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 اصولی علن  اصول فقه و فلسفه

 ی علن اصول اصول فقه و فلسفه•

ی ػلن اغَل سا یه ػلن تلمی وٌین، ًسثتص تا خَد ػلمن   اگش فلسفِ•
 . اغَل ٍاضح است

ی ػلن اغَل هستمیواً ًاظش تِ خَد ػلن اغَل است ٍاص تیشٍى  فلسفِ•
ی ػلن اغَل، هثادی ػلن اغَل، هتذ ػلن  فلسفِ. ًگشد تِ ایي ػلن هی
 .وٌذ ی آى سا تٌمیح هی اغَل ٍ حیغِ

وٌذ ٍ تمش چمِ    ّایی استفادُ هی ایي ًىتِ وِ ػلن اغَل اص چِ سٍش •
همذهاتی تَلف داسد ٍ حتی ایي وِ چِ هشاحلی سا پطت سش گزاضتِ، 

 .ّای اغَلی تأثیش تگزاسد تَاًذ دس تحث هی
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 اصولی علن  اصول فقه و فلسفه

گمشدد، هثمادی لشیمة     ی یه ػلن هغشح همی  ای وِ دس فلسفِ هثادی•
 . است؛ ًِ هثادی تؼیذ

ػلوی هوىي است تش یه سشی هسایل تَلف داضتِ تاضذ ٍ خَد ّش •
هثل ایي وِ ػلن اغَل تش هثماًی ومهمی   . آى هسایل تش هسایل دیگش

ّمای   اجتْاد تَلف داسد ٍ آًْا تش هثاحث ومهی ٍ خَد ومم تش تحث
 . هٌغمی ٍ فلسفی استَاس است

دس هثادی ػلن اغَل اص اغل ٍجَد وِ اص هسایل فلسمفی اسمت،   ها •
وٌین وِ هثذء هسمتمین   ای سا هغشح هی فمظ آى هثادی. وٌین ضشٍع ًوی

 .ٍ ًضدیه خَد ػلن اغَل ّستٌذ
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 اصولی علن  اصول فقه و فلسفه

ای وٌاس ّن  ای اص هسایل وِ تا هؼیاس ٍ ضاتغِ لثمً گفتین ّش هجوَػِ. •
جوغ ضًَذ ٍ تیي آًْا اًسجام ٍ ٍحذت تاضذ، یه ػلمن سا تطمىیل   

 .دٌّذ هی
اگش هَضَع هَسد هغالؼِ دس یه هجوَػِ، یه اهش تىمَیٌی تاضمذ،    •

ٍحذتص حمیمی است ٍ اگش هَضَع اػتثاسی تاضذ، ٍحذت، اػتثاسی 
 .است
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 اصولی علن  اصول فقه و فلسفه

است یه هجوَػِ، یه ػلن سا تطىیل دّذ ٍ هوىمي اسمت   هوىي •
تخطی اص یه هجوَػِ تا تخص دیگش ًام یه ػلن سا تِ خَد تگیشًذ 

تش داخلِ یه هجوَػمِ، یمه   ی وَچه ٍ هوىي است یه هجوَػِ
 .ػلن هستمل سا تطىیل دّذ

تِ عَس هثمال فلسمفِ دس یمه اغمغمح ّمن ٍجمَد ضٌاسمی سا دس        •
گیشد ٍ ّن هؼشفت ضٌاسی سا اها گماُ فلسمفِ فممظ تمِ ٍجمَد       تشهی

ضمَد ومِ    ضٌاسی ٍ گاّی فمظ تش الْیات تِ هؼٌای اخع اعمق همی 
 .تاضذ تخطی اص ٍجَد ضٌاسی است ٍ هشتَط تِ ٍاجة الَجَد هی
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 اصولی علن  اصول فقه و فلسفه

ِ حال • ای ومِ ًمام    ٍلتی دس پی ًسثت دٍ ػلن ّستین، ّش دٍ هجوَػم
 .ی ها لشاس گیشًذ تَاًٌذ هَسد هغالؼِ ػلن تِ خَد تگیشًذ، هی

ی ایي هغالؼِ هوىي است ًسثت دٍ ػلن، ػوَم ٍ خػَظ  دس ًتیجِ •
هي ٍجِ یا تثایي یا ػوَم ٍ خػَظ هغلك تاضذ؛ اها ًسثت تساٍی، 

 .تَاى تشای آى هػذالی پیذا وشد ًسثتی است وِ ًوی
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 اصولی علن  اصول فقه و فلسفه

ًسثت دٍ ػلن، ػوَم ٍ خػَظ هي ٍجِ تاضمذ، هؼومَ ً دس آى   اگش •
لسوت هطتشن سٍیىشدی هتفاٍت داسًذ ٍ الثتِ گاّی ّیچ سٍیىمشد  
هتفاٍتی ٍجَد ًذاسد ٍ تِ د یلی، تحثی ٍاحذ دس ّش دٍ ػلن هغمشح  

هثل تشخی هثاحث الفاػ وِ ّن دس ػلن اغمَل ٍ ّمن دس   . ضذُ است
هٌغك ٍ ّن دس فلسفِ تحلیل صتماًی تمذٍى ّمیچ سٍیىمشد هتفماٍتی      

 .اًذ هغشح ضذُ
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 اصولی علن  اصول فقه و فلسفه

الثتِ هوىي است دس سٌت ػلوی یه ػلن، هسایلی لشاس گیشد وِ تمِ   •
ضمَد   ػٌَاى اجضای آى ػلن تلمی ضَد؛ ٍلی تا دلت ٍ تأهل هؼلَم هی

وِ ایي هسایل جضٍ آى ػلن ًثَدُ ٍ اص هسایل ػلن دیگمش تمِ ضمواس    
اگش ایي گًَِ تاضذ دس ٍالمغ ًسمثت ایمي دٍ ػلمن، ػومَم ٍ      . آیذ هی

خػَظ هي ٍجِ ًیست ٍ هثاحثی وِ هغشح ضذُ، اسمتغشادی تمَدُ   
 . است
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 ادبیاصول فقه و علوم 

 اصول فقه و علوم ادبی•

ّا تا هتي وتاب ٍ سٌت واس داسًذ ٍ وتاب ٍ سمٌت   اص آًجا وِ اغَلی•
ّمای ادتمی هشتمَط تمِ صتماى ػشتمی، دس        تِ صتاى ػشتی است، تحث

 .وٌذ ّای اغَلی ًمص پیذا هی تحث
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 ادبیاصول فقه و علوم 

ی آًْما اسمت ومِ تمِ ادتیمات       ها اص ػلَم ادتی دس ایٌجا ّوِهمػَد •
سا دس ... تٌاتشایي غشف ٍ ًحَ ٍ هؼاًی تیاى ٍ تذیغ ٍ. ضَد هشتَط هی

 .گیشد تشهی
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 ادبیاصول فقه و علوم 

ّای اغَلی خَیص تشخی اص ایي هثاحث ادتمی سا   ّا دس وتاب اغَلی•
اًمذ ٍ حتمی گماّی دلمت      ّا داسًذ، هغمشح ومشدُ   تا دلتی وِ هٌغمی

هثمً . ّا ّن تیطتش تَدُ است ّا دس عشح ایي هثاحث اص هٌغمی اغَلی
ّا تحث تفىیه اسن ٍ فؼل ٍ حشف سا تا دلت خاغی هغمشح   هٌغمی
ّا، تحث هؼاًی حشفی سا  ّا فشاتش اص ایي دلت هٌغمی اًذ ٍ اغَلی وشدُ

ّمای   ایي دلت، ضثیِ دلتی است وِ جا داسد دس فلسفِ. اًذ تٌمیح وشدُ
 .تحلیل صتاًی تِ واس آیذ
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 ادبیاصول فقه و علوم 

ّای تحلیل صتاًی تِ صتاى اًگلیسی ٍ آلواًی ّسمتٌذ   ًَػاً فلسفِالثتِ •
هثمً فشگمِ،  . اًذ، فیلسَف ًثَدًذ ّا سا هغشح وشدُ ٍ آًْا وِ ایي تحث

اٍ تحثی . سیاضی داى است ٍ تا ایي حال ٍالؼاً واس فلسفی وشدُ است
دس هَسد هثادی سیاضی داسد ٍ دس آًجا تِ تحلیل هؼٌما پشداختمِ ومِ    

 .ی تحلیل صتاًی ضذُ است ّای هؼٌاداسی دس فلسفِ هٌطأ تحث
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 ادبیاصول فقه و علوم 

اهما آى  . ّمای اغمَلی ًضدیمه اسمت     ّا تِ تحمث  ی ایي تحث غثغِ•
ّای اغَلی وِ تِ ساختاس صتاى ػشتی هشتَط است، هثل ّیأت،  تحث

ّیمأت دس صتماى اًگلیسمی،    . ضَد ی تحلیل صتاًی دیذُ ًوی دس فلسفِ
ّا پیطًَذ ٍ پسمًَذی   سیستن ایي صتاى. آلواًی ٍ حتی فاسسی ًیست

. ی صتاى ػشتی جذا است دس ٍالغ صتاى ٌّذ ٍ اسٍپایی، اص ضاخِ. است
ّمای   ٍلمی دلمت  . تشای ّویي دس تؼضی هَاسد تا ّن اضتشان ًذاسًمذ 

 .ّای فیلسَفاى تحلیل صتاًی است ّا ضثیِ دلت اغَلی
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 ادبیاصول فقه و علوم 

وشدًذ دس ادتیات ػمشب ٍ   ّا تشخی هثاحث سا وِ احساس هی اغَلی•
  ِ اًمذ، هغمشح    یا حتی دس هٌغك تِ لذس وافی هَسد تَجِ لمشاس ًگشفتم

دس تشخی ایي هثاحث هثل تحث هؼاًی حشفی الَال ٍ آسایی . اًذ وشدُ
 .ضَد ٍجَد داسد وِ دس ّیچ وتاب ادتیاتی ٍ هٌغمی دیذُ ًوی
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 رجالاصول فقه و 

 اصول فقه و رجال•

 . استثاط ػلن اغَل تا ػلن سجال یه استثاط دٍ سَیِ است•
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 رجالاصول فقه و 

وٌمذ ٍ   اغَل، ضشایظ حجیت خثش ٍاحذ سا تِ ًحَ ولی تیاى همی ػلن •
گَیذ؛ یؼٌی وثشای حجیت خثش  ػلن سجال اص احَال ساٍیاى سخي هی

گیمشد ٍ دس ػلمن سجمال     ٍاحذ دس ػلن اغَل هَسد تحمث لمشاس همی   
 . گیشد غغشای ایي تحث، هَسد هغالؼِ لشاس هی

اگش دس ػلن اغَل تپزیشین وِ خثش ثمِ، حجمت اسمت، دس ػلمن    پس •
وٌین وِ چِ وسمی ثممِ اسمت ٍ اگمش دس ػلمن       سجال اص ایي تحث هی

اغَل تپزیشین وِ ػذل اهاهی حجت اسمت، دس ػلمن سجمال اص ایمي     
 .وٌین وِ چِ وسی ػذل اهاهی است تحث هی
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 رجالاصول فقه و 

وثشیات خثش ٍاحذ، دس اغَل ٍ غغشیات آى، دس سجال تٌمیح تٌاتشایي •
 .ضَد هی

تذٍى ضه اگش دس ػلن اغَل خثش ٍاحذ سا ًپزیشین ٍ یما اگمش هثمل     •
ّا، ضشایغی تشای ساٍی دس ًظش ًگیشین، هجمالی تمشای    تؼضی اخثاسی

 .صیشا سجال غیش تشاجن است. تحث سجالی ٍجَد ًذاسد
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 رجالاصول فقه و 

 :آى وِتَضیح •
ی افشاد است ومِ دس آى اص هحمل ٍ تماسیو تَلمذ      ، صًذگی ًاهِتراجن•

سخي ... ّا ٍ ّایطاى، ضاگشداى یا استاداًطاى، هملات افشاد، هسافشت
گیشًمذ ومِ    دس ایي ػلن، افشادی هَسد هغالؼِ لشاس هی. آیذ تِ هیاى هی

 . تاضٌذ... فشد هْوی تاضٌذ؛ هثمً ٌّشهٌذ، ػالن یا پادضاُ ٍ یا
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 رجالاصول فقه و 

گَیمذ ٍ فممظ تمِ آى     غشفاً اص ساٍیاى اخثاس سخي هی رجاال ػلن اها •
 . پشداصد وِ دس حجیت خثش آًْا دخالت داسد جْت اص صًذگی آًْا هی
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 رجالاصول فقه و 

ی افشاد دیذُ  ّویي دلیل دس ػلن سجال چٌذاى اثشی اص صًذگی ًاهِتِ •
ضَد یا اسوی  ضَد اگش تِ صهاى تَلذ ٍ هشي یه ساٍی اضاسُ هی ًوی

ی اٍ است تا هؼلَم  ضَد، تِ خاعش تؼییي عثمِ اص ضاگشداى اٍ تشدُ هی
تَاًذ تذٍى ٍاسغِ ًمل وٌذ یا چمِ وسماًی    گشدد اٍ اص چِ وساًی هی

اها چیضّای دیگش ومِ چٌمذاى   . تَاًٌذ اص اٍ ًمل وٌٌذ تذٍى ٍاسغِ هی
ضمًَذ ٍ   دس سٍایت هذخلیتی ًذاسًذ، هؼوَ ً دس ػلن سجال روش ًومی 

  .اگش ّن روش ضًَذ، استغشادی است
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 رجالاصول فقه و 

 اعتبار علم رجال

 حجیت خبر واحد

حجیت مشروط به 
 شرایطی در راوی
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 رجالاصول فقه و 

 ػلن سجال، اػتثاس خَدش سا هشَّى ایي است وِ تٌاتشایي •

 حجیت خثش ٍاحذ سا تپزیشین اٍ ً •

 .ثاًیاً ایي حجیت سا هطشٍط تِ ضشایغی دس ساٍی تذاًینٍ •
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 رجالاصول فقه و 

اگش حجیت خثش ٍاحذ سا ًپزیشین یا تپزیشین اها پمزیشش سا هشّمَى    •
ای حجمت   ضشایظ ساٍی ًذاًین م هثمً تگَیین ّش خثشی اص ّمش ساٍی  

است یا تگَیین اغمً ضشایظ ساٍی دخالتی دس ػول تِ یمه سٍایمت   
ًذاسد ٍ فمظ تایذ تِ غذٍس سٍایت ٍثَق پیذا وٌین م تحث ػلن سجال  

 .واهمً تیَْدُ خَاّذ تَد
پس ػلن سجال تش هثٌایی تَلف داسد وِ دس اغمَل دس همَسد خثمش     •

 .وٌین ٍاحذ اتخار هی
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 رجالاصول فقه و 

دس . گیمشد  سَی دیگش، خَد ػلن اغَل ًیض اص ػلن سجال تْشُ همی اص •
تؼضی هسایل اغَلی هثل استػحاب، تشائت ضشػیِ، تؼادل ٍ تشاجیح 

 .وٌین تِ اخثاس ٍاحذ توسه هی
سٍایات سا تا آًچِ دس حجیت خثش ٍاحذ گفتین ٍ خػَغیاتی وِ دس  •

 .وٌین گزاسی هی سجال داسین، اسصش
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 رجالاصول فقه و 

 
ی حجیمت   تٌاتشایي اص یه سَ ػلن اغَل ٍ تِ غَست خاظ هسألِ•

دّذ ٍ اص سمَی دیگمش،    خثش ٍاحذ صیشتٌای ػلن سجال سا تطىیل هی
دستاٍسدّای سجالی دس تؼضی هثاحث اغَلی وِ خثش ٍاحذ دلیل ها 

 .آیذ است، تِ واس هی


