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 ۱۳۹۶ پاییز و زمستان، ۲های حدیثی، سال اول، شمارۀ آموزه

 زمانه  های ویژگی تأثیر
 ن روایاتییفهم و تب، بر صدور

 ١حسین محققیان                 
 ٢محمدکاظم رحمان ستایش  

 چکیده
، هـا تـا قیامـت انسان ۀهی برای همعنوان دین جاوید و آخرین دین ال دین اسالم به

اما با نگاه دقیق به برخـی مصـادیق معلـوم ؛ گذاری کرده است قوانین ثابتی را پایه
در بیـان کیفیـت ، که تغییرات و متغّیرهای یـک جامعـه در دوران خـاصشود  می

هـا جـاری زمـان ۀهـا را در همـ آن آمـوزه ۀتوان همـ گذار است و نمیتأثیر ها  آموزه
حقیقیه و  ۀها دارند قضیزمان ۀبه قضایایی که سریان در هم ،در اصطالح. دانست

اقتصادی و ، فرهنگی تغییرهای. شود خارجیه اطالق می ۀقضی، به قضایای مختص
هایی مانند ابهام در میـزان سـنجش و  آموزه. علمی از نوع قضایای خارجیه هستند

مـوهم ، در نگـاه ابتـدایی، یا ابهام حاصل شده در فهم مقصود بر اثر گـذر زمـان
ت و حقیقیه ولی دقت در آنها گویای عمومیّ ، پذیری از تغییرات زمانه هستندتأثیر 

در گـذر ، گـذاری تغییـرات جامعـهتأثیر تبیـین ، پژوهشهدف این . بودن آن است
                                                                                                                                                                 . زمان بر شناخت قضایای حقیقیه و خارجیه روایات از یکدیگر است

، فضـای صـدور، هقضیة فی واقع، حقیقیه ۀقضی، خارجیه ۀقضی :واژگان کلیدی
 . فقه الحدیث، زمان و مکان بر اجتهاد تأثیر، تغییر فرهنگی

                                                 
 .۹/۱۲/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۲۵/۹/۱۳۹۶تاریخ دریافت:  
 ).hmohgeg@yahoo.comمسئول) ( ۀ(نویسند علمیه حوزه حدیث علوم يتخصص مرکز مدرس و پژوهشگر .١
 .)hmohgeg@yahoo.com(استادیار دانشگاه قم  .٢
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 مقدمه
. گذار در فهم احادیث استتأثیر های ثابت و  های جامعه یکی از پایه شناخت ویژگی

اقتصادی و سیاسـی ، فرهنگی، اجتماعیهای  همیشه با تغییر در ویژگی ،تغییر در جامعه
افراد یک جامعه ممکن است به سمت َصالح و پیشـرفت  ،در طول زمان. دهد روی می

ای  گرد داشته باشند و تمامی اینهـا در برنامـه حرکت کنند و ممکن است سقوط و عقب
پیشـوایان . ثر اسـتؤ گیرنـد مـ کـه رهبـران یـک جامعـه بـرای پیشـرفت آن در نظـر مـی

گاه اسـت اشـتباهات «: اند ر این باره فرمودهد معصوم کسی که به اوضاع زمانش آ
بایـد رفتـار  ،با عنایت بـه ایـن موضـوع .)۲۹ح ،۱/۲۷، ۱۴۰۷، کلینـی(  »آورد بر او هجوم نمی

ــومان ــاوت معص ــاوت را پی متف ــرایط متف ــرد در ش ــری ک ــری . گی ــت دیگ در روای
مردمـان «: فرمایند های جامعه می ویژگیدر ارتباط با تغییر مردم با تغییر  امیرالمؤمنین

بر طبـق ایـن  .)۱۱۵، ۱۴۰۶سید رضی (  »به پدرانشانترند تا  هیبه طبع و روش روزگار خود شب
توان در مواجه با آنان یک رفتار در  هایی دارد که نمی هر نسل با نسل قبل تفاوت ،روایت

                                                                                                                                                                                                                                  . پیش گرفت
گـذار اسـت و تأثیر ولی تا چه مقدار این تغییـر در دیـن  ،تغییر در جامعه حتمی است

فـرد عاقـل بایـد بصـیر بـه «: پیـامبر ۀشود؟ به فرمـود های دینی می اعث تغییر آموزهب
 معصـومان ۀو سـیر ) ۱۳ح ،۲/۵۲۵ ،۱۳۶۲ ،)شیخ صدوق( ابن بابویه(  .»روزگار خویش باشد

گواه این نکته است که آنان بیش از دیگران به تغییرات جامعه دقت داشته و در طول آن 
با توجه بـه عمومـاتی  ،از طرف دیگر .)۷۳۹ح ،۳۹۲ ،۱۴۱۱ ،یطوس: ک. ر( کردند حرکت می

اولین مسلمانان تـا آخـرین آنـان را مـورد  ،که دین را در هر حال و موقعیت یکی دانسته
هـا و  تمـام زمان[حکم خداونـد در «: امام صادق ۀبه فرمود .خطاب قرار داده است

لـت خاصـی وجـود داشـته ن کـه عیمگر ا ،کسان استین ین و آخر یبرای اول ]ها دوران
آنـان هسـت  ۀفی که بـر عهـدیز مشترکند و تکالیهمان طور که در منع حوادث ن. باشد

در مورد عمل به فرائضی کـه از اولـین آنـان  ،شود میسؤال ها  از آخرین آن. کی استی
 ،۱۴۰۷کلینـی (  »انـد شوند از آنچه آنان حسابرسـی شـده شده است و حسابرسی میسؤال 

 های دین همگانی است و برای افراد خاص آموزه ،طبق این روایت شریف بر .)۱ح ،۵/۱۸
                                                                                                                                                                                                                                                       . بیان نشده است در زمان خاص و
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زمنـد تبیـین دقیـق نیا، هـای دینـی های هر جامعه در بیـان آمـوزه گذاری ویژگیتأثیر 
موارد  ۀدر هم ،قوانین کلی دین اسالم. های مختص به آن جامعه استجزئیات بر اقتضا
جزئی از موضوع قـرار  ،شرایط جامعه، سازی م تبیین و پیادهولی در هنگا ،یکسان هستند

گیرد و در نگاه بیرونی ممکن است این قیدهای جزئی که از حقیقت موضوع خارج  می
از دیـدگاه موضـوع ایـن . گـذار در حکـم شـناخته شـوندتأثیر به عنوان قیـدهای  ،هستند
وع را از قیـدهای گذر زمان یکی از عواملی است که قیـدهای دخیـل در موضـ، نوشتار

هـر ؛ توان موضوع و حکـم اصـیل را یافـت کند و پس از گذشت ایام می دیگر جدا می
امکان شناخت و یا تبیین آن ممکـن  ،به دلیل تنیدگی اجزاء یک موضوع ،چند در زمان

                                                                                                                              . نیست
اعم از حاضـران و ، حجت دانستن حکم یک موضوع خاص نسبت به عموم جامعه

سـجادی : ک. ر(  حقیقیـه دانسـتن آن حکـم اسـت ۀبه معنای قضی ،ها زمان ۀغایبان در هم
گـروه و ، مختص دانسـتن حکـم یـک موضـوع بـرای فـرد ،و در مقابل) ۳/۱۵۰۲ ،۱۳۷۳

بـودن آن  »قضیة فی واقعـة«و یا ) ۱۳۷۳ ،سجادی(  خارجیه ۀبه معنای قضیمخاطب خاص 
 ،ةیــالحلقــة الثان ،۱۴۲۱ ،صــدر؛ ۲/۴۷۶ ،۱۴۰۸ ،حکــیم؛ ۲/۴۲ ،۱۴۲۳ ،ســبحانی: ک. ر( حکــم اســت

ــة ۶/۱۸۱ج ــة الثالث ــاض؛ ۷/۳۸  ،و الحلق ــیم؛ ۵/۲۷۶ ،۱۴۲۲ ،فی ــوردی؛ ۲/۱۱۴ ،۱۴۱۳ ،حک  ،۱۳۸۰ ،بجن
اختصاصی بودن یک حکم و یا حقیقیه بـودن آن را نمایـان  تواند گذر زمان می .)۱/۱۵۷

                                                       . کند
سعی بر آن دارد انواع تغییراتی که یک جامعه در گذر زمان بـا آن روبـر  ،این نوشتار

حقیقیـه و هـر کـدام از آنهـا بـر شـناخت قضـایای  تأثیره قرار دهد و است را مورد مداقّ 
به صورت مفصل در میـان  ،گذاری زمان بر اجتهادتأثیر بحث از . خارجیه را کشف کند
، هایی در این زمینـه نگـارش یافتـه اسـت همچنین مقاالت و کتاب ،فقیهان مطرح است

فهم و تبیین روایـات ، های زمانه بر صدورویژگی تأثیرها به  ولی هیچ کدام از این تحقیق
                                                                                  . اند نپرداخته ،که هدف این نوشتار است ،ی حقیقیه و خارجیهاز جهت شناخت قضایا

ابتدا سه مورد از تغییرات یک جامعه در گذر زمـان کـه موجـب شـناخت ، در ادامه
شـود و پـس از آن دو  ین مـییـبهای متعـدد ت با مثال ،قضایای خارجیه در احادیث است

                                                                                  .شود تحلیل می ،که موجب خارجیه شدن روایت نیست ،مورد از تغییرات در گذر زمان
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  تغییرات فرهنگی. الف
، م در هر روزگارمسلمانان و یا فرهنگ عمومی دشمنان اسال ۀفرهنگ عمومی جامع

عنوان  بـه. شـود گیری احادیث مختص به آن زمانه منجر می از اموری است که به شکل
. حنـا خضـاب کننـد ۀدر مدینه به مسلمانان دستور دادند کـه بـه وسـیل پیامبر ،نمونه

 در مصادر متعدد شیعه و سنی نقل شده است» هودیب وال تشبهوا بالیروا الشیّ غ«روایت 
 ،واســطی؛ ۲ح ،۲/۴۹۸ ،۱۳۶۲ ،)شــیخ صــدوق( ابــن بابویــه؛ ۱۷ تحکمــ ۴۷۱ ،۱۴۱۴ ،ضــیســید ر : ک. ر(

 ،۱۹۸۳ ،ترمــذی؛ ۱/۱۶۵تــا،  بی، احمــد بــن حنبــل؛ ۳ح ،۷۳/۹۸ ،۱۴۰۳، مجلســی؛ ۵۹۳۶ح ،۳۴۹ ،۱۳۷۶
   .)۱۷۳۱۷ح ،۶/۶۶۸ ،۱۹۸۹ ،متقی هندی؛ ۸/۱۳۸ ،۱۳۴۸ ،نسائی؛ ۱۸۰۵ح ،۳/۱۴۴

وجـوب  ۀقرین .و یا مستحب اکید استخضاب کردن واجب ، بر اساس این روایت 
 بـه امـام علـی و یا استحباب اشکالی است که دیگر صحابه پس از رحلت پیـامبر

                                           . )۱۷ تحکم ،۴۷۱ ،۱۴۱۴ ،سید رضی: ک. ر( کنند چرا ایشان خضاب نمی که داشتند
در چه مـوقعیتی ایـن  پیامبرکند که  مشخص می مراجعه به کلمات اهل بیت

زمانی که تعداد مسلمانان اندک بود و نباید کهولت سن باعث جلـب ؛ اند دستور را داده
                                                                                                             : فرمایند در جواب معترضان می امام علی. گشت توجه کفار می

ولـی در  ،ت بودندیقلادین در  ]پیروان[در زمانی دستور به خضاب دادند که  پیامبر
  . )۱۷حکمة  ۴۷۱ ،۱۴۱۴سید رضی ( این زمان دین گسترش پیدا کرده است

  . )۴ح ،۶/۴۸۱ ،۱۴۰۷کلینی : ک. ر( نیز نقل شده است این جواب از امام حسین
وابسته بـه ، مبنی بر خضاب کردن محاسن پیامبردستور ، با توجه به این دو روایت

خضـاب  ،زمانی که این وضعیت برطرف شود شرایط حاکم بر جامعه مسلمانان است و
                          . شود منتفی می بلکه استحباب آن نیز ،کردن نه تنها وجوب ندارد

هر کجا علت حکـم کند که  بیان می این نکته را، دقت در تعلیل روایات، در مقابل
تـوان از مجمـوع دسـتور  مـی ،بـه عبـارت دیگـر .گـردد حکم نیز باز مـی ،وجود داشت

اختصاص  ،وجوب رنگ کردن محاسن که نتیجه گرفت و کالم امام علی پیامبر
                                                                      . حکم نیز هست ،هر زمان این موقعیت تحقق داشت .به موقعیت خاص دارد

ها امر به کوتاه کردن سبیل و بلند گذاشتن ریش شده اسـت  شاید روایاتی که در آن
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ابن : ک. ر(  از همین باب باشد نیز ها تعلیل تشّبه به مجوس مطرح شده است و در ذیل آن

َبـاُب « ۶۷بـاب  ،۱۶۶۱-۱۶۵۸ح ،۲/۱۱۶ ،۱۴۰۹ ،حر عاملی؛ ۳۳۱ح ،۱/۱۳۰ ،۱۴۱۳ ،)شیخ صدوق( بابویه

ْح  ْو َنْحِوَهایِة َو اْسِتْحَباِب َتْوفِ یَ َعَدِم َجَواِز َحْلِق اللِّ
َ
تـوان ادعـا  در این احادیث نیز مـی؛ )»ِرَها َقْدَر َقْبَضٍة أ

مسـلمانان مجـوس  ۀبه این جهت کـه در جامعـ - ه به مجوس نیستکرد زمانی که تشبّ 
 ایـن حکـم وجهـی نـدارد - اده اسـتکند و یا اینکه مجوس تغییر عادت د زندگی نمی

                                                          .)۸۶ ،تا یب، فاضل لنکرانی: ک.ر(
تعلیـل بیـان  ،هـر چنـد در ایـن روایـات که است الزمدر اینجا توجه به یک نکته 

یگری روایات د  ،در این موضوع .آوری تمامی قرائن روایی الزم است ولی جمع، هشد
مسایلی که گذر زمان و ، ذکر شده استدر آنها های دیگری  نیز وجود دارد که تعلیل

در روایتـی بیـان شـده اسـت کـه ایـن عمـل از . ی نـداردتأثیرها  تغییر فرهنگ در آن
 ،۱۴۱۵ ،طبرسـی: ک. ر(  و جزئـی از دیـن حنیـف اسـت هـای حضـرت ابـراهیم سنت

 ،چنانکـه در روایتـی دیگـر ،)۱۴۵ح ،۱/۳۸۸ ،۱۳۸۰ ،عیاشـی؛ به نقل از امام صادق ،۱/۳۷۶
 .)۵ح ،۳/۴۱۸ ،۱۴۰۷کلینـی : ک. ر( رزق معرفـی شـده اسـت ۀکنند فقر و زیاد ۀدورکنند
 ،۱/۱۲۶ ،۱۴۱۳ ،)شـیخ صـدوق( ابـن بابویـه: ک.ر( های دیگری نیـز در روایـات هسـت تعلیل

د را از مصادیق تغییـر توان این مور  نمی ،ها با وجود این تعلیل .)و غیـره ۳۰۷و  ۳۰۵و  ۳۰۳ح
                                                                                                                                                                                    . های فرهنگی دانست ویژگی
اخذ مهریه قبل و یا بعد از تمکـین ، مان متفاوتدیگر تفاوت فرهنگی در دو ز ۀنمون
 ،اگر زن پس از نزدیکی ادعا کند مهریه را نگرفتـه اسـت ،براساس برخی روایات. است

 ،۱۴۰۷، طوسی: ک. ر( شود م پذیرفته میینه قبول نیست و کالم زوج با قسادعای او بدون ب
اشـاره بـه تفـاوت  ،هـا شهید اول در توضیح این روایت .)۱۴۶۰ح ،۳۵۹و ص ۱۴۶۳ح ،۷/۳۶۰

مـردم  ،در زمان امـام صـادق که ادعای شهید این است. ها در دو زمان دارد فرهنگ
در نتیجه اگر زوجـه بعـد از آن ، کردند زنان را پرداخت می ۀمهری، مدینه قبل از نزدیکی

اگـر در  ،بنابر این. بینه کند ۀاقامالزم است بر مدعای خود ، ادعای نگرفتن مهر را دارد
خـود را قبـل از  ۀیعنـی متعـارف زنـان مهریـ ،ای خالف این موضوع فرهنگ بود امعهج

در این جوامع ادعای زوجه  ،کردند و زوجه در این زمینه مدعی باشد نزدیکی مطالبه نمی



   

وزه
آم

 
ان 

مست
و ز

يز 
 پاي

ي/
ديث

ي ح
ها

١٣
٩٦

 
رة 

شما
 /

2

۳۸ 

 .بینه اقامه کنـد ،بدون بینه مقدم است و زوج باید برای اثبات پرداخت مهریه قبل از آن
                                                 ١                                                    .)۱/۱۵۲ تا، بی، )شهید اول( عاملی: ک. ر(

بر فرهنگ مردم مدینه اسـت و بـا  مبتنی بودن این روایات، اصل استدالل شهید اول
ر یـر األحکام بتغیتغ جوزی« ،)شهید اول( عاملی: ک. ر( کند حکم تغییر می ،تغییر فرهنگ متعارف

شـیخ  .دیگـران نیـز هسـتتأییـد مـورد  ،این کالم شـهید .)»النقود المتعـاورة یکما ف، العادات
: ک.ر( به همین وجه جمع و توجیه اشاره کرده است ،ها حرعاملی پس از نقل این روایت

                                                           .)۲۷۰۳۶ح ذیل ،۲۱/۲۵۸ ،۱۴۰۹ ،حر عاملی
امـا در تطبیـق ؛ ای بر آن وارد نیست مورد پذیرش است و خدشه، استدالل شهید ۀپای

شهید به این موضوع ، نیازمند اثبات این فرهنگ در زمان صدور حدیث است، مصداقی
 ،۱۴۰۹ ،حـر عـاملی: ک. ر( با توجه به دیگر روایات بـاب. اند نپرداخته و قرائن را بیان نکرده

ــه نظــر مــی) ۲۷۰۳۶ذیــل ح ،۲۱/۲۵۸ ــه عقــدهایی اســت کــه  ب ــاظر ب ــات ن رســد ایــن روای
مقـدار را  هر چند بی یءش، المسمی در آن شرط نشده است و زوج قبل از نزدیکی مهر

ادعای زوجه بر مهر المسمی اسـت و بـر ایـن  ،در نتیجه پس از آن؛ به زوجه داده است
اگــر اصــل  ،مـورد نظــر شــهید نیـز ۀدر همـان جامعــ ،کنــد و اال ادعـا شــاهد اقامـه مــی

زوج  ۀبـر عهـد ،شاهد بر پرداخت قبل از دخول ۀاقام، زوج بودتأیید المسمی مورد  مهر
 ،حـر عـاملی: ک. ر( تواند بر امر عدمی شاهد اقامه کنـد ای که نمی زوجه ۀاست نه بر عهد

                                                                                                                                                                                           .)۲۷۰۳۶ذیل ح ،۲۱/۲۵۸ ،۱۴۰۹
شـود و هـای خـاص مـیموجـب بیـان و صـدور آمـوزه ،نتیجه آنکه فرهنگ جامعه

ودن یک روایت به زمـان تواند یکی از عوامل شناخت مختص ب تغییرات در فرهنگ می
و یا  تصریح معصومان  به شرط آنکه به ،خارجیه باشد ۀقضی ،خاص و یا در اصطالح

 ،اما اگر نوع فرهنگ؛ بتوان تغییر را نقش اصلی در بیان آن آموزه دانست، به دالیل دیگر
همچنـین . خارجیـه دانسـت ۀتـوان آن آمـوزه را قضـی نمی ،دلیل آن حکم خاص نباشد

 ،انددعی شد برخی از این احادیثی که به عنوان مصداق این بحث معرفی شدهتوان م می

                                                 
م یه السلف مـن تقـدیبما کان عل عمالً ، م قول الزوجیتقد یفالمرو، قبض الصداق یاالختالف بعد الدخول ف: منه«. ١

م یتقـد ینبغیفاآلن . لتلك العادة تبعاً ، رهیغ سّم یإذا لم  قبل الدخول کان مهراً  ئاً یإذا قدم ش: ومنه. ی الدخولالمهر عل
 . »احتساب ذلك من مهر المثل و، قول الزوجة
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بدون آنکه به آن حکم اشاره شده باشد و  ،در حقیقت تطبیق بر یک حکم باالتر هستند
مصداق است و حکم اصلی در جـای خـود  ،خارجیه است ۀقضی ،آنچه در این روایات

                                                                      . باقی است

 تغییرات اقتصادی ب.
از دیگر مسایلی اسـت  ،تغییر شرایط اقتصادی و دسترسی مسلمانان به رفاه اجتماعی

در ، در ابتـدا. خارجیـه یـاری برسـاند ۀاحادیث با مضمون قضی تواند در شناخت که می
بسیاری از آنـان تـوان اینکـه  .دمسلمانان در تنگنای اقتصادی قرار داشتن دوران پیامبر

ذیـل تفسـیر آیـات  ،۱۰۵۴ح ،۲/۴۰۳ ،حسـکانی: ک. ر( هر روز یک وعده غذا بخورنـد نداشـتند
بسـیاری از صـحابه از رفـاه  ،حدود بیست سال بعـد در زمـان عثمـان. )ابتدایی سوره انسان

هـر چنـد  ،)»ةثروة قوم مـن الصـحاب«باب  ،۲/۳۳۳ ،۱۴۰۹ ،مسعودی: ک. ر( نسبی برخوردار بودند
  . هنوز نیز بسیاری از مسلمانان فقیر بودند

وجود فقر در  ۀنشان دهند ،در خوراک و پوشاک در آن دوره امیرالمومنین ۀسیر 
وضعیت اقتصـادی  ،به مرور ایام .)۳ح ،۱/۴۲۰ ،۱۴۰۷کلینی : ک. ر( بین اکثر مسلمانان است

اکثریـت  ،متـأخرمامـان مسلمانان رو به بهبودی گذاشت تا جـایی کـه در روزگـار ا
بـا عنایـت بـه ایـن  ١.داشتند گیری از لحاظ مادی با دوران پیامبر جامعه تفاوت چشم

اگر در احادیثی سخن از ثروتمند بودن فردی با درآمدی مشـخص در روزگـاری  ،مقدمه
در نتیجه آن روایـت بـر ؛ معیار ثروتمند بودن نیست ،آن درآمد در روزگار دیگر، شود می
                                                                                                                                     . شود رجیه حمل میخا ۀقضی
انـداز کـردن مـال در زمـان  در دو روایت تصریح شده است که پس ،عنوان نمونه به
را بـه همـراه  نکـوهش پیـامبر ،ن فقیر بودنـددر موقعیتی که عموم مسلمانا ،پیامبر

کنند کـه ایـن روایـت  بیان می ابا عبدالله و ابا الحسن ،داشت و در همین دو روایت
انـداز  پس ،اقتصادی ۀاما در زمان توسع؛ اختصاص به زمانی داشت که مردم فقیر بودند

بـاب معنـی قـول « ۱ح ،۱۵۲ ،۱۴۰۳ ،)شیخ صدوق( ابن بابویه: ک. ر( .کردن مال اشکالی ندارد

                                                 
گویـای ایـن  ،چنانکه روایت آن در ادامه خواهـد آمـد ،و یا دیگر امامان داشتند کیفیت پوششی که امام صادق. ١

 . ه نسبی در جامعه استتفاوت رفا
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 ۱ح ،۱۵۳ص و  از امـام صـادق»  نـهین عیبـ یفهمـا کـ  نینار ید   ترك  ما رجلیأ یالنب
) از ابوالحسـن» راین ترك کثینار یمات و ترك د  یللرجل الذ یباب معنی قول النب«

بر میتی که دو درهم بدهکار  نماز نخواندن پیامبر ،همچنین با توجه به این دو روایت
 ،جمهـور ابی ابن: ک. ر(  - آن دو درهم را بـر عهـده گرفتنـد زمانی که امام علی تا - بود

از آن جهت که در آن زمان بدهکار ، خارجیه است ۀقضی) ۴۹۴ ،۱۹۸۲ ،حلی؛ ۲/۱۱۴ ،۱۴۰۵
موجـب شـود  ،نـه اینکـه نفـس قـرض داشـتن؛ بدهکاری زیـادی بـود ،بودن دو درهم

                                                                                               . نماز بر میت بدهکار نخوانند پیامبر
وضـعیت رفـاهی و مـالی  ،انـد بـه آن اشـاره کـرده دیگری که اهـل بیـت ۀنمون

در جواب به اشکال سـفیان بـن عیینـه  امام صادق .مسلمانان در پوشیدن لباس است
پوشـید  پوشـید و شـما لبـاس سـفید نـرم مـی خشـن میلباس  که گفته بود امام علی

                                                                                 : فرمودند
در حالی که وقتی گشایش حاصل  ،بردند دستی به سر می در زمان تنگ امام علی 

                                                                    .)۷۳۹ح ،۳۹۲ ،۱۴۱۱ ،طوسی( خوبان آن زمان سزاوارتر به آن هستند ،شد

مردم در زمان  .تر نقل شده است با الفاظی واضح ،مضمون این روایت در منابع دیگر
کردنــد و در  زنــدگی مــی) ۲/۱۵۷ ،۱۳۸۱ ،اربلــی(  »تنگدســتی و فقــر«در  امیرالمــؤمنین

؛ اسـت) ۱۵۰ ،۱۴۰۸ ،حلـی(  »از هر جهت فراوان شـدهنعمت « زمان امام صادق ۀجامع
 و ۹ح ،۶/۴۴۳ ،۱۴۰۷ ،کلینـی: ک. ر( چنانکه این موضوع در راویات دیگر نیز نقل شده است

                             .)۱۳ح
ای  خارجیـه ۀقضی ،در موقعیت اول رفتار امیرالمؤمنین ،بنابر مضمون این احادیث
البتـه در طـرف . انات و رفاه اجتمـاعی در آن روزگـار اسـتاست که منشأ آن نبود امک

توان اقتصادی مردم در  خارجیه و متوقف بر ۀنیز قضی نوع پوشش امام صادق ،مقابل
بهترین «: فرمایند با این موضوع می مشابهت اکه در یکی از روای چنان. ایشان است ۀزمان

 .                                                      )۴ح ،۱/۴۱۱ ،۱۴۰۷ ،کلینی :ک. ر(  »لباس مردم همان روزگار است، لباس هر زمانه
 شـده اسـت نهـی انـقربـانی از مِ همچنین روایتی که در آن از خارج کردن گوشت  

: ک. ر( با روایاتی که این امر را اجازه داده است ،)۷۶۶و  ۵۶۵ح ،۵/۲۲۶ ،۱۴۰۷ ،طوسی: ک.ر(
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روایـات جـواز را بـر  ،شـیخ طوسـی. در ظـاهر تعـارض دارنـد ،)۹ح ،۴/۵۰۱ ،۱۴۰۷ ،کلینی
ولی شاید بتوان احادیث منع ؛ قیمت آن را صدقه بدهد حمل کرده است ،موردی که فرد

بـه زمـانی اختصـاص  ،منع از خارج کردن گوشت قربـانی. را بر محل بحث حمل کرد
شـد و گوشـت  در نتیجه قربـانی کمتـری ذبـح مـی ،اند گزاران کم بوده داشت که حج

خـروج گوشـت ، ها افـزایش یافـت ولی اگر در زمانی تعداد قربانی؛ کمتری موجود بود
 انـمِ چنانکه روایت محمد بن مسلم که از خارج کردن گوشت قربانی از . اشکالی ندارد

 قـبالً : فرمایند می امام. کند میتأیید این نظر را  کند و پاسخ امام صادق میسؤال 
ها خـارج  گفتـیم کـه ایـن گوشـت مـی ،به آن گوشت نیاز داشتند که مردم کم بودند و

 اشکالی نـدارد انمِ خارج کردن گوشت از  ،اما امروز که جمعیت زیاد شده است؛ نشود
نـاظر بـه  ،ایـن روایـات ۀهـر دو دسـت ،بر طبق این فرمایش .)۷ح ،۵۰۰ ،۱۴۰۷ ،کلینی: ک. ر(

حکـم آن دسـته جـاری  ،امری خارجی است که موضـوع هـر کـدام تحقـق پیـدا کنـد
 .شود می
منع از ازدواج مردان آزاد با کنیزان بـر اثـر تغییـر ، تغییرات اقتصادی تأثیردیگر  ۀمونن

منی ؤمرد آزاد مـ، نساء ۀمبارک ۀسور  ۲۵بر اساس آیه . های اقتصادی جامعه است ویژگی
زدواج کند تواند با کنیزان ا می، تواند همسر آزاد انتخاب کند که به دالیل اقتصادی نمی

با گذر ، در مقابل؛ شایع بوده است و ظاهرًا این امر در صدر اول اسالم و زمان پیامبر
در ، زنـان آزاد بـود ۀقیمت ازدواج با کنیـزان برابـر بـا مهریـ دوران امام صادق، زمان

ازدواج با کنیـزان  ،با استشهاد به همین آیه فرمودند که در این زمان نتیجه امام صادق
هرچنــد حکــم در زمــان  ،در ایــن مــورد .)۷ح ،۵/۳۶۰، ۱۴۰۷ ،کلینــی: ک. ر( اســتممنــوع 
موجـب تغییـر در  ،ولی تغییرات اقتصادی جامعـه، یکی است و امام صادق پیامبر

                                                                                  . اجرای آن شده است
توانـد موجـب شـناخت  مـی ،طح زنـدگی و جزئیـات اقتصـادینتیجه آنکه تغییر سـ
روایات از همان ابتـدا مقیـد بـه قیـود خـود بـوده و  ،در حقیقت           قضایای خارجیه شود و 

            . ای بر فهم آنها شده استگذشت زمان قرینه
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                        فناّورانه -ها وتغییرات علمی پیدایش دانش. ج
یکی دیگر از مباحثی است  ،سطح دانش و پیشرفت وسایل زندگی در هر زمان تغییر
 ،تـاکنون از بعثـت پیـامبر. خارجیـه کمـک کنـد یتواند بـه شـناخت قضـایا که می

تغییر کرده است و با وجود این  ،امکانات و تجهیزاتی که در اختیار مسلمانان قرار داشته
 -امکانات قبلی بـود  ۀاحادیث که بر پای برخی ،تغییر تجهیزات یا پیدایش وسایل جدید

 تـأثیرشـود کـه تحـت  ای می خارجیه ۀقضی - آن وسیله باشد ،در صورتی که تمام علت
                                                                                                                             ) ۴۷۰ ،۱۴۲۴ ،صدر: ک. ر( .اند تجهیزات آن زمان مطرح شده

باب « ۵/۲۷۹ ،۱۴۰۷ ،کلینی: ک. ر(  زمین مرده یدر ارتباط با روایات احیا ،عنوان نمونه به
اختصاص به زمانی داشـت کـه  ،مطرح شده است که این روایات) »فی احیاء ارض االموات

ی را توانسـت مسـاحت زیـاد وسایل کشاورزی مدرن نبود و فـرد بـه طـور معمـول نمـی
های زیادی را احیـا  توان زمین به راحتی می ،اما امروزه با پیشرفت امکانات ،حیازت کند

در نتیجه حکـم  ؛)۸۰۳ ،۱۴۲۴ ،صـدر: ک. ر( و مالک شد و این ضرر به منافع عمومی است
هماننـد ایـن . شـود مختص به زمان صدور و یا زمانی که وسایل انـدک اسـت مـی ،اول

طـور  فـرد بـه ،در زمـان سـابق. معادن نیز بیـان شـده اسـت در مورد استخراج از ،بحث
ولی  ،توانست از زمین خود تجاوز کند نمی ،به علت اینکه وسایل کار ساده بود ،معمول

در زمـان . های اطراف تسلط پیدا کند تواند از زیر زمین به زمین امروزه به راحتی فرد می
ار بود و امروزه با توجه به پیشـرفت به دلیل ساده بودن ابز  ،حکم به ملکیت معدن ،سابق

 .                                                                                                                                          )۲۴/۶۶  ،تا یب، سبحانی: ک. ر( حکم متناسب الزم است ،تجهیزات
معیار شکسته شدن نماز مسافر به مقدار یک  ،ها که در آنروایاتی است  ،دیگر ۀنمون

نماز مسافر شکسته «: فرمایند در این باره می امام کاظم. روز حرکت ذکر شده است
: ک. ر؛ ۵۰۳ح ،۳/۲۰۹ ،۱۴۰۷ ،طوسـی(  »اگر فرد به مقدار یک روز طی مسیر کنـد ،شود می

 .                                              )۱۳۰۴ح ،۱/۴۵۰ ،۱۴۱۳ ،)شیخ صدوق( ابن بابویه
حرکت کنـد نمـاز او ، یک روز طی مسافت ۀاگر مسافر به انداز  ،بر طبق این روایت

یـک روز طـی مسـافت  ،در صورتی که امروزه با وجود ماشین و هواپیمـا ،شکسته است
 ،نکتـهبا توجه بـه ایـن . فرسخ باشد ۵۰ای بیش از  فاصله ،ترین مورد آن تواند در کم می

 ،خارجیـه دانسـت کـه فضـای صـدور ۀباید این روایت را از احادیـث بـا مضـمون قضـی
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اگر فردی با شتر به مسافرت  ،در آن دوران. عنوان جزئی از آن نادیده گرفته شده است به
کرد به چه اندازه بود؟ همان مقـدار در حرکـت بـا وسـایل  مسافتی که طی می ،رفت می
ایـن مسـافت ، بـدون شـتاب در حرکـت ،به طور معمول .امروزی نیز مالک است ۀنقلی

                                                                                                    . بیش از هشت فرسخ نبوده است
این روایـت مـالک  ،شود که اگر در همان روزگار نیز مطرح میسؤال این  ،در اینجا

در نتیجه مقدار سیر بـه  ،کردند و برخی آهسته دوران برخی تند حرکت میدر آن  ،باشد
باید به دیگر روایات باب مراجعه کرد و با نگاه به  ،در اینجا. شود طور دقیق شناخته نمی

ها به  چنانکه در احادیث دیگری که در آن؛ این موضوع را بررسی نمود ،حدیث ۀخانواد
 ،حرعاملی: ک. ر( این مقدار ذکر شده است ،رداخته شدهقصر و یا اتمام نماز در مسافرت پ

۱۴۰۹، ۸/۴۵۱(.  
: ک. ر( انـد هر دو بیـان در کنـار هـم ذکـر شـده ،همچنین در بعضی از این احادیث

انـد و شـاید مـراد تخییـر  اینکه هر دو در کنار هم بیان شده ؛)۴۹۲ح ،۳/۲۰۷ ،۱۴۰۷ ،طوسی
تصریح شده است که طی مسـیر  ،وایتحداقل در سه ر . صحیح نیست ،ها باشد بین آن

. ر(  هـا برابر با هشت فرسخ است و این مقداری است کـه صـاحبان کاروان، در یک روز
و ) ۱ح ،۲/۱۱۳ ،۱۳۷۸ ،)شیخ صـدوق( ابن بابویه؛ ۱۳۱۸ح ،۱/۴۵۴ ،۱۴۱۳ ،)شیخ صدوق( ابن بابویه: ک

آن را طــی ) ۶۴۹ح ،۴/۲۲۲ ،۱۴۰۷) شــیخ طوســی( ،طوســی: ک. ر( مســافران بــین مکــه و مدینــه
شکسته شدن نماز مسافر را منوط به یـک روز  ،ها روایاتی که در آن ،در نتیجه. کنند می

به مقدار حرکـت متعـارف در آن روزگـار اسـت و در مقـام بیـان  اشاره ،راه کرده است
 ،کننـد رسد روایاتی که یـک روز حرکـت را مطـرح مـی به نظر می. حکم واقعی نیست

بلکه از آن جهـت کـه ؛ ولی در مقام بیان حکم واقعی نیز نیستند، خارجیه نیستند ۀقضی
آن را مشیر  معصومان، به صورت طبیعی برابر با هشت فرسخ بوده ،طی یک روز راه

                                                                                                                                                                                                 . اند قرار داده ،به عنوان واقعی که طی هشت فرسخ باشد
حـد شـرعی او  ،همچنین در روایات وارد شده است زن باکره اگر مرتکب زنا شـود

شـیخ ( ابـن بابویـه؛ ۱۴ح ،۱۰/۴ ،۱۴۰۷ ،طوسـی: ک. ر(  تبعید از آن شهر اسـت ،عالوه بر تازیانه
این حکم در زمـانی مطـرح اسـت  ،در این باره گفته شده .)۴۹۹۷ح ،۴/۲۶ ،۱۴۱۳ ،)صـدوق

اما در زمان حاضـر کـه زنـدان مخصـوص  ،که زندان جداگانه برای زنان وجود نداشت
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در نتیجه حکم در آن دسته از احادیث که نفی بلد را ، زنان وجود دارد تبعید الزم نیست
ایـن ، با این بیان. )۸۲ تـا، بی، فاضل لنکرانی: ک. ر(  دلیل مقتضای زمان است هب ،کند بیان می

                                                                      . اند ای هستند که به دلیل نبود امکانات صادر شده روایات قضایای خارجیه
موجـب ، های مـادی پیشرفتگذاری امکانات و تأثیر چنانکه گذشت اصل  ،هرچند

 :باید دقت نمود چند نکتهولی در این مورد به  ،شود کشف قضایای خارجیه می
در آن زمان برای زنان زندانی وجـود ، این موضوع متوقف است بر اثبات اینکه .اول

و بر ) ۲۹ح ،۱۰/۱۴۴ ،۱۴۰۷ ی،طوس: ک. ر(  چنانکه حکم زن مرتد زندان است، نداشته است
. حبس خانگی امکان داشته اسـت، ی برای زنان در آن زمان نبوده استفرض که زندان

 .)۱۵/نساء: ک. ر( قرآن به این نکته تصریح دارد
: ک. ر( بلکـه مـرد ازدواج نکـرده ،در این روایات فقط زن باکره مطـرح نیسـت .دوم

مطـرح ) ۱۰ح ،۱۰/۴ ،۱۴۰۷ ی،طوسـ: ک. ر(  شـاب ،طـور کلـی و به) ۱۴ح ،۱۰/۴ ،۱۴۰۷ ی،طوس
 . ستا

توان به این نتیجه رسید که  می، احکام قضایی دین اسالم ۀبا عنایت به مجموع .سوم
... تبعیـد و، شـالق، غرامـت، در دین .توصیه شده نیست، موارد معدوددر جز  هزندان ب

: ک.ر( مطرح نیست ،جز در موارد مهم و یا به هدف اثبات جرم ،ولی زندان ،مطرح است
ممکـن اسـت در  ،هرچنـد. خارجیـه نیسـت ۀاین روایات قضـی ،در نتیجه .)۱۳۸۵ ،خلیلـی

  ثمـر نفـی بلـد را بـی ،مانند اینکه امکانـات ارتبـاطی - از جهت دیگری، روزگار حاضر
مهـم توجـه بـه نکتۀ ، در تمامی این موارد. این روایات مستند حکم قرار نگیرند - کرده

اگـر بـر اثـر ، نیسـتحکـم مخـتص  ،اگر تعلیل امروزه نیز کارآمـد اسـت ؛تعلیل است
همان مواردی که تعلیـل را دارد  به، در تسری حکم، کند تعلیل تحقق پیدا نمی، تغییرات

                                                                                                                                                                  . شود کفایت می
هـا مبتنـی بـر اسـتفاده از اسـباب و  روایاتی که حکم در آن ،با شرایطی ،نتیجه آنکه
بـاقی  ،اگر ظرف تحقق موضـوع ایـن روایـات. قضایای خارجیه هستند ،امکانات است

موضـوع ، ولی اگر به سبب تغییـر وسـایل و امکانـات، ت آنها نیز باقی استحجیّ ، باشد
مستلزم تسلط بر تمامی  ،شوند و البته این امر ث از حجیت ساقط میاین احادی ،تغییر کرد

                                 . احادیث آن موضوع و کشف ارتباط این احادیث با این امکانات و وسایل است
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                        ها تغییر و تطور زبان و واژه د.
بار معنـایی خاصـی داشـتند  ،برخی از الفاظ در فرهنگ عصر حضور معصومان

آیـد و بایـد در دیگـر کلمـات  که بـا مراجعـه بـه کتـب لغـت امـروزی بـه دسـت نمـی
: ک. ر(  بـه دنبـال معنـای آن بـود ،های هم عصر با ایشـان نامه و یا در لغت معصومان

. شناسـان بـوده اسـت از دیرباز مورد توجه فقها و حـدیث ،این نکته .)۷۹ ،۱۳۸۴ ،مسـعودی
نبایـد بـه  ،کند که برای فهم دقیق کالم معصوم ووس به پسر خود وصیت میسید بن طا

بلکه باید به عمق کتاب و سنت مراجعه نمود و با  ،های اصطالحی مراجعه کرد نامه لغت
. ر(  معانی کلمات را بـه دسـت آورد، و اصحاب امامان، گردآوری کلمات پیامبر

 .)۱۹۱ ،۱۳۷۵ ،ابن طاووس: ک
باید به دنبال قرائن دیگری خارج از روایت بـود و بـا  ،ت از روایاترای فهم این دسب

معنـا را بـه دسـت  ،ها به کار رفتـه خاص در آن ۀکنار هم قرار دادن احادیثی که این واژ 
اما آنچه در این میان مهم است این نکتـه کـه آیـا اسـتفاده از الفـاظ رایـج در هـر  .آورد
ود و یـا اینکـه ایـن احادیـث قضـایای شـ خارجیـه می ۀگیـری قضـی موجب شکل ،زمان

                                                   . ها به دست آورد ای هستند که باید فهم صحیحی از الفاظ آن حقیقیه
این نکته است که شناخت دقیـق معنـای هـر  توجه بهمتوقف بر  ،جواب این پرسش

بـه  ،ییر معانی یک لفظ در طول زمانی در شناخت موضوع دارد؟ آیا تغتأثیرچه  ،کلمه
منجر به اختصـاص حکـم روایـت بـه  ،نحوی که معنی آن در عصر صدور واضح نشود

                                                       . شود واضح می ۀشود؟ این بحث در قالب یک نمون همان زمان می
به پوشیدن لبـاس از جـنس روایاتی که مربوط  ،در ضمن چهار باب وسایلصاحب 

بـاب  ،۳۶۱و ص ۸بـاب  ،۴/۳۵۹ ،۱۴۰۹ ،حر عاملی: ک. ر( آوری کرده است جمع ،بوده را »خز«

از مجمـوع ایـن  .)از ابـواب االحـرام ۳۲بـاب  ،۱۲/۳۶۴از ابواب لبـاس المصـلی و  ۱۰باب  ،۳۶۹و ص ۹
برداشـت  ،از خـز تهیـه شـده صحت نمـاز و طـواف در لباسـی کـه جـنس آن ،روایات

جنس شایعی بـوده کـه در آن  ،شود که خز همچنین از این روایات فهمیده می .شود یم
                                                                                                                                                                 . اند کرده نیز آن را به تن می شده و معصومان لباس از آن تهیه می ،زمان
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روایت  ١فقط سه ،نقل شده وسایل الشیعهاما خز چیست؟ از مجموع روایاتی که در 
فقط حکـم خـز بیـان شـده  ،کند و در دیگر روایات تا حدودی معنای خز را واضح می

ن کـه در پوست و پشـم حیـوا لباس خز به لباسی از ،بنابر مضمون این سه روایت. است
آن اسـت  ۀتذکیـ ،میرد و همین خروج از آب کند و با خروج از آب می دریا زندگی می

                                                                                                             . گشت اطالق می
معنایی متفاوت برای  ،با مراجعه به کتب لغت نزدیک به زمان حضور معصومان 
. اول. کنـد خز دو اصل بیان می ۀبرای ریش )ق۳۹۵متـوفی ( ابن فارس. آید دست می آن به

 ،کنـد کـه مـراد نوعی از حیـوان و در ادامـه بیـان مـی. دوم ؛فروبردن چیزی در دیگری
 )ق۱۷۵متـوفی ( فراهیـدی .)ماده خـز ،۲/۱۵۰ ،۱۴۰۴ ،ابن فارس: ک. ر( مذکر از خرگوش است

الذکُر مـن : و الُخَزُز ؛ الُخُزوُز : عیمعروف و الجم: الَخزُّ «: نویسد یف این واژه میدر تعر 
تأییـد نیز این مطلب را  )ق ۴۵۸متوفی ( ابن سیده .)ماده خزز ،۴/۱۳۶ تا، بی، فراهیدی(  »األرانب

َکر من األراِنِب : لیَوَلد األْرَنِب و ق: الُخَزُز «: کند می اب ُمْشـَتّق یثو الَخزُّ من ال... هو الذَّ
                                                                                                                                         .)ماده خزز ،۴/۵۰۰ تا، بی، ابن سیده( » منه

  بـن اثیـربنابر نظـر ا. این کلمه تشریح شده است ،های غریب الحدیث نیز در کتاب
از پشم  ه،شد لباس خزی که در صدر اول پوشیده می )ق۶۰۶متـوفی () ۲/۲۸ ،۱۳۶۷ ،جزری(

ولی اگر این ، به خاطر تشبه به عجم بود ،و ابریشم ترکیب یافته بود و نهی از پوشیدن آن
پوشـیدن  ،چنین بـوده چنانکه در روزگار نویسنده این ،لباس از ابریشم خالص تهیه شود

                                                                      . آن حرام است
بیانی که از روایات . نخست :در این باره دو بیان دارد) ق۱۰۸۵متوفی ( مجمع البحرین
 : شیعه گرفته است

در . رود شـبیه روبـاه راه مـی ،بـر چهـار پـا. حیوانی است از موجودات دریایی ،خز
در  ،شود پشمی دارد که از آن لباس تهیه می. کند دریا زندگی میچرد و در  خشکی می

هـا نیسـت و  مـاهی ۀانـداز  به ،تواند زنده بماند کند و در خارج از آن نمی آب زندگی می
تا اواسط آن زیاد  ،بیرون آوردن از آب است و گفته شده که صدر اول اسالم ،آن ۀتذکی
                                                                                                                                                                                . فند دریایی استخز پشم گوس ،و ابن فرشته گفته است که هبود

                                                 
 . از ابواب لباس المصلی ۱۰از باب  ۴و  ۱و روایات  ۸باب  ،۴روایت . ١
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  .)خزز ماده ،۴/۱۸ ،۱۳۷۵ ،یحیطر ( گذشت النهایةنقل مطالبی که از کتاب . دوم
در . تـری بحـث کـرده اسـت صورت واضـح این موضوع را به ،)ق ۷۳۳متوفی ( نویری

کنـد کـه گـردش او در  حیوانی در دریا زنـدگی مـی: دهد بیان عجایب دریا توضیح می
 .کنند پشمی دارد که از آن لباس خز درست می، مانند حرکت او در خشکی است ،آب

رنـگ آن سـبز . فروختنـد در قـاهره مـی، ماهی با نام پوست، این لباس را تاجران رومی
ولـی وقتـی نسـیم خشـکی بـا آن  ،رنگ آن سفید است ،است و گفته شده که در دریا

هـایی کـه حریـر در آن بکـار  آن لبـاس ۀوسیل به. شود رنگ آن سبز می ،کند برخورد می
 ،۴/۱۸ ،۱۴۲۳ ،ریینـو: ک. ر( قیمت آن از قیمت حریر کمتر نیسـت. کنند درست می، رفته

                                                                                                                                                                                                                                        .)ماده خزز
در روایـات  ،شایع بودن پوشیدن این لباس در عصر حضور معصـومان با توجه به

اند که لباسی از  اهل سنت نیز این کلمه زیاد استعمال شده و به افراد زیادی نسبت داده
                                               . اما در میان آنان نیز معنای خز واضح نیست ١،پوشیدند جنس خز می
                                     : نویسد بعد از بیان مفصلی می ،صحیح بخاریدر شرح  )ق ۸۵۲متوفی ( ابن حجر

و بعضی دیگـر از غیـر  های آن حریر خز لباسی است که بعضی از نخ ،بنابر قول اصح
حریر تهیه شده است و گفته شده از مخلوط حریر و پشم و یا مانند اینها بافـت شـده 

گویند و لباسی کـه از پشـم او  اسم حیوانی است که به آن خز می ،شده است و گفته
توان با استدالل به  بنابراین نمی؛ شود خز نامیده می ،شود به دلیل نرمی پوست گرفته می

جواز پوشیدن لباسی که با حریر مخلوط شده است  ،پوشیدند می ]اصحاب خز[اینکه 
پوشـیدند مخلـوط  لباسی که گذشتگان میمادامی که ثابت نشود که  ،دست آورد را به

                                                                                                                                                                    .)۱۰/۲۴۹ ،تا یب، عسقالنی( به حریر نبوده است

به معنی حیوانی دریایی است که با خروج  ،د که خز در روایات شیعهتا اینجا بیان ش
هرچند این لفظ در روایـات  ،ولی در کتب لغت و شرح الحدیث، شود از آب تذکیه می

در  .معانی متعددی برای آن بیـان شـده اسـت و بسیاری از شیعه و سنی بکار رفته است

                                                 
 ،۱۱/۶ ،بـدون تـاریخ، یصنعان( رةیهر  یأب)؛ ۵۸۸ح  ،۷/۱۳۰ ،بدون تاریخ، بخاری( أنس بن مالك: به عنوان نمونه . ١

 د بـن ثابـتیـز )؛ ۳۳۶، ۱۴۱۷ ی،جـوهر( حیشـر )؛ ۳/۵۴۵ ،بدون تـاریخ، حاکم نیشابوری( بن عباسا)؛ ۱۹۹۵۸ح
کند که بـیش  نقل می )۴۰۳۹ذیل ح ،۲/۲۵۷ ،۱۴۱۰ ،سجستانی(؛ و غیره) ۳۲۷۳ح ،۳/۲۴۰ ،بدون تاریخ، طبرانی(

                                                                                                                    . پوشیدند از بیست نفر از صحابه لباس خز می
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 ،حیوانی دریـایی و در بعضـی ،مطابق با حریر است و در بعضی دیگر ،بعضی از معانی
توان تصویر واضحی برای این لفظ از کتب روایی و لغت  نمی ،نتیجه اینکه. خرگوش نر

 . دست آورد به
 ،م فقهـی شـیعههای متقـّد  خز به چه معنا است؟ در کتاب ،شیعه یاما در اقوال فقها                        

در تعیین مصداق این  ،عصر حضور بودند شد و نزدیک به که الفاظ از روایات گرفته می
ها راه یافته  چه اینکه همان روایات شیعه در این کتاب؛ کلمه بحثی صورت نگرفته است

هـای از پشـم و مـوی حیوانـات  که لباس خز را در کنار لباس ،ظاهر این عبارات. است
ی قبـول نـوع ۀنشـان دهنـد ،کنند و اینکه صحبت از جلد خز و پشـم آن اسـت ذکر می

 ،مفیـد؛ ۶۳ ،۱۴۰۴ ،سـّالر؛ ۲۵۹ ،۱۳۷۵ ،طوسـی: ک. ر( حیوان دریایی بودن نزد این قـدما اسـت
بـه روایـات اسـتناد کـرده  ،در توضیح خـز )ق ۵۹۸متـوفی ( ابن ادریس .)و غیره ۱۵۰ ،۱۴۱۳

 ،کند و در آخر نقل می آنخصوصیاتی برای  ،است و از قول بعضی از نویسندگان شیعه
همـان خـز اسـت و از آن ) سـگ آبـی( اند قنـدس از علما گفته کند که بعضی بیان می

 ،حلـی: ک.ر( این قول بعید نیست ،جهت که قندس و خرگوش و روباه شبیه به هم هستند
۱۴۱۰، ۳/۱۰۲(.                                                                                                                                                                                                                                        

 محقـق حلـی ،صورت مفصل در مورد چیسـتی خـز بحـث کـرده اولین کسی که به
رد در مـو ) ۱۱ح ،۳/۳۹۹ ،۱۴۰۷ ،کلینـی: ک. ر(  است که پس از توضیح روایتی )ق ۶۷۶متوفی (

آن هـم مـاهی ، به علـت ضـعف سـندی و اینکـه از آبزیـان فقـط مـاهی: نویسد خز می
اند که خـز  بعضی از تجار نیز گفته. کنم در این روایت توقف می ،حالل است دار فلس

محقـق ( حلـی: ک. ر( .ام ولی در این باره تحقیقـی نکـرده ،است) سگ آبی( همان قندس
  .                                                                                                                               ) ۲/۸۴ ،۱۴۰۷ ،)حلی

پس از نقـل کـالم محقـق  ،ذکری الشیعهدر ) ق ۷۸۶متوفی ( شهید اول ،پس از ایشان
 .شـود ضعف سندی آن منجبر می، کند که روایت به علت عمل اصحاب حلی بیان می

خز همان چیزی است که در ایـن زمـان از آن بـه کـرک  ،ظاهراً : کند چنین بیان میهم
ولی در  ،اند مراد سگ آبی است بعضی گمان کرده. شود تعبیر می) وبر السمک( ماهی

 چه اینکه سگ آبی خون جهنده دارد ،شود آن بدون ذبح مشکل می ۀتذکی ،این صورت
                                                                                                                                            .)۳/۳۶ ،۱۴۱۹،)اولشهید ( عاملی: ک. ر(
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پس از ذکر نظر مشهور در مورد این حیوان  ،در توضیح خز )ق ۹۶۶متوفی ( شهید ثانی
ل است و یـا اینکـه اسـم آن تغییـر یافتـه این حیوان امروزه مجهو  ،کند که ظاهراً  بیان می

 عـاملی: ک. ر( است یا اینکه خیالی است و در ابتدای اسالم تا اواسط آن زیاد بوده اسـت
                                  .)۷/۲۷۲ ،۱۴۱۰ ،)شهید ثانی(

 ،ولی در این میـان .اند اکثر فقها همان کالم مشهور را نقل کرده ،پس از شهید ثانی
حکـم بـه  ،آن ۀهایی نیز در مورد مصداق خارجی خز صورت گرفته است و نتیج بحث

متـوفی ( محقـق سـبزواری. در آن مقطـع شـده اسـت ،عدم حلیت خز موجود در خـارج
 ،۱۴۰۳مجلسی : ک. ر( )ق۱۱۱۰متوفی ( مجلسی ۀو عالم) ۱/۸۱ ،۱۴۲۳ ،سبزواری: ک. ر( )ق۱۰۹۰
                                                                         . از این دسته هستند) ۸۰/۲۲۰

بحث مفصـلی در  ،در تعیین نوع این حیوان )ق۱۱۸۶متوفی ( همچنین محدث بحرانی
نظر عالمـه مجلسـی را ، دارد و پس از بیان تمامی اقوال و بررسی روایات حدائقکتاب 

 بحثی که مطـرح، پس از این فقها .)»خزتعریف ال ةفائد« ۷/۶۵ ،۱۴۰۵ ،بحرانی: ک. ر( پذیرد می
توان به اصل عدم  می ،این بود که در صورت شک در تغییر معنای خز در طول زمان شد

معنای خز در زمان معصوم با آنچـه در  ،در نتیجه و نقل و اصل عدم تغییر تمسک کرد
 ،انیهمـد: ک. ر( یـک چیـز اسـت ،شود عنوان پوست خز فروخته می زمان بعد در بازار به

                                                                  .)۱۲/۱۸۸  ،۱۴۱۸ ،خوئی؛ ۱۰/۲۶۵ ،۱۴۱۶
شناخت موضوع در طول زمان دچار مشکل شده است به نحوی  ،در این مثال فقهی

له أولی این مسـ، توان آن را پوشید در عصر حاضر معلوم نیست معنای خزی که می ،که
خارجیـه کنـد  ۀنوعی که روایات جواز پوشیدن خز را قضـی به ،ابهام در موضوع منجر به

هایی که دارد حمل شده است و در هر  بر خز با تمام ویژگی ،حکم در روایت. شود نمی
ای در بـین  خارجیه ۀقضی. توان آن را پوشید می ،زمان که لباسی از این جنس یافت شود

                                                                                                             . با جنس خز اندک استفقط اطالعات موجود در رابطه  ،نیست
کـه برخـی فقهـا در  ،توان در تغییر معنای غنا به مرور زمان دانست دیگر را می ۀنمون

                                                                  .)۸/۵۶ ،۱۴۰۳ ،مقدس اردبیلی: ک. ر( اند جای خود به آن پرداخته
منجر بـه تغییـر روایـاتی کـه در ، نتیجه آنکه تطور و تغییر معانی الفاظ در طول زمان

                            . شود خارجیه نمی ۀبه قضی ،اند حقیقیه بوده ۀقضی ،زمان صدور
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                        گیری ازهتغییر واحد اند.   ه
در صورتی که مـالک در  ،افتد زمان اتفاق می گیری در گذر تغییر واحدهای اندازه

بیـان شـده اسـت و  همان حجم و میزانی اسـت کـه در زمـان معصـوم ،ها این واحد
نبایـد مخـل در برداشـت صـحیح از  ،شـود ها وارد می تغییراتی که در طول زمان بر وزن

                                                                                                                                        . شدروایت با
 ۀمنصور خلیفـ، کلینی در "کتاب الزکات" نقل کردهبنابر روایتی که ، عنوان نمونه به

ن زکات نقره در طول زمان پرسید که چگونـه مدینه در مورد تغییر میزا یعباسی از فقها
ایـن  حـالولـی  ،پنج درهم زکات واجـب بـود، در هر دویست درهم در زمان پیامبر

توان مـدعی شـد  در نگاهی ساده می ،در اینجا. مقدار به هفت درهم افزایش یافته است
اسـت  تحریف دین صورت گرفته است و یا آن اخباری کـه مربـوط بـه زمـان پیـامبر

مدینه نتوانستند بـه موضـوع پاسـخ  یپس از آنکه فقها اما امام صادق؛ ست نیستدر 
 : فرمودند ،دهند

د هفـت درهـم یـوقتـی حسـاب کن، ه قـرار دادیـاوق کیـ  ،هیدر هر چهل اوق امبریپ
های سابق پنج دانق  درهم ،وزن شش درهم سابق است شود که همان هفت درهم به می

                                               . بوده است
 فرمـایش ایشـان درسـت بـود ،حسـاب کـردیم بیان امام صـادق گوید به راوی می 
                             .)۲ح ،۳/۵۰۷ ،۱۴۰۷ ،کلینی(

  :دارند دو بیانعالمه مجلسی در توضیح این روایت 
 ،ست درهمیست درهم است و در دو یدو  ،ده بودند نصاب اول نقرهیچون شن .اول 

نصاب اول دویست و : ندیگو  یدند فقها در آن زمان میولی د  ،د دادیپنج درهم زکات با
سـت؟ امـام جـواب یدانسـتند علـت چ نمـی؛ د هفت درهم دادیچهل درهم است که با

ه ین جهت امام با اوقیهم به، است امبریعلت آن کم شدن وزن درهم از زمان پ :دادند
ری نکرده ییچهل درهم است و از آن زمان تغ ،هیستند هر اوقدان ها می آن؛ ح دادندیتوض
بـا زمـان خـود را  امبریـن درهـم زمـان پینسبت بـ ،ن حساب را کردندیوقتی ا ،است
                                                                                                             . دندیفهم

دانسـتند چـرا  ولـی نمـی ،وجه کم شـدن درهـم در زمـان خـود بودنـدها مت آن .دوم
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. هـای زمـان خـود بدهنـد پنج درهم از درهم امبریست درهم زمان پیشود در دو  نمی
چنانکـه فرمـود در هـر ، ن کرده استیچهلم مع کی امبریجواب دادند که پ امام

د هفت درهم یبا ،امبریست درهم زمان پین جهت در دو یهم به؛ هیاوق کیه یچهل اوق
دنـد یوقتی حسـاب کردنـد د  ،چهلم درست شود کیهای زمان خود بدهند تا  از درهم

                                                                  .)۱۷ح ذیل ،۴۷/۲۲۷ ،۱۴۰۳ ،مجلسی: ک. ر( ن طور استیهم
ولـی میـزان ، حقیقیـه اسـت ۀشود که حکم مقدار زکات قضـی واضح می ،در نتیجه

نقره  ۀای است که وابسته به حجم سک خارجیه ۀقضی ،سنجش اگر با درهم و دینار باشد
                            . در هر زمان است

گفته شـده ایـن  ،ات را بر نقره و طال واجب دانستهها زک همچنین روایاتی که در آن
هـای  ولی امروزه کـه از اسـکناس؛ مربوط به زمانی است که پول رایج درهم و دینار بود

با کشف مالک این نکته که مالک رواج پـول در هـر زمـان ، شود کاغذی استفاده می
 ،۱۴۰۹ ،منتظـری: ک. ر( هـای کاغـذی نیـز زکـات قـرار داد باید بتوان بـر اسـکناس، است

خارجیه شدن روایاتی است کـه بـه درهـم و دینـار اشـاره  ۀقضی ،این کالم ۀنتیج .)۳/۱۲
                                                                               . ستکرده ا

خارجیـه شـدن روایـات  ۀموجب قضـی ،گیری رسد تغییر واحدهای اندازه به نظر می
ابتـدا ، ی حکـم آنهـابلکه این روایات قضایای حقیقیه هستند و در فهم و تسّر  ،شود نمی

                                                                                  . حکم مشترک است ،ورت شناخت کامل موضوعباید موضوع را شناخت و در ص

 گیری نتیجه
در این مدت طـوالنی  .اند سال در میان مردم زندگی کرده ۳۴۰معصومان نزدیک به 
عقال بـر آن اسـت  ۀیر س. اسالمی در تغییر بوده است ۀجامع، از جهت کمیت و کیفیت

کننـد و بـا تغییـر  متناسـب بـا آن موقعیـت رفتـار خـود را تنظـیم می ،که در هر موقعیت
هر چنـد زمانـه بـه عنـوان یـک عنصـر . دهند ریزی را تغییر می برنامه ،موقعیت و شرایط

کیدولی با توجه به  ،تواند موجب ایجاد قضایای خارجیه گرددمتغیر می  معصومان تأ
توان دستورات دین را نمی ،سه موردجز در  هب ،اندیی که در روایات بیان کردهها و تعلیل

                                                :متغیر تصور نمود، از منظر زمان
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، تطبیق یـک حکـم کلـی را بـر مصـادیق ،در برخی از احادیث معصومان .اول
در  و خارجیـه اسـت ۀطبیـق مصـادیق قضـیت ،انـد و ایـن آن انجام داده مطابق با فرهنگ

. با تغییر فرهنگ باید مصداق جدید آن را شناخت و مـورد قبلـی کـارآیی نـدارد ،نتیجه
حکـم  ،در ایـن مـوارد .مصادیقی مانند لباس شهرت و یا لباس کفار از این نمونه اسـت

                        . کلی در برخی روایات بر مصادیق آن تطبیق شده است
 ،های مختلف متفاوت است طور که در جامعه همان ،وضعیت معاش و اقتصاد .ومد

بـه ، مسلمانان در ابتدا فقیر بودنـد. در یک جامعه در دو روزگار متفاوت نیز متغیر است
وضعیت . اقتصادی آنها تغییر کرد و عموم جامعه از فقر رهایی یافتند وضعیت ،مرور ایام

اقتضاهای خاص خود را داشت و برخی احادیـث  ،زگاراقتصادی هر کدام از این دو رو 
                                               . به این دلیل شکل گرفت ،خارجیه یبا مضمون قضایا

موضوعیت در بیان حکم داشته  ،به شرط آنکه استفاده از ابزار و یا یک وسیله .سوم
تواند به شناسایی قضایای خارجیه کمـک  یتغییر آن ابزار و یا وسیله در مواردی م ،باشد
با پیشرفت دانـش  ،در نتیجه .حکم بر ابزار و یا دانش است ۀتکی ،در این مصادیق. کند

قضـایای  ،انـد های قبلی کـه بـا تکیـه بـر آن ابزارهـا بیـان شـده ابزار حکم ،و یا تغییر آن
                                                                                             . شوند خارجیه محسوب می
در اثـر گذشـت زمـان نیـز وجـود دارد کـه در نگـاه  دو نوع تغییر ،در طرف مقابـل

ولی در حقیقـت ایـن دو  ،رسد از ابزارهای شناخت قضایای خارجیه به نظر می ،ابتدایی
                                               . توانند دلیل ایجاد قضایای خارجیه باشند نمی

کنـد و یـا تشـخیص  معانی آن تغییـر مـی ،برخی از الفاظ بر اثر گذر زمان .نخست
شـود  موجب نمی ،ها این تغییر و تطور معانی واژه .شود مصادیق آن دشوار و یا محال می

ن بلکـه ایـ ،به قضایای خارجیه تبـدیل شـوند ،که روایاتی که ناظر به آن موضوع هستند
ــده ــان ش ــه بی ــایای حقیقی ــورت قض ــه ص ــدا ب ــات از ابت ــم روای ــد و در فه ــد  ،ان نیازمن

                                                                                                                                           . شناسی دقیق هستند موضوع
گیری و تغییر این واحدها در گذر  شناختن واحدهای اندازه ابهام در فهمیدن و .دوم
 ،شـود اند نمی ها را بیان کرده خارجیه شدن روایاتی که این میزان ۀموجب قضی ،زمان نیز

                                                                                                                    . تر دارد شناسی دقیق بلکه فهم این روایات نیاز به موضوع
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 نامه کتاب

محمـد محمـد  :محقـق ،ثـرفـی غریـب الحـدیث و األ ةالنهایـ ،۱۳۶۷ ،علی بن محمد، ابن اثیر جزری  .۱
 . ه اسماعیلیانمؤسس ،قم ،طناحی

یر الفتاوی ،۱۴۱۰ ،محمد، ابن ادریس حلی   .۲  حسـن بـن احمـد موسـوی و :محقـق ،السرائرالحاوی لتحر
 . جامعه مدرسین ،قم ،ابوالحسن ابن المسیح

جماعـة  ،قـم ،علـی اکبـر غفـاری :محقـق ،الخصال ،۱۳۶۲ ،محمد بن علـی)، شیخ صدوق( ابن بابویه  .۳
 . یمؤسسة النشر اإلسالم، الحوزة العلمیة بقم ین فیالمدرس

 . جهان ،تهران ،مهدی الجوردی :محقق ،ون أخبار الرضایع ،۱۳۷۸ ـــــــ ، .۴
، الحوزة العلمیة بقـم ین فیجماعة المدرس ،قم ،علی اکبر غفاری :محقق ،األخبار یمعان ،۱۴۰۳  ،ـــــــ  .۵

 . یمؤسسة النشر اإلسالم
الحـوزة  ین فـیجماعة المدرس ،قم ،علی اکبر غفاری :محقق ،هیحضره الفقیکتاب من ال  ،۱۴۱۳  ـــــــ ، .۶

 . یمؤسسة النشر اإلسالم، العلمیة بقم
دار  ،بیـروت ، د هنـداوی یـعبدالحم :محقـق ،المحکم و المحیط األعظم ،اسماعیل علی بن، ابن سیده  .۷

 . ةیالکتب العلم
 . بوستان کتاب ،قم ،هکشف المحجة لثمرة المهج ،۱۳۷۵ ،علی بن موسی، ابن طاووس  .۸
مرکـز  ،قـم ،محمد هـارون عبدالسـالم :محقق ،همعجم مقاییس اللغ ،۱۴۰۴ ،احمد بن فارس، ابن فارس  .۹

 . یتابع لمکتب اإلعالم اإلسالمالنشر ال
 :محقـق ،یـهنیث الدیـاألحاد یة فـیـز یالعز  یاللئـال یعوال ،۱۴۰۵ ،الدین  محمد بن زین، جمهور ابی ابن  .۱۰

 . د الشهداءیه سمؤسس ،قم ،مجتبی عراقی
 . دارصادر ، بیروت، مسند احمد (مسند ابن حنبل) ،احمد بن حنبل  .۱۱
 . بنی هاشم ،زیتبر  ،همعرفة األئم یف کشف الغمة ،۱۳۸۱ ،علی بن عیسی، اربلی  .۱۲
 .    العروج ةمؤسس ،تهران ،منتهی االصول ،۱۳۸۰ ،سید، بجنوردی  .۱۳
محمد  :محقق ،هفی احکام العترة الطاهر  ةالحدائق الناظر  ،۱۴۰۵ ،وسف بن احمدی، بحرانی آل عصفور  .۱۴

 . غات اسالمییانتشارات دفتر تبل ،قم ،د عبد الرزاق مقرمیروانی و سیتقی ا
 . ةیالمکتبة اإلسالم ،ایار بکر/ترکید  ،ریخ الکبیالتار  ،، محمد بن اسماعیلبخاری  .۱۵
 ،بیروت ،عبدالرحمن محمد عثمان :محقق ،سنن الترمذی ،۱۹۸۳ ،سییسی محمد بن عیع یأب، ترمذی  .۱۶

 . دارالفکر
ن محمد القاسم عبدالله ب یأب :تحقیق روایت ،مسند إبن الجعد ،۱۴۱۷ ،دیبن جعد بن عب یعل، یجوهر  .۱۷

 . ةیدار الکتب العلم ،بیروت ،دریعامر أحمد ح :قی/ مراجعة وتعل یبغو 
وسـف عبــدالرحمن ی :تحـت اشـراف ،نیحیالصـح یالمسـتدرك علـ ،عبـد اللـهابو ، حـاکم نیشـابوری  .۱۸

 . یمرعشل
مؤسسـة آل  ،قـم ، تیـمؤسسـة آل الب :تحقیـق ،هوسائل الشیع ،۱۴۰۹ ،محمد بن حسن، حر عاملی  .۱۹

 .  تیالب
، محمد باقر محمـودی :محقق،  لیل لقواعد التفضیشواهد التنز  ،۱۴۱۱ ، د الله بن عبداللهیعب، حسکانی .۲۰

 . ةیاء الثقافة اإلسالمیمجمع إح، یالتابعة لوزارة الثقافة و اإلرشاد اإلسالم ،تهران



   

وزه
آم

 
ان 

مست
و ز

يز 
 پاي

ي/
ديث

ي ح
ها

١٣
٩٦

 
رة 

شما
 /

2

۵۴ 

 .  یرتیبص یکتابفروش ،قم ،حقایق االصول ،۱۴۰۸ ،سید محسن، حکیم  .۲۱
د یت اللـه سـیـدفتـر آ ،قـم ،محمد روحـانی  تقریر درس ،قی االصولمنت ،۱۴۱۳ ،عبد الصاحب، حکیم  .۲۲

 .    یروحان ینیمحمد حس
مجمـع البحـوث  ،مشـهد ،منتهـی المطلـب ،۱۴۱۲ ،حسن بـن یوسـف بـن مطهـر)، عالمه حلی( حلی  .۲۳

 . ةیاإلسالم
 . دار الکتب اللبنانی ،بیروت ،نهج الحق ،۱۹۸۲  ـــــــ ، .۲۴
محمـد  :مصـحح ،المعتبر فی شرح المختصـر ،۱۴۰۷ ،بن حسننجم الدین جعفر )، محقق حلی( حلی  .۲۵

 . د الشهداءیس ۀمؤسس ،قم ،نیالد د مهدی شمسیدری و سیعلی ح
مهـدی رجـائی و محمـود  :محقـق ،هالعدد القویـ ،۱۴۰۸ ،رضی الدین علی بن یوسف بن مطهر، حلی  .۲۶

 .  ة الله مرعشی نجفییکتابخانه آ ،قم ،مرعشی
 . ۴۳ش، ماهنامه فقه و حقوق خانواده ،ه زندان در اندیشه دینیجایگا ،۱۳۸۵ ،عذرا، خلیلی  .۲۷
 . ه احیاء آثار االمام الخوئیمؤسس ،قم ،االمام الخوئی ةموسوع ،۱۴۱۸ ،سید ابوالقاسم، خوئی  .۲۸
م و نشـر آثـار یه تنظـمؤسسـ ،تهران ،تقریر دروس امام خمینی ،تهذیب االصول ،۱۴۲۳ ،جعفر، سبحانی  .۲۹

 . )ره(  ینیامام خم
 . تهران ،ةیسلسلة المسائل الفقه  ـــ ،ــــ .۳۰
 . نیجامعه مدرس ،قم ،االحکام ةکفای ،۱۴۲۳ ،محمد باقر، سبزواری  .۳۱
 ،تهـران ،انتشـارات دانشـگاه تهـران :تحقیـق ،فرهنـگ معـارف اسـالمی ،۱۳۷۳ ،سید جعفـر، سجادی  .۳۲

 . انتشارات دانشگاه تهران
دار الفکـر  ،بیـروت ،د محمـدیاللحام سـع :محقق ،سنن ابی داود ،۱۴۱۰ ،سلیمان بن اشعث، سجستانی  .۳۳

 . عیللطباعة والنشر والتوز 
 ،قـم ،محمـود بسـتانی ق:محقـ ،یـهة و األحکام النبو یالمراسم العلو  ،۱۴۰۴ ، زیحمزة بن عبدالعز ، سّالر  .۳۴

 .  نیمنشورات الحرم
آسـتان  ،مشـهد ،نـییمحمـد هـادی ام :محقـق ،هخصائص االئم ،۱۴۰۶ ،نیمحمد بن حس، سید رضی  .۳۵

 . س رضویقد
 . هجرت ،قم ،فیض االسالم :محقق، نهج البالغه (صبحی صالح) ،۱۴۱۴  ـــــــ ، .۳۶
مرکـز األبحـاث  ،قـم ،د الصـدر)یعلـم األصـول (موسـوعة الشـه یدروس ف ،۱۴۲۱ ،محمد باقر، صدر  .۳۷

 . د الصدریة للشهیّ والدراسات التخّصص
ة یّ مرکـز األبحـاث والدراسـات التخّصصـ ،قـم، )۳ ج ،د الصدریاقتصادنا (موسوعة الشه ،۱۴۲۴  ـــــــ ، .۳۸

 .  د الصدریللشه
 . یب الرحمن أعظمیحب :محقق ،المصنف ،عبدالرزاق، یصنعان  .۳۹
 .  للمطبوعات یمؤسسة األعلم ،بیروت ،العروة الوثقی ،۱۴۰۹ ،د محمد کاظمیس، یزدی  ییطباطبا  .۴۰
اء یـدار إح ،دیـعبدالمج یدحمـ یالسـلف :تحقیق و تخریج ،ریالمعجم الکب ،سلیمان بن احمد طبرانی،  .۴۱

 . یالتراث العرب
علمـی األ  ةمؤسسـ ،لبنـان ،سـید محسـن امـین :محقـق ،مجمع البیـان ،۱۴۱۵ ،حسن بن فضل، طبرسی  .۴۲

 . للمطبوعات
 ،تهـران ،نی اشـکورییاحمـد حسـ: محقـق ،مجمـع البحـرین ،۱۳۷۵ ،ن بن محمدیفخر الد، یحیطر   .۴۳

 . مرتضوی
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انتشـارات  ،تهـران ،ق الرشـادیإلی طر  یاالقتصاد الهاد ،۱۳۷۵ ،محمد بن حسن)، شیخ طوسی( طوسی  .۴۴
 .  ستون کتابخانه جامع چهل

 . دارالکتب السالمیه ،تهران ،خرسان و حسن الموسوی :محقق ،تهذیب االحکام ،۱۴۰۷  ـــــــ ، .۴۵
نشـر  ۀمؤسسـ ،مشـهد ،حسـن مصـطفوی :محقـق، الرجال (رجال الکشی) ةاختیار معرف ،۱۴۱۱  ـــــــ ، .۴۶

  .دانشگاه
مؤسسه  ،قم، ت یمؤسسه آل الب :تحقیق، هذکری الشیع ،۱۴۱۹ ،محمد بن مکی)، شهید اول( عاملی .۴۷

 .  ت یآل الب
 .  دیکتابفروشی مف ،قم ،مید عبدالهادی حکیس  :محقق ،القواعد و الفوائد ـــــــ ،   .۴۸
سـید  :شـرح ،شـقیهالروضة البهیة فی شرح اللمعة الدم ،۱۴۱۰ ،زین الدین بن علی)، شهید ثانی( عاملی  .۴۹

 .  کتابفروشی داوری ،قم ،محمد کالنتر
 . للطباعه و النشر ةدارالمعرف ،بیروت ،فتح الباری ،ابن حجر، عسقالنی  .۵۰
 ةالمطبعـ ،تهران ،سید هاشم رسولی محالتی :محقق ،تفسیر العیاشی ،۱۳۸۰ ،محمد بن مسعود، عیاشی  .۵۱

 . العلمیه
مجموعه مقـاالت کنگـره بررسـی فقهـی مبـانی  ،علم فقهزمان و مکان و  ،محمد جواد، فاضل لنکرانی  .۵۲

 . اجتهاد و زمان و مکان، ۳ج  ،فقهی حضرت امام خمینی
 . نشر هجرت ،قم ،العین ،خلیل بن احمد، فراهیدی  .۵۳
 .     یاء آثار اإلمام الخوئیمؤسسة إح ،قم ،صولمحاضرات فی األ  ،۱۴۲۲ ،محمد اسحاق، فیاض  .۵۴
 . دارالکتب االسالمیة ،تهران ،علی اکبر غفاری :مصحح ،الکافی ،۱۴۰۷ ،محمد بن یعقوب، کلینی  .۵۵
بکـری حیـانی/  :محقـق ،کنـز العمـال ،۱۹۸۹ ،نیبن حسام الـد یالمتق ین علیعالء الد، متقی هندی  .۵۶

 . الرساله ةمؤسس ،بیروت ،تصحیح السقا صفوه
 :تحقیـق ،ئمة األطهارألبحار االنوار الجامعة لدرر اخبار ا ،۱۴۰۳ ،)، محمد باقرعالمه مجلسی( مجلسی  .۵۷

 . دار االحیاء التراث العربی ،بیروت ،جمعی از محققان
دار  ،قـم ، اسـعد داغـر :محقـق ،مـروج الـذهب ،۱۴۰۹ ، ن بن علـییأبو الحسن علی بن حس، مسعودی  .۵۸

 .  االجرة
 . انتشارات سمت ،تهران ،روش فهم حدیث ،۱۳۸۴ ،عبد الهادی، مسعودی  .۵۹
 . دیخ المفیة الشیأللف یالمؤتمر العالم ،قم ،هالمقنع ،۱۴۱۳ ،محمدمحمد بن )، شیخ مفید( مفید  .۶۰
جماعـة  ،قـم ،شرح إرشاد األذهان یمجمع الفائدة و البرهان ف ،۱۴۰۳ ،احمد بن محمد، مقدس اردبیلی  .۶۱

 . یمؤسسة النشر اإلسالم، الحوزة العلمیة بقم ین فیالمدرس
 . نشر تفکر ،قم ،هدراسات فی والیة الفقی ،۱۴۰۹ ،حسین علی، منتظری  .۶۲
دار  ،بیـروت ،عبـاس قوچـانی و علـی آخونـدی ،مصـحح ،جواهر الکالم ،۱۴۰۴ ،محمد حسن، نجفی  .۶۳

 . احیاء التراث العربی
دار الفکـر للطباعـة والنشـر  ،بیـروت ،سـنن النسـائی ،۱۳۴۸ ،بن بحـر یب بن علیاحمد بن شع، نسائی  .۶۴

 . عیوالتوز 
 . یهدار الکتب و الوثائق القوم ،اهرهق ،ربنهایة األ  ،۱۴۲۳ ،نیشهاب الد، ریینو   .۶۵
 . دارالحدیث ،قم ،عیون الحکم و المواعظ ،۱۳۷۶ ،علی بن محمد بن لیثی، واسطی  .۶۶
محمـد بـاقری و نـورعلی نـوری و  :محقـق ،مصباح الفقیـه ،۱۴۱۶ ،آقا رضا بن محمد هادی، همدانی  .۶۷

 .  یسالماء التراث و مؤسسة النشر اإل یة إلحیمؤسسة الجعفر  ،قم ،رزائییمحمد م




