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یابی دیدگاه آیت الّله صدر کاظمینی  ارز
 *و اعتبار اثر در استنباط فقهی« فقه الرضا»در شناخت مؤّلف 

  1نايينیمنوچهریمحمدرضا 
  2محمد حكيم

 چکیده
ن و های گوناگواز دیرباز دیدگاه، در اجتهاد شیعی« فقه الرضا»مؤّلف و میزان اعتبار روایات کتاب شناخت 

یات. های فقه و حدیث امامیه پدید آورده استمتفاوتی را در دانش شده توسط دیدگاه مطرح ، در میان این نظر
. درباره این کتاب برخوردار است از اثرگذاری و اهمیتی ویژه، ق( 1354. الله سیدحسن صدر کاظمینی)مآیت

یه کوشش شده است تا یگانگی  ور متفّردات با استناد به حض، شلمغانی« التکلیِف »و کتاب « فقه الرضا»در این نظر
، نهمچنی. و روایات منحصر به فرِد محمد بن علی شلمغانی در کتاِب منسوب به حضرت رضا )ع( اثبات شود

یه متصل  به دلیل ذکر نشدن َاسناد، ر استنباط احکام فقهی بر اساس احادیث کتابپرداز به اثبات عدم اعتبانظر
یده است ، ز یک سوا، توصیفی سامان یافتهـرو که با روش تحلیلیدر جستار پیش. برای روایات اثر اهتمام ورز

، وی دیگرست و از سمورد بررسی و نقد قرار گرفته ا« التکلیف»و کتاب « فقه الرضا»شواهد و ادّله یگانگی کتاب 
ایج این نت. واکاوی شده است، تأثیِر عدم درج َاسناد متصل در اعتبار اجتهاد فقهی با استناد به احادیث کتاب

ا اثبات ای بودن اثر ر تنها مجموعه، نخست اینکه استناد به روایات اختصاصی شلمغانی: پژوهش از این شمار است
ایی نه یکت، پیوستن اوراقی پراکنده از چند مؤّلف پدید آمده است به هم از، دهد که این کتابکند و نشان میمی

دوم اینکه به دلیل حصول وثوق به صدور روایات از جانب اهل بیت )ع( بر اساس شواهد و قرائن ؛ محِض دو اثر
، هستند گوناگون و اطمینان به صّحت عمل مطابق با احادیثی از کتاب که با ضوابط مذهب فقهی امامیه هماهنگ

ان شده در اجتهاد خواهد بود و فقیههای پذیرفتهمطابق با اسلوب، «فقه الرضا»استنباط احکام بر پایه روایات 
 . به استنباط فقهی بپردازند، ُمجازند با استناد به این کتاب

 . سیدحسن صدر، شلمغانی، کتاب التکلیف، فقه رضوی، فقه الرضا: واژگان کلیدی
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 مقدمه -1
ضا فقه الر»در واكاوی و شناخت مؤّلف كتاب ، شناسی اماميهحديث و كتاب، های فقهان دانشپژوهشگر

اين كتاب حديثی كه در شمار آثار فقه مأثور . اندها و احتماالت متعدد و متفاوتی را مطرح نمودهديدگاه، «)ع(
)ع( مشهور بوده و در مجامع  از ديرباز به عنوان اثر منسوب به امام علی بن موسی الرضا، شودقلمداد می

شناسی و اعتبارسنجی فقهی و حديثی به خود و درازدامنه را در حوزه كتاب مباحثی ديرين، علمی شيعه
 . اختصاص داده است

. رددگبه قرن يازدهم هجری قمری باز می، «فقه الرضا )ع(»پيشينه آشنايی مجامع علمی شيعه با كتاب 
ق(  1070. در عصر موال محّمدتقی مجلسی )م، فقيهاِن اماميه به اين كتابيابی ترين گزارش از دستكهن

اين تاريخ را آغاِز ، مطرح گرديده است و برخی محّققان، ق( 1110. عاّلمه محّمدباقر مجلسی )م، و پسرش
يا به امالی آن حضرت قلمداد ، به عنوان كتاب نگاشته حضرت رضا )ع(« فقه الرضا )ع(»قطعی معّرفی 

ابتدا در ، موالمحّمدتقی مجلسی. (336ص، 2ج، 1390، / خوانساری717ص، 1417، اند )نراقیكرده
ياب به تاريخچه دست، ق( 329. علی بن بابويه قمی )م« الشرايِع رسالة »ضمِن معّرفی ، «المّتقينروضة»

ن بابويه له و سايِر آثار اباشاره كرده و تأثير اين كتاب را در تأليِف آن رسا« فقه الرضا )ع(»گرديدن نسخه كهن 
د به با استنا، كند كه اين دو فقيهتبيين نموده است و تصريح می، ق( 381. شيخ صدوق )م، قمی و فرزندش

-16صص، 1ج، 1406، اند )مجلسیو آن را كالِم معصوم )ع( برشمرده رواياِت كتاب فقه رضوی فتوا داده
ذيِل شرِح عبارتی كه شيخ صدوق از ، «امع صاحبقرانیلو»در ، مجلسی پس از آن. پانوشِت مؤّلف(، 17

و « رسالة الشرايع»اين عبارت از ، (88ص ، 1ج، 1413، كند )صدوقنقل می 1رساله پدرش ابن بابويه قمی
دانسته « ع(فقه الرضا )»مأخوذ از كتاب ، شيخ صدوق نگاشته، ساير عباراتی را كه علی بن بابويه برای پسرش

اكثر عباراتی را كه شيخ ، او در ادامه نيز. (85ص، 1406، امام رضا )ع(. نك، مطابقتاست )برای مشاهده 
ه كند كداند و تصريح میمّتخذ از همان كتاب می، كندصدوق بدوِن ارائه سنِد مّتصل به ائّمه )ع( مطرح می

، ثقه مندی عادل وسپس به مّكه منتقل گرديده است و توّسط دانش، نسخه قديمی اين كتاب در قم موجود بوده
 . به ناِم قاضی سّيد ميرحسين استنساخ شده و در اختيار وی قرار گرفته است

بار اما وثاقت و اعت، شده نيستروشنی و قطعيت شناخته به، هرچند شخصيِت قاضی سيد ميرحسين
فاضِل »ف او به زيرا توصي، ديدگاه وی در نگاه موال محّمدتقی و عاّلمه محمدباقر مجلسی قابِل استنباط است

شود توثيِق روشِن قاضی در نگاه آنان محسوب می، توّسِط اين دو دانشمند، «محّدِث ثقه و عدل، معّظم
هرچند ، روازاين. (11ص، 1ج، 1410، / مجلسی613ص، 1ج، 1414و  16ص، 1ج، 1406، )مجلسی

، اریاند )خوانسپنداشتهتوثيق قاضی ميرحسين در كالم مجلسی را ناشی از تسامِح قلم ، برخی محّققان
باعث عدم اعتنا به نسبت اشتباه و تسامِح قلم به مجلسی ، اما شواهد صريِح يادشده، (331ص، 2ج، 1390

حدوِد  .توّسط ميرزا عبدالله افندی )م« عالم جليل نبيل»توصيف قاضی به ، همچنين. در اين توثيق خواهد بود
اما ، ت مبتنی بر اعتماد به ديدگاه عاّلمه مجلسی باشدـ هرچند ممكن اس« رياض العلماء»ق( در  1130

وی را از مشايِخ اجازه عاّلمه مجلسی برشمرده ، افندی. گرددشاهدی ديگر بر وثاقت سيدميرحسين قلمداد می
كند ريح میتص، دليل صحيح دانستِن كتاب توسِط قاضی به، «فقه الرضا )ع(»است و به اعتماد مجلسی بر 

                                                           
ُه ِفی . 1  . «... اَل َبْأَس ِبَتْبِعيِض اْلُغْسل»: ِإَلی« ِرَساَلِتهِ »َو َقاَل َأِبی َرِحَمُه اللَّ



 303... و « فقه الرضا»شناخت مؤلّف  در ینیاللّه صدر کاظم تیآ دگاهید یابیارز

 
 . (30ص، 2ج، 1431، )افندی

قطعی دانسته است و ، هايی از نسخه كهِن اين كتابوجوِد خّط حضرت رضا )ع( را در بخش، مجلسی
ه گماِن قوی ب، «َمن اليحُضُره الفقيه»با عبارات متعّدد در « فقه الرضا )ع(»از موافقت و يكسانی احاديِث 

ا أليِف اين كتاب به دست حضرت رضدست آورده است كه علی بن بابويه قمی و شيخ صدوق به تصنيف و ت
 . (17-16صص، 1ج، 1406و  613ص، 1ج، 1414، اند )مجلسی)ع( علم داشته

شيوه ، «بحاراألنوار»در فصل اّول از مقّدمه ، عاّلمه محّمدباقر مجلسی نيز، فرزندش، پس از مجلسی 
 . (11ص، 1ج، 1410، سیواسطه قاضی سيدميرحسين گزارش كرده است )مجليابی به اين كتاب را به دست

نظريات ديگری نيز توسط محّققان شيعه در زمينه شناخت ، «فقه الرضا )ع(»پس از ديدگاه يادشده درباره 
نظران را درباره مؤّلِف فقه ها و احتماالت گوناگوِن صاحبمجموعه ديدگاه. مؤّلِف اثر مطرح گرديده است

 : های ذيل برشمردتوان در گزارهمی، رضوی
، 1ج، 1410، / مجلسی16ص، 1ج، 1406، ه نگارش كتاب به قلم حضرت رضا )ع( )مجلسینظري

احتماِل تأليف كتاب به ، ضمناً . 724ص، 1417، / نراقی45فائده ، 150ص، تابی، / بحرالعلوم12-11صص
ر در زمره آثا« فقه الرضا )ع(»داشتِن  نظريه جای؛ گردد(امالی حضرت )ع( نيز به اين نظريه ملحق می

نظريه ، (311ص، 1404، / حائری اصفهانی364ص، 2ج، تابی، با مؤّلفی ناشناخته )حّر عاملی، مهجور
( و 87ص، 1380، محمد بن علی َشلَمغانی )صدر كاظمينی« التكليِف »و كتاب « فقه الرضا )ع(»اّتحاد 

، افندیعلی بن بابويه قمی )« رسالة الشرايِع »و « فقه الرضا )ع(»عينيت و اّتحاِد : احتماالت و فرضياتی مانند
ِب با كتاب جعفر بن بشير يا كتا« فقه الرضا )ع(»اّتحاد ، به نقل از ميرزامحّمد شيروانی(، 31ص، 2ج، 1431

 ،نوریر.ک: محّمد بن علی بن حسين بن زيد يا كتاِب َوريزة بن محّمد غسانی )درباره سه احتمال اخير 
 ،ای كهن از فقه رضوی(وِط سيد محّمدباقر شفتی بر نسخهبه نقل از نگاشته مخط، 321ص، 1ج، 1417

به « فقه الرضا )ع(»تأليف ، (313ص، 1404، )حائری اصفهانی« فقه الرضا )ع(»برساخته و وضعی بودن 
دسِت يكی از اصحاب حضرت رضا )ع( )همان( يا يكی از راويان متقّدم اماميه و يا فقيهاِن عاِمل به متون 

تأليف حضرت امام « المنقبة»با كتاب « فقه الرضا )ع(»و عينيِت ؛ (40ص، تابی ،احاديث )چهار سوقی
. 424ص، 4ج، 1379، مازندرانیر.ک: و  322ص، 1ج، 1417، / نوری41ص، حسن عسكری )ع( )همان

 . «(المنقبة»به جای « المقنعة»: ک. ن
لبد طپژوهشی مستقل را می، ها و احتماالتتحليل و بررسی هر كدام از اين انديشه، چنانكه روشن است

عالوه بر آثاری كه در بردارنده نظريات و احتماالت ، پيش از اين، كه خارج از مجاِل نوشتار حاضر است و البته
های مذكور به انجام رسيده است های جديدی نيز در ارزيابی برخی از ديدگاهپژوهش، يادشده هستند

ه پژوكتاب، نظريه خاصی كه توّسط فقيه، اما در اين بين. (60-9صص، 1397، )منوچهری نايينی و حكيم
. .ک، رجهت آشنايی با شخصيت نامبرده. ق1354-1272سيدحسن صدر كاظمينی )، شيعه مرجع تقليدو 

( طرح 445ص، 13ج، 1430، / طهرانی325ص، 5ج، 1403، / امين114ص، 1ج، 1429، صدر كاظمينی
« ا )ع(فقه الرض»شناسی معاصر درباره كتاب از جمله آرای مهم و تأثيرگذار در كتاب، و تبيين گرديده است

، 14و ج 2865ص، 8ج، تابی، / شبيری زنجانی7ص، 1387، مادلونگ. ک. رود )نبه شمار می
 . (4768ص

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
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به نام  ،نگاری ويژه درباره اين اثردر يک تک، «فقه الرضا )ع(»كتابشناسی عاّلمه سّيدحسن صدر درباره 
، 1ج، 1429، تدوين يافته است )صدر كاظمينی« فقه الرضا )ع(ـفصل القضاء فی الكتاب المشتهر ب»

  :گيرد( و دو هدف اساسی را پی می234ص، 16ج، 1403، / طهرانی118ص
برانگيِز متقّدم در مجامع اثِر نامدار و چالش، «التكليف»و كتاب « فقه الرضا )ع(»اّتحاد الف( اثبات 

ب( تبيين عدم اعتباِر  و ق( 323يا  322. تأليِف ابو جعفر محمد بن علی َشلَمغانی )م، علمی و عمومی شيعه
 . استنباط فقهی با استناد به روايات اين اثر

د استنا« فقه الرضا )ع(»به وجوِد برخی فتاوا و روايات در ، ای اثبات هدف نخستبر، در اين ديدگاه
 اند و ازشلمغانی نقل كرده« التكليِف »آنها را در آثار خويش از كتاب ، شود كه فقيهان و محّدثاِن اماميهمی

به عدم  ،دوم نيزبرای اثبات هدف . اندمتفّردات و اختصاصات دروغين و برساخته وی در اين كتاب برشمرده
اعتماِد  ،به دليِل عدم شناخت راويان احاديث، درِج َاسناد مّتصل برای روايات كتاب استدالل شده و در نتيجه

 . مخدوش و غيرمقبول دانسته شده است، فقيهان به روايات اين كتاب در فراينِد استنباط و اجتهاد
 از آنجا كه پژوهشی مستقل، كاظمينی و نيز به دليل اهميِت نظريه عاّلمه سيدحسن صدر، جستار حاضر

، و اسناد مكتوب ایتوصيفی و استفاده از منابع كتابخانهـبا روش تحليلی، در زمينه ارزيابی آن در دست نيست
 : پردازدبه تحليل و اعتبارسنجی ديدگاه يادشده و كشِف پاسخ به دو پرسش اساسی ذيل می

به دليِل حضور متفّرداِت شلمغانی و ب( عدِم « التكليف»و كتاب « فقه الرضا )ع(»الف( نظريه يگانگی  
بار و اتقان از چه ميزان اعت، های فقهی بر اساِس روايات اين كتاب به دليِل نداشتن َاسناد مّتصلاعتبار استنباط

 برخوردار است؟

 «التکلیف»جایگاه محمد بن علی شلمغانی و کتاب  -2
 ،از توابع واسط )حموی، اهل َشلمَغان، «الَعزاقرابن ابی »معروف به ، نیابو جعفر محّمد بن علی شلمغا

از فقيهان نامدار و راويان متقّدم اماميه و از غالياِن سرشناس عصر غيبت صغرا ، (359ص، 3ج، 1955
وی به دليل . (448ص، 1427، / طوسی378ص، 1365، آيد )نجاشیق( به شمار می 260-329)

از نايبان ، ق( 326-305: ق ـ دوره نيابت 326. قاسم حسين بن روح نوبختی )محسادت نسبت به ابوال
، / نجاشی16ص، 1413، / مفيد489ص، 1426، چهارگانه امام عصر)عج( در عصر غيبت صغرا )صدوق

طلبی سياسی ( يا جاه406ص، 4ج، 1403، / طهرانی508ص، 1383، / ابن داود حّلی378ص، 1365
ای منحرف را برگزيد انديشه، ( مذهب اماميه را ترک نمود18ص، 1381، ری/ جّبا200ص، 1385، )حسين

 ،جا كه از جانب امام عصر)عج( توقيِع لعِن وی صادر شد )نجاشیتا بدان، و در زمره مذاهب باطل وارد گرديد
 . (474ص، 2ج، 1403، / طبرسی378ص، 1365

از وی و پيروانش و آنان كه به گفتار او  صدور توقيع از جانب امام عصر)عج( در لعن شلمغانی و برائت
گاهی به اين نامهراضی ال الحجه سدر ذی، بر پيروی از وی و روايتش باقی بمانند، اند و كسانی كه پس از آ
 . (410و  405صص، 1411، ق گزارش شده است )طوسی 312

آثار و روايات شلمغانی صاحب ، (403ص، 1411، های روايی و تاريخی شيعه )طوسیبر اساس گزارش
آبرومند و معتبر ، ای ويژههای حّق امامی بوده و چهرهدارای اعتقادات صحيح و ديدگاه، متعّدد و در ابتدای امر
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ژه خويش را به سبِب وی منزلت وي. آمده استهای شيعی و مجامع علمی اماميه به شمار میدر نگاه خاندان

مديوِن ابوالقاسم حسين بن روح ، شيدن به جايگاه و رواياتشهای امامی و اعتبار بخمعّرفی شدن به خاندان
ی هاارتداد و ارائه گفتارها و ديدگاه، همانجا(، اما پس از اّدعای بابيِت امام عصر )همان، نوبختی بوده است

های باطل ماننِد قول به حلول روح پيامبر)ص( و اهل بيت )ع( در ساير مردم )ساير ديدگاه، منحرف فراوان
، / حموی567ص، 14ج، 1413، / ذهبی295ص، 8ج، تابی، / ابن اثير407-403صص، همان: ک. ن ،را

نمود و آن را به شيخ گفتاِر كفرآميز و حكايت ناپسندی را برای مردم نقل می، هر گناه، (36ص، 1ج، 1400
وی  تار را ازمردم آن گف، بر همين اساس. ساختمنتسب می، نائب سوم امام عصر)عج(، ابوالقاسم نوبختی

وی شلمغانی و كالمش را انكار نمود و ، اما پس از كشِف حال و گفتار شلمغانی برای ابن روح، پذيرفتندمی
 . پيرواِن او را از پذيرش كالم شلمغانی نهی كرد و آنان را به لعن و برائت از شلمغانی فرمان داد

وی  ،تارهايی ناصواب و پليد از شلمغانیپس از انحراف و صدوِر مقاالت و گف، منابع بر اساس گزارش
، / ابن داود حّلی147ـ146صص، تابی، در نهايت به دست حاكم عّباسی در بغداد به دار آويخته شد )طوسی

 . (241ص، 2ج، 1427، / ازدی508ص، 1383

 «التکلیف»کتاب  -2-1
ساله به ابن همام و آثاری چند برای ابو جعفر شلمغانی برشمرده شده است كه ر، در مصادر فهرستی

، «اإليضاح»، «المعارف»، «األوصياء»، «المباهلة»، «الزاهر بالُحجج العقلية»، «التكليف»های كتاب
 از آن« نظم القرآن»و « البداء و المشيئة»، «األنوار»، «فضائل العمرتين»، «فضل النطق علی الصمت»

يكی از آن آثار كه شلمغانی در زمان . (16ص، 11ج، 1376، / كحاله378ص، 1365، اند )نجاشیجمله
 ،است )طوسی« التكليف»كتاب ، تصنيف كرده، صّحت و استقامت مذهبی و سالمِت اعتقادی خويش

، 18ج، 1413، / خويی406ص، 4ج، 1403، / طهرانی104ص، 1380، / مازندرانی147ـ146صص، تابی
 ه طوِر مشّخص تنها يک حديث در بابب، شلمغانی« التكليِف »بنا بر گزارِش شيخ طوسی از كتاب . (50ص

. (147ـ146صص، تابی، از اين كتاب استثناء شده است )طوسی، مبنی بر جواز شهادِت بدوِن علم، شهادات
 از امامان معصوم )ع(« التكليف»تمام عبارات كتاب ، بر اساس نقلی از حسين بن روح نوبختی، همچنين

برساخته و دروغين است كه شلمغانی آن موارد را به اهل بيت )ع( ، روايت گرديده و تنها دو يا سه موضِع آن
 . همانجا(، منسوب ساخته است )همان

از جمله راويان . اندبدان كتاب عمل نموده و از آن روايت كرده، گروهی از راويان و مشايِخ حديث اماميه
« ليفالتك»قمی را نام برد كه توان علی بن موسی بن بابويه می، كنندگاِن حديث از اين كتابو استخراج

 روايت، خويش قرار داده و شيخ صدوق نيز اين رساله را از پدر« الشرايعرسالة »شلمغانی را اصل و اساس 
و شيخ طوسی آن را از طريِق مشايخ ، شيخ مفيد نيز اين كتاب را از شيخ صدوق از ابن بابويه. كرده است

/ 147ص، تابی، / طوسی4ص، 1ج، 1413، اند )صدوقيت كردهخويش از صدوق و از پدرش ابن بابويه روا
 . (254ص، 1381، عاّلمه حّلی

 ،اّتفاق نظر فقيهان اماميه و اجماِع عملی آنان را در اعتماد و وثوق به روايات شلمغانی، شيخ طوسی
در زمان  وی به عمِل فقيهاِن شيعه به رواياتی كه از طريق ابو جعفر شلمغانی، همچنين. كندگزارش می
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نموده  تصريح، به دليل وثاقت و اعتماد شيعياِن امامی به رواياتش، شده استقامت و سالمِت اعتقادش نقل
 . (151ص، 1ج، 1417، )همان 1است

اِل را يا در ح« التكليف»كتاب ، گردد كه علی بن بابويه قمیاين احتمال تقويت می، بر همين اساس
 به دليِل وثوق به روايات اين، رده و يا حتی پس از انحراف و ارتداد ویاستقامت اعتقادی شلمغانی روايت ك

اب را كت، روايت كرده است و شيخ صدوق نيز به همين دليل« الشرايعرسالة »احاديِث آن را در قالب ، كتاب
 . اندو شيخ مفيد كتاب را از شيخ صدوق از علی بن بابويه روايت كرده، از پدرش

 توّسط فقهیان« التکلیف»مواضِع مختلف از کتاب  توجیه استثناء -2-2
جعلياِت شلمغانی دانسته شده و توّسط فقيهان و محّدثان اماميه استثناء ، «التكليف»سه موضع از كتاب 

 : گرديده است
، تایب، ـ استثناء حديث شهادِت بدوِن علم توّسط علی بن بابويه قمی و روايِت بقيه كتاب )طوسی1

 . (254ص، 1381، همان يک استثناء توسط شيخ مفيد )عاّلمه حّلی( و پذيرش 147ص
 ،ـ استثناء قول شلمغانی در كفايت نصف صاع طعام در زكات فطره توّسط برخی از فقيهان قم )همان2
 . (390ص، 1411
ـ تصريح شيخ ابوالقاسم حسين بن روح نوبختی به روايت جميع مطالب كتاب از امامان معصوم )ع( 3

( به استثناء دو يا سه موضع كه شلمغانی در روايات آنها به اهل بيت )ع( دروغ بسته 409ص، 1411، )همان
 . همانجا(، است )همان

 : های ذيل توجيه كردگونه استثنائاِت متعّدد و مختلف را به صورتتوان اينمی
ين سبب توان به امی وجه جمع بين استثناء فقيهان قم )در حديث زكات فطره( و ساير استثنائات را -الف

 بدوِن حديث شهادِت  پس از اّطالع حسين بن روح نوبختی به انتساب دروغيِن ، «التكليف»دانست كه كتاب 
توّسط نوبختی جهِت مطالعه و پااليش ، علم توّسط شلمغانی به اهل بيت )ع( و تهذيب كتاب از آن حديث

 . (390ص، 1411، برای فقيهاِن قم ارسال گرديده است )طوسی
توان وجه عدم استثناء حديث شهادِت بدوِن علم توّسط فقيهان قمی را به دليل می، عالوه بر اين احتمال 

 . عدم احتياج به ذكر آن دانست، شهرِت كذب آن در مجامع علمی و در نتيجه
تی خممكن است وجه عدم استثناء اين حديث را به دليل علم قميان به ِاخبار شيخ صدوق به نوب، همچنين 

بر اين . (684شماره ، 261ص، 1365، شمار آورد )نجاشیپس از مالقات با وی در عراق به ، در اين زمينه
اند و يا ممكن است در كذب شلمغانی فقيهان قم استثناء حديث شهادِت بدوِن علم را الزم ندانسته، اساس

ه هماننِد مفاد اين حديث در جواز شهادت اند چنانكمخالفت يا ترديد داشته، با نظر ابن بابويه، در اين مورد
 . (330ـ329صص، 1400، شيخ طوسی نيز مطرح گرديده است )طوسی« نهايةال»در كتاب ، بدون علم

اهل دين و مذهب ، به مؤمِن صاحب حّقی اختصاص دارد كه طرِف مقابلش، حديث شهادِت بدوِن علم

                                                           

عمل بما َرَووه فی حال االستقامة وترک ما رووه فی حال خطائهم و ألجل ، فإن كانوا مّمن ُعِرف لهم حال استقامة وحال غلّو ». 1
، ی)طوس« فأّما ما يرويه فی حال تخليطهم فال يجوز العمل به علی كّل حاٍل . و ابن أبی الغزائر... رواه ذلک عملت الطائفة بما

 . (151ص، 1ج، 1417
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هيچ يک از ، هرچند به تصريح برخی از محّققان .نزد حاكم جائر ارائه شده است، نباشد و مرافعه آن دو

قبل ، اما مضموِن اين حديث، (315ص، 1ج، 1405، اند )احسائیبه اين حديث عمل نكرده، فقيهان اماميه
 : از شلمغانی و توّسط راويان طبقات پيش از وی نيز نقل گرديده است

ـ از محّدثان جليل ای متقّدم بر شلمغانی ( كه در طبقه354ص، 1365، القدر اماميه )نجاشیصّفار قّمی 
جواز شهادت شاهِد واحد در محكمه حاكمان جور را برای احقاق ، حضور دارد ـ به نقل از امام صادق )ع(

. (534ص، 1404، صّفار قمی: ک. ن، كند )مشابهت رااز سيره رسول خدا)ص( نقل می، حّق فردی مسلمان
ق( كه  301يا  300. كی اختالف الفاظ از سعد بن عبدالله اشعری )مشيخ حّر عاملی نيز اين روايت را با اند

. (339ص ، 27ج، 1409، حّر عاملی: ک. ن، نقل كرده است )مشابهت را، او نيز متقّدم بر شلمغانی است
احتمال عدم دروغگويی شلمغانی در اين مسأله بعيد نخواهد بود و استثناء اين حديث توّسط ابن ، بنابراين
توان بر اساس تقيه دانست كه به دليل ترس از شهرِت انتساِب فتوای جواِز شهادِت بدوِن علم می را میبابويه ق
 ؛ به استثناء و رّد آن پرداخته است، توّسط مخالفان مذهب با استناد به حديث شلمغانی، به شيعه

ام ت كه وی در هنگاين احتمال مطرح اس، در عدم استثناء حديث زكات فطره توّسط علی بن بابويه -ب 
مخالفِت  ،به مخالفت ديدگاهش با فقيهان قم توّجه نداشته و اشاره نكرده است و بر همين اساس، روايِت كتاب

ان اگر ابن بابويه قمی مخالفت خويش را بي. وی با ديدگاه فقيهاِن قم در استثناء حديث فطره نقل نشده است
قطعًا اين اختالِف ، (261ص، 1365، قيهاِن قم است )نجاشیاز آن جهت كه وی شيخ متقّدم و ثقه ف، كردمی

مگر آنكه ارسال كتاب برای فقيهانی غير از وی در قم صورت ، گرديدديدگاه در آثار فقهی آنان آشكار می
 . گرفته باشد

از آن جهت كه ؛ عدم قطِع ابن بابويه به دروغ بودِن حديث زكات فطره است، احتمال ديگر در اين زمينه
 ؛ (246ح، 85ص، 4ج، 1407، طوسی: ک. ن روايت دارای نظايری در ساير نصوص است )مشابهت را ناي

الم احتمال جمع بين ظاهر ك، «التكليف»در تعداِد استثنائاِت ابوالقاسم بن روح نوبختی از كتاب  -ج 
از « و يا سه موضعد»ابن بابويه و ظاهر كالم فقيهان قم مطرح است و ترديد در كالم وی نسبت به استثناء 

ممكن است به دليل احتماِل كذب در موضعی سوم مانند ، (409ص، 1411، )همان« التكليف»كتاب 
پرتاِب سنگ به وسط محل اجتماع آب به عنوان اماره و معيار آب كّر ، حديث عالمت آب كّر باشد كه در آن

 . (91ص، 1406، امام رضا )ع(ر.ک: / 81ص، 1ج، 1419، تعيين شده است )شهيد اّول

 «التکلیف»و کتاب « فقه رضوی»شواهد یگانگی  -3
برخی از احكام و فتاوا منحصرًا به شلمغانی منسوب و مختّص است كه در فقه رضوی نيز ، در آثار اماميه

تصريح مشايِخ حديث و فقيهاِن اماميه به وضع و جعِل انحصاری اين احاديث در . شودمشاهده می
دليل عاّلمه سيدحسن صدر ، «فقه الرضا )ع(»خص شلمغانی و حضور آنها در به دسِت ش« التكليف»

 : اند ازاين احكام و فتاوا عبارت. كاظمينی بر اّتحاِد دو اثر قلمداد گرديده است
هنگامی كه وی شخصی مؤمن و معروف به راستگويی ، جواز شهادِت بدوِن علم به نفِع مّدعی الف(

در . (96ص، 1410، فتوای شلمغانی دانسته شده است )شهيد اّول، ی از فقهابه تصريح برخ، اين نقل. باشد
، 1406، روايت جواز شهادت بدون علم نقل گرديده است )امام رضا )ع(، باب شهادات فقه رضوی نيز
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 . (308ص
ند عبارت، گرددشواهِد انفراد و اختصاِص شلمغانی در اين حديث كه دليل بر اّتحاد دو اثر محسوب می

 : از
يعنی ابوالحسن محّمد بن احمد ابن داود ، دو تن از فقيهان قم: تصريح فقيهاِن بزرگ شيعه (1-الف

حديث ، به تصريح، برادر شيخ صدوق، ق( 378ق( و حسين بن علی بن بابويه )زنده در  368. قمی)م
.ک: راند )نام برده« التكليف»شهادِت بدوِن علم را به عنوان يكی از مواضع اشتباه و احاديث دروغين كتاب 

شيخ مفيد تنها مسأله مخالف با مذهب اهل بيت )ع( ، و بنا بر گزارش شهيد ثانی، (409ص، 1411، طوسی
، حّلیر.ک: / 140ـ139صص، 3ج، 1410، را همين فتوا دانسته است )شهيد ثانی« التكليف»در كتاب 

ابن ادريس حّلی ، (147ص، تابی، فقيهان ديگری نيز مانند شيخ طوسی )طوسی. (132ص، 2ج، 1410
، 1410، شهيد اّول )شهيد اّول، (254ص، 1381، عاّلمه حّلی )عاّلمه حّلی، (132ص، 2ج، 1410، )حّلی

( به اختصاص و انفراِد شلمغانی در اين 140-139صص ، 3ج، 1410، ( و شهيد ثانی )شهيد ثانی96ص
 ؛ اندديدگاه اذعان نموده

روايت جواز شهادِت بدون علم را صراحتًا از كتاب ، ق( 904)زنده در  جمهور احسائیابن ابی (2-الف
« كليفالت»پس از روايتی ديگر از كتاب ، ای از آن را در اختيار داشته استشلمغانی كه نسخه« التكليف»

، 1406، )امام رضا )ع(فقه رضوی وروِد اين دو حديث در . (315ص، 1ج، 1405، كند )احسائینقل می
به ضميمه شهادت فقيهان اماميه به اختصاص ، «اللئالیغوالی »با همان ترتيِب مذكور در ، (308-307ص

 ؛ بر اّتحاد دو كتاب است قرينه، اين حديِث دروغين به شلمغانی
تصريِح حسين بن روح نوبختی را به وجود روايتی دروغين در ، «الغيبة»شيخ طوسی در كتاب  (3-الف

نقل كرده است و در نقل ديگری از حسين بن ، خص شلمغانی جعل گرديدهكه توّسط ش« التكليف»كتاب 
، حديث شهادت بدن علم را به عنواِن موضع و لفظ همان حديث دروغين و مجعول، علی بن بابويه قمی

 ؛ (409ص، 1411، معين نموده است )طوسی
بر احتمال اّتحاد دو  عالوه، در اين بين: رّد ساير احتماالت درباره حديث شهادت بدون علم (4-الف

الرضا  فقه»به دست مؤّلِف متأّخِر « التكليف»احتماالت ديگری نيز ماننِد اخذ اين حديث از كتاب ، كتاب
 . و درج آن در كتاب يا تحريف آن در فقه رضوی توسط شخصی غير از مؤّلِف كتاب مطرح است« )ع(

أّخر حتمًا مت، فقه رضویمؤّلف و ِگردآورنده ، لزيرا بر اساس احتمال اّو ، اما چنين احتماالتی باطل است 
اّما قطعًا استخراج چنين حديثی كه كذب و جعل آن در اوج شهرت و وضِع آن منتسب ، از شلمغانی بوده است

، روداز هيچ مؤّلف هوشمندی گمان نمی، به شخصی چون شلمغانی است و قرار دادن آن در كتاب متأّخر
جايگاه وی و ، حديث يعنی شلمغانی كه با رجوع به منابع رجال و فهارسدر صورِت شناخت واضع  زيرا

مؤّلِف ، بنابراين. گردداستثناء اين حديث توّسط فقيهان و راويان اماميه نيز معلوم می، كتابش روشن است
است  جمهور تصريح كردهـ چنانكه ابن ابی آن متأّخر تنها با نام بردن از شلمغانی و تصريح به مرسل بودِن 

اّما نقِل مطلق و بدون تصريح ؛ ( ـ اين حديث را استخراج و نقل خواهد نمود315ص، 1ج، 1405، )احسائی
گاه به حديث سر نخواهد زد -بودِن آن به مرسل احتماِل . چنانكه در فقه رضوی آمده است ـ از هيچ مؤّلِف آ

با وجود شهرِت وضع و جعِل آن به ، تحريف آن حديث در فقه رضوی پس از دوره تأليف و توّسط ديگران نيز
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 . (94ـ  88صص، 1380، احتمالی غير قابل پذيرش است )صدر كاظمينی، دست شلمغانی

با پرتاب سنگی در وسط غدير )= محّل اجتماع آب( و عدم ، تعييِن معيار و عالمت مقدار آب كّر  ب(
المت را ـ كه قطعًا بر خالف اجماع است ـ اين ع، گروهی از فقيهان متقّدم اماميه. هاتحّرک امواج تا كناره

از قرار گرفتن اين روايت در اختصاصات مجعول و ، اند و اجماع اماميهمنحصرًا به شلمغانی نسبت داده
( و حال آنكه در فقه رضوی نيز موجود 81ص، 1ج، 1419، نشان دارد )شهيد اّول« التكليف»ساختگی كتاب 

 . (91ص، 1406، است )امام رضا )ع(
ـ كه در فق. جواِز َغسل )شستن( پا در وضو به جای َمسِح پا و تخيير بين َمسح و شستنج( ه رضوی اين فتوا

ـ از كتاب 79ص، 1406، نيز آمده است )امام رضا )ع( شلمغانی استثنا گرديده و به عدِم روايت « التكليف»(
 1.(96ـ 94صص، 1380، مينیآن از اهل بيت )ع( و جعل آن توّسِط شلمغانی تصريح شده است )صدر كاظ

( كه 309ص، 1411، در پرداخت زكات فطره )طوسی، دو ُمد( طعام« )= نصف صاع»فتوا به كفايِت  د(
 . (210ص، 1406، بر خالف مذهب فقهی شيعه است و در فقه رضوی نيز وارد شده است )امام رضا )ع(

، 1406، ن در زمان حيات )امام رضا )ع(مشروط به طهارِت حيوا، فتوا به تطهير پوست ميته با دّباغی ه(
به ابن ُجَنيد اسكافی ، (135 -134صص، 1ج، 1419، اين حكم عالوه بر شلمغانی )شهيد اّول. (302ص

نماز در چنين پوستی ، در ديدگاه فقهی ابن جنيد، البته. (501ص، 1ج، 1413، نيز منسوب است )عاّلمه حّلی
ت كه دهنده اين اسنشان، انتساِب اين ديدگاه به ابن ُجَنيد. اهد بودحتی پس از دّباغی نيز جايز و صحيح نخو

 . (135 -134صص، 1ج، 1419، شلمغانی نماز را در چنين پوستی صحيح دانسته است )شهيد اّول
تنها احتمال تحريِف ، و فقه رضوی« التكليف»كتاب « اّتحاد»به جز احتماِل ، بر اساس شواهد مذكور

شلمغانی تصريح شده است ـ در فقه رضوی باقی « التكليف»به انحصارشان در كتاب  گونه احكام ـ كهاين
شخِص شلمغانی پس از انحراف عقيده باشد و چه ، گردليِل دفع آن احتمال نيزـ چه تحريف. خواهد ماند

م لشخصی غير از او به تحريف دست زده باشد ـ در رّد سايِر احتماالت درباره ورود حديث شهادِت بدون ع
 . در فقه رضوی روشن گرديد

زيرا چنين ، اعتبار كّل كتاب از اساس ساقط خواهد شد، بر فرض پذيرش احتمال تحريف، همچنين
را زي، ُعقاليی نخواهد بود، اّما قطعًا اعتنا به چنين احتمالی؛ احتمالی در تمامی مطالب كتاب مطرح است

احتمال ، عدم نقصان و عدم تصحيف، عدم زيادت، مانند اصل عدم تحريف، اصول ُعقاليی جاری در الفاظ
 . (96ـ  94صص، 1380، كند )صدر كاظمينیمذكور را دفع می

یابی و نقِد شواهد یگانگی -4  ارز
اب و كت« فقه الرضا )ع(»برای اثبات نظريه يگانگی محِض ، استشهاد و استناد به روايات يادشده

 : به داليل ذيل مخدوش است ،شلمغانی و عينيِت مطلِق دو اثر« التكليف»
خدشه  قابل، ابطاِل ساير احتماالت نسبت به حديث شهادِت بدوِن علم و استنتاج اّتحاِد دو كتاب الف(

                                                           
يش ، آبةالله صدر كاظمينی)ره( -1 ت اشاره تنها به سه مورِد نخس، «سالملافصل القضاء فی الكتاب المشتهر بفقه الرضا عليه»در رساله خو

( نيز از ديگر فتوای منسوب به شلمغانی است و در برخی از آثار به عنوان منفردات وی معّرفی 5-2( و پنجم )4-2چهارم )موارد . كندمی
 . دو مورِد اخير نيز در متن مقاله مطرح شد، جهت تكميل استدالل ايشان. اما عاّلمه صدر كاظمينی متعّرض آنها نشده است، اندشده
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دروغين و موضوع بودِن حديث چندان واضح و ، زيرا ممكن است در ديدگاه مؤّلِف متأّخر، و مردود است
آن  ،ممكن است مؤّلف متأّخر، عتقاد نداشته است و نيزبلكه اصاًل به كذب و وضِع آن حديث ا، روشن نبوده

اين  در. استخراج و نقل كرده باشد« التكليف»از ، حديث را قبل از شهرت به برساخته و دروغين بودنش
در آثار رجالی و فهرستی نيز تفاوتی نخواهد « التكليف»شناخت يا عدِم شناخِت جايگاه شلمغانی و ، فرض

گاهی به انحراف عقيده و جايگاه او« التكليف»خت مؤّلف در صورت عدم شنا. كرد امكان وقوِع ، و عدم آ
گاهی؛ استخراِج حديث روشن است های قطعًا منابع و مآخذ فهرستی كه در سده، اما در صورت شناخت و آ

ثنای تبا توّجه به شهرِت اس، باعث علم و حّجيت بر گذشتگان نخواهند بود و همچنين، اندآينده تأليف يافته
لزومی در تصريح به ارساِل حديث از شلمغانی ـ چنانكه احسايی ، آن حديث توّسط فقيهان و محّدثان شيعه

پيش از شهرِت اين حديث به ، احتمال وارد كردِن حديث در فقه رضوی، بنابراين. كرده است ـ وجود ندارد
 . وجود دارد، وضع

ز شلمغانی در برخی كتِب روايی ذكر شده و وی قبل ا، ممكن است حديث شهادِت بدوِن علم، همچنين
اما به دليل سابقه علمی و جايگاه ؛ اخذ كرده است، آن حديث را از منبعی متقّدم و معتبر كه در اختيار داشته

به ناِم او شهرت ، شلمغانی در ميان اماميان و رواج آثار او در محافل و مجامع علمی و حتی منازِل شيعيان
 . (389ص، 1411، يافته است )طوسی

زيرا ممكن است عبارات ، استدالل به تصريح مشايخ اماميه مخدوش خواهد بود، با وجود اين احتماالت
ی تنها از استثناء حديث به وسيله عل، فقيهان و مشايِخ حديث اماميه درباره استثناء حديث شهادت بدون علم

حسين بن علی بن حسين بابويه نشأت گرفته  بن بابويه قمی و تكذيب آن توسط محمد بن احمد بن داود و
اما امكان وروِد استثناء و تكذيب مذكور در مقام تقيه ـ به دليل جلوگيری از نقد و تقبيح انديشه فقهی ، است

چندان واضح و روشن نخواهد ، كذب و وضع حديث توّسط شلمغانی، اماميه ـ وجود دارد و بدوِن آن عبارات
 . بود

ه دفع احتمال تحريِف روايت با توجه به اصول الفاظ ُعقاليی ماننِد اصالت عدِم دربار، از ديگر سو
اصولی ، گونه اصولبايد دانست كه اين، عدِم تصحيف و ساير اصوِل جاری در الفاظ مكتوب، تحريف

عّبدی تگونه هيچ، آيند و در پذيرش و اجرای آنهاشمار میُعقاليی برای استقرار و حفظ نظام مفاهمات عرفی به
كنند كه شواهدی گونه اصول را مادامی جاری ساخته و از آن تبعيت میروشن است كه ُعقال اين. وجود ندارد

ه انتساِب مطالب كتاب ب، يقينی و ظّنی و يا حتی مشكوک در دست نداشته باشند كه بر اساس آن شواهد
جميِع  ،ت كه در صورت مطالعه يک كتابسيره معمول ُعقاليی بر اين مبنا استوار اس. مؤّلفش غيرممكن باشد

محتوا را ـ مادامی كه چنان قرائن و شواهدی در دست نباشد ـ به مؤّلف منسوب خواهند كرد و با وجوِد آن 
ه توان اين سيرمی، بر اين اساس. در انتساب مطالب كتاب به مؤّلف ترديد و يا توّقف خواهند نمود، شواهد

روشن است كه الزمه توقف در ، البته. نيز جاری و ساری دانست« التكليف»عقاليی را در مواجهه با كتاب 
 . توّقف در انتساِب تمام اجزا و محتوای آن نيست، انتساب بخشی از كتاب به مؤّلف

( و انتساِب آن به 91ص، 1406، استدالل به روايت عالمت آب كّر در فقه رضوی )امام رضا )ع( ب(
شلمغانی به منظوِر نظارت « التكليف»زيرا كتاب ، ( مخدوش است81ص، 1ج، 1419، شلمغانی )شهيد اّول

ه وسيلبه ، يكی پس از ديگری، تمام ابواب آن كتاب، برای عالمان قم ارسال شده است و نيز، و ارزيابی
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 ،شلمغانی به حضوِر ابوالقاسم حسين بن روح ارائه گرديده است و پس از بررسی و اثبات صّحت آن باب

را ـ به « التكليف»، ( و نيز ابن بابويه قمی390ـ389صص، 1411، ّلف نشر شده است )طوسیتوّسط مؤ
يک از اين محّدثان و فقيهان شيعه به  اما هيچ، استثنای حديث شهادِت بدوِن علم ـ روايت كرده است

 . اندای نكردهمخالفت حديث عالمِت آب كّر با مذهب اماميه و استثنای آن اشاره
دچار ترديد شده و يا « التكليف»توان در اصِل ثبوت آن حديث در می، گاهی به اين تاريخچهبا وجود آ

، البته .دست ناسخان ـ محتمل دانستتحريف آن را در كتاب ـ مثاًل با احتماِل اضافه شدِن حاشيه در متن به 
مالزم با ، باشدمادامی كه شواهد و قرائنی روشن بر تحريف تمام كتاب در دست ن، تحريِف يک حديث

تحريف همه محتوای كتاب نخواهد بود و احتمال تحريف تنها در مواضعی مطرح است كه شواهد و قرائن 
موجِب سقوِط اعتبار تمام ، جريان احتمال تحريف در حديث عالمت آب كّر ، بنابراين. آن در دست باشد

 . رواياِت كتاب نخواهد بود
مانند تطهير پوست حيوان مرده )ميته( با دّباغی )امام ، رضوی ساير روايات منفرد شلمغانی در فقه ج(

( و كفايت نصف صاع 79ص، روايت جواز مسح و شستِن پا در وضو )همان، (302ص، 1406، رضا )ع(
 «التكليف»تنها بر اشتمال كتاب بر اجزای محدودی از كتاب ، ( نيز210ص، از طعام در زكات فطره )همان

 . داللت دارد
شواهِد يادشده تنها بر اشتمال فقه رضوی بر اجزای محدودی از كتاب ، آنچه گذشت براساِس  د(

دقيقًا همان كتاب ، اما اينكه همه محتوای كتاب؛ و مشابهِت دو كتاب در آن احكام داللت دارد« التكليف»
ای جموعهرا م« فقه الرضا )ع(»توان نسخه كهِن می، نهايتاً . مستدّل و قابل پذيرش نيست، باشد« التكليف»

ـ مبتنی بر شهادت دانشمند و محّدِث ، از اوراق قلمداد كرد كه شامل رواياتی پراكنده خطوطی از امام رضا )ع(
هايی از كتاب ( و نيز بخش32ص، 8و ج 613ص، 1ج، 1414، ثقه قاضی سّيدميرحسين ـ )مجلسی

گاه به هشلمغانی است كه توسط وّراقان و نسخه« التكليِف »  . م مّتصل گرديده استسازان ناآ
قويت تأييد و ت، با استناد به برخی شواهد و قرائن، ای بودِن كتاب و تلفيق آن از دو يا چند اثرمجموعه

 : شودمی
ی الكّنها ]در نسخه»تا جمله « يقوُل عبُدالله علیُّ بُن موسی الرضا»عبارت ، در صفحه آغازيِن نسخه -1
َ  ِإْبَراِهیَم َحِنیًفا: التی قاَل الله َتعالی ِلَنبيه)ص(، فيةثّم َمّكَنهم ِمَن[ الَحَني: ديگر َبَع ِملَّ / 4: )نساء َو اتَّ
، و هی َعَشرُة ُسَنٍن »يعنی ، تمايز و تفاوتی روشن با عبارات بعد، (66ص، 1406، )امام رضا )ع((« 125

ارت اّول درباره معرفت و توحيد زيرا عب؛ (66ص، دارد )همان« ... َخمسة  فی الرأِس وَخمَسة  فی الَجَسدِ 
 ؛ سازدمقّدمات باب وضو را مطرح می، است و عبارت دوم

آن است كه پس از ذكر مستّحبات ، ـ از ديگر شواهد تمايِز صفحه اّول كتاب از بقيه صفحات نسخه2
ارجاع ، ده است( به مطلبی كه قباًل مطرح ش66ص، )همان« َفَقد َعِلمَت ما َوَصفُتُه َلك»با عبارت ، گانهده

 . مندرج نيست، اّما آن مطلب در نسخه موجود كنونی؛ دهدمی
كيد می، اين قرائن  .كنندبر تشكيِل كتاب از اوراق پراكنده تأ

  



 1399 پاییز و زمستان، 23شماره ، 10دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم  312

یه عدِم اعتباِر استناِد فقهی به روایات کتاب -5  نظر
در  تب فقهی رايجگردد و به شيوه مكدر شماِر آثار فقه مأثوِر شيعه محسوب می« فقه الرضا )ع(»كتاب 

با جداسازی متوِن احاديث از َاسناد و نقِل مستقيِم ، در اين دست آثار. عصر غيبت صغرا نگارش يافته است
 طرح گرديده، بر اساس نّص حديث يا مضموِن نزديک به متن، ای از آرای فقهی مؤّلفاِن آثارمجموعه، روايت

تأليِف علی بن بابويه « رسالة الشرايع» انندِ آثاری م. (108و  82صص، 1395، است )هاشمی شاهرودی
از آثاِر شيخ صدوق  «دايةاله»و  «المقنع»، ق( 343. نوشته ابن وليد قمی )م« الجامع»، ق( 329. قمی)م

 . شوندق( از اين قبيل تأليفات قلمداد می 413. تأليِف شيخ مفيد )م «مقنعةال»ق( و  381. )م
، وقكاشف از وث، روايات را كه در اين قبيل آثار متبلور است نظران سبک فتوا بر اساس متونصاحب

، 1424 ،اند )سبحانیاطمينان و اعتماِد مؤّلفان آثار فقه منصوص )مأثور( بر احاديث مندرج در آن آثار دانسته
 . (194ص، 3ج

، نی)صدر كاظمي« فقه الرضا )ع(»الله صدر كاظمينی درباره كتاب بخش دوم نظريه كتابشناسی آية
در بردارنده رواياتی هستند كه بر اساس ، بر اين مبنا استوار است كه آثار يادشده، (130ـ124صص، 1380

نواِن به ع، قرائن و َاماراِت مورد اعتماد مؤّلفانشان و بر مبنای ديدگاِه شخصی آنان در شناخت احاديث صحيح
ونه آثار و رواياِت گنِد استنباط و اجتهاد و عمل به اينامكان استناِد روايی در فراي، بنابراين. اندفتوا پذيرفته شده
، نيز «التكليف»يا « فقه الرضا )ع(». های متأّخر مهّيا نيستبرای مجتهدان و محّدثان دوره، فاقِد سند در آنها

 . از اين قاعده مستثنا نخواهد بود، از آن جهت كه َاسناِد روايات توسط مؤّلف حذف گرديده است

یها -5-1  دّله و شواهد نظر
 : به ادّله ذيل تمّسک شده است، برای اثبات اين نظريه

ابی يای روايت و عدم اتقان و اعتبار سنِد دستاحتماالتی چون امكاِن صدور تقيه، گونه آثاردر اينالف( 
وجب تحتی علم به صدور از اهل بيت )ع( نيز مس، هايیبا چنين ويژگی. مؤّلف به روايات كتاب مطرح است

 اين عدم جواز استناد و عمل در رواياتی كه مظنون، صّحت استناِد استنباطی نخواهد بود و بدون ترديد
 . اولويت خواهد داشت، مانند روايات مندرج در آثار يادشده، الصدورند

ضوابط و موازين باب تعارض رعايت ، در صورت وقوع تعارض، قطعًا روشن است كه بايد در احاديث
ارت به عب. معلوم و روشن نيست، يابی به اين روايات توّسط مؤّلف كتابچگونگی دست، حال آنكهو  شود
هماننِد مواجهه با روايات ُمسَند و مورد اعتماد ، ممكن نخواهد بود كه برخورد و تعامل با چنين آثاری، ديگر
ارا در احاديث و يا تقييِد مطلقات را زيرا روايات ُمسند و معتبر ـ در آثار مستند ـ قدرِت معارضه با ساي، باشد

 . روايی فاقد سند وجود نداردـاما اين امكان در آثار فتوايی، هستند
 ،به نقل روايت از محّدثانی ماننِد علی بن بابويه، هرچند فقيهان با ُطرق و اسناد خويش، بر اين اساس

نظريه  در« التكليف»كتاب « )= لرضا )ع(فقه ا»پردازند ـ و شيخ صدوق و شيخ مفيد در اين دست آثار می
 اّما بيش از صورِت استخراج، گيردآيةالله صدر كاظمينی( نيز از جهت سبِک تأليف در زمره آن آثار قرار می

س متون شده بر اسافتاوای ارائه، زيرا در چنين آثاری، ای نخواهد بخشيداثر و فايده، فتوا از كتابی فتوايی
دست آثار به اسناد احاديث و اجتهاد آنان در ِاعمال قواعد تعارض و يابی مؤّلفاِن اينتنها بر دست، روايات
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كه امكاِن بررسی  (َاسناد روايات)در دوره كنونی وجود ندارد و آنچه ، اما آن ويژگی؛ ترجيح استوار است

 . (124ص، 1380، سازد در دست نيست )صدر كاظمينیصّحت يا خطای اجتهاِد پيشينيان را روشن می
ء دو يا سه ـ به استثنا« التكليف»استناد به تصريح ابن روح نوبختی بر اينكه تمام مطالب كتاب  ب(

، ( و همچنين409ص، 1411، است )طوسی موضع از كتاب ـ منحصر در روايات از امامان معصوم )ع(
م وايت شهادِت بدوِن علتنها در ر، با مذهب اماميه« التكليف»گفتار شيخ مفيد در انحصار مخالفت كتاب 

 : زيرا، نخواهد شد« فقه الرضا )ع(»موجِب اعتماد به ، (140-139صص، 3ج، 1410، )شهيد ثانی
صحيح ، اّما قطعًا هر روايِت مروی، َمروی بودِن كتاب است، نهايِت داللت شهادت حسين بن روحج( 

دالی زيرا در عمِل اعت، شودفقهی نمی نيست و هر روايت صحيح نيز موجب عمل و استناد در فراينِد استنباط
اّذ و شود و روايات شعمل می، شده توّسط راويان و فقيهان اماميهرواياِت پذيرفتهبه تنها ، به َاخبار و احاديث

به دليل  ولی، َاعلم و اورع را مقّدم داشت، بايد حديث راوياِن َاصدق، همچنين. رّد خواهد شد، غيرمقبول
 . امكان اين تقديم فراهم نيست، سند تجّرِد اين كتاب از

امكان استعالم مخالفت و يا موافقت احكام فقه رضوی با قرآن و سّنِت معلوم و ديدگاه اهل سّنت ، البته 
فراهم است و به همين دليل است كه مواضع خاّصی از كتاب كه مؤّلِف آن با وجود مخالفت با ديدگاه فقهی 

شناسان توسط فقيهان و حديث، در كتاب وارد نموده است، به آن احكامبه صورت معتمد و عاِمل ، اماميه
 ؛ اندمشّخص گرديده

-139صص، 3ج، 1410، ديدگاه يادشده از شيخ مفيد كه توّسط شهيد ثانی نقل گرديده )شهيد ثانید( 
ابل ق« لخالصها»از عبارت عاّلمه حّلی در ، ظاهرًا نقِل به معنا توسط شهيد ثانی است و اصِل اين نقل، (140

ـ به استثنای يک حديث در باِب شها« التكليف»كتاب ، شيخ مفيد»: نويسداست كه چنين میبرداشت  دت را 
چگونه ممكن است اشتمال كتاب ، در غير اين صورت. (254ص، 1381، )عاّلمه حّلی« كندـ روايت می

جواِز نماز در پوست دّباغی شده  ،همچون عالمت تعيين مقدار آب كّر ، بر مسائلی مخالف با مذهب اماميه
 بر شيخ مفيد مخفی مانده و توسط وی استثنا نشده باشد؟!... تخيير بين شستن و مسح پا در وضو و، ميته

كه ، ممكن است شيخ مفيد تمام مطالب كتاب را ـ به جز حديث شهادت بدون علم، بر همين اساس
حسين  از كتاب توّسط« دو يا سه موضع»ه از استثناء دانسته است و يا اينك« مروی»حديثی برساخته است ـ 

وارد  «التكليف»بن روح و اينكه به غير از حديث شهادت نيز احاديث موضوع و دروغين توّسط شلمغانی در 
 . (128-127صص، 1380، اّطالعی نداشته است )صدر كاظمينی، شده
اّما امكان شناخت وثاقت راوی آنها ، احاديث مروی هستند، هرچند مراسيِل اين كتاب، از سوی ديگر 

نيازی سندی از اين جهت و مطابقِت صدور قطعی اين روايات از ائمه )ع( و بی، بر اين اساس. وجود ندارد
 . قابل استنباط نخواهد بود، از ِصرِف مروی بودن، تمام مطالب با واقع و ديدگاه حّق 

های روايی كتاب و ن و شرايِط تشخيص بخشموازي، عدم وجود مجرای قواعد، نكته مهم در اين زمان
عدم ، تنظيم گرديده روايیـسبك فتوايی ی كه بههماهنگی آنها با ضوابط مذهب است و مشكل اصلی در آثار

گاهی بر اسناد آن متون است )صدر كاظمينی  . (126-125صص، 1380، امكان وقوف و آ
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یه -5-2 یابی و نقد نظر  ارز
برای اثباِت نظريه عدم اعتبار استناد فقهی به  كاظمينی ادشده توسط مرحوم آية الله صدرادّله و شواهد ي

ـ بر اساس پذيرش يكسانی بخش، احاديث اثر ا روايات هايی از آن بكه قابل تعميم به همه آثار فقه مأثور است 
 : ـ از جهات متعّدد قابِل نقد و خدشه است« التكليف»كتاب 

به صدور رواياِت اين اثر ، ای از شواهد و قرائنتوان بر اساس مجموعهمی، ُكبرویاز جهت كّلی و  الف(
 : از جانب اهل بيت )ع( پی برد

گاه به ضوابط مذهب و ، از يک سو اين اثِر روايی در مجامع علمی شيعه و بين فقيهان و محّدثاِن آ
رواج و شهرت داشته است و از سوی ، فانراويان و مؤلّ ، معيارهای فقه اهل بيت )ع( و آشنا به جايگاه روايات

، 1411، های تاريخی ـ مملّو از آثار مؤّلِف آن بوده است )طوسیمنازل شيعيان ـ به تصريح گزارش، ديگر
بلكه مورد تأييد فقيهان و محّدثان مورد ، ای بر آن كتاب وارد نشدهگونه خدشههيچ، اما با اين حال، (389ص

 . اعتماد قرار گرفته است
های آثار فقه مأثور كه به منظور عمل فقهی و شرعی مورد استفاده قرار با توجه به ويژگی، از سوی ديگر

( و بيانگِر وثوق و اطمينان مؤّلفان آثار فقِه 108و  82صص، 1395، اند )هاشمی شاهرودیگرفتهمی
هت صدوری مخدوش قطعًا اگر اين آثار از ج، (194ص، 3ج، 1424، منصوص بر احاديث هستند )سبحانی

گاه به روايات و آشنا به احوال و جايگاه آثار و مؤّلفان، باشند برای جلوگيری از رواج و ، فقيهان و محّدثان آ
ای در اين اما حتی اشاره، كردندبه ضعف و عدم حّجيت آثار از جهت صدور تصريح می، استفاده از آنها

 . درباره اين كتاب در دست نيست، زمينه
توان روايات چنين كتابی را به منزله خبر ثقه به شمار آورد و صدور آنها را از جانب ائمه )ع( می، بنابراين

 . پذيرفت
 : بايد به نكات ذيل توّجه داشت، از جهت صغروی نيز ب(

های شيعيان مملّو از كتب شلمغانی بوده و كتاب گزارش شده است كه خانه، با نقل صحيح (1-ب 
شلمغانی اين كتاب را ، همچنين. (389ص، 1411، ين آثاِر وی قرار داشته است )طوسینيز در ب« التكليف»

با توجه . (147-146صص، تابی، قطعًا در حال استقامت و صّحِت اعتقاد خويش تصنيف كرده است )همو
 . مطالب آن مورِد نياز شيعيان و دارای شهرت در بين آنان بوده است، به فراگير شدن اين كتاب

مورد بحث و مطالعه و ارزيابی دقيق قرار گرفتِن كتاب توّسط بزرگانی چون ابن روح ، ی ديگراز سو
نها دو ت، بنا بر گواهی صريح حسين بن روح. مؤيد اين رواج و شهرت است، نوبختی و فقيهان و محّدثان قم

معصوم )ع( صادر  مجعول و دروغين است و ساير آنها قطعًا از امامان، يا سه موضع از احاديث اين كتاب
 . (409ص، 1411، گرديده است )همان

ابق با بدوِن تط، احتمال ثبوت آرا و فتاوای محِض مؤّلف و ديدگاه شخصی و جعلی او در كتاب، بنابراين 
 چينروايات معصومان منتفی است و هرچند كه ممكن است وی با نظر و سليقه خويش رواياتی را دست

اما تأييد آنها توسط نايب خاص امام عصر)عج( و ساير فقيهان و محّدثان ، اشدكرده و در كتاب درج نموده ب
نشانگر انطباق روايات ، رواج آن احاديث در مجامع شيعی بدون مخالفت فقها و محّدثان ثقۀ شيعه، و نيز

 ؛ وی با مذهب اهل بيت )ع( و صدور آنها از جانب امامان است
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وح به دست حسين بن ر« التكليف»های كتاب ب و همه بخشقدر متيّقن از تصحيح يكايک ابوا (2-ب

و نيز توجه به عمل ، درج و نقِل روايات آن باب توّسط شلمغانی، ( و سپس147ـ146صص، تابی، )طوسی
های آثار فقه با توجه به ويژگی، ويژه( ـ به151ص، 1ج، 1417، فقيهان اماميه بر اساِس روايات كتاب )طوسی

، «التكليف»كتاب  رواياِت ، بنابراين. از جانِب معصوم )ع( است كتاب ِت ارش صدوِر روايمأثور ـ مؤّيد پذي
ّجت ح، به استثنای مواردی كه دروغ بودنشان معلوم و يا ـ بر اساس قرائن و ضوابط عقاليی ـ محتمل است

آن وجود  نياز الزامی به شناخت همه راوياِن تمام احاديِث ، خواهد بود و پس از اثبات حّجيت صدوری
 ؛ نخواهد داشت

منحصر به فرِض معرفت جايگاه و احوال يكايک راوياِن ، قواعد و طريِق جمع و ترجيح در تعارض (3-ب
عوامل و شواهِد موجب نزديكی به مقام حّجيت نيز كفايت خواهد ، بلكه در مقام ترجيح، احاديث نيست

موافقت يا مخالفت با قرآن و روايات اصحاب مالحظه و بررسی تطبيقی كتاب و كشف : مواردی مانند. كرد
مواردی از اين قبيل ، سيره اهل بيت )ع(، اماميه و راوياِن اهل سّنت و ضوابط و قواعد عمومی مذهب و نيز

 . شودمحسوب می
شيخ صدوق و شيخ مفيد در پذيرش احاديث چنين آثاری و ، آنچه درباره سبِب اعتماد ابن بابويه قمی

پيمودِن همين روش در بررسی احاديث است و عمل آنان به ، رودگمان می، بر ساير كتب ترجيح روايات آن
 . منحصر به صورت نايابی نصوِص مسند نبوده است، روايات كتاب

جواب را از رساله ، در مسائل مشكِل فقه»: نويسدق( نيز به تصريح می 436. الهدی )مسيد مرتضی علم
ن بابويه و [ رجوع به رساله اب، ]البته. كنيمنی يا كتاب ُعبيدالله حلبی اخذ میابن بابويه قمی يا كتاب شلمغا

، 1ج، 1405، )سيد مرتضی« كتاب شلمغانی اولويت داردبه نسبت به رجوع ، در هر صورت، كتاب حلبی
 . (279ص

ی ابسيد مرتضی رجوع به كتاب شلمغانی را ممنوع نساخته و آن را به حالِت ناي، چنان كه روشن است
ليِل توان به دنسبت به دو كتاب ديگر را می« التكليف»عدم اولويت كتاب . مقيد نكرده است، نّص ُمسَند

 . جايگاه شلمغانی پس از انحراِف عقيدتی و لعن او مستند ساخت
ره دربا ،عالوه بر آنچه كه پيش از اين درباره منبع صدور روايات ـ به عنوان قدر متيّقن ـ بيان شد، بنابراين

كتاب نيز پذيرفته است و مجّوز استناد به احاديث آن در فراينِد استنباط احكام اين صّحِت عمل به روايات 
به دليل حصوِل وثوق به صدوِر روايات از جانب اهل بيت )ع( و اطمينان ، بر اين اساس. رودفقهی به شمار می

بر  استنباِط احكام، اندهی شيعه هماهنگبه صّحت عمل مطابق با احاديثی از كتاب كه با ضوابط مذهب فق
شده در اجتهاد اماميه است و فقيهان ُمجازند كه با های پذيرفتهمطابق با اسلوب، پايه روايات اين قبيل آثار

 . به استنباِط فقهی بپردازند، «فقه الرضا )ع(» استناد به كتاب
د كه نسبت به ساير آثار فقه مأثور كه از اين قابليت برخوردارن، های كبروی وصغروی يادشدهاستدالل

 . دنيز تعميم ياب، اندبه روايِت كتاب و عمل به احاديث آن اهتمام داشته ءاند و فقهامورد اعتماد فقيهان بوده

 گیرینتیجه
« يفالتكل»و كتاب « ا )ع(رضالفقه » كتاب داِر تحليل و ارزيابی نظريه يگانگیعهده، جستاِر حاضر
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فقه » ارزيابی اعتبار يا عدم اعتبار استناد استنباط فقهی در اجتهاد شيعی به روايات كتاب ،شلمغانی و نيز
 : دهدبوده است و نتايج ذيل را به دست می « ا )ع(رضال

در پاسخ به اّولين بخش از پرسِش اين جستار و در فراينِد كشف ميزان اتقان و استحكام شواهد و . 1
تصريح محّدثان و فقيهان شيعه به وضع و جعِل برخی : بايد دانست الذكرب فوقكتامستنداِت نظريه اّتحاد دو 

 تنها بر اشتمال فقه رضوی بر، دسِت شلمغانی و انفراد او در اين فتاوا و اقوال به« التكليف»از احاديث در 
-كه بخشای دانست توان فقه الرضای موجود را مجموعهداللت دارد و می« التكليف»های معينی از بخش

برخی از روايات منسوب به شلمغانی دارای ، همچنين. شلمغانی را نيز در بر دارد« التكليف»هايی از كتاب 
 . نظايری در ديگر آثار و راويان ديگر است

استناد به روايات اختصاصی شلمغانی از اتقان الزم و كافی جهت اثبات نظريه يگانگی به طوِر ، بنابراين
 ؛ تبرخوردار نيس، مطلق
يعنی اعتبارسنجی استناد فقيهان به روايات كتاب در اجتهاد ـ كه ، در پاسخ به بخش دوم سؤال مقاله. 2

 به دست آمد ـ اين نتيجه روشن گرديد« التكليف»های آيةالله صدر كاظمينی درباره بر اساس بررسی گزاره
رآيند استنباط در ف« التكليف»قه رضوی/ كتاب كه استناِد روايی به رواياِت فاقِد سند در آثار فقه مأثور مانند ف

گاه بهبه دليل كشِف تصحيِح صدوری و تصحيِح عملی كتاب به ، فقهی و عمل  وسيله فقيهان و محّدثان آ
 . های متأّخر نيز مجاز و معتبر استبرای مجتهدان دوره، روايات و آشنا به جايگاه آثار و احوال مؤّلفان



 317... و « فقه الرضا»شناخت مؤلّف  در ینیاللّه صدر کاظم تیآ دگاهید یابیارز
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