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Abstract
One of the topics that is considered as Motahharat (purifying factors) in Imami jurisprudence and
has attracted various views about the conditions of Motahharat (purifying factors) and their limits
and limitations, is the Muslims' absence; This means that if a Muslim disappears for a while, if his
body and other belongings such as clothes, carpets, dishes, etc. are motenajjess (contaminated),
their purity will be ruled. Many jurists, while believing in the ruling on the purity of a Muslim on
the basis of his absence and under certain circumstances, or on the basis of the purity of the
appearance of a Muslim, have serious doubts about their being subjectivity and even method for
ruling on purification. While many jurists believe in the ruling of Muslim purity based on his
absence and under special circumstances, or on the apparent purity of the present Muslim, there are
very serious doubts about their being subject and even method for ruling on purification. In this
research by descriptive analytical method, after examining the sayings and reasons of jurists about
the purity of a Muslim's absence and its conditions and also about the purity of a Muslim's
appearance, it has been concluded that these two have no independent role in the purity of his body
and belongings, but purity is the consequence of describing a person as a Muslim which covers
more than the two mentioned titles.
Keywords: purity, purity,a Muslim's absence, a Muslim's appearance, a Muslim's description.
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چکیده
یکی از موضوعاتی که در فقه امامیه ازجملۀ مطهرات محسوب شده و دیدگاههای متنوعی را دربارۀ شرایط مطهریت و حتدود و
ثغور آن متوجه خود یافته ،غیب مسلمان اس ؛ بدین معنا که اگر شخص مسلمان برای مدتی غایب شود ،درصورتیکه بتدن و
ّ
حکم
سایر متعل ِ
قات او مثل لباس ،فرش ،ظرف و ...متنجس باشد ،به طهارت آنها حکم میشود .بسیاری از فقها در حالی به ِ
طهارت مسلمان بر اساس غیب او و ذیل شرایطی خاص یا بر پایۀ مطهری ِ ظاهر حال مسلمان باور آوردهاند که در موضوعی
و حتی طریقی این دو عنوان برای حکم به تطهیر ،تردید جدی وجود دارد .در ایتن تحقیت بتهروش توصتیییتحلیلی ،پتس از
بررسی اقوال و ادلۀ فقها در خصوص مطهری غیب مسلمان و شروط آن و نیز دربارۀ مطهری ظاهر حال مسلمان این نتیجته
به دس آمده که این دو عنوان نقشی مستقل در مطهری بدن و متعلقات او ندارند ،بلکه مطهری برآیند اتصتاف شتخص بته
وصف مسلمانی اس که شمولش از دو عنوان مذکور بیشتر اس .
واژگان کلیدی :طهارت ،مطهری  ،غیب مسلمان ،ظاهر حال مسلمان ،وصف مسلمانی.
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مقدمه:
یکی از مطهرات در فقه امامیه ،غیب مسلمان اس (طباطبایی 010/0 ،تا 001؛ مشکینی 020 ،تا  .)511مقصتود
از مطهری ِ غیب مسلمان آن اس که اگر بدن یا لباس یا وسایل دیگر مستلمان نجتس شتود و آن مستلمان متدتی
مسلمانان مرتبط با او
غایب شود ،بعد از حضور و استیاده او از آن وسایل در اموری که طهارت در آنها شرط اس ،
ِ
ّ
ً
که قبال از متنجسبودن بدن ،لباس و سایر متعلقات او مطلع بودهاند ،مجازند به طهارت وی و اشتیای متعلت بته او
ً
حکم کنند .در این مسئله که باوجود اعتقاد برخی از فقها مبنیبر عدم خالف یا اجماعی بتودنش ،موضتوعی کتامال
چالشی اس  ،دیدگاههای مختلیی در حدود و ثغور و شرایط مطهری آن مطرح شده اس .
نکتۀ مهم این اس که با اندکی تأمل در اقوال مطروحه و دالیل اقامهشده و کییی مطهری آن ،تردیدی جتدی
در موضوعی و حتی طریقی ِ غیب مسلمان به وجود میآید .پژوهش حاضتر بتهروش توصتیییتحلیلی در پتی آن
اس که روشن سازد چه چیزی در این خصوص موضوعی دارد و چته عتاملی ستبب حکتم بته مطهریت بتدن و
متعلقات مسلمان میشود؟ آیا همان گونه که فقها مطرح و تلقی به قبول کردهاند ،غیب مستلمان مطهریت دارد یتا
عنوان و موضوع دیگری مؤثر در این مسئله اس ؟
 .1طهارت در لغت و اصطالح
طهارت در لغ  ،نقیض نجاس (مرتضی زبیدی002/0 ،؛ ابنمنظور )510/0 ،و بتهمعنای پتاکیزگی (ابتنفتارس،
 )091/9و پاکشدن از چرک (صاحببنعباد )090/9 ،است

 ،امتا در اصتطالح فقهتا بتهمعنای استتعمال طهتور7

مشروط به نی اس (شهیدثانی ،الروضة البهیة)902/0 ،؛ این نوع طهارت ،طهتارت ّ
حدثیته است  ،امتا طهتارت

دیگری نیز وجود دارد که نسب به خبث؛ یعنی نجاس صورت میگیرد (نک :مشکینی .)950 ،واژۀ مطهر که اسم
فاعل از همین ریشه اس  ،هم در آب و خاک یعنی در طهارت حدثیه به کتار متیرود و هتم در امتوری کته باعتث
طهارت اشیای خارجی از خبث و نجاس میشود (نک :همو .)020 ،مقصود از طهارت در ایتن مقالته ،طهتارت
ً
خبثیه؛ یعنی رفع نجاس از بدن ،لباس و سایر متعلقات مربوط به مکلف است و طبیعتتا متراد از مطهتر نیتز رافتع
نجاس خواهد بود.
 .2مطهریت غیبت مسلمان
ایط آن مطهتریتش را پذیرفتهانتد ،غیبت مستلمان است
ازجمله مطهراتی که برخی از فقها باوجود اختالف در شتر ِ

(نراقی900/0 ،؛ طباطبایی000/0 ،؛ خمینی ،تحریرالوسیله .)099/0 ،مراد از مطهری غیب مسلمان آن است کته
در صورت نجسشدن بدن ،لباس و سایر متعلقات مسلمان ،غایبشدنش به میزانی کته امکتان تطهیتر در آن زمتان
 .7مقصود از طهور که صیغۀ مبالغه طاهر و بهمعنای پاک و پاککننده میباشد ،آب و خاک اس (جبعی عاملی7470 ،ق 424/7 ،تا .)421
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باشد ،سبب حکم به طهارت او و متعلقاتش شود (حسینی عاملی .)990/9 ،این زمانی اس که ببیند نجاس از او
زائل شده یا برای آن نجاس  ،جرمی نباشد (شهیدثانی ،المقاصدالعلیة)052 ،؛ بنابراین با علتم بته بقتای نجاست ،
ً
غیب بههیچوجه مطهر نخواهد بود (فاضل لنکرانتی ،تفصیلالشرریعة .)229 ،در اینکته آیتا واقعتا میتتوان غیبت
مسلمان را مطهر تلقی کرد یا اینکه عنوان دیگری در مطهری نقش دارد و در فقه امامیه مغیول مانده اس  ،نیتاز بته
طرح و بررسی اقوال فقها دربارۀ غیب مسلمان و ادلۀ آنها اس .
 .1 .2اقوال در مطهر یت غیبت مسلمان
دربارۀ اینکه آیا غیب مسلمان ازجمله مطهرات محسوب میشود یا خیر و در فرض مطهری چه شرایطی دارد،
اقوالی وجود دارد:
الف .عدم مطهری آن به طور مطل ؛ به این معنا که صرف غیب مسلمان کیای نمیکند و باید علتم بته رفتع
ً
نجاس پیدا شود .بنابراین ،صاحب حدائ این قول را ظاهرا مشهور دانسته اس (بحرانی 090/0 ،تا  .)095به نظر
میرسد این انتساب به مشهور صحیح نیس ؛ زیرا آنچه فقها گیتهاند اصل منوطکردن طهارت شیء متنجسشده بته
علم به زوال اس بدون اینکه موضوع را از زاویۀ غیب مسلمان بررسی کرده باشند ،اما اندک فقهایی هستند که قائل
به این قول شده اند .مالمحسن فیض کاشانی که از این گروه اس  ،غیب مسلمان را کافی در حکم به ازالۀ نجاست
معتبر شرعی بر ازاله حاصتل شتود ( .)00/0آی اللته شتبیری نیتز بعتد از اینکته
ندانسته و شرط کرده که علم یا ظن ِ

شدن مسلمان را از مطهرات محسوب میکنند ،در رد آن چنین گیته اس :
میگوید فقهای عظام با شش شرط ،غایب ِ

«بنا بر احتیاط واجب ،غایبشدن مسلمان از راههای ثاب شدن طهارت نیس  ،مگر موجب اطمینتان شخصتی یتا
نوعی شود» ( .) 59طب این دیدگاه ،علم یا حصول اطمینان یا ظن شرعی به طهارت سبب حکم به طهارت میشود.
بنابراین ،مطهری ِ غیب مسلمان نه موضوعی دارد و نه طریقی ؛ به این معنا که نه حصول غیبت مستلمان ستبب
حکم به طهارت می شود و نه طری و راهی اس برای رسیدن به حکم به طهارت؛ آنچه که موضوعی دارد ،حصول
شرعی دال بر ازالۀ نجاس اس .
علم یا اطمینان یا اقامۀ ظن معتبر
ِ

باتوجه به دالیلی که بیان خواهتد شتد چنتین قتولی بتدون دلیتل ،ختالف ستیرۀ ائمته و مستلمانان ،حتر آور و

مختلکنندۀ نظام اس که صحیح نیس .
ب .مطهری آن بهطور مطل و بدون هیچ شرطی؛ امام خمینتی دراینبتاره میگویتد« :غیبت  ،مطهتر انستان،
لباس ،فرش ،ظروف و غیر آنها از توابع او اس و با او معاملۀ طهارت میشود ،مگر آنکه علتم بته بقتای نجاست
باشد و بعید نیس که چیزی در آن شرط نباشد؛ بنابراین حکم جاری میشود ،خواه عالم به نجاس باشد یا نباشد،
معتقد به نجاس آن چیزی باشد که به ا و رسیده یتا معتقتد نباشتد ،در دیتنش متستامح باشتد یتا خیتر» (خمینتی،
تحریرالوسیلة .)752/7 ،ظاهر این سخن آن اس که خود غیب  ،مطهر اس و بهاصطالح موضتوعی دارد .برختی
فقها باوجود قبول این قول آن را از شمار سایر مطهرات نمیدانند ،بلکه طریقی برای کشف طهتارت در فترض شتک
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میدانند (فاضل لنکرانی ،تفصیلالشریعة 442 ،تا  .)444بر این اساس ،غیب طریقی دارد .از ظاهر کالم بعضتی
فقهای دیگر بر می آید که مواف با این قول هستند؛ زیرا به شرایطی چون علم مسلمان به نجسشدن بدن یا متعلقاتش
و نیز به اشتراط بهکارگیری آن در امری که طهارت در آن شرط اس  ،اشاره نکرده و فقط گیتهاند :انسان احتمال بدهد
ً
که آن چیز را آب کشیده (مکارم شیرازی )05 ،یا بهسبب آنکه مثال آن چیتز در آب جتاری افتتاده ،پتاک شتده است
(بهج  00 ،تا 01؛ سبحانی.)009 ،
همان گونه که خواهد آمد هرچند حکم به طهارت مسلمان محدود به شرایط خاصی نیس ؛ اما دلیلتی هتم بتر
منحصرکردن حکم طهارت به غیب مسلمان؛ چه بهعنوان مطهر و چه کاشف و طری طهتارت نیست و افتزون بتر
دالیلی که خواهد آمد ،تعمیم حکم و تقیدنداشتن آن به شروطی خاص مؤیدی برای مطهری عنوان دیگری بته نتام
وصف مسلمانی اس .
ِ

 .مطهری مطل غیب نسب ب ه بدن و مشروط آن نسب به متعلقات مسلمان؛ قائل به این قول ابنفهد حلتی

اس ( ) 20که در حکم به طهارت غیر بدن (لباس و سایر متعلقات او) ،علم او را به نجاستش شرط کرده و در حکم
به طهارت آن ،مشاهدۀ استیاده از آن را توسط مسلمان کافی دانسته اس (صیمری.)090 ،
گذشته ا ز نبودن دلیلی بر اختصاص حکم به مورد غیب مسلمان ،نقدی که بتر ایتن نظریته وارد است تیصتیل
بدون پشتوانۀ علمی و دلیلی اس که داده شده اس .
د .مطهری مشروط؛ شهیدثانی ظاهر مذهب امامیه را مطهری غیب مسلمان میداند ،هرگاه مدتی که امکتان
طهارت در آن میرود از زمان غیب گذشته باشد (تمهیدالقواعد .)911 ،قتائالن بته ایتن قتول ،مطهریت غیبت را
مشروط به شرایطی چون علم مسلمان به نجاس ختود یتا متعلقتاتش (انصتاری ،الطهراة  ،)999/5 ،مکلفبتودن
(شهیداول )099/0 ،یا اهلی ازاله را داشتن 7،کردهاند (شهیدثانی ،المقاصدالعلیة .)052 ،صاحبجواهر حکتم بته
مطهری غیب را مشروط به مکلفبودن مسلمان ،علم او به نجاس و بهکارگیری آن در عملتی کته طهتارت در آن
شرط اس  ،دانسته و این قول را بدون خالفی درخور توجه ،تلقی و ادعای اجماع منقول بر آن کرده اس (.)910/2
سید یزدی با پنجشرط غیب را مطهر میداند .آن شرایط عبارتاند از .0 :علم مسلمان به مالقات بدن و متعلقاتش با
نجاس ؛  .9علم به نجس یا متنجسبودن آن شیء از روی اجتهاد یا تقلیتد؛  .9بتهکارگیری آن شتیء در چیتزی کته
طهارت در آن شرط اس ؛  .0علم به اشتراط طهارت در شیء بهکارگرفتهشتده؛  .5محتملدانستتن تطهیتر آن شتیء
(طباطبایی 000/0 ،تا  .) 001فقیهی دیگر با چهار شترط ،غیبت مستلمان را موجتب طهتارت بتدن و متعلقتات او
میداند « :اول .آنکه به نجاس آگاه و متوجه باشد؛ دوم .بداند که طهارت بدن و لباس در نماز شرط اس و خوردن

 .7یعنی ممیز معتقد به وجوب یا استحباب ازالۀ نجاس باشد.
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آشامیدن نجس جایز نیس ؛ سوم .از کسانی نباشد که به طهارت و نجاس بیاعتنا باشد؛ چهارم .آنکه وستایل را
و
ِ
در کارهایی که باید با چیز پاک انجام داد ،استعمال کند» (نک :اشتهاردی.)000/9 ،

بهعقیدۀ مفتاح الکرامه از سخنان برخی صاحبان این قول فهمیده میشود کته غیبت نتزد آنهتا مطهتر حقیقتی
نیس  ،بلکه در حکم مطهر اس ؛ زیرا گیتهاند :حکم به طهارت میشود ،نه اینکه تطهیر میکند (حستینی عتاملی،
)991/9؛ همان گونه کته شتیخ انصتاری (الطهراة  ،)995/5 ،ستید یتزدی (طباطبتایی )001/0 ،و محقت ختویی
(التنقیح )921/9 ،مطهردانستنش را نوعی تسامح میدانند؛ این در حالی اس که صتاحبجواهر بته مطهریت آن
تصریح کرده اس (.)910/2
طهارت عضو انسان مسلمانی را که عدم تقیتدش بته
ه .تردید در مطهری ؛ محق اردبیلی بعد از اینکه حکم به
ِ

شرع آشکار نشده ،بهصرف غایبشدنش و احتمال تطهیر مشکل دانسته است و احتمتال داده کته ممکتن است در
فرض بهکارگیری عضو نجس در جایی که طهارت شرط اس  ،قائل به طهارت شد؛ هرچند نباید به هیچوجه احتیاط
را ترک کرد (مقدس اردبیلی 920/0 ،تا  .)921صاحب مدارک نیز با مشکلدانستن مطهری غیبت مستلمان ،قتول
اصح را حکمندادن به طهارت مسلمان و متعلقاتش بهسبب غیب او میدانتد ،مگتر اینکته از آنهتا در متواردی کته
مشروط به طهارتاند ،استیاده کند؛ ضمن آنکه در این فرض هم دچار تردید شده اس (موسوی عاملی.)090/0 ،
ً
ً
تردید در این حکم موردی ندارد ،بلکه چنانکه میصال و مستدال بیان میشود ،جای هیچ شکی برای حکتم بته
طهارت مسلمان بر اساس دارابودن وصف مسلمانی نیس .
 .2 .2دالیل مطهر یت غیبت مسلمان
مهمترین دالیل مطهربودن غیب به شرح ذیل اس :
 .0اجماع منقول (صاحبجواهر)910/2 ،؛ البته اجماع بهگونهای ثاب نشده که بتوان بر آن اعتماد کرد (حکیم،
 ،)091/9حتی در کتاب مستند الشیعه ادعای شهرت بر نجاس شده اس تا زمانی که علم به ازاله پیدا نشده باشد
(نراقی .)909/0 ،به نظر میرسد اجماع دلیل بر مطهری نیس  ،بهخصوص اینکه محتملالمدرکیة اس .
 .9سیرۀ قطعی مستمره (انصاری ،الطهاة  )990/5 ،بر ترتیب آثتار طهتارت (حکتیم)091/9 ،؛ ایتن ستیره هتم
نسب به طهارت بدن مسلمان و هم نسب به غیر بدن او جاری اس (بحرالعلرو 31 ،؛ صتاحبجواهر،(910/2 ،
هرچند مشغول به عملی نباشد که در آن طهارت شرط است (همتو .)910/2 ،نراقتی میگویتد« :اجمتاع قطعتی و
علمی ،بلکه ضرورت دینی واقع شده بر جواز اقتدا ،مباشرت و مصافحه بتا متردم و خریتدن آنچته کته دست آنهتا
بهصورت مرطوب با آن برخورد میکند ،با اینکه علم به نجاس آنها بهسبب بول و غتائط در هتر روز وجتود دارد»
ً
( .)990/0ازاینرو ،معموال سؤالی از ازالۀ نجاس مسلمان نمیشود با اینکه قطع به عارضشدن نجاسات بتر افتراد
هس  ،بلکه گاهی سؤال از ازالۀ نجاس  ،منکر محسوب میشود (صاحبجواهر .)910/2 ،عمدۀ دالیل مطروحه،
همین سیره اس (حکیم .)091/0 ،محق خویی نیز دراینباره میگوید« :دلیل در حکم به طهارت بهستبب غیبت
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مسلمان ،سیرۀ قطعیۀ متصل به زمان معصومان(ع) بر معامله با مسلمان ،لباسها و ظروفشان و غیتر آن است از آن
چیزهایی که به آنان تعل دارد که بههنگام شک در طهارتشان مثل اشیای پاک مورد معامله قترار میگیرنتد بتا اینکته
بهناچار علم عادی (اطمینان) به متنجسشدن آنها هس  ،بهویژه در پوس ها ،گوش ها و شلوارها؛ زیترا بیشتک
هنگام ذبح یا در زمانی ،علم به متنجسشتدن آن وجتود دارد و بتا ایتن وجتود متردم بهستبب استصتحاب بنتا را بتر
نجاستشان نمیگذارند (التنقیح.)921/9 ،
 .9اگر به طهارت مسلمان در صورت غیب او حکم نشود ،حر الزم میآید (حکیم .)091/0 ،فقیهی دراینباره
میگوید « :شرط کسب علم به طهارت کسی که علم به نجاس او یا چیزی از متعلقتاتش از قبیتل لبتاس و مثتل آن
حاصل شده ،برای جواز رف وآمد با او یا خوانتدن نمتاز پشت ستر او یتا مثتل آنهتا از چیزهتایی کته مشتروط بته
طهارتاند ،موجب حر میشود» (همدانی .)574/2 ،بر این دلیل اشکال شده که کامل نیس ؛ زیترا لتزوم حتر ،
لحتاِ تکلییتی است  ،نته
کلی ندارد .افزون بر آن اگر کلی آن پذیرفتنی باشتد ،مقتضتای آن جتواز ارتکتاب بته
ِ

وضعی آن؛ یعنی طهارت و بارشدن تمامی آثار طهارت بر آن بهطور مطل  ،مگر اینکته مقصتود
بناگذاشتن بر حکم
ِ
ً
حرجی باشد که در عصر معصومان(ع) منجر به هر ومر میشود .در این صورت انتیای هر ومر قطعا دلیل بتر
طهارت خواهد بود (حکیم .)091/9 ،این اشکال با توضیحاتی که در استتدالل بتر مطهریت «وصتف مستلمانی»
خواهد آمد ،پاسخ داده میشود.
 .0ظاهر مسلمان اقتضا میکند که بر نجاس باقی نمیماند (شهیدثانی ،المقاصدالعلیة)052 ،؛ مسلمانی کته
عدم تقیدش به شرع ظاهر نشده اس  ،عضو نجس خود را بدون تطهیر رها نمیسازد (مقتدس اردبیلتی 920/0 ،تتا
)921؛ بدین معنا که مسلمان بهسبب پایبندی به مقررات اسالمی مرتکب عملی که برخالف احکام شترعی باشتد،
نمیشود .بنابراین اگر بدن یا لباسش نجس شود ،برای طهارت آن اقدام میکند و همین که مشاهده میشود با همتان
عضو یا شیء نجسشده اقدام به انجام کاری میکند که در آن طهارت شرط اس  ،معلوم میشود آن را تطهیتر کترده
اس .
ًّ
ً
در رد این دلیل گیتهاند :اوال دلیلی بر حجی ظهور حال مسلمان نیس (حکیم)091/9 ،؛ ثانیتا زوال علتم بته
نجاس  ،نیازمند علم به طهارت اس و استناد به ظهور حال مسلمان درصورتی صتحیح خواهتد بتود کته علتم یتا
ً
تطهیر عضو خود را تا هنگام نیتاز رهتا میکنتد (مقتدس
اطمینانآور باشد؛ ثالثا چهبسیار اتیاق میافتد که شخص،
ِ
اردبیلی)921/0 ،؛ بنابراین هیچ علم یا اطمینانی نسب به تطهیر او حاصل نمیشود.
به نظر میرسد این اشکاالت وارد نیس ؛ زیرا چنانکه ازنظر عقال ظاهر سخن دیگران حجیت دارد و اصتولیان
بر مبنای آن ،ظواهر قرآن و سن را حج میدانند ،ظاهر رفتتار دیگتران و ازجملته مستلمانان نیتز حجت است .
بنابراین ،دلیل بر حجی ظاهر حال مسلمان بنای عقال اس ؛ هرچند در ادامه ،مطهری ِ وصف مستلمانی کته هتم
شامل ظاهر تنزه مسلمان از نجاس و هم غیر آن میشود ،اثبات خواهد شد و نیازی به اثبات مطهری ظاهر حتال
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ً
مسلمان نیس  .از طرفی دیگر باتوجهبه دالیلی که تیصیال خواهد آمد ،زوال علم به نجاس نیازمند حصول علم به
طهارت نیس  .بنا بر همان دالیل نیز صرف احتمال اقدام نکردن مسلمان به تطهیر خود تا زمان نیاز سبب حکتم بته
نجاس مسلمان نمی شود؛ زیرا چنین احتمالی در غالب اوقات وجود دارد و غیر از مخالی با سیرۀ قطعتی مستتمر
مسلمانان ،اختالل نظام ،هر ومر و حر آوربودن را بهدنبال خواهد داش  .نکتۀ الزم به ذکر این اس که برخی از
فقهایی که ظاهر حال مسلمان را سبب حکم به طهارت تلقی کردهاند ،در طهارت کودک غیرممیز دچار تردید شده و
درنهای  ،بعید ندانستهاند که جزء توابع انسان مثل فترش و ظتروفش محستوب شتود (انصتاری ،الطهراة ،)990 ،
درحالیکه اگر مالک ،ظاهر حال مسلمان باشد ،کودک غیرممیز مشمول حکم طهارت نخواهد شد؛ زیرا بنا بر ایتن
فرض نمی توان کودک را مثل اشیای ساکن ،محسوب کرد و تسلط و نظارت مسلمان را بر او تام دانس  ،بلکته بتهتبع
مسلمانی خانواده و از باب تعبد اس .
وصف
ِ
 .5روایات

الف .روایات سؤر حائض و جنب :مطاب

برخی روایات خوردن سؤر 7حائض متهم به رعای

نکردن جایز اس

و وضوساختن با آن کراهتی ندارد (حرعاملی 992/0 ،تا )991؛ چنانکه وضوساختن با سؤر جنتب غیترمتهم جتایز
ْ
بدون کراه اس (همو 990/0 ،تا )992؛ از جمله اینکه از امام صادق(ع) نقل شده که فرموده اس « :اش َر ْب ِم ْن
ْ
َ َ َّ
س ْؤ ِر ال َح ِائض َو ال ت َت َوض ِم ْنه» (همو)992/0 ،؛ از پس ماندۀ حتائض بنتوش و از آن وضتو نستاز .در روایتتی دیگتر
ِ
عیصبنقاسم میگوید از امام صادق(ع) دربارۀ سؤر حائض سوال کردم ،فرمودَ « :ال َت َو َّض ْأ م ْنتهَ -و َت َو َّض ْتأ م ْ
تن س ْتؤ ِر
ِ
ِ
ْ
َ َ َ ْ ْ ًَ
الجن ِب ِإذا کان َمأمونة» (همو) 990/0 ،؛ از آن وضو نساز و از سؤر جنب وضو بگیر هرگتاه متورد اطمینتان باشتد.
شیخ انصاری با اشاره و بهاستناد این احادیث میگوید « :ظاهر حال مسلمان این اس که با نجاس آبی که در خانه
برای نوشیدن و تطهیر مهیا شده ،مباشرت ندارد .بنابراین ،استیادۀ او از آب متذکور در حکتم خبتردادن او بته تطهیتر
دستش اس » (الطهاة .)999/5 ،
ب .روای در باب عصیر
عمربنیزید میگوید به امام صادق(ع) عرض کردم :حکم می پختهای که شخصی از غیرشیعیان بته متن هدیته
َ
ُّ ْ
ُّ َ ْ
ََ َ ْ
ْ َ َ
ْ َ َ
میدهد چیس ؟ فرمودِ « :إن کان ِم َّم ْن َی ْس َت ِحل الم ْس ِک َر فال تش َر ْبه َو ِإن کان ِم َّم ْن ال َی ْس َتت ِحل فاش َتر ْبه» (حرعتاملی،
)929/95؛ اگر از کسانی اس که مسکر را حالل میشمرد ،از آن ننوش و اگر از کسانی اس که حتالل نمیدانتد،
بنوش .طب این حدیث اگر فرد از کسانی اس که از نجاس اجتناب میکند ،به احتمال نجاس او ترتیب اثتر داده
نمیشود.

 . 7مقصود از سؤر ،فقط باقیماندۀ مایعی که انسان یا حیوان از آن نوشیده ،نیس ؛ بلکه چنانکه ابنادریس حلی گیته شامل هر مایعی میشود کته عضتوی از بتدن حیتوان (یتا
انسان) با آن تماس پیدا کرده باشد(ابنادریس.)23/7 ،
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تا اینجا روشن شد بعضی از فقهتا بتر مطهریت غیبت تصتریح کردهانتد (صتاحبجواهر910/2 ،؛ خمینتی،
099/0؛ فاضل لنکرانی ،ةسالۀ توضیحالمسرالل 90 ،تتا 91؛ بهجت  95 ،تتا  )00و برختی بتاوجود پتذیرش ایتن
گذاری غیب مسلمان را بته
مطهر حقیقی نمیدانند (حسینی عاملی .)991/9 ،بهعبارت دیگر ،نام
موضوع ،غیب را
ِ
ِ
مطهر ،مجاز و تسامح شمرده (انصاری ،الطهراة 995/5 ،؛ طباطبتایی001/0 ،؛ ختویی ،التنقریح )921/9 ،و آن را
ً
صرفا طری برای اثبات طهارت و کاشف از طهارت دانستهاند؛ همان گونه که ِاخبار ذوالید و خبر واحد بته طهتارت
اثبات طهارت مسلمان هستتند (همتو921/9 ،؛ فاضتل لنکرانتی ،تفصیلالشرریعة،
دیگری و متعلقاتش ،از راههای ِ

مثب طهارت او نیس ،
 .)229از طرفی دیگر ،از سخنان عدهای از فقها نیز میتوان برداش کرد که غیب مسلمان ِ
بلکه ظاهر منزه بودن مسلمان از نجاس سبب حکم به طهارت شخص مسلمانی اس که انستان از نجاست او یتا
متعلقاتش قبل از غیبتش خبر دارد؛ یعنی مکلیان موظفاند در برخورد بتا مستلمان ،البسته ،ظتروف و وستایلی کته
استیاده از آن ها مشروط به طهارت اس  ،حکم به طهارت او و متعلقاتش دهند .چیزی که سبب این حکم میشود،
ظاهر تنزه مسلمان و اجتناب او از نجاسات اس نه چیز دیگری؛ ازجمله اینکه شهید اول با نیی مطهربتودن غیبت
عالم به نجاس باشد ،سپس زمانی بگذرد که ازاله در آن ممکن باشد ،بهدلیل ظتاهر تنتزه
گیته اس « :اگر مکلفِ ،
مسلمان از نجاس  ،حکم به طهارت میشود ( .)099/0پس ایشانِّ ،
مطهر را همراه با غیبتی که در آن امکتان تطهیتر
وجود دارد ،ظاهر تنزه مسلمان از نجاس با علم او به نجاستش قرار داده اس (صیمری .)090/0 ،صیمری که خود
از نییکنندگان مطهری غیب اس و محسوبکردن غیبت ازجملته مطهترات را مجتاز شتمرده (همتو،)092/0 ،
مدعی شده اس که ابنفهد حلی نیز غیب را از مطهرات نمیداند؛ زیرا بنا بر فرض غیب و گذشتن زمانی که در آن
امکان تطهیر وجود دارد ،نگیته که غیب مطهر اس  ،بلکه گیته اس حکتم بته طهتارت میشتود (همتو 090 ،تتا
ً
ً
ّ
 .)095عبارت ابنفهد چنین اس « :و یحکم بطهارة حیتوان 7تتنجس إذا غتاب زمانتا یمکتن طهتره مطلقتا» (.)20
بنابراین ،فتوای شهید اول و ابنفهد در حکم به طهارت بهسبب ظاهر تنزه مسلمان نه بتهدلیل غیبت  ،یکستان است
(صیمری.)095 ،
 .3مطهریت «وصف مسلمانی»
ِّ
از این سخنان به دس آمد که نامگذاری غیب مستلمان بته مطهتر ،نامگتذاری حقیقتی نیست و نمیتتوان غیبت
مسلمان را جزء مطهرات محسوب کرد .باالتر از آن ،ظاهر تنزه مستلمان از نجاست نیتز ستبب حکتم بته طهتارت
نخواهد شد ،بلکه آنچه که به نظر میرسد مطهری دارد ،داشتن وصف مسلمانی و متدینبودن به دین اسالم است
نه چیز دیگر .این ِّ
مطهر ،گستردگی و شمولش بیشتر از ظاهر تنزه مسلمان از نجاست است ؛ زیترا اگتر ظتاهر تنتزه
 .7مقصود از حیوان ،آدم و غیر او اس (صیمری.)455 ،
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ً
مسلمان از نجاس مطهر باشد ،در جایی مطهر خواهد بود که؛ اوال آن مسلمان عالم به نجاس خود باشد تا انگیزۀ
ّ
ً
طهارت در او ایجاد شود؛ ثانیا در عبادتی که طهارت در آن شرط اس  ،از آن متنجس استیاده کند واال نیازی فتوری
ًّ
و ضرورتی در رفع نجاس نیس و انگیزهای جدی در آن مسلمان برای رفتع نجاست بته وجتود نمیآیتد؛ ثالثتا از
مسلمانان بیمباالت و یا کم مباالت نباشد وگرنه ظاهر چنین مسلمانی هرگز مقتضتی تنتزه نیست  .امتا اگتر وصتف
مسلمانی مطهر باشد ،محدود به هیچ کدام از این شرایط نخواهد بود؛ یعنی همین که شخص ،مسلمان باشتد ،بایتد
حکم به تنزه او از نجاس کرد؛ خواه شخصی مقید به طهارت و معتقد به ازالۀ نجاس باشتد ،ختواه بیمبتاالت یتا
کم مباالت محسوب شود؛ عالم به نجاس باشد یا نباشد؛ آن شیء متنجس را در عبادت مشروط به طهارت به کتار
برد یا چنین نکند؛ ازالۀ نجاس او رؤی شود یا نشود و فقط مدتی غیب کند .بر این اساس ،همان گونه که در ایتن
ً
فرض مشاهده ازالۀ نجاس توسط مسلمان مطهر نیس  ،غیب نیز چنین خواهد بود .نقش غیب دراینباره صرفا در
عدم تحق قطع به نجاس اس  .بهعبارت دیگر در حکم به طهارت مسلمان و متعلقاتش کافی اس کته علتم بته
نجاس مسلمان و متعلقاتش حاصل نشود و غیب زمینهستاز ایتن موضتوع میشتود؛ همتان گونته کته در صتورت
مشاهدۀ رفع نجاس و حصول شک در شستن صحیح و تحصیل طهارت ،ضرری متوجه حکتم بته رفتع نجاست
نخواهد شد.
 .1 .3دالیل مطهر یت «وصف مسلمانی»
مطهربودن وصف مسلمانی دالیلی دارد که عبارتاند از:
الف .سیرۀ معصومان(ع)؛ آنچه از روش و ستیرۀ پیتامبر(ص) و ائمته بتر میآیتد ایتن است کته در برختورد بتا
مسلمانان حکم به طهارت می کردند؛ زیرا هرگز از گیتار یا رفتار آنان موردی نقتل نشتده کته در ارتبتاط بتا مستلمان
احتیاط و اجتناب کرده یا مسلمانان را منع از برخورد طهارتگونه کرده باشند .معاشرت پیامبر(ص) و امامان(ع) بتا
مسلمانان در مساجد ،منازل ،بازار و بهطورکلی در رف وآمد ها گویای آن اس که باوجود علم اجمالی به نجاست
بدن یا متعلقات مسلمانان بهدلیل آلودهشدن قطعی آنان بته نجاست (بتول و غتائط) ،نجسشتدن مقتداری از بتدن
حیوانات ذبحشده ،چاقو و ابزار موردنیاز ذبح ،زخمیشدن مسلمانان در جنگها و گاه در شرایط عادی و ...هیچگتاه
ً
پرسشی از تطهیرشان نشده و با همه رفتار طهارتگونه داشتهاند .اگر غیر از این بود ،قطعا روایات یتا روایتتی دال بتر
رفتار احتیاطآمیز معصومان(ع) ،سؤال و جواب و تحقی و تیحتص آنهتا بته دست متا میرستید ،بتاوجود اینکته
مسلمانان اهتمام ویژهای در بیان اقوال و سیرۀ معصومان داشتهاند .شاهد بر مطلب ،ورود احادیث زیادی است کته
در خصوص طهارت و نجاس بدن انسان ،لباس و لوازم او ،حیوانات ،تعیین عباداتی کته در آنهتا طهتارت بتدن و
لباس مستلمان شترط است و ...آمتده است  ،درحالیکته در میتان آنهتا هتیچ حتدیثی کته اشتارهای بته اجتنتاب
معصومان(ع) از بدن یا لباس و سایر متعلقات مسلمانان داشته باشد ،دیده نمیشود .این نشان میدهد کته هرکستی
مسلمان بوده ،حکم به طهارت او میشده اس نه اینکه بهسبب غیب آن مسلمان و استتعمال آن شتیء متتنجس در

قدسی و همکاران ،اعتبارسنجی مطهریت «غیبت مسلمان»« ،ظاهر حال مسلمان» و «وصف مسلمانی»

111

امری که طهارت در آن شرط اس  ،چنین حکمی داده شده باشد .محدودکردن طهتارت مستلمان بته ایتن موضتوع
نیازمند دلیل اس و دلیلی بر این مسئله وجود ندارد .ظاهر تنزه مسلمان از نجاس هم سبب حکم به طهارت نبوده
مستلمانان مقیتد ،بیمبتاالت و
اس ؛ زیرا هیچ نقلقولی از گیتار یا رفتار معصومان(ع) نیس مبنیبتر اینکته میتان
ِ
کممباالت فرق گذاشته و از کممباالتها و بیمباالتها اجتناب کرده باشند و مدرکی نیز دال بر تیاوتگتذاری بتین
مسلمانان شیعیمذهب و سایر فرق اسالمی وجود ندارد و چنانکه برخی فقها نیز گیتهاند ،مستلمانان غیرشتیعیای
غیرشیعی امروز ،بدتر یا مثل هم بوده و بستیاری از
که در عصر امامان(ع) زندگی میکردهاند یا حالشان از مسلمانان
ِ

نجاسات قطعی نزد امامیه ،پیش آنان و نیز روستاییان و بادیه نشینان محکتوم بته طهتارت بتوده است  ،بااینحتال از
ِ

رف وآمد و همغذایی با آنان باوجود علم به متنجسبودن ظروف ،لباسها یا دستانشان در برخی زمانها ختودداری
نمیشده اس (خوئی ،التنقیح .)901/9 ،این مطلب نشانگر این اس که جریان سیرۀ ائمه(ع) مشروط به شترایطی
ً
چند و محدود به موردی خاص نبوده اس  .نکتۀ ذکرشدنی این اس که حکم به طهارت در این فرض قطعا بتهدلیل
تمسک به اصل برائ نبوده؛ زیرا فرض ما جایی اس که علم اجمالی به نجاس وجود دارد نه شک بتدوی و علتم
اجمالی مانع از اجرای اصل برائ خواهد بود؛ زیرا بر فرض اجترای اصتل برائت در همتۀ اطتراف علتم اجمتالی،
مخالی قطعیه با علم اجمالی پیش میآید و بر فرض اجرای آن در برخی موارد ،ترجیح بالمرجح میشود .بنابراین،
عل برخورد طهارت گونه با مسلمانان ،نه اجرای اصل برائ بوده نه غیب مسلمان (چون فترض متا اعتم است از
موارد غیب و حضور مسلمان) و نه ظاهر تنزه مسلمان (بهدلیل اینکه بتاوجود علتم اجمتالی ،ظهتوری در طهتارت
حاصل نمیآید؛ ضمن آنکه فرض ما شامل طهارت کودکان غیرممیز و افراد کممباالت و بیمباالت نیز میشتود کته
بههیچوجه ظاهر آنها تنزه از نجاس نیس  ،بلکه چهبسا عکس آن باشد).
مؤید جریان سیرۀ معصومان(ع) در مطهری وصف مسلمانی ،مطابق کامل آن با ضرورت حیت پیونتدهای
اجتماعی مسلمانان اس که مستلزم تقوی ارتباطات و تماسهای فیزیکی و ...اس و بحتث نجاست بتر فترض
اجتناب شیعیان از یکدیگر و نیز از سایر فرق اسالمی که معتقد به نجاس برخی اشیای نجس نیستند ،چالشی مهم
برای آن محسوب میشود.
شاهد دیگر بر وجود این ستیره ،عتدمممانع الزامتی معصتومان(ع) از دیوانگتان و کودکتان ممیتز و غیرممیتز
ّ
مسلمان در ورود به مساجد اس  ،باوجود اینکه علم به نجاس بدن و لباس آنها موقع تخلی و برخی متوارد دیگتر
عبتادات مشتروط بته طهتارت،
داشتهاند و همچنین بهدلیل تکلیفنداشتن کودکان به تطهیر خود و متعلقاتشان برای
ِ

عدمدرک این موضوع و اهمی آن توسط کودکان (به خصوص غیرممیزان) و دیوانگان و نیز نداشتن آگاهی کافی آنان
ً
به چگونگی تطهیر بدن و متعلقات خود ،هیچگاه علم به ازالۀ نجاس از بدن و لوازم آنان حاصل نمیشده یتا غالبتا
چنین علمی نبوده اس ؛ بااینوجود و علیرغم خبرداشتن از متأثرشدن فرش و دیوار مسجد از بدن و لباس آنهتا در
شرایط مختلف جوی و لزوم حی طهارت مسجد و رفع فوری نجاست از آن (نتک :صتاحبجواهر 29/2 ،و)20
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هیچ توصیهای وجوبی از سوی حضرات معصومان(ع) دربارۀ جلوگیریکردن از ورود کودکان و مجانین بته مستاجد
ً
وارد نشده و صرفا دربارۀ کراه ورود آنان دو روای نقل شده اس (طوسی 902/9 ،و  )950که این نشان میدهد
معصومان(ع) آنها را محکوم به طهارت دانستهاند .با چشمپوشی از ایراداتی که متوجه سند این دو حدیث شده7 ،به
اجماع فقها دخول کودکان در مسجد جایز اس (حستینی عتاملی )21/9 ،و حتداکثر حکمتی کته از ایتن روایتات
فهمیده میشود ،کراه ِ راهدادن کودکان ،آن هم بهعقیدۀ تعدادی از فقها کودکان غیرممیتز بته مستجد است (نتک:
مقدس اردبیلی059/9 ،؛ صاحبجواهر )009/00 ،و بهتعبیر برخی از فقها راهندادن کودکان بته مستاجد ،مستتحب
اس (شهید اول090/9 ،؛ موسوی عاملی ،)010/0 ،اما کودکان ممیزی کته متورد اطمینتان هستتند و از نجاستات
دوری میکنند ،راهدادنشان به مسجد نهتنها مکروه نیس  ،بلکه تمریندادن آنها بر انجام نماز در مستجد مستتحب
اس (محق کرکی .)002/9 ،بسیاری از فقها دلیل دورکردن کودکان و دیوانگان از مساجد را ظن به نجسبودن آنها
دانستهاند؛ زیرا از نجاس دوری نمیکنند (عالمه حلی ،النهایة952/0 ،؛ شهید ثانی ،ةوضالجنان.)291/9 ،
از این فتاوا به دس میآید که راهدادن کودکان ممیز اگر مستحب نباشد ،حداقل کراه نتدارد و حکتم کراهت
تنها متوجه کودکان غیرممیز و دیوانگان میشود .بنابراین ،بههمراهبردن کودکان و دیوانگان بته مستجد حترام نیست ،
هرچند احتمال نجسبودنشان میرود .از اینجا معلوم میشود نمیتوان حکم بته نجاست آنتان داد واال میبایست
راهدادنشان به مساجد حرام میشد .این عدم حکم به نجاس آنان باوجود علم به متنجسشدن بتدن و لباسشتان در
ً
مسلمان آنان و تعبدی اس  .این مسئله قطعا در زمان ائمه(ع) هم رخ داده و منعتی از
طول شبانهروز ،بهتبع خانوادۀ
ِ
سوی آن حضرات صورت نگرفته و حکم به نجاس آنان نشده اس  ،در غیر این صورت باید در روایات و سیرۀ آنان

منعکس میشد .باتوجهبه شرایط مطهری غیب مسلمان ،سیرۀ ائمه(ع) دربارۀ برخورد با افراد نابالغ منحصر بته آن
نیس  ،چنانکه ظاهر تنزه مسلمان از نجاس نیز قابل صدق بر کودکان نیس ؛ زیرا نه تکلییی دارند و نه درک و فهم
کاملی از نجاس و طهارت .تنها چیزی که میتواند سبب حکم به طهارت افراد نابالغ شتود ،مستلمانبودن اولیتا و
خانوادۀ آنان اس  .در واقع همان گونه که بدن مسلمان ،لباس و ظروف او بهتبعی از مسلمان محکتوم بته طهتارت
اس  ،فرزندان نابالغ آنان نیز بهسبب همین تبعی و از باب تعبد ،محکوم به طهارت خواهند بود.
ب .سیرۀ قطعی مستمرۀ مسلمانان و تقریر معصومان(ع)؛ چنانکه گیته شد عمده دلیل بتر مترتتبستاختن آثتار
طهارت بر بدن مسلمان و متعلقات او سیرۀ مستمرهای اس که مستلمانان از زمتان معصتومان(ع) داشتته و تتاکنون
ادامه پیدا کرده اس  .مطاب این سیره ،اقتدا ،مباشرت و مصافحه با مردم و خریدن اطعمه و اشربه از آنهتا از صتدر
اسالم تاکنون جایز بود ه و هس و هیچ منعی از آن نشده اس  ،با اینکته علتم عتادی بته نجاست آنهتا در برختی
زمان ها وجود دارد .این عدم منع و سکوت در برابر حکم مسلمانان به طهارت همدیگر ،نشان از تأییتد و پتذیرش آن
 .7بهدلیل مرسلهبودن یکی از روایات (نک :صاحبجواهر 777/74 ،تا  )772و وجود عبیدالله دهقان در یکی دیگر از آنها که تضعیف شده اس (نک :نجاشی257 ،؛ خوئی،
معجم ةجالالحدیث.)477/77 ،
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ً
از سوی معصومان(ع) اس  .مسئله اینقدر روشن است کته حتتی مستلمانان معمتوال از همتدیگر ستؤالی دربتارۀ
طهارت و ازالۀ نجاس بدن ،لباس ،ظروف و سایر متعلقات نمیکنند .اگر کمی تأمل شود ،معلوم خواهتد شتد کته
این سیرۀ مسلمانان و تقریر معصومان(ع) محدود به غیب مسلمان و باالتر از آن بهسبب حکم بر اساس ظتاهر تنتزه
مسلمان از نجاس نیس ؛ بلکه آن بهسبب متصفبودن اشخاص به صی مسلمانی اس  .طب این ستیره و تقریتر

هیچ گاه مسلمانان در ارتباطاتشان با هم لزومی در رعای جانب احتیاط ندیده یتا تیتاوتی میتان مستلمانان مقیتد و
بیمباالت قائل نبودهاند؛ هرچند به طورقطع مسلمانان از حیث تقید به طهارت و نجاس مثل هم نبتوده و نیستتند و
همواره احتمال عدمازالۀ نجاس از سوی کممباالتها و یا بیمباالتهتا میرفتته و متیرود .ازایتنرو برختی فقهتا
تصریح کردهاند که این سیره در میان مسلمانان جاری بوده اس  ،بدون اینکه تیاوتی گذاشته باشند بتین مستلمانانی
که علم قبلی به نجاس آنها حاصل شده یا نشده باشد و نیز بتدون اینکته فرقتی میتان مستلمانان اجتنابکننتده از
نجاس با مسلمانان بیمباالت یا مجهولالحال یا معتقد به طهارت اشیایی که نجساند ،قائل شده باشند (همدانی،
 .)901/1نکتۀ دیگر اینکه این سیره شامل نابالغان؛ خواه ممیز و خواه غیرممیز هم میشود؛ یعنی در معاملته و رفتتار
مسلمانان با هم تیاوتی میان بالغ و نابالغ گذاشته نشده؛ زیرا هیچ دلیلی بر اجتناب از نابالغان به دست متا نرستیده
اس  .حکم برخی از فقها بر طهارت کودکان ممیز با استیاده از سیره (خوئی ،التنقیح909/9 ،؛ همتدانی)991/1 ،
یا احتمال طهارت همۀ کودکان (صاحبجواهر )919/9 ،شاهدی بر شمول سیره و تقریر معصومان(ع) اس  .البتته
برخی از این فقها ،کودکان غیرممیز را استثنا کرده و با تقستیم آنهتا بته دو دستتۀ مستتقل و تتابع اولیتا ،در طهتارت
کودکان تابع را مثل سایر متعلقات مستلمانان پذیرفتتهانتد (ختوئی،
مستقالن تشکیک کرده و برخی از آنها طهارت
ِ

التنقیح909/9 ،؛ همدانی)991/1 ،؛ درحالیکه استثنای آنها بدون دلیل اس و شمول سیره و تقریر نسب به آنها
انکارنشدنی اس  .شاهد آن نیز مراودۀ مستمر مسلمانان همراه با کودکانشان و همغذایی و ارتباط زیاد آنتان بتا هتم
اس  ،بدون اینکه کسی از طهارت کودکان سؤال یا از بدن و لباس آنها اجتناب کند یا مجبتور بته تطهیتر لباسهتا،
فرشها و ظروف شوند و بدون اینکه معصومان(ع) منعی کرده یا دستتوری مبنیبتر رعایت احتیتاط صتادر فرمتوده
باشند .روشن اس که تقریر معصومان(ع) دلیل بر تعبدی بودن این مسئله اس که باوجود علم اجمالی به نجاس ،
برخورد طهارتگونۀ مسلمانان با یکدیگر را تأیید کردهاند.
عجیب این اس که برخی از فقها که بر مبنای غیب مسلمان ،حکم به طهارت او و متعلقاتش داده و این حکم
را تعبدی تلقی کردهاند ،سیرۀ ائمه(ع) و تابعانشان را در عصر آنها و در غیر آن عصر به موردی ختاص نیتز محتدود
نکرده و شامل همۀ موارد شک هرچند فاقد شرایط دانستهاند (خوئی ،التنقریح ،)922/9 ،درحالیکته بنتا بتر فترض
مثب مطهری وصف مسلمانی اس
شمول سیره ،دلیلی بر اختصاص حکم به موارد غیب مسلمان نیس و سیرهِ ،
که شامل موارد غیب مسلمان میشود.
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 .جلوگیری از بهوجودآمدن حر ؛ اگتر مستلمانان در معتامالت میتان ختود ،رف وآمدهایشتان بتا یکتدیگر،
حضورشان در مجالس مختلف و ...مبنا را بر طهارت همدیگر و متعلقات خود نگذارند ،حتر الزم میآیتد .اینکته
ً
برخی فقها الزمۀ این حر را صرفا رفع حکم تکلییی و جواز ارتکاب بهلحاِ تکلییی دانستهاند (حکتیم،)752/2 ،
ً
معنای روشنی ندارد؛ زیرا اگر منظور این باشد که بهلحاِ تکلییتی میتتوان متثال از لبتاس ،ظتروف و غتذای ستایر
حکم وضعی باید بنا را بر نجاس گذاش و خود را باید
مسلمانان استیاده کرد و حرمتی تکلییی ندارد؛ اما بهلحاِ ِ

تطهیر کرد ،در این صورت جواز ارتکاب تکلییی هیچ فایدهای در رفع حر نتدارد؛ زیترا مستلمانی کته بتا پتذیرش
ً
دعوت مسلمانی دیگر به خانه او برود و با علم به اینکه قبال آن مسلمان یا ظروف ،البسه و فترش خانتهاش متتنجس
بوده و نمیداند ازاله کرده یا خیر؛ بهخصوص اینکه مسلمانی کممباالت یا بیمباالت باشد ،اگر استیاده از اطعمته و
اشربه و سایر لوازم آن بهلحاِ تکلییی جایز باشد اما بهلحاِ وضعی ،او و متعلقاتش پاک نباشد ،در آن صورت باید
ً
تطهیر کند که چیزی جز حر را بهدنبال نخواهد داش  .اگر قضیه برعکس شود ،قطعا حر بیشتر خواهد شتد؛ بته
این معنا که اگر آن مسلمان متنجس شده یا بی مباالت به خانه او بیایتد و از آب و غتذا و فترش و امکانتات آن خانته

استیاده کند ،اگر به لحاِ وضعی پاک نباشد ،آیا میزبان در شستتن خانته و لتوازم آن در هتر بتار ورود آن مستلمان و
مسلمانان به خانهاش دچار حر نخواهد شد؟ اگر هم مراد این باشد که بهلحاِ تکلییی مستئولیتی نتدارد؛ بته ایتن
معنا که هم مجاز به استیاده اس و هم مجاز به تطهیرنکردن ،آیا این چیزی غیر از حکم ظاهری به تطهیتر مستلمان
اس ؟ اینکه مسلمان و متعلقاتش در واقع و بهلحاِ وضعی نجس باشد اما بهلحاِ تکلییی باید مطاب شیء پاک با
او رفتار کرد ،چه فرقی دارد با اینکه در ظاهر ،حکم به طهارت وضعی او شود؟ چنین دیدگاهی در عمل هیچ فرقی با
قول به طهارت مسلمان و متعلقاتش ندارد؛ زیرا بنا بر قول به طهارت نیز احتمال نجاس واقعی مسلمانی میرود که
ً
قبال علم عادی به نجاس او و یا متعلقاتش بوده اس  ،اما در عمل به آن توجه نمیشود و حکم بته طهتارت او داده
خواهد شد .بنابراین ،وصف مسلمانی در حکم به طهارت او کیای میکند تا مسلمانان دچتار حتر و مشتق در
ارتباطات نشوند.
د .جلوگیری از اختالل نظام؛ حی نظام از واجبات مؤکد و اختالل در امور مستلمانان از امتور مبغتوض است
(خمینی ،البیع )202/9 ،و فقها در کتب فقهی به لزوم حی آن اشاره کرده و آن را بتهعنوان اصتلی مستلم دانستتهاند
(نک :انصتاری ،المکاسر  090/9 ،تتا  001و 919؛ حستینی عتاملی901/1 ،؛  05/09و 990؛ صتاحبجواهر،
010/90؛ 002/99؛ 090/90؛ خمینی ،البیع225/9 ،؛  .)521/9اگر مسلمانان در برخورد و ارتباطات میان ختود
بر مبنای طهارت رفتار نکنند ،نظم جامعه به هم میخورد و هر ومر پیش میآید و چنانکه امام خمینی میگویتد،
معقول نیس که خداوند به هر ومر و اختالل نظام راضی شود (البیع .)202/9 ،بنابراین ،باتوجهبه پذیرش کبترای
قضیه از سوی فقها (وجوب حی نظ ام و جلوگیری از اختالل نظام) و صغروی و مصداقی برخورد طهارتگونه با
مسلمانان برای آن ،نتیجهای جز حکم به طهارت مسلمانان بهدلیل وصف مسلمانی نخواهد داش .
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ه .مطابق با اهداف و مقاصد دین؛ از بسیاری احکام شرعی به دس میآید که بهوجودآمدن وحدت ،همدلی،
برادری و صمیمی میان مسلمانان از اهمی فراوانی برخوردار اس  .روایات زیادی کته در توصتیه بته صتلۀ رحتم
(حرعاملی10/0 ،؛  910 ،900 ،50 ،95/2و  ،)922صتلۀ اختوان و مالقتات بتا آنهتا (همتو059/1 ،؛  000/2و
000؛  ،)009/01استحباب اطعام مسلمان و تکریم مهمان (کلینی 911/9 ،تا 910؛ حرعتاملی 992 ،092/09 ،و
 ،)921مصافحۀ معصومان(ع) بتا مستلمانان (حرعتاملی50/5 ،؛  009/09تتا  ،)000استتحباب افطتاریدادن بته
مسلمانان (همو059/1 ،؛  092/01تا  009و  ،)000استحباب مصافحه با یکتدیگر (همتو005/01 ،؛  005/00تتا
000؛ 09/09؛  009/09و  901تا  )995و استحباب پذیرش دعوت به طعام (کلینی 900/2 ،تتا 905؛ ابنبابویته،
920/0؛ حمیری )021 ،و مواردی از این قبیل وارد شده است کته نشتاندهندۀ هتدف استالم ،تقویت ارتباطتات
گوناگون میان مسلمانان اس  .روشن اس که الزمۀ عمل به چنین سیارشهایی ،ایجتاد برقتراری ارتبتاط بیشتتر بتا
مسلمانان و استحکام روابط با آن ها بدون پرسش از نجاس و طهارت و تجسس در این خصتوص است  .اگتر بنتا
باشد انسان در برخورد با اقوام و دوستان مسلمان در مهمانیها ،مراسم عقتد و عروستی ،تشتییع جنتازه ،استتقبال از
حجا و مسافران ،مصافحه با آنان ،همغذاشدن با آنان و موارد دیگر جانب احتیاط را رعای کند و بترای حکتم بته
طهارت مسلمان و متعلقات او به هنگام علم به نجاس  ،نیاز به حصول علتم بته ازالته باشتد ،تمتامی ایتن احکتام
استحبابی که مورد تأکید اسالم اس  ،زیر سؤال میرود و هیچگاه تحق نمیپذیرد.
و .روایاتی داریم که بر وجوب تصدی مسلمان و عدم اتهام به او وارد شده اس (نک :کلینی 920/9 ،تتا 929؛
حرعاملی 10، 15، 10، 11/02 ،و  .)29این روایات برای حکم به طهارت بر اساس غیبت مستلمان استتناد شتده
اس (انصاری ،الطهاة 990/5 ،؛ همدانی)901/1 ،؛ اما به نظر میرسد اختصاص به غیب مستلمان نتدارد و اگتر
داللتشان پذیرفته شود ،بر مطهری وصف مسلمانی دالل خواهند داش  .بترای روشنشتدن دایترۀ داللتشتان بته
ََ ْ َ ْ
َ َّ ْ
َْ َ
برخی از آنها اشاره میشود .امام صادق(ع) میفرمایدِ « :إذا ات َه َم الم ْؤ ِمن أخاه ان َماث ِاْل َیمان ِم ْن قل ِب ِته ک َمتا َی ْن َمتاث
ْ
ْ ْ
ال ِملح ِفی ال َم ِاء» (کلینی)920/9 ،؛ هرگاه مؤمن به برادرش تهم بزند ،ایمان در قلب او آب میشود ،همچنتان کته
نمک در آب حل می شود .این حدیث اطالق دارد و شامل هر نوع تهمتی ازجمله تهمت نجاست خواهتد شتد کته
نشانۀ بدگمانی انسان به برادر دینی خودش اس  .آنچه در این حدیث موضوع حرمت اتهتام قترار گرفتته ،مستلمان
اس  .بر این اساس اگر کسی در برخورد با مسلمانی ،او را متنجس فرض و در ارتباط با او احتیاط کند ،در واقع او را
ً
متهم به نجاس و بیمباالتی او در رعای طهارت و نجاس کرده اس ؛ ختواه قتبال علتم بته نجاست او داشتته و
ً
سپس مدتی غایب شده ،خواه اصال یقین به نجاس پیشین او نداشته باشد؛ چه آن مسلمان در حضتور او اقتدام بته
ازالۀ نجاس کرده و وی شک در صح تطهیر او کرده باشد ،چه شک نکرده باشد؛ خواه مسلمانی مقید بته احکتام
شرعی باشد یا نباشد .اگر کسی ایراد بگیرد که ظاهر این حدیث ،اتهام قتولی است نته عملتی ،تأمتل درست در آن
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شهادت میدهد که تیاوتی میان اتهام در گیتار بتا اتهتام در اعتقتاد و اخبتار بته آن یتا ظتاهر حتال مستلمان نیست
(انصاری ،الطهاة .)990/5 ،
در حدیث دیگری آمده اس که از امام صادق(ع) دربارۀ شخصی که چیزی نزد او به امان گذاشته شده ،سؤال
شد که هرگاه موث نباشد آیا ادعایش (در تلف آن امانت و دخال نداشتتن او در اتالفتش) پذیرفتته میشتود؟ امتام
َ
ََ
َ
فرمود« :ن َع ْم َو ال َی ِم َین عل ْی ِه» (حرعاملی)11/02 ،؛ بله و یمینی بتر عهتدۀ او نیست  .اشتکال قبلتی مبنیبتر اینکته
مقصود این حدیث و احادیث مشابه ،تکذیب قولی اس نه تکذیب اعتقاد یا ظاهر حتال مستلمان ،بته همتان بیتا ِن
پیشین نیز وارد نیس .

جنب متهم و عدم کراه سؤر غیرمتهم نیز مؤید
ازنظر شیخ انصاری احادیث دال بر جواز شرب سؤر حائض و ِ

بلکه دال بر مطلوب (حکم به طهارت مسلمان بهسبب غیب ) اس (انصاری ،الطهاة  .)990/5 ،اگتر داللت ایتن
نوع احادیث پذیرفته شود ،به همان بیانی که در سایر احادیتث گذشت  ،نمیتتوان اطتالق آنهتا را مقیتد بته غیبت
مسلمان کرد؛ زیرا عامل جواز شرب سؤر حائض و شخص جنب ،مسلمانی او اس نه غیبت او وگرنته میبایست
سؤر حائض و جنب نامسلمان هم جایزالشرب بود .بنابراین ،شرط اصلی در حکتم بته طهتارت ،وصتف مستلمانی
ً
اس و غیب مسلمان صرفا در تبدیل یقین به شک در تطهیر تأثیر دارد.
 .2 .3ثمرۀ قول به مطهر یت وصف مسلمانی
چنان که تا حدودی از مباحث گذشته معلوم شد ،بنا بر اینکته وصتف مستلمانی مطهتر باشتد ،کودکتان نابتالغ
مسلمان هم محکوم به طهارتاند؛ خواه ممیز باشد یا غیرممیز .در واقع همان گونه که مسلمان و متعلقاتش از قبیتل
لباس ،ظروف و سایر لوازم مورد استیادهاش در زمان شک در طهارت آنهتا محکتوم بته طهتارت هستتند ،کودکتان
مسلمان نیز بهتبع مسلمان همین حکم را دارند؛ چنانکه بیمباالتبودن مسلمان تأثیری در این حکم ندارد .بنابراین،
حکم بعضی از فقها بر طهارت مسلمان مشروط به مکلفبودن مسلمان (شهید ثانی )099/0 ،یا به احتیاط واجتب،
بالغ و مقیدبودن او به رعای طهارت و نجاست (فاضتل لنکرانتی ،ةسرالۀ توضیحالمسرالل )91 ،یتا ممیزبتودن او
(انصاری ،الطهاة 999/5 ،؛ همدانی902/1 ،؛ حکیم )000/9 ،پذیرفتنی نیس ؛ زیرا چنانکه برخی از فقهای قائتل
به شرط تمییز نیز معترفاند ،در سیرۀ مسلمانان چیزی بهعنوان بلوغ لحاِ نشتده است (صتاحبجواهر919/2 ،؛
خوئی ،التنقیح909/9 ،؛ همدانی )902/1 ،و این سیره دربارۀ همۀ مسلمانان چه بالغ و نابالغ از آنها جاری بتوده و
اجتناب از کودکان مسلمان معهود نیس  .افزون بر جریتان عتام ستیره ،استتثناکردن کودکتان یتا کودکتان غیرممیتز،
حر آور و مختلکنندۀ نظاما ند .این در حالی اس که طب نظریۀ فقهتایی کته غیبت مستلمان را باعتث حکتم بته
طهارت می دانند و علم به نجاس  ،احتمال ازالۀ نجاس و استیاده از آن شیء در جتایی کته از شترایطش طهتارت
اس را الزم شمردهاند ،مکلف و بالغبودن مسلمان شرط خواهد بود؛ زیرا علم مسلمان نابالغی که تکلیف و الزامتی
ندارد و بهکارگیری شیء متنجس در محل نیازمند به طهارت ،انگیزهای کافی بترای رفتع نجاست در زمتان غیبتتش
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نخواهد بود .از سوی دیگر ،الزمۀ مطهری ظاهر حال مسلمان و اشتراط علم به نجاس و شهادت حال مسلمان به
ازالۀ نجاس نیز بلوغ مسلمان اس (نک :انصاری ،الطهاة )999/5 ،؛ زیرا هیچگتاه ظتاهر مستلمان نابتالغ حتتی
ممیز ،بر طهارت او شهادت نمیدهد و تبعی او از مسلمان هم بهدلیل داشتن اراده و متحرکبودن کامل نیس تتا از
این راه حکم به طهارت او داد.
 .4علت عدم اعمال اصل استصحاب و ثمرۀ آن
ً
ازآنجاییکه انسان علم عادی به عروض نجاس مسلمان و متعلقاتش دارد ،قاعدتا هنگتام شتک در طهتارت و
نجاس او می بایس مطاب اصل استصحاب ،نجاس متیقنه را برقترار دانست  .بتا ایتن وجتود ،فقهتای قائتل بته
مطهری غیب مسلمان یا ظاهر حال مسلمان به این اصل عمل نکرده و حکم طهارت را جاری ستاختهاند .ستؤالی
که در اینجا خودنمایی می کند این اس که آیا حکم به طهارت از باب تقدیم ظاهر بر اصل اس ؛ زیرا حال مسلمان
ظهور در این دارد که از نوشیدن نجس ،نمازخواندن با آن و بیع آن بدون اعالم نجاس خودداری میکند یا اینکه این
ً
حکم حکمی صرفا تعبدی مانند قاعدۀ طهارت اس که ارتباطی با حال مسلمان و ظهور آن ندارد؟ در فرض اول ،از
باب نقض حال سابقه به وسیلۀ اماره و در فرض دوم از باب تخصیص ادلۀ اصل استصحاب اس (خوئی ،التنقیح،
.)242/5
ثمرۀ این دعوا در آنجا آشکار میشود که اگر حکم به طهارت از باب تقدیم ظتاهر باشتد ،در آن بایتد بتر متوارد
ثبوت ظهور حال مسلمان اکتیا شود .در این صورت ،در جایی که مسلمان جاهل به نجاس اس  ،حتال او ظهتور
در دوری از نجاس و منزه شدن از آن ندارد؛ همان گونه که در فرض عدم اعتقاد به نجاس چیزی که بته او سترای
کرده نیز ثاب نخواهد شد؛ زیرا در این صورت احتراز از نجاستی که معتقد به آن نیس  ،معنا ندارد (فاضل لنکرانی،
تفصیلالشریعة .)445 ،در این صورت باید به بی مباالتی او نسب به نجاس علم نباشد؛ زیرا با قطع به بیتتوجهی
شخص به نجسبودنش ،از ظهور حال مسلمان طهارت کشف نمیشود (خوئی ،التنقیح .)249/5 ،اما اگر حکم به
طهارت مستند به ظهور و تقدم ظاهر بر اصل نباشد ،بلکه مثل قاعدۀ طهارت حکمی تعبدی باشد ،بایتد دلیتل ایتن
حکم تعبدی را مالحظه کرد که آیا بهصورت مطل  ،مقتضی ثبوت حکم طهارت دربارۀ شک اس ؛ خواه شرایطی که
در برخی سخنان آمده موجود باشد یا نباشد یا اینکه مقتضی ثبوت حکتم طهتارت در صتورت وجتود آن شترایط یتا
بعضی از آن شروط خواهد بود (فاضل لنکرانی ،تفصیلالشریعة .)445 ،به نظر میرسد فقهایی که حکم به طهارت
را ناشی از ظاهر حال مسلمان میدانند (شهید اول752/7 ،؛ شهید ثانی ،المقاصدالعلیة ،)734 ،آن را از باب تقتدیم
ظاهر بر اصل دانستهاند که در این صورت ،الزمهاش اعتبار پارهای از شرایط اس (نک :همو ،تمهیدالقواعد502 ،؛
انصاری ،الطهاة  557/3 ،تا 552؛ همدانی)571/2 ،؛ زیرا بدون آن شرایط ،ظهور محق نمیشود (فاضل لنکرانی،
تفصیلالشریعة .)444 ،محق خوئی ،شیخ انصاری را از قائالن به این قول میداند (التنقیح)242/5 ،؛ همان گونته
که صاحبجواهر نیز از جمله معتقدان به این قول است ( .)502/4برختی دیگتر از فقهتا معتقدنتد کته حکتم بته
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طهارت ،حکمی تعبدی و غیرمستند به تقدیم ظاهر بر اصل اس و دلیل حکم به طهارت بهصورت مطل  ،مقتضی
طهارت اس ؛ زیرا چنان که گیته شد ،عمده در این مسئله ،سیرۀ متصل به زمان ائمه(ع) اس و این سیره ظهتور دارد
در اینکه اختصاص به فرض وجود آن شرایط ندارد؛ زیرا شیعیان با سایر مسلمانان موجود در زمانشان باوجود وضوح
عدم التزام آنها یا بعضی از آنها به نجاس تعدادی از نجاسات ثاب نزد امامیه؛ مثل نجاس پوس میته بتاوجود
دباغی و منی رف وآمد داشتند و نیز با همۀ مسلمانان حتی فاسقان آنها بتاوجود توجهنداشتتن آنتان بته نجاستات و
متنجسات معاشرت میکردند (فاضل لنکرانی ،تفصیلالشریعة .)444 ،محق خوئی این احتمتال را بعیتد ندانستته
اس (التنقیح.)922/9 ،
ازآنجایی که نتیجۀ نقد و بررسی دو دیدگاه مطهری غیب و ظاهر حال مسلمان این شد که هیچکدام مطهریت
ندارند و مطهری محدود به این دو مورد نیس و شامل موارد دیگری هم میشود که در ذیل عنوان وصف مسلمانی
قرار میگیرند ،به نظر میرسد حکم به طهارت وصف مسلمانی حکمی تعبدی اس و دالیل اقامهشده بر مطهریت
آن اطالق دارند و محدود به شرایط و افراد خاصتی نیستتند؛ زیترا ستیرۀ معصتومان(ع) در برختورد طهارتگونته بتا
مسلمانان مقید به هیچ قیدی نیس ؛ چه شیعه معتقد بهلزوم ازالۀ نجاس باشد و چه کممباالت یا بیمباالت نسب
به طهارت و نجاس ؛ چه سایر فرق اسالمی که قائل به طهارت برخی نجاسات و عدم لزوم اجتناب از آنها هستند
وگرنه از طری خبر متواتر یا الاقل خبر واحد به دس ما میرسید .سیرۀ مسلمانان در تمامی ادوار تاریخ نیتز همتین
اطالق را دارد .سایر ادله نیز فراگیرند و اینگونه نیس که عسروحر یا اختالل نظام یا ایراد اتهام به مسلمان فقط در
شیعیان معتقد به لزوم تطهیر پیش بیاید؛ بلکه نهتنها در موارد اجتنتاب از مستلمانان کممبتاالت یتا
فرض اجتناب از
ِ

بیمباالت ،کودکان ممیز و غیرممیز و نیز سایر فرق اسالمی محق میشوند که بهعل کثرت چنین افرادی و کثترت
ارتباطات با آنها صدق بیشتری خواهد کرد.
نتیجهگیری
از مباحث مطروحه نتایج ذیل به دس آمد:
الف .اکثر فقها ،مطهری غیب مسلمان را امری مجازی و تسامحی میدانند و معتقدند که غیب  ،موضتوعی
ندارد؛ بلکه یکی و طرق رسیدن به طهارت و کاشف از آن اس .
ب .از سخنان برخی فقها بر می آید که ظاهر حال مسلمان که گویای تنزه او از نجاس اس  ،مطهری دارد.
 .عمده دالیلی که بر محکوم بودن مسلمان به طهارت بدن و متعلقاتش دالل دارنتد؛ ستیرۀ ائمته (ع) ،ستیرۀ
مستمرۀ مسلمانان و تقریر معصومان(ع) ،جلوگیری از حر و اختالل نظام هستند که مطهری عنوانی غیر از غیبت
مسلمان و ظاهر حال مسلمان را که عبارت اس از برخورداری از وصف مسلمانی ،ثاب میکنند.
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د .مطهری ِ وصف مسلمانی ،تعبدی اس نه از باب تقدم ظاهر بر اصل؛ ازاینرو شامل هتر مستلمانی بتا هتر
عقیده و مذهبی ،چه امامیه و چه غیر آن ،مقید به رعای طهارت و نجاس یا کممباالت و بیمباالت ،مکلف و بالغ
یا نابالغ ،میشود و محدود به شرایطی خاص نیس .
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