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 چکیده
های  شناخت وثاقت یا ضعف راویان حدیث، که از مقدمات الزم در بسیاری از استنباط

علما برای .  است رجالیرود، بیشتر متکی به اظهارنظرهای عالمان شمار می فقهی به
اند، مانند حجیت از  ح کردههایی مطر  راه،نظرهای رجالیان گذشته اعتباربخشی به اظهار

راه اعتبار خبر واحد یا شهادت یا نظر خبره یا از طریق انسداد راه علم، که در مورد 
صورتی که  ها و قیودی وجود دارد، به قل محدودیتها اشکاالت یا حدا دام از این راهکهر
مقاله ن ایدر . ها مبتنی دانست راحتی پذیرش نظر رجالیان را بر این راه توان به نمی

فرض لزوم تحقق یکی از این عناوین برای  ها که با پیش ضمن بررسی و نقد این راه
شود که  اند، این دیدگاه مطرح می خارج شدن از شمول نهی از عمل به ظن مطرح شده

 مدخلیت ، تحقق عنوان خاص یا سبب بودن عامل مشخصی در حجیت ظنوناًاساس
شود، آن است که گمان  و جواز عمل به ظن میندارد، بلکه آنچه موجب خروج از نهی 

 به حدی برسد که برای عقال حالت تحیر و تردید در عمل را از بین ببرد و ایشان را به
ظنون «ها که آنها را  از رهگذر حجیت این گروه از گمان. سمت عمل سوق دهد

 رجالی در مورد نظرهای عالمان راحتی اعتبار بیشتر اظهار هتوان ب ایم، می نامیده» عقالیی
 .دکروثاقت یا ضعف راویان را اثبات 

 
 .ظن عقالیی ،قول رجالیقول خبره، واحد، شهادت،  خبر ،حجیت انسداد، :ها کلید واژه
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 مقدمه

کنند  اعتماد میهایی  ها و تضعیف فقها برای بررسی اعتبار سندی روایات، بیشتر به توثیق
اظهارنظر عالمان رجالی در مورد .  است شدههای رجالی در مورد راویان ذکر که در کتاب

 : وثاقت یا ضعف راویان دو گونه است
های اجتهادی، نظیر ادعای تالزم میان وکالت مطلق از طرف امام  توثیق و تضعیف: اول

 به ،در چنین مواردی فقیه بدون توجه به نظر رجالی، خود. معصوم با وثاقت یا عدالت وکیل
 .پذیرد پردازد و سرانجام یک دیدگاه را می وثیق و تضعیف میبررسی دالیل و مستندات ت

ها به   نزدیکی زمان برخی از رجالیۀواسط های حسی که به توثیق و تضعیف:  دوم
 و دسترسی فقهای متأخر به چنین  است و راویان احادیث انجام شده)ع( عصر معصومین
 معلوم بایدها  وثیق و تضعیفبرای اعتماد به این گروه از ت. پذیر نیست دریافتی امکان

ها بر چه چیزی داللت دارد و اعتبار آن برای فقهای امروزی  شود که اظهارنظر رجالی
 در اصطالح نجاشی آیا داللت بر »ممدوح« ۀعنوان مثال، واژ به.  استشدنی چگونه اثبات

با .  و بر فرض داللت، دلیل حجیت آن برای دیگران چیستخیرتوثیق راوی دارد یا 
چگونگی اثبات حجیت اقوال صرف نظر از مطلب نخست، در این مقاله بر آن هستیم تا 

 . کنیمرجالیان پیشین را بررسی 
 

 های اثبات وثاقت راوی  روش.1
تأیید وثاقت توسط امام معصوم؛ تأیید : توان اثبات کرد وثاقت راوی را به چهار روش می

دست آوردن  اع عالمان رجالی؛ بهوثاقت توسط علمای رجالی پیشین؛ استناد به اجم
 .شواهد و قراین توسط فقیه

 خبر متواتر یا خبر واحد معتبر به ۀواسط تردیدی نیست که اگر تأیید امام معصوم به
خود حجیت  خودی اجماع بر وثاقت یک راوی به.  حجت استوما رسیده باشد، معتبر 

 وثاقت یا ضعف راویان، بر ندارد، زیرا کاشف از نظر معصوم نیست، اظهارنظر در مورد
بنابراین، استناد به اجماع چیزی جز . خالف احکام شرعی از شئون معصوم نیست
آوری شواهد و قراین بر وثاقت راوی  جمع. مراجعه به نظر عالمان رجالی نخواهد بود

 در صورتی حجت است که موجب علم یا اطمینان به وثاقت راوی شود؛ ،توسط فقیه نیز
 زمانی زیاد از زمان راویان، همچنین از بین رفتن بیشتر شواهد و ۀ فاصلدلیل اما به

قراین، دستیابی به یقین یا اطمینان به وثاقت یا عدم وثاقت راویان، اگر ناممکن نباشد، 
 . کم بسیار دشوار خواهد بود دست
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 یا ثرترین راه برای اثبات وثاقت یا ضعف روات، مراجعه به توثیقؤرو، تنها و م از این

اما از آنجا که اظهارنظر عالمان رجالی برای افراد پس از . تضعیف علمای رجال است
شود، مهم دستیابی به  خود، در شرایط عادی موجب یقین به وثاقت یا ضعف راوی نمی

 .های آنها نسبت به عالمان و فقیهان پس از خود است مبنای حجیت داوری
 

 عالمان رجالیهای  بخشی به داوری های اعتبار  روش.2
 وثاقت یا تضعیف راویان، ۀ عالمان رجالی دربارآور های غیریقین ی اثبات حجیت داوریبرا

 انسداد راه علم؛ حجیت ۀحجیت به واسط: مطرح شده استچهار راه از سوی دانشمندان 
ها؛   شهادت دانستن داوری رجالیۀها؛ حجیت به واسط  خبره بودن رجالیۀبه واسط

، 1403 آشتیانی، ؛1/265انصاری،  (ها بر دانستن داوری رجالی خۀحجیت به واسط
 :1414 سبحانی، ؛46ـ1/39، 1413 خویی، ؛3/487، 1413 مشکینی، ؛1/270

  .)87ـ81 :1383 حسینی قزوینی، ؛160ـ151
 

  انسداد باب علمۀ حجیت به واسط.1 .2
این الزم برای احراز دور شدن از زمان راویان، همچنین از بین رفتن بسیاری از شواهد و قر

 دانش رجال ۀدر حوز) یقین(وثاقت یا ضعف روات، سبب عدم امکان دستیابی به علم 
توان به هر ظنی عمل کرد که از  در چنین حالتی، یعنی انسداد باب علم، می. شود می
 خراسانی، ؛476 :1378میرزای قمی،  (های عالمان رجال است  آنها، توثیق و تضعیفۀجمل

  .)492 و 374 : مجاهد؛328 :1409
 

 بررسی  ونقد 
توان به ظن مطلق عمل کرد،  اند در صورت انسداد باب علم می ن گفتهاینکه اصولیا، اوالً

 ، و عدم عمل به ظناشددر فرضی است که باب علم در بیشتر احکام شرعی بسته ب
در مورد کشف اگر ادعا این است که باب علم تنها .  احکام باشدبیشترمالزم با تعطیل در 

پذیر است،   دیگر امکانهای راه اما علم به معظم احکام از ،وثاقت یا ضعف راویان بسته
اما اگر مراد این باشد که انسداد باب علم . شود این موجب جواز عمل به ظن مطلق نمی

صورت،  نشود، در ای میمنجر در مورد علم رجال به انسداد باب علم در معظم احکام 
 بلکه از هر راهی که ظن به حکم شرعی ،ن خصوصیتی نداردضعیفات رجالیاتوثیقات و ت
 ؛1/270، 1403 آشتیانی،؛3/143، 1417نائینی،  ( باید به آن عمل شود،حاصل آید
  .)3/138، 1417 و خویی، 2/153بجنوردی، 
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 ای بر، غیر از دلیل انسداد،اماراتی که دلیل قطعی (، اینکه باب علم و علمیاًثانی
 زیرا با وجود توثیقات ، نیستفتنی پذیر،در رجال بسته باشد) ر آنها وجود دارداعتبا
توان به وثاقت یا ضعف بسیاری از راویان   می، و جمع قراین و شواهدان و متأخرانمدمتق

 و ظن شود محسوب می که حجت استپیدا کرد و اطمینان همان علم عرفی اطمینان 
عنوان امارات  آید حجیت قول رجالیون به یلی که میعالوه با دال به. کند بر آن صدق نمی

شود و با وجود حجیت امارات و ظنون خاصه، دلیلی بر حجیت  معتبر و علمی اثبات می
  .)1/40، 1413 خویی، ؛152: 1414سبحانی،  (مطلق ظن در باب رجال وجود ندارد

 
  اعتبار نظر اهل خبرهۀبه واسط حجیت .2 .2

 فاقد اطالعات کافی و ،در هر موردی که شخص برای عمل عقال این است که ۀسیر
 البته )492 : مجاهد؛2/142مظفر،  (ندنک به اهل خبره رجوع می، خبرویت الزم است
اند که قدر متیقن از این سیره مواردی است که این موجب وثوق و  برخی تصریح کرده

ای خبر   عده.)3/140، 1400آبادی،   فیروز؛1/287، 1409خراسانی،  (اطمینان شود
 :1414سبحانی،  (دانند  علم حجت میۀعالمان رجال را از باب خبر متخصص و خبر

شود که قیود و شرایطی را که برخی در باب شهادت یا خبر   این امر موجب می.)155
 )مانند تعدد یا عدالت افراد یا حسی بودن شهادت و خبر( دهند مورد توجه قرار میواحد 

دانند   این امور را الزم نمی، زیرا عقال برای رجوع به اهل خبره، نباشد شرطزمینهدر این 
 کنند  او عمل میۀکه متخصص را قابل اعتماد تشخیص دهند، به گفت بلکه همین

 البته .)3/140، 1400 فیروزآبادی، ؛469 :1378 میرزای قمی، ؛3/137، 1417خویی، (
داند، در نتیجه قول رجالی   ثابت میمحقق نائینی رجوع به اهل خبره را در امور حدسی

فرق باب «: گویند ایشان می. شود  در این باب داخل می،اگر مستند به حدس باشد
باشد که   در این است که گاهی خبر از یک امر حسی می،شهادت و رجوع به اهل خبره

  بینایی یا شنوایی درک شده و عدالت در مخبر چنینۀبا یکی از حواس ظاهری مانند قو
 هرچند در تعدد و وحدت مخبر بحث است و گاهی خبر از یک امر ،خبری الزم است

این قسم از خبر . باشد که درک چنین خبری به گروه خاصی اختصاص دارد حدسی می
 زیرا ،محتاج به رجوع به اهل خبره است که در آن چیزی از شرایط شهادت معتبر نیست

نائینی،  (»...و شارع نیز از آن منع نکرده استباشد  بنای عقال بر رجوع به اهل خبره می
 زمینه محقق سبحانی در این .)148 و 3/142، 1417 همو، : و رک2/95، 1368
رجالی از باب رجوع به اهل خبره است، در و اگر بگوییم که رجوع به علمای  ...«: نویسد می

قول ) در فقه(نانکه  مستند بودن نظر او بر حس معتبر نیست، چ،مورد اعتماد به اهل خبره
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که  ها و مانند آن حجت است، در حالی در مورد خسارت) گذاری کارشناس قیمت(مقوّم 
) اخبار از یک امر حسی(گذاری امری تخمینی است و مستند به حس  تردید قیمت بی

 رجوع به فتوای مجتهد نیز از مصادیق بارز رجوع به اهل .)155 :1414سبحانی،  (»نیست
  . حدسی و اجتهادی استخبره در امور

 
 نقد و بررسی

 این اشکال مطرح ،در مورد اینکه قول رجالی را از باب رجوع به اهل خبره حجت بدانیم
که مجتهد نباید   در صورتی،شده که این به معنای تقلید مجتهد از علمای رجالی است
 . نظر باشد تقلید کند و باید خودش در شناختن احوال راویان صاحب

که خبرویت و تخصص در تمام مقدمات است ب این مطلب گفته شده در جوا
 در این زمان )اند  علمی برشمردهۀکه برخی این مقدمات را تا چهارده رشت(استنباط 

 معانی تمام لغات اًتواند شخص چنانکه فقیه در این زمان نمی. مشکل یا غیرممکن است
 است در این زمینه به نظر علمای لغت کار رفته در آیات و روایات را کشف کند و ناچار به

مانده   در مورد احوال راویان نیز قراین و شواهد باقی.)155 :1414سبحانی،  (رجوع کند
رو حتی اگر  و اطالعات ما از راویان نسبت به علمای رجالی گذشته کمتر است، از این

 این ،داشتتک آنان نیز برای فقهای این دوره وجود  فرصت بررسی تفصیلی احوال تک
البته این به . کنند و ناگزیر باید به نظر علمای رجال مراجعه استامر از توان آنان خارج 

 زیرا گاهی توثیقات و تضعیفات ، رجالیون گذشته نیستهایمعنای پذیرش تمام نظر
 در  وکه فقیه آن مبنا را قبول ندارداست آنان بر مبنای اجتهاد و مبنای خاصی بوده 

چنانکه در سایر امور نیز اشخاص . دکناند به نظر رجالی گذشتگان اعتماد تو نتیجه نمی
 برای آنان موجب وثوق و انکنند که نظر متخصص وقتی به نظر اهل خبره عمل می

. کنند  به آن عمل نمی، اما اگر مبنای ابراز نظر متخصص را درست ندانند،اطمینان باشد
او را در آن امر خاص قبول ندارند و خود را در گونه موارد در واقع خبرویت  البته در این

 رجوع به اهل خبره در بنابراین شاید بتوان گفت اصوالً. دانند تر می این مورد از او خبره
 ،در زمینۀ مذکوراشکال دیگر در مورد پذیرش قول رجالی . کند گونه موارد صدق نمی این

اند که رجوع به اهل خبره به  ه علما تصریح کرد،تر اشاره شد این است که چنانکه پیش
که معلوم  ، در صورتیدارد و پیچیدگی پوشیدگیاست که منحصر امور حدسی یا اموری 

ویژه  گونه امور باشد و توثیق یا تضعیف علمای رجال به نیست وثاقت یا ضعف افراد از این
 شدتر است و باید شرایط آن را داشته با  به خبر یا شهادت نزدیک،ن متقدمجالیار
  .)2/341، 1414الغطاء،  کاشف(
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 اعتبار شهادت ۀ حجیت به واسط.3 .2

 قول رجالی را از ،برخی از علما مانند محقق حلی، صاحب معالم و فرزندشان و سید مجاهد
 و 104 :)صاحب معالم( و العاملی 150 :1403محقق حلی،  (دانند باب شهادت معتبر می

 : مجاهد؛6/10، 1419، )الدین بن زید دبن حسنممح(  و العاملی1/16، 1406 ،همو و 204
و برخی نیز این مبنا را به اکثر است  این نظر به صاحب مدارک نیز منسوب شده .)405

 .)3/132، 1416 غروی اصفهانی، ؛102 :1369موسوی تبریزی،  (اند علما نسبت داده
شکی « :گوید در استدالل به این مطلب می) الدین العاملی بن زین حسن(صاحب معالم 

پس اگر فقیهی بخواهد به خبری عمل . نیست که شرط حجیت خبر، عدالت گوینده است
دانیم که  پیدا کند و می  خبرۀ باید این شرط را احراز کند، یعنی علم به عدالت گویند،کند

بنابراین با شهادت دو مرد عادل . جای علم پذیرفته است را به) دو شاهد(شارع مقدس بینه 
اثبات عدالت مخبر با بینه یقینی است و با کمتر از آن . شود الت مخبر ثابت مینیز عد

 زیرا دلیلی بر حجیت قول شاهد واحد ،همین اندازه اکتفا کرد پس باید به. مشکوک است
  ).204 :العاملی(» نداریم

 
 نقد و بررسی

رای اثبات وثاقت  باید شرایط شاهد مانند عدالت و تعدد را نیز ب،اگر این نظر را بپذیریم
توان وثاقت یا ضعف راویان را   نمی،در نتیجه با تصریح یک عالم رجالی. راویان بپذیریم

 ۀهمچنین الزم. که در حکم علم استشود  مگر آنکه موجب علم یا اطمینانی ،اثبات کرد
این نظر آن است که قول رجالی تنها در صورتی حجت باشد که مستند به حس باشد، 

 حاالت آنها به وثاقتشان پی ۀخود رجالی، راویان را درک کرده باشد و با مشاهدیعنی باید 
 که شهادت باید حسی باشد نه حدسیاست  چرا که در باب شهادت گفته شده ،برده باشد

هرگز «: فرمایند  می)ع( امام صادق .)3/229، 1405خوانساری، ؛ 514 :1426تبریزی، (
، 1407کلینی،  (»انند کف دست خود بشناسیشهادتی نده مگر آنکه آن مورد را م

 به شخصی که سؤال ،نقل شده که در مورد شهادت دادن) ص( یا از پیامبر )7/383
 بینی؟ تنها بر چنین موردی شهادت بده و یا اصالً آیا خورشید را می«:  فرمودند،کرده بود

ظر این است که نمذکور  شرط ۀ نتیج.)4/132، 1408، محقق حلی (»شهادت نده
اویان اعتباری ق یا تضعیف ری در توث،اند  را درک نکردهرجالیان متأخر که زمان راویان

ی و علمای قبل از ایشان نیزندارد و حتی رجالیا  اکثر ،ن متقدم مانند نجاشی و کشّ
همه با ) ع( ایشان هم تا عصر معصومین تاداناند و معلوم نیست اس راویان را درک نکرده
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شهادت حسی بر ( از جمله تعدد شاهدان و حسی بودن شهادت رعایت شروط شهادت،
شیخ انصاری هم . وثاقت یا ضعف راویان را منتقل کرده باشند) شهادت شاهدان قبلی

 در نتیجه .)1/215انصاری،  (ن اندک استاند که شهادت در اقوال رجالیا ردهتصریح ک
 است که قائالن به این نظر ن باید از اعتبار ساقط باشد، اما بعیدبیشتر اقوال رجالیا

این است که مذکور مبنای نظر . چنین اعتقادی داشته باشند و به این لوازم ملتزم شوند
 ۀعنوان امار شارع مقدس که از عمل به ظنون نهی فرموده، در مورد موضوعات، بینه را به

 باقی  غیر از آن مشمول نهی از عمل به ظنوندر عملده است و کر جایگزین علم ،معتبر
 نظر اهل خبره ، عقالۀای بنا بر سیر تر گفتیم که به نظر عده که پیش در صورتی. ماند می

بدون نیاز به شرایط شهادت معتبر است و نیز اگر ثابت شود که حجیت خبر واحد به 
 بلکه خبر واحد در موضوعات نیز حجت است، این مبنا رد ،نیستمنحصر اثبات احکام 
 . کنیم می بررسی  راین مطلبدر ادامه ا. خواهد شد
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 آن ۀهای اصلی اثبات حجیت قول رجالی، حجیت خبر واحد است که در نتیج یکی از راه
قول رجالی ثقه در مورد احوال راویان اعتبار خواهد داشت و به احراز شروط شهادت 

 هور بین علما نیز عدم اشتراط تعدد است چنانکه مش،نخواهد بودنیازی مانند تعدد نیز 
 ،)بن جواد محمد( و عاملی 41 :1398، )بهاءالدین( و العاملی 9 :1403حر عاملی،(

 و 102 :1369 و موسوی تبریزی، 1/469، 1378 و میرزای قمی، 10/45، 1419
قول مشهور بین شیعه و سنی، اکتفا «: گوید  میموضوع شهید ثانی در این .)404 :مجاهد

طور که قول یک عادل در اصل روایت مقبول است، در  همان.  یک رجالی استۀه تزکیب
 صاحب معالم دلیل .)61 :1408العاملی، (» شود نیز پذیرفته می) عدالت راوی(فرع 

 چنین تقریر ، یک فرد در اثبات عدالت راویان قائلندۀکه به کفایت تزکیرا کسانی 
ک راوی اکتفا شود، پس باید قول انسان عادل را اگر در اصل روایت به قول ی«: کند می

 زیرا معقول نیست که حکم شرط از مشروطش ،در تزکیه و تعدیل افراد نیز قبول کرد
 چنانکه علمایی مانند عالمه حلی و .)204 :)الدین بن زین حسن(العاملی  (»بیشتر باشد

 ، شیخ بهایی؛212 :1404 عالمه حلی،(اند  دیگران نیز به این قیاس اولویت تصریح کرده
 البته صاحب معالم در جواب این .)246 : مازندرانی؛12/84، 1403 اردبیلی، ؛43 :1398

کند که این تساوی یا اولویت به دلیل یقینی نبودن مالک و قطعی  استدالل بیان می
 ؛205 :العاملی (نبودن اولویت، چیزی بیش از قیاس ظنی نیست و ارزش علمی ندارد
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 حتی این احتمال وجود دارد که اگر شارع در اصل روایت )2/340، 1414ء، کاشف الغطا

 و ندشد  مینیدناش  تعداد زیادی از روایات عمل،داد قول دو راوی را حجت قرار می
 شهادت دو نفر ،اما برای اثبات عدالت افراد. رسید  نمیانبسیاری از احکام به مکلف

 تساوی یا اولویتی اًرد وجود ندارد پس لزومالوصول است و محذور زیادی در این مو سهل
 حجیت خبر واحد ۀ همین کافی است که بدانیم ادل،برای اثبات قول رجالی. وجود ندارد

 نبأ را مدرک ۀ زیرا اگر آی،شود و اختصاصی به احکام ندارد شامل قول رجالی ثقه هم می
احکام و چه در  چه در ،شود میرا شامل ای   اطالق آن هر خبر ثقه،حجیت بدانیم

که موضوع برای پذیرش خبر او و در نهایت اثبات حکم (موضوعات و عدالت افراد هم 
 ۀترین دلیل حجیت خبر واحد سیر از آن گذشته مهم.  از آن مستثنا نیست)شرعی است

 از جمله خبر به عدالت ، تفاوتی بین احکام و موضوعات زمینهعقالست و عقال هم در این
 محقق سبحانی .)3/23، 1405خوانساری،  (و ضعف افراد قائل نیستندو فسق یا وثاقت 

 اًخبر ثقه در مورد احکام و موضوعات صرف فرق بین قول عادل و«: گوید  میزمینهدر این 
اند و دومی را شهادت و ظاهر این است که   که اولی را روایت نامیده،در نامگذاری است
ی که با دلیل خارج شده مانند مرافعات و  حجت است مگر در موارد،قول عادل یا ثقه

سبحانی،  (» تعدد شاهد الزم است،دلیل روایات فراوان اثبات هالل که در این دو مورد به
ایم که حجیت خبر  در مباحث اصولی گفته«: گوید  و محقق خویی نیز می)159 :1414
 در گیرد مگر  مختص احکام شرعی نیست و موضوعات خارجی را هم دربر می،ثقه

ایم در  طور که گفته  مانند مرافعات، همان،مواردی که دلیل بر اعتبار تعدد وجود دارد
 عقال ۀ جدا از سیر.)1/41، 1413خویی، (»  عدالت راوی شرط نیست،حجیت خبر ثقه

توان در این   موضوعات وجود دارد که میبارۀ واحد درۀروایاتی نیز در مورد اعتبار خبر ثق
  .1ناد کرد به آنها استزمینه
 
  حجیت خبر و پذیرش قول رجالیۀگستر

 که گفته شده عقال به خبری ترتیب شود میای مطرح  در مورد حجیت خبر واحد نکته
شیخ  (باشد و نه مبتنی بر اعمال نظر و حدس گویندهمستند دهند که به حس  اثر می

، 1417ئینی،  نا؛1/119، 1403 آشتیانی، ؛289 :1409 آخوند خراسانی، ؛1/77انصاری، 
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 اینکه فالن  از محسوسات نیست، مثالًاًالبته بعضی از امور اساس .) و دیگران3/148

 از امور ، اما اینکه او شجاع یا عادل است، حسی است،شخص آمد یا حرفی را گفت
ند و به فکر و تأمل زیاد و هست اما چون مقدمات کشف این امور حسی ،محسوس نیست

بینیم او واجبات را همیشه   مانند اینکه می، ندارند نیازیبه نتایجانتقال از مقدمات بعید 
آور  یا در کارهای ترس) در مورد عدالت(شود  دهد و گناه از او دیده نمی انجام می

گونه امور نیز مستند به حس محسوب  این) در مورد شجاعت(شود  راحتی وارد می به
گویند  در توضیح این مطلب چنین می) ره( امام خمینی .)41 :1414سبحانی، (شوند  می

که احتمال خالف واقع بودن خبر واحد از دو جهت مطرح است، یکی آنکه مخبر از روی 
 دیگر آنکه ،عمد دروغ بگوید که این احتمال در مورد شخص عادل یا ثقه منتفی است

نی اصالة  یع،این را هم عقال با اصلی عقالیی. احتمال خطا و اشتباه در مورد او وجود دارد
 از دهندهخبراصل عقالیی مخصوص مواردی است که  اما این ،دانند عدم خطا مرتفع می

 اما اگر است، و با حواس خود درک کرده شود محسوب میکه حسی خبر بدهدامری 
 اصل ،باشدمستند خبر او به حدس و اعمال نظر و انتقال از مقدمات نظری به نتایج 

 حتی اگر .)2/168، 1382موسوی خمینی،  (جود نداردعقالیی برای رفع احتمال خطا و
 ه چون سیر، عقال در این مورد داشته باشیمۀشک هم در شمول یا عدم شمول در سیر

ی است  با توجه )1/32، 1384 موسوی اصفهانی،( کنیم باید به قدر متیقن اکتفا ،دلیل لبّ
وثاقت یا ضعف  مطرح است که آیا خبری که علمای رجال از پرسشیه ئلبه این مس
 است یا حدس؟ مستند دهند به حس  راویان می

عتقدند که و نیز محقق خویی و سبحانی در این زمینه م» شعب المقال«صاحب کتاب 
، صدوق، مفید، نجاشی، کشّیقولویه،   مانند برقی، ابن،ن متقدمتوثیقات و اقوال رجالیا

 از انقات برخی از متأخرشیخ طوسی و امثال ایشان مستند به حس است، همچنین توثی
العلما  شهرآشوب صاحب معالم و ابن)    ه585متوفی بعد (الدین   مانند شیخ منتجب،شیخ

و امثال ایشان در مورد راویانی که از نظر زمانی به ایشان نزدیک )   ه 588متوفی (
توثیقات علما و رجالیون بعدی مانند . شود پذیرفته می نیز حسی است و ،اند بوده
و ) معاصر عالمه(داوود  و ابن)   ه 726متوفی ( عالمه حلی ،)   ه673متوفی (طاووس  ابن

است و برای مستند بعد از آنها مانند مجلسی، استرآبادی و دیگران به نظر و اجتهاد آنها 
البته محقق سبحانی، رجالیانی .  نیستپذیر حداقل از باب حجیت خبر ـ استناد دیگران ـ

 ؛34 :نراقی (کنند  به گروه دوم ملحق نمیاًداوود و معاصرانشان را جزم مانند عالمه و ابن
  .)154: 1414 سبحانی، ؛43 و 1/41، 1413خویی، 
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متوفی ( شیخ طوسی البته مراد از حسی بودن خبر رجالیون متقدم این نیست که مثالً

 روات ۀ با همخودشان)   ه 400متوفی قبل از (و کشّی )   ه 450متوفی (یا نجاشی )   ه 460
ای که از  اند، بلکه اگر افراد ثقه اند و از نزدیک احواالتشان را مشاهده کرده مأنوس بوده

اند، این  صورت حسی وثاقت یا ضعف ایشان را دریافته  و بهاند نزدیک روات را درک کرده
 به هایشان آورده باشند و این خبر حسی سینه مطلب را به دیگران انتقال داده یا در کتاب

هایی که استنادشان به صاحبان مسلم  سینه از طریق خبر ثقه یا از طریق شیاع یا کتاب
به دست علمایی مانند شیخ یا نجاشی رسیده باشد، این خبرها مستند به حس است، بوده 

 .رساند نمیضرری  نبه به این ج،شوند و وجود واسطه محسوب می
 این است که ،متقدم و متأخر از شیخن بندی و تفصیل میان رجالیا ن تقسیمدلیل ای

های شفاهی مشایخ و شیاع و اشتهار میان علما در مورد وثاقت یا ضعف راویان و نیز  نقل
و علما تا آن زمان به این منابع است های اصحاب، تا زمان شیخ موجود بوده  کتاب

: یسدنو  میزمینهمحقق خویی در این . کردند دسترسی داشتند و به آنها استناد می
متوفی (تا زمان نجاشی )   ه 224متوفی (بن محبوب  های رجالی از زمان حسن کتاب«

 اسامی آنها را ،رسیده که مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی به بیش از صد کتاب می)   ه 450
 و نیز با مراجعه به )1/41ق، 1413خویی،  (»جمع کرده است» مصفی المقال«در کتاب 
های  بینیم که در موارد مختلف به اقوال و کتاب ال نجاشی می مثل رج،های رجالی کتاب

 آنها در توثیق یا تضعیف ۀکه در دسترس ما نیست و شیواند  جاع دادهارگذشتگان 
 ؛46ـ41 :همان( راویان برخالف رجالیون اعصار اخیر، اجتهاد و اعمال نظر نبوده است

و اکثر علما است ه قطع شده  اما بعد از شیخ طوسی این سلسل.)45ـ41 :1414سبحانی، 
اند و به تدریج اقوال و آثار  کرده اند و به نظر ایشان عمل می به یک معنا مقلد شیخ بوده

ی به ما نرسیده  به،گذشتگان از بین رفته  بلکه تلخیص آن ،طوری که حتی کتاب کشّ
بر ن متأخر در توثیقات و تضعیفات خود  رجالیایخ به ما رسیده است و عمالًتوسط ش

استنباطات خود از کلمات شیخ و نجاشی یا مبانی خاص اجتهادی خود تکیه 
ن متقدم ی که ایشان دارند و در کتب رجالیا در نتیجه توثیقات و تضعیفات،اند کرده می

 البته .)154 :1414 سبحانی،؛46ـ1/41، 1413خویی،  ( حدسی و اجتهادی است،نیامده
، )  ه 673متوفی (بن طاووس  لمایی مانند سیددند که توثیقات و تضعیفات عقبرخی معت

 شایدنیز ) معاصر عالمه(داوود  و ابن)   ه 726متوفی (، عالمه )  ه 672متوفی (محقق حلی 
های شیخ و نجاشی به برخی از کتب رجالی قدما   زیرا ایشان عالوه بر کتاب،حسی باشد

 نیز ) استه به ما نرسیدهک(عبدون و دیگران  بن شاذان، عقیقی و ابن مانند کتاب فضل
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 و اگر کسی را بدون 1شود هایشان معلوم می چنانکه با مراجعه به کتاب. دسترسی داشتند

در نتیجه اینکه محقق . هاست  به احتمال زیاد مستند به آن کتاب،ذکر دلیل توثیق کنند
  وجهی ندارد،اند  حدسی و اجتهادی دانستهاًها را قطعنخویی توثیقات و تضعیفات آ

  .)154 :1414 سبحانی:ـ کنهای استاد اکبر شهرضایی و  برگرفته از درس(
 

 نقد و بررسی
و  توثیقات نجاشی  منتفی نیست کهاین احتمالکه  شود  مطرح میووجود دارد  اشکالی

محقق خویی این اشکال  (باشدمستند ن متقدم نیز به حدس و اعمال نظر شیخ و رجالیا
  .)1/42، 1413 خویی، :نکـ . اند  کردهرا از فخرالدین طریحی حکایت

 مانند تألیف ،در پاسخ به این اشکال گفته شده که با توجه به اموری که گفته شد
و در عصر روات و دسترسی امثال نجاشی و شیخ ) ع(های رجال از زمان معصومین  کتاب

 راویان از ها و نیز اهتمام اصحاب و مشایخ نسبت به نقل توثیقات و تضعیفات به آن کتاب
کسانی که آنها را درک کرده اند و وجود شیاع موجب علم در مورد وثاقت یا ضعف 

ن متقدم سی بودن توثیقات و تضعیفات رجالیابسیاری از راویان مشهور، احتمال حد
ه«چنانکه شیخ طوسی در کتاب . ضعیف است  اصحاب در نقل احوال ۀ به وجود سیر»العدّ
قت یا ضعف ایشان از عصر روات تا زمان خود تصریح منظور تشخیص وثا راویان به

عالوه وجود احتمال در مورد حدسی بودن   به.)1/366ق،  1417شیخ طوسی،  (کنند می
 عقال این ۀاند سیر ن تصریح کرده زیرا چنانکه اصولیا،حجیت آن نیست مانع از ،خبر

است، به آن عمل است که در مواردی که ندانند خبر ناشی از حدس و اعمال نظر مخبر 
 ؛1/41، 1413 خویی، ؛289 :1409آخوند خراسانی، (دانند  کنند و آن را حجت می می

 چرا که میان شیخ ،اند کردهاین جواب تردید در  برخی .)2/595، 1416غروی اصفهانی، 
 و  است  ه114 شانتاریخ شهادتکه ) ع (و راویان زمان امام باقر)   ه 460متوفی (طوسی 

 حدود سیصد سال فاصله است و اند،  شهید شده  ه148 در سالکه ) ع(امام صادق 
در جایی که احتمال حدسی بودن خبر زیاد . احتمال حدسی بودن خبر شیخ کم نیست

حتی در صورت شک در این .  بر حجیت خبر قائم باشد، عقالۀاست، معلوم نیست سیر
 ی است و اطالق نداردبّلی ل زیرا سیره دلی، باید به قدر متیقن اکتفا شود،مورد نیز

 .)1/32، 1383موسوی اصفهانی، (
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ها تصریح  به استفاده از این کتاب) ودرجال ابن داو(ن بن داوود حلی در مقدمة کتابش به عنوان نمونه حس. 1
 .3: 1383بن داوود،  بن علی حلی، حسن.  نکـ .کند می



 1393، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هفتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  88
 هئل تحقیق در مس.5. 2
ای در حجیت   دیگری اعتبار قول رجالیان را اثبات و ضابطهۀبه گونبتوان رسد  نظر می به

واقعیت این .  خاتمه داده شودموضوع در این ها همناقشد که به بیشتر کرظنون ارائه 
 به حواس اعتماد اً نیست که ایشان صرفنبه از این ج،بار حسیاست که توجه عقال به اخ

 بلکه عقال هر طریقی را ،دارند و حسی یا حدسی بودن خبر برای ایشان موضوعیت ندارد
دانند و در امورشان به   حجت می، به واقع برساندپذیرفتنیکه ایشان را با احتمال باال و 

 کم بودن احتمال خطا در دلیلی حسی به کنند و اعتماد آنها به خبرها آن اعتماد می
دلیل اعتمادی که به دقت  که اگر در مورد اخبار حدسی نیز به در صورتی. این خبرهاست

 ،کنند  به آن عمل می، احتمال مطابقت با واقع را در حد باالیی ببینند،نظر گوینده دارند
کدام از این امور  چدر واقع هی. طور که در مورد نظر خبره و کارشناس چنین است همان

 حتی به خبر حسی فرد علتهمین  به. مثل خبر واحد یا نظر کارشناس موضوعیت ندارد
در مواردی که به دلیلی در صحت آن تردید داشته (مورد اعتماد و یا نظر کارشناس نیز 

پس . آیند میوی در مورد آن بردهند و در صدد تحصیل گمان ق  ترتیب اثر نمی)باشند
 گمان قوی است و طریق تحصیل آن )غیر از علم(کنند  ال به آن عمل میچیزی که عق

 نهی از عمل به ظن نیست و نیز با ۀالبته این نوع از گمان مشمول ادل. موضوعیت ندارد
گاهی گمان .  متفاوت است)دانند  به انسداد آن را معتبر مینکه قائال(ظن مطلق 

کند و اگر چه یک احتمال از دو  خارج نمی که فرد را از تحیر و سردرگمی داردای  درجه
. کندتواند به آن اعتماد و بدون نگرانی بر طبق آن عمل   نمی،دهد احتمال را ترجیح می

گونه ظنون که عمل به آنها عقالیی نیست و عمل بر طبق آن، عمل و قول موجه و با  این
غیر از (اصی  نهی از عمل به ظن است و دلیل خۀ مشمول ادل،شود دلیل محسوب نمی

ای است که فرد را  اما گاهی گمان در درجه.  بر اعتبار آن وجود ندارد)دلیل انسداد
 ،کند انگیزد و در او حالت اعتماد و به تعبیری اطمینان ایجاد می سوی عمل بر می به
این عقال . کند گیرد و بر مبنای آن اقدام می طوری که احتمال خالف را در نظر نمی به

اگر چه ظن . دانند و اکثر کارهای عقال بر مبنای چنین ظنونی است ت میگمان را حج
 ظن به معنایی که در آیات و روایات ،کند معنای منطقی آن بر این گمان نیز صدق می به

ها صدق   و بر این نوع از گماناست با ظن در اصطالح منطقی متفاوت ،از آن نهی شده
 ظنی است که عقال به آن ،عمل به آن نهی شده مراد از ظنی که اًکند، بلکه ظاهر نمی

مبنا محسوب  دلیل و عمل بی  قول یا فعل بی،کنند و بنا گذاردن بر آن را اعتماد نمی
 حرمت عمل به ظن خارج و ملحق ۀ از شمول ادلاًتخصص» ظنون عقالیی«پس . دکنن می
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 اًخصیص عقال و عدم ردع شارع، تۀ نپذیریم، سیرهمبه علم است و اگر تخصص را 

ای از علما بیانی دارند که شاید بازگشت آن به  عده. کند گونه ظنون را خارج می این
محقق سبحانی بعد از ذکر دو وجه برای حجیت توثیقات و .  باشد مذکورمطلب

یعنی حجیت خبر ثقه به شرط حسی بودن و نیز حجیت نظر (تضعیفات رجالیون متأخر 
ز برای اعتبار توثیقات متأخرین وجود دارد و آن وجه سومی نی«: گویند  می)اهل خبره

وثوق ) ع( خبری است که به صدور آن از معصومین ،این است که خبری که حجت است
 ،بین این دو مبنا تفاوت آشکاری وجود دارد.  بخصوصهۀحاصل شود و نه خبر شخص ثق

چه به صدور  وثاقت راوی خواهد بود اگر، مالک،زیرا اگر بگوییم که قول ثقه حجت است
 دائمی بین وثاقت راوی و وثوق به صدور خبر ۀخود خبر وثوق پیدا نشده باشد و مالزم

اما اگر مالک حجیت را وثوق به صدور بدانیم، وثاقت راوی تنها یکی از ....وجود ندارد
 بلکه اگر وثاقت راوی ، منحصر به خبر ثقه نیست،امارات وثوق به صدور است و حجیت

این قول با . توان خبر را پذیرفت  می، اما قراین بر صدق خبر شهادت دهدنیز احراز نشود
 ،الصدور است  عقال، بر عمل به خبر موثوقۀو سیر.... عقال بعید نیستۀدقت در سیر

مفاد .  زیرا وثاقت مخبر طریق احراز صدق خبر است،اگرچه وثاقت مخبر را احراز نکنند
کند که باید از عمل به خبر فاسق  و امر میکند   نبأ نیز این مطلب را روشن میۀآی

نحوی به کشف عقالیی که  ن صورت گیرد و واقع بهییاجتناب شود تا اینکه بررسی و تب
 روشن شود و ظاهرش این است که مالک، روشن شدن مطلب ،موجب اعتماد عقال است

توان به   می،الصدور بنابراین یعنی بنا بر حجیت خبر موثوق. است اگر چه راوی ثقه نباشد
که قول   البته در صورتی،توثیقات متأخرین که در فن رجال دارای مهارتند اعتماد کرد

 البته مشابه این .)156 و 155 :1414سبحانی،  (»...آنها موجب وثوق به صدور خبر گردد
بسیاری از علما تصریح . ای از علمای اصول مطرح شده است تر از سوی عده مطلب پیش

ر مورد خبر واحد، مالک حجیت وثوق به صدور خبر است و ثقه بودن یا کنند که د می
 موضوع ،در نتیجه ثقه بودن یا عدالت راوی. عادل بودن راوی طریقت دارد نه موضوعیت

داشته باشد و وثوق به نیاز  نیست که اثبات آن به طریق شرعی خاص یشرعی خاص
و شارع این خبر را حجت شود  خبر از هر راهی حاصل شد، موضوع حجیت تمام می

های حصول وثوق به صدور  اقوال رجالیون نسبت به وثاقت راویان نیز یکی از راه. داند می
. هستندچنانکه امور دیگری مثل شهرت و عمل اصحاب نیز در این امر دخیل . خبر است

 ،ن پیدا کنیمراهی شرعی برای حجیت اقوال رجالیاصورت مستقیم  پس الزم نیست به
به اقوال   حجیت خبر موثوقٌۀ با واسط،موجب وثوق به خبر شودآنها همین که اقوال بلکه 
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، 1403 آشتیانی، ؛289 :1404، )صاحب فصول(اصفهانی  (یابد ن نیز اعتبار میرجالیا

 ؛5/206 و 3/186، 1417 عراقی، ؛2/159، 1368 همو، ؛3/323، 1417 نائینی، ؛1/270
اند که   در مقابل برخی نیز تصریح کرده.)2/153 بجنوردی، ؛3/487، 1413مشکینی، 
به را نیز  قٌصورت خاص حجت است و حتی وجود سیره بر عمل به خبر موثو خبر ثقه به

نظر   که این نظر چندان صحیح به)2/153، 1408صدر، ( اند مورد تردید قرار داده
حتی اصل  ،طورکه صفت راوی در حجیت خبر موضوعیت ندارد نظر ما همان به. رسد نمی

کنند و آن را مالک عمل   بلکه چیزی که عقال به آن توجه می،خبر نیز موضوعیت ندارد
برخی از .  حصول وثوق نسبت به مطلب است، اگرچه از طریق خبر نباشد،دهند قرار می

 مرحوم خوانساری در این .)5/87، 1315مروج، (اند  علما نیز به این مطلب اشاراتی کرده
 معروف این است که بین احکام و«: کنیم می نقل اً دارند که عین بیان جالبیزمینه

گویند در موضوعات شهادت و در احکام خبر عدل یا ثقه یا  اند و می موضوعات فرق گذاشته
 زیرا در مورد موضوعاتی ،وثوق به صدور حکم الزم است، اما این نظر دارای اشکال است

شوهر بودن زن، دلیل داریم که یک نفر کفایت ض یا عزل وکیل یا دارای یمانند اوقات فرا
 بلکه از باب امضاء بناء عقال بر ، بلکه ظاهر این است که این موارد خصوصیت ندارد،کند می
ب اثر دادن به قول ثقه، بلکه مطلق وثوق و اطمینان است، اگرچه از جهت قول ثقه تیتر

 مثل باب ، وجود داردالبته در بعضی موارد دلیل خاصی برای شهادت عدلین. نباشد
پس زمانی که بناء عقال احراز شد، عمومات و اطالقات نهی از عمل به . مرافعات و قضاء

طور که عمل به ظواهر ظنی و بناء فقها در  همان. ظن، از موارد بناء عقال منصرف است
 یک عالم رجالی و مانند آن از جهت حصول وثوق ۀقبول تعدیل و توثیق رجال به گفت

  .)3/329، 1405خوانساری، ( »است
ای برسد که حالت تردید و تحیر را در فرد   گفتیم اگر ظن به درجهچنانکه قبالً

ای که عمل او نزد عقال  گونه  به،سوی عمل بر طبق آن سوق دهد  و او را بهکند برطرف
مبنا و بدون دلیل محسوب نشود، این عمل عقالیی خواهد بود و ظنون عقالیی  عملی بی

اما در مورد .  نهی از عمل به ظن خارج استۀ از شمول ادلاً یا حداکثر تخصیصاًصتخص
ای برسد و احتمال چه درصدی باشد تا ظن عقالیی محسوب  اینکه ظن باید به چه درجه

ن ظن نزدیک در کلمات فقها و اصولیا. ود نداردو به آن اعتماد شود، مالک مشخصی وج
، به علم اند کردهیاد » اطمینان« که بیشتر از آن به به علم با درصد خطای بسیار کم را

 متفاوت ۀرسد عقال در موارد مختلف به ظنونی با درج نظر می اما به. ندکن ملحق می
 در مورد بعضی از شایدسنجند و حتی  عقال موارد و اهمیت آنها را می. کنند اعتماد می
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 از حالت ،ین برایشان حاصل نشودامور مهم و حیاتی به کمتر از علم اکتفا نکنند و تا یق

 در صورتی که در موارد دیگر با رسیدن به ،تردید و دودلی در اقدام خارج نشوند
 اگر مثالً. کنند شوند و به ظن خود عمل می  از حالت تردید خارج می،ای از ظن درجه

 جعل و ۀروایتی دارای مواردی از شذوذ و ندرت باشد، یا در مواردی باشد که انگیز
 باالتری ۀ درج،حریف در آن زیاد است یا در مورد امور حساس و مهم باشد، وثوق به آنت

اما در . شود طلبد و اکتفا به درجات پایین ظن، عمل عقالیی محسوب نمی از ظن را می
 .  ظنون عقالیی متفاوت خواهد بودۀ نیست درجچنینمواردی که 

 
 گیری جهیبندی و نت جمع

 : شود  حاصل میایجتن این ،از مباحثی که آمد
در مورد وثاقت پیشین  برای اعتباربخشی به اظهارنظر علمای رجالی هایی که معموالً راه. 1

  .نیستند راهگشا زمینه در این  دارند و اشکاالت مختلفی،دنشو مطرح میو ضعف راویان 
 از بهامعتنای   رسیدن ظن به درجه،مارات و ظنون امالک عمل عقال بر طبق. 2
طور خاص برای ایشان موضوعیتی   و منشأ پیدایش ظن بهاستبا واقع   مطابقتالاحتم
 این دسته از ظنون از اعتبار ، و با توجه به عدم ردع شارع از این روش عقالییندارد

 . شرعی نیز برخوردارند
 بر مبنای حجیت توان ن و توثیقات و تضعیفات عام یا خاص ایشان را میاقوال رجالیا. 3

ینکه بدانیم یا احتمال عقالیی بدهیم که توثیقات و تضعیفات پذیرفت، مگر ا» قالییظنون ع«
 دارای مبنای نادرستی بوده و خالف واقع است که در این صورت دیگر ظن عقالیی به آنان

ویژه توثیقات و  البته در مورد اکثر توثیقات و تضعیفات، به. صحت آنها وجود نخواهد داشت
  .ین مشکلی وجود ندارد و حجیت آنها ثابت است چنانتضعیفات متقدم

 
 منابع

 .، قم، دفتر انتشارات اسالمی12 ، جمجمع الفائدة و البرهان، )ق1403( اردبیلی، احمد بن محمّد .]1[
ه 1 ، جبحر الفوائد و شرح الفرائد ،)ق1403( آشتیانی، محمّد حسن .]2[ ، قم، کتابخانه آیت اللّ

 .مرعشی نجفی
، قم، داراالحیاء الفصول الغرویه فی االصول الفقهیه، )ق1404( محمّد حسین  اصفهانی،.]3[

 .العلوم االسالمی
 .، قم، دفتر انتشارات اسالمی1، جفرائد االصول، )؟( انصاری، شیخ مرتضی .]4[
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 .، قم، بصیرتی2، جمنتهی االصول، )؟( بجنوردی، سیّد حسن.]5[
 .، قم، بصیرتیمشرق الشمسین و اکسیر السعادتین ،)ق1398( بهائی عاملی، محمّد بن حسین .]6[
 .، قم، دار الصدیقة الشهیده)القضاء و الشهاده (تنقیح مبانی االحکام، )ق1426( تبریزی، میرزا جواد .]7[
 .، قم، المطبعة العلمیهالفوائد الطوسیه، )ق1403( حرّ عاملی، محمّد بن حسن .]8[
، قم، تفصیل وسائل الشیعه الی احکام الشریعه، )ق1409( ــــــــــــــــــــــــــ .]9[

 .مؤسسه آل البیت
د  محمّد .]10[ ، قم، مؤسسه المدخل الی علم الرجال و الدرایه، )ش1383( حسینی قزوینی، سیّ

 ).عج(ولی عصر 
 ).ع(، قم، مؤسسه آل البیت معارج االصول، )ق1403( حلی، جعفر بن حسن .]11[
 ). ع(، قم، سیّد الشهداء المعتبر فی شرح المختصر، )ش1364(ـ ــــــــــــــــــــ .]12[
 .، قم، اسماعیلیان4، جشرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام، )ق1408 ( ـــــــــــــــــــــ.]13[
 .، تهران، چاپ علمیهمبادی الوصول الی علم االصول، )ق1404( حلی، حسن بن یوسف .]14[
 .، تهران، دانشگاه تهرانرجال ابن داوود، )ق1383(بن داوود  حلی، حسن بن علی .]15[
 ).ع(، قم، مؤسسه آل البیت کفایة االصول، )ق1409( خراسانی، آخوند محمّد کاظم .]16[
د ابوالقاسم .]17[ ، 1 ، جمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، )ق1413( خویی، سیّ

 .تهران، مرکز نشر فرهنگ اسالمی
 .، قم، داوری2، جمصباح االصول، )ق1417(ــــــــــــــــ  ـــــ.]18[
 .، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی3، جدراسات فی االصول، )ق1417(ــــــــــــــــــــ  .]19[
 .، قم، اسماعیلیان3، ججامع المدارک فی شرح المختصر النافع، )ق1405( خوانساری، سیّد احمد .]20[
 .، قم، دفتر انتشارات اسالمیکلیات فی علم الرجال، )ق1414(فر  سبحانی، جع.]21[
د محمّد باقر .]22[  .سیّد کاظم حائری: ، قم، ناشر2، جمباحث االصول، )ق1408( صدر، سیّ
 .، قم، چاپخانه ستاره1، جالعدّة فی اصول الفقه، )ق1417( محمّد بن حسن   طوسی،.]23[
ه شرح البدایة فی علم الدرایه، )ق1408( عاملی، زین الدین بن علی .]24[ ، قم، کتابخانه آیت اللّ

 .مرعشی نجفی
 . دفتر انتشارات اسالمی  قم، ،معالم الدین و مالذ المجتهدین  ،)؟(الدین زین بن  عاملی، حسن.]25[
، 6 ، جاستقصاء االعتبار فی شرح االستبصار، )ق1419(الدین  زین بن حسن  عاملی، محمّدبن.]26[

 ).ع(آل البیت قم، مؤسسه 
د .]27[ ، قم، 10، جمفتاح الکرامة فی شرح القواعد العالمه، )ق1419( عاملی، سیّد جواد بن محمّ

 .دفتر انتشارات اسالمی
 .، قم، دفتر انتشارات اسالمی5 و 3 ، جنهایة االفکار، )ق1417( عراقی، ضیاء الدین .]28[
 .، قم، دفتر انتشارات اسالمی3 و 2 ، جالصولبحوث فی ا، محمّد حسین، )ق1416( غروی اصفهانی .]29[
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 .، قم، انتشارات فیروزآبادی3 ، جعنایة االصول، )ق1400( فیروز آبادی، سیّد مرتضی .]30[
 .، تهران، کتاب فروشی علمیه اسالمیه1، جقوانین االصول، )  ق1378(گیالنی، میرزا ابوالقاسم  قمی .]31[
 ).؟(، 2، جنور الساطع فی الفقه النافعال، )ق1414( کاشف الغطاء، علی .]32[
 .، تهران، دار الکتب االسالمیه7، جالکافی، )ق1407( کلینی رازی، محمّد بن یعقوب .]33[
 .، قم، انتشارات لقمان3 ، جحواشی المشکینی، )ق1413( مشکینی، ابوالحسن .]34[
 ). ع(، قم، مؤسسه آل البیت مفاتیح االصول، )؟( مجاهد، سیّد محمّد .]35[
 .الکتاب الجزایری، قم، دار5 ، جمنتهی الدرایه فی توضیح الکفایه، )ق1415( مروج، سیّد محمّد جعفر .]36[
 .، قم، اسماعیلیان2، جاصول الفقه، )؟( مظفر، محمّدرضا .]37[
 .، قم، انتشارات نجفیاوثق الوسائل، )ش1369( موسوی تبریزی، سیّد موسی .]38[
 .، مشهد، نشر رستگار1، جالمباحث الفقهیه، )ش1384(د جعفر  موسوی اصفهانی، سیّ.]39[
 .، قم، اسماعیلیان2، جتهذیب االصول، )ش1382( موسوی خمینی، سید روح هللا .]40[
 .، قم، دفتر انتشارات اسالمی3، جفوائد االصول، )ق1417( نائینی، میرزا محمّد حسین .]41[
 .، قم، انتشارات مصطفوی2، جاجود التقریرات، )ش1368(ـــــــــــــــــــــــــ  .]42[
، یزد، شعب المقال فی درجات الرجال، )؟( نراقی، ابوالقاسم بن محمّد بن احمد .]43[

 .چاپخانه گلبهار



 


