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چکیده

در اصول فقه ،به قضایایی که دایره عمل آنها ،به زمان ،مکان و مخاطبخاص منحصر
است و حکم آن جنبهه عمهومی نهدارد« ،قضهیه خارجیهه» اطهال مهیشهود و در مقابهل آن،

«قضیه حقیقیه» قرار دارد .این دو اصطالح ،توسه آخونهد خراسهانی از دانهش منطه وارد
ف
مباحههث اصههول فقههه شههد و پههیش از آن ،فقههها اصههطالح «قضههی فههی واقع ه » را اسههتفاده
میکردند که تفاوتهایی با قضیه خارجیه دارد.


اختصاص یک روایت به موقعیت و شرای خاص ،از صدر اسال وجود داشهت هرچنهد

ایههن اصههطالحات ،مربههوط بههه زمههان تههدوین دانههشهاسههت .در نگههاه یههاهری ،بههه صههرف

احتمههال مخههتص بههودن یههک روایههت بههه شههرای خههاص ،قضههیه خارحیههه مطههرح مههیشههود
درصهورتیکهه قاعهده ّاولههی ،اشهترام در موضهوعات و احکها اسههت .تعریه و تبیهین ایههن


اصطالحها ،در کلمات علما مطرح است ولی بهه شهکل متمرکهب ،بهه مفههو شناسهی ایهن

اصطالحها و تفاوت آن با یکدیگر و همچنین ،پیشنیه مفصل آن و تبیین قاعهده ّاولهی در

این زمینه ،پرداخته نشده است.
ف
کلیدواژگان :قضی فی واقع  ،خطابات شفاهی ،اختصاصات پیامبر ،مخاطبشناسهی،

فضای صدور.

 .1پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث.
 .2عضو هیئت علمی دانشگاه قم.
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درآمد
تعری

اصطالحها و تبیین حدود و ثغور واژه های علمی ،در فرایند آموزش و یهادگیری ،مهرثر

است و در دانش حدیث به عنوان «درای الحدیث» و یا «مصطلحات» شناخته میشود .یکی
ف
از اصطالحهای ُپرکاربرد در علهو نقلهی« ،قضهیه حقیقیهه» و «قضهیه خارجیهه» و یها «قضهی فهی
واقع » است .متأسفانه ،هرچند این ا صطالحات کاربرد فراوانی در فقه الحدیث ،فقه و اصول
دارنههد ،امهها تهها پههیش از سههده اخیههر ،در قالههب یههک نوشههتار مسههتقل بههه تبیههین آن پرداختههه نشههده

است.

3

حجتدانسههتن یههک روایههت نسههبت بههه عمههو جامعههه ،اعههم از حاضههران و غایبههان در همههه

زمان ها ،به معنای قضیه حقیقیه دانستن آن روایت است و در مقابل ،مخهتص دانسهتن حکهم

ف
یک روایت برای فرد ،گروه و مخاطهب خهاص ،بهه معنهای قضهیه خارجیهه و یها قضهی فهی واقعهه
بودن آن روایت است .از جهتی ،محدثان ،فقها و اصولیان ،هرکدا تعری و اصطالح خ ّ
هاص

خههویش را در ایههن موضههود دارنههد و از جهههت دیگههر ،کههاربرد ایههن اصههطالحههها عمههری بههه پیشههینه
حدیثپژوهی دارد .موضود دیگر در این راستا ،اصل ّاولی است که در صورت شک ،روایت را
باید بر کدا نود از قضیه حقیقیه و یا خارجیه حمل کرد؟

در پژوهش پیشرو ،سعی بر آن است که بها جسهتوجو در منهابع حهدیثی ،فقههی و اصهولی،
ف
بهه پرسههشهای :چیسهتی قضههیه حقیقیهه و خارجیههه ،چیسهتی قضههی فهی واقعه و تفهاوت آن بهها
دیگهر انهواد قضهایا ،جایگهاه ایهن قضهایا در فههم احادیهث ،تاریخچهه بحهث از ایهن قضهایا و رونههد
سیر تکاملی آن و اصل و قاعده ّاولی در عمل به احادیث ،پاسخ داده شود.

ٌ
الف .مفهومشناسی قضیه حقیقیه ،خارجیه و قضیة فی واقعة
قض ههیه حقیقی ههه و خارجی ههه ،در ه ههر دان ههش ب هها توج ههه ب ههه کاربرده ههای متف ههاوتی ک ههه دارن ههد،
بهرای ایهن دو

تعری های مختلفی از آنها ارائه شده است .در علو اسالمی ،سه دسهته تعر یه
اصطالح میتوان مطرح نمودّ :اول ،تعر یه در علهم منطه دو  ،تعر یه در علهم اصهول سهو ،
تعری
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قدما که میتوان آن را به دو تعری

فقها و محدثان تقسیم کرد.

 .3به عنوان نمونه ،میتوان به کتاب معیارهای بازشناسی احکها ثابهت و متغیهر در روایهات تهألی حسهنعلی علیاکبریهان
اشاره کرد که به بررسی متغیرهای خاص و عامی که در احادیث مطرحاند ،پرداخته است و با محورههای ایهن نوشهتار،
بسیار تفاوت دارد .در ادامه این پژوهش ،در یک محور به صورت مفصل ،به سیر تاریخی این بحث و نگاشهتهههای آن
اشاره خواهد شد.

در منط  ،بعد از تعر یه

قضهیه ،یعنهی ههر قهولی کهه مشهتمل بهر نفهی یها اثبهات باشهد 4،بیهان

شده است که قضایا در یک دستهبندی ،از جهت موضود به سه نود تقسیم میشوند .حاجی

سبزواری در این باره مینویسد:
ّاول .قضیه حقیقیه :به قضهیهای اطهال مهیشهود کهه حکهم در آن ،بهر افهراد موجهود در خهارج
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یکم .تعریف منطقی

حمل شود چه این افراد ،تحق خارجی داشته باشند و چه تحق پیدا نکهرده باشهند  5ماننهد

اینکه بگوییم :هر جسمی ،متناهی است.

دو  .قضیه خارجیه :به قضیهای اطال میشود که افراد آن ،در خارج تحق داشته باشهند

و بالفعل موجود باشند  6مانند اینکه بگوییم :همه افراد داخل خانه ،کشته شدند.

سو  .قضیه ذهنیهه :بهه قضهیهای اطهال مهیشهود کهه دارای افهراد ذهنهی و خیهالی هسهتند

مانند اینکه بگوییم :کلی ،یا ذاتی است یا عرضی.
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در تفههاوت قضههیه حقیقیههه و خارجیههه گفتههه شههده اسههت :مههال م در قضههیه خارجیههه ،وجههود

موضههود در خههارج اسههت و حکههم ،بههه افههراد متحقه در خههارج اختصههاص دارد بههرخالف قضههیه

حقیقیه که ممکن است موضود در خارج تحق داشهته باشهد و ممکهن اسهت تحقه خهارجی
نداشته باشد و در فرض تحق خارجی ،حکم ،به افراد موجود در خارج اختصاص ندارد.

9

دوم .تعریف اصولی

ورود این دو ا صطالح به علم اصول ،از زمهان آخونهد خراسهانی اسهت کهه در دیهدار بها حهاجی

سبزواری از وی گرفته اسهت 10.همانطورکهه حهاجی سهبزواری قضهیه را بهه سهه قسهم :خهارجی،
حقیقی و ذهنی تقسهیم کهرد ،اصهولیون نیهب قضهایا را بهه سهه قسهم :خارجیهه ،حقیقیهه و طبیعیهه

 .4اساس االقتباس ،ص  65ر.م :فرهنگ معارف اسالمی ،ج  ،3ص .1494
 .5ر.م :فرهنگ معارف اسالمی ،ج  ،3ص .1502
 .6ر.م :همان.
 . 7حکم در آن ،بر موضود و مصادی ذهنی مترتب شود( .ر.م :همان ،ص )1503
 .8شرح المنظومه ،ج  ،2ص  213ر.م :رسائل الشجرة االلهیه فهی علهو الحقهای الربانیه  ،ص  121شهرح المصهطلحات
الفلسفی  ،ص  284کشاف اصطالحات الفنون ،ج  ،1ص .689
 .9ر.م :تحر یر القواعد المنطقی فی شرح الرسال الشمسی  ،ص .261
 .10ر.م :شرح مبسوط منظومه ،ج  ،1ص  .289شهید مطهری در اینجا دیدار شیخ انصاری و مال هادی سبزواری را مطرح
ً
میکند ولی یاهرا آخوند و مال ههادی سهبزواری بها ههم دیهدار داشهتهانهد( .ر.م :سهیری در سهیره علمهی و عملهی آخونهد
خراسانی ،ص  19موضودشناسی در فقه ،ص )186
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تقسیم کردهاند.

11

در بههین شههاگردان آخو نههد ،فههردی کههه بههه بهتههرین شههکل در مههوارد مختله

بههه اسههتفاده از ایههن

قضههایا پرداختههه اسههت ،محق ه نههائینی اسههت 12.ایشههان در کتههاب فوائههد االصههول بعههد از نقههل
تعر یه

سهاب از اههل معقهول ،بهه مقایسهه ایهن دو نهود در واجهب مشهروط و مطله مهیپهردازد.

همچنین ،بعد از تعری

13

این قضایا در بحث عا و خاص ،به بررسی تفهاوتههای ایهن دو نهود

از قضایا در این بحث پرداخته ،با بیان این نکته که در قضیه خارجیه نمیتوان به عا استناد

کرد ،به این موضود تصویر اصولی میدههد 14.بنها بهر تعر یه

نهائینی ،قضهایای خارجیهه ،همهان

قضایای شخصیه و جبئیهای هستند کهه بهه یکایهک افهراد خطهاب شهدهانهد بهدون اینکهه وجهه
ّ
جههامعی میههان ایههن افههراد بههه نظههر برسههد بههرخالف قضههایای حقیقیههه کههه در آن ،افههراد ،مههد نظههر
نیستند بلکه مال م ،عنوان کلی است که حکم بر آن حمل شده است 15.نائینی بها بیهان ایهن

ادعها کههه تمههامی احکها شههرعیه ،بههه جههب خصهائص النبههی ،از نههود قضهایا حقیقیههه اسههت 16،ایههن
موضود را به فقه مرتب می کند .دیگر اصولیون نیهب بعهد از ایشهان ،بهه ایهن تعر یه

آن را قبول کردهاند.

پایبنهد بهوده،
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تفاوت قضیه حقیقیه و خارجیه

در دانش اصول فقه ،نقاط افتراقی برای قضیه حقیقیه از خارجیه بیان شده کهه سهه مهورد از

اهمیت بیشتری برخوردار است:

 .1موضود در قضیه خارجیه ،افراد و مصهادی خهارجی اسهت بهرخالف قضهیه حقیقیهه کهه

موضود ،عنوان و طبیعت ،بدون در نظر گرفتن افراد خارجی آن است.
 .2قضههیه حقیقیههه ،افههراد متعه ّهین در خههارج نههدارد بههرخالف قضههیه خارجیههه کههه افههراد آن در
18
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 .11ر.م :اجود التقریرات ،ج  ،1ص .441
 .12ر.م :ابوالقاسم یعقوبی« ،نوآوریهای نائینی در دانش اصول» ،مجله حوزه ،مهر و آبان _ آذر و دی  ،1375شماره  76و
 ،77ص .89
 .13ر.م :فوائد االصول ،ج  ،1ص .170
 .14ر.م :همان ،ج  ،2ص .527
 .15ر.م :همان ،ج  ،1ص .276
 .16ر.م :همان ،ج  ،2ص .514
 .17ر.م :تهه ه یب الص ههول ،ج  ،2ص  42حق ههای الص ههول ،ج  ،2ص  476دروس فه هی عل ههم الص ههول ،الحلقه ه الثانیه ه
(موسوع الشهید الصدر ،ج  ،)6ص  181همان ،الحلق الثالث (موسوع الشهید الصدر ،ج  ،)7ص  38محاضرات
فی الصول ،ج  ،5ص  276منتقی الصول ،ج  ،2ص  114منتهی الصول ،ج  ،1ص .157
 .18ر.م :اجود التقریرات ،ج  ،1ص .441
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خارج مشخص و ّ
معین هستند.
َ
هدر إکه َهر َلههم ی َ
نمونههه« :المهها إ ا ا َب َله َ َقه َ
نجسه إهه ش هی ٌ  20».در ایههن نمونههه ،موضههود ،طبیعههت آب
م
است که وقتی به میبان ّ
معینی برسد ،با مالقات نجاست متنجس نمهیشهود و ههیچ اشهارهای
َ
َ َ َ
به مصادی خارجی آب و انواد آن نشده اسهت بهرخالف مثهال «ف َعلیهك ِب َههَا ال َجها ِل  21».در
ایهن مهورد ،امهها معصهو (د) حکههم را بهر یههک مصهدا خههاص کهه در خههارج تحقه دارد ،مبتنههی
19

کرده است و اگر آن فرد خارجی وجهود نداشهته باشهد ،ایهن دسهتور ،بهدون معنها و مفههو خواههد

بود.

 .3قضیه خارجیه ،فق شامل مخاطبان و مشافهان میشهود بهرخالف قضهیه حقیقیهه کهه

افراد غایب و معدو را نیب در برگرفته ،شامل تمامی مصادی حاضر و معدو میشود.

22

مرحو نائینی ،تفاوتهای دیگری را نیب در ذیهل بحهثههای اصهولی مطهرح کهرده اسهت کهه

ایههن تفههاوت ههها در بیشههتر مههوارد ،جبئههی اسههت و یهها مر بههوط بههه تحلیههل خههود قضههیه ،بههدون در نظههر
گرفتن آن در عمل و مصدا است.

23

گ شت که بحث از قضیه خارجیه و حقیقیه ،توس آخوند در اصول مطهرح شهد و سه س،

نائینی آن را گسترش داد .از این جهت ،عمر این بحث در علم اصول ،طوالنی نیست ولهی بها

وجود این ،در مباحث متعددی مطرح شده است.
ّ
مهمتهرین ثمهره بحهث از قضهیه خارجیهه و حقیقیهه در دانهش اصهول ،حجیهت سهنت پههس از
دوران حضههور معصههومان(د) اسههت اینکههه اصههل ّاولههی در خطههاب ،بههه سههائل و یهها مخاطههب
24

اختصاص دارد ،معصو (د) طبع روای را در نظر گرفته است و اینکهه شهرای سیاسهی ،علمهی،
فرهنگههی جامعههه در نههود تحههدیث دخالههت داشههته اسههت یعنههی بههه نههوعی مسههاوی بهها قضههیه

خارجیه دانستن روایت اسهت .در طهرف مقابهل ،آیها میتهوان ایهن موضهودها را بهه نحهوی قضهیه
حقیقیه خواند و قائل به حجیت آنها در ایهن زمهان شهد؟ جایگهاه قضهیه خارجیهه و حقیقیهه در
علم اصول ،همانند جایگاه حجیت ّ
سنت ،خبر واحد و یواهر است.
 .19الصول العام  ،ص .301
 .20الکافی ،ج  ،3ص  ،2ح .1
 .21رجال الکشی ،ص  ،136ح .216
 .22ر.م :اجود التقریرات ،ج  ،1ص .490
 .23ر.م :همههان ،ص  475 ،459 ،439 ،125و  490ر.م :دروس فههی علههم الصههول ،الحلقههه الثالثههه (موسههوع الش هههید
الصدر ،ج  ،)7ص .39
 .24اشاره به مصادی آن ،در بحث تفصیلی پیشینه خواهد آمد .
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سوم .تعریف فقهی

ف

قههدمای از فقههها ،ایههن دو اصههطالح را اسههتفاده نکردهانههد و در مقابههل ،از عبههارت «قضههی فههی

واقع » بهره فروان بردهاند  25متأسفانه ،این اصطالح در کلمات قدما به صورت صریح تعری

نشههده اسههت و فقیهههان بهها جمههالت تکمیلههی ،مههراد از ایههن اصههطالح را بیههان نمههودهانههد تعههابیری
ف
ف
ّ
ماننههد« :قض هی فهی واقع ه  ،فههال تتعههدی قابههل تعههدی نیسههت»« 26،قض هی فهی واقع ه  ،و هههو علی هه
ف
السال أعلم بما أوجب فی ذلك الحکم اما به علت این حکم آ گاهتر اسهت»« 27،انهها قضهی
ّ
فی واقعه مخصوصه فهال عمهو لهها ایهن قضهیه مخصوصهی اسهت کهه قابهل تعهدی بهه دیگهران
ف
نیسههت»« 28،النههها قض هی ف هی واقع ه فههال تعههم لمخالفتههها الدل ه بههه علههت مخههالفتش بهها ادلههه،
ف
عمومیهت نههدارد»« 29،ان هه ه قضهی فهی واقعه و قضههایا الوقههائع ال یجهب تعههدیها إلههی نظائرههها
ف
چههون قضههیهای در واقعهههای اسههت ،نبایههد بههه مههوارد دیگههر سههرایت کنههد»« 30،قض هی ف هی واقع ه ال
عمو لها فی حتمل اختصاصها بواقع اقترنت بأمور أوجبت الحکم بما فیها ممکن است این
قضیه ،همراه اموری باشد که این حکم به دلیل آنها صادر شده است».
ف
از مجمود این کلمات معلو میشود که منظور از «قضی فی واقع » ،حکمهی اسهت کهه بهه
31

ماجرا و قضیه خاصی اختصاص دارد و قابل سرایت به غیهر آن نیسهت .محمهدهادی معرفهت

به صورت صریح در تعری این عبارت مینویسد:
ف
این (روایت) ،قضی فی واقع است یعنهی فقیهه حه نهدارد آن را مسهتند حکمهی
سهازد و یها فهرد مشهابهی را از آن اسهتخراج کنهد نظهر بهه اینکهه بهرای هرکهدا از ایهن
قضایا ،مال م و معیاری است که به خود آن اختصاص دارد که بهرای مها مجههول
32
است و نمیتوان حکم را بر اساس آن صادر کرد.
نکتههه اصههلی ایههن تعر یه  ،مجهههول بههودن و معلههو نبههودن معیههار و مههال م حکههم بههرای فقیههه،

جهت تسری به مصادی دیگر است و شاید بتوان از آن نتیجهه گرفهت کهه در صهورت رفهع ایهن
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 .25در کتاب جواهر الکال  ،فق  45مرتبه از این لفظ استفاده شده است.
 .26کش الرموز ،ج  ،2ص .511
 .27همان ،ج  ،2ص .645
 .28الرسائل التسع ،ص .147
 .29إیضاح الفوائد ،ج  ،2ص .536
 .30المه ب البارد ،ج  ،5ص .200
 .31ریاض المسائل ،ج  ،16ص .422
 .32تعلی و تحقی عن أمهات مسائل القضاء ،ص .371

بعضههی از فقیه ههان اصههولی ،م ههراد از ایههن عب ههارت را بهها برگردان ههدن بههه اص ههول و منطهه بی ههان

کردهاند مرحو نائینی در کتاب الصالة تصریح میکند که این عبارت فقها ،تعبیری از «قضیه

خارجیه» در مقابل «قضیه حقیقیه» است.

33

ف
بنا بر کهاوش و جمهعآوری آقهای گرجهی در مقالهه «قضهی فهی واقعه » ،در بیشهتر ابهواب فقههی

قضیه حقیقیه و خارجیه در حدیث

جهل ،حکم ،قابلیت سرایت به دیگر موارد را دارد.

میتوان روایت هایی را یافت که فقها با این بیان ،روایتهی را کنهار گ اشهتهاند و آن را از حجیهت
ساق کردهاند 34.شهید ّاول در کتاب ذکری الشیع با بیان این موضود که علت اختالف فتوا
در میهان علمها ،اخهتالف روایت ههها و اخهتالف مبهادی اجتهههاد اسهت ،مطهرح مههیکنهد کهه منشههأ
ف
اختالف روایات ،اموری همچون :تقیه ،تصحی و قضی فی واقع بودن یک روایهت مهیتوانهد

باشد.

35

ٌ
تفاوت قضیه خارجیه با قضیة فی واقعة

ف
بهها توجههه بههه کلمههات فقههها و تعر یه هههای موجههود از دو عبههارت «قضههی فههی واقعه » و «قضههیه

خارجیههه» ،نمههیتههوان ایههن دو واژه را در همههه مههوارد اسههتعمال ،جههایگزین یکههدیگر نمههود .رابطههه

منطقی بین این دو اصطالح ،رابطه اعم و اخص است به این معنا که تمامی مهوارد اسهتعمال
ف
قضههی فههی واقع ه  ،قضههیه خارجیههه اسههت ولههی بههرعکس آن ،صههاد نیسههت .در نتیجههه ،دایههره
ف
«قضی فی واقع » ،کوچکتر از «قضیه خارجیه» است البته باید به این نکته نیب توجه داشهت
ف
که با توجه به احتمهال رفهع ابهها در «قضهی فهی واقعه » ،ممکهن اسهت یهک قضهیه بهرای فهردی،
ف
«قضی فی واقع » باشد و همان قضیه برای فرد دیگهر ،قضهیه حقیقیهه باشهد و یها بها گه ر زمهان،
ابه هها برط ههرف ش ههود ب ههه عن ههوان نمون ههه ،قض ههیه خارجی ههه ،قض ههیهای اس ههت ک ههه حک ههم ب ههر اف ههراد

محق الوجههود در خههارج حمههل مههی شههود هرچنههد تعههداد ایههن افههراد ،هههباران نفههر باشههد بههرخالف
ف
قضی فی واقع که بیان کننده حکم یک مورد خاص اسهت و نمهیتهوان آن را بهه دومهی سهرایت
داد و مخهال بهها ضههواب کلههی اسههت .قضههیه «بیشهتر مههرد چههین در زمههان حاضههر چشههمبادامی
ف
هستند» ،یک قضیه خارجیه است ولی نمیتهوان آن را قضهی فهی واقعه دانسهت ولهی تمهامی
ف
مواردی را که در فقه به عنوان قضی فی واقع معرفی شده ،میتوان قضیه خارجیه دانست.

 .33کتاب الصالة ،ج  ،1ص .220
ف
 .34ر.م :علی گرجی« ،قضی فی واقع » ،مجله فقه و اصول ،بهار و تابستان  ،1380شماره  27و  ،28ص .188
 .35ر.م :ذکری الشیع  ،ج  ،1ص .60
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ف
نکته دیگر ،مهوارد اسهتفاده فقهها از عبهارت قضهی فهی واقعه اسهت .ایهن اصهطالح در جهایی

استفاده شده که حکم و دستور عامی وجود دارد و در کنار آن ،حکم خاصی مطهرح اسهت کهه

نمیتوان آن را به فرد دیگری سرایت داد  36برخالف قضیه خارجیه که از ابتدا حکم برای فرد یا
یهها افههراد خههاص وضههع شههده اسههت بههدون در نظههر گههرفتن حکههم عهها بههرای دیگههران .اشههاره امهها
َ َ َ
ص ههاد (د) در مقاب ههل درخواس ههت فی بنمخت ههار ،ب ههه زراره ب هها عب ههارت «ف ههَذا أ َرد َت ب َح ههدیث َنا
َ
َ
َ
َ َ َ َ
ف َعلیهك ب َهه ا ال َجههالس َو أو َمههی إلههی َر ُجههل مهن أصه َهحابه» 37،یههک قضههیه خارجیههه اسههت  38از آن

جهههت کههه بههه زراره ،یعنههی یههک فههرد موجههود در خههارج اشههاره شههده اسههت ولههی ایههن عبههارت را
ف
نمیتوان قضی فی واقع دانست.
نکته سو آنکه در مواردی ،از قضیه خارجیه میتوان با استفاده از تعلیل و یا تنقهیح منهاط،

به حکمی دست یافت که هرچند به صورت صریح در بیان معصو (د) نیامهده اسهت ،ولهی از
ف
کنار هم قرار گرفتن مصادی کش میشود بهرخالف « قضهی فهی واقعه » کهه بهه دلیهل ابهها و

روشن نبودن منشأ حکم ،نمیتوان اصل و قاعدهای از آن کش کهرد .در مثهال فهو  ،بها الغهای
ف
خصوصههیت از زراره ،میتههوان فقیههه جامعالشههرائ را قههرار داد بههرخالف مصههادی «قضههی فههی

واقع » که این امکان وجود ندارد .همچنین ،در بحث از روایت حرمت متعه در موارد خهاص _

چنان که در ادامه خواهد آمد _ اگر روایت قضیه خارجیه باشهد ،میتهوان بها الغهای خصوصهیت
ف
حرمت ،موارد دیگر را نیب بیان کرد امها چنانچهه روایهت« ،قضهی فهی واقعه » باشهد ،قابهل الغهای
خصوصیت و سرایت به موارد مشابه دیگر نیست.

از آن جهههت کههه پههیش از آخونههد و نههائینی ،واژه «قضههیه خارجیههه» در میههان فقههها و اصههولیون

کاربرد نداشته است ،نمی توان به صورت فراگیر این رابطه را ثابت کرد و در کاربردههای فقههی،

این اعم بودن نمایان نمیشود .پس از نهائینی نیهب در کتابههای اصهولی و فقههی ،ایهن بحهث و

تفاوت های آن ،به صورت کامل مطرح نشده است و در اسهتعمال فقههایی کهه ههر دو واژه را بهه
کار بردهاند ،تسامح دیده میشود.
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 .36با مراجعه به  45موردی کهه صهاحب جهواهر ال کهال از ا یهن اصهطالح اسهتفاده نمهوده و نیهب مهواردی
که فقها بعد از این ع بهارت بهه تعر یه ضهمنی ا صهطالح پرداختهه انهد ،می تهوان بهه چنهین نتیجهه ای
رسید.
 .37رجال الکشی ،ص  ،136ح  « :216هنگامی که خواستی معارف ما را یاد بگیری ،به این فرد نشسته رجود کن ،و آنگاه با
دست به یکی از اصحاب خود اشاره کردند».
 .38ر.م :منط فهم حدیث ،ص .296

دانش فقه الحدیث ،در صدد ایجاد قواعد صحیح فهم از روایات است 39و فهم صهحیح از

روایت ،زمانی حاصل می گردد که بتهوان مهراد حقیقهی مهتکلم را دریافهت .اینکهه مهتکلم در چهه
موقعیتی سخن گفته و یا عملی را انجا داده ،از مسائلی است که در دانهش فقهه الحهدیث بهه

آن پرداخته میشود 40.بررسی قضایای حقیقیه از خارجیه در روایات ،مبتنهی بهر همهین اسهاس

قضیه حقیقیه و خارجیه در حدیث

چهارم .تعریف فقه الحدیثی

و الگوست .در بحث از قضیه خارجیه و حقیقیه ،حهدیثپژوه بهه دنبهال درم مهوقعیتی اسهت
کهه معصهو تکلهم کهرده اسهت اینکهه آیها ایهن خطهاب و عمهل معصهو  ،عمهومی اسهت؟ و یها بههه

موقعیت فرهنگی ،سیاسی و فردی خاصی اختصاص داشته است؟
ّ
ّ
بههه عنههوان نمونههه ،یکههی از مسههلمات نههبد شههیعه ،تشههریع «متعههه» در مقابههل اهلسههنت اسههت.
41

حال ،اگر معصو (د) در موقعیتی ،از این عمل نهی نمودند ،آیها بایهد ایهن نههی را بهر تقیهه حمهل

کههرد؟ یهها بایههد ایههن نهههی را حرمتههی تشههریعی دانسههت؟ یهها اینکههه ایههن روایههت ،در صههدد بیههان یههک
ف
قضیه خارجیه است؟ و یها اینکهه بهه دلیهل ابهها روایهت« ،قضهی فهی واقعه » اسهت؟ بنها بهر نقهل

الکهافی  ،امها صهاد (د) متعهه را بهرای دو نفهر از اصهحاب خهود حهرا کهرد و آنهها را از ایهن عمهل
نهی نمود .علت این دستور اما  ،در ذیل روایت بیان شد اسهت .ایهن دو راوی ،در مدینهه ز یهاد

خدمت اما صاد (د) میآمدند و شناختهشدن آنها بهه عنهوان اصهحاب امها  ،بها انجها ایهن

عمل کهه مهرد مدینهه آن را قبهول نمهیکردنهد ،بهرای حضهرت گهران تمها میشهد 42.در فههم ایهن
روایههت ،ا گههر بحههث از قضههیه خارجیههه بههودن مطههرح نشههود ،در نگههاه ّاول ،صههدر روایههت بهها دیگههر
ّ
احادیهث حلیهت متعههه تعهارض مههی کنهد .در نتیجههه ،فههم صههحیح از ایهن روایههت ،بهه شههناخت
قضیه خارجیه وابسته است.

محدثان نبدیک به عصر حضور نیب مانند فقیهان ،از عبارات مشابهی استفاده کهردهانهد کهه

گویای همین موضود است .شیخ طوسی در رفع اختالف بعضی از روایات مینویسد:

 .39ر.م :روش فهم حدیث ،ص .7
 .40ر.م :همان ،ص .129
 .41ر.م :منط فهم حدیث ،ص .295
َ َ َ َ َ
َ
 .42ر.م :الکهافی ،ج  ،5ص  ،467ح َ « :10عههن ال َحکهم بههن مسهکین َعههن َع َّمههار قهال :قههال أ ُبهو َعبههد ا _ علیهه السههال _ لهی َو
ُ َ
َ ُ
َ
ُّ َ َ َ َ ُ
َ
َ َّ ُ ُ
ل ُس َلی َم َ
ان بن َخالد قد َح َّرم ُت َعلیک َما ال ُمت َع من ق َبلی َما ُدم ُت َما بال َمدی َن لنک َما تکث َران الد ُخول َعل َّی فأ َخاف أن تر َخ ا
َ
َ
َف ُی َق َال َه ُر َالء أص َح ُ
اب َجعفر».
به جهت کثرت شیعیان در کوفه ،قبح این عمل در نگاه کوفیان غیرشیعی کمتر بوده است و ایهن تعلیهل حضهرت ،در
کوفه وجود نداشته است تا در آنجا نیب از این عمل نهی کنند.
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َ
َّ
َّ َ َ ُ َ َ ُ ف َ
َ َ
َ
هور َعلهی َهه ه القضه َّی ال ُی َت َعهدی ب َهها إلهی غیر َهها  43ایهن حکهم ،بهه ایهن
«إن ه ا الحکهم مقص
مورد اختصهاص دارد و بهه غیهر آن سهرایت داده نمیشهود ».و یها «ال َوج َهه فهی َهه َ ا ال َخ َبهر أن َی ُکهونَ
َ َ َ
ً َ
ال ُحک ُم َمق ُصورا َعلهی َمها ف َعل ُهه أمیه ُر ال ُمهرمنین علیهه السهال  44توجیهه ایهن روایهت (اخهتالف ایهن
روایت با دیگر روایتها) ،این است که این حکم ،به فعل امیر مرمنان(د) اختصاص دارد».

شههیخ مفیههد نیههب در بههاره روایت هههایی کههه از بحههث در موضههود قضهها و قههدر نهههی مههیکنههد،

مینویسد« :احتمال اینکه این کهال بهه گهروه خاصهی اختصهاص داشهته باشهد ،وجهود دارد».

45

شههیخ صههدو نیههب در عبههارتی بیههان مههیکنههد کههه اخههتالف روایههات ،بههه سههبب اخههتالف علههم
امامان(د) نیست بلکه علت آن ،اختالف احوال است.

46

راویان عصر حضور نیب در مواردی روایاتی را از قضیه حقیقیه بودن خهارج دانسهته ،انجها آن

را به گروهی خاص مختص میدانستند ولی با ت کر معصو (د) ،حکم را در همه موارد جاری

میکردند 47.در مواردی نیب معصو (د) بهه راوی ته کر داده اسهت کهه ایهن فعهل ،بهه مهورد خهاص

اختصاص داشته ،عمومیت ندارد.

48

موضود تفاوت قضیه خارجیه با اقتصار حکم بر مورد خاص که در تعری

فقها مطهرح شهد

در اینجا نیب می آید دایره روایات از این جهت ،خاص است و قضهیه خارجیهه ،مهوارد بیشهتری
را نسبت به آنچه در روایات مطرح شده ،شامل میشود.
نتیجه آنکهه تعر یه

قضهیه حقیقیهه و خارجیهه در دو علهم منطه و اصهول ،تعر یه

واحهدی

است .در قضیه خارجیه ،حکم بر افراد موجود در خهارج حمهل میشهود و نمیتوانهد بهه صهورت
کلی باشد برخالف قضیه حقیقیه که به صورت کلی است و هر مصداقی که تحت آن عنوان

قرار گیرد ،حکم شامل آن میشود چه در آن زمان تحق خارجی داشته باشد یا اینکهه موجهود

نباشد.

 .43ته یب االحکا  ،ج  ،9ص  ،235ذیل ح « :917این حکم ،اختصاص به همین قضیه (روایت) دارد و از آن ،به مهوارد
دیگر تعدی نمیشود».
 .44همان ،ج  ،10ص  ،105ذیل ح « :408ت وجیه در این روایت ،به این است که این حکم به آنچه اما علی _ علیه السال _
انجا داد ،اختصاص دارد».
 .45ر.م :تصحیح اعتقادات االمامی  ،ص .57
 .46ر.م :کتاب من الیحضره الفقیه ،ج  ،1ص  ،131ذیل ح .340
َ
َ َ
َ َ َ
َُ ُ َ َ
 .47ر.م :الکافی ،ج  ،4ص  ،327ح « :6ف َعل َه ا ل َما ال َی ُجو ُز لهی أن أف َعل ُهه» همهان ،ج  ،2ص  ،292ح « :8أقهول لهك :أن
َ َ
َ َ ُ ُ
َ
َر ُسول ا _ صلی ا علیه وآله _ ف َعلَ ،تقول :ذلك ل َنا».
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 .48ر.م :همان ،ج  ،3ص  ،540ح  8ته یب االحکا  ،ج  ،3ص  ،28ح  7همهان ،ج  ،5ص  ،87ح  97عیهون اخبهار
الرضا(د) ،ج  ،2ص  ،86ح .30

هرچند برعکس آن ،در همه موارد صاد نیست.

قضیه حقیقیه و خارجیه در حدیث

قضیه حقیقه و خارجیه ،در عبارتهای فقهها یها نهبد محهدثان تعری شهده نیسهت و آنهان از
ف
عبارت «قضی فی واقع » استفاده کردهاند که دایره آن ،از قضیه خارجیهه کوچهکتر اسهت .در
ف
نتیجههه ،هههر کجهها عبههارت «قضههی فههی واقع ه » اسههتفاده شههود ،مههیتوانههد قضههیه خارجیههه باشههد

ب .پیشینه
جداسازی روایهات بها مضهمون قضهیه حقیقیهه از قضهیه خارجیهه ،عمهری بهه درازای حهدیث

دارد .در دوران پیههامبر ا کههر (ص) ایههن موضههود مطههرح بههود کههه آیهها تمههامی افعههال و اقههوال رسههول
خههدا(ص) بههرای مسههلمانان حجههت اسههت و بایههد در تمههامی امههور از ایشههان تبعیههت کننههد؟ و یهها

اینکههه در مههواردی ،حکههم بههه همههان واقعههه ،شههخص و یهها وجههود پیههامبر(ص) اختصههاص دارد و

دیگههران نبایههد آن فعههل را انجهها دهنههد؟ نمونههههههای روایههی فراوانههی یافههت مههیشههود کههه در هههر دو

جهت قرار دارد از یک طرف ،مسلمانان گمان می کردند که باید آن فعل را انجها دهنهد ولهی
پیهامبر(ص) از انجها عها آن نههی کههرده ،آن فعهل را بهه دلیهل خههاص ،بهه همهان واقعهه مخههتص

مه ههیدانسه ههتند .از طه ههرف دیگه ههر ،در مه ههواردی صه ههحابه موضه ههوعی را خه ههاص میدانسه ههتند امه هها
پیامبر(ص) ت کر میدادند که این حکم ،عا است و به فرد ّ
معینی اختصاص ندارد.
نمون ههه اختص ههاص حک ههم ب ههه واقع ههه خ ههاص ک ههه ص ههحابه آن را ع هها م ههیپنداش ههتند ،روای ههت

ابیسعید خدری است که نقل میکند:

پیههامبر _ صههلی ا علیههه وآلههه _ بهها اصههحاب نمههاز مههیخواندنههد کههه نعلههین خههود را
درآوردند و در کنار چپ خود گ اشت ند .اصحاب نیب به تبعیت از پیامبر _ صلی

ا علیه وآله _ چنان کردند .پس از نماز ،پیامبر _ صهلی ا علیهه وآلهه _ فرمودنهد:

چه چیب باعث شد کفش های خود را درآورید؟ عرض کردنهد :عمهل شهما موجهب
شد .فرمودند :جبرئیل _ علیه السال _ نازل شد و خبر داد که به همراه این نعلها،
نجاستی هست. ...

49

در ایههن روایههت ،پیههامبر _ صههلی ا علیههه وآلههه _ بههه اصههحاب ت ه کر دادنههد کههه عملههی کههه در

هنگهها نمههاز انجهها دادهانههد ،قضههیه خاصههی بههوده اسههت و الز نیسههت کههه اصههحاب از ایشههان

تبعیت کنند.

 .49سنن ابیداود ،ج  ،1ص  ،154ح  650ت کرة الفقهاء ،ج  ،2ص .491
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نمونهای که راوی ،حکم را به واقعه خود مختص میدانست و پیامبر _ صهلی ا علیهه وآلهه

_ ت کر دادند که حکم ،همگانی است ،روایت ذیل است:

یکههی از اصههحاب ،گنههاهی مرتکههب شههد و بههرای یههافتن راه توبههه ،خههدمت پیههامبر _ صههلی ا

علیه وآله _ رسید .پیامبر _ صلی ا علیه وآله _ سکوت کردند تا اینکه وحی نازل شد.

َ
الَ
َ م
َ َ
َ َ
َ
َ َ
َ
لذل م ِلذ ر م لل
أ ِق م ِ لص الَّممطَ َلف م َ ِ للص الّنممِ ِ ل َ ل ُز فممِ ِلنم َمللص لی م ِل
لإنلصْل َسممتِ ِ ل ُی مذ ِه نبلص الس م ِاللیئِ ِ ِ
الَ
ل؛50ل
ِل ذص ِر ی ل

در دو طرف روز و اوایل شب ،نماز را برپا دار چراکه خوبیها ،بدیها [و آثار آنهها
ّ
ّ
را] از بین میبرند .این ،ت کری است برای کسانی که اهل ت کرند.

بها نهزول وحهی ،وضهعیت صهحابی مشهخص شهد کهه خداونهد بها توبهه و انجها عمهل صهالح،

گناه او را می بخشد .در اینجا اصحاب به پیامبر(ص) عرض کردند :آیا این شیوه توبه ،بهه ایهن
فههرد اختصههاص دارد؟ یهها بههرای همههه مسههلمانان اسههت؟ پیههامبر(ص) فرمودنههد :خیههر بههرای همههه

مرد است.

51

در زمه ههان حضه ههور دیگه ههر معصه ههومان(د) نیه ههب راو ی ه هان ،ایه ههن دو نه ههود برداشه ههت را داشه ههتند و

معصههومان(د) حقیقیههت را بههرای آنههها بیههان مههیکردنههد بههه عنههوان نمونههه ،در آنجهها کههه فعههل را

مخهتص میپنداشههتند ابنابییعفههور می گو یههد :در مههورد ایههن مسههئله کههه کنههدن مههوی ز یههر بغههل،
افضل است یا حله آن ،بها زراره بحهث می کهرد تها اینکهه قهرار بهر آن شهد از امها سهرال پرسهیده

شود و خدمت اما باقر(د) رسیدیم درحالی که ایشهان در حمها از نهوره بهرای کنهده شهدن ایهن

موها استفاده می کردند .من به زراره گفتم :دیدی ح با مهن اسهت .زراره گفهت :ممکهن اسهت
اما به جهتی این فعل را انجا دهد که برای من انجا آن جایب نباشد .اما به مها فرمودنهد :در
مورد چه چیبی بحث می کنید؟ ماجرا را برای حضرت تعری کردیم .ایشان فرمودند :س ّهنت،

همان است که ابنابییعفور گفت و زراره در این مورد ،به خطا رفت.

52

البته گاهی نیب معصومان(د) راویانی را از انجا آنچه خود انجا میدادند ،نهی می کردنهد

چنان که ام ا رضا(د) در جواب سرال فردی که عملی را از حضرت دیهده بهود و از امها پرسهید
که آیا من هم مانند شما ایهن عمهل را انجها دههم ،فرمهود« :بهه آنچهه مهن انجها مهیدهم ،نگهاه و
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 .50هود ،آیه .114
 .51سنن الترم ی ،ج  ،4ص  355ر.م :مجمع البحرین ،ج  ،2ص .62
 .52ر.م :الکافی  ،ج  ، 4ص  ، 328ح . 6

قضههیه حقیقی ههه ندانسههته ،آنه هها را بههه م ههوقعیتی خههاص مخ ههتص میدانههد .ص ههدو در کت ههاب

اعتقادات االمامی در بیان اخبار طبی مهینویسهد :بعضهی از ایهن روایهات ،بهه آبوههوای مکهه و
مدینه مربوط است و جایب نیست در سایر مناط که وضعیت متفاوتی دارند ،استفاده شود .و

قضیه حقیقیه و خارجیه در حدیث

عمل نکن بلکه آنچه را به تو می گویم ،عمل کن».
پس از دوران حضور ،شیخ صدو در رتبه ّاولین محدثانی قهرار دارد کهه بعضهی از روایهات را
53

بعضی از این روایات ،بنها بهر طبهع سهائل گفتهه شهده و نمهیشهود فهرد دیگهری از آن اسهتفاه کنهد

چههون معصههو (د) آن شههخص را بهتههر از خههودش م هیشههناخته اسههت 54.پههس از شههیخ صههدو ،

شیخ مفید نیب در کتاب تصحیح اعتقادات االمامی این نظر شیخ صدو را پ یرفته اسهت.

55

نخسههتین کتههابی کههه بههه صههورت مفصههل در جمههع میههان روایههات از ایههن روش اسههتفاده کههرده،
ته یب االحکها اسهت .شهیخ طوسهی در جمهع میهان روایهات متعهارض ،یکهی از وجهوهی را کهه

مطههرح مههیکنههد ،قضههیه خارجیههه بههودن روایههت اسههت امهها شههیخ هههیچگههاه از اصههطالح «قضههیه
ف
خارجیههه» و یهها «قضههی فههی واقع ه » اسههتفاده نکههرده اسههت .تعبیههر شههیخ طوسههی در مههواد متعههدد،
متفاوت است از جمله ،در یک جا مینویسد:

َ
َ
َ
َ َ
َ
« َه َذ ُ
لغیل ِر َهِ ».لل
ض الَلی ِةلَل ل ُلی َت َع الد ِلب ِه ِلإَل ل
صلصْلك ُ َلنق َُّ ٌور َلعَل َله ِذ ِهلص ق ِ ل
56

و در جایی دیگر مدعی میشود:

َ
الَ َ
َ ُ ََ
َ َ َ ُ َُُ
نَ َ َ
...لإ َّنِلَل ل َلی ُج ُوزل َتِ...ل57».ل
لأنلصْلنِملل لیجوزل هل ِ
«ص وجهل ِ لله لذیل ِللصْلب لر یل ِل ِ

و یا در مورد دیگر میگوید:

َ
ُُ
«أ الَن َلذ ِل َ لإ ََللصْل َ
ِمل َلیأخذ ِلن ُّن ِلب َج َس ِب َلنِل َلی َ ُصهل ِ للص َوقتل58».ل
ن
ِ ِ ِ

ف
پههس از ایشههانّ ،اولههین کههاربرد عبههارت «قضههی فههی واقع ه » را مههیتههوان در کلمههات فاضههل آبههی

(متوف ههای  59) 672و محقه ه حل ههی (متوف ههای  60) 676و سه ه س در کلم ههات عالم ههه حل ههی
 .53ته یب االحکا  ،ج  ، 2ص  ، 82ح َ « :72ال َتن ُظ ُروا إ َلی َما َأص َن ُع َأ َنا اص َن ُعوا َما ُتر َم ُر َ
ون».
ّ
 .54ر.م :اعتقادات االمامی  ،ص « :115منها :ما قیل علی هواء مک و المدین  ،فال یجوز استعماله فی سائر الهو ی  .و منها:
ما اخبر به العالم _ علیه ّ
السال _ علی ما عرف من طبع السائل و لم یتعد موضعه ،إذ کان أعرف بطبعه منه».
 .55ر.م :تصحیح االعتقادات االمامی  ،ص .144
 .56ته یب االحکا  ،ج  ،9ص  ،235ذیل ح  917ر.م :همان ،ج  ،10ص  ،143ذیل ح .567
 .57همان ،ج  ،8ص  ،279ذیل ح .1019
 .58همان ،ج  ،4ص  ،120ذیل ح .343
 .59ر.م :کش الرموز ،ج  ،2ص  511 _ 508و .645
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(متوفهای  61) 726یافهت .دیگهر فقهها ماننهد :فخهرالمحققین (متوفهای  62،) 777شهههید ّاول

(متوفههای  63) 786و شهههید ثههانی (متوفههای  64) 966نیههب بههه ایههن موضههود اشههاره کردهانههد امهها
فقهای پیش از قرن دهم ،هیچ کدا به صورت شفاف ،به توضیح ،پیگیری و بیان مال مهای

این موضود ن رداختهاند فق میتوان چنان که در بحث مفهو شناسهی گ شهت ،از جمهالت
تکمیلی که بعد از این عبارت بیان کردهاند ،به تعریفی ضمنی دست یافت .پهس از قهرن دههم

تهها قههرن چهههارده نیههب فقههها همههین شههیوه را ادامههه دادهانههد و بههه جههب در مههوارد خههاص ،یعن هی بیههان
ف
حقیقیه بودن روایتهی کهه قهدما آن را قضهی فهی واقعه دانسهتهانهد ،بهه ایهن موضهود ن رداختههانهد.
ف
محق بحرانی (متوفای  ) 1187در دفاد از یک روایت کهه عالمهه حلهی آن را قضهی فهی واقعه
میداند ،مینویسد:

اگر قرار باشد هر روایتی را که در آن به یک مورد خارجی اشاره شهده اسهت ،قضهی

ف

فی واقع بدانیم ،باید باب استدالل را تعطیل کرد چهه اینکهه بسهیاری از روایهات

در سرال از یک امر خارجی جبئی صادر شدهاند.

65

بعد از ایشان ،نراقی (متوفای  ) 1245در عوائد االیها بحهث در ایهن زمینهه را گسهترش داده

است .نراقی ابتدا چند مورد از روایات مورد استدالل فقها را نقل کهرده ،آنگهاه بیهان مهیکنهد کهه
ف
ایههن روایههات ،هرچنههد قضههی فههی واقع ه هسههتند ،ولههی منافههاتی نههدارد کههه از آنههها بههه نحههو اطههال

برداشهت شهود چنان کهه ا گههر امها در جهواب سههرال ،بهه حکایهت یهک واقعههه بوهردازد ،ایهن واقعههه
خاص است ولی اطال نیب دارد .نراقی یک فرض دیگر را نیب مطرح میکنهد ولهی تمها بحهث

ایشههان بهها ذکههر هفههت روایتههی کههه مطههرح مههینمایههد ،بههه بههیش از پههنج صههفحه نمههیرسههد 66.ایههن،
ف
مفصهلتههرین بحثههی اسههت کههه تهها ایههن زمههان در بهاره قضههی فههی واقعه مههیتههوان یافههت .در همههین
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 .60ر.م :شرائع االسال  ،ج  ، 1ص  285الرسائل التسع  ،ص  147المختصر النافع  ،ج  ، 2ص . 285
 .61ر.م :تحریر االحکا  ،ج  ،5ص .554
 .62ر.م :إیضاح الفوائد ،ج  ،2ص .536
 .63ر.م :الدروس الشرعی  ،ج  ،2ص  364اللمع الدمشقی  ،ص .277
 .64ر.م :رسائل الشهید الثانی ،ج  ،2ص  777مسالک االفها  ،ج  ،4ص .268
 .65ر.م :الحدائ الناضرة ،ج  ،3ص « :355طعن فیه فی المعتبر بأنه قضی فی واقع معین فهال تهدل علهی العمهو  ،و أن
التعلیل فی الروای کالقر ین الدال علهی الفضهیل  .و أنهت خبیهر بمها فیهه مهن الهوهن و القصهور إذ لهو قها مثهل هه ا الکهال
النسد به باب االستدالل فی جمیع الحکا  ،إذ ال حکم وارد فی خبر من الخبار إال و مورده قضی مخصوص فلو قصر
الحکم علی مورده النسد باب االستدالل».
 .66ر.م :همان ،ص « ،764 _ 749عائدة ( :)72فی بیان اإلجمال فی حکایات الحوال».

روایت مختص میداند.

67

در کتب فقهی مبسوط که در این دوران و قبهل از آن نیهب تهألی

شهده ،نشهانهای از تعر یه

یا بیان مال م دیهده نمهیشهود و ایهن ،در حهالی اسهت کهه کتهابی ماننهد ر یهاض المسهائل تهألی

و

قضیه حقیقیه و خارجیه در حدیث

دوران ،سهید میرعبهدالفتاح مراغههی (متوفهای  ) 1250در بحهث از اشههترام تکلیه  ،دو مههال م
ف
بهرای شناسههایی قضههیه حقیقیههه مطهرح مههیکنههد و قضههی فههی واقعه بههودن را بههه مقهها تعههارض دو

سههید طباطبههایی حههائری (متوفههای  ) 1231نبدیههک بههه سیوهشههت بههار ،مسههتند الشههیع نراقههی

(متوفههای  ) 1245س ههیوپنج ب ههار ،و جههواهر الک ههال نجف ههی (متوفههای  ) 1266چه ههلوپنج ب ههار
ف
ف
عبارت قضی فی واقع را به کار بردهاند .تا این زمان ،فقها از عبارت قضی فهی واقعه اسهتفاده

می کردند و عبارت قضیه خارجیه و حقیقیه ،هنوز بهه کتهب فقههی و اصهولی راه نیافتهه اسهت.
ادعا شده است که در همین ایا  ،تقسیم قضیه به حقیقیه و خارجیه ،توس آخونهد خراسهانی

(متوفای  ) 1329و به سبب شاگردیای که آخوند نبد حاجی سبزواری (متوفای  ) 1289در

سبزوار داشته ،این تعری

از منط به اصهول راه یافهت 68و از ایهن پهس ،مهیتهوان شهاهد بسه و

توضیح این دو نود قضیه در کتب اصولی بود.
نههائینی (متوفههای  ) 1355بههه عنههوان ّاولههین فههردی کههه بههه صههورت مفصههل بههه ایههن مههاجرا

پرداخته ،شناخته میشود 69.نائینی در مباحث مختل

اصول ،بحث م کور را مطرح کرده و

ب هه کرات بههه توضههیح ،تعر ی ه و در مههواردی بههه بیههان مال کههات و تفههاوتهههای ایههن دو پرداختههه
ف
است  70ولی با وجود این ،در مباحث اصولی به ارتباط «قضیه خارجیهه» و «قضهی فهی واقعه »
ف
ن رداخته است و فق در کتهاب الصهالة اشهاره می کنهد کهه قضهیه خارجیهه ،همهان «قضهی فهی
ف
واقعه » اسهت کههه فقهها بهه کههار مهیبرنههد 71.پهس از مرحهو نههائینی ،فقهها ههر دو تعبیههر «قضهی فههی
واقعهه » و «قض ههیه خارجی ههه» را در کت ههب فقه ههی اس ههتفاده نمههودهان ههد ول ههی ب ههه ج ههب در بعض ههی از

کتابهای قواعد فقهی 72،تعری و یا بیان مال کی صورت نگرفته است.
ف
میتوان با جستوجوی عبارت «قضی فی واقع » در کتب فقهی ،به ایهن نتیجهه رسهید کهه

 .67ر.م :العناوین الفقهی  ،ج  ،1ص .28
 .68ر.م :شرح مبسوط منظومه ،ج  ،19ص .289
 .69ر.م :همان.
 .70ر.م :فوائد االصول ،ج  ،1ص  ، 170در بحث واجب مشروط و معل همان ،ص  ،276در بحث مقدمه واجب همان،
ج  ،2ص  511و  526در بحث عا و خاص همان ،ص  550در بحث خطابات شفاهیه.
 .71ر.م :کتاب الصالة ،ج  ،1ص .220
 .72ر.م :القواعد الفقهی  ،ص  309ماوراء الفقه ،ج  ،2ص .411
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هرچند فقها از همان ابتدا ،مانند اصحاب و راویان عصر حضور ،در مقها اهمهال موضهود و یها

در مقها تعههارض بههین روایههات ،یههک طههرف را بها همگههانی نبههودن حکههم یههک حههدیث از حجیههت
ف
انداختهاند ،ولی شاید به علت روشن بودن مفهو «قضی فهی واقعه » ،بهه تعر یه دقیه و بیهان
مال مهای این بحث ن رداختهاند .در کتاب های اصهولی قبهل از نهائینی نیهب اثهر مهمهی در بهاره
قضایای خارجی یافت نمیشود و پس از وی نیب دیگهران نهه بهه صهورت مسهتقل ،بلکهه در ذیهل

بعضی از بحث های اصولی و یا در مقا جمع میان روایات ،این موضود را مطرح کردهاند.

بعد از پیروزی انقالب اسالمی و در تالش های جدیدی که در فقهه الحهدیث شهیعه صهورت

گرفته ،بحث ها و مقاالتی در این زمینه نوشته شده است ولی این بحهثهها از دو جههت بایهد
بهازنگری شهوند ّاول ،در ایهن مباحههث بهه صهورت مسههتقل بهه ایهن مههاجرا پرداختهه نشهده اسههت
بلکه یا در مقا جمع میان دو دسته از روایات ،این موضود مطهرح شهده اسهت 73و یها در قالهب

بررسی اسباب صدور حدیث 74.دو  ،اگر در مقالهای به صورت مستقیم و مسهتقل بهه ایهن امهر
ف
پرداختهه شهده ،ماننههد مقالهه «قضهی فههی واقعه » آقههای علهی گرجهی 75،از آن جهههت کهه از ّاولههین

کارهای مستقل در این زمینه است ،به کلی گویی در موارد متعدد اکتفا شده و گاهی نیب فقه
به بیان بعضی از مباحث فقهی و ذکر مثالها پرداخته شده است.

ج .قاعده ّاولی

هدف از بیان اصل و یا قاعده ّاولی در هر بحث ،تعیین تکلیه

مصهادی مشهکوم اسهت.

بسیاری از روایتها را میتوان بر اساس قراین و شهواهد ،قضهیه حقیقیهه و یها خارجیهه دانسهت
امهها در صههورت شههک در یههک مصههدا خههاص ،کههدا مقههد میشههود؟ آیهها اصههل ّاولههی ،قضههیه

حقیقیه بودن است؟ و یا اصل و قاعده ّاولی ،قضیه خارجیه بودن است؟

دیههن اسههال  ،آیینههی جهان شههمول اسههت کههه اجههرای دسههتورات آن ،بههر همگههان در هههر زمههان و

مکههان الز اسههت و در ایههن میههان ،میههان حاضههر و غایههب یهها موجههود و معههدو تفههاوتی نیسههت

چنان که از مجموعههای متعددی از روایات ،این موضود به دست میآید از جمله:

 .1روایههاتی کههه بههه صههورت صههریح مطههرح مههیکنههد دسههتورات دیههن ،همگههانی اسههت ماننههد:
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 .73ر.م :اسباب اختالف الحدیث ،ص .428
 .74ر.م :روش فهم حدیث ،ص  128منط فهم حدیث ،ص  291آسیبشناسی فهم حدیث ،ص .521
ف
 .75ر.م :علی گرجی« ،قضی فی واقع » ،مجله فقه و اصول ،بهار و تابستان  ،1380شماره 27و  ،28ص .188

روایههات احکهها اسههال  ،بههه مخاطههب و یهها فههرد خاصههی اختصههاص نههدارد و تمههامی مسههلمانان از

زمان بعثت تا قیامت ،مکل

به یک دین و دستور هستند.

قضیه حقیقیه و خارجیه در حدیث

َ
َ َ
َ َ
ََ
فرمهوده امهها صههاد (د)ُ « :حکه َهم ا َع ّز َو َجههل فهی ال ّولهی َن َو اْلخههر ی َن َو ف َرائضه ُهه َعلهیهم َسه َهواء».
َ
َ
همچنههین ،فرمههوده پیههامبر ا کههر (ص)ُ « :حکمهی َعلههی ال َواحههد ُحکم هی َعلههی ال َج َم َاعه  77».و نیههب
َ
َ ف َ
َ َ َ
روایهت «إ ّن َحههال ل ُم َح َّمهد َحههال ل إلهی َیهو الق َی َامه َو َح َر َامه ُهه َح َهرا ف إلههی َیهو الق َی َامه  78».بنههابراین،
76

 .2روایاتی که در آنها دسهتور بهه نوشهتن احادیهث و نگههداری آنهها شهده اسهت درصهورتی که

ا گهر بهه فههرد و یها زمههان خاصهی مر بهوط میشههد ،دیگهر تأ کیههد فهراوان بهر نگههارش و نگههداری ،معنهها
ُ
َ
نداشههت .در کتههاب الکههافی بههابی بهها عنههوان « َبه ُ
هاب ر َوا َی ه الک ُتههب َو ال َحههدیث َو فضههل الک َت َاب ه َو
ُ
َّ
الت َم ُّسك بالک ُتب» 79وجود دارد که پانبده روایت در خود جهای داده اسهت بها ایهن مضهمون کهه
احادیث معصومان(د) را باید ثبت و ضب کرد تا دیگهران نیهب در آینهده بتواننهد از آنهها اسهتفاده
کنند.

 .3روایاتی که در آنها معصو (د) مخاطب را به راوی دیگری راهنمایی کرده است تا پاسخ

سهراالت خههود را از او بگیهرد بههه عنههوان نمونهه ،امهها صههاد (د) اصهحاب را بههه ابانبنتغلههب،

80

زراره 81،محمدبنمسلم 82،و یا اما رضها(د) دیگهران را بهه یونسبنعبهدالرحمن 83و زکر یهابنآد

قمی 84ارجاد داده اند .با توجه به این روایات ،اگر دستورات دین همگانی نبود ،ارجهاد افهراد بهه

راو یهانی کههه بها شههنیدن احادیههث اهلبیهت(د) بههه ایههن درجهه رسههیده بودنههد ،معنها نداشههت چههه
اینکه آن روایات ،فق در ح ّ خود آنها حجت بود.
 .4استناد به فعل و قول یک معصو توس معصهو دیگهر ،نشهاندهنده ایهن موضهود اسهت

که حجیت این فعل و قول ،نه تنها برای آن مورد ،بلکهه در تمهامی مهواردی کهه همهان موضهود و

سرال تکرار شود ،باقی است .اما حسن عسکری(د) در این باره میفرماید« :جهواب مها ،یکهی
 .76الکافی ،ج  ،5ص  ،18ح « :1دستورات و احکا خداوند ،برای ّاولین انسانها و آخرین آنها ،برابر است».
 .77الربعون حدیثا ،ص  ،23ذیل ح .2
 .78بصائر الدرجات ،ص  ،148ح .7
 .79الکافی ،ج  ،1ص .51
 .80ر.م :رجال الکشی ،ص  ،331ح .604
 .81ر.م :همان ،ص  ،133ح .216
 .82ر.م :همان ،ص  ،162ح .273
 .83ر.م :همان ،ص  ،483ح .910
 .84ر.م :همان ،ص  ،595ح .1112
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است هنگامی که معنای سرال یکی باشد».

85

بهها توجههه بههه مضههمون ایههن روایههات و سههیره مسههتمر اصههحاب پیههامبر(ص) و امامههان(د) در

متابعت از آنان _ مگر در مواردی که خود نهی کرده و دلیهل آن را مطهرح نمهوده باشهند _ 86اصهل
ّاولی ،اشترام احکا میان تمامی مسهلمانان اسهت و ایهن موضهود ،همهان بحثهی اسهت کهه در
اصول فقه از آن به «قاعده اشترام در خطابات» 87تعبیهر مهیشهود و در اصهول فقهه 88و فقهه 89در
مورد آن بحث شده است.

بهها در نظههر گههرفتن ایههن مقدمههه ،مههیتههوان مطههرح نمههود کههه غالههب و بیشههتر روایههات ،قضههیه

حقیقیهای هستند که مضمون آنها برای همگان حجت است موارد جبئی و مصادی خاص
نیب از آن جهت که هر موضود ،حکمهی مخصهوص بهه خهود دارد ،در صهورت شناسهایی تمهامی

قیهود ،حجیهت آن ،همگههانی اسهت و معصههومان(د) آن حکهم عها را در مصههدا خهاص پیههاده

کرده اند .نتیجه آنکه در هر مورد که موضود به صورت کامهل شناسهایی شهود و ابههامی نداشهته
باشد ،حکهم ،یهک چیهب اسهت کهه شهامل تمهامی مهوارد مشهابه نیهب مهیشهود و نمهیتهوان روایهت را
قضههیه خارجیههه دانسههت در مقابههل ،ا گههر ابهههامی در شههناخت موضههود وجههود داشههته باشههد ،آن

حکم را نمیتوان به دیگر مصهادیقی کهه احتمهال داده مهیشهود بهه ایهن موضهود مشهابه هسهتند،
سرایت داد و میتوان این موارد را «قضیه خارجیه» نا نههاد .عبهاراتی کهه فقهها در خهارج کهردن

روایت از حقیقیه بودن استفاده کردهاند ،گو یهای همهین مطلهب اسهت .صهاحب جهواهر الکهال

در یک مورد مینویسد« :قضیهای در موقعیت خاص است که کهه امها بهه وضهعیت او آ گهاهتهر
اسهت 90».و یها جمالالهدین حلهی مهینویسههد« :در قضهایای خارجیهه ،نبایهد حکهم را بهه دیگههران
سرایت داد چون ممکن است اما _ علیه السال _ اطهالد یافتهه باشهد بهر موضهوعی کهه بهه ایهن

حکم در این واقعه ،منجر شده است 91».در این دو بیان ،اهمال موجود در روایت سهبب شهده
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 .85الکافی ،ج  ،7ص  ،85ح .2
 .86ر.م :همان ،ج  ،4ص  ،463ح  4صحیح ابنحبان ،ج  ،5ص .560
 .87ر.م :فرهنگنامه اصول فقه ،ص  « :612خطابات صادرشده از سهوی شهارد مقهدس ،همهه مسهلمانان را دربرمهیگیهرد
آنان که در مجلس خطاب و قانونگ اری حاضر بودهاند و چه غایبان از مجلس قانونگ اری و وضع احکا  ،و نیهب چهه
کسانی که حتی در زمان خطاب موجود نبوده و بعد به وجود آمدهاند».
 .88ر.م :مطارح االنظار ،ج  ،2ص  200فوائد االصول ،ج  ،2ص .548
 .89ر.م :جههواهر الک ههال  ،ج  ،35ص  258مصههباح الفقی ههه ،ج  ،5ص  278القواعههد الفقهیه ه  ،ج  ،2ص  51العن ههاوین
الفقهی  ،ج  ،1ص .20
 .90جواهر الکال  ،ج  ،43ص « :94أنه قضی فی واقع هو أعلم منا بحالها».
 .91المه ب البارد ،ج  ،5ص « :202و قضایا الوقائع ال یجب تعدیها إلی نظائرها ،لجهواز اطالعهه _ علیهه ّ
السهال _ علهی مها



موضود ،در جایی که شک شود آیا روایت ،تما الموضود را بیان کرده یا اینکهه قیهد دیگهری نیهب
دخالت داشته است ،و این شک ،معتبر باشد ماننهد اینکهه دو دسهته روایهات تعهارض داشهته

باشند ،نمیتوان حکم مطرح در روایت را قضهیه حقیقیهه دانسهت بلکهه بایهد حکهم را تها روشهن
شههدن تمههامی زوایههای موضههود ،خارجیههه و مخصههوص بههه همههان واقعههه دانسههت .ایههن موضههود،

قضیه حقیقیه و خارجیه در حدیث

است کهه فقیهه ،حکهم را قضهیه خارجیهه بدانهد و بهه دیگهر مهوارد سهرایت ندههد .بها توجهه بهه ایهن

بهخص ههوص در م ههواردی ک ههه راوی فع ههل معص ههو (د) را نق ههل م ههیکن ههد ،از حساس ههیت بیش ههتری
برخوردار است.

نتیجه آنکه غالهب و بیشهتر روایهات ،قضهیه حقیقیههای هسهتند کهه حجیهت آنهها ،همگهانی

اسههت از طههرف دیگههر ،روایههاتی یافههت مههیشههوند کههه موضههود آنههها ،قضههیه خارجیههه اسههت و در

صورت شهک در اینکهه یهک روایهت از کهدا دسهته اسهت ،در صهورت وجهود قرینهه ،بهه آن عمهل

میشهود و ا گهر قرینهه ای وجهود نداشهته باشهد ،بها توجهه بهه ابههامی کهه در حکهم از ناحیهه موضهود
پیدا میشود ،روایت تا رفع این ابها  ،قضیه خارجیه است.

نتیجه گیری

 .1در اصهطالح ،بهه حجیتداشهتن عها ّ یههک روایهت« ،قضهیه حقیقیهه» اطهال میشههود و در
مقابههل آن« ،قضههیه خارجیههه» قههرار دارد .ایههن دو اصههطالح ،خاسههتگاه منطقههی دارنههد و ّاولینبههار

توس آخوند خراسانی و محق نائینی در دانش اصول فقه با همین معنا به کار برده شدهاند.
ف
 .2فقیهان در مقابل تعبیر «قضیه خارجیه» ،اصهطالح «قضهی فهی واقعه » را بهه کهار بردهانهد.
ف
دایره اصطالحی «قضی فی واقع » ،از «قضیه خارجیهه» ضهی تر اسهت و بیشهتر شهامل مهواردی
میشود که ابها  ،مانع کش

تما الموضود است.

 .3قههدمت تعیههین نههود قضههایا بههه صههدر اسههال بههاز می گههردد هرچنههد فقیهههان و محههدثان _ بهها

کارگیری متهرادفههای آن _ بهه تعر یه  ،تبیهین و بیهان حهدود و ثغهور
وجود فراوانی استعمال و به 

آن ن رداختهانههد آخونههد و نههائینی بههرای نخسههتینبار ،اصههطالح «قضههیه خارجیههه» را جههایگزین
ف
«قضی فی واقع » کردند.
 .4کلمهات معصهومان(د) ،حجیههت عمهومی دارد و اختصاصهی دانسههتن آن ،نیازمنهد دلیههل
خههاص و ثانو یههه اسههت .روایههات فروانههی بههه ایههن موضههود اشههاره کردهانههد و اصههل و قاعههده ّاولههی،
یوجب ذلك الحکم فی تلك الواقع ».
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گویای همین نکته است.
پیشنهاد پژوهشی

ف
 .1بررسی میبان استعمال ،کهاربرد و کهارکرد قضهایای حقیقیهه و خارجیهه (قضهی فهی واقعه )

نبد فقها با توجه به مبانی اصولی آنها

ف
 .2مال مهای حمل یک روایت بر قضیه خارجیه (قضی فی واقع )

 .3مال م ن رداختن فقها به تعری

و تبیین اصطالحها ،بهخصوص این دو اصطالح.

منابع
_ قرآن کریم.

_ اج ههود التقر ی ههرات ،س ههید ابوالقاس ههم خ ههوئی ،تقر ی ههر درس محمدحس ههین ن ههائینی ،ق ههم :مطبعه ه
العرفان ،چا ّاول1352 ،ش.

_ اختیار معرف الرجال (رجال الکشی) ،محمدبنحسن طوسی (شیخ طوسهی) ،محقه  :حسهن
مصطفوی ،مشهد :مرسسه نشر دانشگاه ،چا ّاول1411 ،ش.
_ اسههاس االقتبههاس ،خواجههه نصههیرالدین طوسههی ،مصههحح :مههدرس رضههوی ،تهههران :دانشههگاه
تهران ،چا

سو 1361 ،ش.

_ اسههباب اخههتالف الحههدیث ،احسههانیفههر لنگههرودی ،محمههد ،قههم :دار الحههدیث ،چهها
1385ش.

ّاول،

_ اعتقادات االمامی  ،ابنبابویه ،محمدبنعلی (شیخ صدو ) ،قم :کنگره شهیخ مفیهد ،چها
دو . 1414 ،

_ االربعهون حهدیثا ،محمهدبنمکی عههاملی (شههید ّاول) ،تحقیه  :مدرسه امها مههدی(د) ،قههم:
مدرس اما مهدی(د) ،چا ّاول. 1407 ،
_ االصول العام  ،سید محمدتقی حکیم ،بیجا :مرسس آلالبیت(د) للطباع والنشهر ،چها
دو . 1979 ،

_ الحدائ الناضرة فی احکها العتهرة الطهاهرة ،یوسه بناحمدبنابراهیم بحرانهی (آل عصهفور)،
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محق  :محمدتقی ایروانهی و سهید عبهدالرزا مقهر  ،قهم :انتشهارات دفتهر تبلیغهات اسهالمی،
چا ّاول. 1405 ،
_ الدروس الشرعی  ،محمدبنمکی عاملی (شهید ّاول) ،قم :انتشارات دفتر تبلیغهات اسهالمی،
چا

دو . 1417 ،

_ العناوین الفقهی  ،سید میر عبدالفتاحبنعلی حسهینی مراغهی ،قهم :جامعهه مدرسهین ،چها
ّاول. 1417 ،

_ القواعد الفقهی  ،سید حسن بجنوردی ،محقه  :مههدی مهر یهبی و محمدحسهن درایتهی ،قهم:
نشر الهادی ،چا ّاول. 1419 ،
_ القواعد الفقهی  ،محمدفاضل موحدی لنکرانی ،قم :چاپخانه مهر ،چا

قضیه حقیقیه و خارجیه در حدیث

_ الرسائل التسع ،نجمالدین جعفربنحسهن حلهی (محقه حلهی) ،محقه  :رضها اسهتادی ،قهم:
کتابخانه آیتا مرعشی نجفی ،چا ّاول. 1413 ،

ّاول. 1416 ،

_ الکافی ،محمدبنیعقوب کلینی ،مصحح :علیاکبهر غفهاری ،تههران :دار الکتهب االسهالمی ،
چا

چهار . 1407 ،

_ اللمعه ه الدمشهههقی  ،محمهههدبنمکهههی عه ههاملی (شههههید ّاول) ،محقه ه  :محمهههدتقی مروار ی ه هد و
علیاصغر مروار ید ،بیروت :دار التراث _ الدار اإلسالمی  ،چا ّاول. 1410 ،
_ المختصر النافع فی فقه االمامی  ،نجمالدین جعفربنحسن حلی (محق حلی) ،قم :مرسس
المطبوعات الدینی  ،چا

ششم. 1418 ،

_ المهه بالبارد فهی شههرح المختصهر النهافع ،جمههالالهدین حلهی ،محقه  :مجتبهی عراقهی ،قههم:
جامعه مدرسین ،چا ّاول. 1407 ،

_ إیضههاح الفوائههد فهی شههرح مشههکالت القواعههد ،محمههدبنحسههنبههنیوسه بههنمطهههر حلههی (فخههر
المحقق ههین) ،محقه ه  :سه هید حسه هین موس ههوی کرم ههانی ،علیپن ههاه اش ههتهاردی و عب ههدالرحیم
بروجردی ،قم :مرسسه اسماعیلیان ،چا ّاول. 1378 ،

_ آسیبشناسی فهم حدیث ،سید علی دلبری ،مشهد :دانشگاه علهو اسهالمی رضهوی ،چها
ّاول1391 ،ش.

_ بص ههائر ال ههدرجات ف ههی فض ههائل آلمحم ههد ،محم ههدبنحس ههن ص ههفار ،محقه ه  :کوچ هههب ههاغی و
محسنبنعباسعلی ،قم :مکتب آی ا المرعشی النجفی ،چا

دو . 1404 ،

_ تحریر االحکا  ،حسنبنیوس بنمطههر حلهی (عالمهه حلهی) ،محقه  :ابهراهیم بههادری ،قهم:
مرسسه اما صاد (د) ،چا ّاول. 1420 ،

_ تحر ی هر القواعههد المنطقی ه فههی شههرح الرسههال الشمس هی  ،قطههبالههدین رازی ،محق ه  :محسههن
بیدارفر ،قم :انتشارات بیدار ،چا

دو . 1384 ،

_ ت کرة الفقهاء ،حسنبنیوس بنمطهر حلی (عالمهه حلهی) ،تحقیه  :مرسسه آلالبیهت(د)،
قم :مرسس آلالبیت(د) ،چا ّاول. 1414 ،
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_ تصههحیح اعتقههادات االمامی ه  ،ابههننعمههان ،محمههدبنمحمههد (شههیخ مفیههد) ،محق ه  :حسههین
درگاهی ،بیروت :دار المفید ،چا

دو . 1414 ،

_ تعلی و تحقی عن أمهات مسائل القضهاء ،محمهدهادی معرفهت ،قهم :چاپخانهه مههر ،چها
ّاول ،بیتا.

_ ته یب االحکا  ،محمدبنحسن طوسی (شیخ طوسی) ،محق  :خرسان و حسن الموسوی،
تهران :دار الکتب االسالمی  ،چا

چهار . 1407 ،

_ ته یب االصول ،جعفر سبحانی ،تقریر دروس اما خمینی ،تههران :مرسسهه تنظهیم و نشهر آثهار
اما خمینی ،چا ّاول. 1423 ،
_ جههواهر الکههال  ،محمدحسههن نجفههی ،مصههحح :عبههاس قوچههانی و علههی آخونههدی ،بیههروت :دار
احیاء التراث العربی ،چا

هفتم. 1404 ،

_ حقائ االصول ،سید محسن حکیم ،قم :کتابفروشی بصیرتی ،چا

پنجم. 1408 ،

_ دروس فههی عل ههم الص ههول (موس ههوع الش هههید الص ههدر ،ج  6و  ،)7محم ههدباقر ص ههدر ،ق ههم :مرک ههب
ّ
التخصص ّی للشهید الصدر ،چا ّاول. 1421 ،
البحاث والدراسات
ّ
_ ذکههری الشههیع  ،محمههدبنمکههی عههاملی (شهههید اول) ،تحقی ه  :مرسسهه آلالبی هت(د) ،قههم:
مرسس آلالبیت(د) ،چا

ّاول. 1419 ،

_ رسائل الشجرة االلهی فی علو الحقای الربانی  ،شمسالدین شهرزوری ،محقه  :نجه قلهی
حبیبی ،تهران :مرسسه حکمت و فلسفه ایران ،چا ّاول1383 ،ش.

_ رسائل الشهید الثانی ،زینالدینبنعلی عاملی (شهید ثانی) ،محق  :رضا مختاری و حسن
شفیعی ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی ،چا ّاول. 1421 ،
_ روش فهم حدیث ،عبدالهادی مسعودی ،تهران :انتشارات سمت ،چا

ّاول1384 ،ش.

_ ریاض المسائل فی تحقی االحکا بالدالئل ،سید علیبنمحمد حائری طباطبایی ،محق :
محمههد بهرهمنههد ،محسههن قههدیری ،کههر یم انصههاری و علههی مروار ی هد ،قههم :مرسس ه آلالبیههت،
چا ّاول ،بیتا.

_ سههنن ابههیداود ،سههلیمانبههناشههعث سجسههتانی ،محق ه  :اللحهها سههعید محمههد ،بیههروت :دار
الفکر للطباع والنشر والتوز یع ،چا ّاول. 1410 ،

_ سههنن الترم ه ی ،اب هیعیسههی محمههدبنعیسههیبههنسههورة ترم ه ی ،محق ه  :عبههدالرحمن محمههد
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عثمان ،بیروت :دار الفکر ،چا

دو . 1983 ،

_ سیری در سیره علمهی و عملهی آخونهد خراسهانی ،میهرزا عبدالرضها کفهایی خراسهانی و دیگهران،

_ شههرائع االسههال  ،نجههمالههدین جعفههربنحسههن ه ه لی (محق ه حلههی) ،محق ه  :عبدالحسههین
محمدعلی بقال ،قم :مرسسه اسماعیلیان ،چا

دو . 1408 ،

_ شرح المصطلحات الفلسفی  ،کاری از مجمهع البحهوث االسهالمیه ،مشههد :مجمهع البحهوث
االسالمی  ،چا ّاول. 1414 ،

قضیه حقیقیه و خارجیه در حدیث

قم :پژوهشگاه علو و فرهنگ اسالمی ،چا

ّاول1390 ،ش.

_ شههرح المنظوم ه  ،محمههدباقربنمحمههد م هرمن سههبزواری (محق ه سههبزواری) ،محق ه  :حسههن
حسنزاده آملی ،تهران :نشر ناب ،چا ّاول1379 ،ش.
_ شرح مبسوط منظومه ،مرتضی مطهری ،تهران :انتشارات حکمت ،چا

ششم1369 ،ش.

_ صههحیح ابنحبههان ،ابههنحبههان ،محمههدبنحبههانبناحمههد ،محقه  :شههعیب الرنههؤوط ،بههیجهها:
مرسس الرسال  ،چا

دو . 1414 ،

_ عوائد االیا  ،احمدبنمحمدمهدی نراقی ،قم :انتشارات دفتهر تبلیغهات اسهالمی ،چها
. 1417

ّاول،

_ عیون اخبار الرضا(د) ،ابنبابویه ،محمدبنعلی (شهیخ صهدو ) ،محقه  :مههدی الجهوردی،
تهران :نشر جهان ،چا ّاول. 1378 ،
_ فرهنگ معارف اسالمی ،سید جعفر سجادی ،تهران :انتشارات دانشهگاه تههران ،چها
1373ش.

سهو ،

_ فرهنگنامههه اصههول فقههه ،کههاری از مرکههب اطالعههات و مههدارم اسههالمی ،قههم :پژوهشههگاه علههو و
فرهنگ اسالمی ،چا ّاول1389 ،ش.

_ فوائد االصول ،محمدعلی کایمی خراسهانی ،تقر یهر درس محمدحسهین نهائینی ،قهم :جامعهه
مدرسین ،چا ّاول1376 ،ش.
_ «قضی فی واقع » ،علی گرجی ،مجله فقه و اصول ،شماره  27و 1380 ،28ش.

_ کتاب الصالة ،محمدعلی کایمی خراسهانی ،تقر یهر درس محمدحسهین نهائینی ،قهم :جامعهه
مدرسین ،چا ّاول. 1411 ،
_ کتههاب مههن الیحضههره الفقیههه ،ابههنبابو یههه ،محمههدبنعلههی (شههیخ صههدو ) ،محق ه  :علههیاکبههر
غفاری ،قم :جامعه مدرسین ،چا

دو . 1413 ،

_ کشاف اصطالحات الفنون ،محمدعلیبنعلی تهانوی ،محق  :علی دحروج ،بیروت :مکتب
لبنان ناشرون ،چا ّاول ،بیتا.

_ کش

الرموز فی شرح مختصر النافع ،حسهنبهنابهیطالهب یوسهفی (فاضهل آبهی) ،قهم :جامعهه
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مدرسین ،چا

سو . 1417 ،

_ ماوراء الفقه ،سید محمد صدر ،محق  :جعفهر ههادی دجیلهی ،بیهروت :دار الضهواء للطباعه
والنشر والتوز یع ،چا ّاول. 1420 ،

_ مجمههع البحههرین ،فخرالههدینبههنمحمههد طریحههی ،محق ه  :احمههد حس هینی اشههکوری ،تهههران:
مرتضوی ،چا

سو 1375 ،ش.

_ محاضههرات فههی االصههول ،محمههد اسههحا فیههاض ،تقر یههر درس سههید ابوالقاسههم خههوئی ،قههم:
مرسس إحیاء آثار اإلما الخوئی ،چا ّاول. 1422 ،
_ مسالک االفها  ،زینالدینبنعلی عاملی (شهید ثانی) ،مرسس المعارف اإلسهالمی  ،چها
ّاول ،بیتا.

_ مصهباح الفقیهه ،آقهها رضهابنمحمهد هههادی همهدانی ،محققهان :محمههد بهاقری ،نهورعلی نههوری،
محمد میرزایهی و سهید نورالهدین جعفر یهان ،قهم :مرسسه الجعفر یه إلحیهاء التهراث ومرسسه
النشر اإلسالمی ،چا ّاول. 1416 ،

_ مطههارح االنظههار ،مرتضههیبههنمحمههد ام هین انصههاری ،قههم :مجمههع الفکههر االسههالمی ،چهها
1383ش.

دو ،

_ منتقههی االصههول ،عبدالصههاحب حکههیم ،تقر یههر درس محمههد روحههانی ،قههم :دفتههر آی هتا س هید
محمد حسینی روحانی ،چا ّاول. 1413 ،
_ منتهی االصول ،سید حسن بجنوردی ،تهران :مرسس العروج ،چا

ّاول1380 ،ش.

_ منطه ه فه ههم ح ههدیث ،س ههید محم ههدکایم طباطب ههایی ،ق ههم :مرسس ههه آموزش ههی پژوهش ههی ام هها
خمینی ،چا ّاول1390 ،ش.
_ موضودشناسی در فقه ،علیرضا فرحنام ،قم :پژوهشگاه علو و فرهنگ اسالمی ،چا
1390ش.

ّاول،

_ «نههوآوریهههای نههائینی در دانههش اصههول» ،ابوالقاسههم یعقههوبی ،مجلههه حههوزه ،شههماره  76و ،77
1375ش.
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