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Abstract
The method of the Shi'ite and Sunnite Hadith scholars is to quote the narrations by
naming the chain of transmitters. In the meantime, Sheikh Sadouq, one of the most
prominent Shi'ite Hadith scholars, has reported the narrations in his book "Man lā
yaḥḍuruhu-l-faqīh” with incomplete chain of transmitters (mursal). Although, later
on, he tried to respond to the assumed critics with writing a "Mashikha", his
Mursalāt that have been quoted without mentioning their narrators with such words
like "qāla" or "ruviyah", has been controversial among the scholars. Those who
believed in the authenticity of the sanad of the narrative abandoned all the hadiths of
Sadouq without the narrator and those who believed in the authenticity of the issuing
of the narrations considered them authentic. In the meantime, Imam Khomeini took
a moderate view. The findings of this study indicated that from Imam Khomeini's
point of view, firstly, only dogmatic Mursalāt of Sheikh Sadouq with the word
"qāla" are authentic. Secondly, Sadouq is not only a Hadith scholar, but also is a
scholar superior to Najjashi and Tousi. Therefore, his dogmatic Mursalāt indicate
that the narrators removed from the sanad are authentic. Thirdly, Sadouq is not a
mujtahid in its conventional meaning among the scholars of the principles of
jurisprudence specifically the later ones. Therefore, he has not quoted the dogmatic
mursalāt with guess and speculation. Fourthly, the dogmatic mursalāt of Sheikh
Sadouq counterweights that of Ibn Abi 'Umayr. Fifth, not only his mursalāt are
equal to his Masānid, but also they are preferred to them.
Keywords: Sheikh Sadouq, Dogmatic Mursalāt, Speculative Mursalāt, Imam
Khomeini, Views.
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بررسی دیدگاه امام خمینی دربارۀ مرسالت فقهی شیخ صدوق
*

رسول محمدجعفری ، 3مجید زیدی جودکی

9

 .1استادیار ،گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک ،اراک ،ایران
(تاریخ دریافت1931/11/12 :؛ تاریخ پذیرش)1932/19/23 :

چكیده
شیوۀ محدثان فریقین ،نقل روایات با ذکر سلسلۀ سند است .در این بین ،شیخ صدوق از برجستهترین محدثان شیعه ،در
«کتا

من تیحضره الفقیه» ،روایات را بدون سند و بهصورت مرسل گزارش کردهاناد .وی اگرچاه بعادها باا نگاشاتن

«مشیخه» ،در صدد رفع اشکال مقدر برآمد ،مرس تی که بدون ذکر راوی گاه با واۀۀ «قَالَ» و گاه با واۀۀ «رُوِیَ» نقل کرده
بود ،محل مناقشۀ عالمان شد .قائ ن به وثوق سند روایت (سندگراها) همۀ منقوتت بدون راوی صادوق را از حجیات
ساقط کردند و قائ ن به وثوق صدور روایت (صدورگراها) همۀ آنها را یک سر حجت دانستند .در این بین امام خمینای
دیدگاهی میان آن دو اتخاذ کردند .یافته های تحقی حکایت از آن دارند کاه از نظار اماام خمینای ،اوت ،تنهاا مرسا ت
جزمی صدوق -با تعبیر «قَالَ» -معتبر هستند؛ ثانیا ،صدوق نهتنها یک محدث ،بلکاه عاالمی رجاالی برتار از نجاشای و
وسی است ،لذا مرس ت جزمی وی ،گویای توثی راویان حذفشده از سند هستند؛ ثالثا ،صدوق اهل اجتهاد به معنای
متعارف نزد اصولیان و بهویژه متأخران آنها نبود ،لذا مرس ت جزمی را بر اساا حدا و ظن نقل نکرده اسات؛ رابعاا،
مرس ت جزمی صدوق همسنگ مرس ت ابن ابی عمیر هستند؛ خامسا مرسا ت جزمای صادوق ،برابار باا مساانیدش
محسو

میشوند و بلکه بر آنها رجحان دارند.

واژگان کلیدی
امام خمینی ،دیدگاهها ،شیخ صدوق ،مرس ت جزمی ،مرس ت ظنی.

* نویسنده مسئول:

Email: rasulmohamadjafari@yahoo.com
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مقدمه
در شریعت مقدا اس م ،روایات پس از آیات قرآن کریم ،مهمتارین منباع دریافات اعتقاادات،
اخ ق و احکام اس می هستند ،از همینروی عالمان شیعه از همان عصر حضور معصاومان(ع)،
اهتمام فراوانی نسبت باه حفا  ،جماعآوری و نوشاتن احادیاث داشاتند و حاصال آن تادوین
چهارصد اصل حدیثی (اصول اربعمائه) در آن دوران است (ناوری ،1223 ،ج  .)12 :13پاس از
عصر حضور این ت شها ادامه یافت و اصاول اربعمائاه پااتیش و باه مجموعاههاای حادیثی
ساختارمند منتقل شدند ،چنانکاه کتاب اربعاۀ شایعه حاصال هماین کوشاشهاسات .یکای از
برجستهترین و پرکارترین محدثان قرن چهارم ابوجعفر محمدبن علیبن حساینبان موسایبان
بابویه قمی معروف به شیخ صدوق است .سال تولاد او روشان نیسات ،ولای مادت عمار او را
هفتاد و اندی سال گفتهاند (بحرالعلوم ،1919 ،ج  )911 :9و وفاتش در سال  921رخ داده اسات
(ابنداود .)921 :1922 ،وی در لب علم و اخذ روایت از مشایخ حریص باود و لاذا باه نقااط
دوردست مسافرت و بیش از  211استاد را درک کرد (خویی ،1219 ،ج .)921 :11
صدوق با ت شی اقتفرسا به تدوین روایات در قالب کتا های متنوع حدیثی اهتماام
ورزید و توانست بالغ بر سیصد اثر حدیثی به سامان رسااند ( وسای229 :1221 ،؛ ذهبای،
 ،1221ج  )921 :12اگرچه سوگمندانه در حال حاضر بیش از هفاده اثار وی در دساترا
نیست .به سبب این جایگاه علمی و البته شخصیت وارستۀ معناوی وی اسات کاه عالماان
فریقین او را با توصیفات کمنظیری تحسین کردهاند.

1

 .1خقیب بغدادی به مناسبت حضور او در بغداد مینویسد :وارد بغداد گردید و در آنجا از پدرش روایت نقل
کرد ،او از مشایخ و مشهوران شیعه است (خقیب بغدادی ،1222 ،ج )111 :2؛ ذهبی در توصیف او تعابیر «رأس
االمامیة ،صاحب التصانیف السائرة ،یضرب بحفظه المثل» را دارد (ذهبی ،1221 ،ج )921 :12؛ تعابیر عالمان شیعه:
«شیخنا و فقیهنا و وجه الطائفة بخراِان» (نجاشی)923 :1911 ،؛ «جلیل القدر حفظة بصیر بالفقه و األخبار و الرجال
ناقدا لألخبار» ( وسی222 :1221 ،؛ )293 :1919؛ «ثقة جلیل القدر بصیرا باألخبار ناقدا لآلثار عالما بالرجال حفظة»
(ابنادریس ،1211 ،ج)123 :2؛ «ثقة فیما یرویه معتمد علیه» (ابن اووا)111 :1211 ،؛ «الشیخ المتفق علی علمه و
عدالته» (ابن اووا.)123 :1912 ،
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شیخ صدوق در مقام یک محدث چون دیگر حدیثپژوهان ،روایات را در آثار خود باا
سلسلۀ سند به معصومان رسانده است ،مگر در اثر گرانسنگ «کتا

من تیحضره الفقیه» که

یکی از کتب اربعه است که روایات را بدون ذکر سلسلۀ سند و بهصاورت مرسال گازارش
کرد ،ولی در پایان کتا  ،تحت عنوان «مشیخه» ،رق خود را به راوی اولی -که حدیث را
از معصوم نقل کرده بود -تبیین کرد .1این تدبیر صدوق اگرچه موجاب خاروج بسایاری از
منقوتتش از ارسال شد ،پردۀ ابهام را از روایات فراوانی برنکشید ،زیرا آنها بدون ذکر راوی
اول ،مستقیم از معصوم نقل شدهاند و با مراجعه به مشیخه ،از ارسال خارج نخواهناد شاد.
اینگونه مرس ت گاه با واۀۀ «قَالَ» ( 1121بار) گزارش شدهاند ،مانند :قَالَ رَُِولُ اللَّهِ(ص)،
قَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ(ع) ،قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ(ع) ،قَالَ الصَّادِقُ(ع)  ،قَالَ أَبُوالْحَسَنِ مُوَِیبْنُ جَعْفَرٍ(ع) ،قَ الَ
الرِّضَا(ع) و گاه نیز با واۀۀ «رُوِیَ» ( 11بار) ذکر شدهاند :رُوِیَ عنه ،رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ(ص) ،رُوِیَ
عَنْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ(ع) ،رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ(ع) ،رُوِیَ عَنْ مُوَِیبْنِ جَعْفَرٍ(ع) ،رُوِیَ عَ نِ الْأَئِمَّ ةِ(ع).
تفصیل آنها مقاب جدول ذیل است:
قال
الصادق

قال رسول
اهلل

قال
امیرالمؤمنین

قال النبی

قال الرضا

قال
ابوجعفر

024

711

11

22

71

89

روی عنه

روی عن
الصادق

روی عن
االئمه

روی عن
امیرالمؤمنین

روی عن
ابیالحسن

روی عن
العالم

91

72

9

9

2

7

قال علی

قال ع

98
روی عن
موسی
بن جعفر
2

214
روی عن
ابیعبدهلل
2

قال علی
بن
الحسین
9
روی عن
الحسن بن
علی
2

جمع
7701
جمع
11

محدثان و فقیهان شیعه در حجیت مرس تی که سند آنها در مشایخه ذکار شاده اسات،
اخت ف نظر ندارند ،اما در زمینۀ مرس ت دستۀ دوم اخت ف نظر دارند (جمعی از مؤلفاان،
 .1گفتنی است که صدوق در دیگر آثار خود (األمالی ،ثاوا األعماال و عقاا األعماال ،الخصاال ،عیاون أخباار الرضاا
علیهالس م ،کمال الدین و تمام النعمۀ ،معانی األخبار ،اعتقادات اإلمامیه ،علل الشرائع) معدود روایاتی را باهصاورت مرسال
گزارش کرده است ،برای نمونه( :صادوق 121 :1911 ،و 112؛  111 :1932و  111و  111و  211و 221؛ ،112 ،1 :1211
211؛  ،1912ج 122 ،221 ،222 ،211 ،22 :1؛  ،1912ج 111 ،11 :2؛  ،1931ج ،211 ،111 ،11 ،11 ،22 ،22 ،11 :1
921 ،222؛ 211 ،139 ،122 ،112 ،12 ،21 ،21 :1219؛ 111 ،111 ،12 ،11 ،21 ،29 ،91 :1212؛  :1921ج .)112 :1
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بیتا ،ج  .)112 :1در این بین امام خمینی فقیه و محدث نامدار عصر حاضر شیعه ،صااحب
دیدگاه و سبک منحصر بهفرد خود نسبت به این مرس ت است و در تبهتی آثار مختلاف
خود ،به فراخور بحث از مراسیل صدوق سخن به میان آورده و در بسیاری اوقاات دیادگاه
دیگر عالمان شیعه را به نقد کشیده است و گاه نیز راهکارهاایی ناو در ایان زمیناه مقارح
کردهاند ،از اینروی در پژوهش حاضر با روش توصیفی ا تحلیلی در صدد پاساخ باه ایان
سؤالیم که تحلیل دیدگاه امام خمینی دربارۀ مرس ت شیخ صدوق چگونه است؟ در ارتباط
با موضوع پژوهشهایی سامان یافته است .آقای پورمادنی در تحقیا خاود تحات عناوان:
«نگاهی به مرس ت شیخ صدوق و حجیت آنها» و آقای شعبانی در پژوهش خود با عناوان:
«حجیت مرس ت شیخ صدوق از دیدگاه فقها» ،از مرس ت صدوق ،حجیت آنها و دیادگاه
فقها دربارۀ آنها ،سخن گفتهاند؛ ولی در هیچیک از این آثار ،به صاورت ماوردی و باه اور
عمی با غور در آثار گوناگون امام خمینای ،باه دیادگاه ایشاان درباارۀ مرسا ت صادوق
نپرداختهاند ،لذا این پژوهش عهدهدار جبران این کاستی شده است.
تفكیک میان مرسالت با واژۀ «قَالَ» با مرسالت با واژۀ «رُوِیَ»
محدثان و فقیهان شیعه دربارۀ مرس تی که صادوق بادون ذکار راوی ،رأساا حادیث را از
معصوم(ع) نقل کرده است ،اخت ف دیدگاه دارند .برخی به عدم حجیت همۀ ایان مراسایل
اعتقاد دارند ،برخی برعکس تمام آنها را حجت میدانند .در این میان اماام خمینای دیادگاه
متفاوتی داشتند و قائل به تفصیل شدهاند ،ابتدا دو دیدگاه اول تبیین و ساپس دیادگاه اماام
مقرح خواهد شد.
الف) عدم حجیت :عدهای که اینگونه مرس ت صدوق را ،خواه باهصاورت «رُوِیَ» خاواه
به صورت «قَالَ» ،قابلاعتماد نمیدانند (صدر ،1211 ،ج  )93 :1زیرا معتقدند که این تناوع نقال،
صرفا تفنن در تعبیر برای پرهیز از اِ نا مُملّ است (سیساتانی )21 :1212 ،و نقال روایاات باه
هر دو شکل «رُوِیَ» و «قَالَ» در حالیکه ناقل ،علم به صدور حادیث از معصاوم نداشاته باشاد،
شیوهای متداول و مرسوم میان اصحا و غیر آنان بوده است (کاظمی ،بیتاا )211 :لاذا هار دو
حالت ،زبان ارسال است و فاقد حجیت هستند (صدر ،1212 ،ج )221 :9؛
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ب) حجیت مطلق :در مقابل دیدگاه پیشین ،برخای دیگار از عالماان ،تماام مرسا ت
صدوق را صحیح دانسته و میان لف «روی» و «قال» تفکیک قائل نشدهاند .باه اعتقااد ایان
گروه ،صدوق جز در صورت ظن قوی به صحت روایت ،آن را به معصوم نسابت نمایداد
(ع مه حلی ،1219 ،ج  )191 :2و تمام مرس ت وی را همقراز مرسا ت ابان ابایعمیار
دانستهاند (بحرالعلوم ،1919 ،ج 911 :9؛ بحرانی ،1211 ،ج )131 :2؛
ج) تفکیک میان مرسالت :امام خمینی دیدگاهی میان ایان دو نظریاه را برگزیادهاناد.
ایشان میان دو گونه مرس ت صدوق («روی» و «قال») به صاراحت تفکیاک قائال شاده و
مرس ت جزمی صدوق را که با لف «قال» گزارش شده ،حجات دانساته و نوشاته اسات:

1

روایات مرسل صدوق دو گونه هستند :اول ،روایاتی که با «روی» از آنها تعبیر کرده اسات،
اینگونه مرس ت قابل اعتماد نیستند ،زیرا با وجود اینکه صادوق در نقال روایات صاادق
بوده ،راوی ضعیف است؛ دوم ،روایاتی که با «قال» از آنهاا تعبیار کارده اسات ،ایان ناوع
مرس ت معتبر هستند ،چرا که شخصیتی چون صدوق ارسال و اِسنادش تنها زماانی اسات
که راوی ثقه بوده و به آن اعتماد داشته باشد ،لذا استناد و اعتماد به روایت صدوق صاحیح
است (امام خمینی ،1212 ،ج  .)212 :9در موضع دیگری امام پاس از نقال روایات« :قَ الَ
أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ(ع) قَالَ رَُِولُ اللَّهِ(ص) اللَّهُ َّ ارْحَ ْ خُلَفَائِی قِیلَ یَا رَُِولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ قَ الَ
الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ ُِنَّتِی» (صدوق ،1219 ،ج  )221 :2مینویسد :ظااهرا
این روایت اعتبار سندی دارد ،زیرا اگرچه مرسل است ،معذلک بهصورت ققعی (باا تعبیار
«قال») و نه بهصورت ظنی (با تعبیر « رُوی») نقل کارده اسات (اماام خمینای ،1212 ،ج :2
111؛ امام خمینی ،1922 ،ج .)122 :2
گفتنی است که مرحوم فاضل لنکرانی (شاگرد امام) به تبعیت از استاد ،قائل باه تفصایل

 .1امام این بحث را به هنگام بحث از حجیت این روایت مرسل صدوق« :عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ کُلُّ شَیْءٍ مُطْلَقٌ
حَتَّی یَرِدَ فِیهِ نَهْیٌ» (صدوق ،1219 ،ج  )911 :1مقرح کرده است.
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در مورد مرس ت صادوق باود و وی در شارح خاود بار «تحریرالوسایلۀ» در نوباتهاای
مختلف ،این دیدگاه را بیان کرده اسات (لنکرانای ،1212 ،ج 21 :2؛ ج  .)212 :2همنناین
آقای سبحانی (که وی نیز از شاگردان امام است) بین مرس ت جزمی و غیرجزمی صادوق
تمایز قائل می شود ،با این استدتل که اخت ف تعبیر صدوق ،از اخت ف در کیفیات منقاول
خبر میدهد؛ به اینصورت که اگر حدیث در نزد صدوق حجات ظنّای مانناد خبار واحاد
بوده ،با «روی» و اگر حجت ققعی مانند خبر متواتر یا مساتفیض ا میناان بخاش باوده ،باا
«قال» از آن تعبیر کرده است (سبحانی ،1211 ،ج .)11 :2
مرحوم نایینی نیز چنین باوری داشته و نوشته است از تعبیار «روی» مایتاوان فهمیاد کاه
روایت در نزد صدوق ثابت نشده است ،وگرنه با «قال» از آن تعبیر میکرد؛ چرا کاه مرسا ت
جزمی صدوق نشانگر آنند که حدیث در نزدش ثابت بوده ،منتهی به سابب اختصاار ،ساند را
حذف و به صورت مرسل نقل کرده است؛ پس این گونه مرس تش معتبرند( 1نایینی ،1211 ،ج
.)212 :2
آگاهی به احوال روایان
یکی از نقدهای دانشیان به مرس ت شیخ صدوق این اسات کاه نقال روایات باهصاورت
مرسل ،سبب پوشیده ماندن احوال راویان میشود ،چرا که افتاادگی و حاذف واساقههاا از
سلسلۀ سند را در پی دارد و در نتیجه مشخص نیست که اشخاص محذوف ،ثقه یا ضاعیف
هستند .در مرس ت صدوق نیز واسقهها مشخص نیست و تنها باا ثباوت روایات در نازد

 .1گویا اولین کسی که این دیدگاه را مقرح کرده ،میرداماد بوده است .وی در کتا

«الرواشح السماویة فی شرح

األحادیث االمامیة»-که مشتمل بر یک دوره از مباحث حدیثشناسی است -اعتقاد دارد که هرگاه پیشوایان
حدیثی ،سند را حذف و روایت را بهصورت جزمی از معصوم نقل کنند ،چنانکه بگوید :قال النبی(ص) یا قال
اتمام(ع) ،همانگونه صدوق در «الفقیه» عمل کرده است ،در اینصورت یقین یا ظن به صدور حدیث از معصوم
حاصل خواهد شد .در این حالت ،واسقهها به گمان آن پیشوای حدیثی عادل بودهاند ،در غیر اینصورت حکم
جزمی به صحت سند ،موجب از بین رفتن عظمت و عدالت وی خواهد بود (میرداماد.)112 :1911 ،
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راوی (صدوق) حجیت روایت احراز نمیشاود (صادر ،1212 ،ج 221 :9؛ کاشافالغقاا،:
 ،1212ج  .)219 :2اگر راویان سند ذکر میشدند ،چهبسا امکان مناقشه در وثاقت برخای از
آنان وجود میداشت ،اما اکنون که واسقهها حذف شادهاناد ،ایان مناقشاه ممکان و بارای
ا مینانبخشی نزد ما کافی نیست (مکارم شیرازی ،1222 ،ج .)29 :9
امام خمینی این اشکال را به هیچ روی بر صدوق وارد نمیداند ،چرا که از نظار ایشاان:
اوت ،صدوق نهتنها یک محدث ،بلکه متخصص علم رجال است و حتای در مقاام تعاارض
تضعیف شیخ صدوق با توثی رجالی مشهوری چون نجاشی ،تمایال بیشاتری باه پاذیرش
تضعیف صدوق دارد یا تاقل بهسبب تضعیف او ،در راوی توقف کرده است .بارای نموناه
امام خمینی در کتا

البیع پس از گزارش روایتی از «وسائل الشیعه» 1نوشته است« :اگرچاه

نجاشی" ،محمدبن إسحاق" را توثی کرده است ،اما ع مه از صدوق نقل کارده اسات کاه
وی واقفی بوده است ،لذا در او توقف کرده است» (اماام خمینای ،1922 ،ج  .)111 :2اماام
اندکی جلوتر در ترجیح قول صدوق بهصراحت مینویساد :ساخن صادوق را در انتساا
«محمدبن إسحاق» به واقفیه ترجیح میدهم ،زیرا وی در میان متأخران آگااهتارین فارد باه
احوال رجال بوده است (امام خمینی ،1922 ،ج  .)111 :2در نموناۀ دیگاری ،اماام خمینای
«حسنبن حسین اللؤلؤی» را با وجود اینکه نجاشی آن را توثی کرده ،با تکیه بار تضاعیف
صدوق ،جرح کرده است و مینویسد :قول صدوق اگر معتبرتار از ساخن نجاشای نباشاد،
کمتر از آن نخواهد بود (امام خمینی ،1921 ،ج )911 :2؛
ثانیا ،امام معتقد است که ارسال صدوق در روایات جزمای ،مسااوی باا توثیا راویاان
افتاده از سند است و تزمۀ چنین توثیقی آگاهی به احاوال راویاان خواهاد باود .ایشاان در
کتا

«اتستصحا » نوشته اند :ارسال شخصیتی چون صدوق به هنگام نقل جزمی روایات،

 .1بِإِِْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِِْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع یَکُونُ لِی
عَلَی الرَّجُلِ دَرَاهِ ُ فَیَقُولُ أَخِّرْنِی بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُکَ فَأَبِیعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَیَّ بِأَلْفِ دِرْهَ ٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَ ٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِینَ
أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ.
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مث وقتی نقل کند« :قال الصادق(ع) کذا» ،در نزد من در زمارۀ روایاات موثا اسات و ایان
ارسال بهمنزلۀ توثی راویان روایت نیز تلقی میشود (امام خمینی )911 :1921 ،و اینگوناه
ارسال صدوق ،کمتر از توثیقات کشی ،نجاشی و وسی نیست (امام خمینی.)919 :1921 ،
بر اساا همین مبنا ،امام در مبحث «طهارة اللبن فی ضرع المیتة» ،پاس از نقال روایات
مرسلی از «من تیحضره الفقیه» 1نوشته است :صدوق این روایت مرسل را بهصورت جزمی
به امام صادق(ع) نسبت داده است و ما سابقا از اعتبار اینگونه مراسیل سخن گفتاه باودیم،
معذلک صدوق ذیل این روایت گفته است که این روایات را باهصاورت مساند در کتاا
«الخصال» ،با

العشرات بهصورت مسند آوردهام ،این در حالی است کاه ساند «الخصاال»

بهسبب مجهول بودن علیتبن احمدبن عبداللَّه و پدرش ضعیف است (اماام خمینای،1921 ،
ج  .) 112 :9شایان ذکر است که در این حالت شاید تصور شود که با توجه به اینکه روایت
مرسل «الفقیه» بهصورت مسندش در «الخصال» دو راوی مجهاول دارد ،علای القاعاده بایاد
کنار گذارده شود .امام نه تنها چنین تصوری را قبول ندارد ،بلکه معتقد است کاه باا مرسال
«الفقیه» ،دو راوی مجهول توثی میشوند ،از اینروی نوشته است :در مرسل جزمی صدوق
نباید خد شه وارد کرد ،زیرا شخصیتی چاون صادوق ،تنهاا در صاورت وثاقات راویاان یاا
محفوفیت روایت به قراین ،روایت را به ور جزمی به معصوم نسبت میدهد ،بر این اساا
میتوان با روایت مرسل «الفقیه» ،دو راوی مجهول را توثی کرد (امام خمینای ،1921 ،ج :9
 .)111امام در ادامه و در تأیید دیدگاه خویش ،سخن مجلسی اول و فاضل خراساانی را در
توثی این دو راوی مجهول به واسقۀ اعتماد صدوق و قارار گارفتن در اساناد روایات وی،
گزارش کرده است (امام خمینی ،1921 ،ج  .)112 :9در موضع دیگری ،امام خمینی اعتمااد
به مرس ت جزمی را تا آنجا رسانده است که با وجود اشکال محتوایی که به یکای از ایان

 .1قَالَ ع عَشَرَةُ أَشْیَاءَ مِنَ الْمَیْتَةِ اَکِیَّةٌ الْقَرْنُ وَ الْحَافِرُ وَ الْعَظْ ُ وَ السِّنُّ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ اللَّبَنُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّیشُ وَ
الْبَیْض (صدوق ،1219 ،ج .)921 :9
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روایات مرسل 1وارد کرده و آن را بسان روایت مسند ،ضعیف دانساته اسات ،ماع الوصاف
احتمال میدهد که ارسال صدوق ناشی از اعتماد وی به راویان روایت و توثیا آناان باوده
است (امام خمینی)212 :1922 ،؛
عدم مدخلیت اختالف مبانی در پذیرش مرسالت
یکی دیگر از اشکال هایی که به مرس ت جزمای صادوق وارد شاده ،اخات ف عالماان در
مبانی حجیت خبر است و بهسبب این اخت ف ،مرس ت صدوق تنها بر خاود وی حجات
خواهند بود .آیت اهلل خویی که در دورۀ نخست اصولشان قائل به تفصیل در مورد مرس ت
صدوق بودند ،ولای در دورۀ دوم تغییار رأی دادناد؛ در تقریار ایان اشاکال نوشاته اسات:
مرس تی که صدوق به شکل «قال» بیان کرده ،حجت نیساتند؛ زیارا ایان ققعیات حاداکثر
بیانگر صحت خبر نزد صدوق است و صحت آن نزد ما ،به دلیل اخت ف مبانی در حجیات
خبر ثابت نیست ،چنانکه برخی قائل به حجیت خبر عادل (با اخت فی که در معنای عدالت
وجود دارد تا آنجا که برخی عدالت را شهادتین و عدم ظهور فس دانستهاند) و برخی قائل
به حجیت خبر ثقه هستند که البته بر اساا تحقیقات ،هماین دیادگاه نیاز صاحیح باهنظار
میرسد .همننین برخی تنها عمل به روایتی را جایز میدانند که متواتر یا محفوف به قراین
علمی باشد .با وجود این اخت فها در حجیت خبر ،چگونه میتاوان بار خباری کاه نازد
دیگری حجت است ،اعتماد کرد(2خویی ،1222 ،ج .)119 :1
امام خمینی اگرچه یکجا و مستقیم متعرض این اشکال نشادهاناد ،از مجماوع دیادگاههاای
 .1وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یَفُوتُ الصَّلَاةُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ وَ لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ وَ لَا صَلَاةُ اللَّیْلِ حَتَّی
یَطْلُعَ الْفَجْر (صدوق ،1219 ،ج .)911 :1

 .2گفتنی است آیتاهلل خویی سابقا دیدگاهی کام خ ف آننه گزارش شد ،داشته و در برخی آثارش تصریح
کرده است که مرس ت جزمی صدوق ،در حکم مسند هستند و نمیتوان آنها را در شمار مراسیل قرار داد ،زیرا
ناقل دیندار و عادل هیچ خبری را بدون اثبات درستی خبر یا با علم یا از رق معتبر به معصوم اسناد نمیدهد ،لذا
اسناد روایت به معصوم ،توثی راویان از جانب وی است و روایت در زمرۀ روایات موث قرار خواهد گرفت و
باید به آن استناد کرد (خویی ،1211 ،ج .)123 :9
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ایشان در آثار مختلفشان میتوان وارد نبودن این اشکال را بهدست آورد .از نظر امام خمینی:
اوت ،مرس ت جزمی صدوق نهتنها دستکمی از مسانید ندارد ،بلکه نوعی شاهادت دادن
صدوق به وثاقت راویانی است که در سلسلۀ سند قرار دارند ،به وری که صادوق مقمائن
به صدور روایت از معصوم میشود ،لذا به معصاوم اساناد مایدهاد (اماام خمینای:1921 ،
)211؛ ثانیا ،صدوق به عهد ائمه نزدیک بوده است و علم و آگاهیش به حال راویان ،مستند
به اجتهاد نبود که احتمال خقا داشته باشاد (اماام خمینای .)212 :1921 ،تتباع و اساتقرای
عملکرد صدوق نیز بیانگر آن است که این نسبت از روی اجتهاد نیست ،زیرا صدوق یا باه
مرس ت ابن ابی عمیر تکیه کرده یا خودش مستق این جزم برایش حاصل شده اسات کاه
به گونهای ،توثی واسقهها در نزد اوست (اماام خمینای ،1921 ،ج )21 :1؛ ثالثاا ،توثیقاات
صدوق دستکمی از توثیقات نجاشی و وسی و دیگر پیشاوایان علام رجاال نادارد (اماام
خمینی .)212 :1921 ،ب این دیدگاه امام ،همان اور کاه عالماان بارای جارح و تعادیل
راویان ،به کتب رجالی نجاشی و وسی مراجعه میکنند ،به ری اولی باید به دیدگاههاای
رجالی صدوق توجه کنند ،زیرا وی متقدم بر آنان بوده است و اگار قاول صادوق حجات
نباشد ،اقوال رجالیان دیگر نیز معتبر نخواهد بود .به تعبیار آقاای سابحانی اگار باه خاا ر
اخت فی که علما در مبانی حجیت دارند ،دیدگاه صدوق را بارای دیگاران حجات نادانیم،
مجالی برای حجیت اقوال رجالی نیز نمیماند؛ زیرا هار رجاالیای در اعتبارسانجی مبناای
خاصی دارد و در نتیجه سبب میشود که بخشی از مسائل فقه ،بدون حجت و برهان بماند،
لذا چارهای جز اعتبار مرس ت جزمی صدوق نداریم (سبحانی ،1211 ،ج )11 :2؛ رابعا این
احادیث محفوف به قراین ا مینان آور بوده اند که موجب جزم و یقین صدوق به صادور از
معصوم شده اند و در واقع ،می توان نقل مرس ت به ایان شایوه را توثیا او بارای راویاان
محذوف دانست (امامخمینی ،1921 ،ج .)111 :9
مرحوم لنکرانی (که متأثر از امام خمینی ،قائل به حجیت مرسا ت صادوق اسات) در
پاسخ به اشکال آیت اهلل خویی بر این باور بود که صدوق مبنای خاص و متفاوتی در مرسله
بیان کردن نداشته است ،اگر صدوق چنین مبنایی داشت ،با وجود فراوان بودن روایاتی کاه
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به این شکل از وی نقل شده اند ،بر او تزم بود که حداقل در یک مورد باه آن اشااره کناد،
خصوصا اینکه وی متوجه این مقلب بوده است که چنین اصلی ،نازد هماه معتبار نیسات.
همننین احتمال اینکه روایت مستند به مقدمات حدسای و اجتهاادی باشاد نیاز ،باا شاأن
محدث و روای قابل جمع نیست ،بهویژه اگار راوی باه «رئایس المحادثین» متصاف باشاد
(لنکرانی ،1212 ،ج )912 :2؛
عدم اجتهاد صدوق در نقل مرسالت
از دیگر نقدهایی که به مرس ت صدوق وارد شده این بوده که چاون وی در نقال روایات
مرس ت اجتهاد کرده است ،بنابراین مرس تش معتبار نیساتند (خاویی ،1212 ،ج 191 :1؛
صدر ،1211 ،ج  )292 :1زیرا جزم صدوق به صدور مرسا ت از معصاوم ،ممکان اسات
مستند به قراین مفید یقین به صحت روایت بوده باشد ،ولای از آنجاا کاه بار پایاۀ اجتهااد
صدوق بوده است و یقین هار مجتهادی بارای مجتهاد دیگار حجیات نادارد ،لاذا اساتناد
مرس ت به معصوم صحیح نیست (سبحانی ،1222 ،ج .)921 :9
از نظر امام خمینی صدوق اهل اجتهاد به معنای متعارف نزد اصولیان و بهویژه متاأخران آنهاا
نبود ،بنابراین روایات را بر اساا حدا و ظن تصحیح نمی کرد ،بلکه قاراین حسای و باراهین
نقلی که نزد او بوده ،بدون تردید قراین آشکاری بوده است که اگر به ما نیز مای رساید ،موجاب
ا مینان ما هم میشد .امام در همین زمینه به مقایسۀ بین صدوق و مفید پرداخته و فرموده اسات:
بین مفید و صدوق تفاوت وجود دارد و آن اینکه اجتهاد مفید ،در نقل روایات مادخلیت داشاته،
اما صدوق که از اهل اجتهاد به معنای مصقلح نبوده ،روایات را بر اساا حدا و ظن تصاحیح
نمیکرده و بلکه بر اساا قراین حسی و براهین نقلی عمل کارده اسات (اماام خمینای،1921 ،
ج229 :1؛  ،1921ج  .)19 :9به عبارت دیگر از نظر امام ،شیخ صدوق چاون باه عصار ائماه(ع)
نزدیک تر بود ،فقه او فقه مأثور محسو

میشود و اگر روایتی را منتسب به معصوم میکناد ،بار

اساا قراین است و نه اجتهاد مصقلح (امام خمینی ،)211 :1921 ،چنانکه وقتی اصاحا ائماه
می خواستند نظر بدهند ،با توجه به قراین و دسترسی باه مباانی معصاوم ،نظار معصاوم را بیاان
میکردند؛
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تأثیر نُسّاخ در زیادت روایات
منتقدان به مرس ت صدوق معتقدند که وی در «کتا من تیحضره الفقیه» روایاتی را نقل کارده
است که دارای عبارات زائد هستند و آنها را هیچیک از کتاب شایعه و حتای کتاب عاماه نقال
نکردهاند و این مسئله ظن قوی ایجاد میکند که آن زوائد ،ناشی از اجتهاد صادوق باوده اسات.
برای مثال در این گزارش« :ما رواه الصدوق مرِال عن الصادق(ع) :أَوَّلُه 1رِضْوَانُ اللَّهِ وَ آخِ رُهُ عَفْ وُ
اللَّهِ وَ الْعَفْوُ لَا یَکُونُ إِلَّا مِنْ اَنْب» عبارت پایانی آن را« :وَ الْعَفْوُ لَا یَکُونُ إِلَّا مِنْ اَنْب» صادوق اضاافه
کرده؛ چرا که در سایر کتب روایی نیامده است (خویی ،1212 ،ج 191 :1؛ صدر ،1211 ،ج .)293 :1
امام خمینی در هیچیک از آثارش ،مصداقا به این روایت ورود نکرده ،اما در بحث از روایات
مهم« :لَا ضَرَرَ وَ لَا ضْرَارَ فِی الْإِسْلَامِ» از شیح الشریعه اصفهانی نقل کرده که این روایات در ساایر
کتب بدون قید «فی اتس م» آمده است ،امام آنگاه مینویسد« :این قید در مرسلۀ صادوق وجاود
دارد و قابل اعتماد است ،زیرا روایت را بهصاورت جزمای باه پیاامبر(ص) اساناد داده اسات و
اینگونه نقل کردن برخ ف روایت با واۀۀ «و رُوی» است(که غیرجزمی میباشد)» .امام در ادامه
احتمال قوی میدهد که زیادت قید «فی اتس م» به اشتباه از سوی نسخهبرداران رخ داده باشاد،
زیرا صدوق بعد از جملۀ مذکور آورده است« :فَالْإِِْ لَامُ یَزِی دُ الْمُسْ لِ َ خَیْ راً» ،ناساخ باه هنگاام
نوشتن به اشتباه لف «فی اإلس م» را تکرار کرده و به اینصورت باقی ماناده؛ چنانکاه در ماوارد
مشابه فراوان اتفاق افتاده است (امام خمینی ،1212 ،ج .)121 :9
بنابراین اشکال منتقدان به اجتهاد صدوق بر اضافه کردن فقراتی به روایات ،وارد نیست؛
زیرا اوت ،روایت مورد اشارۀ ناقدان ،در هیچیک از آثار محدثان مقدم بار صادوق نیاماده و
استناد به آثار پس از صدوق نیز خقای واضحی است ،از اینروی فرض نباود فقارۀ ماورد
اشاره در روایت ثابت نیست؛ ثانیا ،با فرض صحت ادعای ناقدان ،ب دیدگاه امام خمینای،
اضافاتی که در مرس ت صدوق بهصورت جزمی نقل شده ،ناشای از خقاای نسااخ کتاب
بوده است و ققعا از اضافات صدوق نیست؛
 .1در من الیحضره الفقیه« ،أَوَّلُ الْوَقْتِ  - »...و نه «أَوَّلُه -»...گزارش شده است (صدوق ،1219 ،ج .)211 :1

بررسی دیدگاه امام خمینی دربارۀ مرسالت فقهی شیخ صدوق 014 

عدم منافات نقل مرسالت با وفاداری صدوق به عهدش در مقدمۀ کتاب
از دیگر نقدهایی که به مرس ت صدوق وارد کردهاند ،این بوده که وی در «کتا من تیحضاره
الفقیه» روایات مرسلی نقل کرده که خ ف آن بین اصحا مورد اتفاق است .گاه نیاز راجاع باه
یک مسئلۀ واحد ،دو روایت متناقض ذکر می کند که امکاان فتاوای همزماان باه هار دو وجاود
ندارد .بنابراین عبارت مقدمۀ وی « ب آنها فتوا می دهم و به صحتشان حکام مای کانم» عباارت
صحیحی نیست (کاظمی ،1221 ،ج  .)999 :2عادهای نیاز در تقویات ایان اشاکال نوشاتهاناد:
اعتباربخشی وی به تمام روایات کتابش ب مقدمۀ آن ،نمیتواند دلیلی برای حجیات مرسا ت
وی باشد ،چرا که نقل شده که صدوق از آننه در مقدمۀ کتابش گفته ،برگشته است .آنناه ایان
مقلب را تأیید میکند ،این است که در کتابش احادیثی ذکر کرده که برخ ف آن فتوا داده اسات
و استقرا و تتبع در کتابش نیز ،به این مقلب گواهی میدهد؛ بنابراین احتمال میرود کاه صادوق
از آن مقلبی که در ابتدای کتابش نوشته است ،منظور دیگری داشته باشاد (نجفای ،1221 ،ج :9
132؛ بهبهانی ،1222 ،ج 139 :9؛ قمی ،1212 ،ج .)229 :22
امام خمینی این نقد را نیز بر صدوق وارد نمیداند ،زیرا یکی از روشهای ایشان بارای
تأیید روایات مرسل صدوق ،استناد به سخن صدوق در مقدمۀ «کتا

من تیحضره الفقیاه»

اسات (امااام خمیناای ،1921 ،ج  .)111 :9از ایاانروی در مقااام پاسااخ بااه اشااکال مااذکور
برآمدهاند .امام در دو اثر خویش« :کتا

القهارۀ» و «المکاسب المحرمۀ» در اولی به تفصایل

و در دومی به اجمال ،در هنگام بحث از اجزای نجس مردار ،روایات مرسالی را از «کتاا
من تیحضره الفقیه» صدوق نقل کرده اند که برخ ف فتوای امامیه باوده اسات و بار عادم
نجاست مردار یا پوستش دتلت دارد . 1اماام باا وجاود چناین روایتای ،عادول صادوق از
مقدمهاش یا خوانش متفاوتی از آن را برنتافتهاند ،ایشاان در «المکاساب المحرماۀ» در ایان
زمینه نوشته است :صدوق اگرچه به این عهد خاود (باه اور کامال) وفاادار نباوده اسات،
 .1وَ ُِئِلَ الصَّادِقُ(ع) عَنْ جُلُودِ الْمَیْتَةِ یُجْعَلُ فیها اللَّبَنُ وَ الْمَاءُ وَ السَّمْنُ مَا تَرَی فِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَجْعَلَ فیها مَا شِئْتَ
مِنْ مَاءٍ أَوْ لَبَنٍ أَوْ َِمْنٍ وَ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ تَشْرَبَ وَ لَکِنْ لَا تُصَلِّ فیها (صدوق ،1219 ،ج .)11 :1
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چنانکه برای کسی که بدان مراجعه کند روشن میشود ،معذلک رویگردانای از عهادش در
آغاز کتابش بهشدت بعید است (امام خمینی ،1921 ،ج .)29 :1
امام در «کتا القهاره» دفاع محکمتری از صدوق کردهاند و به ور مبساوط اشاکاتت را رد
کرده است ،آنجا که پس از نقل روایت پیشگفته نوشتهاناد :برخای گفتاهاناد شااید علات نقال
اینگونه روایات ،عدم وفاداری صدوق به عهد خود در مقدمۀ کتابش است ،چنانکاه باا تتباع در
کتابش ،این مقلب بهدست میآید ،اما در پاسخ باید گفت این اشکال نمایتواناد صاحیح باشاد،
زیرا بعید است که برای او بدا :رخ داده باشد و از عهد مقدمۀ کتابش رویگردان شده باشد (اماام
خمینی ،1921 ،ج  .)11 :9امام سپس به بررسی دیدگاهها دربارۀ پوست مردار پرداخته و پاس از
فراغت از آنها ،به اخت ف فتوای صدوق با اصحا و روایاات وی باازمیگاردد و باه دفااع از
صدوق میپردازد و مینویسد« :مخالفت صدوق با ائفه اثباات نشاده اسات ،اماا روایات او در
"الفقیه" با وجود اینکه در مقدمۀ آن شرط کرده است آننه بدان فتوا داده و باه صاحتش حکام
مینماید ،نقل کند ،به معنای فتوای او در هر آننه که نقل کرده نیست ،زیارا صادوق در کتاابش
روایات مقل و مقید ،عام و خاص و متعارضَین را آورده است و معقول نیست که هم به مقلا
و عام و هم به مقید و خاص یا همزمان به دو روایت متعاارض فتاوا داده باشاد ،بناابراین ماراد
صدوق از حجیت روایات کتابش حجیت ذاتی آنهاا و فتاوا باه مضامون آنهاا ،بعاد از جماع و
ترجیح است .از شخصیتی چون صدوق بعید است که فتوایی مخالف جملگای اصاحا داشاته
باشد» (امام خمینی ،1921 ،ج )29 :9؛
حدسی نبودن بودن مرسالت
اشکال دیگر به برخی مرس ت صدوق ،این بوده که وی مرس تی نقل کرده کاه باا وجاود
اهتمام و توجه اصحا

به ذکر روایت و تدوین ،کسی غیر از او ،آنهاا را نقال نکارده ،لاذا

یقین صدوق به ورود خبر از روی حدا و بهسبب اثبات حکم فقهی بوده است ( با بایی
قمی23 :1912 ،؛ صدر ،1212 ،ج .)112 :2
امام خمینی با ا مینان و بیان ادله ،حدسی بودن مرس ت جزمی صادوق را رد و بار جزمای
بودن و ققعیت صدور آنها از معصوم پافشاری میکند ،استدتل اماام در ایان مقاام ،بار دو پایاۀ
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شخصیتی و روشی صدوق ابتناا یافتاه اسات .ایشاان در محاور نخسات ،صادوق را باهلحااظ
شخصیت و جایگاه برجستۀ روایی ،کسی میداند که نسبتی که به معصوم میدهد ،جز از علام و
آگاهی وی به صدور روایت از معصوم ناشی نمیشود (امام خمینی ،1921 ،ج .)21 :1
در محور روشی نیز معتقد است که اساسا شایوۀ صادوق در نقال مرسا ت ،پرهیاز از
اجتهاد است ،زیرا مرس ت وی از دو حالت خارج نیست :یا به مرس ت ابن ابیعمیر تکیه
کرده است و نسبت ققعی به معصوم (با «قال») موجب ا مینان به صدور روایت میشود یا
برای خود صدوق ،یقین به صدور روایت از معصوم ثابت شده و با توجه به شیوۀ او ،ققعاا
وثاقت واسقهها برایش محرز بوده است (امام خمینی ،1921 ،ج  .)21 :1مؤید ایان مقلاب
مرس تی هستند که بهصورت مسند در دیگر جوامع روایی وجود داشتهاند و امام نیز به آنها
اشاره کرده اند .برای نمونه از «کتا

من تیحضره الفقیه» روایت مرسالی را در باا

قرعاه

نقل کرده 1و آنگاه به وجود این روایات در محاسن برقی (که بهصورت مسند آمده اسات)

2

اشاره میکند  .بنابراین از نظر امام ،مرس ت صدوق ناه ناشای از حادا و ناه آمیختاه باه
اجتهاد وی بوده است.
فقیه برجستۀ شیعی ،ع مه حلی نیز بر این باور بود؛ وی صادوق را از بزرگاان علماا و
مشهور به صداقت ،وثقات و فقاهت دانسته و اظهار کرده است که ظاهر حال صدوق بیاان
می کند که جز در صورت ظن قوی به صحت روایت ،روایت مرسل را باه معصاوم نسابت
نمیداده است (ع مه حلی ،1219 ،ج )191 :2؛
مرسالت صدوق همسنگ مرسالت ابن ابیعمیر
بسیاری از عالمان شیعه ،مرس ت ابن ابیعمیر را مورد اعتماد میدانند (رک :ناوری،1223 ،
 .1وَ قَالَ(ع) أَیُّ قَضِیَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِاَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَی اللَّهِ أَ لَیْسَ اللَّهُ تَعَالَی یَقُولُ -فَساهَ َ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِین
(صدوق ،1219 ،ج 32 :9؛ امام خمینی.)921 :1921 ،
 .2برقی روایت را با این سند نقل میکند :عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِبْنِ حَااِمٍ قَالَ َِأَلَ
بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِاللَّهِ ع ( ...برقی ،1911 ،ج .)119 :2
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ج  .)1 :22امام خمینی نیز این بر این باور بودهاند و مرسا ت ابان ابایعمیار را در حکام
روایات صحیح تلقی کردهاند (امام خمینی ،1921 ،ج .)92 :1
این دیدگاه نسبت به مرس ت صدوق در میان برخی دانشیان وجود داشاته و مرسا ت
وی را همسنگ مرس ت ابن ابیعمیر دانسته اند (بهاایی91 :1922 ،؛ بحرالعلاوم ،1919 ،ج
 .) 911 :9امام خمینی نیز در آثار مختلفش این دیدگاه را پذیرفتاه اسات ،ایشاان در کتاا
البیع ،پس از نقل روایت« :قَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ(ع) قَالَ رَُِولُ اللَّ هِ(ص) اللَّهُ َّ ارْحَ ْ خُلَفَ ائِی»...
(صدوق ،1219 ،ج  )221 :2مینویسد :این روایت به سابب کثارت ارقش ماورد اعتمااد
است ،حتی اگر مرسل هم باشد ،از مرس ت صدوق است و مرس ت جزمی صدوق کمتار
از مرس ت ابن ابیعمیر نیستند (امام خمینی ،1922 ،ج  .)122 :2امام در کتا

القهاره ،باه

هنگام بحث از سن یائسگی در زنان قریشی ،پس از نقل روایت مرسلی از ابن ابایعمیار از
کتا

کافی کلینی(1کلینی ،1211 ،ج  )111 :9نوشته است« :مجلسی ایان روایات مرسال را

در مرآۀ العقول (مجلسی ،1212 ،ج  )219 :19صحیح دانسته است ،مشاابه ایان روایات را
صدوق بهصورت مرسل جزمی نقل کارده اسات و مرسال صادوق ،کمتار از مرسال ابان
ابیعمیر نیست» (امام خمینی ،1921 ،ج )21 :1؛
ترجیح مرسالت جزمی صدوق بر مسانیدش
از مجموعۀ آرای امام خمینی بهنظر میرسد که ایشان مرس ت جزمای صادوق را ناهتنهاا
همقراز مسانید وی دانستهاند ،بلکه تمایل به ترجیح آنها دارند .امام در کتا
از نقل روایت مرسلی در با

القهاارۀ پاس

مسح سر ،2مینویسد« :اگر اشکال شود که سند روایت مرسل

 .1روایت با این سند گزارش شده است« :عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَبْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِبْنِ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ أَبِیعُمَیْرٍ
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِیعَبْدِاللَّهِ ع .»...
 .2وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع) -إِنْ نَسِیتَ مَسْحَ رَأِِْکَ فَامْسَحْ عَلَیْهِ وَ عَلَی رِجْلَیْکَ مِنْ بِلَّةِ وَضُوئِکَ فَإِنْ لَ ْ یَکُنْ بَقِیَ فِی یَدِکَ مِنْ
نَدَاوَةِ وَضُوئِکَ شَیْءٌ فَخُذْ مِمَّا بَقِیَ مِنْهُ فِی لِحْیَتِکَ وَ امْسَحْ بِهِ رَأَِْکَ وَ رِجْلَیْکَ وَ إِنْ لَ ْ یَکُنْ لَکَ لِحْیَةٌ فَخُذْ مِنْ حَاجِبَیْکَ وَ
أَشْفَارِ عَیْنَیْکَ وَ امْسَحْ بِهِ رَأَِْکَ وَ رِجْلَیْکَ وَ إِنْ لَ ْ یَبْقَ مِنْ بِلَّةِ وَضُوئِکَ شَیْءٌ أَعَدْتَ الْوُضُوءَ (صدوق ،1219 ،ج .)11 :1
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است ،در رد آن گفته میشود اینگونه مرس ت که بهصورت جزمی به امام(ع) نسابت داده
شده است ،کمتر از مسندات نمیباشد ،بلکه اینگونه نقل کردن ،شاهادت دادن صادوق باه
وثاقت راویانی است که در سند روایت قرار گرفتهاند ،به وری کاه صادوق باه صادور آن
ا مینان یافته است ،لذا به معصوم(ع) نسبت داده است» (امام خمینی.)211 :1921 ،
امام خمینی دیدگاه پیشین را به شکل دیگری ذیل روایت «عَنِ الصَّادِقِ(ع) أَنَّهُ قَاالَ کُالُ
شَیْ ٍ:مُقْلَ ٌ حَتَّی یَرِدَ فِیهِ نَهْیٌ» (صدوق ،1219 ،ج  )911 :1آورده ،آنجاا کاه نوشاته اسات:
»پوشیده نیست که این ارسال و نسبت به معصوم به ور جزمی ،تنها زمانی بوده که صادور
روایت برای صدوق محرز شده باشد و این روایت نزد او محرز بوده است ،اگرچه این امار
بهواسقۀ قراینی بوده که نزد وی موجود بوده است» (اماام خمینای ،1221 ،ج  .)12 :2اماام
خمینی این نظریه را ذیل همین روایت ،در ک م مشابهی در یکای دیگار از آثاارش چناین
تقریر کردهاند« :اینکه صدوق حدیث را باهصاورت مرسال جزمای آورده ،در واقاع ناوعی
شهادت دادن بر صحت روایت و صاادر شادنش از معصاوم مایباشاد .ایانگوناه ارساال،
حکایت از این میکند که قراین و شواهدی در اختیاار صادوق باوده کاه بارای وی ثابات
میکرده ،حدیث از معصوم صادر شده است» (امامخمینی ،1921 ،ج .)19 :9
مرحوم فاضل لنکرانی در شرح خود بر تحریرالوسیله ،این دیدگاه امام را اتخاذ کارده و
نوشته است :روایات مرسل صدوق چهبسا برتر از روایات مسندی است کاه راویاانش ثقاه
هستند ،زیرا اسناد به امام(ع) با ثبوت واسقه و بلکه وساائط تنهاا زماانی رخ مایدهاد کاه
ا مینان و وثوق کامل به صدور روایت باشد ،چنانکه در تعابیر و استعماتت ما رایج اسات
(لنکرانی ،1212 ،ج )21 :2؛
عدم یكسانانگاری مرسالت صدوق و مفید
برخی از دانشیان شیعه ،همان ور که مرس ت صدوق را حجت مایدانناد (ع ماه حلای،
 ،1219ج  )191 :2مرس ت مفید را نیز حجت دانسته اند و معتقدند که روایات مرسل وی،
همسنگ روایات مسندش است (ع مه حلی ،1219 ،ج .)11 :2
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امام خمینی خ ف این دیدگاه را باور دارند ،ایشان در با
از نقل روایتی از «کتا

حرمت استماع غیبت ،پاس

اتختصاص» شیخ مفید در خصاوص اساتماع غیبات توساط اماام

حسن(ع) و نهی امام علی(ع) از آن ،1در نقد این روایت ،به مقایسۀ مرسل صادوق و مفیاد
پرداخته و نوشته است« :این روایت مرسل و غیرقابل اعتماد است ،زیرا به اور جزمای باه
امام(ع) منتسب نشده است ،بلکه حتی ارسال جزمی مفید متفاوت با ارساال صادوق اسات
که مورد اعتماد میباشد ،زیرا مفید اهل اجتهاد و بهکارگیری نظرش در احادیث اسات ،لاذا
احتمال بهکارگیری اجتهادش در این مرس ت جزمی وجود دارد ،اما صدوق نه خودش ،ناه
پدرش اهل اجتهاد نبودهاند (امام خمینی ،1921 ،ج .)229 :1
نتیجهگیری
از آننه گذشت ،نتایج ذیل دربارۀ دیدگاه های اماام خمینای نسابت باه مرسا ت صادوق
حاصل شد:
 .1بخش عمدۀ اقوال امام دربارۀ صدوق ،ناظر به پاسخ نقدهای واردشاده بار مرسا ت
صدوق بوده است؛
 .2امام در زمینۀ مرس ت صدوق ،دیدگاهی بین قائ ن به وثوق سند روایات (ساندگراها) و
قائ ن به وثوق صدور روایت (صدورگراها) پیموده است؛ در حاالیکاه ساندگراها قائال باه رد
تمامی مرس ت صدوق هستند و صدورگراها معتقاد باه پاذیرش مقلا مرسا ت ،اماام تنهاا
مرس ت جزمی را معتبر و بقیه را نامعتبر میدانستند؛
 .9از نظر امام خمینی ،صدوق تنها یاک محادث نباوده ،بلکاه عاالمی رجاالی برتار از
نجاشی و وسی محسو

می شود ،لذا در مرس ت جزمیش با علم به احوال راویان ،آناان

را حذف کرده است .حتی به باور امام ،با استفاده از مرس ت جزمی صدوق در «کتا

مان

 .1وَ قَالَ نَظَرَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ(ع) إِلَی رَجُلٍ یَغْتَابُ رَجُلًا عِنْدَ الْحَسَنِ ابْنِهِ(ع) فَقَالَ یَا بُنَیَّ نَزِّهْ َِمْعَکَ عَنْ مِثْلِ هَذَا فَإِنَّهُ نَظَرَ
إِلَی أَخْبَثِ مَا فِی وِعَائِهِ فَأَفْرَغَهُ فِی وِعَائِکَ (مفید.)221 :1219 ،
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تیحضره الفقیه» میتوان برخی راویان مجهول (واسقههای همان روایت باهصاورت مساند
در کتب دیگر) را توثی کرد؛
 .2صدوق برخ ف مفید ،اهل اجتهاد به معنای متعارف نزد اصولیان و به ویاژه متاأخران
آنها نبوده است ،بنابراین ،روایات را بر اساا حدا و ظن تصحیح نمیکارد ،بلکاه قاراین
حسی و براهین نقلی که نزد او بوده ،بدون تردید قراین آشکاری بوده است که اگر به ما نیز
میرسید ،موجب ا مینان ما هم میشد؛
 .1امام خمینی بر این باور بوده اند از آنجا که صبغۀ غالب بر کتب صدوق نقلی و اثاری
است نه اجتهادی (تتبع و استقرای کتا هایش نیز مؤید این مقلب است) بناابراین صادوق
بیش از آنکه فقیه باشد ،یک محدث است؛ پس انتسا

حدیث به معصوم یا بهواسقۀ قراین

ا مینانبخش یا بهواسقۀ تکیه بر مرس ت ابن ابیعمیر بوده است؛
 .1ویژگیهای برجستۀ شخصیتی و علمی صدوق در نازد اماام خمینای ،سابب اعتمااد
کامل امام به وی شده است تا آنجا که مخالفت صدوق با ائفه را برنتافته و اضافاتی نیز که
در کتابش آمده را ،حمل بر خقای نسخهپردازان کرده است؛
 .1امام خمینی مرس ت جزمی صدوق را همسنگ مرس ت ابن ابایعمیار دانساتهاناد،
همننین مرس تش را همسنگ مسانیدش و بلکه بر آنهاا تارجیح داده اسات ،چارا کاه در
مرس ت جزمی نوعی شهادت دادن صدوق به وثاقت واسقههاست ،اماا در مساانید شااید
برای ما احوال واسقهها بهخوبی مشخص نشود.
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کتابنامه

 .1ابنادریس ،محمدبن احمد ( 1211ق) .السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (و المس تطرفات)،
بتحقی  :حسنبن احمد موسوی ،چ دوم ،قم :دفتر انتشارات اس می وابساته باه جامعاۀ
مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 .2ابنداود ،حسنبن علی ( .)1922الرجال (البن داود) ،چ اول ،تهران :دانشگاه تهران.
 .9ابن اووا ،علیبن موسی ( .)1912فرج المهموم فی تاریخ علم اء النج وم ،چ اول ،قام:
دارالذخائر.
 .2ااااااااااااااااااااااااااا ( 1211ق) .ف الح الس ائل و نج اح المس ائل ،چ اول ،قاام:
بوستان کتا .
 .1امام خمینی ،سید روحاهلل ( .)1922الخلل فی الص الة ،چ دوم ،تهاران :مؤسساۀ تنظایم و
نشر آثار امام خمینی (ا).
 .1ااااااااااااااااااااااااا ( .)1921االِتصحاب ،چ ِوم ،تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشار
آثار امام خمینی (ا).
 .1ااااااااااااااااااااااااا ( .)1921المکاِب المحرمة ،چ دوم ،تهران :مؤسسۀ تنظایم و
نشر آثار امام خمینی (ا).

 .2ااااااااااااااااااااااااا ( .)1921کت اب الطه ارة (تقری ر محم د الفاض ل اللنکران ی)،
بتحقی  :محمد الفاضل اللنکرانی ،چ دوم ،تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار اماام خمینای
(ا).
 .3ااااااااااااااااااااااااا ( .)1921تهذیب األصول ،بتحقیا  :جعفار سابحانی ،چ دوم،
تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ا).
 .11ااااااااااااااااااااااااا ( 1221ق) .أنوار الهدایة ،چ ِ وم ،تهاران :مؤسساۀ تنظایم و
نشر آثار امام خمینی (ا).
 .11ااااااااااااااااااااااااا ( .)1921کتاب الطهارة ،چ دوم ،تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشار
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آثار امام خمینی (ا).
 .12ااااااااااااااااااااااااا ( .)1922کتاب البیع ،چ سوم ،تهران :مؤسساۀ تنظایم و نشار
آثار امام خمینی (ا).
 .19ااااااااااااااااااااااااا ( 1212ق) .تنقیح األصول ،بتحقی  :حسین تقوی اشتهاردی،
چ اول ،تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

 .12بحرالعلوم ،محمد مهدی ( .)1919رجال السید بحرالعلوم «المع روف بالفوائ د الرجالی ة»،
بتحقی  :محمد صادق بحرالعلوم ،چ اول ،تهران :مکتبۀ الصادق(ع).
 .11بحرانی ،یوسف ( 1211ق) .الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الط اهرة ،بتحقیا  :محماد
تقی ایروانی ،چ اول ،قم :دفتر انتشارات اس می وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیاۀ
قم.
 .11برقی ،احمدبن محمد ( .)1911المحاِن ،بتحقیا  :جا لالادین محادث ،چ دوم ،قام:
دارالکتب اإلس میۀ.
 .11بهبهانی ،محمد باقر ( 1222ق) .مصابیح الظ الم ،چ اول ،قام :مؤسساۀ الع ماۀ المجادد
الوحید البهبهانی.
 .12پورمدنی ،محمد جاواد ( .)1931نگااهی باه مرسا ت شایخ صادوق و حجیات آنهاا،
پایاننامۀ سقح  ،2قم ،مرکز ا

عات و مدارک اس می ،معاونات آماوزش حاوزه هاای

علمیه.
 .13جمعی از مؤلفان (بیتا) .مجلة فقه أهل البیت علیه السالم (بالعربیة) ،چ اول ،قم :مؤسساه
دائرۀالمعارف فقه اس می بر مذهب اهل بیت(ع) لیهم الس م.
 .21خقیب بغدادی ،احمدبن علی ( 1222ق) .تاریخ بغداد ،بتحقیا  :بشاار عاواد معاروف،
بیروت :دارالغر

اإلس می.

 .21خویی ،ابوالقاسم ( 1219ق) .معج رجال الح دیث و تفص یل طبق ات ال رواة ،چ پانجم،
بیجا :بینا.
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 .22اااااااااااااا ( 1211ق) .الهدایة ف ی األص ول ،بتحقیا  :حسان صاافی ،چ اول ،قام:
مؤسسۀ صاحب اتمر (عج).
 .29اااااااااااااا ( 1222ق) .مصباح األصول ،بتحقی  :واعا حساینی بهساودی ،چ اول،
قم :مؤسسه احیا :آثار اتمام الخوئی.
 .22ااااااااااااااا ( 1212ق) .التنقیح فی شرح العروة الوثقی ،چ اول ،قام :تحات اشاراف
جنا

آقای لقفی.

 .21ذهبی ،شمسالدین ( 1221ق)ِ .یر أعالم النبالء ،قاهره :دارالحدیث.
 .21سبحانی تبریزی ،جعفر ( 1211ق) .الرِائل األربع (قواعد اصولیة و فقهی ة) ،چ اول ،قام:
مؤسسه امام صادق(ع).
 .21ااااااااااااااااااااااااا ( 1222ق) .إرشاد العقول الی مباحث األصول ،بتحقی  :محمد
حسین حاج عاملی ،چ اول ،قم :مؤسسۀ امام صادق(ع).
 .22سیستانی ،سید علای حساینی ( 1212ق) .قاع دة الض رر و الض رار ،چ اول ،قام :دفتار
آیتاهلل سیستانی.
 .23شعبانی ،مهدی ( .)1939حجیت مرِالت شیخ صدوق اا دیدگاه فقها ،پایاننامۀ ساقح ،2
قم :مرکز ا

عات و مدارک اس می ،معاونت آموزش حوزههای علمیه.

 .91شیخ بهایی ،محمدبن حساین ( 1222ق) .الحبل المتین فی إحکام أحکام الدین ،بتحقیا :
ب سم الموسوی الحسینی ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اس می.
 .91صدر ،محمد باقر ( 1212ق) .مباحث األصول ،بتحقی  :کااظم حساینی حاائری ،چ اول،
قم :مکتب اإلع م اإلس می.

 .92اااااااااااااااااا ( 1211ق) .بح وث ف ی عل

األص ول ،بتحقی ا  :محمااود هاشاامی

شاهرودی ،چ سوم ،قم :مؤسسه دائرۀالمعارف فقه اس می بر مذهب اهل بیت.
 .99صدوق ،محمدبن علی ( .)1912الخصال ،بتحقی  :علی اکبر غفاری ،چ اول ،قام :جامعاۀ
مدرسین.
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 .92ااااااااااااااااااااااااا ( .)1911األمالی (للصدوق) ،چ ششم ،تهران :کتابنی.
 .91ااااااااااااااااااااااااا ( .)1912عیون أخبار الرضا ،بتحقیا  :مهادی تجاوردی ،چ
اول ،تهران :نشر جهان.
 .91ااااااااااااااااااااااااا ( .)1921علل الشرائع ،چ اول ،قم :کتابفروشی داوری.
 .91ااااااااااااااااااااااااا ( .)1931کمال الدین و تمام النعمة ،بتحقی  :علی اکبر غفاری،
چ دوم ،تهران :اتس میه.
 .92ااااااااااااااااااااااااا ( .)1932التوحید (للصدوق) ،بتحقی  :هاشم حساینی ،چ اول،
قم :جامعۀ مدرسین.
 .93ااااااااااااااااااااااااا ( 1219ق) .معانی األخبار ،بتحقی  :علی اکبر غفاری ،چ اول،
قم :دفتر انتشارات اس می وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 .21ااااااااااااااااااااااااا ( 1211ق) .ثواب األعم ال و عق اب األعم ال ،چ دوم ،قام:
دارالشریف الرضی للنشر.
 .21ااااااااااااااااااااااااا ( 1219ق) .من الیحضره الفقیه ،بتحقی  :علی اکبر غفاری ،چ
دوم ،قم :دفتر انتشارات اس می وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 .22ااااااااااااااااااااااااا ( 1212ق) .إعتقادات اإلمامیه ،چ دوم ،قم :کنگرۀ شیخ مفید.
 .29با بایی قمی ،تقی ( .)1912ثالث رِائل (العدالة ،التوبة ،قاعدة الضرر) ،بتحقی  :عبااا
حاجیانی دشتی ،ج اول ،تهران :مح تی.
 .22وسی ،محمدبن حسن ( .)1919رجال الطوِی ،بتحقی  :جاواد قیاومی ،چ ساوم ،قام:
مؤسسۀ النشر اتس می التابعۀ لجامعۀ المدرسین بقم المقدسه.

 .21ااااااااااااااااااااااااا ( 1221ق) .فهرِت کتب الشیعة و أصوله و أِماء المص نّفین
و أصحاب األصول ،چ اول ،قم :مکتبۀ المحق القبا بائی.
 .21ع مه حلی ،حسنبن یوسف ( 1219ق) .مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة ،چ دوم ،قام:
دفتر انتشارات اس می وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
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 .21قمی ،سید صادق حسینی روحانی ( 1212ق) .فقه الصادق علی ه الس الم (للروح انی) ،چ
اول ،قم :دارالکتا

 -مدرسۀ امام صادق(ع).

 .22کاشف الغقا ،:علی ( 1212ق) .مصادر الحک الشرعی و القانون الم دنی ،چ اول ،نجاف
اشرف :مقبعه اآلدا .
 .23کاظمی ،اسداهللبن اسماعیل (بیتا) .کشف القناع عن وجوه حجیة اإلجماع ،چ اول ،تهران:
احمد شیرازی.
 .11کاظمی ،عبدالنبی ( 1221ق) .تکملة الرجال ،بتحقی  :محمد صاادق بحرالعلاوم ،چ اول،
قم :انوار الهدی.
 .11کلینی ،محمدبن یعقو

( 1211ق) .الکافی ،بتحقی  :علی اکبر غفاری ،چ چهارم ،تهران:

دارالکتب اإلس میه.

 .12لنکرانی ،محمد فاضل موحدی ( 1212ق) .تفصیل الش ریعة ف ی ش رح تحریرالوِ یلة -
الحج ،چ دوم ،بیروت :دارالتعارف للمقبوعات.
 .19مجلسی ،محمد باقر ( 1212ق) .مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرِول ،بتحقیا  :هاشام
رسولی مح تی ،چ دوم ،تهران :دارالکتب اإلس میه.
.24مفید ،محمدبن محمد ( 1219ق) .اإلختصاص ،بتحقی  :علی اکبار غفااری ،چ اول ،قام:
الموتمر العالمی تلفیۀ الشیخ المفید.
 .11مکارم شیرازی ،ناصر ( 1222ق) .انوار األص ول ،بتحقیا  :احماد قدسای ،چ دوم ،قام:
مدرسۀ اتمام علیبن ابی الب(ع).
 .11میرداماد ،محمد باقربن محمد ( 1211ق) .الرواشح السماویة فی شرح األحادیث اإلمامیة،
چ اول ،قم :دارالخ فه.
 .11نایینی ،میرزا محمد حسین ( 1211ق) .کتاب الص الة (للن ائینی) ،بتحقیا  :محماد علای
کاظمی ،چ اول ،قم :دفتر انتشارات اس می وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 .12نجاشی ،احمدبن علی ( .)1911رجال النجاشی ،چ ششم ،قم :مؤسساۀ النشار اتسا می
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التابعه لجامعۀ المدرسین بقم المشرفه.
 .13نجفی ،محمد حسن ( 1221ق) .جواهر الکالم ف ی ثوب ه الجدی د ،چ اول ،قام :مؤسساه
دائرۀالمعارف فقه اس می بر مذهب اهل بیت(ع).
 .11نوری ،حسینبن محمد تقی ( 1223ق) .مستدرک الوِائل و مس تنبط المس ائل ،چ اول،
بیروت :مؤسسۀ آلالبیت(ع) إلحیا :التراث.

