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دریافت: 1396/8/27    پذیرش: 1396/9/25
محمدرضا نایینی منوچهری1، محمد حکیم2

چکیده 

فقــه رضــوي از کتاب هــای چالش برانگیــز و تأثیرگــذار در مجامــع فقهــي امامیــه به شــمار مــي رود. 
ایــن کتــاب در برخــي منابــع فقهــی و کتاب شناســي، بــه اســتناِد گزاره هــا و شــواهد ســه گانۀ ذیــل، 
ــي  ــتندات تاریخ ــت، مس ــت: نخس ــده اس ــته ش ــام( دانس ــی امام رضا)علیه الس ــا امای ــي ی ــِر تألیف اث
همچــون گــزارش یابنــده و معــّرِف نســخۀ اصــل، دســتیابي بــه نســخه هاي خطــي کهــن بــا تصریــح 
ــل در انحصــار  ــع احتمــال وضــع و جع ــم حضــرت رضا)علیه الســام( و دف ــه قل ــاب ب ــف کت ــه تألی ب
عقلــي تألیــف کتــاب بــه قلــم امام رضا)علیه الســام( یــا دروغیــن و بَرســاخته بودِن آن؛ دوم، مســتندات 
فهرســتي چــون معّرفــي راویــاِن صاحــِب نســخه یــا کتــاِب امام رضا)علیه الســام( در منابــع فهرســتي 
شــیعه؛ ســوم، قرایــن درونْ متنــي تألیف بــه قلــم یکــي از معصومان)علیهم الســام( و قرایــن درونْ متني 
ــخ  ــم شــخِص حضــرت رضا)علیه الســام(. در پژوهــش حاضــر، پــس از بازپژوهــی تاری ــه قل تألیــف ب
دســتیابی بــه ایــن اثــر و تبییــن دالیــل و شــواهِد مذکــور، و نیــز اعتبارســنجي انتقادهــای مخالفــاِن 
ایــن نظریــه و تحلیــل و کشــِف انتقادهــای مخــدوش و مقبــول،  بــا ســبك تحلیلــي ـ   توصیفــي، میــزاِن 
ــا امــای حضــرت  ــه قلــم ی ــرای اثبــات نظریــۀ تألیــف فقــه رضــوي ب اتقــان گزاره هــاي اســتنادي ب
رضا)علیه الســام( بازاندیشــِی انتقــادی شــده و ایــن نتیجــه به دســت آمــده اســت کــه در تمّســك بــه 
ایــن دالیــل و شــواهد بــه جمیــع قرایــِن مؤثـّـر در واکاوي و شــناخت مؤلـّـِف اثــر توّجــه نشــده اســت. از 
ســوي دیگــر، نمي تــوان ایــن کتــاب را خالــي از خــِط امام رضا)علیه الســام(، اثــري یگانــه و منتســب 

بــه مؤلـّـف واحــد دانســت.
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شیعه. 
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مقدمه

ــوم  ــام( موس ــام علی بن موسی الرضا)علیهما الس ــه ام ــوب ب ــی منس ــی ـ حدیث ــاب فقه کت
بــه نام هایــی چــون الفقــه  الرضــوی، فقه الرضا)علیه الســام( و الفقــه المنســوب إلــی 
الرضا)علیه الســام(، در مجامــِع علمــی شــیعه مباحثــی دیرینــه  و درازدامنــه را در حــوزۀ کتاب-

شناســی فقهــی و حدیثــی بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــدوِن تردیــد، تتّبــع در منابع فقهي 
امامّیــه و کشــف نقش آفرینــِی روایــات ایــن کتــاب در اســتنباط احــکام فقهــی، اهّمیــِت روایات 

فقــه رضــوي را بیــش از پیــش روشــن خواهــد کــرد.

در بررســی جایــگاهِ ایــن اثــر و واکاوی و شــناخت مؤلـّـِف آن، دیدگاه  هــا و احتمــاالت متعــّدد 
و متناقضــی در علــوم فقــه و حدیــِث شــیعه مطــرح شــده اســت؛ نظریاتــی چــون: تألیــِف کتاب 
بــه قلــم حضــرت رضا)علیه الســام()احتمال تألیــف کتــاب بــه امــای حضــرت و نــگارش بــه 
دســت دیگــران نیــز بــه ایــن نظریــه ملحــق مــی شــود؛ ر.ک: مجلســی اول، 1406ق، ج1:16؛ 
ــی، 1417ق: 724(؛  ــدۀ 45؛ نراق ــا: 150، فائ ــوم، بي ت مجلســی، 1410ق، ج1: 11-12؛ بحرالعل
ــا،  ــی، بي ت ــی ناشــناخته)حّر عامل ــا مؤلّف ــار مهجــور، ب ــرۀ آث ــه رضــوی در زم جای داشــتِن فق
ج2: 364؛ حائــری اصفهانــی، 1404ق: 311(؛ اتّحــاد فقــه رضــوی و کتــاب »التکلیــِف« 
ــت  ــد: عینّی ــی مانن ــا و فرضیه های ــلمغانی)صدرکاظمی، 1380: 87( و احتمال ه ــر ش ابوجعف
ــه  ــدی، 1431ق، ج2: 31، ب ــه قمی)افن ــن بابوی ــرایِع علی ب ــوی و رسالةالش ــه رض ــاِد فق و اتّح
نقــل از میرزامحّمــد شــیرواني(؛ اتّحــاد فقــه رضــوی بــا کتــاب جعفربــن بشیر)طوســی، بي تــا: 
ــاِب  ــا کت ــی، 1407ق: 366( ی ــین بن زید)نجاش ــاِب محّمدبن علی بن حس ــا کت ــاد ب 43(؛ اتّح
ــتۀ  ــل از نگاش ــه نق ــوری: 1417ق، ج1: 321، ب ــانی)همان:432؛ و ر.ک: ن ــد غس َوریزه بن محّم
مخطــوِط ســّید محّمدباقــر شــفتی، بر نســخه ای کهن از فقــه رضــوی(؛ برســاخته و وضعی بودن 
فقــه رضوی)حائــری اصفهانــي، 1404ق: 313(؛ تألیــف فقــه رضــوی توّســط یکــی از اصحــاب 
حضــرت رضا)علیه الســام()همان( یــا یکــي از راویــان متقــّدم امامیــه یــا فقیهــاِن عاِمــل بــه 
متــون احادیــث)ر.ک: چهارســوقی، بي تــا: 40(؛ و عینّیــِت فقــه رضــوی بــا کتــاب »المنقبــه«، 
تألیــف حضــرت امــام حســن عسکری)علیه الســام()همان:41؛ و ر.ک: مازندرانــي،1380، ج4: 
424، ن.ک: »المقنعــه« به جــای »المنقبــه«(، مجموعــه اي از آراي صاحب نظــران دربــارۀ 
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بازپژوهِی تاریخی، فهرستی و درون متنِی نظریۀ تألیف فقه رضوی...
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مؤلـّـِف فقــه رضــوي اســت. تحلیــل و بررســي هرکــدام از ایــن اندیشــه ها، پژوهشــي مســتقل و 
ــد. ــل را مي طلب مفّص

ــیعه  ــناِس ش ــاِن کتاب ش ــب محّقق ــه از جان ــون ک ــاالِت گوناگ ــا و احتم ــان دیدگاه ه از می
ــم  ــه قل ــاب ب ــِف کت ــۀ تألی ــت،  نظری ــده اس ــه ش ــوي ارائ ــه رض ــف فق ــاب تألی ــارۀ انتس درب
ــاِن  ــه از زم ــود ک ــداد می ش ــه قلم ــن نظری ــن و چالش انگیزتری ــام( کهن تری امام رضا)علیه الس
دســتیابي بــه ایــن کتــاب، موافقت هــا و مخالفت هــاي فــراوان راـ  بــا تحلیل هــا و اســتدالل هاي 
ــته  ــراوان داش ــر ف ــا، تأثی ــایر دیدگاه ه ــش س ــاص داده و در آفرین ــود اختص ــف ـ به خ مختل
اســت. طرفــداراِن ایــن نظریــهـ  کــه تألیــف فقــه رضــوي را بــه مبــدأ مقــّدس عصمت منســوب 
مي دانــد و احادیــث آن را معتبــر مي انــگاردـ  بــراي اثبــات و تبییــن دیــدگاه خویــش، بــه ادلـّـه 
و شــواهِد تاریخــی،  فهرســتی و شــواهد متعــّدِد درون متنــیـ  کــه خــود بــه دو دســتۀ شــواهِد 
درونْ متنــِی انتســاب بــه یکــی از امامــان معصوم)علیهم الســام( و شــواهِد انتســاِب کتــاب بــه 

ــد. ــك کرده ان ــتناد و تمّس ــوند ـ اس ــیم مي ش ــام( تقس امام رضا)علیه الس

ــۀ  ــه و شــواهد نظری در پژوهــِش حاضــر، بازپژوهــی و کشــِف میــزان اتقــان و اســتحکام ادلّ
تألیــف فقــه رضــوی بــه قلــم حضــرت رضا)علیه الســام( در تمــاِم ســاحت های ایــن دیدگاه)بــا 
تفکیــك در ســه حــوزۀ مذکــور( به عنــواِن مســئلۀ اصلــي برعهــده گرفتــه شــده و ادلّه و شــواهِد 
ــل و  ــد، تحلی ــیوه اي جدی ــه به ش ــاِن نظری ــای مخالف ــز انتقاده ــدگاه و نی ــن دی ــداراِن ای طرف
بازاندیشــي شــده اســت. و در نهایــت، برخــاف ســایر نظریه هــا و احتمال هــا کــه بــر پذیــرِش 

محــض یــا رّد محــِض ایــن دیــدگاه اســتوارند، نظریــه اي اعتدالــي ارائــه و تبییــن مي شــود. 

1. تاريِخ دستیابی محّققان شیعه به کتاب »فقه رضوي«:

اعتبارســنجی گــزارش مشــهور از تاریــخ دســتیابی فقیهــان و محّققــاِن شــیعه بــه کتــاب فقــه 
رضــوی، در نــگاه بــه جایــگاه و علـّـت عدم شــهرت ایــن کتــاب، تأثیری شایســته خواهدداشــت. 

ــه کتــاب فقــه رضــوي، نخســتین بار در عصــر موالمحّمدتقــی  ــه ب دســتیابی فقیهــان امامی
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مجلســی)م1070ق( و پســرش، عامــه محّمدباقــر مجلســی)م1110ق( گــزارش شــده اســت. 
ــه رضــوی  ــي فق ــاِن قطعــي دســتیابی، شــناخت و معّرف ــخ را زم ــن تاری ــان، ای برخــي محّقق
به عنــوان کتــاب نگاشــتۀ حضــرت رضا)علیه الســام( برشــمرده اند)نراقی، 1417ق: 717؛ 
خوانســاری،1390ق، ج2: 336(. بازاندیشــی ایــن گــزارش می توانــد پژوهشــگران را بــه  تاریخــی 

متقــّدم از تاریــخ مشــهور رهنمــون شــود.

1ـ1  نخستین گزارش

رسالةالشــرایِع  معّرفــی  روضةالمتّقیــن ضمــِن  ابتــدا در  مــوال محّمدتقــي مجلســی، 
علی بن بابویــه قمــی)م329ق(، بــه تاریخچــۀ دســتیاب گردیــدِن نســخۀ فقــه رضــوی اشــاره و 
تأثیــر ایــن کتــاب را در آثــار ابن بابویــه قمــی و شــیخ صــدوق)م381ق( تبییــن کــرده و تصریــح 
می کنــد کــه ایــن دو فقیــه بــا اســتناد بــه مطالــب ایــن کتــاب فتــوا داده و آن را کاِم معصــوم 

ــف(.  ــِت مؤلّ ــی اّول، 1406ق، ج1: 16-17، پانوش برشمرده اند)مجلس

مجلســِی اّول پــس از آن در لوامــع صاحبقرانــي، ذیــِل شــرِح گفتــآوردي از شــیخ صــدوق از 
ــرایع و  ــارِت رسالةالش ــن عب ــه، 1413ق، ج1: 88(1، ای ــه قمي)ابن بابوی ــدرش ابن بابوی ــالۀ پ رس
ســایر عباراتــی را کــه علی بــن بابویــه بــراي پســرش شــیخ صــدوق نوشــته، مأخــوذ از کتــاب 
فقــه رضــوی دانســته اســت)برای مشــاهدۀ مطابقــت، ر.ک: امام رضــا)ع( - منســوب، 1406ق، 
الــف: 85( و در ادامــه، اکثــر عباراتــی را کــه شــیخ صــدوق از جانــب خــود ـ بــدوِن ارائــۀ ســند 
ــه رضــوی دانســته و  ــز مّتخــذ از فق ــد، نی ــه ائّمه)علیهم الســام( ـ مطــرح می کن و نســبت ب
تصریــح مي کنــد: ایــن کتــاب در قــم دســتیاب شــده، بــه مّکــه منتقــل شــده و توّســط عالمــی 
عــادل و ثقــه، به نــاِم قاضــي میرحســینـ  طاب ثــراهـ  در اختیــار مــا قــرار گرفتــه اســت. وجــود 
ــن کتــاب، قطعــی اســت. از موافقــت و  ــی از ای خــّط حضــرت رضا)علیه الســام( در بخش های
ــه گمــاِن قــوی  ــا عبــارات متعــّدد درَمنالیَحُضُرهالفقی یکســانی نســخۀ کهــِن فقــه رضــوی ب
حاصــل می شــود کــه علی بــن بابویــه قمــي و شــیخ صــدوق بــه تصنیــف و تألیــِف ایــن کتــاب 

:»اَلبَْأَسبِتَْبِعیِضالُْغْسل...«. 1. َوقَاَلأَبِيَرِحَمُهاهللُفِي»ِرَسالَتِِه«إِلَيَّ
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بــه دســت امام رضا)علیه الســام( علــم داشته اند)مجلســی اّول، 1414ق، ج1: 613(. بــر اســاِس 
دیــدگاهِ مــوال محّمدتقــي مجلســی، هنگامــی کــه شــیخ صــدوق بــه خراســان هجــرت نمــوده 
بــه ایــن کتــاب دســت یافتــه اســت و پــس از دریافــت رســالۀ پــدرش، آن را موافــق و یکســان 
ــن خــود  ــه اســت. ای ــن و اعتمــاد یافت ــوای آن یقی ــِت محت ــر صّح ــده و ب ــاب دی ــن کت ــا ای ب
نشــان دهندۀ ایــن اســت کــه فقــه رضــوی قبــل از دســتیابی شــیخ صــدوق بــه آن در خراســان، 

ــرار داشــته اســت)همان، 1406ق، ج1: 17-16(.  ــه ق ــار علی بن بابوی ــم در اختی در ق

ــوار، شــیوۀ وصــول  همچنیــن عّامــه محمدباقــر مجلســی، در فصــل اّول از مقّدمــۀ بحاراألن
ایــن کتــاب را بــه خــود و پــدرش، به واســطۀ قاضــی ســید امیرحســین ـ کــه در کام عّامــه 
مجلســی بــا وصــف »محــّدث« توصیــف گردیــده ـ گــزارش نمــوده اســت. ســید امیرحســین، 
نســخۀ کتــاب را کهــن و داراي تطابــِق تاریخــي بــا عصــر حضــرت رضا)علیه الســام( معّرفــی 
کــرده و تصریــح کــرده اســت کــه در زمــان مجاورتــش در مّکــه، به دســِت گروهــی از حاجیــاِن 
ــه »دو شــیخ  ــم، ب ــاب از ق ــن کت ــدگاِن ای ــه اســت. آورن ــرار گرفت ــار وی ق ــم، در اختی اهــل ق
فاضــل« توصیــف شــده اند)همان، 1414ق، ج8: 32(. محــّدث ســید امیرحســین، ایــن کتــاب 
ــي از نســخه و  ــتن خــط حضــرت رضا)علیه الســام( در مواضع ــون قرارداش ــی چ ــا اوصاف را ب
اجــازاِت متعــّدِد عالمــان فــراوان بــر کتــاب توصیــف کــرده اســت و بــا قراینــي از این دســت، به 
تألیــف کتــاب بــه دســت امام رضا)علیه الســام( علــم یافتــه است)مجلســی،1410ق، ج1: 11(. 

1ـ2  شخصیت شناسی قاضِی محّدث، سیدامیر)میر(حسین

هرچنــد شــخصیِت قاضــی ســید امیرحســین به روشــني و قطعیــت شناخته شــده نیســت، 
امــا وثاقــت و اعتبــار دیــدگاه وي قابــل اســتنباط و روشــن اســت. 

برخــی محّققــان، وی را ســید امیرحســین بن حیــدر کرکــی عاملــی، نــوۀ دختــری محّقــق 
ــار  ــف برخــي آث ــان و مؤلّ ــِی اصفه ــد و مفت ــن حســین کرکــی)م940 ق(، مجته ــی علی ب ثان
چــون النفحــات القدســّیه و دفــع المنــاوات عــن التفضیــل والمســاوات دانســته اند)بحرالعلوم، 
بی تــا: 149، فائــدۀ 45؛ و ر.ک: مجاهــد طباطبایــي، 1296ق، ج1: 353؛ نراقــی، 1417ق: 720؛ 
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مشــکیني اردبیلــي، 1411ق: 94(؛ و برخــي دیگــر از محّققــان بــا رّد ایــن نظریـّـه، قاضــي ســید 
امیرحســین را شــخص دیگــری غیــر از نــوادۀ دختــری محّقــق کرکــی معّرفــي کرده اند)افندي، 
ــوری، 1417ق، ج1: 298 ـ 300(،  ــاری، 1390ق، ج2: 331؛ ن 1431ق، ج2: 30 و 88؛ خوانس
امــا در هــر حــال، توصیــف وی بــه »فاضــِل معّظــم، محــّدِث ثقــه و عــدل« توّســِط مجلســی 
اّول و عامــه محّمدباقــر مجلســی، توثیــِق روشــِن قاضــی ســید امیرحســین در دیــدگاهِ آنــان 
محســوب مي شــود)ر.ک: مجلســی اّول: 1406ق، ج1: 16؛ همــان، 1414ق، ج1: 613؛ عامــه 
ــل  ــی اّول را به دلی ــان مجلس ــی محّقق ــد برخ ــن رو، هرچن ــی، 1410ق، ج1: 11(. از ای مجلس
توثیــق قاضــی امیرحســین بــه تســامح قلــم مّتهــم کرده انــد)ر.ک: خوانســاری، 1390ق، ج2: 
331( امــا قطعــاً چنیــن شــواهد صریــح، باعــث عــدم اعتنــا بــه نســبت اشــتباه و تســامِح قلــم 

بــه مجلســی اّول در ایــن توثیــق خواهــد بــود.

ــم جلیــل نبیــل« توّســط میــرزا عبــداهلل افنــدی)م.ح  ــه »عال همچنیــن، توصیــف قاضــی ب
1130ق( در ریــاض العلمــاء کــه در تراِجم نــگاری از اعتبــار و جایگاهــی همچــون جواهرالــکام 
در فقــه برخــوردار است)مجلســی، 1410ق، ج102: 86؛ نــوری، 1410ق: 86(، شــاهدی دیگــر 
بــر وثاقــت ســّید امیرحســین خواهــد بــود. میــرزای افنــدی، کــه معاصــر بــا قاضی امیرحســین 
اســت، وی را از مشــایِخ اجــازۀ عامــه مجلســی برشــمرده و بــه اعتمــاد مجلســی بــر تصحیــح 

ــدی، 1413ق، ج2: 30(. ــح می کند)افن ــی تصری ــیلۀ قاض ــام( به وس فقه الرضا)علیه الس

1ـ3  بازپژوهی تاريِخ دستیابی به فقه رضوی

آنچــه بیــان شــد، تاریــخ قطعــی معّرفــی و ترویــج نســخۀ کتــاب فقــه رضــوی به همیــن نــام 
و گــزارِش مشــهور از تاریــِخ اّولیــن دســتیابی فقیهــان و محّدثــان شــیعه بــه کتــاب اســت؛ امــا 
ــاِم »فقه الرضــا)ع(« قبــل از مــوال  ــوان و ن ــا عن ــاب ب ــن کت ــه ای ــه ب ــان امامی دســتیابی محّقق

محمدتقــی و عامــه محمدباقــر مجلســی نیــز محتمــل اســت. 

ــَکین« یکــی از اجــداد ســید علی خــان  میــرزا عبــداهلل افنــدی در ریاض العلمــاء »احمــد ُس
حســینی مدنــی، شــارِح صحیفــۀ ســّجادیّه)م1120ق( را چنیــن توصیــف کــرده اســت: »احمِد 
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ــام(  ــر امام رضا)علیه الس ــود ـ در عص ــه می ش ــز گفت ــَکین نی ــن ُس ــه گاه احمدب ــکین ـ ک ُس
می زیســته و از اصحــاب بســیار مقــّرِب حضــرت در شــمار بــوده اســت و امام رضا)علیه الســام( 
کتــاب فقه الرضــا را بــرای او تألیــف نموده اند)افنــدی، 1431ق، ج3: 364 ـ 365؛ امیــن، 
ــِف مّکــۀ  ــه خــّط خــود حضــرت رضا)علیه الســام( در طائ 1403ق، ج2: 598(. ایــن کتــاب ب
معّظمــه، در میــان کتاب هــای ســیدعلی خان کــه در مّکــه باقــی مانــده ، موجــود اســت. ایــن 
نســخه، بــه خــّط کوفــی اســت و بــه تاریــخ ســال200ق. کتابــت گردیــده و اجــازاِت عالمــان 
و خــّط آنــان بــر ایــن نســخه، موجــود اســت. همچنیــن، امیــر غیاث الدیــن منصــور حســینی 
ــاب  ــن کت ــواِن ای ــی، در برخــی اجازاتــش عن شــیرازی)م948ق( از اجــداِد ســیدعلی خان مدن
ــر  ــرای برخــی از فاضــان، اجــازه داده اســت. اجــازۀ امی ــت آن را ب ــز ذکــر کــرده و روای را نی
ــزد اوالد وی  ــیدعلی خان، ن ــای س ــی کتاب ه ــوِد وی در برخ ــّط خ ــه خ ــز ب ــن نی غیاث الدی
در شــیراز محفــوظ اســت«)افندی، 1431ق، ج3: 364ـ 365(. از آنجاکــه طبقــۀ غیاث الدیــن 
منصــور مقــّدم بــر مجلســی اّول اســت و ســال ها قبــل از تولـّـد مجلســِی اّول وفــات یافته اســت، 
می تــوان گــزارش مذکــور را شــاهد و مؤیـّـدي بــر دســتیابی فقیهــان و دانشــمندان شــیعه بــه 

ــت. ــی دانس ــتیابی مجلس ــش از دس ــال ها پی ــام( س فقه الرضا)علیه الس

البتــه، نکتــه ای مهــم کــه بــرای اثبــات نظریـّـۀ تقــّدم تاریــخ دســتیابی بــه کتــاِب فقــه رضوی 
نســبت بــه عصــر مجلســی اّول، بســیار حایــز اهّمیــت اســت، احــرازِ قطعــی مطابقــت نســخۀ 
ــزارش  ــوده ـ و در گ ــود ب ــي موج ــیدعلي خان مدن ــب س ــه در کت ــام( ک فقه الرضا)علیه الس
افنــدی ذکــر شــده اســت ـ بــا نســخۀ واصــل بــه مجلســي توّســط قاضــی ســید امیرحســین 
اســت؛ امــا ظاهــراً ایــن تطابــق در نــگاهِ خــوِد افنــدی، محــرز و قطعــی نیســت زیــرا وی نظریــۀ 
برخــی محّققــان دربــارۀ عینّیــت و اتّحــاِد فقــه رضــوی و رســالۀ علی بن بابویــه قمــی را مطــرح 
کــرده و بــه احتمــاِل اشــتباه در انتســاب کتــاب بــه امام رضا)علیه الســام( کــه از اشــتراک اســم 
ــام مبــارِک امام رضا)علیه السام()علی بن موســی( نشــأت گرفتــه ـ  ــا ن مؤلّــف و اســم پــدرش ب
اشــاره کــرده اســت و اســتاد خویــش، میرزامحّمــد شــیروانی)م 1098ق( را نیــز مایل بــه نظریۀ 
اتّحــاد رســالۀ ابن بابویــه و فقــه رضــوی معّرفــی می کنــد. ســپس چنیــن می نویســد: »آنچــه 
ایــن دیــدگاه را تأییــد می ســازد ـ عــاوه بــر تطابــق بســیاری از مســائل فقــه  الرضــا و رســالۀ 
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ابن بابویــه ـ اشــتمال آن بــر احکامــی عجیــب و نامأنــوس چــون: تعییــن وقــت قضــای غســل 
جمعــه، از جمعــه تــا جمعــۀ بعــد اســت)امام رضا)ع( ـ منســوب، 1406ق: 129(. حــال آنکــه 
طبــق روایــِت مشــهور)حّر عاملــی، 1409ق، ج3: 321-320(، زمــاِن قضــای غســل جمعــه بــه 

روز شــنبه اختصــاص دارد.«)افنــدی، 1431ق، ج2: 31(.

 بــدون تردیــد، اگــر افنــدی بــه مطابقــت نســخۀ موجــود در آثــار مدنــی بــا کتــاِب موجــود 
ــرِح  ــرای ط ــی ب ــچ توجیه ــود، هی ــدا می نم ــع پی ــی قط ــه مجلس ــی اّول و عام ــزد مجلس ن
احتمــال یکســانِی کتــاب بــا رســالۀ ابن بابویــه وجــود نداشــت. بنابرایــن، ممکــن اســت افنــدی 
ــق آن  ــده و تطاب ــی را، خــود ندی ــب ســید علی خــان مدن ــاب فقه الرضــای موجــود در کت کت
را احــراز نکــرده اســت. مؤیّــِد ایــن احتمــال، عــدم تصریــح افنــدی بــه رؤیــت ایــن کتــاب بــه 
خــط حضــرت اســت زیــرا وی در مــوارد فراوانــی از تراجم نــگارِی خویــش، بــه دیــدن کتــاب 
فــان دانشــمند و اجــازۀ عالمــی بــه عالمــی دیگــر در فــان ســرزمین، بــا توصیــف نیکویــی 
ــدی، 1431ق، ج1: 180 و  ــه، ر.ک: افن ــواِن نمون ــح مي کند)به عن ــّط آن و... تصری ــدی خ ــا ب ی
258؛ ج2: 44 و 117؛ ج3: 374؛ ج4: 272( و اگــر فقه الرضا)علیه الســام( را نیــز بــه خــّط 
حضــرت ماحظــه کــرده بــود، بایــد بــر اســاِس ســبك رایــج در تراجم نــگاری خویــش، بــه آن 

ــرد. ــح می ک ــش تصری و ویژگي های

ــا عنــوان کتاب الرضا)علیه الســام( در روزگار متقــّدم  ــه کتابــی ب البتــه، وجــود و دســتیابی ب
بــر عصــر مجلســی، قطعــی اســت. شــیخ منتجب الدیــن رازی)م585ق( در فهرســت خویــش، 
محّمدبــن احمــد حســینی را بــا عنــوان »ســید جلیــل، صاحــِب کتاب الرضــا، فاضــل و ثقــه« 

معّرفــی کــرده اســت)رازی، 1366: 111(.

ســید بحرالعلــوم طباطبایــي)م1212ق( در توضیــح ایــن عبــارت، کتاب الرضــا را همــان کتاب 
فقــه رضــوی و غیــر از رســالۀ ذهبیه)طــّب الرضــا( دانســته اســت. وي دیــدگاه برگزیــدۀ خــود 
را بــه ایــن بیــان کــه رســالۀ ذهبّیــه/ طــّب الرضا)علیه الســام( تعــدادی اوراق در دانــش طــّب 
اســت کــه امام)علیه الســام( آن را بــرای مأمــون عباســی تألیــف کــرده و غیــر از کتاب الرضــا 
ــه از  ــالۀ ذهبّی ــِم رس ــوم، اراده و فه ــید بحرالعل ــد. س ــرح می کن ــت، مط ــوي اس ــه رض ــا فق ی
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تعبیــِر شــیخ منتجب الدیــن را بســیار بعیــد دانســته و چنیــن می نویســد: »مقصــود از صاحــب 
ــا  ــن محّمــد حســینی ی ــن احمدب ــزد محّمدب کتاب الرضا)علیه الســام( وجــود نســخۀ اصــل ن
ــدون واســطه از  ــه اینکــه وی کتــاب را ب ــه وی اســت، ن ــِت کتــاب ب منتهی شــدن اجــازۀ روای
ــرا  ــرده باشــد زی ــف ک ــرای وی تألی ــاب را ب ــا حضــرت کت ــرده ی ــت ک امام)علیه الســام( روای
محّمدبــن احمــد حســینی، از عالمــاِن متأّخــر اســت و روزگار ائّمه)علیه الســام( را درک نکــرده 

ــدۀ 45(. ــا: 150، فائ اســت«)بحرالعلوم، بی ت

ــل، برخــی محّققــان، مقصــوِد محتمــل از »کتاب الرضــا« را در ایــن عبــارت، رســالۀ  در مقاب
امام رضا)علیه الســام( بــه مأمــون عباســی دربــارۀ اصــوِل دیــن و مشــهور به رســالةشــرایعالدین 

ــا شرایعاالســام دانســته اند)افندی، 1431ق، ج5: 28؛ همــان، 1410ق، ج1: 243(.  ی

ــینی  ــد حس ــیدمحّمدبن احم ــی س ــد: معّرف ــح مي کنن ــز تصری ــران نی ــي صاحب نظ  برخ
منتجب الدیــن)رازی،  شــیخ  فهرســت  در  کتاب الرضا)علیه الســام(  صاحــب  به عنــوان 
1366: 111(، بــر منتهی شــدِن اجــازۀ روایــِت کتــاب فقــه رضــوي بــه وی، داللــِت روشــن 
ــائل  ــی رس ــام( برخ ــور از کتاب الرضا)علیه الس ــت منظ ــن اس ــرا ممک ــدارد زی ــی ن و قطع
حضــرت باشــد کــه شــیخ صــدوق آنهــا را در عیون األخبــار روایــت کــرده اســت. بــر فــرض 
پذیــرش اّدعــای اتّحــاد فقــه رضــوی و کتاب الرضا)علیه الســام( نیــز داللتــي بــر ایــن اّدعــا 
ــرا ممکــن اســت وی کتــاب را  ــدارد زی ــن احمــد صاحــِب آن باشــد، وجــود ن کــه محّمدب
ــا طریــق معتبــر یــا غیرمعتبــر، روایــت کــرده اســت)حائری اصفهانــی،  وجــاده نمــوده و ب

1404ق: 313(.

البتــه، احتمــال روایــت کتاب توســط ســیدمحمدبن احمد بــا طریــق غیرمعتبر و یا دســتیابی 
و وجــادۀ او بــه نســخۀ کتــاب، هــر چنــد بــا ثبــوت کتابــی بــا عنــوان کتاب الرضا)علیه الســام( 
منافــات نخواهــد داشــت، اّمــا از ســوی دیگــر، بــا ظاهــِر عبــارت شــیخ منتجب الدیــن ناســازگار 
اســت زیــرا اگــر انتســاب کتــاب بــه حضــرت رضا)علیه الســام( در دیــدگاه وی ثابــت و قطعــی 
ــور  ــرت، ظه ــه حض ــاب آن ب ــتِن انتس ــه در مسلّم پنداش ــا ـ ک ــر کتاب الرض ــود، از تعبی نب
ــه کار  ــاٌب یُنســب إلی الرضا«)علیه الســام( را ب ــی چــون »کت ــرد و عبارت داردـ اســتفاده نمی ک
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می گرفــت. بــر ایــن اســاس، آنچــه از عبــارت فهرســت شــیخ منتجب الدیــن اســتفاده می شــود، 
ــر  ایــن اســت کــه ســیدمحّمدبن احمــد حســینی نســخۀ اصــل کتاب الرضــا را ـ به عنــوان اث
تألیفــی حضــرت رضا)علیه الســام( ـ در اختیــار داشــته و یــا آن را بــا ســندی معتبــر روایــت 

کــرده اســت.

ــه منظــور  ــرد ک ــه ک ــز اضاف ــن احتمــال را نی ــور، ای ــه احتمــال مذک ــوان ب ــن، می ت همچنی
از تعبیــِر »صاحــب کتاب الرضــا«، وجــوِد تألیفــی بــرای ســّیدمحّمدبن احمــد دربــارۀ 
ــه  ــاری ب ــی انص ــیخ مرتض ــال ـ از ش ــوان مث ــه ـ به عن ــد؛ چنان ک ــام( باش امام رضا)علیه الس
»صاحــب کتاب المکاســب« تعبیــر می شــود. البتــه ایــن احتمــال نیــز به دلیــل وضــوح تفــاوت 
بــا تعبیــر فهرســِت رازي، مــردود اســت؛ زیــرا ظاهــر عبــارت فهرســِت رازی، انتســاب کتــاب بــه 
امام رضا)علیه الســام( اســت و تصنیــف یــك کتــاب دربــارۀ حضــرت به دســِت ســیدمحّمدبن 

ــود. ــتنتاج نمی ش ــد از آن اس احم

همچنیــن، احتمــال ارادۀ معنــای لغــوی از واژۀ »الرضــا«، نیازمنــد قرینــه ای روشــن اســت کــه 
در فهرســِت رازی مشــاهده نمی شــود. کتابــی خــاص بــا  چنیــن عناویــِن اخاقــی از یــك مؤلّف 
خــاص و انتســاب کتــاب بــه وی، شناخته شــده و مشــهور نیســت و احتمــال مذکــور نیازمنــد 
بــه قرینــۀ روشــن اســت زیــرا تألیــف و تصنیف آثــارِ مرتبــط بــا عناویــن اخاقی همچــون رضا، 
تســلیم، یقیــن، تــوکّل و یــا اشــتماِل یــك کتــاب بــر ابــواب ایــن عناویــن، رایــج و عــادی اســت 
ــا عنــواِن  ــه همیــن دلیــل، معــروف و مشــهور گردیــدن کتابــی خــاص در ایــن زمینــه، ب و ب

اخاقــی خــاص و از مؤلّفــی خــاص، به طــورِ رایــج رخ نمي دهــد.

2. بازپژوهی داليِل نظريۀ تألیِف فقه رضوی به قلم يا امالی امام رضا)علیه السالم( 

قاضــی و محــّدِث ثقــه ســید امیرحســین و ســپس مــوال محّمدتقــی مجلســی، نخســتین 
ــز  ــان نی ــی از فقیه ــس از آن دو، برخ ــد. پ ــدگاه را برگزیده ان ــن دی ــه ای ــیعه اند ک ــان ش عالم
ــه  ــات فقــه رضــوی را ب ــه، روای ــدار ایــن نظری ــد. فقیهــان طرف ــه پیــروی کرده ان از ایــن نظری
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ــدی، 1416ق،  ــه ر.ک: هن ــام رضا)علیه الســام( دانســته اند)به عنواِن نمون ــث ام ــح، احادی تصری
ج1: 126و134و137(. فرضیــۀ امــای کتــاب توّســط حضــرت و نــگارِش دیگــران، نیــز بــه ایــن 

ــود. ــق مي ش ــدگاه ملح دی

ــدگاه، در ســه حــوزۀ تاریخــی، فهرســتی و درون متنــی  ــۀ طرفــداراِن ایــن دی  شــواهد و ادلّ
مطــرح شــده اســت:

2-1 ادلّه و شواهد تاريخی

الــف( موافقــت تاریــخ تألیــِف کتــاب بــا روزگارِ امامــت حضــرت رضا)علیه الســام( وجــود خّط 
حضــرت بــر کتــاب یــا در برخــی مواضــع آن، وجــوِد اجــازات فــراوان از فقیهــاِن متعــّدد بــر این 
کتــاب و تصریــح بــه نام گــذاری کتــاب بــا عنــوان فقــه  رضــوی در پشــِت نســخۀ اصــل. ایــن 
گزاره هــا، مســتنِد قاضــی امیرحســین در برگزیــدِن دیــدگاه انتســاِب تألیــِف فقــه رضــوی بــه 
حضــرت رضا)علیه الســام( بــوده و مــورد پذیــرش مجلســی اّول و عامــه مجلســی نیــز واقــع 

شــده است)مجلســی اّول، 1411ق، ج1: 613؛ مجلســی، 1410ق، ج1: 11(.

ــه  ــاب فق ــخه ای از کت ــه نس ــی)م1212ق( ب ــوم طباطبای ــیدمهدی بحرالعل ــتیابی س ب( دس
ــِم  ــه قل ــاب ب ــن کت ــف ای ــه تصنی ــه در آن ب ــدس رضــوی، ک ــۀ آســتان ق رضــوی در کتابخان
ــط  ــه خ ــخه ب ــل نس ــدِن اص ــَکین، یافت ش ــن ُس ــرای محّمدب ــام( ب ــرت رضا)علیه الس حض
کوفــِی امام رضا)علیه الســام( در مّکــه و انتقــال آن بــه خــّط عربــِی رایــج توســط میــرزا محّمــد 
ــت)بحرالعلوم،  ــده اس ــاره ش ــال اش ــی منهج المق ــاب رجال ــِف کت ــترآبادي)م 1028ق( مؤلّ اس

بی تــا: 150، فائــدۀ 45(.

ــی  ــرد مشــّخص یعن ــك ف ــه ی ــّص ب ــی، مخت ــع رجال ــَکین« در مناب ــن ُس ــواِن »محّمدب عن
محّمدبــن ُســَکین بن عّمــار نخعــی جّمــال، راوی ثقــه و دارای کتــاب حدیــث اســت. محّمدبــن 
ُســَکین از پــدرش، از امــام صادق)علیه الســام( روایــت می کند)نجاشــی، 1407ق: 361؛ ابن داود 
حلّــی، 1383: 313(؛ و طبقــۀ وی، بــا روزگار امام رضا)علیه الســام( و اینکــه از اصحــاِب حضــرت 
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باشــد، ســازگار اســت. همچنیــن، گــزارِش روایــت ابــن ابی ُعمیــر ـ کــه از اصحــاب امام رضــا 
و امــام جواد)علیه الســام( بــوده است)طوســی، فهرســت: 142( ـ از محّمدبــن ُســَکین)کلینی، 
1407ق، ج1: 238؛ همــان، ج3: 68( مؤیـّـد معاصــر بــودِن ابن ُســکین بــا امام رضا)علیه الســام( 
ــام(  ــرت رضا)علیه الس ــاب حض ــمارِ اصح ــَکین در ش ــن ُس ــاس، محّمدب ــن اس ــر ای ــت. ب اس
ــرت  ــط حض ــاب توّس ــف کت ــدۀ 45( و تألی ــا: 150، فائ ــود)بحرالعلوم، بی ت ــوب می ش محس

ــرای وی، منطقــی اســت. رضا)علیه الســام( ب

ــیدعلی خان  ــزارش س ــام( گ ــط امام رضا)علیه الس ــاب توّس ــف کت ــن تألی ــر قرای ج( از دیگ
مدنــی مبنــی بــر تألیــف کتــاب بــه قلــم حضــرت در ســال 203ق در شــهر مــرو و نام بــردن 
از کســانی اســت کــه ایــن کتــاب برایشــان تصحیــح شــده اســت)صدرکاظمی، 1380: 101(1. 
ــه  ــوده، ارائ ــر اســاس آنچــه در پشــت نســخه ای کهــن از فقــه رضــوی درج ب ایــن گــزارش ب
شــده اســت. صراحــت چنیــن عبارتــي در تألیــف فقــه رضــوی بــه قلــم یــا امــای حضــرت 
رضا)علیه الســام( انکارناپذیــر اســت و حّداقــل، ظهــوری خواهــد داشــت کــه بــا نقــل مرحــوم 
ــاح  ــر نســخه ای از مصب ــی را ب سیدحســن صــدر کاظمــی)م1354ق( ـ کــه خــود خــّط مدن
کفعمــی و در ضمــن بیــان نکاتــی چنــد از جملــه دربــارۀ فقــه رضــوی، مشــاهده کــرده اســت 

ــان(. ــد مي گردد)هم ـ مؤّک

د( در مواجهــه بــا کتــاب فقــه رضــوی تنهــا دو احتمــاِل تألیــف بــه  قلــِم امام رضا)علیه الســام( 
یــا امــای حضــرت، و احتمــال وضــع و برســاختگی توّســط وّضاعــان و جاعــان مطــرح اســت و 
هیــچ احتمــال ســومی در بیــن نخواهــد بــود. بی تردیــد، بــا ابطــال قطعــِي احتمــال دومـ  یعني 

وضعــی و برســاخته بــودِن کتــابـ  احتمــال اّول متعّیــن می شــود.

ــارات و  ــه عب ــن ســبب اســت ک ــاِل یادشــده، بدی ــر از دو احتم ــی غی ــودِن احتمال ناممکن ب
روایــاِت فقــه رضــوی ـ کــه در شــواهِد درون متنــی تبییــن می شــود ـ ظهــور و بلکــه نزدیــك 
بــه صراحــت در صــدور از امــاِم معصوم)علیه الســام( دارنــد و نمي تــوان ایــن روایــات را نگاشــتۀ 

1.صّحألحمدبنجعفٍربنمحّمدبنمحّمدبنزیٍدالشهیدبنعلّیبنالحسینبنعلّیبنأبی طالٍب،وإلبنهجعفروأخیهمحّمدوأحمد
وهوالملّقببالُسکین؛وأکثرماوردهوأبوجعفرالزیدینسبًا،وصّحلیحییبنالحسنالحسینی؛وکتبهعلّیبنموسیبنجعفربن

محّمدبنعلّیبنالحسینبنعلّیبنأبی طالب،ألقیتإلیهمفیمحّرملِسنةثاثومأتبنبمدینةمرو،وهللالحمد.
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شــخصي غیــر از معصــوم قلمــداد کــرد. بطــان احتمــال دوم نیــز بدیــن  دلیــل اســت کــه ایــن 
کتــاب، بــر روایــات و مطالبــی مشــتمل اســت کــه بیشــتِر آن، مطابــق بــا عقیــده و فقــِه مذهب 
ــرای وضــع چنیــن  ــزه ای ب ــچ انگی ــح ائّمه)علیهم الســام( اســت و هی ــات صحی ــه و روای امامی
کتابــی متصــّور نیســت زیــرا هــدف جاعاِن کتــب و واضعــاِن روایــات دروغیــن، دگرگونــِی حق 
و ترویــج باطــل اســت کــه این گونــه اهــداف به عنــواِن نمونــه در آثــار غالیــاِن مفّوضــه مشــهود 
اســت. اّمــا در فقــه رضــوی مطالبــی کــه موِهــم و نشــان دهندۀ چنیــن هدفــی باشــد، مشــاهده 

نمی شــود.

برخــی محّققــان، از جمله شــواهد و مؤیّداِت عدِم برســاختگي و نفي مجعولیِت کتــاب را در این 
دانســته اند کــه نســخۀ دســتیاب و مشاهده شــده در مّکــه توّســط ســّید امیرحســین، بــه تصریِح 
ــام(  ــر امام رضا)علیه الس ــا عص ــی ب ــق تاریخ ــده و دارای تواف ــن، تصحیح ش ــخه ای که وی نس
اســت. بــدون تردیــد، مؤلـّـِف جاعــل و واضعــی کــه بــا هــدف تخریــب دیــن و مذهــب، روزهــا و 
گاه ســال های متمــادی را َصــرف ســاختن کتابــی دروغیــن می ســازد، در ترویــج و شــهرت یافتن 
کتــاب خویــش اصــرار و تــاش و مــردم را بــه رجــوع و اعتمــاد بــه کتــاب، دعــوت خواهــد کــرد. 
ایــن رویّــه، در میــان کّذابــان و غالیــان دوران حضــور اهــل بیت)علیهم الســام( و اوایــل عصــِر 
غیبــت کــه در تبییــِن شــأن و رّد آنــان، اخبــار و توقیعاتــی صــادر گردیــده، مشــهود اســت. بــر 
ایــن اســاس، چنانچــه فقــه رضــوی نیــز از جملــه آثار مجعــول باشــد، در آثــار رجالی و فهرســتی 
توضیحاتــی از جانــِب فقیهــان، محّدثــان، رجالیــان و کتاب شناســان، دربــارۀ جایــگاهِ آن و تبییِن 
رّد یــا پذیــرش آن، بــه دســت می رسید)چهارســوقی، بی تــا: 41(. بــر ایــن اســاس، همان گونــه 
کــه انتســاب تألیــف کتــاب بــه امــام معصوم)علیه الســام( موجــب شــهرت و نقــل آن در آثــار 
امامیــه می شــود، جعلی بــودن اثــر نیــز باعــث شــناخِت جاِعــل و مرّوجــان آن خواهــد بــود. بلکــه 
ــه  ــه این گون ــل ب ــج باطــل و تمای ــر تجربه هــای تاریخــی ـ انگیزه هــای تروی ــا ب از آنجاکــه ـ بن
آثــارِ مجعــول بســیار بیشــتر از آثــار حــّق اســت، معّرفــی آثــار جعلــی در منابــع، اهمّیــت بســیار 

بیشــتری خواهد داشــت.

هـــ( عبــارات کتــاب فقــه رضــوی بــا تمــام مطالــب رسالةالشــرایِع ابن بابویــه قمی بــه فرزندش 
شــیخ صــدوق، مطابقــت دارد. از ســوی دیگــر، تمّســك فقیهــان امامیه بــه کتاب رسالةالشــرایع 
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ابن بابویــه در هنــگام نایابــی نــّص روایــی و برشــمردِن فتــاوای وی همچــون روایاتــش، مــورد 
تصریــح بزرگانــی چــون شــهید اّول واقــع شــده است)شــهید اول ،1419ق،ج1: 51(.

همچنیــن، فقــه رضــوی بــا بیشــتر روایاتــی کــه در ســایر کتاب هــای حدیثــی یافت نمی شــود 
ولــی شــیخ صــدوق در َمــن الیَحُضره الفقیــه وارد نمــوده، یکســان است)مجلســی اّول، 1411ق، 
ــه  ــبِك علی بن بابوی ــه س ــت ک ــن اس ــح و روش ــی، 1410ق، ج1: 12(. واض ج1: 613؛ مجلس
و شــیخ صــدوق در مقــام بیــان فتــوا، اکتفــا بــر متــون اخبــار و بیــان الفــاِظ روایــات بــوده و 
به همیــن دلیــل اســت کــه شــیخ صــدوق، رســالۀ پــدرش را از جملــه کتــب »روایــِی« مــورد 

اعتمــاد و مرَجــع معّرفــی کــرده اســت)ابن بابویــه، 1413ق، ج1: 4(. 

برخــي صاحب نظــران بــر همیــن اســاس، قــرار داشــتِن فقــه رضــوی در اختیــارِ آن دو فقیــه 
ــاب به دســِت  ــف کت ــه تألی ــه و شــیخ صــدوق نســبت ب ــن بابوی ــرای علی ب ــم ب و حصــول عل
شــخص امام رضا)علیه الســام( را استنتاج)مجلســی، 1410ق، ج1: 11-12( و بــه علــِم ایــن دو 

فقیــِه متقــّدم اعتمــاد کرده انــد. 

عــاوه بــر تطابــق عبــارات فقــه رضــوی بــا دو اثــر یادشــده، بایــد بــه مأخذیــت فقــه رضــوی 
ــط  ــه توّس ــیاری ک ــکام بس ــت. اح ــه داش ــز توّج ــّدم نی ــان متق ــاوای فقیه ــی فت ــرای برخ ب
فقیهــاِن متقــّدِم امامّیــه ذکــر گردیــده، اّمــا مســتند آنهــا معلــوم نیســت، در ایــن کتــاب آمــده 

اســت)همان(.

2-1-1  بررسی و نقد اشکاالت و انتقادات

ــی از لحــاِظ  ــه رضــوی اشــکال ها و نقدهای ــاب فق ــا کت ــه ب برخــی صاحب نظــران در مواجه
تاریخــی مطــرح کرده انــد کــه نیازمنــد تأّمــل و بازاندیشــی و در نهایــت، مخــدوش و غیرقابــل 

ــن می شــود: ــه تبیی ــا در ادام ــن اشــکال ها و پاســخ آنه ــرش می باشــند. ای پذی

2-1-1-1 اشکال ها و انتقاد ها

ــا وجــود اشــتغال فراگیــر و تمّحــض در جمــع اخبــار و  الــف( عالمــان دوره هــای پیشــین ب
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ــاره ای  ــش اش ــار خوی ــام(، در آث ــۀ اطهار)علیهم الس ــده( از ائّم ــار مروّی)=روایت ش ــط آث ضب
ــان،  ــر اســاس اقتضــای ســبك و ســیرۀ مرســوم آن ــاب نداشــته اند. حــال آنکــه ب ــن کت ــه ای ب
اگــر وجــود چنیــن کتابــی بــه قلــِم امــام معصــوم محــرز می گردیــد، در کتاب هــای محّققــان و 
مجامــِع علمــی امامیــه از شــهرت بســیاری برخــوردار می شــد و فقیهــان بــه ترجیــح عمــل بــر 
اســاس روایــات فقــه رضــوی، نســبت بــه ســایر آثــارِ روایــي تصریــح می کردنــد زیــرا در ســایر 
ــا فراموشــی راوی،  ــّدد واســطه ها ـ احتمــال اشــتباه ی ــژه در صــورت تع ــی ـ به وی ــع حدیث مناب
قصــور وی در فهــم یــا تأدیــۀ مفهــوم حدیــث، تقصیــر و یــا تعّمــد در دروغگویــی و نیــز احتمــال 
تقّیــه مطــرح اســت؛ اّمــا در کتــاب فقــه رضــویـ  در فــرض انتســاِب تألیــف بــه امــام معصــوم یــا 
امــای حضــرتـ  این گونــه امــور راه نخواهــد داشــت و احتمــال صــدور تقّیــه اِی روایاِت آن بســیار 

بعیــد اســت)حائری اصفهانــی، 1404ق: 312(. ایــن بیــان، بــا شــواهِد زیــر تقویــت می شــود:

1. آثــاری چــون رســالۀ ذهبّیه)طبّ الرضــا( در آثــار کتاب شناســان و محّدثــاِن شــیعه 
ــا امــای حضــرت  ــم ی ــه قل ــاً در صــورت تألیــف فقــه رضــوی ب ــی شــده اســت و طبع معّرف
رضا)علیه الســام( و وصــوِل آن بــه دســت محّققــان امامیــه، شــهرت ایــن کتــاب نســبت بــه 
ــر  ــام( ذک ــه امام)علیه الس ــل آن را ب ــنِد مّتص ــران س ــی صاحب نظ ــه برخ ــه، ک ــالۀ ذهبّی رس
و 30؛ همــان: ج59، 306؛  کرده اند)مازندرانــی،1380: 103؛ مجلســی، 1410ق، ج1: 11 
ــرا طبّ الرضــا ـ  ــد داشــت؛ زی ــِت بیشــتر خواه ــت و اهمی ــی، 1403ق، ج10: 46( اولوی طهران
ــِم امام رضا)علیه الســام( ـ اوراقــی انــدک اســت کــه در طــّب  ــه قل ــر پذیــرِش تألیــف ب بنــا ب
نگاشــته شــده است)مجلســی،1410ق، ج59: 307-308؛ بحرالعلــوم، بی تــا: 150، فائــدۀ 45(؛ 
ولــی فقــه رضــوی کتابــی مبســوط و مشــتمل بــر مهم تریــن احــکام فقهــی اســت و اهتمــام 

ــر اســت. ــاری، بســیار پردامنه ت ــن آث عالمــان شــیعه در چنی

2. قطعــاً طــرِح احتمــال عــدم انتشــار و شــهرِت فقــه رضــوی به ســبِب تقیــه و به جهــِت تعلّق 
بــه احــکام و قواعــِد اختصاصــی مذهــب شــیعه، برخــاف رســالۀ ذهبّیــه، احتمالــی مخــدوش 
اســت زیــرا شــرایِط تقّیــه در مــّدت مدیــدی از اواخــر روزگارِ حضــرت رضا)علیه الســام( برطرف 
ــی در  ــام( حت ــا امام رضا)علیه الس ــر ب ــِی معاص ــان امام ــه، عالم ــواِن نمون ــود. به عن ــده ب ش
اصــول عقایــِد خویــش ـ چــه رســد بــه فــروع و احــکام ـ از عالمــان ســایر مذاهــب تقیــه ای 
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نداشــته اند. مناظــرات حضــرت رضا)علیه الســام( نیــز بــا عالمــان مذاهــِب مخالــف، در امــوری 
چــون امامــت، غصــب حقــوق اهــل بیت)علیهم الســام( و بدعت هــای خلفــا، شــاهد و دلیــل 
رفــع شــرایِط تقّیــه در آن عصــر اســت)ابن بابویه، 1378: صفحــات متعــّدد؛ طبرســی، 1403ق، 
ج2: 396؛ و ر.ک: ابــن طــاوس، 1400ق: 252؛ همــان، 1411ق: 257(. بــر ایــن اســاس، اگــر 
فقــه رضــوی تألیــف امام رضا)علیه الســام( باشــد، به حتــم از جایگاهــی ویــژه در دوران قــدرت 
ــر بیــن عالمــان  ــوده اســت و ایــن خــود ســبب شــهرت اث سیاســی آن حضــرت برخــوردار ب

ــد. ــیعه می گردی ش

3. احتمــال شــهرِت فقــه رضــوی در عصــر حضــرت رضا)علیه الســام( و ســپس مخفی شــدن 
ــژه در خافــت متــوّکل  و فراموشــي آن به دلیــل شــّدت تقیــه در روزگاراِن امامــان بعــد، به وی
عباســی)خافت: 232-247 ق(، نمی توانــد خفــای کامــل اثــر را توجیــه کنــد زیــرا پیشــامد 
ــزد مخالفــان اســت؛ امــا پــس از شــهرِت کتــاب  ــع از بیــاِن روشــِن عقایــد ن تقیــه، تنهــا مان
بیــن عالمــان و راویــان معاصــر بــا حضــرت، مانعــی از رســیدِن کتــاب بــه دوره هــای متأّخــر و 
شــناخِت آن وجــود نخواهــد داشــت. بــر همیــن اســاس اســت کــه بســیاری از روایــات مختــّص 
امام رضا)علیه الســام( در آثــارِ امامیــه بیــان شــده و برخــی تــا حــّد ضــرورِت مذهــب رســیده 
ــِن  ــا، رّد مذاهــب و تبیی ــِن خلف ــد و طع ــر نق ــه مشــتمل ب ــاری از آن حضــرت ک اســت. اخب
ــا: 9(. ــد)ر.ک: چهارســوقی، بی-ت ــی برخوردارن ــن ویژگی های ــان اســت، از چنی ــای آن بدعت ه

ب( اگــر ایــن کتــاب تألیــف امام رضا)علیه الســام( باشــد، از چهــار امــام پــس از حضــرت 
ــیعیاِن  ــری را از ش ــن اث ــام، چنی ــدان ام ــه فرزن ــت ک ــن اس ــت و روش ــوده اس ــی نب مخف
حضــرت ـ به ویــژه از خــواص و معتمــدان امامیــه ـ مخفــی نمی کردنــد و چنان کــه 
امثــال »کتــاب علی)علیه الســام(«)صّفار، 1404ق، ج1: 147؛ طهرانــی، 1403ق، ج2: 
306( و »صحیفــۀ فاطمه)ســام اهلل علیها(«)صّفار، 1404ق، ج1: 150؛ کلینــی، 1407ق، 
ج1: 238 و 240( به وســیلۀ اهــل بیت)علیهم الســام( معّرفــی شــده اند، بــه وجــوِد 
ــر  ــث از آن ام ــِت حدی ــه رجــوع و دریاف ــرده و شــیعیان را ب ــح ک ــز تصری ــه رضــوی نی فق

.)9 بی تــا:  می فرمودند)چهارســوقی، 
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ج( شــیخ صــدوق، در کتــاب عیــون أخبارالرضا)علیه الســام( تمــام اخبــار و آثــار روایت شــده 
از امام رضا)علیه الســام( را ـ کــه بــرای وی دســتیاب بــوده ـ جمــع   آورده اســت و اگــر بــر فقــه 
رضــوی نیــز آگاه می گشــت، قطعــاً آن را نقــل می نمــود یــا - اگــر طوالنی بــودن کتــاب، مانــع 
از نقــل آن باشــد ـ حّداقــل  بایــد نســبت بــه وجــوِد آن آگاهــی می بخشــید و بــه ذکــر برخــی 

اوصــاف کتــاب، اکتفــا می کرد)حائــری اصفهانــی، 1404ق: 312(.  

د( یابنــدۀ نســخه به دلیــل مشــاهدۀ خطوطــی بــر کتــاب، بــه تألیــف آن توّســط 
ــل  ــه به دلی ــه است)مجلســی، 1410ق، ج1: 11( و حــال آنک امام رضا)علیه الســام( قطــع یافت
ــس در  ــال تدلی ــز احتم ــاِن خطــوط نســخه ها و نی ــّط صاحب ــناخت خ ــدم ش ــان، ع ــد زم بُع
کتــاب، چنیــن قطعــی ُسســت و غیــر قابــل پذیــرش اســت و در فــرِض پذیــرش نیــز، وجــود 
ــه تألیــف تمــام کتــاب بــه  خــط امام رضا)علیه الســام( در بخشــی از کتــاب، موجــب قطــع ب
ــر اســاِس ســبك و ســیرۀ حدیثــی شــیعه، ِصــرِف  ــود. همچنیــن، ب قلــِم حضــرت نخواهــد ب
ــر کتــاب فقــه رضوی)همــان( موجــِب  وجــوِد اجازه هــای روایــت متعــّدد از عالمــان شــیعه ب

ــی، 1404ق: 312(. ــری اصفهان ــد بود)حائ ــاب نخواه ــر کت ــاد ب اعتم

2-1-1-2 پاسخ به اشکال ها:

الف( عدِم شهرِت کتاب را می توان به دالیِل ذیل مستند ساخت:

1. تألیــِف کتــاب توّســط امام رضا)علیه الســام( بــرای شــخِص محّمدبــن ُســکین و حفــِظ آن 
به صــورت میراثــی خانوادگــی در خانــدان او و در نتیجــه، عــدم معّرفــی و ترویــِج کتــاب توّســط 

آنــان به دالیلــی چــون بخــل در ترویــج و....

2. ممکــن اســت عــدم ترویــج و شــهرِت کتــاب، از ســوی خــوِد ابــن ُســکین و یــا برخــی از 
اوالد وی، کــه در ســرزمین های دور از مجامــع شــیعی ســکونت داشــته اند، به دلیــل تقّیــه و یــا 
عــدم اشــتیاق مــردِم هم عصــر و هم ســرزمیِن آنــان در دریافــِت روایــت از خانــدان محّمدبــن 

ســکین، تحّقــق یافتــه باشــد.
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 3. ممکــن اســت ایــن اثــر غیــر از کتابــی باشــد کــه امام رضا)علیه الســام( بــرای ابن ُســکین 
تألیــف کــرده اســت زیــرا کتــاب تصنیفــی امــام بــرای ابن ُســکین فقه الرضا)علیه الســام( نــام 
داشــته اســت)افندی، 1431ق، ج3: 364؛ امیــن، 1403ق، ج2: 598(؛ ولــی بــر پشــت کتابی که 
قاضــی ســید امیرحســین به دســت آورده، »الفقــه الرضــوی« ثبــت بــوده است)مجلســی اّول، 
1406ق، ج1: 16(. ایــن دو عنــوان بــا وجــوِد نزدیکــي، متفاوتنــد. البتــه، احتمــال نام گــذاری 

کتــاب از جانــب ناســخ یــا برخــی از مطالعه کننــدگاِن نســخه نیــز مطــرح اســت. 

ــرای  ــات امام رضا)علیه الســام( ب ــاب یکــی از مصّنف ــن کت از ســوی دیگــر، ممکــن اســت ای
ــاِب  ــارۀ کت ــه درب ــا آنچ ــت، ام ــوده اس ــکین ـ ب ــر از محّمدبن ُس ــان ـ غی ــی از اصحابش برخ
تألیف شــده بــرای ابن ُســکین بیــان شــد، در ایــن مــورد نیــز جــاری خواهــد بــود. همچنیــن، 
ایــن احتمــال مطــرح اســت کــه ایــن کتــاب، تألیف شــخصی دیگر باشــد کــه برخی از ســخنان 
حضــرت را به صــورت منفــرد و تك نگاشــت یــا بــا ضمیمــۀ بــا مطالبــی دیگــر در آن کتــاب، 
ِگــرد آورده اســت و قطعــاً هیــچ الزامــی در شــهرت یافتِن هــر تألیفــی از هــر مصّنفــی وجــود 

نخواهــد داشــت. 

ــاب در  ــن کت ــهرِت ای ــدن و ش ــکار گردی ــدِم آش ــت ع ــران، علّ ــگاهِ برخــی صاحب نظ 4. از ن
ــل آن از  ــه اه ــت ک ــرزمینی اس ــام( در س ــِم امام)علیه الس ــه قل ــِف آن ب ــه، تألی ــن امامّی بی
ســّنی مذهبان بوده  انــد؛ و از آن ســبب کــه جمعیــت شــیعیاِن آن ســرزمین انــدک بــوده اســت، 
ــرای  ــدگاهِ حــق در کتــاب، در برخــی مســائِل آن ب ــر بیــان دی امام رضا)علیه الســام( عــاوه ب
ایجــاِد اُلفــت در دل هــای ســاکناِن خراســان، تقّیــه فرمــوده اســت)ر.ک: مجلســی اّول، 1406ق، 
ج1: 6-7(. برخــی محّققــان بــرای دفــع احتمــال تقّیــه بــه رفــع شــرایط تقّیــه از ســرزمین های 
ــتناد  ــام( اس ــر امام رضا)علیه الس ــر عم ــدی از اواخ ــّدت مدی ــیعیان در م ــکونت ش ــّل س مح
ــرا  ــا شــواهد تاریخــی ســازگار نیســت زی ــه ب ــن توجی ــا ای ــا: 9( اّم کرده اند)چهارســوقی، بی ت
شــرایط سیاســی و اجتماعــی امام)علیه الســام( در اواخــر حیــاِت ایشــان بســیار ســخت گزارش 
شــده اســت و شــاید بتــوان آن احــوال را از زمــان ســکونت امــام در مدینه نیز شــدیدتر دانســت. 
روایاتــی بــا اســناد معتبــر بــر ایــن مّدعــا داللــت دارد)ابن بابویــه، 1378، ج2: 153، ح22 و 219، 

ــار، 1404ق، ج1: 246(. ح33؛ صّف
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5. عــدم اشــارۀ اهــل بیت)علیهم الســام( بــه کتــاب فقه الرضــا شــاید به دلیــل عــدم وصــول 
کتــاب بــه ایشــان از طریــق عــادی بــوده اســت زیــرا ایــن کتــاب توّســط امام رضا)علیه الســام( 
بــرای محّمدبــن ُســکین ـ بنــا بــر پذیــرِش اتّحــاِد دو عنــوان ـ تألیــف گردیــده و در خانــدان 
وی باقــی بــوده اســت. قطعــاً امامــان معصوم)علیهم الســام( ســیره و بنــاي مســتمر بــر روایــت 
یــا اشــاره بــه مطالبــی کــه از طریــق عــادی بــه ایشــان نرســیده اســت ـ و بــا اســتفاده از علــم 
بــه غیــب ـ نداشــته اند و در اشــاره و نقــِل هــر کتابــی کــه بــه ایشــان واصــل گردیــده اســت، 

الزامــی متوّجــه معصومان)علیهم الســام( نخواهــد بــود.

  ب( هیــچ دلیلــی اقامــه نشــده اســت کــه شــیخ صــدوق در کتــاب عیــون همــۀ اخبــار و آثــار 
روایت شــده از امام رضا)علیه الســام( را کــه برایــش دســتیاب گردیــده بــود، جمــع آورده اســت 
ــن  ــه در مت ــه، 1378، ج2: 2-8( و ن ــۀ ُعیون األخبار)ابن بابوی ــه در خطب ــی ن ــن اّدعای و از چنی

کتــاب، اثــری در دســت نیســت. 

ایــن کتــاب در عیــون  بــه  بــر آن، می تــوان عــدِم آگاهی بخشــی نســبت  عــاوه 
أخبارالرضا)علیه الســام( و ســایر آثــار را بــه عــدم رســیدِن کتــاب بــه شــیخ صــدوق و مؤلّفــاِن 

ــرد.    ــتند ک ــر مس دیگ

ــّن  ــي ف ــا ـ نوع ــت قرن ه ــس از گذش ــد پ ــان ـ هرچن ــان و کاتب ــّط مؤلِّف ــناخت خ ج( ش
ــد. ظاهــِر  تخّصصــي اســت کــه در زمــان معاصــر نیــز برخــي از دانشــمندان از آن برخوردارن
کام قاضــي ســید امیرحســین نیــز به عنــوان عالمــي ثقــه چنیــن داللــت مي کنــد کــه وي 
خــط امام)علیه الســام( را مي شــناخته و اِخبــارِ حّســي او، به عنــوان اهــل خبــرۀ موثّــق، بــراي 

دیگــران حّجــت اســت.

ــه  ــي از فق ــاً بخش های ــید امیرحســین، قطع ــه، قاضــي س ــم ثق ــهادِت محــّدث و عال ــه ش ب
رضــوي بــه خــّط حضــرت رضا)علیه الســام( بــوده اســت. مواضــِع مخطــوط بــه خــّط حضــرت 
نیــز از اصــِل متــن نســخه بــوده و بســیار بعیــد اســت کــه حضــرت در حاشــیۀ نســخه مطالبــي 
را نگاشــته باشــند زیــرا در ایــن صــورت، توّســط قاضــي ســید امیرحســین تصریــح یــا اشــاره 
مي شــد. بــه همین دلیــل، مقصــود از آنچــه بــه عنــواِن وجــود خــّط حضــرت رضا)علیه الســام( 
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در ایــن کتــاب نقــل شــده است)مجلســي اّول، 1411ق، ج1: 613؛ مجلســی، 1410ق، ج1: 11( 
ثبــوِت خــّط امــام در مواضــع مختلــف و متعــّدد از کتــاب خواهــد بــود.

2-1-2  نقد و بازانديشی شواهِد تاريخی

الــف( دســتیابي بــه نســخۀ کتابخانــۀ آســتان قدس رضوی نمي توانــد مســتنِد دیــدگاه تألیــف 
فقــه رضــوی توّســط حضــرت رضا)علیه الســام( قــرار گیــرد؛ زیــرا: 

1. بــه احتمــاِل قــوی، واژۀ »محّمــد«)در عنــواِن محّمدبــن ُســَکین( در ایــن نســخه، 
تصحیف شــده از واژۀ »احمــد« اســت و ممکــن اســت ایــن تصحیــف توّســط برگــرداِن خــط 
کوفــی بــه خــط رایــج عربــی و یــا از ســوی ناســِخ کتــاب رخ داده باشــد. »احمدبــن ُســَکین« از 
زمــان حضــور امام رضا)علیه الســام( در مدینــه، در شــمار اصحــاِب حضــرت بــوده و بــه مــّدت 
ده ســال از آن حضــرت اخــِذ علــم نمــوده اســت. ســید صدرالدیــن محمدحســینی دشــتکی 
ــم  ــیدعلی بن قاس ــه س ــت ب ــازۀ روای ــَکین ـ در اج ــد ُس ــوادگان احم ــیرازی)م903ق( ـ از ن ش
ــَکین،  ــد ُس ــه احم ــام( ب ــازۀ امام رضا)علیه الس ــد: »اج ــزدی می نویس ــی ی ــینی عریض حس
اکنــون در اختیــار مــن اســت«)ر.ک: مجلســی، 1410ق، ج105: 127(؛ و بســیار بعیــد اســت 
ــا یــك عنــوان ـ هرچنــد عنوان گــذارِی کتــاب در  ــِر متفــاوت را ب کــه امام)علیه الســام( دو اث
دوره هــاي متأّخــر انجــام گرفتــه باشــدـ  بــرای دو شــخص متفــاوت تألیــف کــرده و اجــازه داده 
باشــد؛ یــا یــك کتــاب را دو بــار بــرای دو شــخص بــا اســم و لقــب و نــام پــدر یکســان تألیــف 

کــرده باشــد.

2. میــرزا عبــداهلل افنــدی)م1130ق( نیــز ایــن نســخه را معّرفــی کــرده اســت، اّما اتّحــاد آن با 
فقــه رضــوِی موجــود بــراي وی اثبــات نشــده اســت)افندی،1431ق، ج3: 364(. همچنین، برای 
شــخِص ســید بحرالعلــوم نیــز تألیــف ایــن نســخه بــه قلــم یــا امــای امام رضا)علیه الســام( 
اثبــات نشــده اســت و در نهایــت، بــه دلیــِل عــدم یقیــن و نیــز عــدم نقــل مّتصــل بــه محّدثــان 
ثقــه، اثبــات تألیــف ایــن کتــاب توّســط امام)علیه الســام( را نفــی مي کند)بحرالعلــوم، بی تــا: 
147(. و در موضعــی دیگــر، ایــن کتــاب را در زمــرۀ آثــاری برمی شــمرد کــه دروغیــن بــودِن 
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آنهــا معلــوم و یا مظنــون نیســت)همان(.

بــر ایــن اســاس، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه آنچــه کاتــب در نســخۀ آســتان قدس رضوی 
نگاشــته، بــا توّجــه بــه شــواهد درون متنــي ـ کــه در ادامــه تبییــن مي گــردد ـ بــه بخــِش اّول 
نســخه اختصــاص داشــته اســت و ســّید بحرالعلــوم، پــس از اختــاط اوراق، چنین پنداشــته که 
عبــارت کاتــب، مربــوط بــه کّل نســخه اســت و یــا شــاید بــرای خــود کاتــب بــه برخــی دالیــل، 
چنیــن اشــتباه یــا توّهمــی حاصــل شــده اســت. عــاوه بــر احتمــال وهــم و اشــتباه از کاتــب، 

وثاقــِت وی نیــز ثابــت نیســت.

ــه میــرزا محّمــد اســترآبادي  ــه خــّط رایــج عربــی، ب 3. از آنجاکــه نقــِل خــط کوفــی اثــر ب
مؤلـّـِف منهج المقــال منســوب شــده اســت)بحرالعلوم، بی تــا: 150، فائــدۀ 45(، اگــر وی بــر آن 
ــا برخــی از عالمــان  ــه آن اشــاره می کــرد و ی ــود، در برخــی کتــب خویــش ب دســت یافتــه ب

ــی، 1404ق: 313(. ــری اصفهان ــه آن اشــاره می کردند)حائ ــِر وی، ب ــا متأّخ معاصــر ی

ب( اســتناد بــه آنچــه قاضــی ســید امیرحســین دربــارۀ نســخۀ فقــه رضــوي گفتــه و نســخه 
ــه  ــح کســانی را ک ــرده اســت و تصری ــي ک ــان معّرف ــی از عالم ــازات فراوان ــر اج را مشــتمل ب
ــه اینکــه به وســیلۀ نقــل اجــدادی از تألیــف  ــرار داشــته  اســت ـ ب ــان ق ــارِ آن ــاب در اختی کت
کتــاب توّســط امام رضا)علیه الســام( آگاه بوده اند)مجلســی اّول، 1406ق، ج1: 16( ـ نقــل 
کــرده اســت، از اســتحکاِم الزم جهــِت اثبــات نظریــه برخــودار نیســت زیــرا ممکــن اســت ایــن 
ــه برخــي  ــه ب ــا توّج ــژه ب ــاب ـ به وی ــای کت ــر برخــي از عبارت ه ــرِف ماحظــۀ ظاه آراء به ِص
قرایــن درون متنــي، کــه در ادامــه مطــرح مي شــودـ  و بــدون تأّمــل و دّقــت در جمیــع مطالــب 

فقــه رضــوي نشــأت گرفتــه باشــد.

ــن  ــر ای ــد ب ــی چــون شــیخ مفی ــه، شــیخ صــدوق و بزرگان ــن بابوی ــاد علی ب ج( وجــه اعتم
کتــاب، بــر علــم آنــان بــه صــدور روایــات کتــاب از ائّمه)علیهم الســام( و صّحــِت آن احادیــث 
بــا ُطــُرق موثـّـق و صحیــِح حّســی و نیــز بــر اســاِس دیــدگاه فقیهــان امامّیــه در عمــل بــه آن 
روایــات مبتنــی اســت. بنابرایــن، اســتنتاِج تألیــف کتــاب بــه قلــم امام)علیه الســام( از تطابــق 
فقــه رضــوي بــا رســالۀ ابــن بابویــه و برخــي روایــات شــیخ صــدوق ممکــن نخواهــد بــود. البته، 
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ــا  ــي فقــه رضــوي ب ــاد اجمال ــاي اتّح ــر مبن ــِق مذکــور ب ــرق موثّ ــه داشــت کــه ُط ــد توّج بای
ــت و  ــف اس ــل کش ــلمغاني)مقتول312ق( قاب ــي ش ــر محمدبن عل ــِف ابوجعف ــاب التکلی کت
توّســط طرفــداران نظریــۀ اتّحــاد فقــه رضــوي و التکلیــف شــلمغاني ـ کــه در ایــن پژوهــش، 
مجــاِل تبییــن و بررســي آن دیــدگاه وجــود نــدارد ـ مطــرح شــده اســت. ُطــرِق ایــن روایــات، 
ــین بن روح  ــم حس ــّی از ابوالقاس ــی، در نص ــیخ طوس ــۀ ش ــاب الغیب ــح در کت ــند صحی ــا س ب

ــّواب چهارگانــۀ  امــام عصر)عــج( بیــان شــده اســت: نوبختــی)م326ق(، از ن

ــذ  ــواز اخ ــه ج ــه و ب ــال مقایس ــِب بنوفّض ــا ُکت ــاب را ب ــات کت ــی روای ــم نوبخت 1. ابوالقاس
روایــات آن حکــم کــرده است)طوســی، 1411ق: 389ـ390(. فقیهــان ایــن حدیــث را صحیــح 
دانســته)انصاری، 1428ق، ج1: 306( و بــر اســاِس آن، بــه جــواز دریافــِت روایــات بنوفّضــال و 
کتاب هــا و روایــات ثقــاِت دیگــر بــر اســاِس همیــن قیــاس، حکــم کرده انــد. هیــچ توجیهــی 

بــرای ایــن دیــدگاه، جــز علــم یــا اطمینــان بــه حّجیــت آن روایــات وجــود نــدارد.

2. نوبختــی در موضعــی دیگــر، بــه روایــات تمــام اخبــار کتــاب از ائّمه)علیهم الســام( تصریــح 
ــی، 1411ق: 409(. کرده است)طوس

ــم و  ــان ق ــرای فقیه ــین بن روح ب ــط حس ــاب توّس ــن کت ــال ای ــر، ارس ــي دیگ 3. در موضع
تصحیــح ایــن کتــاب توســط ایشــانـ  جــز یــك حدیــث در بــاب زکات فطــرهـ  ذکــر گردیــده 

ــت)همان:390(. اس

ــلمغانی،  ــات ش ــه روای ــوق ب ــاد و وث ــه در اعتم ــان امامّی ــر فقیه ــاِق نظ ــر، اتّف ــوی دیگ از س
توّســط شــیخ طوســی نقــل شــده اســت. وی پــس از برشــمردن شــلمغانی در زمــرۀ مّتهمــان 
ــه روایــات نقل شــده از طریــق او در  و تضعیف شــدگان اعتقــادی، بــه عمــل فقیهــاِن شــیعه ب
ــه روایاتــش  زمــان اســتقامت و صّحــت اعتقــاد، به دلیــل وثاقــت و اعتمــاد شــیعیاِن امامــی ب
تصریــح می کند)طوســی، 1417، ج1: 151(. شــیخ طوســی، در موضعــی دیگــر نیــز بــه تألیــف 
کتــاب التکلیــف توســط شــلمغانی در دوران صّحــت و اســتقامت اعتقــادی وی تصریــح کــرده 

اســت)همان، بی تــا: 146ـ147، ش616(.
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ــادی  ــتقامت اعتق ــال اس ــف را در ح ــاب التکلی ــی، کت ــه قم ــن بابوی ــن اســاس، علی ب ــر ای ب
ــه صّحــت ایــن کتــاب، در قالــب رسالةالشــرایع  ــه دلیــِل علــم ب ــا پــس از آن ب شــلمغانی و ی
روایــت کــرده اســت. شــیخ صــدوق نیــز به همیــن دلیــل کتــاب را از پــدرش و شــیخ مفیــد، 
ــس از  ــه پ ــی ک ــا هنگام ــد. اّم ــت می کنن ــه روای ــن بابوی ــدوق از علی ب ــیخ ص ــاب را از ش کت
انحــراف شــلمغانی و بــه ســبِب شــّدت اجتنــاب از وي و احادیثــش، بــه برائــت و لعــن او حکــم 
شد)نجاشــي، 1407ق: 378؛ طبرســي، 1403ق، ج2: 474(، ابن بابویــه قمــي و شــیخ صــدوق 
ــی، 1380:  ــث)ر.ک: صدرکاظم ــدگاِن احادی ــران و مطالعه کنن ــان ناظ ــظ اذه ــت حف به جه
117ـ120( و اجتنــاب از ترویــج شــلمغانی هنــگام نقــل عبــارات وی در آثــار خویــش، از تصریح 

ــد. ــاب ورزیده ان ــام او اجتن ــه ن ب

د( اســتناد بــه یکســانی مطالــب رسالةالشــرایع ابن بابویــه قمــی و برخــی روایــاِت شــیخ صدوق 
بــا فقــه رضــوی، از اســتحکام و اتقــاِن الزم جهــت اثبــات اســتخراج مطالب رســالۀ ابــن بابویه از 

فقــه رضــوی برخــوردار نیســت؛ زیرا:

1. ایــن مطابقــت و یکســانی، مــازم بــا برداشــِت آن عبــارات از فقــه رضــوی نخواهــد بــود زیرا 
عکــس آن و نیــز اســتخراِج هــر دو اثــر از منبــع ســوم ممکــن اســت. عــاوه بــر آن، مســتند 
برخــی از فتــاوای علي بــن بابویــه و شــیخ صــدوق و شــیخ مفیــد در فقــه رضــوی نیــز یافــت 

ــی، 1404ق: 312(. ــود)حائری اصفهان نمی ش

ــي و  ــه قم ــن  بابوی ــالۀ علي ب ــِع رس ــذ و منب ــوی، مأخ ــه رض ــه فق ــر، چنانچ ــوی دیگ  از س
روایاتــي در آثــار شــیخ صــدوق بــوده اســت و بــا ایــن حــال کــه کتــاِب منبــع، حّجــت و اکنــون 
ــه و  ــوي ابن بابوی ــاً از س ــد، قطع ــه آن نشــده باش ــاره ای ب ــا اش ــح و ی ــا تصری ــی اســت، ام باق
شــیخ صــدوق، تدلیــس رخ داده اســت و خــارج از شــیوۀ عالمانــی جلیل القــدر چــون ایشــان 
اســت زیــرا الزمــۀ آن، اقــدام بــرای اســقاِط اعتبــارِ کلّــی از اثــری اســت کــه بــه دلیــل اتّصــال 
بــا مبــدأ مقــّدِس عصمــت، در اوج درجــۀ اعتبــار قــرار دارد و در مقابــل، اثــری کــه فــرِع فقــه 
رضــوی محســوب می شــود، ترویــج گردیــده اســت. مســلّماً ایــن اقــدام بــدون هیــچ اشــاره ای 
و در هیــچ موضعــی بــه برتــری فقــه رضــوی بــر تمامــی مصّنفــات اســامی دیگــر ـ به دلیــل 
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تألیــف بــه قلــم یــا امــای امــام معصــوم ـ و نیــز بــدون اشــاره بــه اَخــذ اثــر فرعــی ـ ماننــِد 
رســالۀ ابن بابویــه قمــیـ  از فقــه رضــوی، صــورت گرفتــه و تدلیــِس واضــح و قبیــح اســت)ر.ک: 

ــاری، 1390ق، ج2: 337(. خوانس

2. ســیاق عبــاراِت رسالةالشــرایع به روشــنی مبّیــِن انشــا و تألیــِف آن توّســط شــخِص علی بــن 
بابویــه اســت. بــر همیــن اســاس، بــا توّجــه بــه ســبك نقــل از رســاله در َمــن الیحضــره الفقیه، 

شــیخ صــدوق نیــز تألیــف و انشــای عبــارات آن توّســط پــدر را فهمیده اســت.

ــط  ــاب توّس ــف کت ــه تألی ــه ب ــّن ابن بابوی ــِت »ظ ــرایع از دو حال ــِف رسالةالش 3. شــرایط تألی
غیــر معصــوم« و یــا »علــم بــه تألیــف آن توّســط امــام« خــارج نخواهــد بــود. امــا در هــر دو 
صــورت، مســتلزِم محــذور اســت زیــرا در حالــت اّول، بــر اســاِس ســیرۀ عالمــان جلیل القــدِر 
متقــّدم، علــّو مقــام علمــی و اخاقــی فقیهــی چــون علی بــن بابویــه مانع اخــذ رســاله از کلمات 
ــن  ــد چنی ــرا بی تردی ــف اســت زی ــاِم مؤلّ ــاِن ن ــدم بی ــه خــود و ع غیرمعصــوم، انتســاب آن ب

اقدامــي، قبیــح و تدلیــس خواهــد بــود.

همچنیــن، بســیار بعیــد اســت کــه ایــن کتــاب تألیــف امام)علیه الســام( بــوده و بــا وجــود 
ایــن، از علی بــن بابویــه مخفــی مانــده باشــد زیــرا ابن بابویــه قمــی، فقیهــی بــا اهتمــاِم فــراوان 
ــت. و  ــوده اس ــام( ب ــور امامان)علیهم الس ــر حض ــه عص ــك ب ــار و نزدی ــع در آث ــیار متتّب و بس
ــدوِن  ــار و ب ــدون احــرازِ گوینــدۀ عبــارات و مؤلّــف آث روشــن اســت کــه فقیهانــی چــون او، ب

وجــود طریــق معتبــر بــه مؤلـّـِف یــك کتــاب، بــه آن اثــر اعتمــاد نخواهــد کــرد.

در حالــت دوم نیــز، ســیرۀ مســتمّر پژوهشــی عالمــان دینــی چنیــن حکــم می کنــد کــه اگــر 
علی بــن بابویــه ایــن کتــاب را تألیــف امــام)ع( می دانســت، قطعــاً آن را از فرزنــد دانشــمند و 
محــّدث خویــش، شــیخ صــدوق، مخفــی نمی داشــت. تأّمــل در آثــار مشــهور شــیخ صــدوق 
ــوال امام رضا)علیه الســام()عیون  ــان اح ــی وی در بی ــاب تألیف ــف کت ــزای مختل و بررســی اج
أخبارالرضــا( و نیــز تتّبــع در َمــن الیحضــره الفقیــه به عنــوان کتــاب مهــّذب و منّقــح در عمل و  
فتــوا و حّجــت بیــن مؤلـّـف و خداوند)ابن بابویــه، 1413ق، ج1: 3( ایــن نتیجه را خواهد بخشــید 
کــه وی تنهــا رســالۀ پــدرش را در اختیــار داشــته و از کتــاب تألیفــی امام رضا)علیه الســام( آگاه 
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نبــوده است)چهارســوقی، بی تــا: 27(.

 2-2 ادلّه و شواهد فهرستی

ــام(  ــای امام رضا)علیه الس ــا ام ــِم ی ــه قل ــوی ب ــه رض ــف فق ــۀ تألی ــان، نظریّ ــی محّقق برخ
ــاب  ــب کت ــاِن صاح ــون: »راوی ــی چ ــا عناوین ــتی ب ــادر فهرس ــه در مص ــخاصی ک ــا اش را ب
ــان داراي  ــام( و »راوی ــرت رضا«)علیه الس ــخه ای از حض ــاِن نس ــام( و »راوی الرضا«)علیه الس
کتــاب مســائل از امــام رضا«)علیه الســام( معّرفــی شــده اند، ســازگار دانســته اند)نوری، 
1417ق، ج1: 262 ـ 264(. بــر ایــن مبنــا، می تــوان فقــه رضــوی را نســخه ای از ایــن آثــار ـ و 

ــمار آورد. ــوی ـ به ش ــه رض ــخه ای از فق ــار را نس ــس، آن آث ــا برعک ی

2-2-1  تبیین

 بــه جهــت کشــف میــزان اتقــان و اســتحکاِم ایــن اســتدالل، مــواردی کــه در منابــع فهرســت 
بــه عنــوان صاحــب »مســائل«، »کتــاب« و »نســخه« از امام رضا)علیه الســام( مطــرح 

ــود:  ــرح می ش ــل مط ــد، در ذی گردیده ان

ــی)م450ق( وی را از  ــن نجاش ــی: ابوالحس ــال کوف ــن فّض ــن بن علی ب ــد حس ــف(  ابومحّم ال
ــم آن  ــان ق ــه محّدث ــی ک ــب کتاب ــوان صاح ــام( و به عن ــاّص امام رضا)علیه الس ــاب خ اصح
را از طریــق پســرش علی بن حســن، از امام رضا)علیه الســام( روایــت می کننــد، معّرفــی 
علی بن حســن بن علی بن  عنــوان  ذیــل  همچنیــن،   .)36 است)نجاشــی،1407ق:  کــرده 
ــال، از  ــدرش حســن بن علی بن فّض ــن حســین، از پ ــت نســخه را از علی ب ــق روای ــال، طری فّض
امام رضا)علیه الســام( بیــان و تصریــح می کنــد کــه کوفیــان، ایــن نســخه را نمی شــناخته اند 

و هیــچ ســندی جــز طریــق مذکــور، بــه آن وجــود ندارد)همــان: 268(.

ــده،  ــور ابن ُعق ــود حض ــا وج ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای ــِت نجاش ــل در فهرس ــل تأّم ــۀ قاب نکت
ــه  ــی، 1427ق: 409؛ عام ــث کوفه)طوس ــهورِ حدی ــایخ مش ــعید ـ از مش احمدبن محّمدبن س
ــن  ــه ای ــبت ب ــه را نس ــان کوف ــاب، محّدث ــن کت ــت ای ــق روای ــی، 1381: 203( ـ در طری حلّ
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ــال کام  ــن بن فّض ــۀ علی بن حس ــل ترجم ــن، ذی ــد. همچنی ــی می کن ــنا معّرف ــاب، ناآش کت
ــای  ــایر کتاب ه ــا س ــالگی ب ــور توســط وی در هجده س ــاب مذک ــۀ کت ــارۀ مقابل ــح او درب صری
ــت  ــتن روای ــان و حال ندانس ــاب در آن زم ــات کت ــم روای ــدِم فه ــال، ع ــن بن علی بن فّض حس

آن را نقــل می کند)نجاشــی،1407ق: 258(. 

ب(  عبداهلل بن احمد بــن عامــر طائــی: نجاشــی بــه روایــت نســخه ای توّســط وی، 
عنــوان  ذیــل  و   )229 می  کند)همــان:  تصریــح  امام رضا)علیه الســام(  از  پــدرش،  از 
ــه آن نســخه معّرفــی و آن را نســخه ای نیکــو توصیــف  احمدبن عامــر، طریــق خویــش را ب

ــت)همان:100(. ــرده اس ک

ج(  علی بن علی بــن رزیــن: نجاشــی کتــاب وی از امام رضا)علیه الســام( را بــا وصــف 
»کبیــر« و در نقــل طریــق بــه کتــاب، حدیــث ابتــدای آن را حدیــث »زبیــب احمــر« و آخریــن 
حدیثــش را حدیــِث»إّناهللََحــّرَملحــَمُولــِدفاطمــةعلــیالنــاِر« از جابربن عبــداهلل انصــاری، 

ــان: 276 ـ 277(. ــی می کند)هم معّرف

ــام  ــت از ام ــر روای ــك اشــعری: نجاشــی وی را عــاوه ب د(  عیســی بن عبداهلل بن ســعدبن مال
امام رضا)علیه الســام(  از  مســائلی  دارای  کاظم)علیه الســام(  امــام  و  صادق)علیه الســام( 

ــان: 296(. ــی می کند)هم معّرف

هـ( عبداهلل بن علی بن حسین بن زیدبن علی بن حسین: نجاشی وی را راوی از امام رضـا)علیه السام( 
و صاحب »نسخه« معّرفی کرده و سنِد خویش را نیز به نسخۀ وی بیان می کند)همان: 227(.

ــیاق  ــان س ــه هم ــه ب ــام( ک ــخه از امام رضا)علیه الس ــا نس ــاب ی ــِب کت ــاِن صاح ــر راوی دیگ
ــد از: ــده اند، عبارتن ــی ش معّرف

و(  عبداهلل بن محّمدبن علی بن عّباس بن هارون تمیمی رازی)همان: 228(؛

ز(  علی بن مهدی بن صدقه)همان: 276(؛

ح(  محّمدبن علی بن حسین بن زیدبن علی بن  حسین)همان: 336(؛
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ط(  موسی بن سلمه)همان: 409(؛

ی(  وریزه بن محّمدبن غسانی)همان: 432(.

2-2-2  بازانديشی انتقادی شواهد فهرستی

پــس از تأّمــل و بازاندیشــي انتقــادِي عناویــن مطرح شــده در منابــع فهرســتي، عــدم 
صاحیــت اســتناد بــه ایــن عناویــن جهــت برگزیــدن نظریــۀ تألیــف فقــه رضــوي بــه قلــم 

حضــرت رضا)علیه الســام( روشــن مي شــود:

الف( نقد اتّحاد کتاب حسن بن علی بن فّضال کوفی و فقه رضوی

ــاب  ــار کت ــه نســخه، موجــب خدشــه در اعتب ــان نســبت ب ــدِم شــناخِت کوفی 1. مجــّرد ع
نخواهــد بــود زیــرا بــراي جلوگیــری از شــهرت و ترویــِج ایــن نســخه در کوفــه، مانعــی چــون 
اعتــراِف صریــح و مطلــِق شــخِص علی بن حســن بن فّضــال بــه عــدم روایــت هیــچ حدیثــی از 
پــدرش، وجــود دارد و بــر اســاس قاعــدۀ ُعقایــی »إقــراُرالعقــاءعلــیأنفســهمجائــٌز« کوفیان 
ــد. از  ــده ـ نپذیرفته ان ــی ابن عق ــال و از راوی از او ـ یعن ــن بن فّض ــاب را از علی بن حس ــن کت ای
ایــن رو، عــدم شــناخت و معرفــت کوفیــان نســبت بــه ایــن نســخه، به معنــای عــدم پذیــرش 

کتــاب و خــودداری از نقــل آن اســت.

ــر  ــی ب ــال را ـ مبن ــن بن علی بن فّض ــق علی بن حس ــح کام مطل ــوان تصری ــن، می ت همچنی
مقابلــۀ نســخه بــا ســایر کتــب پــدر، عــدم فهــم و حــرام نمــودن روایــت آن بــر خــود ـ باعــث 
عــدِم ترویــج و شــهرِت کتــاب بیــن کوفیــان به شــمار آورد. البتــه، ممکــن اســت وی کامــش را 
بــه صــورت و ظاهــری القــا نمــوده کــه واقعــاً و دقیقــاً اراده نکرده اســت زیــرا در حال ندانســتن 
روایــت کتــاب، ایــن احتمــال مطــرح اســت کــه وی روایــت از پــدرش را تنهــا در مــواردی کــه 
مقابلــه نمــوده ولــی بــرای آنهــا هیــچ مطابقــی در ســایر روایــات نیافتــه، حــرام دانســته اســت. 

بنابرایــن، اصــل اعتبــار نســخه پــا برجــا خواهــد ماند.

ــی کــه  ــرا هیچ کــدام از روایات ــود زی ــاب فقــه رضــوی نخواهــد ب ــاً کت ــن نســخه، قطع  2. ای
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شــیخ صــدوق در آثــار خویــش بــا اِســناد بــه ایــن نســخه روایــت کــرده اســت، در فقــه رضــوِی 
ــان، ج2: 360 و 570؛  ــود)ابن بابویه، 1403ق، ج1: 14 و 80 و 122؛هم ــت نمی ش ــود یاف موج

ــان، 1397: 17 و 44(. ــان، 1386: 3 و 5 و 52 و 102 و 373؛ هم هم

ب( نقد اتّحاد نسخۀ عبداهلل بن احمدبن عامر طائی و فقه رضوی

ــا »راوی  ــام(« ی ــخه از امام رضا)علیه الس ــب نس ــوان »صاح ــه به عن ــی ک ــارۀ راویان 1. درب
نســخه از حضــرت رضا«)علیه الســام( معّرفــی شــده اند، بایــد دانســت: اســتعماِل واژۀ »نســخه« 
در فهرســت نجاشــی، هــم یــك »کتــاب« و هــم »نســخه ای از کتاب« را شــامل اســت. عبــاراِت 
نجاشــی ذیــل برخــی عناویــن، بــر ایــن داللــت دارنــد کــه مقصــود از واژۀ »نســخه« بــر هــر 
دو مورد)کتــاب و نســخه ای از کتــاب( اطــاق می شــود و بــا مجــّرد اســتعمال واژۀ »نســخه«، 
ــی،  ــه، ر.ک: نجاش ــد)به عنوان نمون ــد ش ــده نخواه ــاب« فهمی ــِخ کت ــخه ای از نَُس ــرف »نس ِص
ــعید« و ص107،  ــوان »حسین بن س ــِل عن ــع« و ص60، ذی ــوان »ابوراف ــِل عن 1407ق: 6، ذی
ذیــل عنــوان »أصرم بن َحوشــب بجلــی«(. بــر ایــن اســاس، نمی تــوان ایــن مــوارد را نســخه ای 

ــا برعکــس، به شــمار آورد. از فقــه رضــوی ی

2. شــیخ صــدوق در ُعیون األخبــار بابــی را به عنــوان»بــاٌبفیهــاجــاَءعنالرضا)علیهالســام(
ِمناألخبــاِرالمجموعــة«وارد کــرده اســت کــه در بخشــی از ســند حدیــث شــمارۀ چهــار آن، 
ــاَل: ِــُيبِالْبَْصــَرةِ،قَ ائ ــِربْــِنُســَلْیَماَنالطَّ ــاأَبُوالَْقاِســِمَعْبُداهللِبْــُنأَْحَمــَدبْــِنَعاِم ثَنَ عبــارت»َحدَّ
َضا)علیهالســام( بْــُنُموَســیالرِّ ــيُّ ثَنِــيَعلِ ــاَل:َحدَّ ــِن،قَ ـِـيفِــيَســنَِةِســتِّیَنَوِمائَتَْی ــاأَب ثَنَ َحدَّ
ــس از آن  ــود)ابن بابویه، 1378، ج2: 24-25(؛ و پ ــاز می ش ــة« آغ ــِعیَنَوِمائَ ــٍعَوتِْس َ ــنََةأَْرب َس
احادیــث متعــّددی را بــا ســنِد یادشــده نقــل کــرده اســت. بســیاری از احادیــِث مطرح شــده در 
ایــن بــاب، بــا روایــاِت »صحیفةالرضا)علیهالســام(« موجــوِد کنونــی و مطبــوع، مطابقــت دارد و 
اســناد آن نیــز بــا عبــارت منقــول از ســند مذکــور در ُعیون األخبار مطابق اســت)ر.ک:  منســوب 
بــه امام رضــا)ع(، 1406ق)ب(: 39(. اّمــا هیچ کــدام از احادیــث صحیفةالرضا)علیهالســام(
ــخۀ  ــناد نس ــن، اس ــود. بنابرای ــت نمی ش ــوی یاف ــه رض ــار، در فق ــون األخب ــاب از ُعی ــن ب و ای

ــا فقــه رضــوِی موجــود نــدارد. عبداهلل بن احمــد طائــی، هیــچ ارتباطــی ب
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3. دربــارۀ عبــارت نجاشــی در ترجمــۀ احمدبــن عامر)نجاشــی، 1407ق: 100( احتمــال تعّدد 
نســخۀ کتــاب احمــد مطــرح اســت زیــرا نجاشــی بــه نیکــو و َحســنه بــودن نســخۀ دســتیاب 

تصریــح می کنــد کــه ظاهــراً بــر تعــّدد نســخه های کتــاب احمــد طایــی داللــت دارد.

ــاِتصحیفةالرضا)علیهالســام( و  ــاد روای ــِل برخــی مف ــق کام ــدم تطاب ــبِب ع ــوان س 4. می ت
ــّدد نســخه ها  ـ کــه  ــه تع ــاب را ب ــث دو کت ــار و عــدم تشــابه ترتیــب احادی ــاب ُعیون األخب ب
ــوان در ســبِب  ــن، می ت ــق نداشــته اند ـ مســتند نمــود. همچنی ــا مطابقــت دقی برخــی از آنه
عــدِم تطابــِق ترتیــب احادیــث در دو کتــاب، احتمال اخــذ ترتیب روایــات را از یکــی از دو طریق 
دیگــر کــه در ُعیون األخبــار مذکــور اســت، مطــرح ســاخت. روایــت چهــارم ایــن بــابـ  و روایاِت 
ــن  ــه، 1378، ج2: 24-25( و در ای ــت)ر.ک: ابن بابوی ــه گانه  اس ــنادی س ــس از آن ـ دارای اس پ
پژوهــش، تنهــا یکــی از آن ســه طریــق ـ به مناســبِت حضــور عبداهلل بن احمدبــن عامــر طایــی 

در طریــق ـ مطــرح شــده اســت.

ج(  نقد اتّحاد »کتاب کبیر« علی بن علی بن رزین و فقه رضوی

ــث  ــا حدی ــوی ب ــه رض ــار و فق ــاب ُعیون األخب ــام(،  ب ــدام از صحیفۀ الرضا)علیه الس هیچ ک
ــن،  ــد. بنابرای ــر خاتمــه نمی یاب ــث یادشــده از جاب ــا حدی ــاز نمی شــود و ب »زبیــب احمــر« آغ
ــا از نســخه های  ــوارد ســه گانه اســت ی ــر از م ــی غی ــن کتاب ــن رزی ــِر علی بن علی ب ــاب کبی کت

موجــوِد کنونــی، ســاقط شــده اســت.

د(  نقد اتّحاد »مسائل« عیسی بن عبداهلل بن سعدبن مالك اشعری و فقه رضوی

 آنچــه بــا رجــوع بــه صحیفۀ الرضا)علیه الســام( بــاب ُعیون األخبــار و فقــه رضــوی معلــوم و 
روشــن می شــود، ایــن اســت کــه ایــن ســه اثــر، از قبیــل »مســائل« نیســتند و قطعــاً با مســائل 
ــوم می شــود کــه  ــن رو، معل ــد. از ای عیســی بن عبداهلل اشــعری از امام رضا)علیه الســام( متفاوتن
»مســائل« دیگــری از امام رضا)علیه الســام( نیــز ماننــد مســائِل محّمــد بــن ســهل بــن یســع از 
امام رضا)علیه السام()طوســی، بی تــا: 147( و نیــز مســائِل یاســر الخــادم از آن حضرت)همــان: 

183( غیــر از آثــار ســه گانه هســتند.
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ــی  ــیخ طوســی وی را صاحــب کتاب ــه ش ــز ک ــی نی ــاب جعفربن بشــیر عجل ــن، کت  همچنی
ــی  ــام( معّرف ــرت رضا)علیه الس ــِت حض ــه روای ــام(«، ب ــام صادق)علیه الس ــه ام ــوب ب »منس
کــرده اســت)همان: 43(، بــا آثــار ســه گانه ســازگاری نــدارد زیــرا هیچ گونــه اشــاره ای در آثــار 
ســه گانه، بــه اینکــه روایــات آن از کتــاب امــام صادق)علیه الســام( باشــد، ماحظــه نمی شــود 

و هیــچ شــاهدی بــر ایــن مّدعــا در دســت نیســت.

هـ(  نقد اتّحاد نسخۀ عبداهلل بن علی بن حسین بن زیدبن علی بن حسین و فقه رضوی

بــا ِصــرف عبــارت فهرســت نجاشــی، نمی تــوان نســخۀ مذکــور را همــان نســخۀ فقــه رضــوی 
دانســت زیــرا عــاوه بــر احتمــال یکســانی و مطابقــت بــا فقه رضــوی، احتمــال اینکه نســخه ای 
از صحیفةالرضا)علیهالســام(و یــا کتــاب مســتقلی باشــد، نیــز مطــرح اســت و قرایــن پذیــرش 

یکــی از احتمــاالت، مفقود اســت.

 نقــِد مذکــور در مــورِد ســایر راویــان و صاحبــان کتــاب یــا نســخه از امام رضا)علیه الســام( 
نیــز مطــرح اســت. بنابرایــن، چنیــن عباراتــی در منابــع فهرســتی، انتســاب کتــاب فقــه رضوی 

ــه امام رضا)علیه الســام( را اثبــات نخواهــد کــرد.  ب

2ـ3  ادلّه و شواهد درونْ متنی

ایــن دالیــل و قرائــن، در دو حــوزۀ شــواهِد درون متنــی تألیــِف کتــاب توّســِط یــك معصــوم؛ و 
شــواهد درون متنــی تألیــف بــه قلــم یــا امــای امام رضا)علیه الســام( قابــل طــرح و تبیین اســت:

2-3-1 شواهد درونْ متنِی انتساب به يکی از امامان معصوم)علیه السالم( 

برخــی عبــارات فقــه رضــوی بیانگــر تألیــف کتــاب توّســط یکــی از معصومــان اســت. در ایــن 
زمینــه، می تــوان بــه عبارت هــای ذیــل اســتناد کــرد:

الــف( عبــارت »وهــذاِمّمــانـُـداِوُمبــهنحــنَمعاِشــَرأهــَلالبیِت)علیهمالســام(« در بــاب دعــا 
در نمــاز وتر)منســوب بــه امام رضــا)ع( 1406ق)الــف(: 402(؛ 
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َــًاِمنــهوَرحَمًة«)همــان: 293(، پــس از ذکــر آیــۀ  ــابذلــک،امتِنان لعلین ــوَّ ب( عبــارت»فَتََط
خمس)انفــال/ آیــۀ41(؛

ــاب اَغســال و ذکــر غســل  ــاأمیُرالمؤمنین)علیهالســام(« در ب ن ــاَجدُّ ج( عبــارت »ُضــِربفیه
ــه یکــی  ــن جمل ــاه رمضان)همــان: 83(. هرچنــد ممکــن اســت گوینــدۀ ای شــب نوزدهــم م
ــودِن وی را  ــاب، معصوم ب ــده در کت ــِن پراکن ــۀ قرای ــا مجموع از ســاداِت غیرمعصــوم باشــد، اّم

ــد. ــن می کن متعّی

د( مــوارد نقــل احــکام شــرعی توّســط مؤلـّـف از پــدرش، بــه ســبك »حجّیــِت عمــل« کــه از 
مجمــوع آن، شــأِن مصدریـّـت احــکام شــرعیـ  کــه از ویژگی هــای امــاِم معصــوم اســتـ  بــرای 
ــه، ر.ک: مجلســی،1410ق، ج96: 351 و 355 و  پــدرِ مؤلّــف اســتظهار مي شــود)به عنواِن نمون
356ـ361، بــه نقــل از برخــی نَُســخ فقــه رضــوی(. بنــا بــر ظاهــر این گونــه روایــات، مؤلـّـف فقه 
رضــوی عمــل پــدر خویــش را فعــِل معصــوم و حّجــت دانســته و نقــل کــرده اســت زیــرا جز در 
ایــن صــورت، فایــده ای بــر نقــل فعــل غیرمعصــوم و قــراردادن آن به عنــوان مصــدر اســتنتاج 
احــکام شــرعی متصــوَّر نخواهــد بــود و ایــن احتمــال کــه پــدر مؤلـّـف یکــی از عالمــان بــزرگ 

شــیعه باشــد نیــز بــا دالیلــی کــه در ادامــه می آیــد، مــردود اســت: 

1. مؤلّــف در بخش هایــی از کتــاب، پــس از ذکــِر پــدر خویــش، توصیــف »علیه الســام« را 
ــف(: 258(؛ ــه امام رضــا)ع(، 1406ق)ال ــرای وی آورده است)منســوب ب ب

2. در مواضــع متعــّددی، وی را بــه »العالــم« توصیــف کــرده اســت. توصیــف غیرمعصــوم بــه 
وصــِف »العالــم« بــدون ذکــر قرینــه، در کتاب هــای آن عصــر متــداول نبــوده اســت.

3. تشــبیه غســل مّیــت پــدِر مؤلـّـف، بــه غســِل امــام سّجاد)علیه الســام( بــه دســِت امــام 
باقر)علیه الســام( بــا تعبیــر »وکذلــك فعلــُت أنــا بِأبي«)همــان: 188(. از آنجاکــه اســتعماِل 
ــه ســیاق ســایِر اســتعمال های ایــن واژه در کتــاب اســت و  واژۀ »أبــي« در ایــن عبــارت ب
ــر ســو،  ــردد و از دیگ ــه اســتنتاج  می گ ــن پیش گفت ــر اســاس قرای ــف ب ــدر مؤلّ عصمــت پ
امــام معصــوم را جــز امــام معصــوم تغســیل نخواهــد کــرد، روشــن می شــود کــه مؤلّــف و 
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گوینــدۀ ایــن کام نیــز معصــوم اســت.

البتــه، از آنجاکــه بــر اســاس ظاهــِر برخــي احادیــث معتبــر،  لــزوم غســل مّیــت امــام معصــوم 
توّســط امــام بعــد، چنــدان واضــح نیســت و برخــی نصــوص بــر خــاِف آن اّدعــا، بــر تغســیل 
امــام معصــوم به دســت غیــِر امــام داللــت دارند)طوســی، 1407ق، ج1 : 441، شــمارۀ 1437 
ــات را  و ج1: 330، شــمارۀ 882؛ همــان، 1390ق، ج1: 207، شــمارۀ 729(، این دســت از روای
مي تــوان اشــکالي اساســی بــر اســتدالل فــوق به شــمار آورد. امــا پاســخ ایــن اشــکال و تبییــن 

ــر اســت: ــرح زی ــث، به ش ــه احادی این گون

ــه اســت و  ــه دســت معصــوم، از مشــهورات امامّی ــام معصــوم جــز ب ــِت ام ــدم غســِل مّی ع
روایاتــی بــا ایــن مضامیــن کــه بــه حــّد اســتفاضه می رســند، مطلــب را در شــمار مســلّمات 
اعتقــادی امامّیــه قــرار داده اســت. شــهرِت ایــن دیــدگاه اعتقــادی در میــان شــیعیان تــا بــدان-
جاســت کــه ثقه االســام کلینــی)م329ق( در کافــی، بابــی به عنــوان »بــابأّناإلمــامالیَُغّســلِه
إالإمــاٌمِمناألئّمــه«منعقــد ســاخته اســت)کلینی، 1407ق، ج1: 384 ـ 385(. دربــارۀ 
ــان  ــه شهادتش ــز ک ــام( نی ــام( و امام رضا)علیه الس ــام کاظم)علیه الس ــر ام ــدن مطّه ــل ب غس
ــر حضــور  ــِد معصــوم واقــع گردیــده اســت، روایــات فراوانــی مبنــی ب در غربــت و دور از فرزن
ــیل وارد  ــت تغس ــدران جه ــِر پ ــر مطّه ــر پیک ــیّ االرض، ب ــا ط ــواد)ع( ب ــا)ع( و امام ج امام رض
ــی اّول، 1406ق،  ــان، 1395ق، ج1: 71؛ مجلس ــت)ابن بابویه، 1378، ج2: 246؛ هم ــده اس ش
ج1: 371 ـ 372؛ مجلســی، 1404ق، ج4: 258؛ همــان، 1406ق، ج3: 254؛و نیــز دربــارۀ 
نحــوۀ غســل مّیــت امــام زمان)عــج(، ر.ک: کلینــی، 1407ق، ج8: 206؛ و دربــارۀ غســل امــام 
حسین)علیه الســام( پــس از رجعــت، ر.ک: مازندرانــی، 1382، ج6: 353؛ مجلســی، 1404ق، 
ج26: 123(. از ایــن رو، روایــات داّل بــر تغســیل امــام معصــوم به دســت غیــِر امــام را بایــد بــر 

معنایــی چــون تقّیــه یــا معاونــت و همــکاری اشــخاِص غیرمعصــوم در غســل، حمــل کــرد.

ــافر و  ــاب روزۀ مس ــًا«در ب ــِنجمیع ــیالحالتَی ــُرف ــول:یُفِط ــننق ــانح ــر »فأّم هـــ( تعبی
ــای کام از  ــارت، اِلق ــن عب ــر ای ــف(: 202(؛ ظاه ــه امام رضــا)ع(، 1406ق)ال مریض)منســوب ب

ــت. ــازگار اس ــت س ــأِن عصم ــا ش ــته و ب ــت داش ــول او حجّی ــه ق ــت ک ــی اس ــب کس جان
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و( واژۀ »أروي« در عبــارِت »أرويأنّاهللَتبــاَرَكوتَعالــیأســَقَطعــِنالمؤِمــِنمــاالیعلــُمو...«
مبّیــِن انتســاِب روایــت بــه خــوِد گوینــده و نــه روایــت از دیگــری اســت و نســبت حدیــث بــه 

شــخص مؤلـّـف در صــورت عــدم عصمــت وی، بــدون توجیــه خواهــد بــود.

ــث  ــف و هم ســطِح احادی ــش را در ردی ــوارد، کام خوی ــه رضــوي در برخــی م ــِف فق ز( مؤلّ
ــدم  ــت)همان:390(1؛ ع ــرار داده اس ــام( ق ــل بیت)علیهم الس ــه( و اه پیامبر)صلی اهلل علیه وآل
جــرأت هیچ یــك از محّدثــان و فقیهــان امامیــه در چنیــن اّدعایــي ـ هرچنــد از نســل 

ــت. ــن اس ــح و روش ــند ـ واض ــام( باش ائّمه)علیهم الس

2-3-2 شواهد درونْ متنی انتساِب کتاب به امام رضا)علیه السالم( 

ــدگاه،  ــن دی ــرِش ای ــرای پذی ــام و روشــن ترین شــاهد ب ــن مق ــل در ای ــن دلی ــف( مهم تری ال
کام صریــح مؤلـّـف فقــه رضــوی در ســرآغاز کتــاب و پــس از حمــد و صلــوات اســت. عبــارت 
»یَقــوُلعبــُداهللِعليّبنُموســی« کــه بــا تقــّدِم تعبیــر »أّمــا بعــد« در یــك نســخه2 )مجلســی 
ــه  ــوب ب ــاب3 )منس ــتیاِب کت ــج و دس ــخۀ رای ــر آن در نس ــا تأّخ اّول، 1406ق، ج1: 16( و ی
ــه  ــن نگاشــته شــده اســت، در تألیــف فق ــف(: 65(، در صفحــۀ آغازی امام رضــا)ع(، 1406ق)ال

ــت دارد. ــرت، صراح ــای آن حض ــه ام ــا ب ــام( و ی ــیلۀ امام رضا)علیه الس ــوی به وس رض

البتــه، ممکــن اســت در نــگاه ابتدایــی، اســتناد بــه ایــن عبــارت بــا برخــی اشــکاالِت مواجــه 
شــود. ایــن اشــکاالت و نقــد و پاســخ آنهــا، در ادامــه تبییــن می شــود:

1. ممکــن اســت ایــن اســم و لقــب، مربــوط بــه شــخصی غیــر از امام رضا)علیه الســام( باشــد 
و مؤلـّـف کتــاب از اســم و لقبــی شــبیه بــه حضــرت رضا)علیه الســام( برخــوردار بــوده اســت 
زیــرا نام گــذاری بــه اســامی و القــاب معصومان)علیهم الســام( ـ بــه اعتبــار شــرافت و قداســِت 
صاحــب اســم و لقــب و تبــّرک بــه آن ـ توّســط فقیهــان، راویــان و نیــز عــواِم امامی مذهــب، 

1. أرويعنالعالمع:أنرجاسألهفقال:یاابنرسولاهللصعلمنيمایجمعليخیرالدنیاواآلخرةوالتطولعلي.فقال:التغضب.
وأرويأنرجاسألالنبيصعمایجمعبهخیرالدنیاواآلخرة،قال:التکذب.»وسألنيرجلعنذلک،فقلت:خالفنفسک«.

بُنموسیالرضا...«. 2.»وأّمابعُد،فَیقوُلعبُداهللِعلیُّ
بُنموسیالرضا،أّمابعد...«. 3.»یقوُلعبداهللعليُّ
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بســیار واقــع شــده و می شــود.

ــام(  ــۀ امام رضا)علیه الس ــب و کنی ــم، لق ــه اس ــی ب ــی روای ــردِن کتاب ــاز ک ــکال: آغ ــِد اش نق
بــدون اشــارۀ مؤلـّـف بــه اینکــه وی شــخصي غیــر از امــام هشتم)علیه الســام( اســت، تدلیــس 
آشــکار و قبیــح اســت و از مؤلـّـف چنیــن کتابــی، کــه نشــانگر شــناخت او نســبت بــه اســلوب ها 
و قواعــد مذهــب و آگاه بــه طریقــۀ تنظیــم ابــواب، احــکام و روایــات در کتــب امامیــه اســت و 

ظاهــراً در زمــرۀ عالمــان شــیعه قــرار دارد، بســیار بعیــد خواهــد بــود.

2. ایــن امــکان وجــود دارد کــه مؤلـّـِف کتــاب فقــه رضــوی حدیــث یادشــده در آغــاز کتــاب 
را از امام رضا)علیه الســام( شــنیده و یــا آن را بــه خــط حضــرت یافتــه اســت و عبــارت حدیــث 
ــا  ــوده ـ به دلیــل مناســبت ب ــا بعــد« کــه در کاِم حضــرت موجــود ب ــا حفــِظ تعبیــر »أّم را ب
آغــاز کتــاب ـ در ابتــداي تألیــف خویــش نقــل کــرده اســت. ایــن شــیوۀ نقــل، به دلیــل قرایــن 
متعــّددي چــون تعابیــِر »و یــروی عــن بعــض العلمــاء« و »أروي« ـ کــه پــس از آن آمــده و 
تمایــز ســایِر مطالــب کتــاب از حدیــث اّول را نشــان می دهــدـ  مســتلزم تدلیــس نیــز نخواهــد 

بود)اصفهانــی، 1404ق: 312(.

 نقــِد اشــکال: تعبیــر »اّمــا بعــد« در صــورت تقــّدم بــر عبــارت »فیقــولعبــداهلل
علیبنموسیالرضا«)مجلســی، 1406ق، ج1: 16( به وضــوح بــا ایــن اشــکال منافــات دارد 
ــط  ــاب توّس ــف کت ــاِم تألی ــل ایه ــاً به دلی ــز قطع ــد« نی ــا بع ــِر »أّم ــِر تعبی ــورت تأخی و در ص
امام رضــا)ع( ـ در فــرض عــدم تألیــف آن بــه قلــم امام)علیه الســام( ـ تدلیــس خواهــد بــود و 
ایــن تدلیــس بــا عباراتــی چــون »ویــرويعــنبعــضالعلمــاء« و »أروي« نیــز مرتفــع نخواهــد 
شــد زیــرا چنیــن تعابیــری بــا صــدور از جانــب امــام معصــوم دارای کمــاِل مناســبت اســت و بر 
انحصــارِ اســناد مذکــور در حدیــث اّول داللــت نمي کنــد. در روایــات متعــّدد، این گونــه تعابیــر 
ــده  ــدران و اجــداد طاهرشــان اطــاق گردی ــر برخــی از پ ــط معصومان)علیهم الســام( ب توّس
اســت. همچنیــن، تعابیــری ماننــد »العالــم« بــه زمــان غیبــت اختصــاص نــدارد)ر.ک: کلینــی، 
1407ق، ج2: 38؛ ابن بابویــه، 1413ق، ج3: 167، ح 3622؛ طبرســی، 1403ق، ج2: 487 و 

490 و 491؛ همــان، 1386، ج1: 249؛ کّشــی، 1409ق: 446، ش839(.
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ب( اســتعمال اصطــاح »العالــم« در عباراتــی ماننــد »إنـّـي أروي َعــن أبــي العالِم«)منســوب 
ــا َســِمعُتُه یقوُل...«)مجلســی،  بــه امام رضــا)ع(، 1406ق)الــف(: 197و 198( و »أبــي العالــم، أن
ــواِن  ــدون شــك، ظهــور عن ــه رضــوی(1. ب ــخ فق ــل از برخــی نَُس ــه نق 1406ق، ج96: 359؛ ب
اصطاحــِی »العالــم« ـ علیه الســام ـ در امــام موســی بن جعفر)علیه الســام( بــر تألیــف کتــاب 

ــد. ــت می کن ــام( دالل ــان، امام رضا)علیه الس ــد ایش ــِت فرزن به دس

 تعبیرهایــي ماننــِد »العالــم«، »الفقیــه« و »بعض العلمــاء« در روایــات متعــّدد اهــل 
بیت)علیهم الســام( اســتعمال شــده اســت)به عنوان نمونــه، ر.ک: طبرســی، 1403ق، ج2: 487 
ــم«  ــاح »العال ــج((؛ و اصط ــام عصر)ع ــه ام ــری ب ــداهلل ِحمَی ــۀ محّمدبن عب و 490 و491؛ نام
ــگام اطــاق  ــح«، »الشــیخ« و »الرجــل«، در هن ــه«، »العبدالصال ــون »الفقی ــی چ و اصطاحات
ــات شــیعه  ــع در روای ــر اســاس آنچــه از تتّب ــن و ب ــل ف ــر شــهادت اه ــا ب ــن، بن ــوِد قرای و نب
اســتفاده مي شــود، منصــرف بــه امــام کاظم)علیه الســام( اســت)اردبیلی، 1403ق، ج2: 
ــاق  ــری، 1416ق، ج1: 25ـ26(. اط ــی حائ ــی، 1409ق، ج30: 150، مازندران ــّر عامل 462؛ ح
ــه اوج شــّدِت تقیــه در روزگار  ــر امــام موسی بن جعفر)علیهما الســام( ب ــی ب چنیــن اصطاحات
آن حضــرت و تــرس شــیعیان از نــام بــردن از امــام بــه اســم، القــاب و کنیه هــای معــروف آن 

ــده اســت)همان(. حضــرت، مســتند گردی

در نــگاه برخــی صاحب نظــران، محّدثــان شــیعه در عصــِر حضــور، تنهــا در برخــی مــوارد نادر، 
از امامــان معصــوم بــا ایــن الفــاظ تعبیــر کرده انــد و بــه احتمــال، چنیــن اصطاحاتــی در شــأِن 

معصومان)علیهم الســام( در عصــر غیبــت اســتعمال شــده است)چهارســوقی، بی تــا: 17(.

امــا چنیــن احتمالــي مخــدوش اســت و قابــل پذیــرش نیســت زیــرا بــر اســاس آنچــه از کتب 
فهــارس و مجامــع حدیثــی امامیــه اســتفاده مي شــود، این گونــه اصطاحــات پیــش از عصــر 
غیبــت نیــز بــر امــام معصــوم اطــاق شــده اســت)ر.ک: کّشــی، رجــال: 446؛ ابن طــاووس حلّی، 
بی تــا: 229(. بــه عنــوان نمونــه، اصطــاح »العالــم« در روایتــی بــرای امــام صادق)علیه الســام( 
اســتفاده شــده اســت)کلینی، 1407ق، ج2: 38( و در حدیثــی دیگــر، ایــن اصطــاح بــرای امــام 

1. جهت آشنایی با این نسخه، ر.ک: مجلسی،1406ق،ج96: 333.
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ــن،  ــت)ابن بابویه، 1386، ج1: 249(. بنابرای ــده اس ــتعمال ش ــام( اس ــن عسکری)علیه الس حس
آنچــه از مجمــوع شــواهد و بــا تتّبــع در ســبك حدیثــی امامّیــه کشــف می شــود، عــدم نــدرت 

اســتعمال ایــن اصطاحــات و عــدم انحصــار آن بــه عصــر غیبــت اســت.

احتمــاِل قــراردادِن ایــن القــاب در روایــات توســط محّدثــان طبقــات متأّخــر نیــز مردود اســت 
زیــرا بــا ســیرۀ راویــانـ  کــه بــر مبنــای محافظــت دقیــق بــر آنچــه از طبقــات ســابق دریافــت 

می کردنــد، اســتقرار یافتــه اســت ـ منافــات دارد.

2-3-3  بررسی و نقد اشکاالت و انتقادات

برخــی محّققــان، از حیــِث قرایــن داخلــِی متــن، نقدهایــی بــر نظریــۀ تألیــف فقــه رضــوی 
توّســط حضــرت رضا)علیه الســام( مطــرح کرده انــد کــه مخــدوش و غیرقابــل پذیــرش اســت. 

ایــن اشــکال ها و پاســخ آنهــا عبارتنــد از:

2-3-3-1 اشکال ها و انتقاد ها:

الــف( بســیاري از تعبیرهــای فقــه رضــوی نامأنــوس و بــدوِن مشــابهت بــا عبــارات و کلمــات 
ــم« و  ــون »ُروَِي«، »أروِي عن العال ــی چ ــه، عبارت های ــوان نمون ــت. به عن ــوم اس ــان معص امام
»رویــُت مــن العالــم« کــه در ایــن کتــاب بســیارند، در ســایر کلمــات امام رضا)علیه الســام( و 
نیــز در کلمــات ســایر امامــان معصوم)علیهم الســام( ناشــناخته اســت. این گونــه الفــاظ دارای 
ــث و  ــایخ حدی ــت از مش ــماِع روای ــار در س ــران، انحص ــم از دیگ ــذ عل ــون: اخ ــای چ ویژگی ه
ــه علــم الهــی اســت، صــادر  ــم ب روایــِت اخبــار آحــاد هســتند و از امامــی معصــوم کــه متعلَّ

ــی، 1404ق: 312(. نخواهنــد شــد)حائری اصفهان

البتــه، هرچنــد برخــی روایــات، گــواهِ انتســاب حکــم از ســوی اهــل بیت)علیهم الســام( بــه 
ــت  ــن اس ــان دهندۀ ای ــام( و نش ــر مؤمنان)علیه الس ــا امی ــه( ی ــول اکرم)صلی اهلل علیه وآل رس
کــه امامــان معصوم)علیهم الســام( همیشــه و صرفــاً بــه حکــم و فتــوا از جانــِب خویــش اکتفــا 
نکــرده ، بلکــه گاهــی نیــز بــه شــیوۀ محّدثــان، روایاتــی را از معصومــان پیشــین نقــل کرده انــد، 
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امــا ایــن قبیــل احادیــث نمی توانــد اشــکال فــوق را مخــدوش ســازد زیــرا بایــد دانســت:

ــا  ــب ب ــو و تخاط ــاِم گفتگ ــون مق ــی چ ــل موانع ــاب ها به دلی ــا و انتس ــه روایت ه این گون
مخالفــاِن مذهــب کــه حّجــت را تنهــا در ســخنان پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( و خلفــای خــود از 
جملــه امیــر مؤمنــان علی)علیه الســام( می پندارنــد صــادر شــده و بدیهــی اســت کــه چنیــن 
احتمالــی در فقــه رضــوی راه نخواهــد داشــت زیــرا بســیاری از احــکام فقــه رضــوی مخالــف 
ــا)ع(،  ــه امام رض ــوب ب ــه ر.ک: منس ــت)به عنواِن نمون ــّنت اس ــل س ــکام اه ــات اح ــا ضروری ب
1406ق)الــف(: »حــّي علــی خیرالعمــل در اذان و اقامــه«، ص96 ـ 97 ؛ »جــواز نــکاح متعــه«، 
ص232(. از دیگــر ســو، روایــات صــادر شــده از اهــل بیت)علیهم الســام( در مقــاِم تخاطــب و 
گفتگــو بــا مخالفــان، بــه پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( و امیــر مؤمنان)علیه الســام( و یــا یکــی از 
صحابــه کــه نــزد آنــان مقبولنــدـ  ماننــد جابــر، ابن عّبــاس و ابن مســعودـ  ُمســَند هســتند؛ اّمــا 
مرســات فقــه رضــوی غالبــاً بــه هیچ کــس منســوب نیســت و بــدون تردیــد، چنیــن روایاتــی، 

فایــده ای در مقــاِم گفتگــو بــا مخالفــان نخواهــد داشــت)ر.ک: چهارســوقی، بی تــا: 24(.

ب( اشــتمال فقــه رضــوی، بــر روایــات متعــارِض متّعــدد، بــدون بیــاِن روِش جمــع بیــن آنها و 
یــا اشــاره بــه دیــدگاهِ حــق؛ یــا بــدون اشــاره بــه جــواز اخــذ و عمــل بــه هــر کــدام از دو روایــت 
متعارض)=تخییــر( از بــاب تســلیم)نمونه را، ر.ک: منســوب بــه امــام رضــا)ع(، 1406ق)الف(: 95 

و 303 و 224(، از دیگــر شــواهد ایــن نظریّه اســت)حائری اصفهانــی، 1404ق: 312(.

ج( طــرح ســؤال هایی از جانــب مؤلّــف کتــاب کــه نشــان دهندۀ ناآگاهــی وی بــه اعتقــادات 
امامّیــه اســت و از شــأِن امــام معصوم)علیهم الســام( بســیار بعید و بلکــه غیرممکن اســت)ر.ک: 
منســوب بــه امام رضــا)ع(، 1406ق)الــف(:: 348 و 402(، از دیگــر شــواهد عــدم انتســاب کتــاب 

بــه امام معصــوم اســت)حائری اصفهانــی، 1404ق: 312(.

د( در جملــۀ »أروي عــن أبــي العالــم«، اضافه شــدِن ضمیــِر »ی« در واژۀ »أبــي«)= أروی عــن 
أب العالــم( یــا حــذف حــرف جــّر »عــن« پیــش از واژۀ »العالــم«)=أروی عــن أبــی عن العالــم( 
ــن،  ــایع اســت. همچنی ــارِ تْك نســخه، ش ــی در آث ــن تصحیفات ــوِد چنی ــل اســت و وج محتم
ــر خــاف ظاهرشــان ترجمــه و توجیــه  ــم« ب ــی واژه  هــاي »األب« و »العال ممکــن اســت معان
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شــود)همان: 312(.

هـــ( برخــی از احــکام فقــه رضــوی بــا ضروریــات و قطعیــات فقــه امامیــه و مســائلی از آن، 
ــف  ــان در دوره هــای تاریخــی مختلــف، مخال ــزرگ شــیعه و اجمــاع آن ــدگاه فقیهــان ب ــا دی ب
اســت. برخــی از مطالــب آن نیــز عــاوه بــر عــدم مناســبت بــا ضوابــط و قواعــد مذهــب، حتــی 
بــا قواعــد فقــه اهــل ســّنت نیــز ســازگار نیست)چهارســوقی، بی تــا: 20-25(. برخــی از ایــن 

احــکام عبارتنــد از:

1. حکــم صریــح در جــواز هــر یــك از َغســل)= شســتن( و َمســِح پــا در وضــو و عــدم بطــان 
وضــو بــا شســتن پــا ـ به جــای مســح ـ کــه از آن، اطــاق در حالت هــای عمــد و فراموشــی و 
حالت هــای اختیــار و اضطــرار فهمیــده می شود)منســوب بــه امام رضــا)ع(، 1406ق)الــف(: 79 
و 70(. حــال آنکــه، بطــاِن وضــو در صــورت شســتن پــاـ  حتــی در صــورت ســهوـ  ضــرورت و 
شــعار مذهــب فقهی شــیعه بــه شــمار آمده)شــریف مرتضــی، 1415ق: 111؛ نجفــی، 1404ق، 
ــی، 1407ق،  ــوی است)طوس ــر معن ــوع، دارای توات ــن موض ــه در ای ــات امامی ج2: 206( و روای
ــواب وضــو(؛  ــاب25 از اب ــی، 1409ق، ج1: 418، ب ــّر عامل ــه، 1415ق: 10؛ ح ج1: 62؛ ابن بابوی

بنابرایــن، چنیــن فتوایــی در فقــه رضــوی بــر خــاف روایــات امامّیــه اســت.

از دیگــر ســو، فقیهــان اهــل ســّنت نیــز مســح را از اختصاص هــای مذهــب شــیعه 
دانســته اند)عامه حلـّـی، 1982: 412(. بنابرایــن، حکــم بــه تخییــر بیــن َغســل و مســِح پــا در 
وضــو، بــا هیچ کــدام از مذاهــب اســامی ســازگار نیســت و بــه همیــن دلیــل، امــکان حمــل آن 

بــر تقّیــه نیــز وجــود نخواهــد داشــت.

2. بیــان عامــت تعییــن مقــدار آب کــّر، بــه شــیوۀ پرتــاب ســنگ در وســط محــّل اجتمــاع 
ــف(: 91(.  ــا)ع(، 1406ق)ال ــه امام رض ــوب ب ــه کناره ها)منس ــواج ب ــیدن ام ــر( و نرس آب)=غدی
ایــن عامــت، بــر خــاف اجماع فقیهــان امامیــه، نزدیــك بــه فتــوای ابوحنیفه)کاشــانی حنفی، 

1406ق، ج1: 72( و منتســب بــه ابوجعفــر شــلمغانی است)شــهید اّول، 1419ق، ج1: 82(.

3. جــواز نمــاز در پوســت میته)=حیــواِن مــرده( پــس از دبّاغــی؛ بــا ایــن  تعلیــل کــه دبّاغــِی 
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پوســِت حیــوان مــرده، طهــارت آن محســوب می شود)منســوب بــه امام رضــا)ع(، 1406ق)الف(: 
302(. بــدون تردیــد، جــوازِ نمــاز در پوســت میتــه پــس از دبّاغــی، بــر خــاف ضــرورت فقــه 
شــیعه و طهــارِت پوســت میتــه بــا دبّاغــی ـ هرچنــد بــا دیــدگاه ابــن ُجنیــد اســکافی موافــق 

اســت)ر.ک: مجلســی، 1410ق، ج77: 78( ـ بــا اجمــاع فقیهــان امامّیــه مخالــف اســت.

ــی و  ــرآن، برشــمردِن آن دو ســوره از ُرَق ــاس( از ق ــق و ن 4. نفــی »معّوذتین«)ســوره های فل
تعویــذات و بیــاِن عــدم کفایــت آن دو ســوره در نماز)منســوب بــه امام رضــا)ع(، 1406ق)الــف(: 
112 و 113(. ایــن مطلــب برخــاف روایــات صحیــح و ضــرورت مذهــب امامیــه اســت. در عالَم 
ــده  ــزارش ش ــّنی گ ــیعه و س ــدگاه ش ــا دی ــعود ب ــِت عبداهلل بن مس ــا مخالف ــز تنه ــامی نی اس
اســت. بــر ایــن اســاس، ایــن عبــارت برخــاِف دیــدگاه تمــام مذاهــب اســامي اســت)عامه 

ــدی، 1416ق، ج4: 41(. ــی، 1412ق، ج5: 96؛ هن حلّ

ــزاي  ــهو در اَج ــك و س ــکام ش ــۀ اح ــده در زمین ــی مطرح ش ــای فقه ــیاری از گزاره ه 5. بس
ــر  ــف(: 16ـ 18( ب ــام(، 1406ق)ال ــه امام رضا)علیه الس ــوب ب ــب یومّیه)منس ــای واج نمازه
خــاف قواعــد فقهــي مذهــب امامیــه اســت. در برخــی مــوارد نیــز کــه موافقــت ایــن احــکام با 
فتــاوای علی بن بابویــه، اســکافی و برخــی انگشت شــمار از فقیهــان امامیــه مشــاهده می شــود، 

ــد. ــاع به شــمار می آین ــف اجم ــاذ و مخال ــی ش دیدگاه

عامــه مجلســی هنــگام طــرح مباحث شــك و ســهو در نمــاز در بحاراألنــوار مخالفت بســیاری 
از روایــات فقــه رضــوی بــا دیــدگاه فقهــی امامیــه در این بــاره را بــا احتمــال جمــع بیــن روایات 
ــف  ــط مّؤل ــرت، توس ــات حض ــایر روای ــه و س ــات تقی ــام( در مقام ــادر از امام رضا)علیه الس ص
فقــه رضــوی توجیــه کــرده است)مجلســی، 1410ق، ج85: 217(. اّمــا از یــك ســو، دلیلــی بــر 
جمــع آوری فقــه رضــوی توّســط یکــی از راویــاِن امامیــه در دســت نیســت و از دیگــر ســو، ایــن 
بیــان بــا دیــدگاه عامــه مجلســی دربــارۀ مؤلـّـف کتــاب فقــه رضــوی منافــات دارد و عــدول وی 

از نظریــۀ تألیــف فقــه رضــوی توّســط شــخص امام رضا)علیه الســام( نیــز بعیــد اســت.

6. تقســیم نــکاح بــه چهــار گونــه، برشــمردن »نــکاح میــراث« به عنــوان قســم اّول و اشــتراط 
شــهادت دو شــاهد عــادل در آن)منســوب بــه امام رضــا)ع(، 1406ق)الــف(: 232(. بــدون تردید، 
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گزاره هــای مذکــور بــر خــاف اصــول و مســلّمات مذهــب امامیــه اســت.

7. تفصیــل در حکــم نــکاِح ُمتعــه و انحصــارِ جــوازِ آن در مــورد ضــرورت، و مــرد مســافر دور 
ــن  ــی در ای ــات قرآن ــه برخــی آی ــك ب ــان: 28(؛ و تمّس ــکاِح دائم)هم ــوان از ن ــواده و نات از خان

ــاق/1(.  ــره/229 و 173؛ ط زمینه)بق

8. امــر بــه فرایــادآوردِن خداونــد و پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( و یــاد و تصویــر یکــی از 
ــه امام رضــا)ع(،  ــاح نماز)منســوب ب ــدگان در افتت ــاِل دی ــان معصوم)علیهم الســام( در مق امام
1406ق)الــف(: 105(. ایــن روایــت کــه در بــاب نمازهــای واجــب طــرح شــده اســت، ناســازگار 
ــتحضار  ــزوم اس ــه در ل ــلك متصّوف ــا مس ــب ب ــام( متناس ــل بیت)علیهم الس ــب اه ــا مذه ب
ــده  ــرح نش ــری مط ــت دیگ ــچ روای ــت و در هی ــاز اس ــه آن در نم ــه ب ــد و توّج ــورت مرش ص

است)مجلســی،1410ق، ج81: 217(. 

2-3-3-2 پاسخ به اشکال ها:

الف( پاسخ به اشکال اّول، بر اساِس گزاره های ذیل روشن است:

ــه  ــام( ب ــان معصوم)علیهم الس ــراوان از امام ــاِت ف ــول تألیف ــدِم وص ــد، ع ــدوِن تردی 1. ب
ــع از اســتظهار و شــناخِت ســبکی خــاص در تألیفــات ایشــان خواهــد  نســل های آینــده، مان

بود)نــوری، 1417ق، ج1: 276(.

2. هیــچ دلیلــی بــر ممنوعیــت و عــدِم صّحــت تألیف کتاب توّســط امــام معصوم)علیه الســام( 
بــه ســبك روایــت مطالــِب کتــاب از معصومــاِن پیشــین اقامــه نشــده اســت و ناشــناخته بــودِن 
چنیــن ســبکی در امامــان پیشــین نیــز باعــث عــدم صّحــت آن توّســط امام رضا)علیه الســام( 

نخواهــد بــود زیــرا قطعــاً شــرایِط مختلــف و اغــراِض گوناگــون، در ســبِك تألیــف مؤثّر اســت. 

3. برخــاِف اّدعــای تألیــف بخــش غالــب کتــاب فقــه رضــوی بــه شــیوۀ روایــت بــا الفــاظ 
ــه نیســت. ــاب این گون ــاِت کت ــاِن غیرمعصــوم، بســیاری از روای راوی
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4. برخــی از نســخه های فقــه رضــوی1  مشــتمل بــر نــوادر احمدبن محّمدبــن عیســی اشــعری 
قمــی اســت. ایــن الحــاق باعــث شــده اســت کــه برخــی از روایــاِت واردشــده در برخــی نَُســِخ 
فقــه رضــوی بــه ســبك نقــل مســند بــا وســائط و به شــیوۀ رایــج محّدثــان و بــدوِن مناســبت 

ــا تألیــف کتــاب توّســط امــاِم معصوم)علیه الســام( به نظــر آیــد. ب

5. تبــّرک بــه نام هــای معصومــاِن قبــل و یــا انتســاب حدیــث بــه یکــی از ایشــان، بــه ایــن 
ســبب بــوده اســت کــه معصــوم قبــل، اّولیــن کســی بــوده کــه ایــن حکــم در کام وی وارد 
شــده یــا شــخص پرسشــگر درخواســت کــرده اســت کــه معصوم)علیه الســام( از امــاِم ســابق 
ــه  ــّص ب ــه انتســاب هاِی احــکام، منحصــر و مخت ــن، انگیزه هــای این گون ــد. بنابرای ــث کن حدی
ــه، 1376: 446، ح9؛ همــان،  ــود)ر.ک: ابن بابوی ــاِن مذهــب نخواهــد ب ــا مخالف ــام گفتگــو ب مق

1378، ج2: 53، ح204(. 

ــام  ــالۀ ام ــّدد دارد. رس ــی متع ــواهِد روای ــان، ش ــایر معصوم ــوم از س ــام معص ــت ام 6. روای
علی بن محّمــد هادی)علیه الســام( در رّد اهــل جبــر و تفویــض و اثبــات عــدل و منزلــۀٌ  
بین المنزلتیــن، کــه روایاتــی را از امــام صادق)علیه الســام( نقــل می فرماید)ابن شــعبه حّرانــی، 
1404ق: 460 و 467 و 468(  از آن قبیــل اســت. در پاســخ های مکتــوب امــام عصر)عــح( بــه 
برخــی ســؤال های بــزرگاِن امامیــه نیــز، گــزارِش اســتناد حضــرت بــه برخــی احادیــث امامــان 
معصــوم پیــش از خــود، بــا اســناد صحیــح در دســت است)طبرســی، 1403ق، ج2: 483ـ484 

و 487 و 491-490(.

7. کاربــرِد واژه هایــی ماننــد »العالــم« در روایــات فقــه رضــوی بــا مقــام تقّیــه ســازگار اســت. 
بنابرایــن، نمی تــوان ایــن الفــاظ را شــاهد تألیــف کتــاب توّســط راویــان غیرمعصــوم محســوب 

. د کر

8. اســتناد بــه برخــی از روایــات فقــه رضــوی، کــه به عنــوان نمونــه ای از مخالفــت بســیاری از 
احــکام ایــن کتــاب بــا ضروریــات مذهــب فقهــی اهــل ســّنت ذکــر شــده اســت)مانند حدیــث 

1. نسخۀ شمارۀ 2099 در کتابخانۀ آستان قدس رضوی؛ النوادر  اشعری در این نسخه از باب »فضل صوم شعبان« تا آخر نسخه را 
در بر می گیرد.
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نــکاح ُمتعــه( قابــل پذیــرش و اســتناد نیســت زیــرا اســتقرار و اســتحکام دیــدگاه فقهــی اهــل 
ســّنت در ایــن مســائل و تعییــِن حــدود معّیــن فقهــی در مقابــل دیــدگاه فقهــی امامیــه، در 
دوره هــای متأّخــر شــکل یافتــه اســت. به عنــواِن نمونــه، اصــل مشــروعّیِت متعــه، مســتند بــه 
روایاتــی در صحیحیــِن اهــل ســّنت است)نیشــابوری، بی تــا، ج2: 1022، ح1404؛ عســقانی، 

1379ق، ج9: 174، ح4827(.

ب( بــا توّجــه بــه صــدور روایــات عــاِج تعــارض در زمــان امــام صادق)علیه الســام( و شــهرت 
ایــن روایــات و شــناخت راویــان و فقیهــان نســبت بــه راه حــّل تعــارض اخبــار، تعلیــِم روِش 
ــا این حــال، در یکــی  ــوده اســت. ب ــر امام رضا)علیه الســام( واجــب نب ــث ب ــن احادی جمــع بی
ــةالتســلیم، ــنجه ــَذِم ــثاُِخ ــذهاألحادی ــأّیه ِ ــارت »وب ــا عب ــه رضــوي ب از بخش هــای فق
ــام رضــا)ع(،  ــه ام ــح شــده است)منســوب ب ــارض، تصری ــات متع ــِق جمــِع روای جــاَز« به طری

ــف(: 191(. 1406ق)ال

ج( در روایــات فراوانــي از مجامــع حدیثــي امامیــه، پرســش های معصومــان از معصومــان دیگر 
نقــل شــده اســت. از دیگــر ســو، عوالــم متعــّددي بــراي وجــود معصومان)علیهم الســام( ثابــت 
اســت. ایشــان در عوالــم وجــودي خویــش ـ حتــي در عالــم جســماني خــود ـ واســطۀ تمــام 
فیوضــات هســتند و بــه علــم حضوري، نســبت به وســاطِت خویــش عالمنــد. در برخــي از عوالم 
خــاص نیــز علــم حصولــي به تدریــج برایشــان ثابــت مي شــود و تجلـّـي عوالــم عالــي به واســطۀ 
این گونــه علــوم اســت. امــا قطعــاً ایــن دانــش حصولــی تدریجــی، نقــِص معصومــان محســوب 
نمي شــود زیــرا ثبــوت تدریجــی علــم حصولــي از خــواّص عالــم جســماني اســت. عــاوه بــر آن، 
اشــکالی بــر معصومان)علیهم الســام( از جهــت القــا و طــرح ســؤال به ســبب اســتفاده و فهــِم 

دیگــران متصــّور نخواهــد بود. 

ــن« از واژۀ  ــذف »ع ــال ح ــا احتم ــي« ی ــدِن »ي« در واژۀ »أب ــال اضافه ش ــارۀ احتم د( درب
»العالــم« در عبــارت »أروي عــن أبــي العالــم« بایــد دانســت: کاربــرِد تعبیــر »أب العالــم« دربــارۀ 
امــام معصوم)علیه الســام( در روایــات، معهــود و شناخته شــده نیســت و از ســوي دیگــر، اصــل 

بــر عــدِم حــذف اســت. 
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هـــ( ایــن احتمــال کــه عبــارت »قــد أمرنــي أبــي« ادامــه و پایــاِن عبــارت »ُرِويفــيَخبَــٍر
آخــَربِمثلــه...« در روایــت پیشــین باشــد1، احتمالــي بــس بعیــد و بلکــه منفــی اســت زیــرا 
واژۀ »أبــي« در اینجــا نیــز بــه ســیاِق اســتعمال ایــن واژه در ســایر بخش هــای کتــاب اســت و 
همــۀ ایــن تعابیــر از مؤلـّـف یــا اماکننــدۀ کتــاب یــا از امامــي واحــد اســت کــه مؤلـّـف، تمــام 
ایــن تعابیــر را از وي نقــل کــرده اســت و هیچ گونــه خصوصیتــي در ایــن مــورد خــاص متصــّور 
ــز ســازد. همچنیــن، از آنجاکــه در  ــی« متمای نیســت کــه آن را از ســایر اســتعماالت واژۀ »أب
برخــي مــوارد، وصــف »العالــم علیه الســام« آمــده اســت، پــس بــه ناگزیــر بایــد گوینــدۀ ایــن 
کام را فرزنــد امــاِم معصــوم به شــمار آورد و همــو بــوده کــه پــدر معصومــش را غســل مّیــت 
داده اســت و قطعــاً به دلیــل لــزوم غســل مّیــت معصــوم بــه دســت معصــوم خــود گوینــده نیــز، 
امــاِم معصــوم بــوده اســت. البتــه، بایــد توّجــه داشــت کــه ایــن بیــان، مســتلزِم تألیــف کتــاب 

بــه قلــم یــا بــه امــاي امــام معصوم)علیه الســام( نخواهــد بــود. 

همچنیــن، ایــن احتمــال کــه فضیلــت و کرامــِت اشاره شــده بــرای مؤلـّـف در عبــارت »َفَتَطّوَل 
علینــا« بــه اعتبــارِ امــر بــه اعطــای خمــس باشــد، مخالــِف ظاهــِر ســیاق اســت زیــرا عرفــاً 

امتنــان بــا توســعه مناســبت و ســازگاری دارد، نــه بــا تضییــق.

ــات مذهــب امامیــه  ــا ضروری ــف ب ــا برخــی احــکام فقــه رضــوي کــه مخال و( در مواجهــه ب
ــت: ــه اس ــایاِن توّج ــرح و ش ــی مط ــم و اساس ــۀ مه ــد نکت ــد، چن ــر می آین به نظ

1. مخالفــت ایــن احــکام بــا ضــرورت مذهــب، پــس از اســتقرار و تحکیــم فتــاواي امامیــه و 
مدرســۀ فقهــي شــیعه و پــس از اســتحکام اســتظهارات روایي، آشــکار گردیــده اســت. بنابراین، 
مخالفــت ایــن احــکام بــا »شــهرِت فتوایــي« اســت کــه در دوره هــاي متأّخــر انعقاد یافته اســت، 
نــه پیــش از آن. به عنــوان نمونــه، مي تــوان بــه روایــت تشــّهد در هــر رکعــت از نمــاز اشــاره 
کرد)کلینــي، 1407ق، ج3: 381، ح3؛ طوســي، 1407ق، ج3: 270، ح779( کــه مخالفــت آن بــا 

ُمبَِألِْفِدْرَهٍمبَِعَشَرِةآاَلِفِدْرَهٍمأَْو ْرنِيبِِهَوأَنَاأَْربَُحَکفَیَبِیُعُهَحبََّةلُْؤلٍُؤتَُقوَّ َُّهُسئَِلَعْنَرُجٍللَُهَدیٌْنقَْدَوَجَبفَیَُقوُلأَخِّ 1.»أَْرِويأَن
بِِعْشِریَنأَلَْف،فََقاَل:البَْأَس.َوُرِويَفِيَخبٍَرآَخَربِِمْثلِِهالبَْأس.

وقَدأَمَرنيأبيعلیهالسام،فََفعلُتمثَلهذا«)منسوببهامامرضا)ع(،1406ق)الف(:258-257(.
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شــهرِت فتوایــی شــیعه، پــس از اســتحکام مدرســۀ فقهــی شــیعه مشــّخص و واضح شده اســت.

ــه، وجــوِد  ــه«، وجــود دارد. البت ــر اســاس »تقّی ــن احــکام ب 2. احتمــال صــدورِ برخــي از ای
برخــي از روایــات مخالــف مذهــب در فقــه رضــوي، ماننــد حدیثــي کــه تفصیــل در جــواز نکاح 
ــا مقــاِم تقّیــه ســازگار نیســت زیــرا حکــم تقّیــه ای بــه  ُمتعــه را مطــرح مي ســازد، چنــدان ب
ــه تفاصیــل و براهیــن کــه موجــب القــای اذهــاِن برخــي مــردم در شــبهه می گــردد،  این گون

نیازمنــد نخواهــد بــود.

3. در روایــت نــکاح متعــه، ســیاق و چینــش عبــارت بــا فتــاواي اهــل ســّنت مناســبت دارد، 
،مــا کــه صــدورِ تقیــه ای آن را بعیــد می ســازد. بنابرایــن، بعیــد نیســت کــه عبــارت»یــابُنَــيَّ
المتعــةإالّعنــداالضطــراروالضــرورةللمضطــّر« در ایــن روایــت، از امــام معصــوم باشــد و بــر 
نفــي اســتحباِب ُمتعــه در غیــر مــورد اضطــرار داللــت مي کنــد، ولــی در میــان ســایر عبــارات 

قــرار گرفتــه اســت. 

ــان  ــي از امام ــر یک ــاد و تصوی ــادآوردِن ی ــه فرای ــده ب ــث امرکنن ــد حدی ــري مانن ز( اوام
ــاءالوســیله« و  ــاب »ابتغ معصوم)علیهم الســام( در مقــاِل دیــدگان، هنــگام افتتــاح نمــاز، از ب
ــت. ــد داش ــب نخواه ــا مذه ــازگاري ب ــد و ناس ــه بُع ــت)مائده/ 35( و هیچ گون ــل« اس »توّس

2-3-4  بازانديشی درونْ متنی در نظريۀ تألیف کتاب توّسط امام رضا)علیه السالم( 

ــواب« از  ــمبالث علیه ــنَّ ــۀ »وم ــا جمل ــداهللعلیّبنموســیالرضا« ت ــولعب ــارت »یق ــف( عب ال
صفحــۀ آغازیــِن نســخۀ اصــل کتــاب بــوده است«)منســوب بــه امام رضــا)ع(، 1406ق)الــف(: 
65( اّمــا قطعــاً صفحــۀ بعــد، جــدا شــده و پــس از آن، عبــارت »لکنّهــاالَحنیفیّــة1،التــیقــاَل
اهللُتَعالــیلِنَبیـّـه)ص(:واتّبـَـَعِمّلــَةإبراهیــَمَحنیفًا)نســاء/125(وهــيعشــرةُســنَن،َخمســةفــي
الــرأَسوَخمَســةفــيالَجَسِد...«)منســوب بــه امام رضــا)ع(، 1406ق)الــف(: 66( آمــده اســت کــه 
هیچ گونــه ارتباطــی بــا جمــات قبــل نــدارد زیــرا عبــارت اّول دربــارۀ توحیــد و معرفــت اســت 

و عبــارت دوم، مقّدمــات بــاب وضــو را مطــرح می کنــد.

1.درنسخه ایدیگر:ثّمَمّکنَهمِمَنالَحنیفیّة.
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در چگونگــی ایــن تفــاوِت محتوایــی در عبــارات و اوراق، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه بــرگ 
ــه  ــت ک ــوده اس ــام( ب ــای امام رضا)علیه الس ــا ام ــط ی ــخۀ خ ــی از نس ــخه، ورق ــِت نس نخس
ــه رضــوی  ــن ورق از نســخۀ فق ــّرق شــده اســت. اّولی ــر متف ــی دیگ ــن اوراق کتاب اوراق آن بی
ــا ــر »لکنّه ــا تعبی ــاب دوم ب ــطر از اوراق کت ــن س ــد و اّولی ــه می یاب ــواب« خاتم ــا واژۀ »بالث ب
حنیفیــة« آغــاز می شــود؛ اّمــا صّحافــاِن ایــن کتــاب، بــدون دّقــت و التفــات بــه عــدم ارتبــاط 
ــا  ــته و یکج ــام( پنداش ــرای امام رضا)علیه الس ــد ب ــی واح ــاد اوراق، آن را کتاب ــب و اتّح مطال

جمــع نموده اند)صدرکاظمــی، 1380: 99ـ100(.

از جملــه شــواهِد تمایــز صفحــۀ اّول کتــاب از بقیــۀ صفحــات نســخه، آن اســت کــه پــس 
ــد  ــارت »فق ــا عب ــف(: 66( ب ــه امام رضــا)ع(، 1406ق)ال از ذکــر مســتّحبات ده گانه)منســوب ب
ــا  ــه مطلبــی کــه قبــًا مطــرح شــده اســت ارجــاع می دهــد، اّم ــه لــك« ب ــَت مــا وصفُت َعلِم
آن مطلــب در نســخۀ در دســت، موجــود نیســت. بنابرایــن، هرچنــد می تــوان جملــۀ »یقــوُل
عبــُداهللِعلیِبنموســی« را کام مؤلّــف ـ یعنــی امام رضا)علیه الســام( ـ دانســت، ولــی 

ــر تألیــف تمــام کتــاب توّســط حضــرت محســوب شــود. ــد قرینــه ب نمی توان

بــر ایــن اســاس، کتابــی کــه اکنــون بــا عنــوان فقــه رضــوي یــا فقــه   الرضا)علیه الســام( در 
دســت اســت، کتابــي یگانــه بــا مؤلّفــي واحــد نیســت کــه بتــوان احتمــال انتســاِب آن بــه تنها 
یــك مؤلّــف را مطــرح ســاخت. ایــن کتــاب، بــا اختــاِل ترتیــب مواجــه اســت و ایــن خــود، 
ــي و  ــب، از پراکندگ ــاِل ترتی ــن اخت ــد و ای ــمار مي آی ــاب به ش ــدت کت ــدم وح ــواهد ع از ش
اختــاط اوراِق کتاب هــای متعــّدد حاصــل شــده اســت و گمــان نمــي رود کــه مؤلـّـف کتــاب، 
ــات نماز)همــان: 78(؛  ــي را پــس از احــکام اوق ــه: احــکام تخلّ ــوان نمون هــر کــه باشــد، به عن
احــکام حیــض، اســتحاضه و نفــاس را بعــد از اعتــکاف و قبــل از بــاب زکات)همــان: 191( و باب 
لبــاس نمازگــزار را در بیــِن بــاب صناعــات و بــاب عتــق و تدبیــر و مکاتبــۀ عبــد و مــوال درج 
نماید)همــان: 302(. البتــه هرچنــد احتمــال حصــوِل تقــّدم و تأّخــر ابــواب پــس از پراکندگــي 
ــان نیــز وجــود دارد، امــا آنچــه عــدِم وحــدت را اثبــات مي کنــد، بیــان و  اوراق به دســِت وّراق

اســتداللي اســت کــه طــرح و تبییــن شــد.
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بنابرایــن، خــّط حضــرت رضا)علیه الســام( کــه بــر نســخۀ دســتیاب موجــود بــوده بــا صفحــۀ 
ــن،  ــر دارد. همچنی ــات دیگ ــاوت از صفح ــی متف ــه، مؤلّف ــن صفح ــت و ای ــط اس اّول آن مرتب
مواضــع دیگــری که خــّط امام)علیه الســام( بــر آن ذکــر گردیــده است)مجلســی اّول، 1414ق، 
ــه  ــف فق ــر تألی ــی ب ــاب، مبن ــّرِف کت ــده و مع ــین، یابن ــح قاضــی امیرحس ج1: 613( و تصری
ــی  ــه کتاب ــر ب ــی، 1410ق، ج1: 11( ناظ ــام()ر.ک: مجلس ــط امام رضا)علیه الس ــوی توّس رض
ــا نســخۀ الحاق شــده  ــاز می شــود و ارتباطــی ب ــداهلل...« آغ ــولعب ــارت »یق ــا عب ــه ب اســت ک
نخواهــد داشــت و موافقــت تاریــخ ایــن کتــاب بــا عصــر امام رضا)علیه الســام( نیــز بــر همــان 
نســخۀ امام)علیه الســام( حمــل می شــود. قــدر متیّقــن ایــن اســت کــه خــط پشــت کتــاِب 
واصل شــده بــه قاضــی امیرحســین و تصریــح بــه نــام کتــاب به عنــوان »فقــه رضــوی« نیــز بــه 
همیــن بخــش از کتــاب ارتبــاط دارد زیــراـ  بنــا بــر ارادۀ نام گــذاری کّل کتــاب بــه عنــواِن فقــه 
رضــویـ  اّطاعــی از میــزان اّطــاع فّنــی و خبرویـّـت کاتــب عنــوان بــر پشــت کتاب، در دســت 
نیســت و ایــن احتمــال وجــود دارد کــه کاتــِب عنــوان، از جملــه ناســخان یــا وّراقــان غیرماهر و 
ناآشــنا بــه فــّن کتاب شناســی بــوده و بــه محــِض مشــاهدۀ عبــارت »یقــوُلعبــُداهلل...« و قراینی 

ماننــد آن، دچــار اشــتباه شــده اســت.

ــا امــای  ــم ی ــه قل ــاب ب ــف کت ــر تألی ــت صریحشــان ب ــه دالل ــن، ک ــی مت ــِن داخل ب( قرای
امام رضا)علیه الســام( اّدعــا گردیــده و بــر همیــن اســاس، انحصــار تألیــف فقــه رضــوی، تنهــا 
ــده، مخــدوش  ــا جعــل کتــاب اّدعــا گردی ــم امام)علیه الســام( ی ــه قل در دو صــورِت تألیــف ب

هســتند. ایــن قرایــن عبارتنــد از:

ــف  ــتلزم تألی ــت، مس ــام( اس ــام معصوم)علیه الس ــد کام  ام ــم« هرچن ــر »أبي العال 1. تعبی
کتــاب بــه دســت امــام یــا بــه امــای ایشــان نخواهــد بــود زیــرا در کتــب روایــی، درِج روایــت 
بــا عیــن الفــاِظ مذکــور در ســند، امــری شــایع و رایــج اســت. همچنیــن، اختصــاص و انحصــاِر 
ظهــورِ کلمــۀ »العالــم« در امــام موسی بن جعفر)علیهما الســام(ـ  هنــگام کاربــرِد مطلــقـ  دارای 
ــی  ــر عــدم انحصــار شــهادت می دهد)مازندران وضــوح نیســت و جســتجو در اســناد روایــی، ب

ــری، 1416ق، ج1: 251(. حائ
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 از دیگــر ســو، جملــۀ »روي َعــن أبی عبداهلل)علیه الســام(« بــر اینکــه راوی قطعــاً و منحصــراً 
ــام  ــاِت ام ــرا روای ــت زی ــد داش ــی نخواه ــه داللت ــد، هیچ گون ــام( باش ــام کاظم)علیه الس ام
صادق)علیه الســام( تنهــا به واســطۀ امــام کاظم)علیه الســام( نقــل نشــده و راویــان دیگــر نیــز 

ــی، 1404ق: 312(. ــری اصفهان ــراوان نقــل کرده اند)حائ ــث ف از آن حضــرت احادی

2. ســبِك درِج روایــت بــا عیــن الفــاظ مذکــور، عــاوه بــر »الفــاِظ اســناد« در »متــِن حدیث« 
ــِف  ــه مؤلّ ــت ک ــد داش ــود نخواه ــدی وج ــه بُع ــن، هیچ گون ــت. بنابرای ــته اس ــز رواج داش نی
غیرمعصــوم، ســخناِن معصومان)علیهم الســام( چــون »هــذاِمّمــانـُـداِوُمبــهنحــنمعاشــَرأهــَل
البیت)علیهمالسام(«)منســوب بــه امام رضــا)ع(، 1406ق)الــف(: 402(، »فتََطــّوَلَعلینــابِذلــک،
نــاأمیُرالمؤمنین)علیهالســام(«، جملــۀ  امتنانــًاِمنــهورحمًة«)همــان: 293( و »ُضــِرَبفیهــاَجدُّ
»یقــوُلعبــُداهللِعلیِبــنموســی«)همان: 83( را کــه جــزء متــِن روایــت بــوده اســت، در کتــاب 

خویــش وارد کــرده باشــد. 

مطــرح  را  دیگــري  احتمــاالت  جمله هــا  این گونــه  در  صاحب نظــران  برخــي  البتــه 
ــۀ تألیــف فقــه رضــوی توّســط  ــرای اثبــات نظری ــه آن جمــات را ب ــا استشــهاد ب ــد ت کرده ان

امام رضا)علیه الســام( نقــض  کنــد. ایــن احتمــاالت عبارتنــد از:

 احتمــال اّول: این گونــه جمــات، ادامــۀ پایانــِی روایــت پیشــیِن مذکــور در کتــاب می باشــند 
کــه بــه تصریــح از امــام معصــوم نقل شــده اســت1. 

احتمــال دوم: در صــورت پذیــرش آن جمــات به عنــوان کام مؤلـّـِف کتــاب نیز، عبــاراِت مذکور 
تنهــا به عنــوان شــاهدي بــر »علــوی« و »هاشــمی« بــودن مؤلـّـفـ  و نــه امــام معصــوم بــودن وي 
ـ محســوب مي شــود زیــرا »تطــّول« و »امتنــان«، به دلیــل اســتحقاق خمــس بــر او نیــز تحّقــق 

نــا« بــر ســّیدبودِن گوینــده، واضــح اســت. مي یابــد2؛ و داللــت عبــارت »ُضــِرَبفیهــاَجدُّ

1.بهعنواِننمونه،ر.ك:وکانأبوعبداهلل)ع(یقول:إذصاَمالرجُلثاثةوعشرینمنشهررمضانجازلهأنیذهبویجيءفيأسفاره؛
ناأمیرالمؤمنین)ص(،ویُستحّبفیهاالغسُل)منسوببهامامرضا)ع(، ولیلةتسععشرةمنشهررمضان،هياللیلُةالتيُضِربفیهاجدُّ

1406ق)الف(:83(.
ُسوِلَولِِذيالُْقْربی«)انفال/41(إلیآخراآلیة،فتطّولعلینا هلِلُِخُمَسُهَولِلرَّ َّماَغنِْمتُْمِمْنَشيٍْءفََأنَّ 2.وقالجّلوعا:»َواْعَلُمواأَن

بذلک،امتنانًامنهورحمًة.
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ــادق  ــز ص ــس« نی ــای خم ــه اعط ــر ب ــارِ »ام ــه اعتب ــان، ب ــّول و امتن ــوم: تط ــال س احتم
.)312 1404ق:  اصفهانــی،  اســت)حائری 

 امــا ایــن احتمــاالت مخــدوش و غیرقابــل پذیــرش اســت؛ زیــرا قطعــاً بــر اســاِس آنچــه دربارۀ 
ســبِك درِج روایــت بــا عیــن »الفــاِظ اســناد« و » الفــاِظ متــِن حدیــث«، تبییــن شــد و نیــز از 
آنجاکــه ایــن اّدعــا بــر خــاف ظاهــر مجمــوع عبــارات اســت، هیچ گونــه نیــازِ الزامــي بــه تکلّف 
ــه به عنــوان ادامــۀ روایــت پیشــین و علــوي دانســتن مؤلّــف،  ــراردادن آن جمل ــم در ق و تحّک

وجــود نخواهــد داشــت.

ــر انتســاب آن  ــی ب ــه داللت ــر آنک ــاوه ب ــول«ع ــننق ــانح ــد »فأّم ــی مانن 3. در عبارات
ــز  ــِف غیرمعصــوم نی ــط مؤلّ ــاظ معصــوم توّس ــل الف ــه نق ــدارد و بلک ــود ن ــف وج ــه مؤلّ ب
محتمــل اســت، دلیــل بــر معصومّیــِت »گوینــده« نیــز نخواهــد بــود؛ زیــرا ممکــن اســت 
ــه را نقــل  ــا غیرمعصــوم  و مذهــب فقهــی امامی ــار معصــوم ی ــر معصــوم، گفت ــِف غی مؤلّ

کرده باشــد.

ــکام  ــدوِر اح ــأِن ص ــده، ش ــف و گوین ــه مؤلّ ــه ب ــک« ک ــولذل ــِد»أق ــری مانن 4. تعابی
ــد  ــت مانن ــان روای ــش از آن در هم ــارت پی ــِح عب ــان و توضی ــد بی ــد، هرچن می بخش
تعبیــر »أروي« است)منســوب بــه امام رضــا)ع(، 1406ق)الــف(: 386(1  و از ســوی 
ــچ  ــد ـ هی ــوم نباش ــر معص ــف ـ اگ ــط مؤلّ ــود، توّس ــه خ ــت ب ــن روای ــاِب ای ــر، انتس دیگ
توجیــه منطقــی نــدارد، اّمــا چنان کــه گذشــت و بــا توّجــه بــه شــیوۀ رایــج و شــایع بیــن 
ــف باشــد،  ــا کام مؤلّ ــن تعبیره ــر اینکــه ای ــرش ب ــل پذی ــی واضــح و قاب ــان، دلیل محّدث
ــکام  ــل اح ــوارد نق ــد م ــوارد ـ مانن ــایر م ــه س ــتناد ب ــخ، اس ــن پاس ــا ای ــدارد. ب ــود ن وج
ــم  ــه قل ــاب ب ــف کت ــات تألی ــراي اثب ــان ـ ب ــام( از پدرش ــط امام)علیه الس ــرعی توّس ش

ــود.  ــض می ش ــز نق ــام( نی امام)علیه الس

1.و»أروي:«أّناهلَلتباركوتعالیأسَقَطعِنالمؤمنماالیعلموماالیتعمدوالنسیانوالسهووالغلطومااستکرهعلیهومااتّقیفیه
وماالیُطیق؛»أقوُلذلک«.
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نتیجه

آنچــه در ایــن پژوهــش مــورد واکاوی قــرار گرفــت، مجموعــه ای از دالیــل، قرایــن و شــواهد 
ــم  ــه قل ــوی ب ــه رض ــف فق ــۀ تألی ــرش نظری ــتنِد پذی ــوان مس ــد به عن ــه می توان ــت ک اس
ــار  ــه در آث ــا ک ــن گزاره ه ــن ای ــع و تبیی ــس از تجمی ــد. پ ــمار آی ــام( به ش امام رضا)علیه الس
متعــّدد فقهــی و حدیثــی امامیــه پراکنده انــد، بــه ســبکی بدیــع و در بازاندیشــِی انتقــادی ایــن 

ــد:  ــت می آی ــر به دس ــج زی ــواهد، نتای ــن و ش قرای

- کتــاب روایــيـ  فتوایــي منســوب بــه امــام علي بن موســي الرضا)علیهما الســام( کــه اکنــون 
در دســت اســت و فقــه رضــوي یــا فقــه الرضــا نامیــده مي شــود، کتابــي یگانــه بــا مؤلّفــي واحد 
نیســت بلکــه بخشــي از آن، بــه تصریــح محــّدِث موثـّـق قاضــی سیدامیرحســین، قطعــاً تألیــف 
بــه خــّط یــا امــای حضــرت رضا)علیه الســام( اســت و بخش هــای دیگــر، بــر اســاس اختــاِل 
ترتیــِب واضــح و ســایر شــواهِد درون متنــی، پــس از اختــاط اوراق بــه ایــن کتــاب ضمیمــه 

شــده اســت.

- هرچنــد گــزارش تاریخــی مشــهور از دســتیابی فقهیــان امامیــه بــه کتــاب فقــه رضــوی بــه 
دوراِن موالمحمدتقــی مجلسی)مجلســی اّول( بازمی گــردد، امــا بــر اســاِس برخــی گزارش هــای 
ــاب را در روزگاری پیــش از  ــن کت ــه ای ــع علمــی شــیعه ب ــوان دســتیابی مجام ــّدم، می ت متق

مجلســی اّول دانســت.

ــم حضــرت  ــه قل ــه رضــوی ب ــف فق ــۀ تألی ــی نظری ــد شــواهد تاریخــی و درون متن - هرچن
ــای  ــایر ایراده ــا س ــدوش را دارد، ام ــکال های مخ ــی اش ــّل برخ ــی ح ــام( توانای رضا)علیه الس
ایــن ادلـّـه و شــواهد و نیــز اشــکال های شــواهد فهرســتی کــه از نــگاه طرفــداراِن ایــن نظریــه 

مغفــول مانــده اســت، از قــدرت کافــی بــرای نقــض نظریــه برخوردارنــد.

- شــواهد تاریخــی نظریــه، بــه ِصــرِف ماحظــۀ ظاهــر برخــي از تصریحــات منــدرج بــر نَُســخ 
خطــی و عبارت هــای کتــاب، و توّجــه بــه برخــي قرایــن درون متنــي، و بــدون تأّمــل و دّقــت در 

جمیــع مطالــب فقــه رضــوي نشــأت گرفته باشــد.
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- برخــی تعبیرهــای موجــود در کتــاب و شــواهد داخلــی متــن، هرچنــد کام امــام 
ــان  ــای ایش ــه ام ــا ب ــام ی ــت ام ــاب به دس ــف کت ــتلزم تألی ــت، مس ــام( اس معصوم)علیه الس
نخواهــد بــود زیــرا در کتاب هــای روایــی، درِج روایــت بــا عیــن الفــاِظ مذکــور در ســند و متــن، 

ــج اســت. امــری شــایع و رای
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منابع و مآخذ

ـقرآنکریم.
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ـابنداودحّلی،حسنبنعلی.)1383ق(.الرجال.چاپاول.تهران:دانشگاهتهران.
ـابنشعبهحّرانی،حسنبنعلی.)1404ق(.تحفالعقول.چاپدوم.قم:جامعهمدرسین.

ـابنطاووسحّلی،سیدعلیبنموسی.)1411ق(.مهجالدعوات.چاپاول.قم:دارالذخائر.
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ـامین،سیدمحسن.)1403ق(.أعیانالشیعه.چاپاول.بیروت:دارالتعارفللمطبوعات.
ـانصاری،مرتضی.)1428ق(.فرائداالصول.چاپنهم.قم:مجمعالفکراالسامی.

ـبحرالعلوم،سیدمحمدمهدي.)بيتا(.الفوائداالُصولیه.بيجا.بينا.
ـچهارسوقیخوانساری،محمدهاشم.)بیتا(.رسالهفیتحقیقحالکتابفقهالرضا)ع(.بیجا.بینا.

ـحائریاصفهانی،محمدحسین.)1404ق(.الفصولالغرویه.چاپاول.قم:داراالحیاءالعلوماالسامیه.
ـحّرعاملی،محمدبنحسن.)1409ق(.وسائلالشیعه.چاپاول.قم:مؤسسهآلالبیت)ع(.

ــــــــــــــــــ.)بيتا(.أملاآلمل.بغداد:مکتبهاالندلس. ــ
ـخوانساری،محمدباقر.)1390ق(.روضاتالجنّات.چاپاول.قم:اسماعیلیان.

ـرازی،منتجبالدین.)1366(.الفهرست.چاپاول.قم:کتابخانهآیتاهللمرعشینجفی.
ـشریفمرتضی،علیبنحسین.)1415ق(.االنتصارفیانفراداتاالمامیه.چاپاول.قم:جامعهمدرسین.

ـشهیداّول،محمدبنمکی.)1419ق(.ذکریالشیعهفیأحکامالشریعه.چاپاول.قم:مؤسسهآلالبیت)ع(.
ـصدرکاظمی،سیدحسن.)1380(.فصلالقضاءفیالکتابالمشتهربفقهالرضا)ع(.چاپشدهضمن»الرسائلاالربعه

عشره«.قم:جامعهمدّرسین.



60

سال ششم، شماره 24، زمستان 1397فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی 

ـصّفار،محمدبنحسن.)1404ق(.بصائرالدرجات.چاپدوم.قم:کتابخانهآیتاهللمرعشینجفی.
ـطبرسی،احمدبنعلی.)1403ق(.االحتجاج.چاپاول.مشهد:نشرمرتضی.

ـطوسی،محمدبنحسن.)1390ق(.االستبصارفیمااختلفمناألخبار.چاپاول.تهران:دارالکتباالسامیه.
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ـــــــــــــــــ.)بیتا(.الفهرست.نجف:المکتبهالرضویه. ــ
ـــــــــــــــــ.)1407ق(.تهذیباألحکام.چاپاول.تهران:دارالکتباالسامیه. ــ
ـطهرانی،آقابزرگ.)1403ق(.الذریعةإلیتصانیفالشیعه.چاپسوم.بیروت:داراألضواء.

ـعسقانی،احمدبنعلیبنحجر.)1379ق(.فتحالباریفیشرحصحیحالبخاری.بیروت:دارالمعرفه.
ـعّامهحّلی،حسنبنیوسف.)1412ق(.منتهیالمطلب.چاپاول.مشهد:مجمعالبحوثاالسامیه.

ـــــــــــــــــــــ.)1982م(.نهجالحّقوکشفالصدق.چاپاول.بیروت:دارالکتباللبنانی. ــ
ـــــــــــــــــــــ.)1381ق(.خاصةاألقوال)رجالعامه(.چاپدوم.نجف:منشوراتالمطبعهالحیدریه. ــ

ـکاشانیحنفی،ابوبکربنمسعود.)1406ق(.بدایعالصنایع.بیروت:دارالکتبالعلمیه.
ـکّشی،محمدبنعمر.)1409ق(.اختیارمعرفةالرجال.مشهد:دانشگاهمشهد.

ـکلینی،محمدبنیعقوب.)1407ق(.الکافی.چاپچهارم.تهران:دارالکتباالسامیه.
ـمازندرانیحائری،محمد.)1416ق(.منتهیالمقال.چاپاول.قم:مؤسسهآلالبیت)ع(.

ـمازندرانی،ابنشهرآشوب.)1380(.معالمالعلماء.چاپاول.نجف:منشوراتالمطبعهالحیدریه.
ـمجاهدطباطبایی،سیدمحمد.)1296ق(.مفاتیحاالُصول.چاپاول.قم:مؤسسهآلالبیت)ع(.

ـمجلسیاّول،موالمحمدتقی.)1406ق(.روضةالمتقین.چاپدوم.قم:مؤسسهکوشانپور.
ـــــــــــــــــــــ.)1411ق(.لوامعصاحبقرانی.چاپدوم.قم:اسماعیلیان. ــ
ـمجلسی،محمدباقر.)1410ق(.بحاراألنوار.چاپاول.بیروت:مؤسسهالطبعوالنشر.

ـمشکینیاردبیلی،ابوالحسن.)1411ق(.وجیزهفیعلمالرجال.چاپاول.بیروت:مؤسسهاألعلمیللمطبوعات.
ـنجاشی،احمدبنعلی.)1407ق(.الفهرست.قم:جامعهمدّرسین.

ـنجفی،محمدحسن.)1404ق(.جواهرالکامفیشرحشرایعاالسام.چاپهفتم.بیروت:دارإحیاءالتراثالعربی.
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ـنیشابوری،مسلمبنحّجاج.)بیتا(.الصحیح.بیروت:داراالحیاءالتراثالعربی.

ـهندی،محمدبنحسن.)1412ق(.کشفاللثامواالبهامعنقواعداألحکام.چاپاول.قم:جامعهمدرسین.


