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 فتوایی منسوب به شیخ مفید واکاویِ

 ريميانکمحمود 

 یدهکچ

داسوتان  اين فتووا در اابو نسبت داده شده و مشهور گشته است.  فتوايی به شيخ مفيد ،های اخيردر دوره

تورين نگوار  کهون تاريخِ و شيخ مفيد ثابت کند. تا ارتباطی را بين امام عصربوده و در پی آن است 

 تأمول در ايون داسوتان و یکبوا انود .دسورینمسال  150به  است، اين داستان پرداختهمنبعی که به نقل 

کم در و يوا دسوت بوردپوی مفيد  آن به شيخ توان به باطل بودن اصل داستان و نسبتِیآن م یآمدهایپ

از انتشوار نقد و واکاوی فتوا و داستان مذکور اسوت توا  اين نوشته در صدد .ی داشتصحت آن ترديد جدّ

  کند. جلوگيریشبيه آن  یو چيزهايآن يشتر ب

 ، توايع، ديدار.یسرايشيخ مفيد، داستان :هالیدواژهک

 مقدمه

ارائه مطاب   یزمينه برا ،انسان ۀدهندیتعاب استوار و ،سترگ یهانار آموزهکمعارف دين و در  یهااز حوزه کدر هر ي

. دننوکمیاضوافه  را به ديون یخرافاتخواص و عوام،  یو گاه داز دين وجود دار یبخش مثابۀ به ،مردودپايه و یب ،ستس

دريو  یاستثنا نبوده است و اگر تال  خابصانه و بو اديان رخ داده و دين اسالم هم متأسفانه از آن همۀدر  یچنين چيز

 داد و نوورِیمو ابشعاع اراره اصل معارف دين را تحتکگرفت یآن مطاب  چنان باال م ۀگستر چه بسا ،نبود یعابمان ابه

به  یپ توانمیتأمل  یکه با اندکمشهور شده  ینيز امور «مهدويت»در مباحث پيرامون  گذاشت.یم یاز آن باا یسويمک

 پردازيم توا در صوورا اثبواایم هاآناز  یکي یبه نقد و بررس ،در اين نگار  .کرد کشدربارۀ آن و يا  بطالن آن برد

تمسوخر آن را بوه بطوالن  یاز رو یسک هکاز آن پيششود و  یشيعه جلوگير ۀدر جامعاز انتشار بيشتر آن  ،باطل بودن

 .رده باشيمکشد، خود آن را نقد کب

 به شیخ مفید یعنایت امام مهد

 یهوانقل شوده و در سوال عصر با امام )ره(ارتباط داشتن شيخ مفيداثباا به منظور  یداستان ،هاتابکبعضی در 

از  یتحت نظر آن حضرا بوده تا اگر خطوا و اشوتباه یه وکچنين است  است. مضمون داستاناخير بسيار مشهور شده 

به خدمت شيخ مفيود  یروستاي یمرد ،اين داستان ۀد. بر پايکنن اصالحآن را  عصریوبحضرا  ،فتوا سر زند در یو

 ايون سوؤال .نده اسوترحم زد  در فرزن بیو ،باردار از دنيا رفته هکند کی)همسر ( سؤال م یزن بارۀدر یاز و ،رسيده

 ،بازگشوت در راه «نيود کرا با حمل دفون  زن» :فتگشيخ  نند؟کبياورند يا همراه زن دفن  طفل زنده را بيرون :که است

افيد و طفل را بيرون کزن را بش مِکشيخ گفته است ش  مرد یا» :گفت و رساند یبه سرعت خود را به مرد روستاي یسوار

                                                           

   ه علمیه قم س مرکز تخصصی حدیث حوزمدرعضو هیأت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث قم و
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بوا شويخ مفيود  .دکور شيخ مفيد نقول یماجرا را برا ،یمرد روستايهمان  یبعد از چند «.نيدکا دفن زن رسپس آورده و 

هنمايی کرده بود، حضورا فرد سواره که به درستی راآن شوند میگاه متوجه آن « را نفرستادم یسکمن » :گفت تعج 

درِ خانه را بست و ديگور فتووا  ،پساز آن  مفيدشيخ نجاا داده است.  را از خطا یو سانبدينبوده و  ابزمانصاح 

 1«.يمنکیما اصالح و استوار  م ،شيخ مفيد  تو فتوا بده یا» :شد چنين صادر ینداد، تا توايع

 در عصر غیبت ارتباط علما با امام زمان

بوه  ،يشوانا یمقود  بورا ۀاز آن ناحي برا و صدور توايعکدر دوران غيبت  ارتباط دانشمندان شيعه با امام عصر

 ،توان پذيرفت و اثبواا کورداصل ارتباط را به صورا اجمابی می ،های موجودبر اسا  گزار  2.دارد نياز یبحث مستقل

دانشمندان شيعه و سنى و پوشيده نيست  یسکبر  نيزشأن و منزبت شيخ مفيد  اما صدور توايع جای بحث و بررسی دارد.

اگرد موورد اعتمواد نجاشوى، شوه علمی، اجتماعی و معنویِ اوست؛ برای نمونه يگاجارند که گويای وی دا تعابيری دربارۀ

  :گويداو مى ۀدربار ،شيخ مفيد

مد محمد بن مح؛ 3کالم و ابروايۀ و ابثقۀ و ابعلمشيخنا و أستاذنا رضی اهلل عنه. فضله أشهر من أن يوصف فی ابفقه و اب

حديث و ثقه بودن او مشهورتر از کالم و  ،فضل او در فقه .و باد که رضوان خدا بر اوو  ست... شيخ و استاد مابن نعمان

 .آن است که وصف شود

 :نويسداستاد خود مى ۀاردربنيز  مکت  او ۀشاگرد ارزندديگر شيخ طوسى، 

اإلماميۀ فوی ابمعلم، من جلۀ متکلمی اإلماميۀ، إنتهت رئاسۀ مد بن محمد بن ابنعمان، يکنى أباعبداهلل ابمعروف بابنمح

 بو کان فقيها متقدما فيه، حسن ابخاطر، دايق ابفطنۀ، حاضر ابجوواواته إبيه فی ابعلم و کان مقدما فی صناعۀ ابکالم 

ابمعلم، از بن محمد بن نعمان، معروف به ابن محمد ؛4و فهرست کتبه معروفاري  من مائتی مصنف کبار و صغار و به 

م بر هر کس ديگر مقدم يت شيعه به او منتهى شد. در فقه و کالمتکلمان اماميه است. در عصر خويش رياست و مرجع

جلد کتاب کوچک و دويست او بيش از . جواب بودسؤاالا، حاضرخوب و ذهنى دايق داشت و در پاسخ به  ۀبود. حافظ

 های وی معروف است.و فهرست کتاب بزرگ دارد

  :گويدشيخ مفيد مى ۀدربارشيعه،  با همۀ تعصبش در مخابفت باسنت از علمای اهل ،حجر عسقالنىابن

او بسيار عابد و زاهد و اهل خشوع و تهجد بود و مداومت بر علم و دانش داشت. جماعت بسويار  از محضور او بهوره 

« ر عکبو»پرداخوت و در کرد و بوه آموزگوار  موىزندگى مى« واسط» بردند. او بر تمام شيعيان حق دارد. پدر  در

 5.رفتشتافت و هنگام مريضى به عيادا او مىابدوبه به مالااا او مىعضد شود کهکشته شد. گفته مى

 بررسی میزان اعتبار داستان

                                                           
 .862 ، 205ص، 5ج، امام مهدی ۀنامدانش؛ 384ص، ابعلماءاصصر.ك: . 1

 .300و99ص، 5جو  445و435ص، 4ج، امام مهدی نامهدانشر.ك:  باره. در اين 2

 .10673 ، 399ص، رجال نجاشی. ر.ك: 2

 .711 ، 444، صابفهرست. 4

 .368ص ،5ج ،ابميزانسانب .5
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تواند صحت يا یها مپاسخ به اين سؤال. است مطرح یهايسؤال ،و نسبت دادن آن به شيخ مفيد مذکورداستان  بارۀدر

از چوه ميوزان  ،داسوتان منابع و يا مصوادر :ان طرح کردتورا در محورهای ذيل میها سؤال .ندکد ين داستان را تأيبطال

شيخ مفيود  خاستگاه فتوای اوبيۀ سو و معتبر نيز منعکس شده است؟آيا اين جريان در ديگر آثار همی برخوردارند؟ اعتبار

چوه  ،نویچنوين امور ممک دربوارۀ بيتاند؟ در رواياا اهلن پيشين در اين زمينه فتوا ندادهچه بوده است و آيا عابما

بيشوتر  ،موورد بحوثتوايوع  گفته را دربارۀتواند اعتبار داستان پيشمیا سؤاالسخنی به ميان آمده است؟ پاسخ به اين 

 د.آشکار کن

 ضعف منبع توقیع. 1

ها نامهثی، تاريخی و يا تراجم و سرگذشتهای حديدر منابع کهن اعم از کتاب ،شده در آنو توايع گزار  داستان مزبور

محمود بون از ميرزاابعلما اصوص، کتواب ترين منبعی که در دست است و به نقل اين داستان پرداختهنشد. اديمیيافت 

سوال ابول  130بوه حودود  ،اوبين منبعی که آن را گزار  کورده ،. بنابرايناستامری  1304سليمان تنکابنی متوفای 

داستان را اعالم کنود  منبع اين توايع و شايسته بود نويسنده،، اين اثر تا جريان فوق زمانیِ با توجه به فاصلۀگردد. میباز

سال از نُهصد ای حدود با فاصلهفقيه ای غيرنويسندهکه توان به اين داستان و گزار  یآيا م .اين کار صورا نگرفت که

نقول  یاعتماد ديگرمعتبر و اابل  یو در منبعآن را نقل نکرده ديگر فردی  چرا ؟ردکاعتماد  ،1ده استکرد نقل شيخ مفي

بيف شوده تأ میای نيز برخوردار نبوده و برای مخاطبان عموويژه میشده از جايگاه علمنبعِ ياد گفتنی است، است؟شده ن

ايون داسوتان در ؟  ردکرا به منابع معتبر مستند  مطاب ، میالکمعارف دين و مسائل  ۀه در حوزکآيا بايسته نيست  است.

بور هايی که در کتابچگونه  ،و نيز نقد محتوايی که در پی آمده استروست هبه بحاظ منبع روبکه با چنين ضعفی  حابی

  2؟ وارد شده است ،های اابل تقدير شکل گرفتهپژوهش پايۀ

  تعارض فتوا با روایات و فتاوای مشهور. 2

دربوارۀ  هواآنه در کوقل شوده ن یروايات ،رسداز شيخ مفيد می به پيش هاآنکه تاريخ تدوين شيعه  یدر جوامع حديث

در  ،نمونوه ؛ بورایسؤال شوده اسوتيعنی زن بارداری که از دنيا رفته و فرزند  در شکم وی زنده مانده،  ،مسئلههمين 

باب ابمرأۀ تمووا و فوی بطنهوا صوبی » و« مرأۀ تموا و فی بطنها وبد يتحركباب اب»دو باب با عناوين  ابکافیکتاب 

در بواب من اليحضره ابفقيوه در کتاب  چنينهم .گزار  شده است مسئلهاين  احاديثی دربارۀ هاآنو در  آمده« يتحرك

 :شويمجا يک روايت از اين مجموعه را متذکر میدر اين 3.رواياتی در اين زمينه وجود دارد «ابتکفين و آدابه»

سوأبت ابعبود  :ين اوالحموزۀ عون علوی بون يقطوبن محمد بن سماعۀ عن محمد بون أبیحميد بن زياد عن ابحسن 

از اموام  :بون يقطوين گويود علوی؛ 4وبودهاو وبدها فی بطنها اال يشق بطنهوا و يخورج  عن ابمرأۀ تموا ابصابح

                                                           
 .384ص ،ابعلماءاصصر.ك: . 1
 .206و205ص، 5ج، نامه امام مهدیدانشر.ك: . 2

، من اليحضره ابفقيهبطنها صبی يتحرك؛  ، باب ابمرأۀ تموا و فی206صو  مرأۀ تموا و فی بطنها وبد يتحرك، باب اب155ص ،3ج، ابکافیر.ك: . 3
 .160ص، 1ج
 .1، ح155، ص3ج ،ابکافی .4
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ا  بيورون ته شوود و بهوهشکم زن شوکاف» :دم. فرمود، پرسيرده و طفلش در شکم اوستزنی که مُ دربارۀ کاظم

 «آورده شود.

نسبت به امروزه بسويار  ،اندرفتهیهنگام وضع حمل از دنيا م ه در آن روزگار بهک یباردار یهازن ه درصدِکجا از آن 

موورد  یامسئله اين امر ،شودیم یجلوگير یاز بروز چنين اتفاا ،ثر مواردکدر ا یبا انجام عمل جراح بيشتر بوده و امروزه

در اين رواياا چنين  .راکيفيت اين که کبل ،ندهز ۀبيرون آوردن به نه اصل ببتها ؛مطرح شده است یابتال بوده و در روايات

فون و... کسوپس غسول و  زن دوخته شوود و یافته شود، طفل بيرون آورده شده، پهلوکچپ زن ش یپهلو» :آمده است

 «انجام شود.

از  و ضوعيف و نيوز پويش متوسط هيچ فقيهی اعم از اوی، ،ارار گرفت وجوجستمورد جا که از جهت فتاوا نيز تا آن

بلکوه  ،از وی يافت نشد که همهون فتوای منسوب به شيخ مفيد داده باشد و نه تنها شوهرا فتووايی مفيد يا پس شيخ

فتووا به بزوم شکافتن شکم زن و بيورون آوردن بهوه  ،مسئلهفقها در اين  میخالف آن است و تمابر ،اجماع صد در صد

  1اند.داده

کوه اين ؟ اين احاديث را نديوده بوود ،روزگار خود راز اول شيعه درتقيه ف، آيا شيخ مفيد :هکجا سؤال اين است در اين

محوال  بسويار بعيود و در حودّ ،و فتوا صادر کند باشد نديده ی را که پيش از خود تأبيف شده،کت  روايی مهم ،شيخ مفيد

ام کتهذي  األحدر  یطوس شيخچنين هم 2است. اين رواياا فتوا داده اسا  بر ۀابمقنعه خود در ک يیاو ايد؛نمعادی می

و بزوم شکافتن شکم مادر و بيورون آوردن  مسئلهدر اين » :گويدمی ابخالفدر کتاب و  3آورده را گرد مستنداا اين فتوا

ه شيخ کتوان پذيرفت یآيا م 4«اند.چنين فتوا داده ،فقهای شيه و سنی همۀيعنی  ؛خالفی در بين نيست ،بهه از شکم او

خصووص ؟  بوهیاخالق و وجدان انسان ،برخالف عقل سليم یآن هم فتواي است؛ فتوا داده ،روايااين امفيد بدون ديدن 

ه ک یفقيه در مسائل سویاز  ،بيشتر ا ِکنکاهميت موضوع و بزوم که چنان ؛استی انسان مربوط به جانِ ،ه اين فتواکآن

 آيد. یر مشما به یماا بديهمسل از ،ستهاناانس یجان و آبرو ،مربوط به حال

شيعه و نيز با فتوای فقها در  شده در منابع مهم و مشهور حديثیِمنسوب به شيخ مفيد، با رواياا نقلفتوای  ،اينبنابر

اطعوی و مشوهور داده  د است که وی فتوايی معارض با ادبۀبسيار بعي توان اين تعارض را حل کرد وتعارض است و نمی

 مه وضوح و اهميت از جهت نجاا جان انسان.های با اينمسئلهآن هم در  ؛باشد

                                                           
ابمبسوط فی ؛ 160ص، 1، جمن اليحضره ابفقيه، رسابۀ پدر شيخ صدوق بوده است(؛ )بر اسا  اين نظريه که اين کتاب174ص ،فقه ابرضا ر.ك: .1

، 2ج ،تذکرۀ ابفقهاء؛ 49ص، ابجامع بلشرائع ؛169ص، 1ج ،ابسرائر؛ 557، مسئله 729، ص1ج ،ابخالف؛ 42ص، ابنهايۀ؛ 180ص ،1ج، فقه االماميۀ
، 3ج ،مستند ابشيعۀ؛ 554ص ،3ج ،غنائم االيام ؛461، ص1ج، ابمسائلرياض؛ 476ص ،3ج ،ابحدائق ابناضرۀ ؛331ص، 1ج، ذکری ابشيعۀ؛ 113ص
له مورد بحث در های معاصر ذيل مسئابمسائل از فقحهای توضيو نيز رسابه 89ص ،1ج ،تحرير ابوسيلۀ ؛117ص، 2ج)ابمحشی(،  ابعروۀ ابوثقی؛ 316ص
خالفی بين  مسئلهکه در اين و اين سنت، نظر فقهای اهلبرخی از اين منابع مانند ابخالف و تذکرۀ ابفقهاء، ذکر است شايان احکام دفن ميت.ش بخ

 اند.فقهای شيعه و سنی نيست را نيز آورده

 .87ص، ابمقنعۀر.ك: . 2
 .1008و1004، ح343ص ،1ج، حکاماالتهذي  ر.ك: . 3
 .557 مسئله، 729، ص1ج ،ابخالف.ر.ك: 4
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  سوادی یا تسرع در فتوا به شخصیتی بزرگاتهام بی. 3

يعنوی  ،با فرض هر يک از دو صورا ،و نيز فتاوای مشهور فقها در اين زمينه مسئله با توجه به رواياا موجود دربارۀ

سوادی و يا فتووا متهم کردن وی به بی ،ر کس ديگریاين فتوا به شيخ مفيد يا ه ، نسبتِن رواياا و فتاواديدن يا نديد

توان آيا می. اهل دات به علمای بزرگ است اعتمادیِبی ،از آثار منفی آن بوده و بدون اندکی تأمل و داتدادن سريع و 

را  زنوده در شوکم ۀاما چنين فتوا دهد کوه بهو ،باشدو فقيهی بزرگ فکری مکت  شيعه  ۀاستوان ،باور کرد که شيخ مفيد

متوسط يا ضعيف و  یاز عابم ،ی نه در مقام فتواسخنچنين  حتیاو دفن کنند؟  آيا صدور چنين فتوايی و  ۀردهمراه مادر مُ

رسد پاسخ منفی زند؟ به نظر میسر می ،مند باشدمرات  شعور انسانی بهره انسان عادی و يا کسی که از کمترين يا حتی

زنده  ۀل بيرون آوردن بهصا بارۀدر پرسيدننيازی به  اوالً ،آيدرای کسی به تصور درنين ماجرايی بزيرا اگر واوع چ ،است

آوردن از شوکم  بيورون ،در خطر مرگ ارار گرفته و تنها راه نجواا او ایزنده انسانِ کهچرا ،بيندرده نمیاز شکم مادر مُ

نه بورای  ،جراحی و بيرون آوردن طفل زنده خواهد بود برای چگونگی ،اگر سؤابی هم داشته باشدو ا  است. ردهمُ مادرِ

 بوارۀدرپرسش او حتی اگر ؛ معلوم است پاسخش ،دهنده هر کسی باشدپاسخ ،فرض که سؤال کند بر ،ثانياً ؛اصل اين کار

 ازحتوی ی را بوه شويخ مفيود نسوبت داد کوه تووان پاسوخچگونه میباشد. بنابراين، گوسفند و... ، حيوانی چون گاوۀ به

بورای  کی تأمولبلکوه انود ،نداردنياز  چنين مطلبی اصالً به سؤال و پاسخ فقهی ؟ شودصادر نمیمعموبی نيز  هاینسانا

 .کندیکفايت م ،پاسخ يافتن

انجوام آن در  دانسوت کوه چگوونگیِنموی مورد بحث را نديده بود و مسئلهمربوط به بر فرض که شيخ مفيد رواياا 

فقهی شيخ مفيود  مستندبه بيان ديگر،  ؟دادفتوا ا  زنده همراه مادر مرده ۀبه دفن به سیبر چه اسا ،رواياا آمده است

عقال و يا اجماع  ۀسير ،يک از عقل مستقليا کدام و مورد استناد وی ارار گرفته ،کدام آيه يا حديث؟ ن فتوا چه بوددر اي

 بوه دبيل به زندهبی اوپس آيا ؛ توان يافتايی نمید چنين فتواستنرای اب هيچ دبيلی ؟، مستمسک او ارار گرفته استفقها

 یميت و حفظ جان انسان ۀحفظ حرمت جناز بين میتزاح ،مورد بحث مسئلهداده است؟  در فتوا گناه بی یطفل نگور کرد

را  مفيد حفظ حرمت ميت را تورجيح داده اسوت؟  در حوابی کوه هور عواالی خوالف آن چگونه شيخاست؛ زنده رخ داده 

 . به واوع آن همد. تصور صدور چنين فتوايی از شيخ مفيد نيز استبعاد دارد تا چه رسدفمی

هميشه متداول بووده و گواهی بودون  ،بزرگان سازی و نقل کرامت برایفضيلت ۀسرايی در زمينداستانبه طور کلی، 

نقول  بوه ،اعتماد در اين موارد داشتن منبعی مورد متأسفانه برخی بدون  است صورا گرفته ،آمدهای آنپی بارۀتأمل در

چوه و  د.نندارنياز ی هستند که به اين امور انبرای کسسازی مقامدر پی  ،پردازند و برخی به دور از عقل و عرفمی هاآن

صورا  هاآنبا تمام دات و پژوهشی که در تدوين  های پژوهشی نيز وارد شود وکتاب ، بهمطلبی باعث شده بسا شهراِ

 1شود.نيز يافت می ،مطاب  به نقل از منابع ضعيف رخی از اينب است، گرفته

 :اشاره کردتوان میدو نکته گفته، به برای تأييد مطاب  پيشجا در اين

 نظر پزشکی . 1

                                                           
 .206و205ص، 5ج، نامه امام مهدیدانشر.ك: . 1
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بماند؟ آيا طفول آن مقودار از زموان  تواند زندهیچه مقدار م است، ه مردهک یم مادرکزنده در ش ۀبه ،یکاز نظر پزش

 بپرسود و یبه محضر شيخ مفيد برسد و سؤال خود را از و ،روستا تا بغداد بيايد ا  ازیبماند تا پدر روستايتواند زنده یم

 باشد؟  ا  زندهم مادر مردهکپس از گرفتن پاسخ به روستا بازگردد و هنوز بهه در ش

واره رفتوه باشود و شويخ بغداد را سريع و س بغداد بوده و از روستا تا کنزدي یو یمحل زندگ یاگر فرض شود روستا

 ،رده و بوه هموان سورعت بازگشوته باشودکپرسيده و پاسخ را دريافت  یخود را از و سؤال ،ردهکمفيد را به سهوبت پيدا 

زنوده  یاردهم مادر مُوکبتواند در ش ایه بههکاست  یبسيار بيشتر از آن مقدار زمان ،ردکتوان تصور یه مک یحداال زمان

کند و با اطع شدن اين يژن و غذای الزم خود را از طريق جفت و با جريان خون مادر دريافت میکه جنين اکس، چرابماند

  تواند بيش از چند دايقه زنده بماند.جنين نمی ،ال  مادر جريان و ايستِ

 مطالب گونه این ازدین  یِنیازبی. 2

تقويت دين بوه  ،معارف دين ۀدر حوز عتبارایآن هم از منابع ضعيف و ب ،پايهیردن چنين مطل  سست و بکوارد آيا 

  ؟زنيممیه به اين امور چنگ کم دارد کدر مطاب  سترگ و استوار خود  مگر دين ؟آيد يا تضعيف آنیحساب م

 منشأ شهرت داستان

روست و با وضوح باطل بودن آن، چگونوه هروب ه گزار  مورد بحث با آنک یاالتکه با چنين اشکتعج  است  یجا

نيوز  دانشويان یبرخو یبرا یگاه اثباا باطل بودن نسبت اين داستان به شيخ مفيد حت هکرده است کپيدا  یرتچنين شه

  بر است؟ سنگين و زمان

 :ردکجو وتوان در اين امور جستیمنشأ شهرا آن را م

 یبررسوداوت در اصول مطلو  و  ه مخاطو  را ازک به طوری ،جذابيت اين داستان باشد ،آنشايد عمده دبيل  (الف

 دارد.یمصحت و سقم آن باز

 باورهوا درافراد بعضی  سفانه. متأاست داراندين سوی از ،از معارف دين یدر ابول بخش یانگارساده ،دبيل ديگر (ب

شوود و يوا سوکوا مطاببی که به عنوان معارف دين مطرح می و در ابول يا ردّ نددچارافراط و تفريط به  ،دينو معارف 

يا جان  تفريط را گرفته  ،آن در دست نيست مواردی که پذير  آن سخت است و دبيلی محکم نيز در ردّ در هاآندربارۀ 

کمترين ناسازگاری را با فهوم و  ،که مطلبیبه افراط کشيده شده و به محض آن آن پذيرند و يا در ردّهر مطلبی را میو 

 پندارند.شده می، آن را مردود و جعلدارد هاآنعقل 

ذهون  تر کورده وآن را جذابه کداستان است  در اين بزرگ با امام زمان یعابممحوريت ارتباط ، ل سومدبي (ج

 دارد.یم مخاط  را از دات در اصل مطل  مصروف

در  یداربا دين ،هاآناز  یبرخ مطاب  يا ردّ گونهه نقد اينکپندارند ین چنين مامتدين یبرخ ،هکچهارمين دبيل اين (د

تواند به تقويت دين و معوارف آن که میبل ،انجامدداری نمیکه اين کار نه تنها به تعارض با دين ، در حابیتتعارض اس

 .هايی استوار و محکم از آن ارائه شودکمک کرده و پايه

 یغيبو یامودادها یلوکبحوث  .است داستان گرفته در اينصورا یِتوجه افراد متدين به امداد غيب ،دبيل پنجم (هـ 

 رسوانده و يوا یيوار یعوادغير یرا بوا اموور يانو پارسوا انمؤمن ،خداوند متعال هکبه اين معنا  ؛رسدیح به نظر مصحي
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انسان را از دات و تأمل در صوحت و سوقم  ،یلکنهد. باور به اين اصل یند و نور هدايت پيش رويشان مکیم یراهنماي

  دارد.یمبحث باز از جمله داستان مورد ،واايع یبرخ

داستان در منبع معتبری گزار  شده بود و ارائنی بر اعتماد به اين که اگر  نمايدمیتذکر اين نکته ضروری پايان،  در

متعال گاه افوراد را  معصوم از خطا نبوده و خداوند ،گونه توجيه کرد که شيخ مفيدشد آن را اينشايد می ،آن وجود داشت

، ممکن است نهد تا متذکر شوند که اگر انسان به حال خود واگذار شودوامیای به خود بحظه ،عقل و درايت در اوج علم،

بسيار بعيود اسوت و ابوول آن اين توجيه  باشد.کند چنين چيزی از او سر زده باور نمی  خودمرتک  شود که اشتباهی 

 سخت است. توجيه ديگورجان انسان بسيار  خصوص فتوايی دربارۀبه ،آن هم در مقام افتا ،فقيهی چون شيخ مفيد دربارۀ

امکوان  ،بارداری بوده و در آن زمان های اوبيۀزن باردار در ماه مثالًباشد؛  کامل نرسيدهبه طور شايد گزار  آن  ،کهاين

اببته در همين فرض نيز فقيهی  مُرد؛يرون آوردن آن نيز به طور اطع میزنده نگه داشتن طفل نبوده و حتی در صورا ب

 نمايد. بنابراين اين توجيه نيز بعيد می ؛استفتوا نداده دفن زن تا هنگام زنده بودن جنين  به ،از فقهای شيعه

 گیرینتیجه

 ابمقنعهوی يعنی  ، در رسابه عمليۀزن بارداری که از دنيا رفته و بهه در شکم وی زنده است فتوای شيخ مفيد دربارۀ

زنوده  تن شکم زن مرده و بيرون آوردن بهۀبه شکاف ،ل سليمجا مطابق رواياا و فتاوای مشهور و عقآمده است و در آن

فتوای منسوب به وی مبنی بر بزوم دفن فرزند زنده همراه مادر، عالوه بر نداشوتن است. بنابراين،  دادهفتوا از شکم مادر 

و موتهم مخوابف اجماع بدون تعارض با  ،ای چون رواياا و فتاوای مشهورتعارض با ادبه :چون، با مشکالتی منبع معتبر

اشکاالا جانبی ديگری نيز در اين ماجرا بوه چشوم  .روستهروبسوادی راز اول شيعه به تسرع در فتوا يا بیفقيه ت کردن

رسود نمايود و بوه نظور مویداستان را از اعتبار انداخته و پذير  آن را بسيار دشوار موی ،ها. مجموع اين اشکالخوردمی

ماجرا به صورا صوحيح گوزار  نشوده کم گزار  از رخدادی تاريخی، و يا دست نه است،سرايی صورا گرفته داستان

 است.
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