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Abstract 

  The burial of the deceased Imam by the living Imam is one 
of the topics of interest in Shiite theological and jurisprudential 
thought. This article is a descriptive-analytical study of the 
beliefs of the two schools of Qom and Baghdad in this regard. 
The Qom school recognizes the burial of the deceased Imam by 
the living Imam as the definitive principle. The Baghdad school 
has not accepted the certainty of this issue as a theological and 
jurisprudential principle. The Baghdad school does not believe 
in the burial of Imam Hussein, Imam Kazem and Imam Reza 
by the next Imam. According to historical reports, Imam Kazem 
was buried by a friend. 
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بررسی تطبیقی دیدگاه کالمی دو مکتب قم و بغداد درخصوص تجهیز امام  
 معصوم (ع) 

 جعفر الکاظم (ع)) بني موردي: تجهیز موسی (مطالعه 
 

     ∗∗وجیهه میري       ∗سعید توفیق  
 

 چکیده 
در قید حیات، یکی از مباحثی   تجهیز امام معصوم متوفّی به دست امام معصومِ

توجه شده است. در این نوشتار با    آني کالمی و فقهی شیعه به  است که در اندیشه
  تحلیلی به بررسی تطبیقی باور اعتقادي دو مکتب قم و بغداد در ـتوصیفی  يشیوه

روشن   ، شود. با بررسی رویکرد و دیدگاه دو مکتب قم و بغداد خصوص پرداخته می  این
تَعبّمی با  قم  مکتب  که  دست شود  به  متوفّی  معصوم  تجهیز  روایات،  به  التزام  و  د 

قاعده را  بعدي  تغییرناپذمعصوم  تلقی میاي قطعی،  فرامکانی  و  فرازمانی  و  کند؛ یر 
نهآنحال قم،  مکتب  محدّث  فقهاي  برخالف  بغداد،  مکتب  متکلم  فقهاي  تنها که 

دهند، بلکه  ي اخبار احاد قرار میروایات وارده درخصوص تجهیز معصوم را در حوزه
 دانند.م کالمی و فقهی نمیي مسلّاین مسأله را قاعده قطعیت و تغییرناپذیريِ

اولویت تجهیز معصوم به دست معصوم بعدي را پذیرفته    کهآنمکتب بغداد ضمن   
اي از قطعیت ارتقا نداده است تا در صورتی که براي امام زنده  را به درجه  آناست،  

هایی به وجود آمد، همچنان خود را ملتزم و  متوفّی موانع و محدودیت  در تجهیز امامِ
متکلمان و محققان به تجهیز امام حسین، امام کاظم  متعبد به این قاعده بداند. مکتب  

هاي تاریخی نیز چنین  و امام رضا (ع) به دست معصوم بعدي قائل نیست. از گزارش
 ن حضرت بوده است.  آشود که متولّی تجهیز امام کاظم (ع) یکی از دوستان  درك می

شریف   شیخ صدوق،   (ع)،امام کاظم    تجهیز معصوم،  مکتب بغداد،  مکتب قم،   واژگان کلیدي: 
   .مرتضی

 

 مقدمه  . 1
ي کالمی  ي امام معصوم (ع) یکی از مسائلی است که تا عصر حاضر بر دامنهغسل جنازه

شیعه به این مطلب اشاره    روایاتی در مصادر حدیثیِ ن تدقیق و تأمل شده است.  آو فقهی  
ي اوصیاي پس  عهدهالبیت (ع) به، حضرت رسول (ص) و اهلءدارد که غسل، کفن و دفن انبیا

دست امام معصوم بهمتوفّی  ي انحصار غسل و کفن امام معصوم  گونه که مسألهآن   ،است  آناناز  
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در  قطعی  و کالمیِ  ي فقهییک قاعده زنده امام متوفّی توسط ي نماز میت امام بعدي و اقامه
 شده است.ي شیعی شناخته اندیشه

، امام رضا  (ع)  ، امام کاظم(ع)  البیت (ع)، تنها درخصوص تجهیز امام حسیناز میان اهل
(ع و حضرت صاحب (ع)   نظر میجاالمر  به  است که  است. در جستار  )  متفاوت  رسد مسأله 

جعفر الکاظم (ع) را  بنامام موسیکوشیم از بین امامان نامبرده، غسل و نماز میت  حاضر می
البیت (ع) و ي حضور اهل عشري بررسی کنیم که بعد از دورهاز دیدگاه دو مکتب اصلی اثنی

هجري) بر مراکز علمی   460هجري تا    260دو قرن نخستین عصر غیبت (  ي تاریخیِدر بازه
د (متکلمان و  الحدیث) و مکتب بغداو محیط فکري شیعه چیره بود (یعنی مکتب قم (اهل

 محققان)).
البیت (ع) و ضبط و حفظ آوري احادیث اهلالحدیث) همت خود را بر جمع مکتب قم (اهل

بودآ کرده  معطوف  خط    و  ن  استمرار  همان  حضور    گوییِحدیثدرواقع  زمان  در  اصحاب 
اس عمل و کوشش فکري براس  معنايبهبا اجتهاد    البیت (ع) بود. هواداران این مکتب عموماًاهل

کالمی را که براي تقویت مذهب    هاي عقلیِاي نداشتند و حتی استداللاستنباط عقلی میانه
- 72  ق، ص1432بابویه،  کردند (ابنرفت محکوم میو در حمایت از نظرهاي شیعی به کار می

 ).  88، 49 ق ج، ص1413؛ مفید، 74
در برخورد با احادیث داشت و هر    گیرانهمکتب بغداد (متکلمان و محققان) روشی سخت

نمی را  نمیروایتی  استناد  نیز  خبري  هر  به  و  عقلپذیرفت  متکلمان  ازنظر  آنچه کرد.  گرا، 
و حجیت  ادلهپشتوانه  به  ادله  يبخش  و  عقلی  معرفت  است  است؛  نقلی  عقل  بر  مبتنی  ي 

و   تر داشتندی افزون جهبر ارزیابی احادیث، به عقل و دلیل عقلی توگرایان، عالوهرو عقلازاین 
که مکتب قم در تبیین  آندانستند؛ حالفقه عملی معتبر میو  خبر واحد را نیز تنها در احکام  

،  1ق، ج1424عقاید و معارف اسالمی، به حدیث و خبر واحد التفات خاصی داشت (سبحانی،  
 ). 200ص

پژوهش  این  بر    ،در  استناآسعی  با  و  تحلیلی  توصیفی  روش  با  است که  به مصادر  ن  د 
 حدیثی، کالمی و تاریخی، به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود:

امام    - نماز میت  بغداد درخصوص غسل و  و  از دو مکتب قم  رویکرد و دیدگاه هریک 
 جعفر الکاظم (ع) چگونه بوده است؟ بنموسی معصوم و مشخصاً

جعفر  بنز موسییک از دو مکتب قم و بغداد درخصوص تجهیمصادر تاریخی دیدگاه کدام  -
 کند؟ می تأیید الکاظم (ع) را 

کتاب (ع)  کاظم  امام  حیات  درخصوص  که  معاصري  نگارش  مورخان  به  تحقیقی  هاي 
 اند: اند، قائل به یکی از این سه قول شدهدرآورده

ن حضرت سخن به  آالف) بعضی از آنان اگرچه از تجهیز امام کاظم (ع) به دست دوست  
دار  ول که امام رضا (ع) براي تجهیز امام کاظم (ع) حضور یافت و عهدهآورند، به این قمیان می
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؛ الکعبی،  525-526، ص2ق، ج 1431دهند (القرشی،  شد، تمایل بیشتري نشان می  آنانجام  
). در  21-22م، ص1948؛ النقدي،  313-314ق، ص1420؛ الحاج حسن،  205ق، ص1430

ول تجهیز امام کاظم (ع) به دست امام رضا  ت تمام، از قبرابر، برخی دیگر از محققان، با قوّ
 ).255-260ق، ص1431العاملی،  ؛ الکُورانی291-293ق، ص1431کنند (البانی،  (ع) دفاع می

ن حضرت در آدانند که  ب) بعضی از آنان تجهیز امام کاظم (ع) را به دست دوستى می
(المدرسی،   بود  اهل مدینه  از  الصغیر،  74ق، ص1431بغداد داشت و  -288ق، ص1431؛ 

287.( 
ج) بعضی دیگر از آنان درخصوص تجهیز امام کاظم (ع) توقف کرده و با رعایت جانب  

ق،  1429اند (جعفریان،  احتیاط، از ابراز نظر در این زمینه امتناع ورزیده، سکوت اختیار کرده
 ).404-405ص

بپردازد،  معاصر کوشیده است به موضوع تجهیز امام کاظم (ع)    اگرچه مطالعات تاریخیِ
از    زدهعبور شتاب  ن سلب کرده است؛ آاز این موضوع، مجال بررسی مستقل و روشمند را 

 اي مستقل و روشمند ندارد. بنابراین پژوهش حاضر پیشینه
ي تاریخی، تجهیز امام معصوم ن است که در یک مطالعهآاهمیت و ارزش این تحقیق در  

وچرا  چوناخباریون شیعه به یک اصل قطعی و بیرا که نزد    زنده   متوفّی به دست امام معصومِ
ن قرائتی  آچرا تنزل دهد، از  وچونبی  ي قطعیتِارتقا یافته بود، به کمک نقدگرایی، از مرتبه

تواند در تفسیر با گفتمان اخباري می  این مقاله در مواجهه   خردگرایانه ارائه کند. ساختارشکنیِ
  گیريِساز واقع شود و راه خُردهاز افراط و تفریط، جریانعقالنی از روایت تجهیز امام، به دور 

ن است که با استناد  آي این مقاله در  آورهاي اعتقادي شیعیان ببندد. نوموزهآمخالفان را بر  
الهدي،  مرتضی علمویژه سیدبه مصادر تاریخی و هماهنگ با دیدگاه علماي مکتب بغداد، به

ن حضرت را به دست  آضا (ع) را مردود شمرده، تجهیز  تجهیز امام کاظم (ع) به دست امام ر
جعفر منصور  ابیبندوستى که ایشان در بغداد داشت و از اهل مدینه بود (با همکاري سلیمان

 عباسی)، اقوي و ارجح ارزیابی کند.
که موضوع اصلی این مقاله بررسی تطبیقی دیدگاه کالمی دو مکتب قم و  به اینباتوجه

هیز امام معصوم است، نخست کوشیده شده است از خالل بررسی تطبیقی بغداد درخصوص تج
امام کاظم (ع) تبیین شود که  اقوي و ارجح درخصوص تجهیز  دیدگاه این دو مکتب، نظر 

مقاله فرعی  مرحلهموضوع  در  و  است  حاضر  پشتوانهي  به  مختار  دیدگاه  بعد،  تحلیل ي  ي 
 شود.مستدل و مبرهن می  ،تاریخی

از   ي حاضر، چهار فعل غسل، کفن، نماز و دفن میت  ي «تجهیز» در مقالهواژه مقصود 
ها  نآاست. همچنین مقصود از «مصادر» نیز منابع دست اول و مادر است که تاریخ نگارش  

ها موجب افزایش اعتبار و ارزش نآي چندانی ندارد و توجه به تقدم  ي مدنظر فاصلهاز مسأله
 .شودتحقیق می
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 هابررسی دیدگاه . 2
ي «الْامَامَ لَا یَغْسِلُهُ یکی از مسائلی که بین دو مکتب قم و بغداد محل اختالف است، مسأله

مِنَ   امَامٌ  فقهی به نظر    یاست. گرچه این مسأله در نظر اول، حکم  السالم»علیهم  هِالْائِماال 
ي قطعی و تغییرناپذیر شناخته شود، براي ، باید پذیرفت چنانچه این مسأله یک قاعدهرسدمی

قطعیت قطعیتاثبات  یا  قاعدهداشتن  الْائِمنداشتن  مِنَ  امَامٌ  اال  یَغْسِلُهُ  لَا  «الْامَامَ   هِ ي 
شود؛ زیرا ممکن است در  ناخواه پاي علم کالم به این موضوع گشوده میخواه   السالم»علیهم

مراسم تجهیز امام متوفّی، براي امام بعدي که متولّی امر غسل، کفن، نماز و دفن امام متوفّی  
امام متوفّی نتواند    تجهیزِ  متولّیِ  اي که امامِگونهید، بهآپیش    یهایاست، موانع و محدودیت

دست    بهمتوفّی  ي انحصار غسل و کفن امام معصوم  مسألهامر تجهیز را برعهده گیرد. بنابراین  
اقامه و  امام متوفّی یک مسألهزنده  امام معصوم    تِي نماز میّامام معصوم بعدي    ي صرفاً بر 

دلیل  امام معصوم به  اگرکند که  همچنان مهم میرا  گویی به این سؤال  ؛ و پاسخ1فقهی نیست
نتواند متولّی امر تجهیز امام متوفّی شود، آیا قطعیت این قاعده همچنان   هاموانع و محدودیت

این قاعده یا  از قواعد فقهیِپابرجاست  نیز در شرایط خاص، همانند بعضی  دیگر،    ي فقهی 
شود، و چنانچه قطعیت این حکم فقهی در شرایط خاص همچنان به قوت  مشمول استثنا می

 پذیر است؟چگونه امکان خود پابرجاست، تجهیز امام متوفّی
رویکرد و دیدگاه دو مکتب قم و بغداد را مورد بررسی    ،براي رسیدن به جواب این سؤاالت 

 دهیم. قرار می
 . رویکرد و دیدگاه مکتب قم1.  2
 . رویکرد فقهی مکتب قم1. 1.  2

از محدّثان مجموعهنوشته   از متون روایات است که به ترتیبِهاي فقهی این گروه    اي 
دسته  (مدرسیموضوعی  است  شده  حذف  نیز  روایات  اسناد  گاهی  و  شده  طباطبائی،  بندي 

اهل38ش، ص1368 مکتب  فقهاي  نصِ  ).  جز  عباراتی  با  فقهی  مطالب  نوشتن  از  الحدیث 
). با پذیرش این  2، ص1ق، ج1387عباراتِ روایات مذهبی هراس و وحشت داشتند (طوسی،  

ف اصول  ضوابط  و  قواعد  آنان  که  به فرض  ولو  ادله،  مختلف  حاالت  درخصوص  را  صورت قه 
ها اشاره شده بود  دانستند و حتی قسمتی از این ضوابط را که در روایات به آنن، میآي  ساده
هرگز    باید توجه داشت که آنان)،  96-97خ،    4/128،    هالجمع  ه صال(  2بستندبه کار می  عمالً

کتاب تدوین  و  حدیث  از  فقه  جداکردن  فکر  برنی  فقهیِهاي  به  شیوهامستقل  و  ي مدند 
فقهاي شاخص این مکتب   ).2، ص1ق، ج1387ي خود را حفظ کردند (طوسی،  گرایانهسنت 

الولید بناحمد بنالحسن بنمحمد  هجري)،  329الکلینی (متوفّییعقوببننظیر محمد  محدّثانی
محمد  343(متوفّی   و  به شیخ صدوق   بابویهبنعلیبنهجري)  معروف    381(متوفّی    3قمی 

 ). 157، 156، 135تا، ص هجري) هستند (طوسی، بی



 50-21صص:  ،84شماره  ،1401  پاییز،  3سري  ،22دوره  فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز،26 

 

 . رویکرد کالمی مکتب قم2.  1.  2
عالمان این مکتب همانند رویکردشان در مسائل فقهی، روش صحیح فهم، تقریر و تبیین  

استناد و  ائمه  احادیث  و  قرآن  آیات  به  رجوع  را  اسالمی  معتقدات  و  الهی  آن  معارف  ها  به 
ي اصلی این مکتب در پرداختن به مسائل اعتقادي  گرایی شاخصه گونه که نصدانستند. آنمی

. باور  1ترین اصول فکري متکلمان مکتب نقلی، به اختصار عبارت است از:  شد. مهمتلقی می
در  جز  اي که روایات را بهگونهبه مرجعیت اخبار و احادیث در کشف و تبیین معارف دینی، به

اندك، بدون جرح و تعدیل حدیثی نقل می . اذعان به حجیت خبر واحد و 2کردند؛  موارد 
تبیین مسائل کالمی؛   در  ان  به  تکیه می3استناد  عقل  به  در کمترین حد ممکن  کردند؛  . 

اي که به هنگام تعارض دلیل عقلی با نقلی، دلیل نقلی را بر دلیل عقلی ترجیح داده،  گونه به
 ). 12ش، ص1397نظري، د (عطائیکردنمقدم می

البیت روشن شد که رویکرد فقهی و کالمی مکتب قم چنین است: مادامی که احادیث اهل
پذیر  ها شناختنی و تبیین در اختیار آنان قرار دارد و احکام فقهی و مسائل اعتقادي براساس آن

تر  یست. موضوع مهمهاي عقلیِ خطاپذیر ناست، نیازي به رجوع و استناد به عقل و استدالل
که مکتب قم در تبیین احکام فقهی و عقاید کالمی، اخبار احاد را همانند اخبار متواتر و آن 

اي که در شناخت مسائل و موضوعات  گونهدانست؛ بهاخبار محفوف به قرائن، مفید علم می
ش،  1397ي،  نظردانست (عطائیدینی، اعم از فقهی و کالمی، استناد به خبر واحد را جایز می

 ).12-13ص
 . دیدگاه مکتب قم 3.  1.  2

کالمی این مکتب بود؛  دیدگاه مکتب قم درخصوص تجهیز امام متوفّی تابع رویکرد فقهی
گرا بود؛  گرا و احادیثگونه که در ارتباط با غسل، کفن، نماز و دفن امام معصوم نیز نصآن 

با نقل حدیثی،  هجري)    290(متوفّی    الدرجاتبصائر    که صاحب کتاب  ایمآندرنتیجه شاهد  
ي معصومان، از  ي فقهی کالمی تجهیز معصوم متوفّی به دست معصوم بعدي را به همهدامنه 

است داده  تعمیم  و  توسعه  (ع)،  دوازدهم  امام  تا  (ص)  رسول  ق،  1404(الصفار،    حضرت 
از وي، محمد).  225ص الکلینی در کتاب بنپس  الکا  یعقوب  ، بابی را به نام  فی االصول مِن 

ن، روایات موجود در این  آاختصاص داد و در    السالم»علیهم  ه«الْامَامَ لَا یَغْسِلُهُ اال امَامٌ مِنَ الْائِم
کرد نقل  را  ج1407(الکلینی،    زمینه  صدوق،  385-384صص،  1ق،  شیخ  سرانجام   .(

جعفر الکاظم (ع) با استناد به  بنموسی ي مکتب قم، درخصوص تجهیز  ترین نمایندهبرجسته 
ن هنگام در مدینه اقامت داشت، براي غسل  آکند که امام رضا (ع) که در  نقل می  4روایتی

اقامه و  بر  پدر  میت  نماز  (ابنآي  یافت  حضور  بغداد  در  حضرت،  ج1378بابویه،  ن  ،  1ق، 
 ).103-104صص

در بیان   بصائر الدرجاتر در کتاب  الحسن الصفابنشیخ ابوجعفر محمد  گراییِرویکرد نقل
خر، نظیر أ غسل، کفن و نماز میت معصومِ متوفّی به دست معصومِ بعدي، به کتب حدیثی مت
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الجرائح و  ج1409(راوندي،    الخرائج  المناقب)،  779-778صص،  2ق،  و  االنباء  من    طرف 
ق،  1413(بحرانی،    االثنی عشر  همعاجز االئم  همدین)،  582- 581صصق،  1420طاووس،  (ابن

لِدُرر اخبار    هبحار االنوار الجامع)،  219-218صص،  4ق، ج1413؛ بحرانی،  48-47صص،  3ج
ة العقول فی  آمر)،  290-289صص،  27، ج513صص،  22ق، ج1403(مجلسی،    االطهار  هاالئم

 (العروسی   تفسیر نور الثقلین)،  258-256صص،  4ق، ج1404(مجلسی،    ل الرسولرآ شرح اخبا
ج1415الحویزي،   ص5ق،  اآل)،  641-640ص،  اآلم منتهى  و  النبی  تواریخ  فی  (القمی،    لال 

 ) سرایت یافت. 1713-1707صص، 3ش، ج1379
جعفر الکاظم (ع) به دست امام  بني تجهیز موسی همچنین دیدگاه مکتب قم در زمینه 

نقل شده است، در   شیخ صدوق از عیون اخبار الرضا صورت مشخص، در کتاب رضا (ع) که به
(طبري    هدالئل االمام)،  105تا، صعبدالوهاب، بی(ابن   عیون المعجزاتمصادر بعدي، همچون  

االئم)؛  315ق، ص1413آملی صغیر،   مناقب  النظیم فی  ق،  1420(الشامی،    اللهامیم  هالدر 
)،  225، ص48ق، ج1403(مجلسی،    االطهاره  لِدُرر اخبار االئم  هبحار االنوار الجامع)،  671ص

بالنصوص و  اثبات الهداة)،  176، ص6ق، ج1382(المازندرانی،    هالروض  شرح الکافی االصول و
عاملی،    المعجزات ج1425(حر  ص4ق،  االئم  همدین)،  245،  (بحرانی،  عشر  االثنی  همعاجز 

ریاض  ،  )437، ص2ق، ج1415الحویزي،  (العروسی تفسیر نورالثقلین  )،  369، ص6ق، ج1413
 ) نیز دنبال شده است.  324، ص2ق، ج1427(الجزائري،  االطهار هاالبرار فی مناقب االئم

 . رویکرد و دیدگاه مکتب بغداد2.  2

 . رویکرد فقهی مکتب بغداد1.  2.  2
روش مقابلِ  مدرسه در  تقلیدي  تقریباً هاي  قم که  روایات  به  ي  و  اخبار  به  صورت کامل 

، در بغداد یک گرایش اجتهادي به وجود آمد که فقه را با واقعیات منطبق  شدمتشبث می
اجتهاد و  آن).  16-15ق، ص1433(ابراهیم،    کردمی عقل،  بغداد، کمال  گونه که در مکتب 

ها  االمر (ع) آناي معرفی شده که حضرت صاحب هاي مجتهدان امامیي، یکی از شاخصه أر
رو فقه  ازاین )؛421ق، ص1403است (ابوالصالح حلبی،  دار تنفیذ احکام شرعی کردهرا عهده

لیکن  بود،  استوار  (متواترات)  مشهور  و  مسلم  احادیث  و  قرآنی  کلی  قواعد  بر  بغداد  مکتب 
ها قطعی نبود (اخبار  کردند و صحت انتساب آن روایاتی را که شیعیان از امامان خود نقل می

کرد  نظرات مشهور و متداول میان شیعه تکیه مین، بر  آجاي  دانست و بهاعتبار میاالحاد) بی
اساس   ن بود (االجماعات). استنباط احکام شرعی از منابع مزبور برآاساس  که عمل طائفه بر

انجام می خاطر درگیري روزمره با  پذیرفت و متکلمان بهروش استداللی و تحلیلی و عقلی 
ن  آدرستی اشنا و در کاربرد  ن بهآي  ها، با قواعد و شیوهتفکر و استدالل و بحث و مناظره

ي اصلی مکتب متکلمان، تأکید آنان بر اعتبارنداشتن احادیث،  ورزیده و ماهر بودند. مشخصه 
گونه که شیخ مفید در دو  ). آن48-47ش، ص1368طباطبائی،  خود، بود (مدرسیخودي به

،  38ق ب، ص1413(مفید،    هتصحیح اعتقادات االمامیو  باصول الفقه    هالتذکرکتاب خود، یعنی  
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الهدي،  (علم  هالی اصول الشریع  هالذریع  )، شریف مرتضی در49ق ج، ص1413؛ مفید،  44-45
و شاگردان  555، ص2ق، ج1376 (ابوالصالح حلبی،  آ)  تکیه کردند  نکته  این  بر  نیز  دو  ن 
؛ شیخ بهائی،  208، ص2ق، ج1410؛ کراجکی،  58ق، ص1411براج،  ؛ ابن308ق، ص1404
 ).  5ق، ص1390

 . رویکرد کالمی مکتب بغداد2.  2.  2
تبیین  و  بررسی  را  کالمی  مسائل  عقلی،  رویکرد  و  روش  اتخاذ  با  مکتب  این  عالمان 

گرا استناد به بسیاري از روایات و احادیث را صحیح ندانسته، درنتیجه کردند. متکلمان عقلمی
ازنظر عالمان مکتب    ي عقلی در مباحث کالمی شدند. هاناگزیر از رجوع به عقل و استدالل

ي مبتنی بر عقل ي نقلی است، معرفت عقلی و ادلهبخش به ادله بغداد، آنچه پشتوانه و حجیت 
رو برخالف دلیل، معرفت و دلیل عقلی بر معرفت و دلیل نقلی مقدم است؛ ازاینهمین است و به

ل عقلی، حکم به طرد دلیل نقلی و اخذ دلیل  مکتب قم، به هنگام تعارضِ دلیل نقلی با دلی
 ).  149ق ج، ص1413(مفید،  5کردندعقلی می

اند و استفاده  ي اعتقادات بودهشدت منکر حجیت خبر واحد در حوزهگرا بهمتکلمان عقل
از یک   اند. به باور این دسته از متکلمان، ازآنجاکهدانسته ن را در مسائل عقیدتی جایز نمیآاز  

آور ي یقین سو، در مسائل اعتقادي باید براي انسان باور یقینی و قطعی حاصل شود، فقط ادله
آور  حجت است؛ و از سوي دیگر، خبر واحد در صورت معتبربودن، تنها مفید ظن است و یقین

نیست   جایز  اعتقادي  مسائل  در  آن  به  استناد  و  نیست  واحد حجت  خبر  درنتیجه  نیست؛ 
   ).16-12ش، ص1397ي، نظر(عطائی

 . دیدگاه مکتب بغداد3.  2.  2
ي  گرایانهدیدگاه مکتب بغداد درخصوص تجهیز امام متوفّی نیز تحت تأثیر رویکرد عقل

«الْامَامَ لَا    فقهی کالمیِ   ياین مکتب قرار داشت. برخالف فقهاي محدّث مکتب قم که قاعده
چرا پذیرفته بودند، فقهاي  وچون صورت مطلق و بیرا به   السالم»علیهم  هِامَامٌ مِنَ الْائِم  ایَغْسِلُهُ الّ

دانستند، بلکه معتقد بودند  ناپذیر نمیتنها این قاعده را قطعی و تغییرمتکلم مکتب بغداد نه
د، دیگر  آی هاي پیش  متولّی تجهیز امام متوفّی، موانع و محدودیت  در شرایطی که براي امامِ 

تردید، اولویت تجهیز امام د تجهیز امام متوفّی را به عهده گیرند؛ اگرچه بیتواننمسلمانان می
 است.   زندهمعصوم متوفّی با امام معصوم 

هجري) نخستین فقیه متکلم    413نعمان مشهور به شیخ مفید (متوفّی  بنمحمدبنمحمد
ی تجهیز امام  خود، لزوم قطع  حجج اهللا علی العباد   ه االرشاد فی معرفمکتب بغداد، در کتاب  

امام معصوم زنده امام حسینرا نمی  معصوم متوفّی به دست  امام  (ع)  پذیرد و درخصوص   ،
و امام رضا (ع) که تجهیز ایشان به دست معصوم جانشین آنان محل تردید است،  (ع)  کاظم  

داند.  محدّث مکتب قم، تجهیز این حضرات را به دست مسلمانان دیگر می  برخالف فقهاي 
اسد که در غاضریه بودند،  سعد از کربال، گروهی از بنیگوید پس از خروج ابنشیخ مفید می
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نماز گزارده و آنان را دفن کردند آمده و بر آنان  (مفید،    6نزد اجساد حسین (ع) و یارانش 
نویسد: چون حضرت  تجهیز امام رضا (ع) می  نین درخصوصهمچ).  114، ص2ق الف، ج1413

ن حضرت را پنهان کرد، سپس به نزد  آروز مرگ  مون یک شبانهأ رضا (ع) به شهادت رسید، م 
ابىآجعفر (عموى  بنمحمد از خانواده و دودمان  طالب فرستاد که در  ن حضرت) و گروهى 

ه ایشان داد و گریست و بسیار ن حضرت را بآخراسان بودند و چون حاضر شدند، خبر مرگ 
ن بزرگوار را صحیح و سالم به ایشان  آي  تابى از خود نشان داد و جنازهن حضرت بیآدر مرگ  

نگاه خطاب به جسد امام گفت: «اى برادر! بر من دشوار است تو را در این حال آنشان داده،  
، ولى خدا نخواست». رزو داشتم که پیش از تو بمیرم (و تو جانشین من باشى)آببینم، من  

،  2ق الف، ج1413(مفید،    ن حضرت را غسل داده، کفن و حنوط کنندآسپس دستور داد  
 ). 271ص

جعفر الکاظم (ع) که موضوع پژوهش این نوشتار بنشیخ مفید درخصوص تجهیز موسی
شاهک خواست که دوستى  بنرسید، از سندى  ن حضرتآهنگام وفات    نویسد: چوناست، می

محمد  بني عباسنزدیک خانه  اشن حضرت در بغداد داشت و از اهل مدینه بود و خانهآکه  را  
ن حضرت باشد و او چنین کرد  آالقصب بود، حاضر کند که سرپرست غسل و کفن  هدر مشرع 
 ).  243، ص2ق الف، ج1413(مفید، 

مفید،   و   شاگرد شیخ  علم  جانشین  که    436(متوفّی    الهدي سیدمرتضی  هجري) 
  7گرایی در این مکتب با وي به اوج خود رسیدي مکتب بغداد بود و عقلترین نمایندهبرجسته 

ي تجهیز امام متوفّی به دست امام  عیار قاعدهشدت بر موضع مکتب قم در پذیرشِ تمامنیز به 
 8تاخت. معصوم زنده

وم به دست معصوم ي تجهیز امام معصسیدمرتضی در پاسخ به پرسشی که از او در زمینه 
شود و به  دیگر شده بود، روشن ساخت که این روایت خبر واحد است که موجب علم نمی

و با فرض پذیرش درستی این روایت، امام معصوم    9توان با قطعیت سخن گفتن نمی آاستناد  
تولّ بر  قدرت  و  امکان  صورت  در  متوفّی،  فقط  امام  تجهیز  امر  میآ ی  برعهده  را  گیرد.  ن 

ضی در برابر باور مکتب قم، براي تبیین نفی قطعیت این قاعده در اوضاع و شرایط سیدمرت
موسی  بناضطرار، به وفات امام کاظم (ع) در بغداد و حضورنیافتن امام معصوم بعدي، یعنی علی

 ).  156-155تا، ج، صالهدي، بی(علم  10کندن حضرت استناد میآالرضا (ع)، براي تجهیز 
  السالم)(علیه  فی مَن یـتولی غـسـل االمـام   همـسئلـ  این رساله که با نامشریف مرتضی در  

ضمن پذیرش ظهور معجزه )،  395، ص20ق، ج1403قا بزرگ الطهرانی،  آ(  شودشناخته می
تجهیز معصوم متوفّی    ي امام متولّیِگونهانتقال معجزهپذیرش    ي اطهار (ع)، ازبه دست ائمه

-155، ص3تا، جالهدي، بی(علم  دهد ن نیز پاسخ میآبه شهر بغداد و طوس سر باز زده، به  
این رساله، موضع ).  157 برابر مکتب نصگیري مقتدرانه در  به  ي سیدمرتضی در  گراي قم، 

چشم رسالهمیزانی  این  معاصر،  پژوهشگران  از  بعضی  که  است  را  گیر  مرتضی  شریف  ي 
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).  150م، ص1957الدین،  (محی  اندي تالش وي در پیراستن عقاید شیعی دانستهدهندهننشا
در مقابل، ازآنجاکه این رساله با عواطف و عالئق شیعی بعضی از محققان معاصر همسو نیست،  

کوشیدهعده کنند  اي  تردید  سیدمرتضی  به  رساله  این  انتساب  درخصوص  (الخطاوي،  اند 
هجري) که فقیه، محدّث، مفسر و    588شهرآشوب (متوفّی  که ابنآنحال)؛  191ق، ص1427

، افزون  متشابه القرآن و مختلفه  از دانشمندان نامور علم رجال در قرن ششم است، در کتاب
را تالیف سیدمرتضی   السالم)مـسئلـۀ فی مَن یـتولی غـسـل االمـام (علیهي  که رساله بر آن 

 ).  253، ص1ق، ج1369شهرآشوب، ن(اب  کندقول مین نقلآداند، از می
ي تجهیز امام معصوم  قاعده  ن است که سیدمرتضی به قطعیتِآاز دیگر دالیلی که گویاي  

» را 11مقدسه  ين است که «زیارت ناحیه آمتوفّی به دست معصوم بعدي اعتقادي نداشته،  
(مجلسی،    تنها روایت کرده استنهرا    «السَالمُ عَلى مَنْ دَفَنَهُ اهْلُ الْقُرى»ن آمده است:  آکه در  
از دیگر زیارت)،  328، ص98ق، ج1403 این زیارت  ایشان  ها معتبرتر بوده است؛  بلکه نزد 
را میرو  ازاین  زیارت  این  امام حسین (ع)، نخست  زیارت  به هنگام  خواند و شریف مرتضی 

زیارت میسپس  قرائت  را  دیگر  (ابنهاي  ص1416طاووس،  کرد  ؛  235-221ق، 
 ). 335، ص10ق، ج1411الطبرسی، وري الن
 . ارزیابی دیدگاه مکتب قم و بغداد 3.  2

  ي چگونگی تجهیز امام کاظم (ع) در کتاب شیخ صدوق دو خبر طوالنی و متفاوت درباره
است. در یک روایت، امام رضا (ع) با قدرت الهی از مدینه به بغداد    نقل کرده  عیون اخبار الرضا
آن بدون  و  عهدهرفته  که  افرادي  را که  (ع)  رضا  امام  بودند  (ع) شده  کاظم  امام  غسل  دار 

). در روایت دیگر،  104، ص1ق، ج1378بابویه،  ن حضرت را غسل کرده است (ابنآبشناسند،  
الرشید را عهدهجعفر منصوابیبنسلیمان  امام کاظم (ع)  ر عباسی، عموي هارون  دار تجهیز 

). اگرچه شیخ صدوق روایت تجهیز امام  99-100، ص1ق، ج1378بابویه،  کند (ابنمعرفی می
ي روایت تجهیز امام به دست سلیمان،  کند، اما در ادامهکاظم به دست امام رضا (ع) را نقل می

منظور رد بر جریان واقفیه آورده ، بهعیون اخبار الرضاکتاب    کند که این اخبار را درتصریح می
 ). 105-106، ص 1ق، ج1378بابویه، است (ابن

ي واقفیه و استناد  از شبهه   کمال الدین و تمام النعمۀو    عیون اخبار الرضاشیخ صدوق در 
در نفی و انکار امامت امام رضا    السالم»علیهم  هِامَامٌ مِنَ الْائِم  الَا یَغْسِلُهُ الّ  آنان به روایت «الْامَامَ

. گرچه  )105-106، ص1ق، ج 1378بابویه،  (ابن  ن پاسخ داده استآاست و به  (ع) سخن گفته  
امام صادق (ع) نقل شده  آبراي نخستین و    (ع)   بیتاصل روایت در میان اهل از  خرین بار 

بابویه،  (ابن  ن واقفیه نقل کرده استاست، شیخ صدوق این خبر را نه به اسناد خود، بلکه از زبا
 . )105، ص1ق، ج1378

الّن دیگري براي روایت  أ شیخ صدوق ش لَا یَغْسِلُهُ  الْائِم«الْامَامَ  مِنَ    السالم» علیهم  هِا امَامٌ 
امام صادق (ع) است؛ زیرا پس از مرگ    ترن، بطالن امامت اسماعیل، فرزند بزرگآنقل کرده و  
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امر فرمود تا وي را غسل دادند  او را غسل نداد و  امام  ،  1ق، ج1395بابویه،  (ابن  اسماعیل، 
رسد روایت تجهیز امام کاظم (ع) به دست سلیمان نیز نزد شیخ بنابراین به نظر می  ؛)71ص

مقبول (صدوق  کاظم  امام  تجهیز  روایت  ایشان  اگر  چه،  است؛  دست  تر  به  ع) 
میابیبنسلیمان  ضعیف  را  از جعفر  که  را  روایتی  این  تا  نداشت  وجود  دلیلی  دانست، 

هجري استماع کرده نیز نقل    352عبدوس العطار در ماه شعبان سال  بنمحمدبنعبدالواحد
 ).  99، ص 1ق، ج1378بابویه، کند (ابن

تنها  جعفر را نه ابیبننهمچنین شیخ صدوق روایت تجهیز امام کاظم (ع) به دست سلیما
کمال الدین و  نقل کرده است، بلکه در کتاب دیگر خود، یعنی  عیون اخبار الرضا  در کتاب  
نقل روایت تجهیز امام کاظم (ع) به دست امام    کهآن نیز نقل کرده است، حال  هتمام النعم

 ). 39-38، ص1ق، ج1395بابویه، است (ابنعیون اخبار الرضا  رضا (ع) فقط محدود به کتاب
سازد که اگر فرض کنیم که  اگرچه شیخ صدوق در مقام احتجاج علیه واقفیه روشن می

صحیح باشد، روایاتی    السالم»علیهم  هِمِنَ الْائِم ا امَامٌ «الْامَامَ لَا یَغْسِلُهُ الّتفسیر واقفیه از روایت 
که دستگاه خالفت عباسی بداند، پدرش  آناالرض کرد و بیوجود دارد که امام رضا (ع) طی

)، اما روشن است که وقتی صدوق این فرض را 106، ص1ق، ج1378بابویه، را غسل داد (ابن 
گونه که روشن نان ندارد و فقط از باب احتجاج است؛ همآکند، داللت بر درستی  مطرح می

منظور مواجهه با واقفیه کردن امام رضا (ع) را بعضی از شیعیان به االرضاست که اخبار طی 
شدن از ساختند که مخالفان خود را با این شبهه به حیرت افکنده بودند. بنابراین راه خالص

 رضا (ع) براي تجهیز پدرش بود.   ي اماماین شبهه، ادعاي حضور اعجازگونه
هجري)   300قمی (متوفّی    عبداهللا اشعريبناگرچه پیش از شیخ صدوق، ابوالقاسم سعد

خود، روایتی را درخصوص تجهیز امام کاظم (ع) به دست امام رضا  بصائر الدرجات  در کتاب  
ابراهیم  از  منقول  میابیبن(ع)،  گزارش  درخسمال،  روایت  این  نص  در  صوص شخص کند، 

اعتبار   که  دارد  وجود  تعارض جدي  (ع)  امام کاظم  تجهیز  را مخدوش میآ متولّی  سازد  ن 
از یک سو تعارض درون نص این 13ق، ص1370(الحلی،   ). اگرچه مجلسی کوشیده است 

روایت و از سوي دیگر، تعارض این روایت با روایت دیگري را توجیه کند که در این زمینه 
)، توجیه او درست و استوار نیست؛ 288-289، ص27ق، ج1403،  وارد شده است (مجلسی

الْائِم«الْامَامَ لَا یَغْسِلُهُ الّچه، با سند معتبر، روایت   شود و  ثابت نمی  السالم» علیهم  هِا امَامٌ مِنَ 
شود.  تنها روایت معتبري وجود ندارد، بلکه روایات خالف این موضوع دیده میباره نهایندر

ق،  1426دار تجهیز پدرش امام کاظم (ع) نبوده است (محسنی،  مام رضا (ع) عهدهبنابراین ا
 ). 189، ص2ج

هجري) پیش از شیخ صدوق،    358حمدان الخصیبی (متوفّی  بنهمچنین اگرچه حسین 
، روایت تجهیز امام کاظم (ع) به دست امام رضا (ع) را الکبري  هالهدایدر کتاب خود، یعنی  

یک از آنان او  اند و هیچگزارش کرده است، رجالیون متقدم امامی الخصیبی را تضعیف کرده
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ندانسته موثق  (ابنرا  ص1422الغضائري،  اند  النجاشی،  54ق،  ص 1418؛  الحلی،  67ق،  ؛ 
 افزاید. اعتبار این روایت نمی )؛ بنابراین همچنان نقل الخصیبی بر قوت217ق، ص1381

روایت را چنین  ،  مَن ال یحضره الفقیه  همچنین شیخ صدوق در کتاب دیگر خود، یعنی
شاهک از امام کاظم (ع) خواست تا به او اجازه دهد تا ایشان را بننقل کرده است: «سندي

پایانی این  اگرچه فقرات  ).  189، ص1ق، ج1413بابویه،  (ابن  کفن کند، اما حضرت نپذیرفت»
صورت کامل ضبط کرده است.  ن را بهآروایت در نقل شیخ صدوق افتاده است، شیخ مفید  

ي روایت را چنین ثبت کرده است: «و کفن من نزد خودم موجود است و  شیخ مفید ادامه 
ق الف،  1413خواهم سرپرست غسل و دفن و کفن من فالن دوست من باشد» (مفید،  می
توان که شیخ مفید نص کامل روایت را ثبت کرده است، بهتر میاین به  ). باتوجه243، ص2ج

کند،  که شیخ صدوق این روایت را نقل میبه کیفیت تجهیز امام کاظم (ع) علم پیدا کرد. این
که تجهیز امام کاظم (ع) را به   را  تنها روایاتیخود شیخ صدوق نه  ن دارد که ظاهراًآنشان از  

رسد به این روایات تمایل  داند، بلکه به نظر میضعیف نمی  دهد شخص غیرمعصوم نسبت می
اهتمام بیشتري داشته است تا نقل روایت تجهیز    ، بیشتري دارد؛ زیرا شیخ در نقل این روایات

 امام کاظم (ع) به دست امام رضا (ع).
ترین که برجسته   ، آید که شیخ صدوق چنین به دست می  ،به شواهد و قرائن مذکورباتوجه

ي مکتب قم است، تجهیز امام کاظم (ع) به دست امام رضا (ع) را نپذیرفته است. اما  دهنماین
پردازد که روایاتی وجود دارد که امام رضا (ع)  که شیخ صدوق به بیان این نکته میذکر این

بیطی و  کرد  دادآناالرض  غسل  را  پدرش  بداند،  عباسی  دستگاه خالفت  ،  بابویه(ابن  12که 
ي  ان را قاعدهآ)، باعث شد که صاحبان مصادر حدیثی تفسیري متاخر،  106، ص1ق، ج1378

فهمیده    هالغیبرش مؤلف کتاب  اگونه که از گزقطعی و تغییرناپذیر تصور کنند. همچنین آن 
ي  ي تجهیز امام کاظم (ع) به دست امام رضا (ع) و حیات فرقهشود، وجود اخباري دربارهمی

شد تا برخی علماي متقدم شیعه به  ي آنان، سبب مین چهارم و استمرار شبهه واقفیه تا قر
ن حضرت از مدینه به بغداد و انجام غسل پدر به دست ایشان معتقد شوند (طوسی،  آآمدن  
 ). 55ق، ص1411

عشري، از لزوم غسل امام پیشین به دست  شیخ مفید هنگام بیان اعتقادات شیعیان اثنی
به   بعدي سخنی  (حسینیان امام  است  نیاورده  گودرزي،  میان  و  ).  115ش، ص1396مقدم 

الهدي،  بنابراین برخالف مکتب قم، علماي مکتب بغداد، همچون شیخ مفید و سیدمرتضی علم
که خود را گرفتار  حاد درخصوص تجهیز امام کاظم (ع) و بدون آنآبدون تمسک به اخبار  

پذیرند.  ن، نماز و دفن امام کاظم (ع) را نمیتناقض سازند، حضور امام رضا (ع) براي غسل، کف
،  13کردن امام معصوم از باب اعجاز باشنداالرض دلیل این نپذیرفتن ان نیست که آنان منکر طی

الهدي،  شود (علمرو است که این روایت خبر واحد است و موجب علم و یقین نمین آ بلکه از
هاي تاریخی، به هیچ گزارش متقنی  که آنان در گزارش ). ضمن این156-155، ص3، جتا بی
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نیافته تا بدان  دست  باشد،  براي تجهیز پدرش  بغداد  امام رضا (ع) در  اند که گویاي حضور 
 استناد کنند. 

 جعفر الکاظم (ع) در مصادر تاریخیبن. گزارش تجهیز موسی4.  2
الحدیث و متکلمان و محققان درخصوص  تب اصحاببا بررسی رویکرد و دیدگاه دو مک 

صورت خاص، نوبت به  ي تجهیز امام کاظم (ع) بهصورت عام و در زمینهتجهیز امام معصوم به
میآ تاریخین  مصادر  بررسی  با  تا  که    ،رسد  سازیم  دیدگاه  گزارش این  روشن  پشتیبان  ها 

 یک از دو مکتب قم و بغداد است.کدام
دار غسل و کفن امام  که چه کسی عهدهاگرچه بعضی از مصادر تاریخی درخصوص این 

ق،  1422البغدادي،  الخطیب   ؛ 271، ص8ق، ج1387طبري،  اند (کاظم (ع) شد سکوت کرده
ابن164، ص6ق، ج1385اثیر،  ابن؛  19-20صص،  15ج -183صص،  10ق، ج1407کثیر،  ؛ 

اند. بعضی از این  ، این موضوع را پوشش دادهتناسب)، در مقابل، برخی مصادر دیگر، به182
دهند، در  مختصري ارائه می  بسیارمصادر، اگرچه از غسل، کفن و دفن امام کاظم (ع) گزارش  

عهده آنان، شخصِ  استگزارش  مجهول  (ع)  امام  تجهیز  بی  دار  ج(یعقوبی،  ؛  414، ص2تا، 
دار  دوست امام کاظم (ع) را عهدهکه برخی دیگر از مصادر،  آنحال)؛  417تا، صاالصفهانی، بی

شاهک  بنن امام (ع) رسید، از سندىآنویسند: چون هنگام وفات  دانند و میتجهیز امام می
ي او نزدیک  حضرت در بغداد داشت و از اهل مدینه بود و خانه آنخواست که دوستى را که 

غسل  بنعباس  يخانه سرپرست  که  کند  حاضر  بود،  القصب  مشرعۀ  در  کفن  محمد  ن آو 
او چنین   باشد و  به من  بنسندى  کرد.حضرت  او درخواست کردم که  از  شاهک گوید: من 

ي این کار را نداده، گفت: ما خاندانى هستیم  اجازه دهد تا خود او را کفن کنم، او به من اجازه
ي زنانمان و خرج نخستین حج و کفن مردگانمان از مال پاك خودمان است و کفن  که مهریه

خواهم سرپرست غسل و دفن و کفن من فالن دوست من  زد خودم موجود است و میمن ن
انجام داد (مفید،    باشد. پس همان شخص که نام برده بود حاضر کردم و کارهاى مزبور را 

-31صصق،  1411؛ طوسی،  412ق، ص1404حرانی،  شعبه ؛ ابن243، ص2ق الف، ج1413
ق،  1421؛ اربلی،  34، ص2ق، ج1417،  ؛ طبرسی221، ص1ق، ج1375نیشابوري،  ؛ فتال30
ص2ج المالکی763،  ج1422المکی،  ؛  ص2ق،  النوري958،  ج1411الطبرسی،  ؛  ،  2ق، 

 ).231ص
از بررسی مصادري که از تجهیز امام کاظم (ع) سخن به میان آورده است، دو نکته روشن 

 شود: می
دار  ا عهدهن حضرت وصیت فرمود تآنخست، اگرچه در هویت دوست امام کاظم (ع) که  

ن شخص  آ دقیق روشن نیست که    نحوان بهشود ابهام وجود دارد و بر پژوهشگر  حضرتتجهیز  
دار تجهیز امام شده شخصی غیرمعصوم عهده  است کهمعلوم  همین قدر  چه کسی بوده است،  

 است.
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منصور عباسی را که عموي هارون الرشید بود،   جعفرابیبندوم، بعضی از مصادر، سلیمان
امام کاظم (ع) معرفی میعهده تجهیز  -354صص،  4ق، ج1412شهرآشوب،  (ابن  کنند دار 
 ).34، ص 2ق، ج1417؛ طبرسی، 353

از قوت باتوجه (ع)  امام کاظم  تجهیز  در  عباسیان  تاریخی، مشارکت  قرائن  و  به شواهد 
مردان شود که دولتوضوح روشن میهاي تاریخی بهبیشتري برخوردار است؛ چه، از گزارش 

؛ درنتیجه 14عباسی نگران افکار عمومی درخصوص قتل امام کاظم (ع) به دست خود بودند 
وتخت  توانست تاجاي که در پی شهادت امام کاظم (ع) میعباسیان از ترس باالگرفتن فتنه

ن اتهام، تدابیري اندیشیدند: نخست،  ي خویش از مظاآنان را به خطر اندازد، ناچار براي تبرئه 
اثر مرگ طبیعی است؛ دوم، براي فریب مردم،   امام (ع) در  کوشیدند نشان دهند که فوت 

جعفر منصور عباسی، یکی  ابیبنخودشان تجهیز امام کاظم (ع) را به عهده گرفتند که سلیمان
گرفتن  عهدهسوم، با به  )؛207ق، ص1430(الکعبی،    از آنان و متولّی تجهیز امام کاظم (ع) بود 

 ن حضرت معرفی کردند. آعزاي تجهیز امام (ع)، خود را نزد عموم مردم، صاحب
گونه جمع کرد که بپذیریم تجهیز امام کاظم (ع)  توان اینبین این دو گزارش را نیز می

جعفر منصور انجام شده است.  ابیبنن حضرت، با همکاري و کمک سلیمانآبه دست دوست 
ي تاریخی درخصوص حضور  ن است که هیچ شاهد یا قرینهآ یابد  در این میان اهمیت میآنچه  

به دست   امام کاظم (ع)  بغداد و تجهیز  بنابراین آامام رضا (ع) در  ندارد.  ن حضرت وجود 
درخصوص گزارش  محققان)  و  (متکلمان  بغداد  مکتب  دیدگاه  پشتیبان  نیز  تاریخی  هاي 

نگام وفات امام کاظم (ع) در بغداد و درنتیجه، تجهیزنشدن  حضورنیافتن امام رضا (ع) به ه
 امام کاظم (ع) به دست امام رضا (ع) است.

که روایت تجهیز امام کاظم (ع) به دست امام    شودروشن می  ،با بررسی مصادر تاریخی 
که اگر در ضمن حدیثى، مطلبى برخالف  آنرضا (ع) با حوادث تاریخی مخالفت دارد. حال

ضعف  واقعیت و  نادرستى  بر  شاهدى  شود،  نقل  تاریخى  مسلم  بود آهاى  خواهد  حدیث  ن 
ج1390(مهریزي،   ص1ش،  هم129،  صاحب  نا).  که  اگونه  تفسیر  فی    لقرآن المیزان 

(الطباطبائی،  نمونه  است  نهاده  کنار  بوده،  معارض  مسلم  تاریخ  با  چون  را  روایات  از  هایی 
 هاالخبار الدخیل)؛ و نیز صاحب  370، ص15ق، ج1417؛ الطباطبائی،  380، ص14ق، ج1417

ن، برخى از روایات را نقد  آنقد روایت دانسته و براساس    يمخالفت با تاریخ را یکى از معیارها 
 ). 179-181صص، 1ق، ج1401است (التستري، کرده 

 . ارجحیت دیدگاه مکتب بغداد5.  2
بغداد درخصوص تجهیز موسی به  بنبا بررسی دیدگاه مکتب قم و  الکاظم (ع) و  جعفر 

عقلیپشتیبانی شهادت گزارش  دلیل  و  تاریخی  این جمع می  ،هاي  به  رسید که توان  بندي 
اولویت تجهیز چراکه مکتب بغداد ضمن آن   دیدگاه مکتب بغداد رُجحان بیشتري دارد؛ که 

اي از قطعیت ارتقا نداده است  ن را به درجه آمعصوم به دست معصوم بعدي را پذیرفته است، 
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ی به وجود آمد،  ی هاکه براي امام زنده در تجهیز امام متوفّی موانع و محدودیتفرض آندر  که  
 همچنان خود را ملتزم و متعبد به این قاعده بداند. 

متوفّی به دست معصوم بعدي و توسعه و تعمیم دادن    با تأکید مکتب قم بر تجهیز معصومِ
باره جویاي نظر سیدمرتضی شدند  این  ، شیعیان در(ع)  عشري اثنیاین قاعده به تمامی ائمه

مکتب بغداد بود. شریف مرتضی روایاتی را که در این زمینه نقل    يترین نمایندهکه برجسته 
شده بود خبر واحد دانست و در پاسخ به پرسش شیعیان، این روایات را از اساس فاقد اعتبار  

ها را  کافی براي حصول علم و یقین شمرد و با فرض پذیرش صحت این دست از روایات، آن
ی این امر را داشته  تجهیز، قدرت و امکان الزم بر تولّدارِناظر به زمانی دانست که امام عهده

 ).  156-155ص ص، 3تا، جالهدي، بیباشد (علم
قدرت و   بودن آن به  طوشرمي تجهیز معصوم از قطعیت به  سیدمرتضی با تنزل قاعده

ان  هاي اعتقادي شیعیموزه آمخالفان بر    گیريِراه خُردهی امر تجهیز امام متوفّی،  براي تولّامکان  
  ي ي تفسیر ی تجهیز امام به دو شرط قدرت و امکان، با ارائه را بست. وي با مقیدکردن تولّ

باره  اخبار احاد دراین   تنها درستیِعقالنی از روایت تجهیز امام متوفّی به دست معصوم بعدي، نه
وجیه ي امکان قرار داد، بلکه راهی میانه در پیش گرفت و برخالف مکتب قم، براي ترا در بوته
این قاعده، نیازي به ترجیح دلیل نقلی بر دلیل عقلی ندید؛ چراکه نزد سیدمرتضی،   اعتقاديِ

ناپذیربودن این قاعده وجود نداشت. سیدمرتضی بر این باور بود  دلیلی عقلی بر تغییر  اساساً
ایجاد خلل و نقص در مقام   امام رضا (ع) موجب  امام کاظم (ع) به دست  که تجهیزنشدن 

شود  شود؛ چراکه امامت آنان به نص نبوي ثابت مییک از این دو امام (ع) نمیهیچ  الهیِامامت  
ص1419الهدي،  علم( علم222ق،  ج1410الهدي،  ؛  علم144-145صص،  3ق،  الهدي،  ؛ 

 ). 81ق، ص1373الهدي،  ؛ علم81، ص2ق، ج1431
می نیز  حاضر  عصر  در  بغداد  مکتب  براسدیدگاه  که  پرسش  این  درخصوص  اس  تواند 

االمر (ع) را تجهیز حضرت صاحب   ،السالم»علیهم  هِا امَامٌ مِنَ الْائِمي «الْامَامَ لَا یَغْسِلُهُ الّقاعده
، پاسخی عقالنی و شرعی باشد؛ به این معنا که اولویت تجهیز امام گیردچه کسی برعهده می

، اما چنانچه بنابر  15ي امام معصومی است که پس از «رجعت» حضور دارددوازدهم برعهده
ن حضرت را نداشته باشد، دیگر ُعدول  آداري تجهیز  هر دلیلی، امام حاضر قدرت و امکان عهده

 . هند گرفتمؤمنین تجهیز ایشان را برعهده خوا
 

 گیري . نتیجه3
ي فقهی نیست، بلکه امسأله  ، صرفاًزندهتجهیز امام معصوم متوفّی به دست امام معصوم  

ا امَامٌ مِنَ  ي «الْامَامَ لَا یَغْسِلُهُ الّقاعده  نداشتنِداشتن یا قطعیتاز یک سو براي اثبات قطعیت
(ع)  ، امام کاظم  (ع)  موضوع تجهیز امام حسینالسالم» و از سوي دیگر، براي حل  الْائِمۀِ علیهم
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ناخواه پاي علم حدیث و کالم نیز  گونه که تاریخ گزارش کرده است، خواهو امام رضا (ع)، آن
 شود. به میان کشیده می

ي اسالمی (قرن چهارم و پنجم  هاي میانهاین مسأله از موضوعاتی بوده است که در سده
الحدیث قم و مکتب محققان و متکلمان  ب شیعی اهلمیان دو مکت  هجري) موجب مناقشه

اساس احادیث    گرا و بربغداد شده است. دیدگاه مکتب قم درخصوص تجهیز امام متوفّی، نص
 که دیدگاه مکتب بغداد در این زمینه نیز بر معرفت عقلی مبتنی است.  آن است، حال

جعفر الکاظم بنوسیي مکتب قم، درخصوص تجهیز مترین نمایندهشیخ صدوق، برجسته 
ن هنگام کودك بود و در مدینه  آکند که امام رضا (ع) در  با استناد به روایتی نقل می  ،(ع)

حضور یافت؛ در    بغداد ن حضرت، در  آي نماز میت بر  اقامت داشت و براي غسل پدر و اقامه
خبر واحدي   این روایت راي مکتب بغداد،  ترین نمایندهالهدي، برجسته مقابل، سیدمرتضی علم

تجهیز امام   داريِشود و حضور امام رضا (ع) در بغداد براي عهدهداند که موجب علم نمیمی
 . پذیردنمی راکاظم (ع) 

روشن می تاریخی  بررسی مصادر  قرینهاز  یا  تاریخی درخصوص شود که هیچ شاهد   ي 
ن حضرت وجود ندارد. بنابراین  آحضور امام رضا (ع) در بغداد و تجهیز امام کاظم (ع) به دست  

درخصوص گزارش  محققان)  و  (متکلمان  بغداد  مکتب  دیدگاه  پشتیبان  نیز  تاریخی  هاي 
حضورنیافتن امام رضا (ع) به هنگام وفات امام کاظم (ع) در بغداد و درنتیجه، تجهیزنشدن  

ب (ع)  کاظم  از سیاق گزارشامام  است.  (ع)  رضا  امام  تاریخیه دست  فهمیده    ، هاي  چنین 
دوست  می (ع)،  کاظم  امام  تجهیز  متولّی  ظاهرا  که  همکاري آ شود  با  حضرت  ن 

 بوده است.  جعفر منصور عباسیابیبنسلیمان 
قدرت و امکان    به مشروط بودنش به  ي تجهیز معصوم از قطعیتسیدمرتضی با تنزل قاعده

امام زنده  تجهیز امام متوفّی   ی امرتولّ هاي اعتقادي  موزهآگیري مخالفان بر  راه خُرده،  براي 
ارائهشیعیان را بست. وي با مقیدکردن تولّ با  امام به دو شرط قدرت و امکان،  ي ی تجهیز 

ي امامیه را به دور  تفسیر عقالنی از روایت تجهیز امام متوفّی به دست معصوم بعدي، عقیده
تواند درخصوص این تفریط روشن کرد. دیدگاه مکتب بغداد در عصر حاضر نیز میاز افراط و 

تجهیز حضرت  ،السالم»علیهم  هِا امَامٌ مِنَ الْائِمي «الْامَامَ لَا یَغْسِلُهُ الّپرسش که براساس قاعده
 . گیرد، پاسخی عقالنی و شرعی باشد االمر (ع) را چه کسی برعهده میصاحب

 

 هایادداشت 
اي است که  رشتهکالمی، از مطالعات میان ـ هاي حدیثیهاي تاریخی و نظریه. پیوستگی میان پدیده 1

ي تجهیز معصوم چهار  لزوم غسل یا تجهیز هر امام به دست امام بعدي، در این شمار است. مسأله
 دهد. دانشِ فقه، حدیث، کالم و تاریخ را به هم پیوند می
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و غیره حیث انهم ال ینکروا فی کتبهم   هبابویهمهم الی القدماء کابن   و  هل. «و قد ینسبون هؤالء الجه2
ایضا ربما ذکر فی   هبابویو لم یدروا انه ال یلزم من عدم الذکر انکار ... مع ان ابن  ههذه الفروع الفقهی

المتاخرون» (صال یفعله  ما  بل  المتاخرین،  اجتهادات  قبیل  مِن  فتاوي  خ،    4/128،  هالجمع  هالفقیه، 
 ). 97-96ص
شد سخن  هاي فقهی مکتب قم در قالب روایات نوشته می دهد نوشته . یکی از شواهدي که نشان می3

گوید: «این کتاب  خصوص می است. وي دراین   مَن ال یحضره الفقیهي کتاب  شیخ صدوق در مقدمه 
ها  کنم و به آنم میها حکدهم و به صحت آنها فتوا می ي احادیثی است که من به آندربردارنده 

 ). 3، ص1ق، ج1413بابویه،  ام (ابن اعتقاد پیدا کرده 
الرضَا (ع) وَ هُوَ غُلَامٌ  4 بِسَیدِيَ  الَى جَانِبِهِ وَ کَانَ عَهْدِي  بِهِ جَالِسا  الْاشْخَاصِ  . ثُم رَایْتُ شَخْصا اشْبَهَ 

سَ قَدْ نَهَیْتُکَ یَا مُسَیبُ فَلَمْ ازَلْ صَابِرا حَتى مَضَى فَارَدْتُ سُؤَالَهُ فَصَاحَ بِی سَیدِي مُوسَى (ع) فَقَالَ ا لَیْ
شَاهَکَ فَوَ اهللاِ لَقَدْ رَایْتُهُمْ بِعَیْنِی وَ هُمْ بنوَ غَابَ الشخْصُ ثُم انْهَیْتُ الْخَبَرَ الَى الرشِیدِ فَوَافَى السنْدِي 

 وَ یَظُنونَ انهُمْ یُحَنطُونَهُ وَ یُکَفنُونَهُ وَ ارَاهُمْ لَا یَصْنَعُونَ بِهِ یَظُنونَ انهُمْ یَغْسِلُونَهُ فَلَا تَصِلُ ایْدِیهِمْ الَیْهِ
مْ لَا یَعْرِفُونَهُ  شَیْئا وَ رَایْتُ ذَلِکَ الشخْصَ یَتَوَلى غُسْلَهُ وَ تَحْنِیطَهُ وَ تَکْفِینَهُ وَ هُوَ یُظْهِرُ الْمُعَاوَنَۀَ لَهُمْ وَ هُ

قَالَ لِی ذَلِکَ الشخْصُ یَا مُسَیبُ مَهْمَا شَکَکْتَ فِیهِ فَلَا تَشُکن فِی فَانی امَامُکَ وَ مَوْلَاكَ  فَلَما فَرَغَ مِنْ امْرِهِ  
خَلُوا  وَ حُجۀُ اهللاِ عَلَیْکَ بَعْدَ ابِی (ع) یَا مُسَیبُ مَثَلِی مَثَلُ یُوسُف الصدیقِ (ع) وَ مَثَلُهُمْ مَثَلُ اخْوَتِهِ حِینَ دَ

ثُم حُمِلَ (ع) حَتى دُفِنَ فِی مَقَابِرِ قُرَیْشٍ وَ لَمْ یُرْفَعْ قَبْرُهُ اکْثَرَ مِما امَرَ    مْ وَ هُمْ لَهُ مُنْکِرُونَ فَعَرَفَهُ  عَلَیْهِ
 ).104-103، ص1ق، ج1378بابویه،  (ابن   بِهِ ثُم رَفَعُوا قَبْرَهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ بَنَوْا عَلَیْهِ 

 ). 149ق ج، ص1413العقل بفساده» (مفید،    هعقول اطرحناه لقضیان وجدنا حدیثا یخالف احکام ال . «5
بیته و اصحابه  مقتل الحسین و مصرع اهل . افزون بر شیخ مفید، پیش از وي، مؤلفان مصادري نظیر  6

تاریخ  ه)،    282(متوفّی    االخبار الطواله)،    279(متوفّی    انساب االشرافه)،    157(متوفّی    فی کربالء 
نویسند: ساکنان  ه) می  346(متوفّی    مروج الذهب و معادن الجوهره)،    310(متوفّی    الملوكاالمم و  

از قبیله از شهادتشان به خاك سپردند  ي بنیغاضریه،  و یارانش را یک روز پس  اسد، حسین (ع) 
؛  260ق، ص1368؛ دینوري،  205، ص3ق، ج1417؛ بالذري،  158-157صصق،  1408(ابومخنف،  

). پس از شیخ مفید نیز مؤلفان  63، ص3ق الف، ج1409؛ المسعودي، 455، ص5ق، ج1387طبري، 
  الکامل فی التاریخه)،    588(متوفّی    طالبمناقب ال ابی ه)،    568(متوفّی    مقتل الحسینمصادري نظیر:  

نویسند:  ه) می  774(متوفّی    هو النهای  هالبدایه)،    664(متوفّی    اللهوف فی قتلی الطفوفه)،    630(متوفّی  
ن پیکرهاي پاك  آاسد بیرون آمدند و بر  سعد از کربال فاصله گرفت، گروهی از بنیهنگامی که ابن

آن خون  و  خواندند  نماز  همینالود  در  را  (الخوارزمی،  ها  سپردند  خاك  به  هستند  اکنون  که  جایی 
ج1418 ص2ق،  ابن 44،  ج1412شهرآشوب،  ؛  ص4ق،  ابن 121،  ج1385اثیر،  ؛  ص4ق،  ؛  80، 

). آنچه در اثبات نظري دیدگاه مکتب  189، ص8ق، ج1407کثیر،  ؛ ابن 85ق، ص1414،  طاووسابن 
حضرت    ي مقدسه» که مسلماًاي است در زیارت «ناحیهتر است گزاره ي این مصادر مهم بغداد از همه 

هاي دور تاکنون،  ن را صادر کرده است و در کتب متقدمان و علماي شیعه، از زمان آاالمر (ع) صاحب 
الْقُرى» (مفید،  ثبت   اهْلُ  ؛  273ق، ص1434و ضبط شده و آمده است که: «السَالمُ عَلى مَنْ دَفَنَهُ 

،  317، ص98ق، ج1403؛ مجلسی،  227ق، ص1416طاووس،  ؛ ابن 499ق، ص1378المشهدي،  ابن 
328.( 
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گونه که سیدمرتضی در مقایسه با استادش شیخ مفید (که معتقد بود عقل بدون کمک سمع،  . آن7
باید خداوند  از بود که  باور  این  بر  ناتوان است)،  به معرفت دینی  با دستیابی  عقل شناخت   را تنها 

 ). 128-127، ص1تا، جالهدي، بی ؛ علم 125ق، ص1419الهدي،  (علم
این مکتب را در سراشیبی زوال و  8 بر مکتب قم،  استادش شیخ مفید  . حمالت شریف مرتضی و 

از این کشمکش سخت میان این دو مکتب    گونه که درانقراض قرار داد؛ آن برخی از مآخذ قدیم، 
 ). 568ق، ص1358قزوینی،  ؛ رازي 166، ص1ق، ج1413شیعی سخن رفته است (الشهرستانی،  

وجود نداشته    ايقرینه  ،ن به حد تواتر نرسد و نیز همراه با روایتآ . خبر واحد خبري است که راویان  9
ن است که آباشد که قطع به صدور را در پی داشته باشد. به حد تواتر نرسیدن راویان حدیث، اعم از  

شود که باید تعداد راویان به حدي باشد  راوي یک نفر باشد یا چند نفر؛ زیرا در تعریف تواتر گفته می
ها احتمال کذب را  بودند، ولی تعداد آنکه احتمال کذب را از میان بردارد؛ بنابراین اگر راویان متعدد  

شود. خبر واحد اقسامی دارد: خبر واحد مسند، خبر واحد  ن حدیث خبر واحد تلقی میآاز میان نبرد،  
شود: خبر واحد مسند معتبر، خبر واحد  غیرمسند؛ خبر واحد مسند نیز خود به دو قسم تقسیم می

 ). 210،  149ق، ص1388مسند غیرمعتبر (جناتی،  
،  1993؛ یاقوت الحموي،  270ق، ص1418امام کاظم (ع) جد پنجم شریف مرتضی بود (النجاشی،    .10
ابن 1728، ص4ج العسقالنی،  ؛  نظر می256، ص4ق، ج1407حجر  به  رسد که )؛ درنتیجه طبیعی 

اي که شریف مرتضی با امام کاظم (ع) داشت، کیفیت غسل، کفن و دفن به قرابت اجدادي باتوجه 
 سینه شنیده باشد.  بهپدران خود سینه ایشان را از  

االمر (ع) صادر شده پذیرفته شده  که زیارت ناحیه از حضرت صاحب در مصادر شیعه، اصل این  .11
اند  ثور و حدیث مشهور دانسته أن را یک زیارت مآهاي خویش،  است. علماي طراز اول شیعه در کتاب 

 ن بپردازیم. آن نیست که به  آکه در این مختصر، مجال  
جعفر (ع) من حیث خفی على  بنالرضا (ع) قد غسل اباه موسى   نّأخبار  . قد روینا فی بعض هذه األ12

ان االمام یجوز ان یطوي اهللا تعالى له البعد    هالحاضرین لغسله غیر من اطلع علیه و ال تنکر الواقفی
 ). 106، ص 1ق، ج1378بابویه،  ابن (  هالیسیر  ه فی المد  هالبعید  هحتى یقطع المساف

ترین تنها با ظهور معجزه به دست امام معصوم مخالف نیست، بلکه از برجسته . شریف مرتضی نه13
ي معصوم و حتی بندگان صالح و  ، اعم از ائمه ء انبیا علماي امامی است که ظهور معجزه به دست غیر

ا  اظهار معجز مؤمنان فاضل را مبرهن و مستدل ساخته است و در برخی  ي  ائمه   ةحوال و شرایط، 
 ). 332ق، ص1411الهدي،  داند (علم را واجب می   (ع)  معصومین

شاهک  بنجعفر (ع) از دنیا رفت، سندي بنکه موسی نویسند: بعد از آني مصادر به اتفاق می. همه14
وارد کرد تا ببینند   ي امامعدي نیز در میان آنان بود، بر جنازهبنفقها و سرشناسان بغداد را که هیثم

؛  417تا، ص؛ االصفهانی، بی 213ق ب، ص1409(المسعودي،    ثار زخم و خفگی وجود نداردآکه در امام  
؛  220، ص1ق، ج1375نیشابوري،    ؛ فتال23ق، ص1411؛ طوسی،  242، ص2الف، ج  1413مفید،  
عنبه،  بن ؛ ا206ق، ص1417؛ الحلی،  195ق، ص1418الطقطقی،  ؛ ابن 763، ص2ق، ج1421اربلی،  
ص1380 المالکی196ق،  ج1422المکی،    ؛  ص2ق،  مجلسی،  956،  ج1403؛  ص48ق،  ؛  248، 
  نویسند: هارون الرشید شخصاً همچنین برخی مصادر می ).  461، ص 21ق، ج1413اصفهانی،  بحرانی 
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جعفر  بن العباس و سرشناسان مملکت و والیان را احضار کرد تا ببینند که موسیبزرگان طالبی، بنی
   ). 39، ص1ق، ج1395؛ صدوق،  105، ص1ق، ج1378(صدوق،    به مرگ طبیعی از دنیا رفته است  (ع)
نفسه امر محالی نیست و  که فیبه ایني رجعت، باتوجه . از دیدگاه سیدمرتضی راه اثبات عقیده 15

بودن نظر امام  ن است و اجماع به دلیل داخل آمقدور خداوند سبحان است، اجماع امامیه بر وقوع  
-302،  ص1تا، جالهدي، بی ؛ علم 126-125، ص1تا، جالهدي، بین حجت است (علم آمعصوم در  

 ).  139-135، ص 3تا، جالهدي، بی؛ علم303
 

 منابع
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  ه ، تحقیق مؤسسمصباح الزائرق)،    1416جعفر، (بن موسی بنالقاسم علیالدین ابیطاووس، رضی. ابن 14
 السالم الحیاء التراث. البیت علیهم السالم الحیاء التراث، قم: مؤسسۀ ال البیت علیهم ال 

،  طرف مِن االنباء و المناقب ق)،    1420جعفر، (بن موسی بنالقاسم علیالدین ابی ضیطاووس، ر. ابن15
 تحقیق قیس بهجت العطار، مشهد: تاسوعا. 

،  ه و الدول االسالمی  هالفخرى فى االداب السلطانیق)،    1418طباطبا، (بن علىبنالطقطقی، محمد . ابن 16
 لعربى. تحقیق عبدالقادر محمد مایو، بیروت: دار القلم ا

 الداوري.   ه، قم: مکتب عیون المعجزاتتا)،  عبدالوهاب، (بیبنعبدالوهاب، حسین . ابن 17
،  طالب ابیالطالب فی انساب ال   هعمدق)،    1380علی الحسینی، (بنالدین احمد عنبه، جمال . ابن 18

 .هالحیدری  ه ، النجف: منشورات المطبعهالثانی  هالطالقانی، الطبعل آتصحیح محمدحسن  
جاللی،  ، تحقیق سیدمحمدرضا حسینی الرجال ق)،  1422عبیداهللا، (بنحسین بن احمد   الغضائري،.ابن 19

 ي علمى فرهنگى دار الحدیث. قم: مؤسسه 
 ، بیروت: دارالفکر. هو النهای  هالبدایق)،    1407عمر، (بنکثیر، ابوالفداء اسماعیل . ابن 20

االصفهانی،  ، تحقیق جواد القیومی المزار الکبیرق)،    1378جعفر، (ن بالمشهدي، ابوعبداهللا محمد . ابن 21
 النشر االسالمی.    ه، مؤسسهالعلمی  هقم: جماعۀ المدرسین فی الحوز 

، تحقیق رضا استادي، اصفهان:  الکافی فی الفقهق)،  1403  نجم، (بن الدین . ابوالصالح الحلبی، تقی22
 علی (ع).   االمام امیرالمؤمنین  همکتب
تقی23 الحلبی،  ابوالصالح  المعارف ق)،    1404(  نجم،بنالدین .  قم:  تقریب  الحسون،  فارس  تحقیق   ،

 الهادي. 
، الکویت:  بیته و اصحابه فی کربالء مقتل الحسین و مصرع اهل ق)،    1408یحیی، (بن . ابومِخنَف، لوط 24

 االلفین.   همکتب
 ، قم: انتشارات رضی.هاالئم  هفی معرف  هکشف الغم،  ق)  1421عیسی، (بن . اربلی، ابوالفتح علی25
، تحقیق سیداحمد صقر، بیروت: دار  مقاتل الطالبیینتا)، الحسین، (بی بن. االصفهانی، ابوالفرج علی 26

 . هالمعرف
قم: مرکز المصطفی العالمی  السیاسیۀ لالمام الکاظم (ع)،    هالحیاق)،    1431. البانی، الشیخ عصري، (27

 و النشر.   هللترجم
عوالم العلوم و المعارف واالحوال من االیات و االخبار  ق)،    1413نوراهللا، (بن اصفهانى، عبداهللا . بحرانی 28

 االمام المهدى.   ه، قم: مؤسسالنساء الى االمام الجواد)   هو االقوال (مستدرك سید 
االثنی عشر و دالئل الحجج علی    هالمعاجز االئم  همدینق)،    1413سلیمان، (بن . بحرانی، سید هاشم29

 . هالمعارف االسالمی  ه، قم: مؤسسالبشر 
، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، انساب االشرافق)،    1417جابر، (بنیحییبن. بالذري، احمد 30

 بیروت: دارالفکر. 

التستري، محمدتقی، (31 الدخیل  1401.  الغفاري،  ، علق علیه علیهق)، االخبار  ،  هالثانی  هالطبعاکبر 
 الصدوق.   هتهران: مکتب
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، چاپ یازدهم، قم: انتشارات  حیات فکري و سیاسی امامان شیعهق)،    1429. جعفریان، رسول، (32
 انصاریان. 

 ، تهران: انتشارات امیرکبیر. مصادر اجتهاد از منظر فقیهان)،  1388. جناتی، محمدابراهیم، (33
 بیروت: دار المرتضی. باب الحوائج االمام موسی الکاظم (ع)،  ق)،    1420حسن، حسین، (  . الحاج34
 ، بیروت: االعلمی. بالنصوص و المعجزات  هاثبات الهدا ق)،    1425حسن، (بن. حر عاملی، محمد 35

االمَام»    )، «بازشناسی حدیث «الْامَامَ لَا یُغَسلُهُ اال1396مقدم، حسین و ابراهیم گودرزي، (. حسینیان 36
 .122-102، صص  4ي  ، شماره 22، سال  علوم حدیثدر گفتمان واقفیه و امامیه»،  

  ه ق)، مختصر بصائر الدرجات، النجف االشرف: منشورات المطبع  1370سلیمان، (بن . الحلی، حسن37
 . هالحیدری

 هاالقوال فی معرف هالحلی، خالص هرجال العالمق)،  1381مطهر حلی، (بن یوسف بن. الحلی، حسن 38
 . هالحیدری  ه، النجف االشرف: منشورات المطبعاحوال الرجال

، تحقیق محمود  المستجاد من کتاب االرشادق)،    1417، (مطهر حلیبنیوسف بنالحلی، حسن .  39
 المعارف االسالمی.  هالبدري، قم: مؤسس

 ، بیروت: البالغ.الکبري  هالهدایق)،    1419حمدان، (بن. الخصیبی، حسین 40
، قم: مؤسسه علمی فرهنگی  عند شریف المرتضی  هالمناهج الروَائِیق)،    1427. الخَطاوي، وِسَام، (41

 دار الحدیث. 
، تحقیق و تعلیق بشار عواد  السالم  هتاریخ مدینق)  1422  علی، (بنبکر احمد البغدادي، ابی . الخطیب 42

 معروف، بیروت: دار الغرب االسالمی.
، تحقیق محمد السماوي،  مقتل الحسینق)،    1418احمد المکی، (بن. الخوارزمی، ابوالمؤید الموفق 43

 تصحیح دار انوار الهدي، قم: منشورات انوار الهدي. 
، تحقیق عبدالمنعم عامر، قم: منشورات  االخبار الطوال ق)،    1368داود، ( بن. دینوري، ابوحنیفه احمد 44

 الراضی. 

نقض (بعض مثالب النواصب فی نقض ق)،    1358، نصیرالدین ابوالرشید عبدالجلیل، (قزوینی. رازي 45
 الدین محدّث، تهران: انجمن اثار ملی.، تصحیح میرجالل بعض فضائح الروافض)

، تحقیق مؤسسۀ  الخرائج و الجرائحق)،    1409اهللا، (هبۀبنالدین ابوالحسین سعید . راوندي، قطب 46
 االمام المهدي.   هساالمام المهدي، قم: مؤس

، تقدیم و اشراف جعفر سبحانی، قم:  معجم طبقات المتکلمینق)،    1424. سبحانی، الشیخ جعفر، (47
 االمام الصادق.   همؤسس

، تحقیق  اللهامیم  هالنظیم فی مناقب االئمالدر  )،  ق  1420حاتم، (بنیوسف بن الدین . الشامی، جمال 48
 مدرسین. النشر االسالمی، قم: جامعه    همؤسس

، تحقیق احمد فهمی محمد،  الملل و النحلق)،    1413عبدالکریم، (بن. الشهرستانی، ابوالفتح محمد 49
 .ه، بیروت: دار الکتب العلمیهالثانی  هالطبع
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محمد 50 بهائی،  شیخ  (بن الحسین بن.  الدرای  هالوجیزق)،    1390عبدالصمد،  علم  مکتبهفی  قم:    ه، 
 بصیرتی.

  ه، الطبعجعفر (ع) ضحیۀ االرهاب السیاسیبن االمام موسی ق)،    1431علی، (محمدحسین . الصغیر،  51
 البالغ.   ه، بیروت: مؤسسهالثانی
،  (علیه السالم)   محمدبصائر الدرجات فی فضائل آلق)،    1404الحسن، (بن. الصفار، ابوجعفر محمد 52

 النجفی.اهللا المرعشی هیآ  هقم: مکتب
 خ.  4/128ي مجلس شوراي اسالمی، شماره بازیابی  کتابخانه ،  هالجمع  هصال  .53

  ه ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: منشورات مؤسس  1417. الطباطبائی، السیدمحمدحسین، ( 54
 االعلمی للمطبوعات. 

الهدي ق)،    1417حسن، (بن . طبرسی، فضل55 الوري باعالم  البیت، قم:  آل   ه، تصحیح مؤسساعالم 
 البیت. آل   همؤسس

محمد . طبري  56 (رستمبن جریربنآملى صغیر،  االمامۀق)،    1413،  الدراسات  دالئل  قسم  تحقیق   ،
 .، قم: بعثتهالبعث  همؤسس  هاالسالمی

، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم،  تاریخ االمم و الملوك ق)،    1387جریر، (بن. طبري، ابوجعفرمحمد 57
 اث. ، بیروت: دار التر هالثانی  هالطبع

محمد 58 ابوجعفر  طوسی،  (بیبن.  السیدمحمدصادق  الفهرست تا)،  حسن،  تعلیق  و  تصحیح   ،
 .هالمرتضوی  هالعلوم، النجف: المکتببحر آل 
، تحقیق سیدمحمدتقی  هالمبسوط فی الفقه االمامیق)،    1387، (حسن بنطوسی، ابوجعفر محمد .  59

 .هالحیاء االثار الجعفری  هالمرتضوی  ه، تهران: المکتب هالثالث  هالکشفی، الطبع
محمد .  60 ابوجعفر  (حسن بن طوسی،  الغیبق)،    1411،  و  هللحج  هکتاب  تهرانی  عباداهللا  تحقیق   ،

 . هاحمد ناصح، قم: دار المعارف االسالمیعلی
محالتی،  رسولی ، تحقیق هاشم  تفسیر نور الثقلینق)،    1415جمعه، (بنالحویزي، عبد علی . العروسی 61

 چاپ چهارم، قم: اسماعیلیان. 
آینه )، «نگاهی به ادوار و مکاتب کالمی امامیه در قرون امامیه»،  1397نظري، حمید، (. عطائی 62

 . 56ـ3، صص  3ي  ، شماره 29، سال  پژوهش
علم 63 علی .  سیدمرتضی  (بی بنالهدي،  المرتضیتا)،  الحسین،  الشریف  اشراف  رسائل  و  تقدیم   ،

 مد الحسینی، بیروت: مؤسسه النور للمطبوعات. السیداح
علیعلم.  64 سیدمرتضی  (الحسین بنالهدي،  فی:    1373،  االعتقادیه»،  «االصول  نفائس  ق)، 

 .79_82یاسین، بغداد: دار المعارف، صص  ، تحقیق محمدحسن آل المخطوطات، المجموعه الثانیه
، تصحیح ابوالقاسم  هالی اصول الشریع  هذریعال ق)،    1376، (الحسینبن الهدي، سیدمرتضی علیعلم.  65

 گُرجی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
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علی علم .  66 سیدمرتضی  االمام،  )ق  1410(،  الحسینبنالهدي،  فی  تعلیق  هالشافی  و  تحقیق   ،
الطبع المیالنی،  فاضل  السید  تصحیح  الحسینی،  مؤسسه الثانی  هالسیدعبدالزهراء  تهران:  الصادق    ه، 

 و النشر.   هللطباع
، تحقیق السیداحمد  فی علم الکالم   هالذخیرق)،   1411، (الحسینبن الهدي، سیدمرتضی علیعلم.  67

 النشر االسالمی.  هالحسینی، قم: مؤسس
، تصحیح و تعلیق  شرح جُمل العِلم و العَملق)،    1419، (الحسینبن الهدي، سیدمرتضی علیعلم.  68

 و النشر.   هللطباع  هیعقوب جعفري، تهران: دار االسو 
،  تفسیر الشریف المرتضی (نفائِسُ التاویل) ق)،    1431، (الحسینبنالهدي، سیدمرتضی علیعلم.  69

 االعلمی للمطبوعات.  هتصحیح السید مجتبی احمد الموسوي، بیروت: مؤسس
، قم: منشورات  المتعظین  ه الواعظین و بصیر   هروضق)،    1375احمد، ( بنمحمد نیشابوري،  . فتال 70

 الشریف الرضی.
باقر  ، تحقیق مهدي  وتحلیل)هٌجعفر (دراسبناالمام موسی  هحیاق)،    1431. القَرَشی، باقر شریف، (71

 . هالمقدس  هالقَرَشی، الکاظمین: العتبۀ الکاظمی
 ، قم: دلیل ما. ل فی تواریخ النبی و االلمنتهى االما)،  1379. القمی، عباس، (72
 ، تحقیق عبداهللا نعمه، قم: دار الزخائر. کنز الفوائدق)،    1410علی، (بن . کراجکی، محمد 73
اکبر غفاري و محمد آخوندي،  ، تحقیق علیالکافیق)،    1407یعقوب، (بن جعفر محمد . الکلینی، ابی74

 ، تهران: دارالکتب االسالمیۀ.هالرابع  هالطبع
الکُورانی 75  .) علی،  شفیعها ق)،    1431العاملی،  و  حامیها  و  بغداد  سید  (ع)  الکاظم  تقدیم  االمام   ،

 . هالمقدس  هالحسینی  همحمدعلی الحلو، الکربالء: العتب
محمدصالح76 المازندرانی،  (بن .  الروضق)،    1382احمد،  و  االصول  الکافی  المکتبهشرح  تهران:    ه ، 

 .هاالسالمی
، قم: هاالئم  هفی معرف  هالفصول المهمق)،    1422صباغ، (بناحمد بنمحمد بن المکی، علی. المالکی 77

 دار الحدیث. 
الجامعق)،    1403. مجلسی، محمدباقر، (78 االنوار  االطهار   هبحار  االئمۀ  اخبار  الطبعلِدُرر    ه الثالث  ه، 

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. هالمصحح
محمدباقر.  79 (مجلسی،  آل   همراق)،    1404،  اخبار  شرح  فی  هاشم  الرسولالعقول  تحقیق   ،

 . همحالتی، چاپ دوم، تهران: دار الکتب االسالمیرسولی 
80) محمدآصف،  محسنی،  مَشرَعَ  1426.  الطبع  هق)،  مؤسسهالثانی   هبحاراالنوار،  بیروت:  العارف    ه، 

 للمطبوعات. 
 المعارف.   ه، بغداد: مطبعادب المرتضی من سیرته و آثارهم)،  1957الدین، عبدالرزاق، (. محی81

، بیروت: مرکز  هالثانث  ه، الطبعهو اسو   هاالمام الکاظم قُدوق)،    1431. المدرسی، السیدمحمدتقی، (82
 العصر للثقافۀ والنشر. 
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ي  ، ترجمه شناسی)اي بر فقه شیعه (کلیات و کتاب مقدمه )،  1368طباطبائی، سیدحسین، ( . مدرسی 83
 هاي اسالمی آستان قدس رضوي.  محمدآصف فکرت، مشهد: بنیاد پژوهش 

علی 84 ابوالحسن  المسعودي،  (بن الحسینبن.  الف)،    1409علی،  الجوهر ق  معادن  و  الذهب  ،  مروج 
 . ه، قم: دار الهجر ه الثانی  هتحقیق اسعد داغر، الطبع

طالب  ابی بنلالمام علی   هاثبات الوصیق ب)،    1409، (علیبن الحسینبنالمسعودي، ابوالحسن علی .  85
 ، بیروت: دار االضواء. هالثانی  ه، الطبعالسالمعلیه
مفید، محمد 86 (بنمحمد بن .  معرف  1413النعمان،  االرشاد فی  الف)،  العباد، قم:  حجج  هق  علی  اهللا 

 خ المفید. المؤتمر العالمی اللفیۀ الشی
  ه ، قم: المؤتمر العالمی اللفیباصول الفقه  هالتذکر ق ب)،    1413، (النعمانبن محمدبن مفید، محمد .  87

 الشیخ المفید. 
(النعمان بنمحمد بنمفید، محمد .  88 االمامیق ج)،    1413،  اعتقادات  الطبعهتصحیح  ، قم:  هالثانی  ه، 

 المؤتمر العالمی اللفیۀ الشیخ المفید. 
، تحقیق احمد علی مجید الحلی، قم: المزار الکبیرق)،    1434، (النعمانبن محمد بنمفید، محمد .  89

 المجلسی.   هالعالم  همنشورات مکتب
 پژوهی، چاپ دوم، قم: مؤسسه علمى فرهنگى دار الحدیث. )، حدیث1390(. مهریزي، مهدي،  90
ابوالعباس  91 النجاشی،  (بنعلیبن احمد .  النجاشیق)،    1418احمد،  السیدموسی  رجالُ  تحقیق   ،

 المدرسین بِقُم.  هلجماع  هالنشر االسالمی التابع  هالزنجانی، قم: مؤسسالشبیري 
النقدي،92 ( الحاج جعفرابن   .  روضتهما  م)،    1948محمد،  و  علیهماالسالم  الکاظمین  االمامین  تاریخ 

 .هالعربی  ه، بغداد: المطبعهالشریف
، تحقیق  مُستدرك الوسائل و مُستنبط المسائلق)،    1411الطبرسی، المیرزا الشیخ حسین، (. النوري 93

علیهم آل   همؤسس الطبعالبیت  التراث،  بیروت: مؤسسهالثانی  هالسالم الحیاء  السالم  البیت علیهمآل   ه، 
 الحیاء التراث. 

معجم االدباء ارشاد االریب الی  م)،    1993عبداهللا الرومی، (بنیاقوتالدین  . یاقوت الحموي، شهاب 94
 ، تحقیق احسان عباس، بیروت: دار الغرب االسالمی.  االدیب  همعرف
 ، بیروت: دار صادر.تاریخ الیعقوبیتا)،  جعفر، (بی بن یعقوبابیبن . یعقوبی، احمد 95
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