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الفقه اصول

فلسفه علن
اصول الفقه

علن اصول الفقه
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های فلسفه  بخش
علم

تاریخ علم. أ

مبادی علم. ب

شناسی روش. ج
علم

تعامل علم با . د
.سایر علوم
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الفقه اصول

فلسفه علن
اصول الفقه

علن اصول الفقه

تاریخ علن اصول الفقه

هبادی علن اصول الفقه
العاهه 

هناهج علن اصول الفقه

التعاهل بین علن اصول
الفقه و سایر العلوم

الوبادی التصوریه

الوبادی التصذیقیه
(هبانی االجتهاد الکالهیه)

الوبادی العاهه

الوبادی الخاصه

(2 شوارهنوودار )

(1نمودار شماره )
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روش شناسی 
بخشی از 

ی یک  فلسفه
علم 

 روش
چیست؟

تعریف دوری
، مسیر روش

.حرکت است

مسیرهای 
همگون را 

 روشیک 
.کنیم تلقی می
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و  منطقبین 
چه نسبتی  متدلوژی

برقرار است؟ 

از فکر بحث  منطق
از  متدلوژیو کند  می

که همان متد و روش 
.استمسیر فکر 

، متدلوژیو  منطق
دو نگاه هستند به 

.  یک چیز
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فقهضناسی علن اصول روش :دومبخص 

های علم  روش
اصول فقه 

روش عقلی یا 
فلسفی

روش عرفی 
یا فقهی

روش نقلی
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فقهضناسی علن اصول روش :دومبخص 

های علم  روش
اصول فقه 

روش عقلی یا 
فلسفی

شبیه فلسفه

روش عرفی 
یا فقهی

شبیه 
روانشناسی 

شبیه علوم 
تجربی

روش نقلی
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روش در روان ضناسی  

روش روان شناسی

روش ذهنی یا . 1
(سابجکتیو)انفسی

روش عینی یا . 2
(آبجکتیو )آفاقی 

از دیگران  مطالعه
 های پرسش طریق

کتبی یا شفاهی 

روان شناسی تاریخی

روان شناسی 
اجتماعی 
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فقهضناسی علن اصول روش :دومبخص 

های علم  روش
اصول فقه 

روش عقلی یا 
فلسفی

روش عرفی 
یا فقهی

روش تحلیلی

روش عینی

روش نقلی
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عینیروش . 2

تحلیلیروش 

یروان شناس

فقه و اصول
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عینیروش . 2

روش عینی 

علوم

آزمایش و تجربه

ی پرسش نامه  ارایهیروان شناس

فقه و اصول

ارزیابی عکس العمل 
افراد با توجه به 

خودشخصی اطالعات 
ی پرسش نامه  ارایه

آزمایش و تجربهشبیه 
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فقهضناسی علن اصول روش :دومبخص 

های علم  روش
اصول فقه 

روش عقلی یا 
فلسفی

روش عرفی 
یا فقهی

روش نقلی
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روش نقلی: سومفصل 
ّای اطَلی، هغاالیی ٍواَز زاضز  اِ اطاَلی اظ      برشی اظ بحجزض •

ّای ًقلای هخال رااضید باِ  ااض       عطیق ًقل ٍ با ضٍشی  ِ زض زاًش
.  ٌس ضٍز، با هسألِ بطذَضز هی هی

گیطز  اِ باِ  ى ضٍن ًقلای     ایي هَاضز اطَلی اظ ضٍشی بْطُ هیزض •
. گَیین هی

.گیطز ی فقیِ ًیع قطاض هی ضٍن هَضز استفازُایي •
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ضناسیروش در جاهعه 

روش در جامعه 
شناسی

روش تحلیل مدارک 

روش تحلیل 
(سابجکتیو)کالسیک

(آبجکتیو)روش کّمی

روش زبان کّمی

روش تحلیل محتوا
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تاریخروش در علن 

روش در علم 
تاریخ

انتقاد تاریخی
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روش نقلی: سومفصل 
ذَاّاس هغلیای ضا اظ عطیاق     ٍاقغ ّط وایی  ِ اطَلی یا فقیِ هیزض •

ًقل سٌت یا ًقل اوواع یا ًقل شْطت احیات  ٌس، ضٍشی  ِ باِ  ااض   
.گطفتِ، یک ضٍن ًقلی است

ی  اضبطز ضٍن ًقلی، اضافِ بط ًقل سٌت، ًقل اووااع   بٌابطایي زایطُ •
گیطز؛ اها بِ طَضت ذاص ٍ ػواسُ زض   ٍ ًقل شْطت ضا ًیع زض بطهی

.ضٍز ًقل سٌت بِ  اض هی
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روش نقلی: سومفصل 
سِ هَضز ا ًقل سٌت ٍ ًقل اوواع ٍ ًقال شاْطت ا ساِ هاَضز        ایي •

.هؼطٍف ٍ شٌاذتِ شسُ ٍ  شکاض قضیِ است
:رَاى اضافِ ًوَز ٍ بِ  ًْا زٍ هَضز زیگط ضا ّن هی •
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روش نقلی: سومفصل 
. قط ى بِ راَارط باِ هاا ضسایسُ اسات     . هَضز اٍل ذَز  قط ى است. 1•

باطای رَضای    . بٌابطایي زض روسک بِ  ى، ضٍن ًقلی هسذلیت زاضز
. ایي هغلب  افی است بِ بطذی هیاحج گصشتِ هطاوؼِ ًوایین

عَض  ِ قیالً گفتین بطای استٌاز بِ قاط ى بایاس بطذای هغالاب     ّواى •
راَاى   ی  ًْا های  هَضز بحج ٍ بطضسی ٍ احیات قطاض گیطز  ِ اظ وولِ

:بِ هیاحج ظیط اشاضُ ًوَز
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روش نقلی: سومفصل 
 یات قط ى بط پیاهیط ا طم طلی اهلل ػلیِ ٍ لِ ًاظل شسُ ٍ بِ ّوااى  ا •

اًس؛ ًِ چیعی بط  ًْا افعٍزُ شسُ ٍ ًِ چیعی اظ  شکل ًعٍل حیت شسُ
. ًْا  استِ شسُ است

.ا رطریب ٍ چیٌش  یات با ّسایت الْی طَضت گطفتِ است•
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روش نقلی: سومفصل 
 یات قط ى زض ظهاى حضطت طلی اهلل ػلیاِ ٍ لاِ رَساظ  ت اا      ا •

....ًَشتِ شس ٍ زض ّواى هَقغ رٌظین گطزیس ٍ
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روش نقلی: سومفصل 
اهاا  یاا   . گاطزز  ّا، ٍحیاًی بَزى قط ى احیات هی ًْایت  ایي بحجزض •

قط ًی  ِ ّن ا ٌَى زض اذتیاض ها است، ّوااى قط ًای اسات  اِ باِ      
؟حضطت طلی اهلل ػلیِ ٍ لِ ًاظل شسُ است
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روش نقلی: سومفصل 
 ٌس ٍ پاسد ایي پطسش ضا بطای ها   ًچِ ها ضا بِ  ى ظهاى هطریظ هی •

. زاضز، ًقل است هؼلَم هی
شاَز، ًقال     ِ ایٌجا هغطح است ٍ چٌساى ّن بِ  ى اػتٌا ًوای ًقلی •

 ٌاین   ها بِ زلیل ّویي رَارط، اظ ذَز  ًقل ططف ًظط هی. هتَارط است
 ٌین  اِ باط    ٍ زض ضوَع بِ قط ى، قط ى ضا ػیٌاً ّواى قط ًی رلقی هی

پیاهیط طلی اهلل ػلیِ ٍ لِ ًاظل شسُ است ٍ هؼتقسین  اِ اگاط ظهااى    
حضطت طلی اهلل ػلیِ ٍ لِ ّن بَز، ّوایي  یاات ٍواَز زاشات ٍ     

.چیعی غیط اظ ایٌْا ًیَز
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روش نقلی: سومفصل 
ٍاقغ بِ زلیل ایي  ِ ایي ًقل هتَارط است، حالت ًقلی بَزى قاط ى  زض •

 ٌین ٍ باِ اطاغالح اطاَلی قاط ى ضا قغؼای الظاسٍض        ضا لحاػ ًوی
 ٌین، باِ ضٍن   زاًین؛ ٍلی زض ػیي حال ٍقتی بِ قط ى روسک هی هی

.ًوایین ًقلی ػول هی
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روش نقلی: سومفصل 
 ٌاین،   هَضز زٍهی  ِ بِ ػٌَاى هظساقی بطای ضٍن ًقلی ش ط های . 2•

. سیطُ است
ی هَوَز زض ظهاى ها، زض ظهاى گصشاتِ   ذَاّین بساًین سیطُ هیٍقتی •

 ٌین  ِ زض هاَضز  ى سایطُ اظ    ّایی استٌاز هی ّن ٍوَز زاضز، بِ ًقل
ظهاى گصشتِ بیاى شسُ است ٍ ایاي ضٍن یؼٌای هطاوؼاِ باِ اساٌاز      

ّایی باَز  اِ شاْیس طاسض      راضیری ٍ استفازُ اظ ًقل، یکی اظ ضٍن
بطای احطاظ ارظال یک سیطُ بِ ظهاى هؼظَم ػلیِ السالم ًاام باطز ٍ   

.ها  وی قیل  ى ضا بیاى ًوَزین
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از  سنت کشفمراحل 
طریق ارتکاز یا 

سیره

به کمک استقراءاز طریق تحلیلاحراز ارتکاز یا سیره

به کمک استقراءاز طریق تحلیلتعیین نوع 

احراز اتصال به زمان 
معصوم ع

عقال

ارتکاز
صرف احراز عقالیی 

بودن 

سیره

احراز عقالیی بودن 

احراز زمینه تحقق 
سیره

متشرعه

از طریق نقل

از راه شواهد روایی 
یا تاریخی

احراز موافقت 
معصوم ع
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از  سنت کشفمراحل 
طریق ارتکاز یا 

سیره

احراز اتصال به زمان 
معصوم ع

عقال

ارتکاز
صرف احراز عقالیی 

بودن 

سیره

احراز عقالیی بودن 

احراز زمینه تحقق 
سیره

متشرعه

از طریق نقل

از راه شواهد روایی 
یا تاریخی

احراز موافقت 
معصوم ع
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روش نقلی: سومفصل 
ی قاط ى ٍ ساٌت ٍ    بِ ش ط است  ِ ایي هَضز ذااضد اظ زایاطُ  الظم •

یؼٌی اگطچِ یک سیطُ یاا اضرکااظ زض بؼضای    . اوواع ٍ شْطت است
. حاالت  اشف سٌت است؛ اها سیطُ ٍ اضرکاظ با سٌت رفاٍت زاضز
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روش نقلی: سومفصل 
قیل اظ  شف سٌت اظ عطیق سایطُ ٍ  : ذَاّین بگَیین زض ایٌجا هیها •

رَاى با استفازُ اظ ضٍن ًقلی بِ ٍوَز سیطُ یا اضرکااظی   اضرکاظ، هی
. زض ظهاى گصشتِ پی بطز
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روش نقلی: سومفصل 
ٍقتی احطاظ  طزین  ِ اٍالً سیطُ ٍ اضرکاظی زض ظهاى هؼظَم ػلیِ بلِ •

ی  ًْا هَضز ضزع قاطاض ًگطفتاِ،    السالم ٍوَز زاشتِ ٍ حاًیاً اظ ًاحیِ
یابین  ِ ایي سیطُ یا اضرکاظ هَضز قیَل  ًْا بَزُ است ٍ باسیي   زضهی

بٌابطایي بحج احطاظ ٍوَز یک سایطُ  .  ٌین ٍسیلِ سٌتی ضا  شف هی
یا اضرکاظ زض ظهاى گصشتِ قیل اظ بحج  شف سٌت اظ عطیق سیطُ یا 

.اضرکاظ هغطح است
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نقلیضباهت علن اصول به علن تاریخ در روش 
راضید اظ وولِ ػلَهی است  ِ زض  ًْا با ضٍن ًقلی بِ پژٍّش ػلن •

شَز ٍ ػلن اطَل اظ ایي وْت شاییِ باِ ػلان     ٍ رحقیق پطزاذتِ هی
. راضید است
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نقلیضباهت علن اصول به علن تاریخ در روش 
ها اظ ػلن راضید، غیط اظ ططف راضید ًگااضی اسات  اِ زض    هقظَز •

زض  ى ظهاى هَضذاى فقظ بِ حیت حَازث . گصشتِ ٍوَز زاشتِ است
. پطزاذتٌس راضیری هی

ػلن راضید اضافِ بط راضید ًگاضی بِ اضظیاابی ٍ ًقاس اساٌاز    اهطٍظُ •
پطزاظز، ٍ اظ ایاي وْات    راضیری گصشتِ ٍ بطضسی ٍ باظساظی  ى هی

شاَز، ّاط چٌاس     ّای  ْي هحسَ  ًوای  زاًشی است  ِ وعٍ زاًش
.اطل راضید ًگاضی اهط  ٌْی است
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نقلیضباهت علن اصول به علن تاریخ در روش 
ضٍز ٍ باِ  ى    ِ زض ػلن راضید بطای بطضسی اسٌاز بِ  اض های ضٍشی •

ّا پیش زض ػلان اطاَل باا     گَیین، اظ قطى ضٍن ًقلی یا راضیری هی
.زقت فطاٍاى هَضز استفازُ قطاض گطفتِ است

اها بطای ایي  ِ بفْوین ػلن اطَل زض  جا بِ ػلن راضید شییِ است،  •
:بایس بِ ػٌَاى هقسهِ بِ هغلب ظیط رَوِ  ٌین
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نقلیضباهت علن اصول به علن تاریخ در روش 
ضًٍاس، باِ زٍ    اسٌازی ضا  ِ بطای باظساظی راضید بِ  اض هیهَضذاى •

: ٌٌس زستِ رقسین هی
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نقلیضباهت علن اصول به علن تاریخ در روش 
ِ    هٌغقِ: اسٌاز هازی. 1• ی رااضیری زض  ى ارفاا     ای  اِ یاک حازحا

ّا ٍ ابعاضی  ِ اظ گصشتگاى باقی هاًسُ، ّوگی وعٍ  افتازُ، ساذتواى
. اسٌاز هازی ّستٌس
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نقلیضباهت علن اصول به علن تاریخ در روش 
هحل اُحُس ٍ  َّی  ِ بِ ّویي ًام زض  ًجا ٍوَز زاضز، یکای اظ  هخالً •

رَاًاس باِ طاحت ٍ     هساضک هازی بطای یک هَضخ است  ِ با  ى هی
سقن اعالػات زازُ شسُ اظ وٌگ اُحُس  اِ ذااضد اظ هسیٌاِ ضخ زاز،    

. بپطزاظز
رَاًاس زضیاباس  اِ  یاا  ى      با بطضسی وغطافیای هحل اُحُس های هَضخ •

رَاًس بِ  ى گًَِ  ِ ًقل شسُ زض  ى هحل ارفا  افتازُ باشس  وٌگ هی
یا ذیط؟ ّوچٌیي ابعاضّای باقی هاًسُ اظ گصشتِ هخال شوشایط، ظضُ،   

اظ وولِ ٍسایلی است  ِ بطای باظساظی حَازث گصشاتِ،  ...  َظُ ٍ
. ٌس هَضخ ضا یاضی هی
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نقلیضباهت علن اصول به علن تاریخ در روش 
گیطز ٍ  ًْا  ی اطَلی ٍ فقیِ قطاض ًوی زستِ اظ اسٌاز هَضز استفازُایي •

.اطالً بِ ایي ًَع اسٌاز  اضی ًساضًس
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نقلیضباهت علن اصول به علن تاریخ در روش 
ی  اسٌاز ًفساًی اسٌازی ّستٌس  ِ بِ ًحَی اًسیشِ: اسٌاز ًفساًی. 2•

بشط، فکط ٍ ذالقیت اٍ زض  ًْا ٍوَز زاضز ٍ زض ٍاقغ بیاى هغالیی اظ 
.سَی بشط ّستٌس
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نقلیضباهت علن اصول به علن تاریخ در روش 
 لواات ٍ  . رطیي هظسا  اسٌاز ًفساًی، اساٌاز هکتاَ  اسات    ٍاض •

ی راضیری ًَشتِ شاسُ ٍ یاا بیااًگط     هغالیی  ِ زض هَضز یک حازحِ
، اساٌاز هکتاَ  باِ    ...ّای یک شرض اسات ٍ یاا   ػیاضاری اظ گفتِ

.  یٌس حسا  هی
الیتِ زض  ٌاض  ًْا ّط ًَع سٌسی  ِ باِ ًاَػی رفکاط ٍ اًسیشاِ ضا     ٍ •

زٌّس هخل یک راابلَی ًقاشای، هؼوااضی یاک سااذتواى،       اًتقال هی
   ٍ ی  زض ظهاطُ ... ٌّطی  ِ زض ساذت اشیاء هخل  َظُ باِ  ااض ضفتاِ 

.گیطًس اسٌاز ًفساًی قطاض هی
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نقلیضباهت علن اصول به علن تاریخ در روش 

راطیي  ًْاا ّوایي الفااػ ٍ  لواات      بحج اسٌاز ًفساًی  ِ هْان زض •
ها زض ػلن . شًَس ّستٌس، ػلن اطَل با راضید بسیاض بِ ّن ًعزیک هی

اطَل ضٍن ًقلی یا راضیری ضا زض ّویي اساٌاز هکتاَ  یاا هٌقاَل     
بطین  ِ اظ قییل اساٌاز ًفسااًی زض ػلان رااضید      بِ  اض هی( شفاّی)

.است
بِ زلیل ایي  ِ زض ایاي ضٍن، اساٌاز هاَضز ًقاس ٍ بطضسای قاطاض       . •

. گَیٌس گیطًس، بِ ایي ضٍن، اًتقاز یا ضٍن ًقازی ًیع هی هی
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نفسانیبررسی اسناد 
بررسی اسناد نفسانی•
.زض بطضسی اسٌاز ًفساًی چٌس بحج هغطح است•
اسٌازبطضسی طسٍض . أ•
اسٌاز( زاللی)بطضسی هحتَایی .  •
بطضسی اسٌاز زض  ٌاض اسٌاز زیگط. د•
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بررسی صذور اسناد. أ
اسنادبررسی صذور . أ•
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بررسی صذور اسناد. أ
ّایی  ِ زض اساتفازُ اظ اساٌاز هغاطح اسات، ساٌسیت       اظ بحجیکی •

ذَاّس  زض ایي بطضسی یک هَضخ یا یک اطَلی هی. زاشتي  ًْا است
زٌّس، ٍاقؼاً گفتِ است  بساًس  یا هغلیی ضا  ِ بِ یک شرض ًسیت هی

؟یا ذیط
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بررسی صذور اسناد. أ
 ًچِ ها زض ػلن اطَل ٍ زض ػلن فقاِ ضاواغ باِ اساٌاز ضٍایاات ٍ       •

زّین، ّویي اضظیابی سٌسی  ًْا  هٌقَالت ٍ حتی ذَز  قط ى اًجام هی
.است

الیتِ قط ى بِ زلیل ایي  ِ ًقلش هتَارط است، چٌساى هَضز بحج قطاض  •
ی سابق بِ ًحَی اظ اًحا یک اضظیاابی   گیطز؛ اها زض ٍاقغ زض ضریِ ًوی

. پصیطز سٌسی زض  ى ّن طَضت هی
بِ طَضت ذاص زض بحج ضٍایات  اِ باِ ٍیاژُ هاَضز رَواِ       ٍلی •

ّا ٍ فقْا اسات، اضظیاابی یاک ساٌس باِ راأهیي ساٌسیت  ى         اطَلی
.گطزز بطهی
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بررسی صذور اسناد. أ
رأهیي سٌسیت یک سٌس زض رااضید، هاَضخ بایاس  ى ساٌس ضا باِ      زض •

زض . ای اضظیابی  ٌس  ِ ًْایتاً اعویٌاى بِ ساٌسیت  ى پیاسا  ٌاس    گًَِ
حالی  ِ زض ػلن اطاَل زض بحاج حجیات ذیاط ٍاحاس، الاقال زض       

شاَز  اِ باا  ى     ی ًقل سٌت، هؼیاضی بطای سٌسیت هغطح های  حَظُ
.شًَس هؼیاض، اطَلی ٍ فقیِ اظ ضطٍضت زستیابی بِ اعویٌاى فاضؽ هی
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بررسی صذور اسناد. أ
شَز  ِ ٍقتی ذیطی رَساظ یاک شارض هاَضز      زض  ًجا گفتِ هی •

اػتوازی ًقل شَز، اظ لحاػ هؼیاضّای شطػی بطای احیات حکن هَضز 
. ًظط  افی است

ّویي زلیل زض ػلن فقِ یا اطَل ضطٍضت زستیابی باِ اعویٌااى ضا   بِ •
گَیین بطای استٌاز بِ ساري    ٌین ٍ هی زض هَضز سٌت هؼوَالً ًفی هی

هؼظَم ػلیِ السالم الظم ًیست اعویٌاى بِ طاسٍض چٌایي سارٌی اظ    
هؼظَم ػلیِ السالم پیسا  ٌین، بلکِ  افی است شرض یاا اشراطای   

اًس، هَضز اػتواز ٍ اعویٌااى    ِ ایي سري ضا ًقل  طزُ ٍ بِ ها ضساًسُ
.باشٌس
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بررسی صذور اسناد. أ
ّا ّستٌس  ساًی  ِ زض بحج ذیاط ٍاحاس،    زض بیي فقْا ٍ اطَلیالیتِ •

زاًٌس، بلکِ هَحَقیت طسٍض ضا هؼیاض قاطاض   هؼیاض ضا ٍحاقت ضاٍی ًوی
گَیٌس فقیِ بایس اعویٌاى پیسا  ٌس  ِ چٌایي ضٍایتای     ًْا هی. زٌّس هی

.طازض شسُ است؛ یؼٌی فقیِ بایس ٍحَ  بِ طسٍض زاشتِ باشس
اگط  سی چٌیي هیٌایی ضا بپصیطز، اظ ایي وْت فقِ ٍ اطَل ٍ راضید  •

ظیطا ّواى عَض  ِ گفتین زض ػلن .  اهالً بِ یکسیگط شییِ ذَاٌّس شس
راضید، هؼیاض سٌسیت یک سٌس، ٍحَ  هَضخ بِ طسٍض چٌیي ساٌسی  

.است



48

بررسی صذور اسناد. أ
ّاایی  اِ    ایي ًکتِ ّن بایس رَوِ زاشتِ باشین  ِ فقْاا ٍ اطاَلی  بِ •

 ٌٌس، هؼوَالً ٍحاقات ضاٍی ضا یکای اظ    هَحَقیت طسٍض ضا هغطح هی
زض ًظاط  ًااى یکای اظ    . ًوایٌاس  ػَاهل هَحَقیت طسٍض هؼطفای های  

ی  ى باِ طاسٍض یاک ضٍایات اعویٌااى پیاسا        ػَاهلی  ِ بِ ٍاسغِ
.  ٌین، ایي است  ِ ضاٍی شرض هَضز اػتوازی باشس هی
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بررسی صذور اسناد. أ

. هَحَقیت طسٍض فقظ هٌحظط زض ایي ًیست  ِ ضاٍی حقاِ باشاس  اها •
هوکي است ضاٍی یک ضٍایت حقِ ًیاشس یاا ٍحااقتش احاطاظ ًشاسُ     
باشس، اها ها بِ زلیل ػول اطحا  یا  خاطت ًقال ضٍایات زض  تاب     

.بِ طسٍض ضٍایت ٍحَ  پیسا  ٌین... هرتلف ٍ یا
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بررسی صذور اسناد. أ
گَیٌس بایس   ى سَ،  ًْا  ِ قایل بِ هؼیاض ٍحاقت ضاٍی ّستٌس ٍ هیاظ •

ضاٍی حقِ باشس را بتَاًین بِ ذیط ػول  ٌین، ٍحاَ  باِ طاسٍض یاک     
پصیطًس  اِ   یؼٌی هی.  ٌٌس ضٍایت ضا بطای حجت  ى ضٍایت اًکاض ًوی

اگط شرظی بِ طسٍض یک ضٍایات اعویٌااى پیاسا  ٌاس،  ى ضٍایات      
 ٌاین  اِ    ظیطا زض بحج اعویٌاى بط ایي ًکتِ رأ یاس های  . حجت است

.اعویٌاى هغلقا حجت است
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بررسی صذور اسناد. أ
بٌابطایي اگط فقیِ اعویٌاى پیسا  ٌس  ِ ضٍایتی اظ اهاام طااز  ػلیاِ     •

السالم طازض شسُ است،  ى ضٍایت بطای ٍی حجات اسات؛ اگطچاِ    
هوکي است ضٍایت اظ عطیق ضاٍیاى غیط حقِ یا ضاٍیاًی  ِ ٍحاقتشااى  

. هحطظ ًیست، ًقل شسُ باشس
زاًٌاس، الظم   زض ًظط ایٌاى یؼٌی ایٌْا  ِ هؼیاض ضا ٍحاقت ضاٍی های اها •

ّویي هقساض  ِ ضاٍیاى یک ضٍایات  . ًیست ٍحَ  بِ طسٍض پیسا  ٌین
حقِ ّستٌس،  ى ضٍایت بطای ها حجت است؛ اگطچِ اعویٌاى بِ طسٍض 

.ضٍایت ًساشتِ باشین
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بررسی صذور اسناد. أ
است وایگاُ بحج اظ هؼیاض حجیت یک ضٍایت زض ذَز ػلان  بسیْی •

اطَل است ٍ ها فقظ زض ایٌجا اظ هٌظاط ضٍن شٌاسای باِ  ى ًگااُ     
ای اظ   ًچِ زض ایٌجا اّویت زاضز ایي است  ِ اطَلی زض پاضُ.  ٌین هی

هیاحج بِ ذظاَص  ًجاا  اِ اظ عطیاق ساٌت باِ احیاات هغلیای         
گیطز ٍ زض ایي عطیق، بطضسی اسٌاز  پطزاظز، اظ ضٍن ًقلی بْطُ هی هی

. یکی اظ  اضّای هْن است
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بررسی صذور اسناد. أ
ی هسضک اطاَلی   عَض هخال بطای احیات حجیت استظحا ، ػوسُبِ •

برشای اظ  ااض   . ضٍایاری است  ِ زض ایاي هساألِ ٍاضز شاسُ اسات    
ّویي عَض زض بحاج بطاتات   . اطَلی، اضظیابی سٌس ایي ضٍایات است

ػقلی اطَلی بایس بِ اضظیابی ضٍایاری بپطزاظز  ِ زض ایاي ظهیٌاِ ٍاضز   
ّا  زض بحج احتیاط شطػی ٍ احتیاط ػقلی ًیع  ِ اذیاضی. شسُ است

ّاای   باشٌس، یکی اظ بحاج  ّا هٌکط  ى هی قایل بِ  ى ّستٌس ٍاطَلی
.هغطح، اضظیابی سٌس ضٍایات هَضز روسک است
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بررسی صذور اسناد. أ
ّا زض بحج سٌت بِ اضظیابی اسٌاز  گَیین اطَلی است ٍقتی هیٍاض  •

ّواى عَض . پطزاظًس، هقظَزهاى بحج اظ حجیت ذَز سٌت ًیست هی
 ِ قیالً ّن گفتین بحج اظ حجیت ذَز  سٌت ا یؼٌی حجیت قَل یاا   
فؼل یا رقطیط هؼظَم ػلیِ السالم ا یک بحج اطاَلی ًیسات، بلکاِ     
یک بحج  الهی است ٍ اگط احیاًاً زض اطَل هغطح شسُ اظ هیاحاج  

بلِ بحج اظ حجیت ذیط ٍاحس  اِ ًقال ساٌت    . استغطازی بَزُ است
. یس است یک بحج اطَلی بِ شواض هی
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بررسی صذور اسناد. أ
عذم ارزیابی سنذی در هتون یقینی•
اضظیابی سٌسی زض اطَل زض وایی هغطح است  ِ ساٌس یقیٌای   بحج •

اظ . پاطزاظز  اگط سٌسی یقیٌی باشس، اطَلی بِ اضظیابی  ى ًوای . ًیاشس
ِ  ایي ضٍ، ّیچ اطَلی ی ضٍایای ا رْاصیب،     ای زض استٌاز بِ  تب اضبؼا

استیظاض، هي الیحضطُ الفقیِ ٍ  افی ا  اِ ّوگای هتَارطًاس، بحاج      
سٌسی ًساضز ٍ اگط احیاًاً اسٌازی بِ ایي  تب ّسات، طاطفاً ریط ای    

ّا شٌاذتِ شاسُ   زض ٍاقغ ایي  تب اظ گصشتِ بیي فقْا ٍ اطَلی. است
ٍ ّویي، زلیل هتَارط بَزى  ًْا ٍ زض . اًس بَزًس ٍ زست بِ زست گشتِ
.ًتیجِ یقیٌی بَزى  ًْا است
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بررسی صذور اسناد. أ
عَض  ِ  وی قیل اشاضُ  طزین، ػلت ػسم اضظیابی سٌسی قط ى ّواى •

قط ًی  ِ اهطٍظ زض اذتیاض ها است، ّواى قط ًای  . ًیع رَارط  ى است
است  ِ زض ظهاى پیاهیط طلی اهلل ػلیِ ٍ لِ بط حضطت ًااظل شاس ٍ   
رَسظ  ت ا  بِ ضشتِ رحطیط زض هس ٍ با ّسایت ذَز پیاهیط طالی اهلل  

.ػلیِ ٍ لِ ووغ  ٍضی ٍ رسٍیي شس ٍ ًسل بِ ًسل هٌتقل گطزیس


