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Abstract   

There are different opinions about the intellectual disposition of Fāḍil Tūnī; he has been considered a jurist 

and fundamentalist, or a fair traditionist. The disagreement mainly originates from his legal pronouncements 

and views on the exoteric meaning of the Quran, authority of the traditions, Usūl al-Fiqh (fundamentals of 

jurisprudence), and Rijāl. In this study, the space in which Fāḍil Tūnī lived, was analyzed. According to the 

results, after revealing the weak points of Ḥillah school's jurisprudence model in the works of Muḥaqiq 

Ardabīlī's intellectual circle, several alternative models were proposed by 11th-century scholars, including 

Muḥammad Amīn Istarābādī whose theory accepted by Imāmīyyah scholars. As a replacement for this model 

in accepting the narrations, Faḍil Tūnī, another scholar, redesigned Muḥaqiq Ḥillī's view in al-Muʿtabar. He 

considered the Solitary Hadith as authoritative. Also, it is allowable, in his opinion, to act according to the 

Four Shiʿa Books if there is no Opponent Hadith and they aren't contrary to a famous tradition. So, despite 

Istarābādī, he considered Rijāl science practical, but only when there is a conflict between the hadiths. 

However, Faḍil Tūnī's validation model of the narrations wasn't accepted by the scientific community 

because his action was a belated attempt; the book al-Fawāʾid al-Madanīyyah had spread among Imāmiyyah 

and gained relative acceptance. Moreover, regarding the theory of authenticity of the isnad, the revealed 

inefficiency had caused the scientific community of Imāmiyyah to be satisfied only with a scientific 

revolution. 
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 تحلیل الگوی مواجهه فاضل تونی با سنت

 دکتر حامد مصطفوی فرد )نويسنده مسئول(
 عصر )عج( رفسنجاناستادیار دانشگاه ولی

h.mostafavifard@vru.ac.irEmail:  
 دکتر حسن زرنوشه فراهانی

 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  
 چکیده

دربارٔه مشرب فکری فاضل توننی اتوت ا اسوتر برتوی وی را ات مجتهودان و عاصوای ا ونلی و برتوی در شوصار 
اند. ریشٔه این اتت ا نیز عصدتًا به فتاوا و ننع رویکورد  راجوب بوه هوناتر ،تواب  وردهاتباریان منصف به شصار آ

گردد. نگارنده با تحایل فضای تیسِت فاضل تننی نشان داده است حجیت روایات  عام ا نل فقه و عام رجال بر می
توای متعودِد اوی  الگن،ه با آشکارشدن نقاط ضعف الگنی فقاتت مکتب حاوه در آاوار حاقؤه فکوری محقوب اردبی

جایگزینی تنسط عالصان سدٔه یاتدتم مطرح شد ،ه البته ات میان آنان نظریٔه محصدامین اسوترآبادی تنانسوت در میوان 
عالصان امامیه مقبنلیت یابد. فاضل تننی برای جایگزینی با الگنی حاقٔه فکری محقب اردبیای در پذیر  روایات  بوه 

پرداتت. وی تبر واحد را حجت و عصل به اتبار ،تب اربعه را در  ونرت  المعتبر باتطراحی دیدگاه محقب حای در
داند  لذا )برت ِا استرآبادی( عام رجال را ،ارآمد اما نیات نداشتن مشهنر جایز مینبندن روایتی معارض و مخالفت

سنی فاضل توننی بوا اسوتقبال داند. البته الگنی اعتبارسنجی روایات ات به آن را منحصر در فرض تعارض روایات می
در بوین امامیوه انتشوار یافتوه و  الفوائد االم یةد رو نشدر چرا،ه عصاکرد او ت شی دیرتنگام بوند و جامعٔه عاصی روبه

مقبنلیتی نسبی ،سب ،رده بند و نیز آشکارشدن نا،ارآمدی نظریٔه ا الت سند سبب شده بند تا جامعٔه عاصِی امامیوه 
 را برنتابد.  چیزی جز انق بی عاصی

فاضل تننی  محقب اردبیای  محقب حای  محصدامین استرآبادی  تبر واحد  النافیو  فوی ا ونل  :واژگان کلیدی
 الفقه. 
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 مقدمه

الوافةد افد امشهنر به فاضل تننی  تألیف ،تواب ق(  2902)ممحصد تننی ُبْشُروی تراسانی بنعبدالاه
وشش سال بعد ات (  یعنی بیست50/91د )آقابزرگ طهرانی  تجری به پایان بر 9501را در سال  اصولاالفقه

وفات استرآبادی. وی در این ،تاب به جدال با جریانی پرداتت ،ه محصدامین استرآبادی آغواتگر آن بوند و 
لذا بعد ات حص ت شدید استرآبادی به اجتهاد و ا نل فقه  نقشی عظیم در ابقای حیات این عام داشوت و 

رو به رد اتوم آرای ضود عاوم ا ونل به مناقشات معارضان این عام پاسخ دتد و اتاینسعی داشته است تا 
نیات به عام ا نل  حرموت اجتهواد و... . پرداتته استر مثل قنل به قطعیت اتبار ،تب اربعه  قنل به عدم

دودی بوا وی ،ندر اما در ندای باتگشت به سنت تا حالبته مخالفت استرآبادی با اجتهاد را شدیدًا تخطئه می
 ،ند و تصین امر سبب شده است تا دربارۀ گرایش وی اتت ا شند. تصراتی می

( و برتی 1/991ر ،حاله  99/911اند ،ه وی ات مجتهدان و عاصای ا نلی است )سبحانی  برتی قائل
داننود و ( نیوز او را ات فقهوای اتبواری )اتبواری منصوف( می1/19ر اموین  9/911)منسنی تنانسواری  

سن معتقد اسوت ،وه گرددر تیرا ایشان ات یک گننه ،ه بیان شد  ریشۀ این اتت ا به فتاوای وی بر میانتص
تونان چنوین ،سوی را برای استنباط احکام شرعی به عام ا نل  عام رجال و احنال روات نیات داریم و نصی

مثال  در م تمۀ بین تر برای اتباری دانستر اما ات سنی دیگر  برتی ات آرای وی منافب نظر اتباریان اس
حکم عقل و شرع تأمل دارد  مفهنم مخالف  غایوت  شورط  و وف و عودد را در احکوام شورعی حجوت 

 داند و... . داند  با حجیت استصحاب مخالف است  تقاید،ردن ات میت را جایز مینصی
ص و مستقل بنده اسوت دتد ،ه وی فردی ا نلی با مشربی تاتا نشان میاما برآورد ،ای این رویکرد

گری داشوته  در بسویاری ات شده و ترچنود تصایول بوه اتبواری،ه در برتی ات منارد به اتباریان نزدیک می
داند  تقسیم چهارگانٔه اتبوار فتاوای تند با اتباریان مخالفت ،رده استر برای نصننه  اجصاع را حجت می

داند  احادیث ،تب اربعه تنهایی حجت میآن را بهبه  حیح  مناب  حسن و ضعیف را قبنل دارد  هناتر قر
داند )برت ا بیشتر اتباریان ،ه آن داند  نصات جصعه را در تمان غیبت ،بری حرام میالصدور نصیرا قطعی

 (. 951ننیسد و... )بهشتی  ای نیز در این تمینه میدانند( و رسالهرا واجب می
 ترسیم فضای عصر حیات علمی فاضل تونی .1

ضل تننی را باید شخصیتی مستقل دانست ،ه تصچنن دیگور عالصوانی مثول شنشوتری  میرتامحصود فا
ریزی مدلی جایگزین برای شینۀ فقاتوت حاقؤه فکوری دنبال طرحاسترآبادی  محصدامین استرآبادی و... به

گور ایشوان را شده تنسط وی )،ه در ادامه تناتد آمود(  حتوی ابه مدل ارائهرود و باتنجهمحقب اردبیای می
رغم اینکوه ایم. پیروان مکتوب اجتهواد بوهحاقۀ واسطۀ بین اتباریان و ا نلیان بنایم  سخنی به گزاا نگفته



 901 ،  شمارة پیاپی2، شماره چهارمنشريه علوم قرآن و حديث، سال پنجاه و / 101

 

عننان معیار پذیر  روایت قرار دادند  اما با طرح تصهیداتی سعی ،ردند تا لبوا   وحت بور تون سند را به
)بر طبب ا ط حشان( را در شوصار روایوات  اتبار غیر حیح بپنشانند و لذا بسیاری ات روایات غیر حیح

ر شوهید 5/11اند ات: قاعدۀ تسامح در ادلۀ سونن )شوهید اول  تا عبارتمعتبر قرار دادند. مهصترین این ابزار
مد اک ار منسونی عوامای  5/055و  99/580ر مقود  اردبیاوی  1/51ر فاضل مقداد  11  الرعای اانی  

ر شوهید اول  9/11و  9/511  منتهد االملبد جبار )ع موه حاوی  (  نظریۀ ان5/581و  9/951  االحکام
ر محقوب ،ر،وی  991و  101  المقتصدرفهود حاوی  ر ابن9/111و  9/080و  9/015ر فاضل مقداد  9/11

)ع موه حاوی   9(  نظریوۀ ا وحاب اجصواع9/581و  9/101و  9/910و  9/919و  9/191  المقاص  جامع
و  95/11و  0/110  مسدال ااالفهددامر شووهیداانی  1/19و  1/115و  1/910و  1/911  مختبد االیدةع 

(  نظریۀ مشایخ اقات 9/181  یهای االمرامر منسنی عامای  9/90  منتق االجمانشهید اانی  ر ابن95/195
ر حاووی  1/05و  0/915و  8/111  الیددةع  مختبدد ر ع مووه حاووی  9/111ر آبووی  581طوواوو   )ابن

  المهدب االبداک فهد حای  ر ابن9/951و  9/591و  9/591و  1/11و  5/115و  9/11ر شهید اول  1/915
عقیول ابی( و ابن5/1(  حجیت مراسیل شیخ طنسوی )فاضول مقوداد  1/11  کسائلر محقب ،ر،ی  9/11

  مختبد االیدةع ( و شیخ  دوق )ع مه حاوی  1/511جنید )شهید اول  ( و ابن9/011عصانی )تصان  
 ( و... . 5/910

توا بوه مورور تموان و تنسوط حاقوۀ واپسوین مکتوب حاوه )محقوب اردبیاوی و یاری ات ایون ابزاراما بس
شهید اانی  تای اجصاع را ات اعتبار ساقط دانستند )ابنشاگردانش( ،نار گذاشته شدند. اینان بسیاری ات ادعا

طنر مطاوب سیل را به(ر مرا9/511  المرام یهای ر منسنی عامای  9/951و  9/951  معالماال ین؛اقسماالفقه
ر تصون  591  معالماال ین؛اقسمااصولاالفقهشهید اانی  عصیر( حجت ندانستند )ابنابی)حتی مراسیل ابن

  المدرام یهاید ر تصون  5/115و  5/81  االحکام م اک ر منسنی عامای  9/951  معالماال ین؛اقسماالفقه
تنسط محقوب اردبیاوی  5بریت و منتنیت شهرت(( و مهصتر ات تصه  نظریۀ انجبار/انکسار )جا5/8و  5/11
  معالماال ین؛اقسماالفقهشهید اانی  (   احب معالم )ابن9/151و  5/911و  5/81و  5/551و  9/510)

                                                 
ای آن را در آاوار رجوالی و فقهوی توند مطورح ،ورد قاعدۀ ا حاب اجصاع بعد ات شیخ طنسی مهجنر شد و در ،تب فقهی ات آن تبری نبند تا اینکه ع مه ح .9

داند  تیورا اجصواع حجتوی بکیر( و آن را دال بر تنایب ا حاب اجصاع میبنعثصان و عبدالاهبنو آن تم دربارۀ ابان خالص ااالقوالو  مختب االیةع )تصن ًا در 
 (.1/115  الیةع  مختب قاطب است و نقل آن نیز با تبرواحد حجت است )ع مه حای  

ر 5/235ک: نوائینی  نوید روایت ضعیف( و شهرت فتونایی )ؤسه ننع شهرت وجند دارد: شهرت روایی  شهرت عصای )شهرت در استناد و عصل( )شهرت م .5
ند ،ه عصل مشهنر )فقهای قبل ات معتقد فقها مشهنرمنظنر ات شهرت در اینجا شهرت عصای است و  .(5/280  صولدکاساتاف اعبمااالار تنیی 5/00عراقی  

گننوه  عصل ،ردر تصان روایتتنان به آن انجبار( و می ۀ،ند )نظریران میآن ضعیف است )شهرت عصای(  ضعف سند را جب سندشیخ طنسی( بر طبب روایتی ،ه 
بوه  واونقتبور  اطصینوان و  حجیتانکسار(ر تیرا م ک  ۀد )نظریشنب ضعف آن میسبباشد    حیح،ه اعراض عصای مشهنر ات یک روایت  ترچند سند آن 

 .(9/185  فرهنگافقه)تاشصی شاترودی   شند)ع( است ،ه با مطابقت شهرت با آن روایت حا ل میمعصنم دور آن ات 

http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
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اعتنایی بوه شوهرت این بی ( انتقاد شد و9/11  االحکام م اک ( و  احب مدارک )منسنی عامای  9/551
شریعت( سبب شد تا شاتد ههونر مونجی ات آرای شواق فقهوی در )در ،نار اعتقاد راسخ به نظریۀ سصاحت 

 1/518و  1/103جناتر  ) احبگننه منرد انتقاد ا نلیان متأتر تند فقاتت محقب اردبیای باشیم و این
ر وحیووووووود 0/152و  13/220و  13/33و  10/50و  15/225و  81/810و  10/120و  11/88و  0/5و 

 ( قرار گرفت. 105  حاشة امجمعاالفائ ةبهبهانی  
تنانست تبر را تقنیت ،نود را ات ای ،ه می،ردن به نظریۀ انجبار عصً  مهصترین قرینهاین طیف با پشت

تای سندی  بسیاری ات روایات را ،نار گذاشوته تای روتافزون در معیارگیریبین بردند و پیشتر نیز با سخت
کتوب حاوه در ابتودا اتبوار  وحیح را حجوت بندند. مهصترین شاتد این امور تصوین اسوت ،وه پیوروان م

تای در ایون حونته گیریشونیم  سوختتای متأتر مکتب حاه نزدیوک میدانستندر اما ترچه به شاتهمی
دانند  باکه تر تبور تنها اتبار غیر حیح را حجت نصیشند.  احب معالم و  احب مدارک  نهبیشتر می

راویان تصه  امامی فقط به تبر  حیح اع یی )روایتی ،ه دانند و واحد  حیحی را نیز حجت و معتبر نصی
اند ،ه محقب اردبیای برتی گفته(  حتی 100)تنکابنی   ،نند(  استناد و اعتصاد میو معدل به عدلین باشند

   9(.911شصرده است )تبریزی  نیز برای احرات عدالت راوی  تز،یٔه دو عدل را التم می
تنانست بر بسیاری ات اتبار غیرمعتبر لبا  اعتبار بپنشاند ،وه آن را ر میبا چنین رویکردی نظریۀ انجبا

تعبیر وحیود بهبهوانی فقاتوت و گننوه بوهپشتنانه ماند و ایننیز طرد ،ردند و عصً  بسیاری ات احکام دین بی
تن ( و با بسو551  الحائری  الفوائ فتاوای  احب معالم و  احب مدارک دچار تال شد )وحید بهبهانی  

(. 119  االصدولة  الرسائلگاتشان تصسک به ا ل )ا ال  العدم( شد )تصن  باب ابنت فقه  مهصترین تکیه
تا ،ه دل در گرِو سیرۀ ساف  الح دارند  نتایج این رویکرد را برنتابنود طبیعی است ،ه در این فضا اتباری

گرفتن ات سیرۀ عصاوی و کرد ع وه بر فا اهو در برابر این رویکرد قیام ،نند  تصن ًا اینکه با اتخاق این روی
،ه محود  نونری تصوریح ،ورده فتاوای فقهی پیشینیان  بخش اعظم سنت ،نار گذاشته تناتد شد. چنان

تای سندی  بیش ات نیصی ات روایات ،افی  ضعیف و غیرقابل عصول تناتود بوند و است بر اسا  ارتیابی
 (. 1/050مشهنر است )ننری  رو  جبران ضعف سند با عصل حل پیشتنها راه

،ید بسیار بور روی معیار توای سوندی  روایوات غیر وحیح )طبوب بنابراین  در درون مکتب حاه با تأ
ا ط ح متأتران( و حتی گاه روایات غیر حیح اع ئی ،نار گذاشته شد. طبیعی اسوت ،وه ایون رویکورد 

                                                 
( 551 قسدمااصدولاالفقده ا؛معالماالد ینر تصن  9/55  منتق االجماناانی ) ( و فرتند شهید905  معاکجااالصولالبته نگارنده نیز فقط در آاار محقب حای ) .9

عننان  احبان این رویکرد یاد ،رده است. لذا چنین اتهامی حداقل به محقب دو به ( نیز ات این111استرآبادی ) ،هچنانتصریح به اعتبار شهادت عدلین را یافته  
 (.95/18اردبیای  مقد  : کندرست نیست ) اردبیای قطعاً 
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و درنتیجوه اتوت ل در  (105  لفائ ةحاشة امجمعاا)وحید بهبهانی  باعث بستن باب بخش مهصی ات فقه 
(ر 119  االصدولة  الرسدائلفقه شند و مجتهدان مجبنرند تا این تأل را با رجنع به ا ول پور ،ننود )تصون  

محقب اردبیای فقیهی است ،ه در رجوال حودیث بویش ات پیشوینیان تونیش دقوت و تأمول  تصن ًا اینکه
 الّاه قهبایی )ماتجصاه عنای  اندرحب مصنفات رجالی،ند و شاگردان وی نیز جزء رجالیان مشهنر و  امی

الاووه تفرشووی )م میرفیض ( 9558(  میرتامحصوود اسووترآبادی )م 9559(  موونال عبدالاووه تسووتری )م 99قوورن
توا در فقاتوت محقوب اردبیاوی و شواگردانش روست ،وه ایون ویژگی(ر اتاین551الاه  ( و... )حب9550

ای ات مسوایل آن  ،ارگیری رو  عقاوی و فاسوفی در اابوات پوارهفقه و بهبرجسته شد: اتتصام به عام ا نل 
توا و آرای مشوهنر یوا مسوّام فقهوای ،ردن دایرۀ حجیت تبر واحد  تردید در ارت  بسیاری ات اجصاعتنگ

تا به شینۀ عقای  تکیه بور قناعود فقهوی و فاسوفی در اسوتدالل فقهوی  گسوتر  تکیوه بور پیشین و نقد آن
توا )تیورا االحکام یا سنت قطعی وجند دارد و استخراج فتنا بور اسوا  آن قاتی ،ه در آیاتعصنمات و اط

توا گیری در تنایب رجال اسوناد آنروایاتی ،ه مخصص یا مقید این عصنم و اط قات بندند  درنتیجٔه سخت
 (. 15  فقهااهلابةت،نار گذاشته شدند( )تاشصی شاترودی  

گیرد و حتی ا نلیانی ،ه بعد حاه منرد انتقاد عالصان اعصار بعد قرار می گننه الگنی فقاتِت مکتباین
تا نبندند. در این میان  فاضول توننی عوالصی دتندۀ راه آنات محقب اردبیای و شاگردانش آمدند  ترگز ادامه

د بوه دو مرحاؤه ،ند و با اینکه سیرۀ امامیه را دربارۀ مناجهه با اتبار آحااست ،ه نیاِت تمانه را تنب درک می
،ندر اما در مقوام بیوان حجیت تبر واحد( و سیرۀ متأتران )حجیت اتبار آحاد( تقسیم میسیرۀ قدما )عدم

گزیند ،ه مقّر به این مطاب است ،ه تا پیش ات عصر ع مه حای ،سی  راحتًا آن را نظر تند قنلی را بر می
انود )شویخ  ودوق( نیوز در تمورۀ منکوران آن بنده تأیید نکرده و بزرگان متکاصان )سیدمرتضی( و اتباریان

تأایر ات تنجه بوه نیوات (. هاترًا پذیر  حجیت تبر واحد و پیروی ات متأتران در این تمینه  بی901)تننی  
،ه تننی اولین و مهصترین دلیل تند بر پذیر  حجیت اتبار آحاد را قطب بوه بقوای تمانه نبنده استر چنان
،ند ،ه بیشتر اجزا و شرائط و منانب و متعاقات این تکالیف با تبور داند و اقرار میمیتکالیف تا روت قیامت 

گرفتن ات حقایب این امنر اسوت شند و اصرۀ ترک عصل به تبر واحد  قطب به فا اهواحد غیرقطعی اابت می
ا(.  901)تصن  

ههنر محقوب اردبیاوی و  برد ،ه مکتب حاه بابا این مقدمه باید گفت: فاضل تننی در عصری به سر می
ای تستیم ،ه در فاسفۀ عام ات آن با عننان مرحاۀ شاگردانش نا،ارآمدی تند را نشان داد و لذا شاتد مرحاه

تایی را برای جوایگزینی الگونی فقاتوت تای مختافی سعی ،ردند تا مدل،نند و گروهبحران عاصی یاد می
 تای جایگزین را یافت: تنان این مدلعصر  میپیشین پیشنهاد دتند. با بررسی آاار عالصان این 



102 / با سنت یمواجهه فاضل تون یالگو لیتحل؛ یزرنوشه فراهانمصطفوی فرد،                                              

 

دادن رویکرد متکاصان متقدم )شیخ مفید و سیدمرتضی(ر این رویکورد ات طورا مونال عبدالاوه . ادامه9
ق(  ات شاگردان محقب اردبیای مطرح شد و چنان قودرت گرفتوه بوند ،وه مجاسوی اول  2912شنشتری )م

تصامی اتبار را به این دلیل ،ه اتبار آحادند و فقط افادۀ  ،ند ،همعا ر فاضل تننی  ات وجند جریانی یاد می
رفتن قرائن  ایون به اتدستتنجه( ،ه با29/538و  2/12  کوض االمتقةن،نند )مجاسی  ،نند  رد میهن می

ادریس حای شده بند و نا،ارآمدی این الگن پیشتر دامنگیر ابنرو شد ،ه پیشتر جریان با تصان مشکای روبه
 ادریس حای آشکار شده بند. ر فقاتت ابند

)م  دادن رویکرد اتباریان متقدم )،اینی و  دوق(ر آغاتگر این رویکرد میرتامحصد اسوترآبادی. ادامه1
)م  پردات آن نیوز شوواگرد وی  محصودامین اسووترآبادی( و بزرگتورین نظریووه22اسوت )اسووترآبادی   ق(9558
به سیرۀ اتباریان متقدم( تنسط جامعۀ عاصی پذیرفتوه شود و است ،ه ،ایت نظرِی وی )باتگشت  ق(2955

گری به مدت دو قرن بر حیات عاصی امامیه سیطره داشت و بعد ات وی نیز مجاسی اول سعی مکتب اتباری
 تر جانه دتد. گری را مقبنل،رد تا با ایجاد ا  حاتی در آن  جامۀ اعتدال بر آن بپنشاند و اتباری

توای رجوالی توند ر درون مکتب حاهر وقتی حاقۀ متأتر مکتب حاوه بور دقت. ایجاد ا  حات د1
ق( )شویخ 9515گذارد  برتی تصچنن شیخ بهوایی )م افزاید و قرائنی تصچنن شهرت عصای را ،نار میمی

 85ق( )میرداماد  9515( و میرداماد )م 551و  915و  990و  81و  11و  918و  10و  05و 99و  0بهایی  
گیرند تا در برابر رویکرد افراطی  واحب مودارک و ( تصصیم می500و  915و  915و  990و  991و  981و 

  احب معالم در نقد روایات  به باتطراحِی مبانی مکتب حاه بپرداتند و سیرۀ قودمای مکتوب حاوه را پوی
 ای را در پذیر  روایات قائل شنند. گیرند و تنسعه

)اواسوط  الفوائ االم یةد شند به دوران بعد ات نگار  مربنط می. ایجاد اجتهادی اتبارگرار این الگن 1
و قبل ات اینکه الگنی فکری و مبنای نظوری  الفوائ االم یة طیفی ات مجتهدان بعد ات نگار  سدۀ یاتدتم(. 

محصدامین استرآبادی مقبنلیتی عام یابد و در سرتاسر ب د تشیب بسط پیدا ،ند  سعی ،ردند توا بوین مبنوای 
تعبیر دیگر  تم ات سیرۀ عصای قدما پیروی ،نند و تم ات گری و مکتب اجتهاد جصب ،نند و بهاتباریمکتب 

و مبتنی بور الگونی  الم یة  الفوائ تأایر روست ،ه طیفی ات عاصای امامیه تحتمبنای نظری متأترانر اتاین
را در پوذیر  اتبوار قائول شودند.  ایشده ات جانب وی  برتی ات آرای استرآبادی را پذیرفتند و تنسوعهارائه

باتگشت به سنت محکی  ات جانب استرآبادی را مدعایی  ناب دانستند  اما نفی اجتهاد را انکار اینان ندای 
،سانی ،ه این الگنی فکری را پیشه ،ردنود  دو مودل عصوده را ارائوه  ،ردند ،ه تاییدۀ نیات جامعۀ عاصی بند.

گریر اینوان اجتهواد را ات ا ونلیان گرفتنود و گری و اتبواریین ا ونلیای واسطه  بو. ایجاد حاقه9دادند: 
الدین )م تینبنحسونترین افوراِد ایون طیوف  محصدبنگرایانه را ات اتباریان معتدل. شاتصتصای ت نص
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 9/55و  9/0و  9/1ق( )سبزواری  9515( و محقب سبزواری )م 1/15و  9/11و  5/995ق( )عامای  9515
محقوب  . بواتطراحِی نظریوۀ1( تستندر 9/11و  9/11و  5/195و  9/11و  9/55و  9/51و  9/95و  5/919و 

آن را در پیش گرفت و نگارنده در این اار به تبیین این  ق(2902)م  ای است ،ه فاضل تننیحایر این طریقه
 پرداتد. الگنی فاضل تننی در مناجهه با روایات می

 روایات. الگوی فاضل تونی در مواجهه با 2

 . حجیت خبر واحد1. 2
،نود و فاضل تننی سخن تند دربارۀ حجیت تبور واحود را بوا گزارشوی ات سویرۀ متقودمان شوروع می

اند  ا،ثور عاصوای ا ونلی عاصا در حجیت تبر واحد تالی ات قرائن منجب قطب اتت ا ،رده»گنید: می
ادریوس و نیوز براج و ابنتتره  ابن  ابناند ،ه تبر واحد حجت نیستر مثل سیدمرتضیامامیه بر این عقیده

و ، م محقب و نیز ، م شیخ طنسی باکه در بین پیشینیان ع موه   الغةب ابابنیه در ،تابهاتر ات ، م ابن
یابیم و سیدمرتضی اجصاع شیعه بر انکار حجیوت تبور واحود را قائای  ریح به حجیت تبر واحد را نصی

 (. 908« ) ً  فرقی بین این دو قائل نیستادعا ،رده است  تصچنن قیا  و ا
بعد ات این  ایشان دیدگاه مختار تند دربارۀ اتبار آحاد را تصاتنگ با متأتران امامیوه و جصهونر عاموه 

گنید: حب این است ،ه تبر واحد حجت است  تصان گننه ،ه متأتران امامیه و جصهنر عامه داند و میمی
( و 911دانود )تصوان  لبته ایشان تخصیص قرآن به تبر واحد را جوایز نصی(  ا901اند )تصان  اتتیار ،رده

 ،ند:گننه بیان میدالیل تند بر حجیت اتبار آحاد را این
أ. ما به بقای تکالیف تا روت قیامت قطب داریم  تصن ًا به ا نل ضوروری مثول نصوات  ت،وات  روته  

ائط و منانب و متعاقاتشان بوا تبور واحود غیرقطعوی ،ه بیشتر اجزا و شرحج  تجارت  اتدواج و...  درحالی
ای ،ه در  نرت ترک عصل به تبر واحد  قطب به توروج حقوائب ایون امونر ات اینکوه گننهشند  بهاابت می

 گننه باشند  داریم. این
،ردنود  توا ات معا رانشوان بوه اتبوار آحواد عصول میب. ما قطب داریم ،ه ا حاب ائصه)ع( و غیر آن

گاه بندند ای ،ه برای متتبب شکی در این مطاب باقی نصیگننهبه ماند و نیز قطب داریم ،ه ائصه ات این مطاب آ
و اگر عصل به تبر واحد در شریعت مصننع بند  باید به تناتر منب ات عصل به تبر واحد ات جانب ائصه)ع( بوه 

حاد نقل نشوده اسوت  باکوه هواتر رسید  حال اینکه حتی تبر واحدی نیز در منب ات عصل به اتبار آما می
اند و در و اینکه عاصا نیز اتبار آحاد را روایت و تدوین ،رده بسیاری ات اتبار جنات عصل به تبر واحد است

 ،ردند  مؤید این امر است. اند و دربارۀ مقبنل و مردودبندنشان تفحص میتصنص حال روات تنجه داشته
اند  اما برتی به آیاتی تصچنن آیۀ نفر و آیۀ نبأ نیز استدالل ،رده(. البته 901ج. هناتر روایات )تصان  
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 (. 911پذیرد )تصان  فاضل تننی استدالل به این آیات را نصی
،ند ،ه متفاوت ات رویکردی اسوت ،وه مکتوب فاضل تننی برای حجیت تبر واحد شرائطی را بیان می

اند ات: وجند تبر در ،تب در این تمان عبارتگنید: شرائط عصل به تبر واحد حاه در پیش گرفت. وی می
تا  جصعی ات ا حاب امامیه به آن عصول ،ورده و امثال آن التهبی   الفقةها الکاف امنرد اعتصاد شیعهر مثل

(. ایشان 911باشند  تبر  مبت  به رد آشکاری نباشد و تعارض با تبر اقنٰی ات تند  نداشته باشد )تصان  
توای سوندی را داند و آن حکایت ات این دارد ،ه برت ا متوأتران  معیارفاقد اعتبار میدر ادامه  دو امر را 

،نود ،وه راوی عوادل گنید: فرقی نصیداند. فاضل تننی بعد ات بیان شرائط عصل به تبر واحد میمعتبر نصی
مرفونع   ،ند ،ه سند روایت  حیح باشد یا حسون  مناوب و ضوعیف یوا مرسول باشد یا نه و نیز فرقی نصی

منقنا  منقطب  معضل  معنعن  منکر  معال  مضطرب  مدرج  معاب  مشهنر  غریب  عزیوز  مساسول  
 (.  911مقطنع و... )تصان  

اقنٰی در این تمان این است ،ه عصل به اتبار در ،تب ا اه برای ،سی ،ه »وی تصریح ،رده است ،ه: 
ز است بوه شورطی ،وه معارضوی نداشوته باشود و اتایت عصل به حدیث را دارد  بدون م حظۀ اسانید جای
قنت روایت )عامل ترجیح »(. البته 519)تصان  « مضصننش نیز مخالف عصل مشاتیر فقهای امامیه نباشد

« تاسوتاعتبار عدالت و ورع و شهرت و عصل ا،ثر و تصاننود اینتنگام تعارض اتبار( بهیکی بر دیگری به
عدالت راوی با تز،یه  عودل مشوهنر »افزاید ،ه: یز این تنضیح را می( و دربارۀ جرح و تعدیل ن911)تصان  

طاو   ع موه  غضائری  ابنشند و مز،ی و جارح منحصر در شیخ طنسی  ،شی  نجاشی  ابندانسته می
و... نیوز جورح و تعودیل  الکداف   الفقةهاداود تستند و شاید در ،تب حدیثی مثلشهرآشنب و ابنمحصدبن

تنان ا،تفا ،رد  ترچند ،ه سبب را بیوان نکنود )واال تویب تبور رح و تعدیل به یک نفر مییافت شند. در ج
شند  باکه  حیحی به ا ط ح مشهنر وجند ندارد( و در  نرت تعارض جرح و تعدیل  جرح مقدم نصی

 (. 911)تصان  « ترجیح در  نرت امکان با قرائن است و در غیر این  نرت باید تنقف ،رد
 مدی علم رجال. کارآ2. 2

مطورح شود   الفوائد االم یةد نیاتی به عام رجال را نیز ،ه تنسط اسوترآبادی در فاضل تننی ادعای بی
اجتهاد  بدون تصسک به احادیث غیرمتصنر است »گنید: گذارد و دربارۀ نیات به عام رجال میپاسخ نصیبی

وات نقل شده است ،ه ات ،ذابین مشوهنر و تر حدیثی نیز عصل به آن جایز نیست  تیرا در حب بسیاری ات ر
« اند و لذا در وجند روایت ،ذب شکی نیست و شاید تصییز بدون اطو ع ات حوال راوی مصکون نباشودبنده

دتود تایی ،ه دربارۀ نیات به عام رجال شده است  پاسخ می(. سپس تننی به برتی ات تشکیک519)تصان  
،ند ،ه این ، م داللت دارد بر اینکه ی را مفصً  نقل و بیان میو پیش ات تصه نیز ، م محصدامین استرآباد
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اجصاعی بند و ،تب اربعه  احادیثشان ات این ا نل اسوت و لوذا اتبوار موا تصگوی  َبَعِصائهْ ارعصل به ا نل 
 (. 511دتد )تصان  اند و نیاتی به نظر در احنال رجال نیست و بعد ات این وی به این مدعا پاسخ میقطعی
نی برای اابات نیات به عام رجال و ،ارآمدی آن  ابتدا به بیان دیدگاه توند دربوارۀ محصودون او   و تن

بابنیه و شیخ  قوادر بوه اتوذ احکوام ات ،اینی و ابن»گنید: پرداتد و میشینۀ آنان در گردآوری احادیث می
قطب وجند داردر پس این منجب ائصه)ع( ات طریب قطب نبندند  اگرچه بپذیریم ،ه در برتی ات احکام امکان 

تا باید تصگوی را در ،توب توند بیاورنود و شند  باکه آنتا نصیا،تفای به وارد،ردن قطعیات و ترک غیر آن
،ندر یعنی ق،ر رجال اسانید اتبوار  را طریقی ،ه با آن تصییز بین روایت منرد اعتصاد و غیر آن را حا ل می

 (. 511)تصان  « ق،ر ،نند
گنیود: تایشوان میایشان با اشاره به شهادت  احبان ،تب اربعه بور  وحت احادیوث ،تابدر ادامه  

تا در نزد ایشان نیست  تا به  حت اتبارشان مستازم قطعیت آنشهادت مشایخ ا ا   باکه تبردادن آن»
چه رسد به قطعیت آن روایات در نزد ما. پس تصان گننه ،ه اتصواا حودیث بوه  وحت در نوزد متوأتران 

توا بور حودیث گننه اسوتر تیورا  وحیح در ا وط ح آنستازم قطعیت به آن نیست  در نزد قدما نیز اینم
شند و شاید به مجرد این امر  قطعی شنند  اط ق میاعتبار تعاضد  به امنری ،ه سبب اعتصاد بر آن میبه

ه و تصچنین سیدمرتضی و را رد ،رد الکاف و  الفقةه( و اینکه شیخ طنسی احادیث 511تاقی نشند )تصان  
غیر این دو ،ه تعدادشان بیش ات آن است ،ه به شصار آیند  داللت دارد بر اینکه ایون اتبوار در نوزد قودمای 

 (. 519)تصان  « ا حاب ما قطعی نبندند
شدن این ،تب ات ا نل و مصنفات منرد اعتصاد شیعه نیوز البته تننی به تأیید ا الت ،تب اربعه و گرفته

شده ات ا ونل و ( گرفتهاالستبصاکو  التهبی   الفقةه  الکاف گنید: احادیث ،تب اربعه )،ند و مییاشاره م
تا بنده و برتی ات ائصه  عالِم به این امر بندند ،ه ،تب منرد اعتصادی است ،ه مدار عصل در نزد شیعه بر آن

و سصاع احادیث در تمان عسوکریین)ع( ،نند و مدار مقاباه تا عصل میتا به آنشیعیانشان در اطراا و شهر
یک ات شیعیان را )ع(  عصل تیبیک ات ائصهو باکه بعد ات تمان امام  ادق)ع( بر این ،تب بنده است و تیب

شدر مثل ،تواب حابوی  ،تواب اند  باکه گاتی برتی ات ،تب بر ایشان عرضه میدر این مسئاه انکار نکرده
تا ات . و ات ِاتبار محصدون ا   و نیز شهادت قرائن به اینکه تصکن آنقیس ت لی و..بنحریز  ،تاب سایم

تا جایز شند ،ه روایات را ات ،تبی بگیرند ،ه عصل به آنگرفتن اتبار ات این ،تب منرد اعتصاد مانب ات این می
سوت ،وه شند. عادت نیز گناه بر ایون انیست  عام به اتذ ،تب اربعه ات این ا نل منرد اعتصاد حا ل می

تناند در آن چیوزی را بیواورد ،وه حوب اسوت  بوه ق،ور مشوتبهات و ،ند و می،سی ،ه ،تابی را تصنیف می
 (. 511شند )تصان  مشکن،ات راضی نصی
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شده ات افزاید: وقتی برای ما عام عادی حا ل شد ،ه اتبار ،تب اربعه گرفتهسپس وی با این مقدمه می
نیات به عام به احنال رجال در آنجوایی ،وه معارضوی بورای آن وجوند ،تب منرد اعتصاد بین شیعه است  ما 

ندارد  نداریم و در  نرت تعارض دربارۀ آنچه ،ه بوا آن رجحوان یکوی ات متعارضوان بور دیگوری حا ول 
شندر مثل عرضه بر ،تاب تدا  عرضه بور موذتب عاموه و نیوز ات حوال راوی  ،ثورت شند  جستجن میمی

شوند... البتوه ی نیست ،ه تعدیل معدلین باعث حصنل رجحان در نزد نفس میراوی  وااقت آن و... و شک
تا نیست  چرا،ه جایز است ،ه معصنم)ع( عصل به الصدوربندن آنمعنای قطعیجنات عصل به ،تب اربعه به

 دور برتی ات روایوات آن ای ،ه عدمگننه،تابی ،ه مشتصل بر اتبار بسیاری است را تجنیز ،رده باشد  به
تصکن وی ات تصییز  حیح ات غیر آن  تقیوه یوا دلیل عدمت ایشان یا دیگر معصنمان)ع( دانسته شده باشد  بها

تعارض(  قطعیوت تا. بنابراین  قطعیت عصل )قطب به جونات عصول در  ونرت عودمضیب وقت و امثال این
ل شویخ  سیدمرتضوی  ع موه  تا )مثبینیم ،ه ا،ثر فقها و باکه تصامی آن،ند و لذا میحدیث را اقتضا نصی

دنبال دلیاوی بور ،ردند  اما در تنگام تعارض بهالسند استدالل میادریس و...( به اتبار ضعیفمحقب  ابن
تونان تعارض میرو  در تنگام عودمگشتندر اتاینرجحان یکی بر دیگری )مثل م حظه حال راوی و...( می

تنان به یکی عصول ،ورد  امکان ترجیح یکی بر دیگری نصیبه این اتبار عصل ،رد  اما در  نرت تعارض و 
شوند  بایود دربوارۀ حوال تایی است ،ه با آن ترجیح حا ل میباکه باید اتآنجا،ه حال راوی اتجصاه چیز

 (. 511راوی جستجن ،رد )تصان  
 . فاضل تونی و بازطراحی نظریۀ محقق حلی3

راه قدما و متأتران. تصان گننه ،ه بیان شد به عقیدۀ  فاضل تننی سعی ،رده تا راتی را انتخاب ،ند میانۀ
نداشتن اتبار آحاد بندند و هاترًا اتنظِر ایشان در این تمینوه فرقوی بوین حجیتوی تصگی متقدمان قائل به 

روست ،ه تم سردمدار مکتب متکاصان )سیدمرتضی( را در تا نیست و اتاینمتکاصان ات قدما و اتباریان آن
حجیت اتبار آحاد قرار داده و تم سردمدار مکتب اتباریان )شیخ  ودوق( را )تصوان  به عدمتمرۀ قائ ن 

(. اما اتآنجا،ه بیشتر اجزا و شرائط و منانب و متعاقوات تکوالیف موا بوا تبور واحوِد غیرقطعوی اابوت 908
أتران را دربارۀ تناند ،ارآمد باشد و لذا فاضل تننی نظریۀ متشنند  این رویکرد در عصر فاضل تننی نصیمی

رو الگونیی ،وه ارائوه پذیرد  اما قصد ندارد تا ات سیرۀ متقدمان فا اه بگیرد و اتایونحجیت اتبار آحاد می
 دتد تافیقی است ات مبنای نظری متأتران تصراه با سیرۀ عصای متقدمان. می

ت محقوب ته است. اپردات المعتبررسد فاضل تننی به باتطراحی دیدگاه محقب حای در ،تاب به نظر می
نداشوتن اتبوار قائول بوه حجیت المعتبرحای دو دیدگاه دربارۀ اتبار آحاد به دست ما رسیده است. وی در 

ای را در پذیر  روایوات ،ند تا با ایجاد ا  حاتی در درون مکتب متکاصان  تنسعهآحاد است و سعی می
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آحواد را برگزیوده اسوت. محقوب حاوی در ( نظریۀ حجیت اتبار 918) معاکجااالصولقائل شند و تصن در 
. افراطینن در پذیر  تبر )حشونیه( 9،ند: افراد را در مناجهه با اتبار آحاد به چند دسته تقسیم می المعتبر

گنینود ،وه بوه تور انود و می. گروتی ،ه ات این افراط ،نتواه آمده5شنندر ،ه در مقابل تر تبری تسایم می
قبه و...( تاآنجا،ه اسوتعصال تبور واحود را . افراطیان در رد تبر )ابن1 شندرالسندی عصل میحدیث سایم

گنیند: . گروتی )سیدمرتضی و تصفکرانش( ،ه ات این افراط ،نتاه آمده و می1دانندر عقً  و نقً  محال می
توار . نظریوۀ مخ0عقل مانب ات پذیر  اتبار آحاد نیست  اما شرع به عصل به اتبار آحاد اقن نوداده اسوتر 

تا بوه حقیقوت اسوت ،وه اند و دیدگاه بینابین  نزدیکترین آنمحقب حایر تصامی این اقنال ات سنت منحرا
ما قباه اال حاب او دلت القرائن عای  حته عصل به و ما اعرض اال حاب عنه او »عبارت است ات اینکه: 

 (. 9/51  المعتبر« )شذ  یجب اطراحه
،یود پذیرند یوا بور معیارتایی را ،ه تر تبری را میطبب این رویکرد  محقب حای گروه توای سوندی تأ

دانود و معیوار سونجش احادیوث را عصول دانند  ات سنت منحورا میدارند یا تبر واحد را فاقد حجیت می
را تاقی به قبنل ،رده و دتد. بنابراین  محقب ات اتبار آحاد دو دسته بندن قرار میا حاب و محفنا به قرائن

داند. اما مراد وی ات این دو دسته چیست: أ. ما قباه اال حابر تبری ،ه ،سوی ات تا را جایز میعصل به آن
ا حاب آن را رد نکرده و روایتی مخالف مضصنن آن نیز وجند نداشوته باشودر ب. موا دلوت القورائن عاوی 

انود ( و این قورائن عبارت9/19داشته باشد )تصان   حتهر تبری ،ه قرائنی دال بر  دق مضصنن آن وجند 
 (. 901  االصول معاکجات: منافقت با عصنمات قرآن  سنت متناتر  اجصاع طائفه و شهرت )تصن  

این اههارنظر  مشابه تصان چیزی است ،ه فاضل تننی ابرات ،رده است. وی برای عصل به اتبار آحواد  
 اند ات:،ه اجصااًل عبارت تایی را مدنظر داردتا و مؤلفهویژگی

تا و نیوز جصعوی ات و امثال آنالتهبی ا  الفقةه  الکاف . وجند تبر در ،تب منرد اعتصاد شیعهر مثل 9 
تر ات تند نیز نداشته باشد. آشکارا رد نشده و معارضی قنی آن تبرباشند و  ا حاب امامیه به آن عصل ،رده

حقب حای  تبر واحد اگور رد نشوند و روایتوی مخوالف آن نیوز این مشابه سیرۀ محقب حای است. در نزد م
شوند ،وه آن حوب اسوتر تیورا محوال اسوت ،وه وجند نداشته باشد  تبری یقینی است و یقین حا ل می

 (. 9/19  المعتبرا حاب امامیه بر قنل باطل تصایل پیدا ،نند و حب در بین ایشان مخفی بصاند )تصن  
فت مضصنن روایت با عصل مشهنر فقهوا  رجونع بوه مرجحواتر . در  نرت وجند معارض و مخال5

اسوتر اموا تصوریح  المعتبدراتجصاه م حظٔه سند التم است. فاضل تننی متأار ات رویکرد محقب حای در 
حجیت شند ،ه جزء قائ ن بوه عودمگننه برداشت می،رده است ،ه ات هاتر ، م محقب و شیخ طنسی این

داند  طبیعی الصدور می(. بنابراین  ،سی ،ه مصنفات روایی را قطعی908ی  اتبار آحاد تستند )فاضل تنن



122 / با سنت یمواجهه فاضل تون یالگو لیتحل؛ یزرنوشه فراهانمصطفوی فرد،                                              

 

حول آن را در عرضوه بور است ،ه در  نرت تعارض دو روایت به مرجحات سندی رجونع نکنود  باکوه راه
،ننود  اموا فاضول توننی ،وه روایوات ،توب اربعوه را ،تاب  اجصاع  تخییر  تنقف یا احتیواط جسوتجن می

داند  طبیعی است ،ه مرجحات رجالی را در تنگوام تعوارض راتگشوا الصدور میقطعی الحج  و نهقطعی
تناتد شورائط بداند. این رویکرد فاضل تننی برتاسته ات درک دقیب ایشان به نیات تمانه است و لذا وقتی می

 (. 911)تصان  « لاعصل بخبر الناحد فی تذا الزمان شرائط»گنید: عصل به تبر واحد را بیان ،ند  می
رسد فاضل تننی رویکردی تنشصندانه و دقیب را در مناجهه با اتبار آحاد اتخاق ،رد و راتوی به نظر می

ریزی آن برتاسته ات تنجه ایشان بوه نیوات تمانوه اسوتر میانۀ سیرۀ قدما و متأتران را در پیش گرفت و طرح
انود اتر ،توب اربعوه حودیثی و ما عبارت تای فقاتتچرا،ه ااری ات قرائن منجند در نزد قدما نیست و ابزار

تنان بوه اتبوار منجوند در ،ند: بدون م حظٔه سند میگننه بنا میمصنفات رجالی و لذا فقاتت تند را این
،تب ا اه عصل ،رد  البته به شرطی ،ه معارضی نداشته باشد. هاترًا این قید را به ایون دلیول اضوافه ،ورده 

ای ات اتبار تصسن روایت شده باشند و تبری معارضوی یک تبر یا مجصنعهای فقط است ،ه اگر در مسئاه
تا نباشد  این حکایت ات اجصاع امامیه و عصل ا حاب بر طبب محتنای آن استر تصچنوان ،وه در ،نار آن

( گرفتوه شوده ات ا ونل و وااالستبصاک التهبی   الفقةهتصریح ،رده است ،ه احادیث ،تب اربعه )الکافی  
 تا بنده است. اعتصادی تستند ،ه عصل در نزد شیعه دایرمدار آن ،تب منرد

فاضل تننی استثنائی نیز قائل است و آن عبارت است ات اینکوه مضوصنن روایوت نبایود مخوالف عصول 
مشاتیر فقهای امامیه باشد  گنیا ات دیدگاه وی این امر حکایت ات آن دارد ،ه آن روایت یا مجصنعه روایوات 

دلیل تقیه یا قرائنی ،ه در نزد قدما منجند بنده است. حال اگر روایوات بوا مراد باشد  تناه بهنباید هاترشان 
 تاست. تم تعارض داشتند  باید به مرجحات رجنع ،رد و معیار سندی یکی ات مهصترین آن

 استقبال جامعۀ علمی از الگوی مواجهۀ فاضل تونی با روایات. تحلیل چرایی عدم4

ان شد فاضل تننی برت ا فقهای پیش ات تند )حاقۀ واپسین مکتب حاوه( ،وه پیورِو تصان گننه ،ه بی
و  5/81و  5/551و  9/510نظریۀ وانق سندی و منکر جابریت و منتنیت شهرت بندند )مقد  اردبیای  

  مد اک ااالحکدامر منسونی عوامای  9/551  معالماال ین؛اقسماالفقدهشهید اانی  ر ابن9/151و  5/911
تای متعدد تای نخستین مکتب حاه ،ه در ،نار معیار اعتبار سند  ابزارحتی فراتر ات رویکرد حاقه ( و9/11

منظنر تقنیت اعتبار روایت به تدمت گرفتند  با ارائۀ اجتهادی اتبارگرا  ا ول اولوی را بور را نیز به 9دیگری
                                                 

 جدامعر محقوب ،ر،وی  991  المقتصدرفهود حاوی  ر ابون9/111ر فاضول مقوداد  9/11ر شهیداول  9/11  الملب  منته   یانجبار )ع مه حا ۀنظریمثل  .9
ر 9/90  الجمدان منتقد   شهید اانیابنر 0/110  االفهام مسال اانی   ر شهید1/19  الیةعه مختب ا حاب اجصاع )ع مه حای   ۀ(  نظری9/910  المقاص 
اول   ر شوهید1/915  حایر 1/05   الیةع مختب   یر ع مه حا9/111ر آبی  581طاوو   مشایخ اقات )ابن ۀ(  نظری9/181  المرام یهای عامای  منسنی 

 «ترسیم فضای عصر حیات عاصی فاضول توننی»عننان ( و... ،ه قیل 1/11  الکرک  المحقق کسائلر محقب ،ر،ی  9/11  الباک  المهب فهد حای  ر ابن9/11
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نبوندن روایتوی معوارض و  اعتبار روایات ،تب اربعه گذاشت و عصل بوه اتبوار ،توب اربعوه را در  ونرت
رغم گننه بهنداشتن مشهنر جایز دانست )ولن اینکه روایت ات سندی ضعیف برتنردار باشد( و اینمخالفت

 (. 511،ارآمددانستِن عام رجال  نیات به آن را منحصر در فرض تعارض روایات ،رد )فاضل تننی  
گری زدیک به جریان اعتودالی مکتوب اتبواریگننه فاضل تننی در مناجهه با اتبار  تند را بسیار ناین

( در رویکوردی افراطوی تصوامی 050( و حور عوامای )0(  ،ر،ی )119،ردر چرا،ه برتی مثل استرآبادی )
دانندر اما معتدالن این جریوان الصدور میآور و قطعیروایات مصنفات امامیه و حتی غیر،تب اربعه را عام

ار89/11  بحداکااالیدواک(  ع موه مجاسوی )19(  فیض ،اشانی )9/911(  قزوینی )5/90مثل ماتندرانی )
داننود و بوه حجیوت االعتبار می( روایات مصنفات امامیه را قطعی9/15( و جزایری )90/111  مرآةاالعقول

الصدوربندن را مختص مصنفات مشهنر امامیهر مثل ،توب اربعوه  اند و گاه قطعیاتبار آحاد تصریح ،رده
 دانند. میآاار  دوق و... 

گری  رویکوردی تنشوصندانه را در پویش و در مناجهه با اندیشٔه اتباری الوافةهبنابراین  فاضل تننی در 
سن  اجتهادی اتبارگرا را در پیش گرفتر اما ات سنی دیگر  ات اجتهاد دفاع ،رد و بوه رد گرفت. ایشان ات یک

ه ا نل فقه پرداتت. وی بعود ات تعریوف مختوار نیاتی بتای استرآبادی دربارۀ حرمت اجتهاد و بیاندیشه
داند ات: سوه عاوم ات عاونم ادبویر (  عانم منرد نیات مجتهد را عبارت می511تند ات اجتهاد )فاضل تننی  

(  سه عام ات معقنالتر عام ا نل  عام ، م و عام منطب 505عام لغت  عام  را و عام نحن )تصان  
عام به تفسیر آیات االحکام  عام به احادیث متعاب به احکام و عام به  (  سه عام ات منقنالتر509)تصان  

( و عانم دیگری ،ه مدتایتی در اجتهاد دارند یا بوا شورطیت یوا بوا مکصایوت و 501احنال راویان )تصان  
اند ات: عام معانی  عام بیان  عام بدیب  برتی ات مباحث عام حساب  برتی ات مسائل عام تیئت  عبارت
ات مسائل تندسه  برتی ات مسائل طب  فروع فقه  عاوم بوه منقوب اجصواع و تو ا  ماکوۀ قونی و برتی 

توا رد و نیوز فوروع را ات ا ونل اسوتخراج ،ورد طبیعت مستقیصی ،ه با آن بتنان جزئیات را به قناعد ،ای آن
 (.  585)تصان  

گنیود: دانود و میهواد میدلیل بودفهصی او راجوب بوه چیسوتی اجتوی رد اجتهاد تنسط استرآبادی را به
،وه شند  باید هنی باشد و اتآنجاییمحصدامین استرآبادی گصان ،رده است آن چیزی ،ه در آن اجتهاد می»

دتود ،وه گننه بوه وی جوناب می( و این515)تصان  « تصامی احکام ما قطعی تستند  اجتهاد جایز نیست
امه و ع مه و تعداد ،صی ات ا وحاب امامیوه آموده اشتراط اینکه مجتهدفیه باید هنی باشد  فقط در ، م ع

اند و لذا قطعیت احکام منافاتی با  حت اجتهواد است  اما ا،ثر امامیه هن را در تعریف اجتهاد ق،ر نکرده
                                                                                                                   

 در ابتدای تصین اار به آن پرداتته شد.
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الصودوربندن تصوامی احادیثصوان ات ندارد  اگرچه این نیز  رفًا نزاعی لفظی است. ات طرا دیگر  ما قطعی
داریم و حتی با فرض پذیر  این مطاب  این امر م تم بوا قطعیوت حکوم نیسوتر معصنمان)ع( را قبنل ن

،ند به مرتبۀ قطب برسود  باکوه بسویاری ات باکه بسیار ،م است ،ه داللت اتبار بر چیزی ،ه آن را افاده می
شورعی ( و اجتهادی نیز ،ه بیان شده اسوت ،وه ات ادلوۀ 515تا ات قبیل التم غیربّین و... تستند )تصان  آن

معنای متعارا آن نیست و انکار اجتهاد تنسط استرآبادی ناشوی ات اشوتراک لفظوی و مسوتند بوه نیست  به
 (.  511اشتباه جصاعتی ات مجتهدان است )تصان  

انود ات: داند ،وه عبارتع وه بر این  در تبیین مبانی ا نلی تند برتی ات ادلۀ عقای را منرد اعتصاد می
تنگام نبند دلیل یا نبندن قمه به(  استصحاب حال عقل )حال سابب( )مشغنل918مستق ت عقای )تصان  

بندن قموه ات شوناغل شورعی( ،وه (  ا الت نفی )برائت ا ای ( )ا ل توالی918ای بر آن( )تصان  اماره
را (  اتذ به اقل در تنگام فقدان دلیل بر ا،ثر ،وه مؤلوف آن 918پذیرد )تصان  فاضل تننی ،ایت آن را نصی

(  تصسک 918پذیرد )تصان  داند و در  نرت وجند دلیل بر ابنت اقل آن را میبرائت میقسصی ات ا الت 
تعاب تکایف شند و به ا الت برائت برای عدمدلیلر به این طریب برای نفی حکم واقعی استدالل میبه نبنِد 

یا حالی اابت شده اسوت بورای (  استصحاب حال شرع )تصسک به ابنت چیزی ،ه در تمانی 911)تصان  
( و ت تم بین دو حکم ،ه 555پذیرد )تصان  بقای آن در وقت و حالت دیگر( ،ه مؤلف با شروطی آن را می

 (. 598گاتی مستفاد ات شرع است و گاتی نیز مستفاد ات حکم عقل )تصان  
د. توننی در پاسوخ بوه رویکرد ایشان در مناجهه با قرآن نیز در راسوتای ا و ح اندیشوۀ اسوترآبادی بون

دالیای ات آیات االحکوام گنید: برتی استنباط احکام را بهداند  میاسترآبادی ،ه هناتر قرآن را حجت نصی
أن تفسویر »  «الیجنت تفسیر القرآن بوالرأی»  «أن القرآن انصا یعاصه من تنطب به»دانندر ات قبیل جایز نصی

ابوراتیم و غیرتصوا روایوات بنروی الکاینوی و عای»  «لصوریحالقرآن الیجنت اال باالار الصحیح و النص ا
و بنابراین تصسک به قورآن در احکوام شورعی در  ونرت « ،ثیرة دال  عای أن فی القرآن تغییرًا و تبدیً  ،ثیراً 

تایی نیست ،ه اجتهاد متنقوف بور آن اسوت )تصوان  فقدان نص جایز نیست و لذا عام به ،تاب ات آن چیز
501  .) 

دتد ،ه: اواًل  حصل ، م برت ا مدلنالت هاتری منحصور در گننه جناب میاضل تننی اینسپس ف
ائصه)ع( است واال شکی در حصنل عام به مدلنالت هاتری ، م نیستر مثل حصنل عام به تنحید ات آیۀ 

ُه َأَحد  » َصا ِإَلُهُکْم ِإَله  َواِحد  »و « ُقْل ُتَن الاَّ َ ةَ »یا طاب نصات ات آیۀ « َأنَّ و... . این تعریوف طبرسوی « َأِقیُصنا الصَّ
و اینکه فقها در جصیب اعصار )مثل « أن التفسیر ،شف الصراد عن الافظ الصشکل»گنید: ات تفسیر نیز ،ه می

( به آیات قرآن و نیز ائصه)ع( برای ا حابشان به آیات قورآن اسوتدالل مناالایحضرهاالفقة  کتا  دوق در 
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دیدگاه استر اانیًا  مراد این است ،ه انحصار عام بوه ،ول قورآن در ائصوه)ع( اسوت و ،ردند  مؤید این می
مؤید این نظر استر االثًا  اتباری معارض « الیدعی العام بجصیب القرآن غیرنا إال ،ذاب»روایاتی تصچنن 

رح االتوذ بوالصنافب و طو»و « عرض الحدیث عای ،تواب الاوه»شده وجند داردر مثل حدیث روایات ارائه
انود ،ه احادیث با این مضصنن در حد تناترندر رابعًا  تغییر در قرآن را نیز ا،ثر ا حاب نفی ،رده« الصخالف

 (. 501)تصان   و بر فرض پذیر   جنات عصل به این قرآِن منجند تا قیام قائم روایت شده است
تنسط جامعٔه عاصی امامیه تا شند نحنۀ تعامل وی با اجتهاد و قرآن بنابراین  تصان گننه ،ه م حظه می

ای ت ا عصاکورد حاقؤه فکوری محقوب عصر اتیر پذیرفته شده است و در مناجهه با روایات نیز در رویه
اردبیای با تنسعه در پذیر  روایات  عصول بوه اتبوار ،توب اربعوه را در  ونرت نبونِد روایتوی معوارض و 

سندی ضعیف برتنردار باشد و لوذا عاوم رجوال را داندر ولن اینکه روایت ات مخالفت مشهنر جایز میعدم
دانود. الگونی فقاتوت وی بسویار داندر اما نیات به آن را منحصر در فورض تعوارض روایوات می،ارآمد می

رو نشد و این الگنی فکری محصدامین استرآبادی اسوت ،وه تنشصندانه بندر اما با اقبال جامعۀ عاصی روبه
 عننان عات این نا،امی بیان ،رد: تنان بهلیل را می،ند. دو دمقبنلیتی عام پیدا می

 در بین امامیه انتشار یافت و مقبنلیتی نسبی ،سب الفوائ االم یة تیست ،ه ،تاب . وی در عصری می9
گری در جامعۀ عاصی امامیه به راه افتاد و عصاکرد فاضل تننی ت شی دیرتنگام بند و لذا ،رد و منج اتباری

تووای مجاسووی اول در ایجوواد ا وو حات در درون ریووۀ وی مقبنلیووت پیوودا ،نوود  ت  بوویش ات آنکووه نظ
 تر ات آن مثصِراصر واقب شد. تر و معتدلای مقبنلگری و ترسیم چهرهاتباری

. آشکارشدن نا،ارآمدی نظریۀ ا الت سند سبب شده بند تا جامعۀ عاصی تشیب چیزی جوز انق بوی 5
توای عاصوی تای شیخ بهایی و میرداماد راه به جایی نبرد و نیز ت  ت   عاصی را برنتابد و تصان گننه ،ه

اصر ماند  فاضل تننی نیز نتنانست نظریۀ تند را در درون گفتصان محقب حای در باتطراحِی مکتب یقین بی
 امامیه تنسعه دتد و نظرات رقیب را ات میدان تارج ،ند. 

ای ات فقیهوان مکتوب واونق تای پوارهنیسد: شاید تنودروینیکی ات معا ران با اشاره به تصین امر می
الصودور گری را فراتم آورد و سوبب اعتقواد اتباریوان بوه قطعیسندی  مقدمات و اسباب پیدایش اتباری

تای متأتر مکتب حاه بنده قاصداد،ردن روایات جنامب روایی متقدمان و افراط در آن  مقاباه با تفریط حاقه
گذاری ادوار فقوه شویعه  عصور محقوب روست ،ه برتی دیگر در نام( و اتاین9/991 است )مکارم شیراتی 

فقدهاانود )تاشوصی شواترودی  تای آتر قرن دواتدتم را دورۀ تطرا )افراط و تفریط( نامیدهاردبیای تا دته
 (. 15  اهلابةت

مخالفوان نیوز در انود  تجربه نیز اابت ،رده است ،ه ترگاه گروتی در مساک و اعتقادی تنودروی ،رده
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اند. پیدایش مکتب م احصد اردبیای و تصن ًا دو شواگرد   سویدمحصد تایی داشتهنقطۀ مقابل تندروی
منسنی عامای و شیخ حسن عامای سبب شد تا میرتامحصدامین اسوترآبادی عاوم رجوال را ات ریشوه منکور 

ش و بررسوی سرسوختانۀ حودیث شندر یعنی درست در نقطۀ مقابل مکتب اردبیای و شاگردانش ،ه به پاالی
اند  قرار گرفت. شهید اانی  اردبیای  سیدمحصد منسنی عامای و شیخ حسن عامای روشی را در تده دست

گری را فراتم آورد. وقتی شیخ حسن عوامای بوه پواالیش حودیث پیش گرفتند ،ه مقدمات پیدایش اتباری
و سیدمحصد منسنی عامای نیز تصین سوبک پرداتت و احادیث مناب و حسن را ات دورۀ عاصی تارج ،رد 

گننه حساسیت راجوب بوه پواالیش حودیث ،رد  اینرا شدیدتر پی گرفت و فقط به  حیح اع یی عصل می
سبب شد تا میرتامحصدامین استرآبادی به نقد مکتب اردبیای و شاگردانش بپورداتد و تور حودیثی را ،وه در 

 (. 11)ربانی   شند  حجت بشصاردجنامب روایی اربعه یافت می
تای امثوال فاضول توننی  تابید  ت  بنابراین  جامعٔه عاصی امامیه چیزی جز انق بی عاصی را بر نصی

اصر ماندر اما تصین الگنی اجتهاد )اجتهواد اتبوارگرا( بوا الدین و محقب سبزواری بیتینبنحسنمحصدبن
امیوه مناجوه شود. بایود تنجوه داشوت ،وه گری با اقبوال عالصوان امآشکارشدن نقاط ضعف جریان اتباری

محصدامین استرآبادی در تبیین اندیشۀ تند مدعایی  ناب داشت و آن باتگشت به سنت محکیوه بوندر اموا 
،ید بر یقینی الصدوربندن مصادر روایی بند و وقتی این اندیشه  ضعف اشتباه استرآبادی در نفی اجتهاد و تأ

تای مودل فکوری توا و ،اسوتیبهبهانی مدلی را ارائه داد ،وه تألپیش آشکار ساتت  وحید اتتند را بیش
استرآبادی را رفب ،ند. به این منظنر  وی اجتهاد ،ه تاییدۀ نیات جامعۀ عاصی بند را به رسصیت شوناتت و ات 

،ید بر یقینی الصدوربندِن مصادر روایوی )،وه بسویار بعیود و تو ا واقوب بوه نظور طرا دیگر  به جای تأ
بندن روایات مصنفات امامیه بند. وی الحجی االعتبار و معانممدلی را ارائه ،رد ،ه اصرۀ آن یقینیرسید(  می

( و برتی ات شواگردانش مثول  واحب ریواض 11این مدل را بر پایۀ نظریۀ انسداد بنا ،رد )وحید بهبهانی  
ن تمینوه ات وی تبعیوت )سیدعای طباطبایی(  شارح وافیه )سید در( و  احب قنانین )میرتای قصی( در ای

 (. 1/115،ردند )اینان ،یفی  
ریزی ،ند توا تنسوعۀ البته وحید بهبهانی سعی ،رد تا حجیت تبر واحد را بر اسا  نظریۀ انسداد طرح

بیشتری را در پذیر  روایات قائل شندر اما این رویکرد با استقبال فقهای پس ات وی قورار نگرفوت. فقهوای 
استثنای برتی ات شاگردانش( عصده دلیل حجیت تبر واحد را سیرۀ عق  قرار دارند بعد ات وحید بهبهانی )به

انود  قدما ارائه داده ۀ( و با تقریری ،ه ات سیر1/919ر نائینی  151ر آتنند تراسانی  9/951)نک: انصاری  
رو تسوتیم ،وه بوهرو یبعد با مجتهودان دایرۀ پذیر  روایات را تنسعه دادند و لذا ات عصر وحید بهبهانی به

گرایانۀ ایشان  چیزی ،م ات اتباریان معتدل نداردر برای مثال وحید بهبهانی روایات الکافی و تصای ت نص
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(. سویدمحصد،اهم 95/51  مصابةحاالظالماداند )وحید بهبهانی من ال یحضره الفقی  را قطعی االعتبار می
( و شیخ انصاری نیز تصوریح ،ورده 9/151باطبایی  یزدی نیز تصین رویکرد را نسبت به ،تب اربعه دارد )ط

استثنای روایوات مخوالف مشوهنر  معتبرنود )انصواری  اعتقاد برتی ات ا نلیان  اتبار ،تب اربعه به،ه به
شده ات ائصۀ اطهار)ع( است  مگر روایاتی ،ه دلیای (. نراقی نیز قائل به ا الت حجیت اتبار روایت9/515

 (. 110ت )نراقی  تا را تارج ،رده اسآن
(  شیخ حسین حاوی 1/15(  محقب تصدانی )1/550بنابراین  برتی ات مجتهدان مثل میرتای نائینی )

( و... ضرورتی برای پرداتتن به عام رجال قائل نیسوتند و در فقاتوت بسویاری ات 9/510)حسینی تهرانی  
،نود و آنوان ات ررنگ را ایفوا نصیجناتر و...  عام رجال نقشی پا نلیانر مثل بروجردی  تصینی   احب

گذاری اجتهوادی اتبوارگرا (. پایه11برند )نک: ج لی  منظنر رفب تعارض اتبار بهره میمباحث سندی به
گری و توال آن  مجتهدان بعد ات رو نشدر اما با آشکارشدن نقاط ضعف جریان اتباریدر ابتدا با اقبال روبه

جز فقهای محدودی مثل تونیی و ه حاقۀ فکری وحید بهبهانی نبندند )بهدتندۀ راوحید بهبهانی دیگر ادامه
گننوه ( و اجتهادی اتبارگرا را در پویش گرفتنود و این9/911  مصباحااألصولابرتی ات شاگردانش( )تنیی 

تای بعود بوه اصور الدین و محقوب سوبزواری در سودهتینبنحسونتای امثال فاضل توننی  محصدبنت  
 نشست. 
 گیرینتیجه

توای . با آشکارشدن نقاط ضعف الگنی فقاتت مکتب حاه در آاار حاقۀ فکری محقب اردبیای  الگن9
تا نظریۀ محصدامین متعدد جایگزینی تنسط عالصان این عصرر اتجصاه فاضل تننی مطرح شد ،ه ات میان آن

 استرآبادی تنانست در میان عالصان امامیه مقبنلیت پیدا ،ند. 
بر واحد را حجت و عصل به اتبار ،تب اربعه را در  ونرت نبونِد روایتوی معوارض و . فاضل تننی ت5

داند  ولن اینکوه روایوت ات سوندی ضوعیف برتونردار باشود. لوذا بورت ا مخالفت مشهنر جایز میعدم
،ند ،ه نیات به این عام منحصور در فورض تعوارض داندر اما تصریح میاسترآبادی عام رجال را ،ارآمد می

 ت است. روایا
. فاضل تننی برای جایگزینی با الگنی حاقۀ فکری محقب اردبیای در پذیر  روایات بوه بواتطراحِی 1

پرداتت. وی وجند تبری در ،تب مونرد اعتصواد شویعه را دال بور اعتبوار آن  المعتبردیدگاه محقب حای در 
  رجونع بوه مرجحوات داند و در  نرت وجند معارض یا مخالفت مضصنن روایت با عصل مشهنر فقهامی

 داند. )اتجصاه سند( را التم می
رو نشودر چرا،وه ات با استقبال جامعۀ عاصی روبوه. الگنی اعتبارسنجی روایات ات جانب فاضل تننی 8
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در بین امامیه انتشوار یافتوه و مقبونلیتی  الفوائ االم یة یک سن  عصاکرد فاضل تننی ت شی دیرتنگام بند و 
ات سنی دیگر  آشکارشدن نا،ارآمدی نظریۀ ا الت سند سبب شده بند توا جامعوۀ نسبی ،سب ،رده بند و 

 عاصی امامیه چیزی جز انق بی عاصی را برنتابد. 
 منابع

نشور اسو می  :اقوما معالماال یناوامالذاالمجته ین؛االمق م اف ااصدولاالفقدهالدین  تینبنشهید اانی  حسنابن
 ق. 2820

 ق. 2822نشر اس می  :اقما لماال یناوامالذاالمجته ین؛اقسماالفقهمعا____________________  
 .2501نشر اس می  :اقما منتق االجماناف ااالحادیثاالصحاحاواالحسان____________________  

 .2501دفتر تبایغات اس می  :اقما فالحاالسائلمنسی  بنطاوو   عایابن
 ق. 2829مجصب البحن  االس می   :امشهدا المختصراالمقتصرامناشرحمحصد  فهد حای  احصدبنابن

 ق. 2890نشر اس می  :اقما المهب االباک اف اشرحاالمختصراالنافع__________________  
نشور اسو می  :اقما الفوائ االم یة اواالیواه االمکة محصدشریف و سیدننرالدین عامای  بناسترآبادی  محصدامین

 ق. 2818
 ق. 2815دار التعارا لاصطبنعات  بةروت:اا المعاکفااالسالمة االیةعة دایرةاامین  حسن  

 ق. 2812  مجصب الفکر االس می:اقما فرائ ااالصولمحصدامین  بنانصاری  مرتضی
 ق. 2810نشر اس می  :اقما ه ای االمسترش ینعبدالرحیم  بناینان ،یفی  محصدتقی

 ق. 2892نشر اس می  :اقما لمختصراالنافعکی االرموزاف اشرحااابیطالب  بنآبی  حسن
 ق. 2890البیت)ع(  آل:اقما کفای ااالصولحسین  بنآتنند تراسانی  محصد،اهم

 ق. 2895دار االضناء  :ابیروتا البکیع اال اتصایة االیةع آقابزرگ طهرانی  محصدمحسن  
 ق. 2820  الصجدد النحید البهبانی  مؤسس  الع م:اقما الرسائلااالصولة محصدا،صل  بهبهانی  محصدباقربن

 ق. 2823مجصب الفکر االس می  :اقما الفوائ االحائری _____________________  
مؤسس  الع م  الصجدد النحیود البهبهوانی  :اقما حاشة امجمعاالفائ ةاواالبرهان_____________________  

 ق. 2820
 ق. 2818ؤسس  الع م  الصجدد النحید البهبهانی  م:اقما مصابةحاالظالم_____________________  

 .2509دار الحدیث  :اقما اخباکیگری؛اتاکیخاواعقائ بهشتی  ابراتیم  
 ق. 2500فروشی ،تبی نجفی  ،تاب:اقما اوثقاالوسائلاف اشرحاالرسائلجعفر  بنتبریزی  منسی

 .2529حضنر  :اقما قصصاالعبماءسایصان  تنکابنی  محصدبن
 ق. 2821مجصب الفکر االس می  :اقما الوافة اف ااصولاالفقهمحصد  بندالاهتننی  عب
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 ق. 2892  دار الکتاب:اقما کی ااالسراکاف اشرحااالستبصاکالاه  جزائری  سیدنعصت
مر،وز النشور :اقوما المنهجاالرجال اواالعملاالرائ اف االموسوع االرجالة السة االبروجردیج لی  سیدمحصدرضا  

 ق. 2819لصکتب االع م االس می  التابب 
 ق. 2812دار احیاء الترا  العربی  :ابیروتا شرحااصولاالکاف حائری ماتندرانی  محصد الح  

 م. 1990االنتشار العربی  :ابیروتا یظری االسن اف االفکرااالمام االیةع ؛االتکوناواالصةروکةالاه  حیدر  حب
 ق. 2895عاصی  :اقما الفوائ االلوسة حسن  حر عامای  محصدبن

 ق. 2822دار الحج  البیضاء  :ابیروتا والی االفقةهاف احکوم ااالسالمحسینی تهرانی  سیدمحصدحسین  
 .2520الصطبع  العاصی   قم:اا ایضاحاالفوائ اف اشرحااشکاالتاالقواع حسن  حای  محصدبن

  فقوه اسو می بور موذتب اتول بیوت)ع( منسسۀ دائورة الصعوارا:اقما دکاساتاف اعبمااالصولتنیی  ابنالقاسم  
اق. 2820

 ق. 2811  قم: منسسۀ احیاء آاار السید الخنئی  مصباحااألصول___________  
ا البهاالعظمد اخدوی شناس افقه اکجال اآیتواکاویامعجماکجالاالح یث؛ابهاضمةمۀامنهجربانی  محصدحسن  

 .2508تای اس می  بنیاد پژوتش:امشهد
 ق. 2822امام  ادق)ع(  :اقما وسوع اطبقاتاالفقهاءمسبحانی  جعفر  

 تا. البیت)ع(  بیآل:اقما ذخةرةاالمعاداف اشرحااالکشادمحصدمؤمن  سبزواری  محصدباقربن
اق. 2820البیت)ع(  آل:اقما ذکریاالیةع اف ااحکاماالیریع مکی  شهید اول  محصدبن

 ق. 2892الاه العظصی الصرعشی النجفی  مکتب  آیت:اقما کای الرعای اف اعبماال عای  بنالدینشهید اانی  تین
 ق. 2825معارا اس می  :اقما مسال ااالفهاماال اتنقةحاشرائعااالسالم__________________  

اتا. بصیرتی  بی:اقما الحبلاالمتةنحسین  شیخ بهایی  محصدبن
 .2500دار الکتب االس می   :اتهرانا سالمجواهراالکالماف اشرحاشرائعااالباقر  بنجناتر  محصدحسن احب

 ق. 2810دار الهدی  :اقما حاشة افرائ ااالصولطباطبایی  ،اهم  
 ق. 2820البیت)ع(  آل:اقما استقصاءااالعتباکاف اشرحااالستبصاکحسن  عامای  محصدبن

 ق. 2820دفتر انتشارات اس می  :اقما یهای ااالفکاکعراقی  ضیاءالدین  
اق. 2825قم: نشر اس می  ا مختب االیةع اف ااحکاماالیریع ینسف  بنحسن ع مه حای 

 ق. 2828مجصب البحن  االس می   :امشهدا منته االملب اف اتحقةقاالمبه __________________  
  الاوه العظصوی الصرعشوی النجفویمکتبو  آیت:اقوما التنقةحاالرائعالمختصراالیدرائععبدالاه  فاضل مقداد  مقدادبن

 ق. 2898
 . 2509ساتمان چاپ دانشگاه  :اتهرانا االصولااالصةب مرتضی  شاهفیض ،اشانی  محصدبن

 ق. 2810دار الحدیث  :اقما الیاف اف اشرحاالکاف غاتی  بنقزوینی  تایل
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 تا. مکتب  الصثنی  بیابیروت:ا معجماالمؤلفةنرضا  ،حاله  عصر
 تا.نا  بیجا: بی  بیإل اطریقااألئّم ااألطهاکاه ای ااألبراکالدین  شهاببن،ر،ی  حسین

 ق. 2895وفاء  :ابیروتا بحاکااالیواکاالجامع ال ککااخباکااالئم ااالطهاکمحصدتقی  مجاسی  محصدباقربن
 ق. 2898دار الکتب االس می   :اقما مرآةاالعقولاف اشرحااخباکاآلاالرسول____________________  

بنیاد فرتنگ اس می حواج :اجابیا کوض االمتقةناف اشرحامناالایحضرهاالفقةهندعای  مقصبنمجاسی  محصدتقی
 تا. محصدحسین ،نشانپنر  بی

اتا. سیدالشهداء)ع(  بیا  قم:المعتبراف اشرحاالمختصرحسن  محقب حای  جعفربن
 ق. 2895البیت)ع(  آل:اقما معاکجااالصول_________________  

اق. 2892البیت)ع(  آل:اقما جامعاالمقاص اف اشرحاالقواع ن  حسیبنمحقب ،ر،ی  عای
 ق. 2890الاه العظصی الصرعشی النجفی  مکتب  آیت:اقما کسائلاالمحققاالکرک _________________  

اتا. نشر اس می  بی:اقما مجمعاالفائ ةاواالبرهاناف اشرحااکشادااالذهانمحصد  مقد  اردبیای  احصدبن
 ق. 9151طالب)ع(  ابیبنامام عای:اقما دائرةاالمعاکفافقهامقاکننا ر   مکارم شیراتی 

اسوصاعیایان  :اقوما کوضاتاالجناتاف ااالحدوالاالعبمداءاواالسداداتمحصدباقر  بنمنسنی تنانساری  میرتامهدی
 تا. بی

 ق. 2829البیت)ع(  آل:اقما م اک ااالحکاماف اشرحاشرائعااالسالمعای  منسنی عامای  محصدبن
 ق. 2825نشر اس می  :اقما یهای االمراماف اشرحامختصراشرائعااإلسالم__________________  

 ق. 2811دار الحدیث  :اقما الرواشحاالسماوی محصد  میرداماد  محصدباقربن
ا.2500جامعٔه مدرسین  :اقما فوائ ااالصولنائینی  محصدحسین  

دفتور :اقوما بةاناقواعد ااالحکداماوامهمداتامسدائلاالحداللاواالحدرامعوائ ااالیاماف امحصدمهدی  نراقی  احصدبن
 .2503  تبایغات اس می

اق. 2820البیت)ع(  آل:اقما خاتم امست ک االوسائلمحصدتقی  بنننری  حسین
 .09تا5   ص2522  تمستان 51 ا فقهااهلابةت  «مکتب فقهی اتل بیت)ع(»تاشصی شاترودی  محصند  
مؤسسوۀ دائورة الصعوارا فقوه اسو می بور :اقما فرهنگافقهاملابقامبه ااهلابةت) ( _________________ 

 ق. 9151مذتب اتل بیت)ع(  
 ق. 2820مؤسس  الجعفری   :اقممصباحاالفقةه امحصدتادی  تصدانی  رضابن

 


