ
ْعــُت بـِـَك  یـَـا َســیِِّدی ثـُـمَّ َدَخــَل َفَجلـَـَس ِعْنَد َرأِْســِه َو َقــاَل ُخــُذوا فِی تَْجِهیــِزهِ َفأََمــَر بَِحْفــِر الَْقْبــِر َفُحِفــَرِت الَْمْوِضــُع َفَظَهَر ُکلُّ َشــیْ ٍء  ُهــَو یَُقــوُل یـَـا َســیَِّداْه ُفجِّ

َعلـَـی َمــا َوَصَفــُه الرَِّضــاg ...«)ابــن بابویــه، 1378ق، ج2: 243-244؛ 1376ق: 663(.
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»بصائــر  کتــاب  در  الصفــار  الحســن  بــن  محمــد  ابوجعفــر  شــیخ  نقل گرایــی  رویکــرد 
ــدی  ــوِم بع ــت معص ــه دس ــی ب ــوِم متوف ــت معص ــاز می ــن و نم ــل، کف ــان غس ــات« در بی الدرج
ــدی،1409ق، ج2: 779-778(،  ــج و الجرائح«)راون ــر» الخرائ ــر نظی ــی متأخ ــب حدیث ــه کت ب
ــة  ــز الئم ــة معاج ــاووس،1420ق: 581-582(، مدین ــن ط ــاء و المناقب)اب ــن النب ــرف م »ط
الجامعــة  النــوار  بحــار   ،)219-218 ج4:   /48-47 ج3:  عشــر)بحرانی،1413ق،  اإلثنــی 
مــرآة   ،)290-289 ج27:   ،513 ج22:  الطهار)مجلســی،1403ق،  الئمــة  أخبــار  ِلــُدرر 
العقــول فــی شــرح أخبــار آل الرسول)مجلســی،1404ق، ج4: 256-258(، تفســیر نــور 
الثقلین)العروســی الحویــزی،1415ق، ج5: 640-641(، منتهــی اآلمــال فــی تواریــخ النبــی 
دیــدگاه مکتــب  نمــود. همچنیــن  1707-1713( ســرایت  اآلل )القمــی،1379ق، ج3:  و 
ــورت  ــه به ص ــوادg ک ــام ج ــت ام ــه دس ــاg ب ــی الرض ــن موس ــی ب ــز عل ــۀ تجهی ــم در زمین ق
ــت در  ــده اس ــل ش ــدوق نق ــیخ ص ــی ش ــا و المال ــار الرض ــون أخب ــاب عی ــخص در دو کت مش
مصــادر بعــدی همچــون عیــون المعجزات)ابــن عبدالوهــاب: 113(، »روضــة الواعظیــن 
الــوری  »إعــالم   ،)231-229 ج1:  1375ق،  نیشــابوری،  المتعظین«)فتــال  بصیــرة  و 
حمــزه  المناقب«)ابــن  فــی  »الثاقــب   ،)343-341 الهدی«)طبرســی،1390ق:  بأعــالم 
طوســی،1419ق: 489-491(، »مناقــب آل أبیطالب«)ابــن شهرآشــوب،1412ق، ج4: 404(، 
رُّ النظیــم فــی مناقــب الئمــة اللهامیم«)الشــامی،1420ق: 694-695(، »کشــف الغمــة  »الــدُّ
ــرار  ــی أس ــن ف ــوار الیقی ــارق أن ــی،1421ق، ج2: 846-847(، »مش ــه الئمة«)إربل ــی معرف ف
و  بالنصــوص  الهــداة  »إثبــات  البرســی،1422ق: 151-149(،  أمیرالمؤمنینg«)حافــظ 

المعجزات«)حــر عاملــی،1425ق، ج4: 343، 396-397(  نیــز دنبــال شــده اســت.

2-2. رویکرد و دیدگاه مکتب بغداد

2-2-1. رویکرد فقهی مکتب بغداد

ــات  ــار و روای ــه اخب ــل ب ــورت کام ــا به ص ــه تقریب ــم ک ــۀ ق ــدی مدرس ــای تقلی ــِل روش ه در مقاب
متشــبث می شــد، در بغــداد یــک گرایــش اجتهــادی بــه وجــود آمــد کــه فقــه را بــا واقعیــات منطبق 
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می کرد)ابراهیــم،1433ق: 15-16(. آن گونــه کــه در مکتــب بغــداد، کمــال عقــل، اجتهــاد 
ــن امامــی کــه از جانــب حضــرت صاحــب المــر و رأی به عنــوان یکــی از شــاخصه های مجتهدی
g عهــده دار تنفیــذ احــکام شــرعی هســتند، معرفــی شــده اســت)ابوالصالح حلبــی،1403ق: 
421(. از ایــن رو، فقــه مکتــب بغــداد بــر قواعــد کلــی قرآنــی و احادیث مســلم و مشــهور )متواترات( 
اســتوار بــود؛ لیکــن روایاتــی را کــه شــیعیان از امامــان خــود نقــل می کردنــد و صحــت انتســاب 
ــهور  ــرات مش ــر نظ ــای آن ب ــه ج ــتند؛ و ب ــار می دانس ــاد( بی اعتب ــار اآلح ــی نبود)أخب ــا قطع آن ه
ــود.  ــه می نم ــات( تکی ــود )اإلجماع ــاس آن ب ــر اس ــه ب ــل طائف ــه عم ــیعه ک ــان ش ــداول می و مت
اســتنباط احــکام شــرعی از منابــع مزبــور بــر اســاس روش اســتداللی و تحلیلــی و عقلــی انجــام 
ــا  ــا تفکــر و اســتدالل و بحــث و مناظــره ب می پذیرفــت کــه متکلمــان به خاطــر درگیــری روزمــره ب
ــه کار بســتن آن ورزیــده و ماهــر بودنــد. مشــخصۀ  قواعــد و شــیوه های آن به درســتی آشــنا و در ب
اصلــی مکتــب متکلمــان، تأکیــد آنــان بــر بی اعتبــاری احادیــث بــه خــودی خــود بود)مدرســی 
طباطبائــی، 1368: 47-48(. آن گونــه کــه شــیخ مفیــد در دو کتــاب خــود یعنــی التذکــرة بأصول 
الفقــه و تصحیح  ِإعتقادات اإِلمامّیة)مفیــد،1413ق، ب: 38، 44-45؛ مفیــد،1413ق، ج: 49(، 
شــریف مرتضــی در الّذریعــه إلــی أصــول الشــریعه)علم الهدی،1376ق، ج2: 555(، و شــاگردان 
آن دو نیــز بــر ایــن نکته تکیــه کردند)ابوالصــالح حلبــی،1404ق: 308؛ ابن بــراج،1411ق: 58؛ 

ــی،1390ق: 5(. ــیخ بهائ ــی،1410ق، ج2: 208؛ ش کراجک

2-2-2. رویکرد کالمی مکتب بغداد

ــن  ــی و تبیی ــی را بررس ــائل کالم ــی، مس ــرد عقل ــاذ روش و رویک ــا اتخ ــب ب ــن مکت ــان ای عالم
ــه بســیاری از روایــات و احادیــث را صحیــح ندانســته؛  ــد. متکلمــان عقل گــرا، اســتناد ب می کردن
ــه عقــل و اســتدالل های عقلــی در مباحــث کالمــی شــدند. از نظــر  ــر از رجــوع ب درنتیجــه ناگزی
عالمــان مکتــب بغــداد، آنچــه پشــتوانه و حّجّیــت بخــش بــه اّدلــۀ نقلــی اســت، معرفــت عقلــی و 
اّدلــه مبتنــی بــر عقــل اســت و بــه همیــن دلیــل معرفــت و دلیــل عقلــی، مقــدم بــر معرفــت و دلیــل 
نقلــی اســت. از ایــن رو، برخــالف مکتــب قــم هنــگام تعــارِض دلیــل نقلــی بــا دلیــل عقلــی، حکــم 
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ــان  ــد،1413ق، ج: 149(. متکلم ــی می نمودند1)مفی ــل عقل ــذ دلی ــی و اخ ــل نقل ــرد دلی ــه ط ب
عقل گــرا به شــدت منکــر حجیــت خبــر واحــد در حــوزۀ اعتقــادات بوده انــد و اســتفاده از آن را در 
مســائل عقیدتــی جایــز نمی دانســته اند. بــه بــاور ایــن دســته از متکلمــان، از آنجــا کــه از یک ســو 
در مســائل اعتقــادی، بایــد بــرای انســان بــاور یقینــی و قطعــی حاصــل شــود؛ بنابرایــن در ایــن 
مســائل فقــط اّدلــۀ یقیــن آور حجــت اســت و از ســوی دیگــر خبــر واحــد در صــورت معتبــر بــودن، 
تنهــا مفیــد ظــّن اســت و یقیــن آور نیســت. درنتیجــه، خبــر واحد حجت نیســت و اســتناد بــه آن در 

مســائل اعتقــادی جایــز نیســت)عطائی نظــری،1397: 16-12(. 

2-2-3. دیدگاه مکتب بغداد

دیــدگاه مکتــب بغــداد در خصــوص تجهیــز امــام متوفــی نیــز تحــت تأثیــر رویکــرد عقل گرایانــه 
ــِی  ــی کالم ــدۀ فقه ــه قاع ــم ک ــب ق ــدث مکت ــای مح ــالف فقه ــر خ ــت. ب ــرار داش ــب ق ــن مکت ای
ــِة b«  را به صــورت مطلــق و بی چــون و چــرا پذیرفتــه بودنــد،  ِئمَّ

َ
َمــاَم اَل َیْغِســُلُه ِإالَّ ِإَمــاٌم ِمــَن اْل »اإْلِ

فقهــای متکلــم مکتــب بغــداد نه تنهــا ایــن قاعــده را قطعــی و تغییرناپذیــر نمی دانســتند، بلکــه 
معتقــد بودنــد در شــرایطی کــه بــرای امــام متولــی تجهیــز امــام متوفــی، موانــع و محدودیت هــای 
پیــش آیــد، دیگــر مســلمانان می تواننــد تجهیــز امــام متوفــی را به عهــده گیرنــد؛ اگرچــه بی تردیــد 

اولویــت تجهیــز امــام معصــوم متوفــی بــا امــام معصــوم در قیــد حیــات اســت. 

محمــد بــن محمــد بــن نعمــان مشــهور بــه شــیخ مفید)متوفــی 413 ق.( نخســتین فقیــه متکلم 
مکتــب بغــداد، در کتــاب » اإلرشــاد فــی معرفــة حجــج الله علــی العباد« خــود، لــزوم قطعی تجهیز 
امــام معصــوم متوفــی بــه دســت امــام معصــوم در قیــد حیــات را نمی پذیــرد و درخصــوص امــام 
حســین، امــام کاظــم و امــام رضــاb کــه تجهیــز ایشــان توســط معصــوم جانشــین آنــان محــل 
تردیــد اســت، برخــالف فقهــای محــدث مکتــب قــم تجهیــز ایــن حضــرات را بــه دســت مســلمانان 
دیگــر می دانــد. شــیخ مفیــد می گویــد کــه پــس از خــروج ابــن ســعد از کربــال، گروهــی از بنی اســد 
کــه در غاضریــه بودنــد، نــزد اجســاد حســینg و یارانــش آمــده و بــر آنــان نمــاز گــزارده و آنــان را 

1.» إن وجدنا حدیثا یخالف أحکام العقول أطرحناه لقضیة العقل بفساده« )مفید،1413ق، ج: 149(.
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دفــن کردند1)مفیــد،1413ق، الــف، ج2: 114(. همچنیــن دربــارۀ امــام کاظمg می نویســد که 
چــون هنــگام وفــات آن حضــرت رســید از ســندی بن شــاهك خواســت که دوســتی کــه آن حضرت 
در بغــداد داشــت و از اهــل مدینــه بــود و خانــه او نزدیــك خانه عبــاس بن محمد در مشــرعة القصب 

بــود، حاضــر کنــد کــه سرپرســت غســل و کفــن آن حضــرت باشــد و او انجــام داد)همــان: 243(. 

ــت،  ــتار اس ــن نوش ــوع ای ــه موض ــا ک ــی الرض ــن موس ــی ب ــز عل ــوص تجهی ــد در خص ــیخ مفی ش
می نویســد: چــون حضــرت رضــاg بــه شــهادت رســید مأمــون یــك شــبانه روز مــرگ آن حضــرت 
ــه نــزد محمــد بــن جعفــر )عمــوی آن حضــرت( و گروهــی از خانــواده و  را پنهــان کــرد، ســپس ب
دودمــان ابیطالــب کــه در خراســان بودنــد فرســتاده و چــون حاضــر شــدند خبــر مــرگ آن حضرت 
را بــه ایشــان داد و گریســت و بســیار در مــرگ آن حضــرت بی تابــی از خــود نشــان داد و جنــازۀ آن 
ــه جســد امــام کــرده گفــت: ای  بزرگــوار را صحیــح و ســالم نشــان ایشــان داده، آن گاه خطــاب ب
بــرادر! بــر مــن دشــوار اســت تــو را در ایــن حــال ببینــم، مــن آرزو داشــتم کــه پیــش از تــو بمیــرم )و 
تــو جانشــین مــن باشــی( ولی خــدا نخواســت، ســپس دســتور داد آن حضــرت را غســل داده کفن 

و حنــوط کنند)همــان: 271(. 

شــاگرد و جانشــین شــیخ مفید، ســید مرتضــی علم الهدی)متوفــی 436 ق.( که برجســته ترین 
نماینــدۀ مکتــب بغــداد بــود و عقل گرایــی در ایــن مکتــب بــا وی بــه اوج خــود رســید،2 به صراحت 
از تفکیــک دو مکتــب بغــداد از قــم بــا نــام »متکلمــان و محققــان« در برابــر »اصحــاب الحدیــث« 

1. افــزون بــر شــیخ مفیــد، پیــش از وی مؤلفــان مصــادری نظیــر »مقتــل الحســین و مصــرع أهــل بیتــه و أصحابــه فــی کربالء«)متوفــی 
157 ق.(،  »أنســاب الشــراف«)متوفی 279 ق.(، الخبــار الطوال)متوفــی 282 ق.(، تاریــخ المــم و الملوك)متوفــی 310 ق.(، مــروج 
ــه از قبیلــه بنی اســد، حســینg و یارانــش را یــك روز پــس از  الذهــب و معــادن الجوهر)متوفــی 346 ق.( می نویســند: ســاکنان غاضریّ
شهادتشــان بــه خــاك ســپردند)ابومخنف،1408ق: 157-158؛ بــالذری،1417ق: ج3: 205؛ دینــوری،1368ق: 260؛ طبــری،1387ق، ج5: 
455؛ المســعودی،1409ق، الــف، ج3: 63(. پــس از شــیخ مفیــد نیــز مؤلفیــن مصــادری نظیــر مقتــل الحســین)متوفی 568 ق(، مناقــب آل 
أبیطالب)متوفــی 588 ق(، الکامــل فــی التاریخ)متوفــی 630 ق(، اللهــوف فــی قتلــی الطفوف)متوفــی 664 ق(، البدایــة و النهایة)متوفــی 774 
ه( می نویســند: هنگامــی کــه ابــن ســعد از کربــال فاصلــه گرفــت، گروهــی از بنی اســد بیــرون آمدنــد و بــر آن پیکرهــای پــاك خــون آلــود، 
نمــاز خواندنــد و آن هــا را در همیــن جایــی کــه اکنــون هســتند، بــه خــاك ســپردند)الخوارزمی،1418ق، ج2: 44؛ ابــن شهرآشــوب،1412ق، 
ج4: 121؛  ابــن اثیــر،1385ق، ج4: 80 ؛ ابــن طــاووس،1414ق: 85؛ ابــن کثیــر،1407ق، ج8: 189(. آنچــه در اثبــات نظــری دیــدگاه مکتــب 
بغــداد از همــه ایــن مصــادر مهم تــر می نمایــد، گــزاره ای اســت کــه در زیــارت ناحیــة مقدســه کــه مســلماً از ســوی حضــرت صاحــب المــر

ــالُم َعلــی َمــْن  g صــادر شــده و در کتــب متقدمــان و علمــای شــیعه از زمان هــای دور تاکنــون، ثبــت و ضبــط شــده، آمــده اســت: »أَلَسّ
َدَفَنــُه أَْهــُل الُْقری«)مفیــد،1434ق: 273؛ ابن المشــهدی،1378ق: 499؛ ابــن طــاووس،1416ق: 227؛ مجلســی،1403ق، ج98: 317، 328(. 
2. آن گونــه کــه ســیدمرتضی در مقایســه بــا اســتادش شــیخ مفیــد کــه معتقــد بــود عقــل بــدون کمــك ســمع، ناتــوان از دســتیابی 
بــه معرفــت دینــی اســت، بــر ایــن بــاور بــود کــه بایــد خداونــد را تنهــا بــا عقــل شــناخت)علم الهدی، 1419ق: 125؛ ج1: 128-127(. 
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یــاد می کند)علم الهــدی، ج1: 26-27(. حمــالت وی و اســتادش شــیخ مفیــد بــر مکتــب قــم، 
ــن کشــمکش ســخت  ــه  کــه از ای ــرار داد؛ آن گون ــن مکتــب را در سراشــیبی زوال و انقــراض ق ای
میــان دو مکتــب شــیعی در برخــی از مأخــذ قدیــم ســخن رفتــه است)الشهرســتانی،1413ق، 
ج1: 166؛ رازی قزوینــی،1358ق: 568(. بــر همیــن اســاس، شــریف مرتضــی نیــز بــر موضــع 
مکتــب قــم در پذیــرِش تمــام عیــار قاعــده تجهیــز امــام متوفــی بــه دســت امــام معصــوم در قیــد 

حیــات به شــدت تاخــت.

ســیدمرتضی در پاســخ بــه پرسشــی کــه از او در زمینــۀ تجهیــز امــام معصــوم بــه دســت معصــوم 
دیگــر شــده بــود، روشــن می ســازد کــه ایــن روایــت خبــر واحــد اســت کــه موجــب علــم نمی گــردد 
و بــه اســتناد آن نمی تــوان بــا قطعیــت ســخن گفــت1 و بــا فــرض پذیــرش درســتی ایــن روایــت، 
امــام معصــوم تنهــا در صــورت امــکان و قــدرت بــر تولــی امــر تجهیــز امــام متوفــی، آن را برعهــده 
می گیــرد. ســیدمرتضی در برابــر بــاور مکتــب قــم، بــرای تبیین نفــی قطعیت ایــن قاعــده در اوضاع 
و شــرایط اضطــرار، بــه وفــات امــام کاظــمg در بغــداد و حضــور نداشــتن امــام معصــوم بعــدی 
یعنــی علــی بــن موســی الرضــاg بــرای تجهیــز آن حضــرت اســتناد می کنــد.2 وی همچنیــن بــه 
وفــات علــی بــن موســی الرضــاg در خراســان و حضــور نداشــتن امــام جــوادg در طــوس برای 

تولــی تجهیــز امــام رضــاg اســتناد می کند3)علم الهــدی، ج3: 156-155(. 

 »gــام ــل اإلمـ ــتولی غـسـ ــن یـ ــة فــی َم ــام »مـسئلـ ــا ن ــن رســاله کــه ب شــریف مرتضــی در ای

1. خبــر واحــد، خبــری اســت کــه راویــان آن بــه حــد تواتــر نرســد و نیــز همــراه بــا روایــت، قرینــه ای وجــود نداشــته باشــد کــه قطــع بــه 
صــدور را در پــی داشــته باشــد. بــه حــد تواتــر نرســیدن راویــان حدیــث، اعــم از آن اســت کــه راوی یــك نفــر باشــد یــا چنــد نفــر، زیــرا در 
تعریــف تواتــر گفتــه می شــود بایــد تعــداد راویــان بــه حــدی باشــد کــه احتمــال کــذب را از میــان بــردارد؛ بنابرایــن اگــر راویــان متعــدد 
بودنــد ولــی تعــداد آن هــا احتمــال کــذب را از میــان نبــرد، آن حدیــث، خبــر واحــد تلقــی می شــود. خبــر واحــد دارای اقســامی اســت: خبــر 
واحــد مســند، خبــر واحــد غیــر مســند، کــه خبــر واحــد مســند نیــز خــود بــه دو قســم تقســیم می شــود: خبــر واحــد مســند معتبــر، خبر 

واحــد مســند غیــر معتبر)جناتــی، 1388ق: 149، 210(. 
ــن حجــر  ــوت الحمــوی،1993، ج4: 1728؛ اب 2. امــام کاظــمg جــّد پنجــم شــریف مرتضــی بود)النجاشــی، 1418ق: 270؛ یاق
العســقالنی،1407ق، ج4: 256(، در نتیجــه طبیعــی به نظــر می رســد کــه بــا توجــه بــه قرابــت اجدادیــی کــه شــریف مرتضــی بــا 

ــدران خــود سینه به ســینه شــنیده باشــد. ــن ایشــان را از پ ــام کاظــمg داشــت، کیفیــت غســل، کفــن و دف ام
3. قــد روت الشــیعة اإلمامیــة أن غســل اإلمــام و الصــالة علیــه موقــوف  علــی اإلمــام الــذی یتولــی المــر مــن بعــده، و تعســفوا لهــا فیمــا 

ظاهــره بخــالف ذلــك، و هــذه الروایــة المتضمنــه لمــا ذکرنــاه واردة مــن طریــق اآلحــاد التــی ال یوجــب علمــاً و ال یقطــع بمثلهــا.
و لیــس یمتنــع فــی هــذه الخبــار إذا صحــت أن یــراد بهــا الکثــر الغلــب، و مــع اإلمــکان و القــدره، لنــا قــد تشــاهدنا مــا جــری علــی 
خــالف ذلــك، الن موســی ابــن جعفــر g توفــی بمدینــه الســالم و اإلمــام بعــده علــی بــن موســی الرضــا g بالمدینــه، و علــی بــن 
موســی الرضــا توفــی بطــوس و اإلمــام بعــده ابنــه مـــحّمد بالمدینــه. و الیمکــن أن یتولــی مــن بالمدینــه غســل مــن یتوفــی بطــوس، أو 

ــالم)علم الهدی، ج3: 156-155(.  ــه الس بمدین
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ــزرگ الطهرانــی،1403ق، ج20: 395(، ضمــن پذیــرش ظهــور معجــزه  شــناخته می شــود)آقا ب
بــر دســت ائمــه اطهــارb، از پذیــرش انتقــال معجزه گونــه امــام متولــی تجهیــز معصــوم متوفــی 
بــه شــهر بغــداد و طــوس ســر بــاز زده، بــدان نیــز پاســخ می دهد)علم الهــدی، ج3: 157-155(. 
ــی  ــه میزان ــر مکتــب نص گــرای قــم ب ــۀ ســیدمرتضی در ایــن رســاله در براب موضع گیــری مقتدران
چشــم گیر اســت کــه بعضــی از پژوهشــگران معاصــر، ایــن رســاله شــریف مرتضــی را نشــان دهنــدۀ 
تــالش وی در پیراســتن عقایــد شــیعی دانســته اند)محی الدیــن،1957: 150(. در برابــر، از آنجــا 
کــه ایــن رســاله بــا عواطــف و عالیق شــیعی بعضی از محققان معاصر همســو نیســت، کوشــیده اند 
ــاوی،1427ق: 191(؛  ــرار دهند)الخط ــد ق ــورد تردی ــیدمرتضی را م ــه س ــاله ب ــن رس ــاب ای انتس
حــال آنکــه ابــن شهرآشــوب)متوفی 588 هجــری( کــه فقیــه، محــدث، مفســر و از دانشــمندان 
نامــور علــم رجــال در قــرن ششــم اســت در کتــاب »متشــابه القــرآن و مختلفــه« افــزون بــر آنکــه 
رســاله مـسئلـــة فــی َمــن یـــتولی غـســـل اإلمـــامg را تألیــف ســید مرتضــی می دانــد، از آن نقــل 
قــول می کند1)ابــن شهرآشــوب،1369ق، ج1: 253(. از دیگــر دالیلــی کــه گویــای آن اســت کــه 
ســیدمرتضی بــه قطعیــت قاعــدۀ تجهیــز امــام معصــوم متوفــی به دســت معصــوم بعــدی اعتقادی 
ــالُم َعلی َمــْن َدَفَنُه  لَسّ

َ
نداشــت آن اســت کــه »زیــارت ناحیــه مقدســه«2 را کــه در آن آمــده اســت: »أ

ْهــُل اْلُقــری« را نــه تنهــا روایــت کــرده است)مجلســی،1403ق، ج98: 328(، بلکــه نــزد ایشــان 
َ
أ

ایــن زیــارت از دیگــر زیــارات معتبرتــر بــوده اســت؛ از ایــن رو، شــریف مرتضــی بــه هنــگام زیــارت 

1. از آنجــا کــه ابــن شهرآشــوب در کتــاب »مناقــب آل أبیطالــب« خــود، روایــت شــیخ صــدوق را دربــارة تجهیــز امــام رضــاg پذیرفتــه 
اســت)ابن شهرآشــوب،1412ق، ج4: 404( و درنتیجــه بــا نظــر ســید مرتضــی در خصــوص تجهیــز امــام رضــاg موافــق نیســت؛ پــس از 
آنکــه در کتــاب دیگــرش یعنــی »متشــابه القــرآن و مختلفــه« از رســاله مـسئلـــة فی َمن یـــتولی غـســـل اإلمـــامg شــریف مرتضی نقل 
قــول می کنــد، کوشــیده نظــر ســیدمرتضی را بــه اســتناد آیــات 40 ســورة نمــل و 1 ســورة اســراء نقــد نماید)ابــن شهرآشــوب،1369ق، ج1: 
 gبــه دســت امــام ســجاد g253(، حــال آنکــه ابــن شهرآشــوب در همیــن کتــاب مناقــب آل أبیطالــب نه تنهــا از تجهیــز امــام حســین
ســخنی بــه میــان نمــی آورد، بلکــه بنــی اســد را متولــی تجهیــز امــام حســینg معرفــی می نماید)ابــن شهرآشــوب،1412ق، ج4: 121(. 
حقیقــت آن اســت کــه برخــالف آنچــه ابــن شهرآشــوب از رأی ســیدمرتضی برداشــت نمــوده اســت، بایــد گفــت شــریف مرتضــی نــه تنها با 
ظهــور معجــزه بــر دســت امــام معصــوم مخالــف نیســت، بلکــه وی از برجســته ترین علمــای امامــی اســت کــه ظهــور معجــزه بر دســت غیر 
انبیــا اعــم از ائمــه معصــوم و حتــی بنــدگان صالــح و مؤمنــان فاضــل را مبرهــن و مســتدل ســاخته اســت و در برخی احــوال و شــرایط اظهار 
معجــزه را بــر ائمــه معصومیــن واجــب می داند)علم الهــدی،1411ق: 332(. وی همچنیــن در کتاب»الشــافی فــی اإلمامــه« اشــاره می کنــد 
کــه تصمیــم دارد کتابــی دربــارة آشــکار شــدن معجــزه بــه دســت غیــر پیامبــران بنویســد)علم الهدی،1410ق، ج1: 199-200(. درواقــع، 
ایــراد اساســی ســیدمرتضی در ایــن مســئله بیــش از آنکــه بــه طــّی الرض نمــودن امــام معصــوم از بــاب اعجــاز باشــد، متوجــه آن اســت که 
ایــن روایــت، خبــر واحــد اســت و موجــب علــم و یقیــن نمی گــردد؛ درنتیجــه نمی تــوان بــا قطعیــت بــدان اســتناد کــرد و ایــن روایــت را در 

خصــوص تجهیــز همــه اهــل البیــتb به صــورت دربســت بــه همــة آن حضــرات تعمیــم داد)علم الهــدی، ج3: 156-155(. 
2. اصــل صــدور زیــارت ناحیــه، از ســوی حضــرت صاحــب المــرb در مصــادر شــیعه پذیرفتــه شــده اســت. علمــای تــراز اول شــیعه آن 
را به عنــوان یــك زیــارت مأثــور و حدیــث مشــهور در کتاب هــای خویــش ذکــر کرده انــد کــه در ایــن مختصــر، مجــال آن نیســت بــدان 

بپردازیم.
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امــام حســینg، نخســت ایــن زیــارت را می خوانــد و ســپس زیــارات دیگــر را قرائــت می کرد)ابــن 
ــی،1411ق، ج10: 335(.  ــوری الطبرس ــاووس،1416ق: 221-235؛ الن ط

2-3. ارزیابی دیدگاه مکتب قم و بغداد 

شــیخ صــدوق دو خبــر طوالنــی و متفــاوت دربــاره چگونگــی تجهیــز امــام رضــاg نقل کــرده که 
طبــق آن هــا، امــام جــوادg بــا قــدرت الهــی از مدینــه بــه طــوس رفتــه و پنهانــی آن حضــرت را 
غســل داد، کفــن کــرد و بــر ایشــان نمــاز خواند)ابــن بابویــه،1378ق: 242-250(. بــا آنکــه نقطــۀ 
اشــتراک ایــن دو خبــر، حضــور غیــر عــاّدی امــام جــوادg بــرای تجهیــز پــدر اســت، قایــالِن اصل 
لــزوم تجهیــز، چارهــای جــز پذیــرش یکــی از دو خبــر را ندارنــد؛ زیــرا بــه لحــاظ راوی و محتــوا قابل 

جمع نیستند)حســینیان مقــدم و گــودرزی،1396: 111(.

مؤلــف کتــاب »إثبــات الوصیــة لإلمــام علــی بــن أبیطالــب« دربــارۀ آمــدن امــام جــوادg خبــری 
متفــاوت از دو خبــر شــیخ صــدوق نقــل کــرده است)المســعودی،1409ق، ب: 229(. ایــن کــه 
ســه راوِی مختلــف یــک ماجــرا را بــه ســه شــکل متفــاوت نقــل کرده انــد، عجیــب می نمایــد! افــزون 
بــر آن کــه هــر یــک از ســه راوی اّدعــا دارنــد، غیــر از او، کســی از حضــور امــام جــوادg بــا خبــر 
نشــده و ایشــان را ندیــده اســت و بدیــن ترتیــب یکدیگــر را تکذیــب کرده اند)حســینیان مقــدم و 
گــودرزی،1396: 112(. برخــالف مکتــب قــم، علمــای مکتــب بغــداد همچــون شــیخ مفیــد و 
ــز امــام رضــاg  و  ــار آحــاد درخصــوص تجهی ــه اخب ــدون تمســک ب ســیدمرتضی علم الهــدی ب
بــدون آنکــه خــود را گرفتــار تناقــض ســازند، حضــور امــام جــوادg را بــرای غســل، کفــن، نمــاز 
و دفــن امــام رضــاg را نمی پذیرنــد. دلیــل ایــن عــدم پذیــرش آن نیســت کــه آنــان منکــر طــّی 
الرض نمــودن امــام معصــوم از بــاب اعجــاز باشــند، بلکــه از آن روســت کــه ایــن روایــت، خبــر واحد 
ــان در  اســت و موجــب علــم و یقیــن نمی گردد)علم الهــدی، ج3: 155-156(. ضمــن این کــه آن
گزارش هــای تاریخــی، بــه هیــچ گــزارش متقنــی کــه گویــای حضــور امــام جــوادg در طــوس 

بــرای تجهیــز پــدرش باشــد، دســت نیافته انــد تــا بــدان اســتناد نماینــد.    
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2-4. گزارش تجهیز علی بن موسی الرضاg در مصادر تاریخی

بــا بررســی رویکــرد و دیــدگاه دو مکتــب اصحــاب الحدیــث و متکلمــان و محققــان در خصــوص 
تجهیــز امــام معصــوم به صــورت عــام و در زمینــه تجهیــز علــی بــن موســی الرضــاg به صــورت 
خــاص، نوبــت بــه آن می رســد تــا بــا بررســی مصــادر تاریخــی روشــن ســازیم گزارش هــای تاریخــی 

پشــتیبان کــدام یــک از دیــدگاه دو مکتــب قــم و بغــداد اســت.

بررســی اختــالف مصــادر در خصــوص این کــه علــی بــن موســی الرضاg بــه مرگ طبیعــی فوت 
شــده یــا مأمــون وی را مســموم کــرده اســت، در مجــال ایــن نوشــتار نمی گنجــد؛ آنچــه بــه مســئله 
مــورد بررســی ایــن پژوهــش ارتبــاط می یابــد آن اســت کــه مصــادر چــه کســی را عهــده دار غســل، 

کفــن، نمــاز و دفــن امــام رضــاg معرفــی می کننــد؟

اگرچــه بعضــی مصــادر تاریخــی در خصــوص این کــه چــه کســی عهــده دار غســل و کفــن امــام 
رضــاg گردیــد؟ ســکوت کرده انــد و فقــط از این کــه مأمــون بــر جنــازه امــام رضــاg نمــاز میــت 
ــه میــان  ــه خــاک ســپرده اســت ســخن ب ــزد قبــر پــدرش هــارون الرشــید ب خوانــده و ایشــان را ن
ــعودی،1409ق،  ــم،1411ق، ج8: 424؛ المس ــن اعث ــری،1387ق، ج8: 568؛ اب آورده اند)طب
الــف، ج3: 441؛ مســکویه رازی،1424ق، ج3: 376؛ ابــن جــوزی،1412ق، ج10: 115؛ ابــن 
اثیــر،1385ق، ج6: 351؛ ابــن العبــری،1992ق: 134؛ ابــن کثیــر،1407ق، ج10: 249؛ 
ــوع را  ــن موض ــر ای ــادر دیگ ــی مص ــر، برخ ــا در براب ــی،1406ق، ج3: 14(، ام ــاد حنبل ــن عم اب
پوشــش داده انــد. ایــن مصــادر روشــن می ســازند پــس از آنکــه مأمــون محمــد بــن جعفــر الصــادق 
ــر  ــد، حاض ــزد وی بودن ــان ن ــه در خراس ــان را ک ــی از علوی ــاg و گروه ــام رض ــوی ام ــی عم یعن
نمــود، دســتور داد امــام را غســل داده، کفــن و حنــوط نمایند)ابوالفــرج اصفهانــی: 457-458؛ 
ــی،1390ق:  ــابوری، 1375ق، ج1: 233؛ طبرس ــال نیش ــف، ج2: 271؛ فت ــد،1413ق، ال مفی
344؛ اربلــی،1421ق، ج2: 805؛ عالمــه حلــی،1417ق: 219؛ مجلســی،1403ق، ج49: 
309(. از ســیاق ایــن روایــت تاریخــی چنیــن درک می شــود کــه همــان جماعــت علویــان کــه در 
رأس آنــان عمــوی امــام حضــور داشــت، پــس از باخبــر شــدن از جریــان وفــات علــی بــن موســی 
الرضــاg و حضــور در طــوس، عهــده دار غســل، کفــن و حنــوط امــام شــده باشــند. از بررســی 
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مصــادری کــه ســخن از دســتور غســل، کفــن و حنــوط امــام رضــاg توســط مأمــون گفته انــد، دو 
ــود: ــن می ش ــه روش نکت

نخســت، آنکــه همــۀ ایــن مصــادر، روایــت خــود را از کتــاب» اإلرشــاد فــی معرفــة حجــج اللــه علی 
العبــاد« شــیخ مفیــد گرفته انــد و نقــل قــول کامــل ایــن منابــع، از اعتمــاد آنــان بــه گــزارش شــیخ 

ــت دارد. مفید حکای

دوم، مصــادری نظیــر روضــة الواعظیــن و بصیــرة المتعظین، إعالم الــوری بأعالم الهدی، کشــف 
الغمــة فــی معرفــة الئمــة کــه روایــت شــیخ صــدوق را در خصــوص تجهیــز امــام رضــاg به دســت 
امــام جــوادg نقــل کرده اند)فتــال نیشــابوری، 1375ق، ج1: 229-231؛ طبرســی،1390ق: 
341-343؛ إربلــی،1421ق، ج2: 846-847(، روایــت شــیخ مفیــد را نیــز دربــارۀ این کــه مأمــون 
دســتور غســل، کفــن و حنــوط امــام رضــاg را داده، نقــل می کنند)فتــال نیشــابوری، 1375ق، 
ــه  ــت ک ــدان معناس ــن ب ــی،1421ق، ج2: 805(. ای ــی،1390ق: 344؛ اربل ج1: 233؛ طبرس
گــزارش شــیخ مفیــد نیــز نــزد آنــان معتبــر اســت و چــه بســا آنــان نیز درخصــوص تجهیــز امــام رضا
g هماننــد شــیخ مفیــد و ســیدمرتضی می اندیشــیده اند. بــا ایــن تفــاوت کــه بــا رعایــت جانــب 

احتیــاط، از اظهــار نظــر خویــش به صــورت مســتقل امتنــاع نموده انــد.

تاریــخ ثبــت کــرده اســت کــه چــون امــام رضــاg بــه خراســان بــرده شــد، هیچ یــک از اعضــای 
خانــواده خــود را به همــراه خــود نبــرد و در آنجــا تنهــا زندگــی می کرد)المســعودی،1409ق، ب: 
224؛ ابــن بابویــه،1378ق، ج2: 217-218؛ ابــن شهرآشــوب،1412ق، ج4 :369؛ طبــری 
ــا  ــن ب ــی،1390ق: 325(. همچنی ــی،1421ق، ج2: 825؛ طبرس ــی،1413ق: 349؛ اربل آمل
ــه  ــدر ب ــک مص ــز ی ــادر به ج ــن مص ــک از ای ــه هیچ ی ــود ک ــن می ش ــی روش ــادر تاریخ ــی مص بررس
حضــور امــام جــوادg در طــوس بــرای دیــدار پــدرش از ســال 201 قمــری کــه علــی بــن موســی 
الرضــاg وارد خراســان شــد تــا ســال 203 قمــری کــه در طــوس بــه دســت مأمــون مســموم شــد، 
اشــاره نکرده انــد. تنهــا ابوالحســن علــی بــن زید)متوفــی 548 ق.( در کتــاب تاریــخ بیهــق خــود 
می نویســد: »و محمــد بــن علــی بــن موســی الرضــاg کــه لقــب او تقــی بــود از راه طبــس مســینا 
دریــا عبــرت کــرد کــه در آن وقــت راه قومــس مســلوک نبــود و آن راه در عهــدی نزدیــک مســلوک 
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ــدر  ــارت پ ــه زی ــا ب ــرد، و از آنج ــزول ک ــتمد ن ــه شش ــد و در دی ــق آم ــت بیه ــد، بناحی گردانیدن
خویــش علــی بــن موســی الرضــا رفــت فــی ســنة إثنتیــن و ثالثیــن و مأتین«)بیهقــی،1361ق: 

 .)46

ــد در  ــد، بای ــده باش ــع ش ــد واق ــق می گوی ــخ بیه ــب تاری ــه صاح ــه ک ــافرت آن گون ــن مس ــر ای اگ
ســال 202 قمــری بــوده باشــد نــه در ســال 232 قمــری کــه ابــن فنــدق نوشــته اســت؛ چــه در 
ایــن تاریــخ، 12 ســال از رحلــت امــام جــوادg می گذشــته اســت؛ بنابرایــن در اصــل نســخه بایــد 
ــده باشــد.  ــاد گردی ــوده باشــد و لفــظ »ثالثیــن« در استنســاخ به اشــتباه زی »اثنتیــن و مأتیــن« ب
دلیــل دیگــر ترجیــح ســال 202 قمــری بــرای ســفر امــام جــوادg به خراســان، بــدان دلیل اســت 
کــه آمــدن امــام رضــاg بــه خراســان بــه اتفــاق عمــوم مورخــان ســال 201 قمــری و شــهادت آن 
حضــرت در ســال 203 قمــری بــوده و حــد فاصــل ایــن دو، ســال 202 قمــری اســت کــه بر اســاس 
 gگــزارش برخــی از مصــادر مأمــون در ایــن ســال دختــر خــود ام حبیــب را بــه ازدواج امــام رضــا
و دختــر دیگــر خــود ام الفضــل را بــه ازدواج امــام جــوادg درآورد)طبــری،1387ق، ج8: 566؛ 
ــر،1407ق،  ــن کثی ــر،1385ق، ج6: 350؛ اب ــن اثی ــف، ج3: 441؛ اب ــعودی،1409ق ال المس

 .)249 ج10: 

ــه این کــه مأمــون دختــر خــود ام الفضــل را در ســال  ــا وجــود ایــن، اشــارۀ بعضــی از مصــادر ب ب
202 قمــری بــه عقــد امــام جــوادg درآورد، نمی توانــد به عنــوان شــاهد متقنــی بــرای حضــور 
ــارۀ ســال  ــرا از یک ســو مصــادر درب ــن ســال در خراســان قلمــداد شــود؛ زی امــام جــوادg در ای
بــه عقــد درآمــدن ام الفضــل بــرای امــام جــوادg اتفــاق نظــر ندارنــد، آن گونــه کــه بعضــی مصــادر 
ــن  ــری،1387ق، ج8: 623؛ اب ــی، ج2: 454( و 215 هجری)طب ــال های 204 قمری)یعقوب س
جــوزی،1412ق، ج10: 265؛ ابــن اثیــر، 1385ق، ج6: 417( را ســال عقــد و ازدواج امــام جــواد
ــا ام الفضــل ذکــر کرده انــد. از ســوی دیگــر، احتمــاال مأمــون در ســال 202 قمــری دختــر  g ب
خــود را بــه نامــزدی امــام جــوادg درآورده اســت کــه در این صــورت حضــور امــام جــوادg در 
خراســان نیــز ضــروری نبــوده اســت. گزارشــی تاریخــی کــه درســتی آن کامــال محتمــل اســت بیان 
می کنــد در ســال 215 قمــری هنگامــی کــه مأمــون بــه تکریــت وارد شــد، امــام جــوادg نیــز از 
مدینــه بــه بغــداد رســیده بــود. آن حضــرت بــرای مالقــات بــا مأمــون بــه شــهر تکریــت رفــت و در 
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آنجــا بــود که ام الفضــل بــه ازدواج امــام درآمد)طبــری،1387ق، ج8: 623؛ ابن جــوزی،1412ق، 
ج10: 265؛ ابــن اثیــر، 1385ق، ج6: 417(. شــیخ مفیــد نیــز در کتــاب» اإلرشــاد فــی معرفــة 
حجــج اللــه علــی العبــاد« زمــان و مــکان بــه عقــد درآمــدن ام الفضــل بــرای امــام جــوادg را بعــد 
از شــهادت امــام رضــاg و در شــهر بغــداد می داند)مفیــد،1413ق، الــف، ج2: 288-281(. 

بــا توجــه بــه ایــن کــه ابــن فنــدق روشــن نســاخته گــزارش خــود را در خصــوص ســفر امــام 
جــوادg بــه خراســان از کــدام مصــدر گرفتــه اســت، به نظــر می رســد وی بــر اســاس 
ــادن  ــب و مع ــروج الذه ــوک و م ــم و المل ــخ الم ــر »تاری ــود نظی ــل از خ ــادر قب ــزارش مص گ
ــرای امــام جــوادg در  ــرای امــام رضــاg و ام الفضــل ب الجوهــر« کــه از عقــد ام حبیــب ب
ســال 202 قمــری توســط مأمــون ســخن بــه میــان آورده اند)طبــری،1387ق، ج8: 566؛ 
المســعودی،1409ق، الــف، ج3: 441(، چنیــن تصــور کــرده اســت کــه امــام جــوادg در 
ــن مصــادر به صــورِت  ــت ای ــه خراســان مســافرت کــرده اســت. حــال آنکــه روای ــن ســال ب ای
قطعــی، داللــت بــر حضــور امــام جــوادg در خراســان نــدارد. از ســوی دیگــر ابــن فنــدق 
ــود  ــاله ب ــی 7 س ــوادg کودک ــام ج ــری، ام ــال 202 قم ــه در س ــت ک ــته اس ــه نداش توج
ــت.  ــت فرساس ــدت طاق ــن به ش ــن س ــا ای ــرای وی ب ــان ب ــا خراس ــه ت ــافرت از مدین ــه مس ک
ــام  ــه ام ــود ک ــت می ش ــن برداش ــدق چنی ــن فن ــزارش اب ــیاق گ ــن و س ــه از مت ــگفت تر آنک ش

ــت.  ــام داده اس ــفر را انج ــن س ــی ای ــوادg به تنهای ج

به فــرض، ابــن فنــدق تصــور کــرده باشــد کــه امــام جــوادg همــراه بــا کاروان حضــرت معصومــه
h بــرای دیــدار پــدرش بــه ایــران آمــده اســت، بــاز ایــن تصــور نیــز از اســاس مــردود اســت، چراکــه 
حضــرت معصومــهh در رأس یــک قافلــه 22 نفــری متشــکل از بــرادران خــود همچــون هــارون بن 
موســیg و دیگــر علویــان بــرای دیــدار امــام رضــاg رهســپار ایــران گردید)تشــید،1331ق: 
ــن کاروان  ــوادg را در ای ــام ج ــور ام ــدری حض ــچ مص ــا هی ــی،1406ق: 428(، ام 161؛ العامل
ــر  ــه ب ــتور داد ک ــه، دس ــن قافل ــالع از ورود ای ــا اط ــون ب ــه مأم ــن آنک ــت. ضم ــرده اس ــزارش نک گ
افــراد آن بتازنــد. مأمــوران مأمــون نیــز همــه آنــان را پراکنــده و بــه قتــل رســاندند. حضــرت فاطمــه 
معصومــهh و بــرادرش هــارون کــه قافله ســاالران کاروان بودنــد نیــز در پــی ایــن حملــه به شــهادت 
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رســیدند1)بحر النســاب،15204: 92؛ تشــید،1331ق: 161، 168؛ روضاتــی،1376: 56؛ 
القرشــی،1431ق، ج2: 436؛ العاملــی،1406ق: 428(. بنابرایــن اگــر امــام جــوادg بــه همراه 
ایــن کاروان وارد ایــران شــده بــود، یــا بایــد هماننــد دیگــر کاروانیــان بــه شــهادت می رســید یــا در 
بهتریــن فــرض ممکــن، ناچــار بــرای حفــظ جــان خویــش از دســت مأمــون و مأمــوران وی متــواری 
و مخفــی می گردیــد. از بررســی مصــادر تاریخــی روشــن می شــود کــه نه تنهــا امــام جــواد در ســال 
203 قمــری و بــرای تجهیــز پــدرش امــام رضــاg بــه خراســان ســفر نکــرده، بلکــه در هیــچ یــک 
از ســالیان حیــات خــود)220-195 ق.( بــه خراســان ســفر نکــرده اســت؛ بنابرایــن گزارش هــای 
تاریخــی نیــز پشــتیبان دیــدگاه مکتــب بغداد)متکلمــان و محققــان( درخصــوص حضــور نداشــتن 
 gدر خراســان و در نتیجــه عــدم تجهیــز امــام رضــا gهنــگام وفــات امــام رضــا gامــام جــواد

بــه دســت امــام جــوادg اســت.

2-5. ارجحیت دیدگاه مکتب بغداد

بــا بررســی دیــدگاه مکتــب قــم و بغــداد در خصــوص تجهیــز علــی بــن موســی الرضــاg و بــه 
ــه ایــن جمع بنــدی رســید  ــوان ب پشــتیبانی شــهادت گزارش هــای تاریخــی و دلیــل عقلــی می ت
کــه دیــدگاه مکتــب بغــداد از ُرجحــان بیشــتری برخــوردار اســت، چراکــه مکتــب بغــداد ضمــن 
آنکــه اولویــت تجهیــز معصــوم را بــه دســت معصــوم بعــدی پذیرفتــه اســت، امــا آن را بــه درجــه ای 
از قطعیــت ارتقــا نــداده اســت تــا درصورتی کــه بــرای امــام زنــده در تجهیــز امــام متوفــی موانــع و 

محدودیت هــای بــه وجــود آمــد، همچنــان خــود را ملتــزم و متعبــد بــه ایــن قاعــده بدانــد.

1. تاریــخ قــم کــه از مصــادر معتبــر در ایــن زمینــه اســت، می نویســد: حضــرت فاطمــه معصومــهh کــه بــرای دیــدار بــرادرش علــی 
بــن موســی الرضــاg ســفر خــود را آغــاز کــرده بــود چــون بــه ســاوه رســید بیمــار شــد و پــس از آنکــه ایشــان را بــه خواســت 
ــه  ــعری،1361ق: 213(. درصورتی ک ــك اش ــن مال ــات یافت)اب ــم وف ــس از 17روز در ق ــد پ ــل کردن ــم منتق ــهر ق ــه ش ــودش، ب خ
در نســخه خطــی موجــود از»بحــر النســاب«آمده اســت، امــام زادگان 23 نفــر بودنــد کــه بــا حضــرت معصومــهh از بغــداد روی 
بــه والیــت قــم نهادنــد؛ چــون بــه شــهر قــم رســیدند ملحــدان ســاوه خبــر یافتنــد، روی بــه شــهر قــم نهادنــد و بــا امامــزادگان 
ــد آخرالمــر حضــرت فاطمــه خاتــونh را در شــهر قــم شــهید کردند)بحــر النســاب،15204:  ــه کردن ــد و بســیار مجادل در آمدن
92. همچنیــن صاحــب بلــدان الخالفــة الشــرقیة می نویســد: چــون حضــرت فاطمــه خواهــر امــام رضــاg میخواســت بــه دیــدار 
بــرادرش بــه خراســان رود در شــهر قــم مســموم گردیــد و وفــات یافت)لســترنج،1373ق: 245(. اگرچــه موضــوع حملــه بــه کاروان 
ــد و در نتیجــه بررســی آن خــارج از  ــر همراهان شــان محــل تردی ــارون و دیگ ــرادرش ه ــهh و شــهادت وی و ب حضــرت معصوم
حوصلــة ایــن نوشــتار اســت، امــا موضوعــی کــه در ایــن پژوهــش مطلــوب ماســت، اثبــات عــدم حضــور امــام جــوادg در کاروان 

حضــرت معصومــهh اســت، خــواه بــه کاروان ایشــان حملــه شــده باشــد یــا حملــه نشــده باشــد.
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بــا تأکیــد مکتــب قــم بر تجهیــز معصوم متوفــی به دســت معصوم بعــدی و توســعه و تعمیــم دادن 
ایــن قاعــده بــه تمامــی ائمــه اثناعشــر، شــیعیان در این خصــوص جویای نظر ســیدمرتضی شــدند 
کــه برجســته ترین نماینــدۀ مکتــب بغــداد بــود. شــریف مرتضــی روایاتــی را کــه در ایــن زمینــه نقــل 
شــده بــود، خبــر واحــد دانســت و در پاســخ بــه پرســش شــیعیان، ایــن روایــات را از اســاس فاقــد 
اعتبــار کافــی بــرای حصــول علــم و یقیــن شــمرد و بــا فــرض پذیــرش صحــت ایــن دســت از روایات 
آن هــا را ناظــر بــه زمانــی دانســت کــه امــام عهــده داِر تجهیــز، قــدرت و امــکان الزم را بــر تولــی ایــن 

امــر داشــته باشــد)علم الهدی، ج3: 156-155(. 

ســید مرتضــی بــا تنــزل قاعــده تجهیــز معصــوم از قطعیــت بــه شــرِط قــدرت و امــکان بــرای تولی 
امــر تجهیــز امــام متوفــی، راه ُخرده گیــری مخالفــان را بــر آموزه هــای اعتقــادی شــیعیان بســت. 
وی بــا مقیــد نمــودن تولــی تجهیــز امــام بــه دو شــرط قــدرت و امــکان، بــا ارائــه تفســیر عقالنــی از 
روایــت تجهیــز امــام متوفــی بــه دســت معصــوم بعــدی، نــه تنهــا درســتی اخبــار آحــاد را در ایــن 
خصــوص در بوتــه امــکان قــرار داد، بلکــه راهــی میانــه در پیــش گرفــت و بــر خــالف مکتــب قــم، 
بــرای توجیــه اعتقــادی ایــن قاعــده نیــازی بــه ترجیــح دلیــل نقلــی بــر دلیــل عقلــی ندیــد، چراکــه 
نــزد ســید مرتضــی، اساســا دلیلــی عقلــی بــر تغییرناپذیــر بــودن این قاعــده وجــود نداشت.1ســید 
مرتضــی بــر ایــن بــاور بــود کــه عــدم تجهیــز امــام رضــاg به دســت امــام جــوادg موجــب ایجــاد 
خلــل و نقــص در مقــام امامــت الهــی هیــچ یــک از ایــن دو امــامg نمی  گــردد؛ چــرا کــه امامــت 
آنــان بــه نــص نبــوی ثابــت می  شــود)علم  الهدی،1419ق:222؛ علم  الهــدی،1410ق، ج3 

:145-144؛ علم  الهــدی،1431ق، ج81:2؛ علم  الهــدی،1373ق:81(.

1. اگرچــه روایتــی را کــه شــیخ صــدوق در خصــوص تجهیــز علــی بــن موســی الرضــاg نقــل کرده اســت نــزد ســیدمرتضی خبــر واحد 
بــوده و تنهــا بــرای او مفیــد ظــن بــوده و درنتیجــه علــم آور نیســت؛ بــا وجــود ایــن، به نظــر می رســد آنچــه در ایــن روایــت بیشــتر توجــه 
شــریف مرتضــی را بــه خــود جلــب کــرده، آن قســمت از روایــت اســت کــه امــام رضــاg بــه هرثمــه می گویــد: چــون مأمــون بــه تــو 
می گویــد ای هرثمــه آیــا اعتقــاد نداریــد کــه امــام را جــز امــام غســل نمی دهــد، حــال چــه کســی امــام علــی بــن موســی الرضــا را غســل 
می دهــد درحالی کــه فرزنــدش محمــد در حجــاز اســت و مــا در طوســیم؟ ایــن گونــه پاســخش را بــده: مــا معتقدیــم کــه نبایــد امــام را 
جــز امامــی مثــل او غســل دهــد، پــس اگــر کســی از ایــن حکــم تعــدی کــرد و امــام را غســل داد، امامــت امــام به خاطــر تعــدی غســل 
دهنــده باطــل نمی شــود و به خاطــر این کــه امــام بعــدی در غســل دادن مغلــوب شــده اســت امامتــش باطــل نمی شــود و اگــر علــی 
بــن موســی در مدینــه بــود، پســرش محمــد او را آشــکارا و عیــان غســل می داد)ابــن بابویــه،1378ق، ج2: 246(. به نظــر می رســد دلیــل 
 gبــرای تجهیــز امــام رضــا gاعتنــای ســیدمرتضی بــه ایــن قســمت از روایــت آن باشــد کــه بــا توجــه بــه این کــه حضــور امــام جــواد
در طــوس، نــزد ســید مرتضــی ثابــت نشــده اســت، وی بــه اســتناد همیــن بخــش از ایــن روایــت، عــدم تجهیــز امــام رضــاg بــه دســت 

امــام جــوادg را موجــب ایجــاد خلــل و نقــص در مقــام امامــت الهــی هیــچ یــك از ایــن دو امــامg نمی دانســت.
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دیــدگاه مکتــب بغــداد، در عصــر حاضــر نیــز می توانــد در خصــوص ایــن پرســش کــه بــر اســاس 
ــِة b «  تجهیــز حضــرت صاحــب المــرg را چــه  ِئمَّ

َ
ــَن اْل ــاٌم ِم ــُلُه ِإالَّ ِإَم ــاَم اَل َیْغِس َم قاعــده »اإْلِ

کســی برعهــده می گیــرد، پاســخی عقالنــی و شــرعی باشــد. بدیــن معنــا کــه اولویــت تجهیــز امــام 
دوازدهــم برعهــدۀ امــام معصومــی اســت کــه پــس از »رجعــت« حضــور دارد1 ؛ امــا چنانچــه بنــا بــه 
هــر دلیلــی امــام حاضــر، قــدرت و امــکان عهــده داری تجهیــز آن حضرت را نداشــته باشــد، تجهیز 

ایشــان توســط دیگــر ُعــدول مؤمنیــن صــورت خواهــد گرفــت. 

 

۳. نتیجه گیری

تجهیــز امــام معصــوم متوفــی بــه دســت امــام معصــوم در قیــد حیــات صرفــا یــک مســئله فقهــی 
َمــاَم اَل َیْغِســُلُه ِإالَّ ِإَمــاٌم  نیســت، بلکــه از یک ســو بــرای اثبــات قطعیــت یــا عــدم قطعیــت قاعــده »اإْلِ
ــِة b« و از ســوی دیگــر بــرای حــل موضــوع تجهیــز امــام حســین، امــام کاظــم و امــام  ِئمَّ

َ
ِمــَن اْل

رضــاg آن گونــه کــه تاریــخ آن را گــزارش کــرده اســت خــواه ناخــواه پــای علــم حدیــث و کالم نیــز 
بــه میــان کشــیده می شــود.

ایــن مســئله از موضوعاتــی بــوده اســت کــه در ســده های میانــی اســالمی)قرن چهــارم و پنجــم 
ــزد دو مکتــب شــیعی اهــل الحدیــث قــم و مکتــب محققــان و متکلمــان بغــداد مــورد  قمــری( ن
مناقشــه کالمــی قــرار گرفتــه اســت. دیــدگاه مکتــب قــم درخصوص تجهیــز امــام متوفــی، نص گرا 
و بــر پایــه احادیــث بــود، حــال آنکــه دیــدگاه مکتــب بغــداد در ایــن زمینــه نیــز مبتنــی بــر معرفــت 

عقلــی اســت. 

شــیخ صــدوق برجســته ترین نماینــده مکتــب قــم در خصــوص تجهیــز علــی بــن موســی الرضــا
g بــا اســتناد بــه روایتــی معتقــد اســت امــام جــوادg کــه در آن هنــگام کــودک بــود و در مدینــه 
ــر آن حضــرت در طــوس حضــور یافــت.  ــه نمــاز میــت ب ــدر و اقام ــرای غســل پ اقامــت داشــت ب

1. از دیــدگاه ســیدمرتضی راه اثبــات عقیــده »رجعــت«، بــا توجــه بــه این کــه فــی نفســه امــر محالــی نیســت و مقــدور خداونــد 
ســبحان اســت، اجمــاع امامیــه بــر وقــوع آن اســت و اجمــاع بــه دلیــل داخــل بــودن نظــر امــام معصــوم در آن حجــت اســت)علم 

ــدی، ج 1: 125-126 و 302-303؛ ج3: 139-135(.  اله
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ــر  ــت را خب ــن روای ــداد ای ــب بغ ــده مکت ــته ترین نماین ــدی، برجس ــی علم اله ــید مرتض ــر س در براب
واحــدی می دانــد کــه موجــب علــم نمی گــردد و حضــور امــام جــوادg را در طــوس بــرای تولــی 

ــرد. تجهیــز امــام رضــاg نمی پذی

ــری و  ــال 203 قم ــواد در س ــام ج ــا ام ــه تنه ــه ن ــود ک ــن می ش ــی روش ــادر تاریخ ــی مص از بررس
بــرای تجهیــز پــدرش امــام رضــاg بــه خراســان ســفر نکــرده، بلکــه در هیــچ یــک از ســال های 
حیــات خــود)220-195 ق.( بــه خراســان ســفر نکــرده اســت؛ بنابرایــن گزارش هــای تاریخــی نیز 
پشــتیبان دیــدگاه مکتــب بغداد)متکلمــان و محققــان( درخصــوص حضــور نداشــتن امــام جــواد
g هنــگام وفــات امــام رضــاg در خراســان و در نتیجــه عــدم تجهیــز امــام رضــاg بــه دســت 
ــرا  ــه ظاه ــود ک ــده می ش ــن فهمی ــی چنی ــای تاریخ ــیاق گزارش ه ــت. از س ــوادg اس ــام ج ام

متولــی تجهیــز امــام رضــاg عمــوی ایشــان محمــد بــن جعفــر الصــادقg بــوده اســت.

ســیدمرتضی بــا تنــزل قاعــدۀ تجهیــز معصــوم از قطعیــت به شــرِط قــدرت و امــکان بــرای تولــی 
امــر تجهیــز امــام متوفــی، راه ُخرده گیــری مخالفــان را بــر آموزه هــای اعتقــادی شــیعیان بســت. 
وی بــا مقیــد کــردن تولــی تجهیــز امــام بــه دو شــرط قــدرت و امــکان، بــا ارائــۀ تفســیر عقالنــی از 
روایــت تجهیــز امــام متوفــی بــه دســت معصــوم بعــدی، عقیــدۀ امامیــه را بــه دور از افــراط و تفریــط 
روشــن کــرد. دیــدگاه مکتــب بغــداد، در عصــر حاضــر نیــز می توانــد در خصــوص ایــن پرســش کــه 
ــِة b«  تجهیــز حضــرت صاحــب المــر ِئمَّ

َ
ــَن اْل ــاٌم ِم ــُلُه ِإالَّ ِإَم ــاَم اَل َیْغِس َم ــر اســاس قاعــدۀ »اإْلِ ب

ــد. ــرعی باش ــی و ش ــخی عقالن ــرد، پاس ــده می گی ــی برعه ــه کس g را چ
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ـ ابوِمخَنف، لوط بن یحیى. )1408ق(. مقتل الحسین و مصرع أهل بیته و أصحابه فى کربالء. الکویت: مکتبة األلفین.

ـ إربلى، على بن عیسى. )1421ق(. کشف الغمة فى معرفة األئمة. قم: انتشارات رضى.
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ـ بحرانى، سید هاشم بن سلیمان. )1413ق(. مدینة معاجز األئمة اإلثنى عشر و دالئل الحجج على البشر. قم: مؤسسة المعارف 
اإلسالمیة.

ـ بالذرى، احمد بن یحیى. )1417ق(. أنساب األشراف. تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلى. بیروت: دارالفکر.
ـ بیهقى، على بن زید. )1361ق(. تاریخ بیهق. تصحیح و تعلیق احمد بهمنیار. مقدمه نویس میرزا محمد بن عبدالوهاب قزوینى. 

تهران: کتابفروشى فروغى.
ـ تشید، على اکبر. )1331ق(. هدیه اسمعیل )قیام سادات علوى براى بدست آوردن خالفت(. تهران: بنگاه مجله تاریخى اسالم.

ـ جّناتى، محمد ابراهیم. )1388(. مصادر اجتهاد از منظر فقیهان. تهران: انتشارات امیر کبیر.
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