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کتابشناسی صاحب
هدایه المسترشدین
چکیده :محمدتقی بن محمدرحیم مشــهور به صاحب حاشــیه مؤلف کتاب «هدایه المسترشــدین فی شــرح اصول معالم الدین» یکی از رؤسای
طایفه امامیه در قرن ســیزدهم اســت که صاحب تألیفات گرانقدری اســت .نویسنده در نوشــتار حاضر ،پس از ذکر فهرست اجمالی تألیفات وی،

به معرفی تفصیلی آثار او که تاکنون به چاپ رســیده اســت ،از قبیل :رســاله صالتیه ،تبصره الفقهاء ،هدایه المسترشدین و  ،...همت گماشته است.
کلیدواژه :محمدتقیبنمحمدرحیم ،کتاب «هدایهالمسترشدینفیشرحاصولمعالمالدین»،رســاله صالتیه،تبصرهالفقهاء ،صاحب حاشیه ،فقه ،اصول،

علمای قرن سیزدهم ،کتابشناسی.

عالمــۀ بــزرگ شــیخ محمدتقــی بــن ّ
محمدرحیــم ،مشــهور بــه صاحــب
1

حاشــیه مؤلــف کتــاب گرانســنگ هدایة المسترشــدین فی شــرح اصول
معالــم الدیــن اســت که پدر ایشــان اهــل ایوانکی بــوده و خود ایشــان نیز
ً
ظاهــرا در همیــن مــکان متولد شــده و ســپس بــه عتبات عزیمــت نموده
و نزد اســتادانی همچــون وحید بهبهانی ،عالمۀ بحرالعلوم ،شــیخ جعفر
کاشــفالغطاء ،ســیدعلی طباطبائی ،سیدمحســن اعرجــی کاظمی به
تحصیــل میپردازنــد و شــاگردانی همچــون صاحــب روضــات ،میــرزای
شــیرازی صاحــب فتــوا ،شــیخ محمدحســین صاحــب فصول کــه برادر
ایشــان نیز اســت پــرورش میدهند .محقــق صاحب هدایه ،سرسلســلۀ
یکــی از خاندانهــای بزرگ علمی شــیعه و صاحب تألیفــات گرانقدری
2
اســت از جمله :رســالۀ صالتیه ،تبصرة الفقهاء و هدایة المسترشــدین.
صاحــب روضــات او را «افضــل دانشــمندان عصــرش در فقــه و اصــول و
بصیرتریــن آنهــا در معقول و منقول» 3میشــمارد و شــیخ آقابــزرگ تهرانی
او را یکی از رؤســای طایفۀ امامیه در قرن ســیزدهم نام میبرد که به درجۀ
باالیــی از علــم و عمــل دســت یافت 4.اثــر اصولی مهم ایشــان حاشــیه و
شــرح معالم اســت موســوم به هدایة المسترشــدین که بارها نشــر شــده و
ً
اخیرا مؤسســه نشــر اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم به
طبع آن در سه جلد اقدام نموده است.
 .1در كتــاب درآمــدی بــه تار یــخ علم اصــول به اشــتباه «عبدالرحیم» آمده اســت .ر.ک بــه :علیپور،
مهدی ،درآمدی به تاریخ علم اصول ،ص.335
 .2نجفی ،هادی ،قبیلهی عالمان دین ،ص 13تا .28
ّ
سیدمحمدباقر ،روضات الجنات ،ج ،2ص.123
 .3خوانساری،
 .4تهرانی ،آقابزرگ ،الكرام البرره ،ص.216
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فهرست اجمالی تألیفات
ایشان آثار ارزشمندی از خود برجای گذاشتهاند که عبارتند از:

 .1اجوبة المسائل
پاســخهای ایشــان به سؤاالت و اســتفتائات اســت که بر برخی از آنها به
تفصیل جواب داده است.

 .2تبصرة الفقهاء
فقه اســتداللی اســت که معظــم مباحث کتاب طهــارت و بحث اوقات
نماز و قســمتی از کتاب زکات و قســمتی از بیع اســت و با تحقیق آقای
سیدصادق حسینی اشکوری چاپ شده است.

 .3تقریرات بحث فقه سیدبحرالعلوم
به صورت شرح بر وافی است که ثمرۀ درس سیدبحرالعلوم است.
 .4تعلیق ـهای در بحــث دوران امــر بیــن اقــل و اکثــر کــه بــا تحقیــق آقــای
حجتاالســام والمســلمین مهدی باقری ســیانی در دفتر ششــم میراث
حوزۀ اصفهان چاپ شده است.
این تعلیقه را در نقد اســتادش ،سیدمحســن اعرجی بغدادی کاظمینی
صاحب المحصول نگاشته است.
 .5رســالهای در عدم مفطریت ُت ُتن که با تحقیق جناب حجتاالســام
والمســلمین مجیــد هــادیزاده در دفتــر چهــارم میــراث حــوزۀ اصفهــان
چاپ شده است.
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ً
 .6رسالهای در فساد شرط ضمن العقد لو ظهر المبیع مستحقا للغیر.

مؤلف فقیه آن کتابت شده است».

 .7رسالۀ صالتیه که با تحقیق حجتاالسالم والمسلمین مهدی باقری

این کتاب ارزشمند در سال 1383ش با تحقیق شایستۀ فاضل ارجمند

سیانی به چاپ رسیده است.

جناب آقای حجتاالســام و المســلمین مهدی باقری سیانی به چاپ

98

رسیده است .در این اثر از پنج نسخه استفاده شده است و افزون بر این
10

 .8هدایة المسترشدین که بارها چاپ شده است.

5

پنج نســخه از  222مأخذ و منبع اســتفاده شده که دلیل بر گسترۀ شایان

معرفی تفصیلی آثاری که تاکنون به چاپ رسیده است
 .1رسالۀ صالتیه

تحقیق مزبور است.

آیــتاهلل شــیخ ّ
محمدتقــی رازی نجفــی اصفهانــی از فقیهــان و اصولیان
ً
نامدار امامیه در ســدۀ ســیزدهم هجری اســت و غالبا او را به اثر معروف

و مهــم او ،یعنــی هدایــة المسترشــدین فــی شــرح اصــول معالــم الدیــن
میشناســند ،ولی آثار شایســته و درخــور توجه دیگر ایشــان نباید مغفول
واقع شود .از جملۀ این آثار رساله صالتیۀ مرحوم شیخ است که مشتمل
بر کتاب طهارت و نماز اســت و به زبان فارســی بوده و رســالۀ عملیه این
فقیــه نبیــه اســت که با حواشــی فرزندش آیــتاهلل حاج شــیخ ّ
محمدباقر
همراه میباشــد و ایشــان احکام تقلید را هم بر این رســاله افزودهاند و در
اوائــل آن حاشــیه ذکــر نمودهاند و به همین دلیل شــباهت با رســالههای
توضیح المسائل دارد.

ّ
همچنیــن محقــق ارجمنــد جنــاب آقــای جو یــا جهانبخــش در اثــری بــا
عنوان «رسالهای با بیش از پنج هزار فرع فقهی» به معرفی این اثر تحقیقی
پرداختهاند.

11

ً
بایــد توجــه شــود کــه این کتــاب صرفا نقــل فتوا نیســت ،بلکه در مــواردی
اشــاره بــه ادله شــده ،ماننــد برخی کتب نیمه اســتداللی مثل شــرح لمعۀ
شــهیدین .همچنین در بســیاری مواردی مؤلف محترم اشــاره بــه روایات
دارند یا به بیان قول قدما یا مشهور بین فقهاء و یا اقوال آنان میپردازند که
همین باعث میشود که کتاب در عین حال که قابل استفاده برای عموم
متدینین است ،برای فضالء و مجتهدین نیز مفید و مستفاد باشد.

12

ً
ً
همانطــور کــه قبــا تذکر داده شــد ،ظاهــرا این رســالۀ عملیه مشــتمل بر

جنــاب آقــای شــیخ هــادی نجفــی مینویســد« :مؤلــف نامــی را بــرای

13

احــکام طهــارت نیز بــوده و با نامهای مختلفی از جملــه «کتاب عمل»

آن انتخــاب نکــرده اســت ،لــذا در برخــی از کتــب شــرح حــال و تراجم و

معرفی شــده ،ولی در علت نامگذاری آن به رســالۀ صالتیه جناب آقای
حاج شیخ هادی نجفی مینویسند« :چون نسخهای که از این کتاب در

کتابشناسی به نامهای مختلف ضبط گردیده است».

6

و در جای دیگر مینویسند« :آنچه از قرائن و شواهد و نسخ کتاب حاضر
اســتفاده میشــود ،آن است که این کتاب رســالۀ صالتیه ،همان کتاب
عمــل و فتــوای مؤلــف فقیــه آن اســت .پــس در ضمــن تألیفــات مؤلف،
عناویــن رســالۀ صالتیــه و احــکام نماز و رســالۀ عملیه یا کتــاب عمل و
فتــوا ،برگشــت به همین کتاب حاضر اســت و در ضمن یــک عنوان باید
تنظیم گردد».

ضمن مجموعهای در کتابخانۀ ملی ایران بهشــمارۀ  721وجود دارد و در
جلد دوم صفحۀ  227از فهرســت معرفی شــده است 14،به همین جهت
نــام «رســالۀ صالتیــه» بــا مشــورت محقــق ارجمنــد کتــاب جنــاب آقای
حجتاالسالم والمسلمین مهدی باقری سیانی و برخی از دوستان برای
پشت جلد کتاب اختیار گردید».

15

مؤلــف ایــن اثر مینویســد« :چون نمــاز از اهم عبادات و طاعات اســت،

7

ایشــان درباره نســخههای کتــاب مینویســند« :کهنترین نســخۀ موجود
کــه تاکنــون در اختیار بوده اســت ،نســخهای اســت از کتابخانۀ آیتاهلل
روضاتــی کــه تاریــخ پایــان کتابــت آن بــه ســال 1243ق ،یعنــی در زمــان
حیــات مؤلــف فقیــه و پنــج ســال قبــل از ارتحــال ایشــان بــه دیــار باقــی
برمیگــردد و پــس از آن نســخۀ کتابخانــۀ آیــتاهلل مرعشــی نجفی اســت
که در ســال  ،1245یعنی ســه ســال قبــل از وفات مؤلف فقیــه آن کتابت
شــده است و ســوم نســخۀ کتابخانۀ مرحوم آیتاهلل ســیدالعراقین است
کــه کتابــت آن در ذیالقعدة الحــرام  ،1246یعنی دو ســال قبل از وفات

 .5ر.ک به :باقری سیانی ،مهدی« ،آینه پژوهش» ،شماره  ،108-107ص.67
 .6نجفی ،هادی ،مقدمه رساله صالتیه ،ص.39
 .7همان ،ص.22
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و قبــول ســایر طاعــات و اعمال ـ بــه مقتضای حدیث مشــهور «اذا قبلت
َ
َ
قبــل ماســواها ،و اذا ُر ّدت ُر ّد ماســواها» ـ منــوط بــه قبــول آن اســت ،ایــن
رســالۀ مختصر را در بیان مســائل احکام متعلقه به آن قرار داده و رعایت
اختصار را در آن نموده تا اغلب ناس از آن منتفع گردند.»...

16

 .8همان ،ص.22
یشــود :یكــی به نام
 .9در فهرســتواره دستنوش ـتهای ایــران (دنــا) از ایــن كتاب دو نســخه معرفی م 
احــكام نمــاز كه همان نســخه كتابخانه آیتاهلل مرعشــی اســت( .فهرســت دنــا ،ج ،1ص )389و
دیگری با نام رساله صالتیه كه نسخه كتابخانه ملی است( .فهرست دنا ،ج ،7ص.)157
 .10باقری سیانی ،مهدی ،مقدمه رساله صالتیه ،ص.71
 .11جهانبخش ،جویا« ،كتاب دین ماه» ،شماره  93و  ،94ص.29
ّ
 .12برای مطالعهی بیشتر ر.ک به :رساله صالتیه ،مقدمه محقق.
 .13خوانساری ،سیدمحمدباقر ،روضات الجنات ،ج ،2ص.124
 .14از افادات محقق فاضل آقای رحیم قاسمی.
 .15نجفی ،هادی ،مقدمه رساله صالتیه ،ص.39
 .16رازی اصفهانی ،محمدتقی ،رساله صالتیه ،ص.81
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فــروع فقهــی مذکور در ایــن کتاب را بیــش از پنجهزار تخمیــن زدهاند که
البته نشانگر امتیازی بزرگ و جامعیتی قابل تقدیر است.
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استحباب اخفات آن است .و کیفیت استعاذه ،موافق مشهور
بیــن االصحــاب «اعــوذ باهلل مــن الشــیطان الرجیــم» اســت ،و از

فرزنــد مؤلف مرحوم آیتاهلل حاج شــیخ ّ
محمدباقــر (1301-1235ق) که
خود مردی فقیه و از شــا گردان صاحب جواهر (متوفی 1266ق) و شــیخ
انصــاری (متوفــی 1281ق) نیــز اســت و اعاظمــی چــون سیدابوالقاســم
حســینی دهکــردی (1353-1272ق) و شــیخ ّ
محمدحســین نایینــی

حضــرت صــادق (علیــه الســام) بــه این لفــظ مروی اســت که
«اعوذ باهلل السمیع العلیم من الشیطان الرجیم.

22

 .2تبصرة الفقهاء
کتــاب گرانقــدر تبصــرة الفقهــاء فقــه اســتداللی اســت و معظــم ابحاث

ّ
ســیدمحمدکاظم طباطبایــی یــزدی (-1247
(1355-1277ق) و

کتاب الطهارة و بحث اوقات صالة و قســمتی از کتاب الزکاة و قســمتی

1337ق) از شا گردان او محسوب میشوند ،بر رسالۀ بر حواشی تکمیلی

از کتاب البیع را دارد.

و فتوایی نوشته است.

عالمه شــیخ ّ
محمدرضا نجفی دربارۀ آن آورده« :و هو فی الفقه کالهدایة

محشی فقید خود میگوید« :نظر به این که احکام مسطوره در این رسالۀ
ً
شــریفه که از مرحوم آقای والد اســت ،غالبا مطابق با فتوای این ضعیف
ّ
است ،اکتفا به آن نموده ،در قلیلی از مسائل که محل اختالف بود اشاره

فــی االصول» 24،یعنــی تبصرة الفقهاء در فقه مانند هدایة المسترشــدین
است در اصول.

به آن نموده ،در حواشــی مســطور اســت و در بعضی مواضع اکتفا به ذکر
احتیاط نموده».

18

ایــن رســاله هم در اختیار مقلدان مرحوم شــیخ ّ
محمدتقــی بوده و هم در
اختیــار مقلدان فرزندش مرحوم شــیخ ّ
محمدباقر نجفــی 19.بنا بر برگهای
هم که بر یکی از دستنوشــتههای کتاب قرار گرفته ،مرحوم حاج شــیخ
جمالالدین نجفی اصفهانی (متوفی 1354ق) ،فرزند شــیخ ّ
محمدباقر
نیز عمل بدین رساله را تجویز کرده بوده است.

20

23

بحمداهلل در تاریخ 1427ق در سه مجلد به تعداد  1000نسخه و با تحقیق
جنــاب آقای ســیدصادق حســینی اشــکوری به طبع رســیده اســت .در
مقدمۀ این طبع به شــش نســخه اشاره شده اســت 25و از چهار نسخه در

تصحیح این طبع استفاده شده 26.در ابتدای کتاب قبیلۀ عالمان دین
مؤلــف محتــرم مینگارد« :صورت نســخۀ خطی مؤلف و نســخۀ دیگری
27
که از روی آن نوشته شده است در نزد نگارنده موجود است».
جنــاب حجتاالســام والمســلمین مهــدی باقــری ســیانی دربــارۀ دوران
آفرینش این اثر میآورد:

نثر فارســی این رســاله و حواشــی آن ،نثر علمایی روزگار قاجار اســت که
البته برای عموم نگارش یافته اســت و بهطور کلی نثری اســت که امروز
نیــز قابــل خوانــدن و فهــم اســت و باتوجه بــه همیــن ســادگی و زودیابی و
غنــای محتوایی متن ،مطالعۀ این رســاله برای عمــوم طالب و مبلغان و
مسئلهگویان بسیار نافع به نظر میرسد.

21

این اثر گرانســنگ ثمر و میوۀ قرن ســیزدهم هجری است که یکی
از درخشــانترین دوران حــوزۀ علمــی کهــن و پربرکــت اصفهــان
میباشد ،روزگاری که شهر اصفهان مجمع عالمان ،دانشمندان
و فرهیختــگان بزرگــی بوده که هریک چونان ســتارهای فروزان در
آســمان علــم و فقاهت شــیعه نورافشــانی مینمودهاند کــه با ذکر

ایــن رســاله در چــاپ اول بــه تعــداد  1000نســخه بــا تحقیق جنــاب آقای

نــام برخــی از آنــان این مقال را زینت میبخشــیم :شــخصیتها
ّ
ـیدمحمدباقر موســوی
و فرزانگانی چون حضرات آیات عظام سـ

فرهیختــه آیــتاهلل حاج شــیخ هادی نجفــی از طــرف کتابخانه آیتاهلل

شــفتی (متوفــای 1260ق) معــروف بــه حجتاالســام صاحب
مطالــع االنــوار ،حــاج ّ
محمدابراهیم کلباســی (متوفای 1261ق)

حجت االســام والمســلمین مهدی باقری ســیانی و به همت دانشــمند
نجفی در تاریخ 1383ش به طبع رسیده است.

صاحب اشــارات االصول ،آقا ّ
محمدعلی هزارجریبی (متوفای
1245ق) صاحــب مخــزن األســرار الفقهیــه ،حــاج ّ
محمدجعفر

در آخر نمونهای از فروع کتاب را ذکر میکنیم:
مســتحب اســت کــه قبل از شــروع بــه حمــد ،اســتعاذه نماید .و

آبــادهای (متوفــای 1280ق) صاحــب نقــود المســائل ،میــر

بعضــی از علمــا آن را واجــب دانســتهاند و آن ضعیــف اســت .و

سیدحســن مــدرس (متوفــای 1273ق) شــارح مختصــر النافع
ّ
ـیدمحمد شهشــهانی (متوفــای 1287ق) صاحــب أنــوار
سـ

محــل اســتعاذه در رکعــت اول اســت ،و مشــهور بیــن اصحــاب
 .17نجفــی ،هــادی ،مقدمه رســاله صالتیــه ،ص 19و جهانبخش ،جویا« ،كتاب دین ماه» ،شــماره
 93و  ،94ص.30
 .18نجفی ،محمدباقر ،رساله صالتیه ،ص 82و جویا جهانبخش ،همان ،ص.30
 .19جهانبخش ،جویا« ،كتاب دین ماه» ،شماره  93و  ،94ص.30
 .20باقری سیانی ،مهدی ،مقدمه رساله صالتیه ،ص.21
 .21جهانبخش ،جویا ،همان ،ص.30
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 .22اصفهانی رازی ،محمدتقی ،رساله صالتیه ،ص  220و .221
 .23نجفی ،هادی ،قبیل ه عالمان دین ،ص.22
 .24نجفی ،محمدرضا ،اعالط الروضات ،ص.10
 .25رازی اصفهانی ،محمدتقی ،تبصرة الفقهاء ،ص.12
 .26همان ،ص.13
 .27نجفی ،هادی ،قبیله عالمان دین ،ص.22
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ّ
ـاف النتقــال المــال الــی المجیــز ،فیأخذ
بطــان کل تصــرف منـ ٍ

الر یــاض و مــا حســینعلی تویســرکانی (متوفــای 1286ق)

صاحب کشــف االســرار که پس از استاد خویش صاحب هدایة
28
المسترشدین جانشین وی در کرسی تدریس بود.
همچنین مینویســد« :دوران خلق این اثر بشــکوه دوران بالندگی مؤلف
فرزانۀ آن بوده است».

المــال مــع بقائه و بدله مع تلفه .قــال :نعم لو علم باجازة المالک
لم یجز له التصرف انتهی.

32

و محققانــی کــه بــه اخراج مصــادر و اقوال مکاســب پرداختهانــد ،دربارۀ
قائل به این قول مینویسند« :لم نعثر علیه» ،یعنی نیافتیم او را.
33

29

ّ
محقق آیتاهلل حاج شیخ ّ
محمدتقی رازی نجفی اصفهانی در این
مؤلف

و حــال آنکــه این مطلــب در کتاب البیــع تبصرة الفقهاء موجود اســت و

اثــر بــه بیان برخی آراء رجالــی خویش پرداخته ،از جملــه توثیق عثمان بن
30
محمد بن سنان و ّ
عیسی و ّ
محمد بن خالد برقی و اسماعیل بن جابر.

ایشــان در چهارمیــن تتمیــم به این مطلب قائل شــدهاند و نوشــتهاند« :و
ً
األظهــر جــواز تصرفاتــه فیــه؛ أخــذا بمقتضی األصــل لعدم العلــم بصحة

عمــدۀ مباحــث تبصــرة الفقهــاء را مباحــث طهارت به خــود اختصاص
داده .در قســمتی از ایــن کتــاب ایشــان به بیــان اصالة الطهــارة پرداخته
کــه یــک قاعدۀ فقهــی مهــم و مبتلی به متدینین اســت 31کــه در مجموع

العقد المانع من التصرف فیه؛ لدورانه بین الصحیح و الفاسد ... .نعم،
لو علم بالفحوی اجازته له بعد ذلک لم یجز له التصرف فیه کما سنشیر
الیه إن شاء اهلل».

34

کتــاب طهــارت حــدود  940صفحــه از این کتــاب را به خــود اختصاص

تلمیذ عالمه شــیخ محمدتقی ،آیتاهلل شــیرازی صاحــب فتوای تنباکو

داده و سپس به مباحث مربوط به اوقات نماز پرداختهاند که حدود 120

نیز این نظر را از ایشان نقل میکند.

صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده است.

35

ایــن مطلــب بیانگــر اهمیــت نشــر آثار ایشــان اســت کــه اگر در دســترس

کتاب زکات نیز حدود  320صفحه از کتاب را فرا گرفته و در آخر کتاب البیع

محققیــن بــود ،اظهــار ناتوانی از یافتن قولی در مکاســب کــه از مهمترین

است که حدود  100صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده است.

کتــب درســی حوزۀ علمیۀ شــیعه اســت نمیکردنــد و همچنین نشــانگر
نظرداشــتن و اهتمــام فحــول علمــای امامیــه ،ماننــد شــیخ انصــاری و

نکتهای از تبصرة الفقهاء
در بحث مکاســب مرحوم شــیخ انصاری ســخنی از بعض المعاصرین
ّ
نقــل میکننــد که محققان مکاســب بــه قائــل آن راه نیافتهانــد و آیتاهلل
حاج شیخ هادی نجفی که از مدرسان محترم دروس خارج فقه و اصول
حــوزۀ علمیــه اصفهــان هســتند ،در مطالعــات خویــش آن را در تبصــرة
الفقهاء یافتهاند و اینجانب را بر آن واقف نمودند.

میرزای شیرازی به نظرات فقهی جناب شیخ محمدتقی است.

 .3رسالۀ «شرب القلیان فی شهر رمضان»
مفطربــودن یــا نبــودن اســتعمال دخانیــات در روزۀ ماه مبــارک رمضان از
مسائل مورد بحث فقها است کهاکنون نیز مورد بحث و مبتال به است.
فقیه محقق و اصولی کبیر شیخ محمدتقی در اینباره رسالهای مختصر

ســخن این اســت که در بیع فضولی بنا بر مسلک کشف آیا طرف اصیل

تألیــف نمودهانــد کــه به تحقیــق جناب آقای مجیــد هــادیزاده در دفتر

حــق تصــرف در مالی که مــورد معامله قرار داده اســت دارد یا نه؟ مرحوم

چهارم میراث حوزۀ علمیۀ اصفهان به طبع رســیده اســت .جناب آقای

شیخ از بعض المعاصرین نقل میکند قول به جواز تصرف را.

رحیم قاســمی دربارۀ این رســاله نوشته :رسالهای است در دو صفحه که
در ّرد یکی از معاصرین خود ـ گویا حاجی کلباسی ـ نگاشته است.

عبارت شیخ انصاری چنین است:
و ّامــا علــی القــول بالکشــف ،فــا یجــوز التصــرف فیــه ،علی ما
یســتفاد مــن کلمــات جماعــة ،کالعالمــة و الســیدالعمیدی و
ّ
المحقق الثانی و ظاهر غیرهم .و ربما اعترض علیه بعدم المانع
له من التصرف؛ الن ّ
مجرد احتمال انتقال المال عنه فی الواقع،

ال یقــدح فی الســلطنة الثابتة له؛ و لذا ّ
صــرح بعض المعاصرین
ً
بجــواز التصــرف مطلقــا .نعــم ،اذا حصلت االجازة کشــفت عن
 .28باقری سیانی ،مهدی« ،آیینه پژوهش» ،شماره  ،108-107ص.66
 .29همان ،ص.67
 .30همان ،ص.68
 .31رازی اصفهانی ،محمدتقی ،تبصرة الفقهاء ،ج 2ص.441
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ایشــان در ایــن رســاله قول به عــدم منع از دخــان را قوی ،ولکــن مراعات
احتیاط را مهم شمرده است.

36

تاریخ اتمام این رســاله در رجب  1258ضبط شــده اســت و محقق این
رســاله جنــاب آقــای هــادیزاده بــر ایــن نظر اســت که ایــن رســاله اولین
ً
رســالۀ تصنیف شده در این موضوع اســت 37.البته ظاهرا رسالۀ حاجی
 .32انصاری ،مرتضی ،مكاسب ،ج ،3ص.414
 .33همان.
 .34رازی اصفهانی ،محمدتقی ،تبصرة الفقهاء ،ج ،3ص.352
 .35تقریرات آیتاهلل المجدد الشیرازی ،ج ،2ص.282
 .36رازی اصفهانی ،محمدتقی ،رساله شرب القلیان ،میراث حوزه اصفهان ،دفتر چهارم ،ص.81
 .37همان ،ص.72
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کلباســی قبــل از این رســاله نوشــته شــده بــوده اســت .همچنین ایشــان

شــهرت اصولی ایشــان و برادرشان جناب شــیخ محمدحسین صاحب

مینویســند« :تنهــا دستنوشــت آن هــم اکنون در نجف اشــرف قــرار دارد

فصــول چنان اســت که افکار اصولــی آنان مورد نظر اعالم اصولی شــیعه
ّ
بــوده و شــاید همیــن ســبب شــده کــه برخــی محققیــن و مؤلفیــن بــر این

و دوســت فاضــل جناب حجتاالســام شــیخ محمد کرباســی ـ دامت

عقیده شوند که شهرت اصولیگری مرحوم شیخ محمدتقی باعث کمتر

برکاته ـ تصویر آن را رهاوردمان کرد».

38

قابــل توجه که رســاله حرمة الغلیان فی شــهر رمضان حاجی کلباســی و

دیدهشدن فقاهت و مهارت فقهی ایشان و آثار فقهی ایشان شده است.

رســاله عدم مفطریة التتن صاحب هدایه در ســال  1391هجری شمسی

یتــوان بــه مقدمهای
در رابطــه بــا معرفــی کتــاب هدایــة المسترشــدین م 

توســط کنگــره حاجــی کلباســی در کتاب ســه رســاله در فقــه و اصول با

کــه آیــتاهلل شــیخ مهــدی مجداالســام نجفی بــر هدایــة المسترشــدین
نوشــتهاند اشــاره نمــود .در ایــن مقدمه که حــدود  25صفحه اســت ،با
شــیوایی و تحقیــق قابــل تقدیــر بــه بیان جایــگاه هدایــة المسترشــدین و
نظرات اصولی مؤلف آن در نزد فقها و اصولیان زبانزد مانند شــیخ اعظم
انصــاری و مجدد شــیرازی و محقق خراســانی و محقــق نائینی و محقق
عراقی و محقق اصفهانی و مؤســس حائری و آیتاهلل العظمی بروجردی
42
و امام خمینی پرداختهاند.

تحقیــق جنــاب آقــای محمد کلباســی چاپ شــده اســت .البته رســاله
حاجــی کلباســی بــا تحقیقــی از جنــاب آقــای حیــدر کلباســی را قبــا
مشاهده کردهام.
عالمــه شــیخ محمدتقــی در بخشــی از ایــن رســاله در رابطــه بــا «قلیــان
کشیدن» چنین آورده است:
ّ
آنچه به نظر قاصر میرسد ،عدم منع از آن است؛ ِاما:

ّ
همچنیــن محقق گرامی جنــاب آقای ســیدمحمدرضا جاللی در مجلۀ

[ ]1چون دلیل واضحی بر منع به نظر نمیآید،
[ ]2دعوی اندراج آن در أ کل و شرب بیوجه است،
[ ]3و اشتمال آن بر اجزا صغار ...باعث منع نمیتوان شد. ...

39

ایشــان همچنیــن روایــت موثقــهای نقــل میفرماینــد از حضــرت علی بن
موسی الرضا (علیه آالف التحیة و الثناء) مبنی بر جواز دخول دود و غبار
ّ
در حلق که محقق محترم آن را در پاورقی آورده و روایت چنین است:
َّ
بعود أو
«عن الرضا علیه الســام قال :ســألته عن الصائم یتدخن ٍ
ّ
الدخنة فی حلقه فقالٌ :
جائز ال بأس به .قال:
بغیر ذلک ،فتدخل
و سألته عن الصائم یدخل الغبار فی حلقه؟ قال :ال بأس».

40

و ایشان روایت منع دخول غبار در حلق 41را ضعیفۀ معلوله میدانند.

 .4هدایة المسترشدین
کتــاب گرانســنگ و قیــم هدایــة المسترشــدین کتابی اســت کــه در نزاع
ّ
اخبــاری و اصولــی مرحــوم شــیخ محمدتقــی را در صــف مدافعیــن از
عقلگرایی شیعه و مبارزین اصولی قرار میدهد.
ّ
مرحوم محمدباقر وحید بهبهانی که در قرن سیزدهم چون سدی محکم
در برابــر هجمــۀ اخباریون ایســتادگی کرد ،توانســت با پرورش شــاگردانی
همچــون شــیخ محمدتقــی ادامهدهنــدۀ راه ســلف صالــح در تدویــن و
اهتمــام بــه دانش اصول فقه باشــد و با ورود ایشــان به اصفهــان و تدوین
هدایــة المسترشــدین بنیانهــای عقلگرایــی و اصولیگــری در اصفهان
مستحکم شده است.

آینــۀ پژوهــش شــمارۀ ( 63مــرداد و شــهریور 1379ش) بــه معرفــی هدایة
المسترشدین و مؤلف آن پرداختهاند.
ّ
محقــق گرانقدر شــیعه صاحب روضــات الجنات دربارۀ اســتاد خویش
صاحب هدایة مینویسند« :ایشان افضل اهل عصر خود در فقه و اصول
بود و دارای مراتب باالی علوم عقلی و نقلی بود».

43

عالمــه شــیخ آقابــزرگ تهرانــی کتابشــناس بــزرگ شــیعه در بــارۀ هدایــة
المسترشدین مینویسند« :این کتاب مورد قبول و تحسین اکابر و فحول
ّ
محققیــن و أعــام واقع شــد تا حدی که ایشــان را تا ایــن عصر به خاندان
صاحب حاشــیه میشناســند ،بهطــوری که اگر کلمۀ «حاشــیه» اطالق
شــود ،بــه غیــر از ایــن کتاب بــه ذهن تبــادر نمیکنــد .بــرای درک احاطۀ
ایشــان و تبحــر و تحقیق در علم اصول ایــن کتاب کفایت میکند ،چون
حاوی تحقیقات عالیهای اســت که بســیاری از نوشــتههای مهم از آنها
44
خالی است.
جناب آقای سیدمحمدرضا جاللی دربارۀ این کتاب نوشتهاند:
این کتاب شــرحی اســت مفصل و مبســوط و مســتدل بر کتاب
بلنــدآوازۀ معالــم الدیــن فــی اصــول الدیــن .کتــاب «معالــم» از
بهــای اصولــی درســی اســت کــه در مرحلــۀ
مشــهورترین کتا 
ســطح طــاب آن را فــرا میگیرنــد .مؤلــف او شــیخ حســن بــن
زینالدین (متوفای 1011هـ) اســت که بر اثر درس ـیبودن ،شرحها
و حاشــیههای ز یــادی دارد ،و ایــن حاشــیه از پردامنهتر یــن و

 .38همان ،ص.71
 .39همان ،ص.79
 .40عاملی ،حر ،وسائل الشیعة ،ج ،1ص ،69ح.12851
 .41همان ،ح.12850

 .42رازی اصفهانی ،محمدتقی ،هدایة المسترشدین ،ج ،1صفحات  5تا .31
 .43خوانساری ،سیدمحمدباقر ،علماء األسرة ،ص.180
 .44آقابزرگ تهرانی ،الكرام البرره ،ج ،1ص.216
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میگیــرد) و صاحــب هدایــة المسترشــدین نیــز برخــی از مبانــی

اســتوارترین آنها اســت که هماره مورد مراجعه بوده است نه تنها
ّ
45
مبتدیان ،بلکه علما و محققین نیز بدان مراجعه میکردهاند.

اســتاد خود را نقد نموده و آن را بهصورت تعلیقه در کنارۀ نوشــتۀ
استاد مینویسد.

جناب شــیخ محمد تهرانی پســرخواهر شیخ محمدتقی و داماد او را اول

مــکان آفرینــش ایــن اثــر نجــف اشــرف اســت و تار یــخ بــه انجام

کســی دانســتهاند کــه کتاب هدایــة المسترشــدین را جمــعآوری نموده و

رسیدن آن حدود سال 1215ق یا قبل از آن میباشد».

48

تصحیح نموده و بر آن تعلیقه زده است.

46

همچنیــن وجــود نســخ خطــی فــراوان دلیــل بــر اهتمــام طــاب بــه ایــن
کتاب اســت و نســخههای خطی متعــددی در کتابخانههــای مختلف
شناسایی شده است.

47

5ـ تعلیقهای در اقل و اکثر ارتباطی

اصــل نســخۀ ایــن رســاله در کتابخانــۀ مرحــوم آی ـتاهلل شــیخ هــادی
کاشــفالغطاء (1361-1289ق) و اینــک در نجــف اشــرف و نــزد نــوادۀ
ایشــان جنــاب حجتاالســام دکتــر عبــاس کاش ـفالغطاء نگهــداری
ّ
میشــود و با پیگیری جناب حاج شــیخ هادی نجفی در اختیار محقق
این اثر قرار گرفته است.

49

ایــن تعلیقــه در دفتــر ششــم میــراث حــوزۀ اصفهــان بــا تحقیــق شایســتۀ
جنــاب آقــای حجــة االســام والمســلمین مهدی باقــری ســیانی به طبع
رسیدهاست.
فقیــه عالیقــدر جهان تشــیع ســیدجواد عاملــی صاحب مفتــاح الکرامة
رســالهای گــردآورده مشــتمل بــر نظــرات ســه تــن از بــزرگان عصــر یعنــی
سیدمحســن اعرجــی کاظمینــی و شــیخ جعفــر کاشــفالغطاء و شــیخ
محمدتقی رازی نجفی اصفهانی.

عبارتی از مرحوم شیخ محمد تقی در این تعلیقه:
ً
ّ
ّ
مع انه یمکن ان یدعی فی ّأن الشرط و إن کان فی حد ذاته خارجا
ٌ
َ
إال ّأن االشــتراط بــه داخــل فهــو کالجــزء اإلضافــی أعنــی کالبصر
ٌ
بالنســبة الــی العمــی فـ َّ
ـان التقیید داخــل فی مفهــوم العمی و ان
ً ً
ً
50
کان القید خارجا قلنا فیه تأمل النه ال یعد جزءا عرفا فتأمل. ...
و این عبارتی اســت که در آن مرحوم شــیخ خواستهاند تفاوت بین جزء و
شرط را متذکر شوند.

جناب حجتاالســام و المســلمین مهدی باقری ســیانی دربارۀ این اثر
آورده است:
ً
ّ
ظاهــرا فــردی از محقق اعرجــی راجع به یکی از عبــارات اصولی
وی ـ الشــغل الیقینی یســتدعی البراءة الیقینیة ـ پرسش میکند
و وی در پاســخ ،قســمت اول این رساله را مینویسد .این نوشته
را ســیدجواد عاملی میبیند و آن را بر دیگر اســتاد خویش شــیخ
جعفــر کاشــفالغطاء عرضــه مــیدارد .مرحــوم کاشــفالغطاء
برخی از نظرات سیداعرجی را نقد نموده و جواب آن را بهصورت
مکتــوب در اختیــار ســیدعاملی قــرار میدهد .ســیدعاملی نقد
شیخ جعفر را بر سیداعرجی عرضه مینماید و سیدنیز در جواب
از مبانی خود دفاع و نقد شــیخ جعفر را پاســخ میگوید .برای بار
ّدوم جواب و نقد سیدمحســن توســط سیدعاملی بر شیخ جعفر
ً
عرضــه میگــردد .شــیخ جعفــر نقــد دوم سیدمحســن را مجــددا

 .6تجزی در اجتهاد

ّ
ـیدمحمدرضا شــفتی ،در مجموعــه
ایــن اثــر بــا تحقیــق جنــاب آقــای سـ
ّ
عالمه ّ
محمدتقی ایوانکی به سال  1392به چاپ رسیده است.
مقاالت
این اثر دو سؤال و جواب است که به خط برادر صاحب روضات مرحوم
ّ
ـیدمحمد چهارســوقی (متوفی  )1293ضمن مجموعهای در
حاج میر سـ
کتابخانۀ مرحوم آیتاهلل حاج سیدحسن فقیهامامی نگهداری میشود.
ّ
قســمتی از جــواب عالمــه صاحــب هدایــه چنیــن اســت« :قــول بــه جواز
تجزی در اجتهاد خالی از قوت نیست؛ چه مفروض در متجزی آن است
که مدارک مســئله را تحصیل نموده و قوۀ اســتنباط و فهم آنها را حاصل
51

کرده است».

آثار و مقاالت چاپ شــده در همایش عالمه ایوان کی ای (صاحب هدایة
المسترشدین)

پاسخ میگوید .این پاسخ به دست سیدمحسن میرسد و برای

 .1ایوانکی ،ری ،اصفهان

استاد ّ
محمد مهریار

 .2مقدمۀ هدایة المسترشدین

آیتاهلل حاج شیخ مهدی
مجداإلسالم نجفی  /ترجمۀ محمود
نعمتی

بــار ســوم وی از خــود دفــاع مینمایــد ،ولی این پاســخ به دســت
شیخ جعفر نمیرسد.
از ســوی دیگر نوشــتۀ اول ســیداعرجی را شــیخ محمدتقی رازی
میبیند (و شــاید بهواســطۀ ســیدجواد عاملی در اختیار وی قرار
 .45سیدمحمدرضا جاللی ،همان.
 .46مهدی نجفی ،همان ،ص.11
 .47مهدی نجفی ،همان ،ص ،10سیدمحمدرضا جاللی ،همان ،ص.78
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 .48مهدی باقری سیانی ،میراث حوزه اصفهان ،دفتر ششم ،ص.408
 .49همان ،ص .412
 .50همان ،ص.422
ّ
 .51مجموعه مقاالت همایش عالمه ایوانکی ،ص.164
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 .3آثار خیریه و باقیات الصالحات
خاندان شیخ ّ
محمدتقی رازی
نجفی اصفهانی

ّ
محقق خبیر سیدمصلحالدین
مهدوی

 .20اهمیت و ویژگیهای فقه امامیه
در عصر رازی و جایگاه وی در این
حوزه

دکتر سیداحمد عقیلی

 .4مؤلف رسالهای در صفات مؤمن
و شرایط ایمان اعتقادی و عملی

ّ
سیدمحمدعلی روضاتی
آیتاهلل

 .5جرعهای از دریا

آیتاهلل العظمی سیدموسی شبیری
زنجانی مدظله

 .21نسخهشناسی و کتابشناسی
ّ
عالمه شیخ ّ
محمدتقی رازی
آثار
نجفی اصفهانی

پژوهشگر محترم سیدمهدی
شیخاإلسالمی

 .6هدایة المسترشدین و مؤلف آن

ّ
سیدمحمدرضا جاللی
آیتاهلل

 .22بررسی گوشههایی از احوال و
آثار دو فقیه معاصر

ّ
ّ
سیدمحمدرضا شفتی
محقق گرامی

 .7مقدمۀ تبصرة الفقهاء

آیتاهلل حاج شیخ هادی نجفی
ّ
 /ترجمۀ محقق گرانقدر محمود
نعمتی

 .23معنویت خاندان شیخ
ّ
محمدتقی رازی نجفی اصفهانی

فاضل محترم ّ
محمدعلی نجفی

 .8تراجم أعالم بیت الشیخ
ّ
محمدتقی

اإلمام الشیخ ّ
محمدحسین کاشف
الغطاء /تحقیق :حجةاإلسالم
والمسلمین شیخ ّ
محمد کرباسی

 .9آیتاهلل العظمی الشیخ
ّ
محمدتقی اإلصفهانی النجفی من
أعالم الحوزة العلمیة النجفیة

ّ
ّ
السیدمحمد
العالمة الدکتور
بحرالعلوم

 .10تجزی در اجتهاد

 .24مروری اجمالی بر معماری تکیۀ
شیخ ّ
پژوهشگر محترم مهدی نجار اعرابی
محمدتقی رازی صاحب
حاشیه

کتابنامه
 .1انصاری ،مرتضی؛ مکاسب؛ قم :دارالفکر.

ّ
عالمه شیخ ّ
محمدتقی رازی نجفی
ّ
سیدمحمدرضا
اصفهانی  /تحقیق:
شفتی

 .11تشرفات آیات عظام نجفی
اصفهانی

حجةاإلسالم و المسلمین استاد
حاج شیخ علیاکبر مهدیپور

 .12از ایوانکیف تا ایوان نجف

حجةاإلسالم و المسلمین استاد
حاج شیخ علیاکبر مهدیپور

 .13فقه صاحب هدایة
المسترشدین

حجةاإلسالم و المسلمین استاد
حاج سیدمهدی حائری قزوینی

 .14رسالهای با بیش از پنج هزار
فرع فقهی

ّ
محقق گرامی جویا جهانبخش

 .15یک نکته از هزاران معرفی کتاب
تبصرة الفقهاء و مؤلف آن

حجةاإلسالم و المسلمین مهدی
باقری سیانی

 .16شرح هدایة المسترشدین و
مؤلف آن

حجةاإلسالم والمسلمین مهدی
باقری سیانی

 .17سیری اجمالی در برخی آثار
ّ
عالمه ّ
محمدتقی
فقهی و اصولی
رازی نجفی اصفهانی

حسین حلبیان

 .18نگاهی به دو اثر اصولی معالم
الدین و هدایة المسترشدین

حسین حلبیان

 .19عیار نقد بررسی دلیل عقلی
صاحب الهدایة بر حجیت خبر
واحد و نقود آن

آیتاهلل حاج شیخ هادی نجفی

 .2باقری ســیانی ،مهدی« ،یک نکته از هزاران» ،آینه پژوهش ،شــماره ،108-107
آذر و اسفند .1386
 .3تهرانی ،آقابزرگ؛ الکرام البرره؛ مشهد :دارالمرتضی1404،ق.
 .4جاللــی ،ســیدمحمدرضا؛ «هدایــة المسترشــدین و مؤلــف آن»؛ آینــه پژوهــش،
شماره  ،63مرداد و شهریور.1376
 .5جهانبخــش ،جویــا؛ «رســالهای بــا بیــش از  5000فــر ع فقهــی»؛ کتــاب دیــن ماه،
شماره  94و  ،93تیر و مرداد .1384
ّ
سیدمحمدباقر؛ روضات الجنات؛ قم :اسماعیلیان1390،ق.
 .6خوانساری،
 ،____________________ .7علماء األسرة.
 .8شیرازی ،سید محمدحسن؛ تقریرات آیتاهلل المجدد الشیرازی.
 .9عاملی ،حر؛ وسائل الشیعة؛ بیروت :آل البیت علیهم السالم.
 .10علیپــور ،مهــدی؛ درآمدی به تاریخ علم اصول؛ قم :مرکز جهانی علوم اســامی،
.1382
 .11درایتــی ،مصطفــی؛ فهرســت دنا؛ تهران :مرکز اســناد و کتابخانه مجلس شــورای
اسالمی.1319 ،
ّ
 .12مجموعــه مقــاالت همایــش عالمــه ایوانکی؛ به کوشــش مجتبــی نورمحمدی؛
گرمسار :ابواب معرفت.1350 ،
 .13نجفــی اصفهانــی ،محمدتقــی ،تبصــرة الفقهــاء؛ تحقیــق ســیدصادق حســینی
اشکوری؛ قم :مجمع الذخائر1427،ق .
 ،_____________________ .14رساله شرب القلیان؛ تحقیق :مجید هادی زاده؛ میراث
حوزه اصفهان ،دفتر چهارم.1386 ،
 ،____________________ .15رســاله صالتیه؛ تحقیق :مهدی باقری ســیانی؛ قم :ذوی
القربی.1383 ،
 ،___________________ .16هدایة المسترشدین ،قم :جامعه مدرسین1420 ،ق.
 ،__________________ .17تعلیقــه اقــل و ا کثر ،تحقیق :مهدی باقری ســیانی ،میراث
حوزه اصفهان ،دفتر ششم ،سال.1389
 .18نجفی ،هادی؛ قبیله عالمان دین؛ قم :عسکریه1423 ،ق.
 .19نجفی ،محمدرضا ،اعالط الروضات.
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