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و محتوایی قاعده  وا ما رأوا»تحلیل قلمر ووا و ذر  «خذوا بما ر
 7/9/1396تاریخ ارسال: 
 28/12/1397تاریخ پذیرش: 

 1کاوس روحی برندق
یان همدانی علی  2رضا صفار

 چکیده
کتاب «خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا» ، روایتساز قاعدهروایات  ترین مهمیکی از  ی ها درباره 
کهه از امهام حسهن عسهکری فضال بنی گذشهته اسهت نقهل شهده اسهت  . ایهن روایهت از 

گهاه متناقضههی ههها و اسههتدالل هها محهل مناقشههه بههوده و برداشههت ایههن  دربههارهی مختلهه  و 
یهان حهدیث، تقلیهد از ها روایت مطرح شده است. برداشت یی چون: وجوب رجهو  بهه راو
گارنهدگان در ایهن مقالهه ایمهان در وثاقهت راوی و غیهره. ن میت، توثی  عهام، عهدم اشهتراط

، بهها «خههذوا بمها رووا» ی مختلهه  دربهاره قلمههرو محتهواییهها د ضههمن بیهان دیههدگاهدرصهدن
 هها و صحت یا سقم برداشهت کردهتحلیلی محتوای روایت را مطالعه  -توصیفی ای  هشیو

کهه علهت ی متنو  را تبیین نمایند. مقاله حاضر به این ها و استدالل نتیجه رسیده است 
اسهت. در ایهن « رأوا» و« رووا» اصلی اختالفهات عالمهان در تفسهیر روایهت، معنهای دو فعهل

« رأوا» شود و تنها اشاره بهه نقهل روایهت دارد. می  به معنای ظاهری خود حمل« رووا» روایت
اسههت. بههر همههین اسههاا، برخههی از  فضههال بنههینیههب بههه معنههای اجتهههاد و نظههر شخصههی 

 صحیح و بقیه نادرست است. ها تبرداش
  ، خذوا بما رووا، روایت، رأی.، امام عسکریفضال بنیها:  کلیدواژه

                                                   
گروه علوم قرآن و حدیث )نویسنده مسئول()1  (.k.roohi@modares.ac.ir. دانشیار دانشگاه تربیت مدرا 

 (.Arsh3370@gmail.comدکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم) دانشجوی. 2
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 . مقدمه1
گبارش که قول، فعل -روایات  ی هها منبهع آمهوزهترین  گسترده - کنند می  و یا تقریر معصوم را 

گونههه ایههن میههان، شههوند و در  مههی  ی مختلفههی تقسههیمهها اسهالمی هسههتند. احادیههث و روایههات بههه 
کلیههدی و  ای  هپههار گونهه ؛ی در میههان دیگههر روایههات دارنههدسههاز قاعههدهاز روایههات نقههش  کههه  ای  هبههه 

در حهوزه سهند، روایتهی  سهاز قاعهدهشهوند. یکهی از روایهات  مهی  محسهوب ها روایات دیگر فرو  آن
کهه در جوامهع روایهی شههیعه از امهام حسهن  کهه در پاسهخ بهه  عسهکریاسهت   سههلالنقهل شههده 

 : فضال فرمود بنیی ها کتاب درباره
 3.خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا

بهها  ای  همقالهه ،جهههت اول رهدربهها شههود.روایههت فههوی بایههد از دو جهههت سههندی و متنههی بررسههی 
توسهط آقهای حیهدر مسهجدی نگاشهته شهده « پژوهشی درباره خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا» عنوان

پهردازد و بهه ایههن  مهی  یههت از جههت صهدور و داللهتاسهت. نویسهنده در ایهن مقالهه بهه بررسهی روا
که ا می  نتیجه  یاز ابهام مواجه است و بر فرض درست یا ه صدور با هالهیت از ناحین روایرسد 

  4ن علما اختالف رخ داده است.یآن، در داللتش ب
ی هها ی فهراوان و برداشهتهها ایهن روایهت محهل بحهث کهه آنبها وجهود  ،اما از جهت محتوایی

گرفتههه، متعههدد  گونی مههورد اسههتدالل قههرار  گونهها کههه و جسههتدر بههوده و در خههالل مباحههث  جههویی 
کنههون پژوهشههی جههامع بهها  انههد، هنگارنههدگان انجههام داد تحلیههل محتههوایی ایههن روایههت هههدف تهها 
 ی  د البهبههانیات الثالث للوحیمناقشة النظر» تنها یک مقاله با عنوان ؛صورت نپذیرفته است

ط آقایان مهدی غالمعلی و محمد صادی بخشی جویباری در ایهن توس« قات العامهیالتوث یف
کههه نگارنههدگان در بخشههی از ایههن اثههر یکههی از برداشههت بههاره ی موجههود از ههها نگاشههته شههده اسههت 

مقالهه حاضهر  ،از ایهن رو 5.انهد هیعنی توثیه  عهام را بررسهی نمهوده و آن را نادرسهت دانسهت ،روایت
گسهتره معنهایی و همچنهین برداشهت درصدد است تها روایهت را از نظهر محتهوایی کهه از هها و  یی 

 این روایت صورت پذیرفته، مورد پژوهش قرار دهد.
ی نقهل ایهن روایهت در جوامهع روایهی شهیعه و هها نخست به منهابع و صهورت ،به همین منظور
کلیدی پرداخته شده، آنگاه دیهدگاه ای  هسپس به تبیین پار ی مختله  در تبیهین هها از مفاهیم 

                                                   
 .389، صکتاب الغیبة للحجة. ر.ک: 3

 «.پژوهشی درباره"خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا». ر.ک: 4

 «.مناقشة النظریات الثالث للوحید البهبهانی  فی التوثیقات العامه». ر.ک: 5
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 است. شدهایت تحلیل و نقد محتوای رو

 تی. بررسی منابع و سند روا2
کتاب 381شیخ صدوی)م بهه معرفهی برخهی  ،به اختصهار ،من ال یحضره الفقیهی( در پایان 
کالمههی بههدین  ،بههدون ذکههر سههند ،روایههت را« حیههةطالف»پههردازد و در ذیههل عنههوان  مههی  از مههذاهب 

 کند:  می  صورت مطرح
منا صننن   فضنا  بنن ة من  یلما ظهرت الفطح :یرکمحمد العس یل لإلمام أبیو قد ق

ان الطائفننة کنفلنذا ، «خنذوا منا رووا و وانوا منا رأوا» :وتننا من م مامناق ف نا یتنهم  و بکب
  6؛«املت بما رواه بنو فضا 

گرایش فطحی در میهان گفته شده  که  گ فضهال بنهیهنگامی  ، از امهام ردیهدپدیهدار 
کتاب سلال عسکری از آن  (امامیهه) ی مهاهها که خانه - فضال بنیی ها شد: با 
کنههیما امههام - پههر اسههت کردنههد»: فرمههود چههه  ات یههبگیریههد و نظر ،آنچههه روایههت 

کرد فضال بنی. به همین دلیل امامیه به روایات «خودشان را وانهید  .اند هعمل 
که بر اساا آن می  روایتی نقل کتاب الغیبةی( نیب در 460شیخ طوسی)م   که آنپس از  ،کند 
گ ابن ، از حسین بن روح ردیدابی عباقر مذموم شناخته شد و توقیعی مشتمل بر لعن وی صادر 

کتاب بهه « خهذوا بمها رووا» نمودنهد و حسهین بهن روح بها اسهتناد بهه روایهت سهلالی وی هها درباره 
 چنین پاسخ داد:  سلال

 :ا قن ،بن  رو   یخ الحسنیخناوم ال ن  وفکنابند ا  ال  حندنن ،  ب  تمامیقا  أبو الحس
م  و خرفنت ف یتب اب  أبنکأباال اس  ا    عنی ،خیسئل ال   ،ه اللعننةینالعزاقنر بعند منا ذ 

مننا منا قالننه أبومحمنند یأقنن   ف :ف نا  قوتننا مامننا منن  یتبننه و بکف صعمننل بکینف :ل لننهینف 
وتننا یتنهم  و بکف صعمنل بکین :ف الوا فضا ، بن تب ک  و قد سئل ا  ال  الحس  ب 
   7؛«وا بما رووا و ذروا ما رأواخذ»: ف ا  قماما م  

کوفی، خادم شیخ  که عبداهلل  گفت  گفت: از  حسینابوالحسین بن تمام  بن روح 
کتاب وی مهذموم و مهورد  کهه آنی ابهن ابهی عباقهر، بعهد از هها حسین بن روح درباره 

کتهاب گفتهه شهد: بها  ی ابهن ابهی عباقهر چهه هها لعن واقع شهد، پرسهیده شهد. بهه وی 
گفت: همان چیبی را درباره ها خانهکه  در حالی ،کنیم ی ما از آن پر استا شیخ 

                                                   
 .542، ص4، جمن ال یحضره الفقیه. 6

 .389ص، کتاب الغیبة للحجة. 7



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
هارم

و چ
ت 

بیس
ماره 

، ش
 اول

6 6 

کهه امهام  می  آن کتهب  عسهکریگویم  فرمهود. از ایشهان دربهاره  فضهال بنهیدربهاره 
کتهب  سهلال فضهال بنیی ها کتاب کهه بها  کهه  فضهال بنهیشهد  کنهیم در حهالی  چهه 
تشهان را ننهد بگیریهد و نظراک مهی  آنچهه روایهت»یمان از آن پر اسهتا فرمهود: ها خانه
 . «وانهید

کتاب   به این شکل آمده است:  الغیبةروایت مورد بحث به نقل از  وسائل الشیعةدر 
خناوم   وفکنا  ابند ا  ال ،  ب  تمامیالحس یا  أب ،الغیبةتاب ک  محمد ب  الحس  ف

أصنه  الن  محمند الحسن  بن  یان  أبن ،  بن  رو یا  الحسن ،  ب  رو یخ الحسیال 
 8.«خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا»ف ا :  ا ،فض بن تب کسئل ا  

کههرده اسههت. الغیبههة، عبههارت  بحههار اونههوارمجلسههی نیههب در  کاسههت نقههل  کههم و  ایههن  9را بههدون 
کهوفی ،ابوالحسین بن تمام ، یعنیروایت تنها با یک سند از حسهین بهن روح از امهام  ،از عبهداهلل 

که مشاهده شد، در نق نقل شده است. همان عسکری ل شیخ صدوی و شیخ طوسی گونه 
که این تفاوت نقل سهبب اخهتالف در مفهاد و محتهوای  ،شود می  تفاوت اندکی دیده اما از آنجا 

 روایت نیست، پرداختن به آن ضرورتی ندارد.

 می. تبیین مفاه3
انهد  هی واقفیه( بودها )از شاخه مذهب که فطحی - فضال بنیروایت مورد بحث به خاندان 

کتاب اشاره دارد. با - کهه ها در زمینه ها بررسی بسیاری از  ی رجال، فقهه و غیهره مشهخص شهد 
گروه دیگری بیان نشده است. همچنهین در روایهت طوسهی آمهده اسهت  بارهاین روایت در فرد یا 

کههار بههرده اسهت. بههه همههین دلیههل در  بههارهکهه حسههین بههن روح ایهن روایههت را در ابهن ابههی العباقههر بهه 
 . شود میاین مفاهیم ارائه  دربارهتوضیح مختصری  ،ادامه

 فضال بنی. 1-3
کوفهههه، اههههل علهههم و فقهههه و حهههدیث  ای  هخهههانواد فضهههال بنهههی و همگهههی از بهههوده سرشهههناا در 
مههذهب بههوده و بههزر  آنههان حسههن بههن علههی بههن  نههد. ایههن خانههدان فطحههیبود ائمههه اصههحاب

کههه همهه از فقههای بهه علههی، احمهدی هها فضهال اسهت. وی سهه پسههر بهه نهام زر  و محمهد داشهته 

                                                   
 .142، ص102، ص27، جتفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. 8

 .358ص، 51؛ ج252، ص2، جبحار اونوار . ر.ک: 9
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   10.اند هشیعه بود
 حسن بن علی بن فضال

گفتههه -ی( 224)م أبههو محمههد حسههن بههن علههی بههن فضههال   کههه بههه وی حسههن بههن فضههال هههم 
کههههرده و فهههردی زاههههد و در روایههههت ثقهههه بهههوده اسههههت. وی  امههههام رضهههااز  - شهههود مهههی روایهههت 

و ر یتههاب التفسههکم یات داشههته و ابههن نههدیتههاب الههدکتههاب الصههال  و کیی از جملههه: ههها کتههاب
کهردرا تهابی در رد غهالت کتهاب البشهارات و کد یهتاب الطب و ابهن ولک وی  11.انهد هبهرای او ذکهر 

کهاظمیبه امامت عبداهلل بن جعفر قا امام صادیپس از    ل شد و سپس به امامهت امهام 
کشی برخی حسن بن فضال را به جای حسن بن محبهوب جهبا اصهحاب  12بازگشت. گفته  به 

 14برشمرده است. امام رضاوی را از اصحاب  طوسی 13.اند هاجما  دانست
 احمد بن حسن بن علی بن فضال

کتهاب260)م أبوالحسین احمد بن حسن بن علی بن فضال یی هها ی( از راویان ثقه اسهت و 
که توسط برادرش علی بن حسن روایهت شهده اسهت.  طوسهی وی  15در باب نماز و وضو داشته 

 16داند. می   را از اصحاب امام هادی
 بن حسن بن علی بن فضال محمد

گفته  گرآیة اهلل به  چه درباره محمد بن حسن بهن علهی بهن فضهال تصهریح بهه وثاقهت  خویی ا
گفتههه و او را در زمههره فقهههای جلیههل القههدر  ،نشههده کههه محمههد بههن مسههعود دربههاره وی  امهها آنچههه 

کههرده  کههم نههدارد. وی از پههدرش روایههت  شههمرده، مههدحی قابههل اعتنهها اسههت و چیههبی از وثاقههت 
 17است.

                                                   
 .197ص، 3، جموسوعة طبقات الفقهاا. ر.ک: 10

 .123ص، الفهرست . ر.ک:11

 .38ص ، خالصة اوقوال فی معرفة أحوال الرجال. ر.ک: 12

 .566ص، اختیار معرفة الرجال. ر.ک: 13

 .354، صاوبواب. ر.ک: 14

 .80ص، فهرست أسماا مصنفی الشیعة. ر.ک: 15

 .383ص، اوبواب. ر.ک: 16

 .230، ص15، جمعجم رجال الحدیث. ر.ک: 17
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 علی بن حسن بن علی بن فضال 
گاه به حدیث بوده و از او  کوفه و آ أبوالحسن علی بن حسن بن علی بن فضال از فقهای ثقه 

یههادی سههم کهم از ضههعفاروایهات ز روایههت نمهوده اسههت. همچنههین از دو  ا  شهده اسههت. او بسههیار 
کرده است. کثیهر العلهمبها عنهاوینی چهون: شیخ طوسهی وی را  18برادر و از پدرش روایت  و  ثقهة، 

کتههاب تههاب الوضههوا، کی متعههددی از جملههه: ههها واسههع الروایههة وصهه  نمههوده اسههت. او دارای 
گفتهه  اهللتاب إثبهات إمامهة عبهد کا  و الخمس، کتاب البکتاب الصال ، ک و غیهره بهوده اسهت. 

کتهاب داشههته اسهت. کهه وی سهی  گفتهه  19 شهده  خههویی منظهور از علهی بهن فضههال در آیهة اهلل بهه 
شهیخ طوسهی وی را در زمهره اصهحاب  20روایات، همان علی بن حسن بن فضهال اسهت. برخی

 21شمرد. برمی امام هادی
 فضال خاندان بنی -1نمودار

 

 
 
 
 
 
 هی. واقف2-3

گروهی از شیعیان  که بر امامت امامبودواقفیه  توقه  نمودنهد و  امام صهادییا  باقر  ند 
گفتهها  آن به  صهادقیناز اینهان امامهت را بهه فرزنهدان  ای  ه. عهدشود می  باقریه و جعفریه نیب 

را به عنهوان آخهرین امهام و  یکی از صادقین ،دیگر ای  هسوی دادند و عد (ن)غیر از معصوما
کهاظم 22.اند هقائم مطرح نمود کهه بهر امامهت امهام  گفتهه اشهعری افهرادی را  توقه  نمهوده و  به 

                                                   
 .257ص، فهرست أسماا مصنفی الشیعة. ر.ک: 18

 .272ص، الفهرست. ر.ک: 19

 .113ص ،12، جمعجم رجال الحدیث. ر.ک: 20

 .389ص، اوبواب. ر.ک: 21

 .133ص، 1ج  ،الملل و النحل. ر.ک: 22
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گویند.یانشدند، واقفیه یا موس امام رضال به امامت یقا  23یه 
کهه در امامهت یهک امهام  هر گروههی اسهت  گاه واقفیه در معنهای عهام اسهتعمال شهود، شهامل 

کردنههد کیسههانیه، منصههوریه و اسههماعیلیه ؛توقهه   گههر واقفههه در معنههای خههاص خههود  ؛ماننههد:  امهها ا
کهاظم کهه بهر امامهت امهام  گروهی اسهت  توقه  نمودنهد. بهه همهین  استعمال شود، مربوط به 

  توقههه  نمودنهههد، واقفهههه باقریهههه و واقفهههه جعفریهههه صهههادقینکهههه بهههر امامهههت  جههههت بهههه آنهههانی
و علههی بههن ابههی حمههبه  ان، داود بههن حصههین، جعفههر بههن سههماعهسههماعه بههن مهههر 24گوینههد. مههی

 25از مشاهیر رجال واقفیه هستند.
 هی. فطح3-3

که بعد از  گروهی از واقفیه هستند  فرزنهد  تهرین قائل بهه امامهت بهزر  امام صادیفطحیه 
که فطحیه به پندار خود از  ،ایشان  امام صادیعبداهلل افطح شدند. علت این امر آن است 
که امامت متعل  بهه بهزر  می  نقل کهه عبهداهلل  26تهرین فرزنهد امهام اسهت. کنند  برخهی معتقدنهد 

کههرده و بههه روایههت مههذکور متوسههل شههده اسههت. حسههن بههن فضههال و سههه  27خههود ادعههای امامههت 
یههان مشهههور   بههن بکیههرن عمههار، عبههداهللفرزنههدش، اسههحای بهه و عمههار بههن موسههی سههاباطی از راو

 28فطحیه هستند.
 . ابن ابی العزاقر4-3

کهه بهه  ،ابهوجعفر محمهد بهن علهی شهلمغانی معهروف بهه ابهن أبهی العباقهر از راویهان شهیعه بهوده 
گذاشهت و بهه مهذاهب نسهبت بهه حسهین بهن روح، مهذهب اثنا علهت حسهادت کنهار  عشهری را 

گرو ید. سپس درباره وی توقیعاتی رسید و مورد ذم و لعن واقع شد و خلیفه وقهت او را بهه مردود 
و غیههره  کتبههی در بههاب تکلیهه ، عصههمت، مباهلهههقتههل رسههانده و در بغههداد بههه دار آویخههت. او 

 30داند. می  شیخ طوسی شلمغانی را از غالیان 29داشته است.
                                                   

 .55، ص7، جبحوث فی الملل و النحلبه:  :؛ نیب ر.ک29، صمقاالت اإلسالمیین واختالف المصلین. ر.ک: 23

 .379، ص8، جبحوث فی الملل و النحل؛ 295، ص2، جتاریخ فری اسالمی. ر.ک: 24

 .389ص، 8ج ،بحوث فی الملل و النحل. ر.ک: 25

 .542ص، 4، جمن ال یحضره الفقیه؛ 134، ص1ج  ،الملل و النحل. ر.ک: 26

 .365ص، 8، جبحوث فی الملل و النحل. ر.ک: 27

 .376ص، 8. ر.ک: همان، ج28

کتب الشیعة؛ 378، صفهرست اسماا مصنفی الشیعة. ر.ک: 29  .413ص، فهرست 
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 تیمحتوای روا درباره ی مختلفها دگاهیو د ها ی تحقیق؛ برداشتها . یافته4
کهههه ههها و برداشههت ههها محتههوای روایههت مههورد بحههث دیههدگاه رهبههادر گونی وجههود دارد  گونهها ی 
 ند از: ا عبارت

 ثیان حدی. وجوب رجوع به راو1-4
در احکهام شهرعی اسهتنباط را از فقها از این روایت، وجوب رجو  به راویهان حهدیث  ای  هعد 
وجهوب الرجهو  »ذیهل بهابی بها عنهوان ،الفصول المهمهة ی( در1104)م . شیخ حر عاملیاند هنمود

  ، روایههاتی را ذکههر«همیقولونههه بههرأیمهها یال ف ام عههنهمکههمهها رووه مههن اوحیث فیالههی روا  الحههد
یههان حههدیث در احکههام و نههه بههه رأی  مههی کههه امههام معصههوم نسههبت بههه رجههو  بههه روایههات راو کنههد 

  اشهههاره« خهههذوا مههها رووا» تشخصهههی آنهههان امهههر فرمهههوده اسهههت. شهههیخ در همهههین بهههاب بهههه روایههه
 31نماید. می

االحکهام  یة الثقهة فهیهوجهوب العمهل بروا» همچنین ایشان روایت را در باب دیگری با عنوان
کهه امهر مهی  ذکهر نمهوده و توضهیح  عهن االئمهة یة اذا رویالشرع بهر رجهو  بهه  امامهان دههد 

ه است و این در حالی است گروه خاصی از راویان ثقه در روایات و احکام شرعی به تواتر رسید
عشری نیستند. همچنین وی از این روایت جهواز عمهل بهه خبهر واحهد اکه برخی از این افراد، اثن

که از فرد ثقهه رسهیده باشهد، برداشهتیمحفوف به قرا کتهاب  32نمایهد. مهی  ن را  ، هدایهة االمهةدر 
ا و الفتهوى القضها یوجوب الرجهو  فه» روایت مورد بحث در بخش احکام قضاوت و ذیل باب

 33آورده شده است.« ما رووه عن االئمةیث فیالی روا  الحد
  گوید: می  ی( نیب درباره روایت1245)م احمد نراقی الم

گههر غیههر امههامی  ،بههر اجمهها  داللههت دارد بههر وجههوب اخههذ روایههات ثقههات بنهها حتههی ا
  34باشند.

گفتههه  در شههده، شههیخ کههه ایههن ادعهها از وی صهها ی( اولههین شخصههی1413)م خههوییآیههة اهلل بههه 

                                                                                                                        
 .448ص، رجال الطوسی. ر.ک: 30

 .539ص، 1، جأصول االئمةالفصول المهمة فی . ر.ک: 31

 .593ص. ر.ک: همان، 32

 .384ص، 8، جهدایه اومة إلی أحکام اوئمة. ر.ک: 33

 .466ص، عوائد اویام فی بیان قواعد اوحکام. 34
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کرد1281)م انصاری  35.اند هی( است و جمعی از عالمان بعدی از وی تبعیت 
کتهابش بها عنهاوین1242)م سید عبداهلل شبر وجهوب العمهل » ی( نیهب روایهت را در دو بهاب از 

و اوخههذ ببخبههارهم و العمههل  و اوئمههة یه الثقههة و وجههوب الرجههو  إلههی الههروا  عههن النبههیههبروا
و  یتهب المعتمهد  عهن النبهکال یات المنقولهة فهیهث و الروایهلعمهل باوحادوجهوب ا» و« بآثارهم
 36آورده است.« اوئمة

 تید از می. تقل2-4
تقلیهد از میهت، ایهن روایهت را مطهرح و در بهاب تقلیهد  دربهارهبرخی از فقیهان در ذیل بحهث 

کهه شیخ انصهاری آ مطارح اونظار. در اند هابتدایی یا استمراری بدان استدالل نمود مهده اسهت 
شرط حیات برای جواز ابتدا و استمرار تقلید از مجتههد هماننهد شهرط عقهل و عهدالت اسهت و 

گهر مجتههد دچهار فسه  یها جنهون شهود، یکهی از شهرایط  همان که محق  ثانی بیان نموده، ا گونه 
گفتههه  فتههوا را از دسههت داده و تقلیههد از وی باطههل اسههت؛ زیههرا تقلیههد از وی مقتضههی اسههتناد بههه 

کهه او فاقههد شههرایط اسههت. شههیخ اعظهم سههپس بههه روایههت طوسههی  اوسهت و ایههن در حههالی اسههت 
کههه نهههی مطلهه  از اخههذ  مههی  اسههتدالل نمههوده و بیههان شههلمغانی، بههر تعمههیم آن بههر تقلیههد  آرایکنههد 

 37ابتدایی و استمراری داللت دارد.
که از عدم جواز تقلید از میت سهخن1415)م صدرآیة اهلل همچنین  ویهد، گ مهی  ی( هنگامی 

  ایشهان توضهیح ،کند. از طرفهی می  ل عدم جواز ذکریرا به عنوان یکی از دال« ذروا ما رأوا» عبارت
کهه از ایهن روایهت مهی تهوان جهواز تقلیهد از میهت را نیههب برداشهت نمهود؛ زیهرا بهدون شههک  مههی  دههد 
کتب   از امام سلال ، پهس بهودههها  آرای آنکه مشتمل بهر روایهات و  فضال بنیدرباره عمل به 

گرفته است. ای  هاز وفات عد   38از ایشان صورت 
کتاب  در هنگام بحث درباره تقلید از میت، اقوال مختل  را درباره جواز  بیان الفقهمول  

کهدام، روایهت مهورد بحهث را یکهی از ییا عدم آن ذکر نمهوده و ضهمن بیهان اسهتدالل قها الن بهه ههر 
کههه اطههالی قههول امههام  مههی  مرد و توضههیحشهه الن بههه جههواز بقهها بههر تقلیههد میههت برمههییادلههه قهها دهههد 
از  ای  هعهدکهه  ایهن بها توجهه بهه فضهال بنهیو عهدم تفصهیل بهین زمهان حیهات و مهر   عسکری

                                                   
 .107ص، 13، جموسوعة اإلمام خویی. ر.ک: 35

 .159و  140ص، اوصول اوصلیة و القواعد الشرعیة. ر.ک: 36

 .297ص، مطارح اونظار(اإلجتهاد و التقلید). ر.ک: 37

 .138 - 118، ص اإلجتهاد و التقلید. ر.ک: 38
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کتههب ههها و نیههب  آن ایشهان در آن زمههان مههرده بودنههد، داللههت بههر عمومیههت حکههم بههر جههواز پیههروی از 
 39بر تقلید از میت دارد. داللت بر جواز بقا

 ق عامی. توث3-4
حههر  ،بهه عنهوان نمونهه ؛اسهت فضههال بنهیتوثیه  راویهان  ،دیگهر از مهوارد اسهتناد بههه روایهت یکهی

کتاب  پس از ذکر اصحاب  ،در ذیل عنوان توثیقات عامه وسائل الشیعةعاملی در جلد پایانی 
کهه می  بیان ،اجما  و معرفی برخی ثقات دیگر گروههی هسهتند  که  آنهان را توثیه   ائمهه کند 

کههردنمههوده و بههه عمههل بهه ؛ ماننههد: محمههد بههن عثمههان، حمههران بههن اعههین و انههد هه روایاتشههان امههر 
 فضال بنیکند و به روایت مذکور درباره  می  بنوفضال. سپس روایاتی درباره وثاقت این افراد ذکر

 40نماید. می  هم اشاره
شیخ انصاری نیب در باب مسبله حرمت احتکار طعام روایهاتی را مطهرح نمهوده و در توضهیح 

که در سهند آن افهرادی از  می  از روایات بیانیکی  کهه  ،هسهتند و ظهاهر فضهال بنهیکند  آن اسهت 
گرفته شده است. سپس بیان کتب ایشان  کتب  می  روایت از  که درباره   روایهت فضهال بنیکند 

کتهب  مهی  وارد شده اسهت. شهیخ بیهان عسکریاز امام « خذوا بما رووا» کهه   فضهال بنهیکنهد 
گهر در سههند روایتهی دارای اعتبهار اسههت و  مالحظههه  ،باشههند فضهال بنههیبها توجههه بهه ایههن روایههت، ا

گفتههه شههیخ ایههن روایههت در داللههت بههر ایههن عههدم نیههاز، بههه ادعههای  ،ماقبههل سههند نیههاز نیسههت. بههه 
کشی درباره اصحاب اجما  مطرح شده اولویت دارد. که توسط    41اجماعی 

کهه در ذیهل مباحهث از جمله شیخ اعظم برای تبیید صحت سند  ،بسیاری از فقها روایهاتی 
. شیخ انصهاری در مبحهث طههارت، روایتهی را از اند ه، به این روایت استناد نموداند هفقهی آورد
  کند و توضهیح می  درباره شرایط پاک شدن بخشی از خانه توسط آفتاب مطرح امام صادی

که سند روایت خالی از قوت نیست؛ زیهرا در سهند ایهن روایهت  می کهه  فضهال بنهیدهد  هسهتند 
  :است گفته شدهها  آن درباره

 42خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا.

                                                   
 .243ص، 1، جبیان الفقه فی شرح العرو  الوثقی. ر.ک: 39

 .237 - 232ص ، 30، جتفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. ر.ک: 40

 .366، ص4، ج)کتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات( ،تراث الشیخ اوعظم. ر.ک: 41

 .273ص، 5، ج)کتاب الطهار (تراث الشیخ اوعظم . ر.ک: 42
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 مان در وثاقت راویی. عدم اشتراط ا4-4
که از این روایت کتب فقهی دیده ،بیشترین استداللی  ایهن اسهت  ،شهود می  به خصوص در 

 انیاصهفهبهه عنهوان نمونهه غهروی  ؛کنهد نمهی  که فسهاد عقیهده راوی خللهی در وثاقهت وی ایجهاد
 گوید: می  ی(1361)م

که عقاید و نظرات فاسهد   منظور امام ضهرری بهه عمهل بهه  فضهال بنهیآن است 
 43کتب روایت است.ها  آن سازد؛ زیرا نمی  کتبشان وارد

  گوید: می  خویی نیبآیة اهلل 
که از امام کتاب  سخنی  کرد فضال بنیی ها درباره  ناظر بهر آن اسهت  اند، هذکر 
کهه  ،گهردد نمی  موجب وهن روایاتشان فضال بنیه که تغییر در عقید بلکهه روایهاتی 

به حالت پیشین باقی است و به لحاظ فساد در  ،از جهت صحتاند،  هنقل نمود
  44شود. نمی  در روایاتشان ای  همناقشها  آن عقیده

کتههاب شهیخ انصههاری 1422)م محمهد شههیرازی سههیدآیهة اهلل همچنهین  کههه بهر  ی( در شهرحی 
  گوید: می  ضیح روایتنوشته، در تو

 45موجب سقوطشان از درجه وثاقت نیست.ها  آن فساد نظر و عقیده
 ا فقهییکالمی  آرای. 5-4

که در برداشت از روایت مورد بحث، محهل اخهتالف فراوانهی بهوده آن اسهت  ،یکی از مواردی 
کدام « ما رأوا اذرو» یعنی ،دوم روایت بخشکه  دستور   ماست. آیا اما فضال بنی آرایناظر بر 

 فقهی آنانا آرایکالمی آنان داده یا  آرایبه ترک 
کهه اجتههاد فقهها در عصهر غروی اصهفهانیآیة اهلل  امهری غیهر ممکهن  ائمهه معتقهد اسهت 

کالمههی  آرایمنظههور از مهها رأوا،  ،اسههت. بههه همههین دلیههل فقهههی  آراینههه  ؛اسههت فضههال بنههیفاسههد 
کتاب و تنهها مشهتمل بهر روایهات بهوده و منشهب  آراخهالی از  فضال بنیی ها ایشان. به عقیده وی 

کهذب در روایهات بههه خهاطر فسهاد عقایههد   از امهام سهلال کهه ورود اخبههار   فضههال بنهیایههن بهوده 

                                                   
 .41ص، بحوث فی اوصول. 43

 .496ص، 5، جمصباح الفقاهة)المکاسب(. 44

 .401ص، پانوشت 10، جإیصال الطالب إلی المکاسب. 45



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
هارم

و چ
ت 

بیس
ماره 

، ش
 اول

14 14 

 46محتمل بوده است.
کههه منظههور امهام گههروه دیگههر معتقدنهد  بههوده  فضههال بنههیفقهههی و فتهاوای  آرایاز مهها رأوا   امها 
گههروه بها اسهتناد بههه همهین نظههر بر کههه در  انهد هی دیگههری نیهب از روایهت داشههتهها داشهتاسهت. ایهن 

 نیب مطرح شده است. ها ادامه این برداشت
 ائمه فقها در عصر ی. افتا6-4

که از حمل ما رأوا بر  کهه  ،شود می  منشعب فضال بنیفقهی  آراییکی از مسائلی  این اسهت 
یکی از ادله موافقان وجهود  اکردند یا خیر می  اقدام فقها به اظهار نظر و افتا ائمه آیا در عصر

مبهانی ی( در 1406)م حهائریآیهة اهلل روایهت خهذوا بمها رووا اسهت.  ائمه فقها در عصر افتای
« ایان متعارفها مرضهکه ظهر منه أن صدور الفتوى من أصهحابهمیما » تحت عنوان ،اوحکام

که از ظاهر برخی روایات ب می  دیا که صدور فتو می  دسته کند   ائمهه حابتوسهط اصه اآید 
ین مطلب اشهاره دارد در عصر ایشان امری متعارف و مقبول بوده و روایت خذوا بما رووا هم به ا

کتابههت آرا ی( نیههب روایههت مههورد 1409)م امههام خمینههی 47و فتههاوا امههری متعههارف بههوده اسههت. کههه 
 48داند. می  ائمه بحث را یکی از ادله وجود اجتهاد در عصر

وع7-4  دیت تقلی. مشر
که از حمل ما رأوا بر مسبله د آید، استناد به قول معصوم بهرای  می  فقهی به دست آراییگری 

کهههه از مشهههروعیت تقلیهههد سهههخنالدرالنضهههیداثبهههات مشهههروعیت تقلیهههد اسهههت. مولههه     ، آنجههها 
پردازد و به  می  ل عقلی و نقلی از قرآن و روایاتیبرای اثبات این مشروعیت به ذکر دال ،گوید می

کهه ایهن روایهات بهه ههر  مهی  کنهد. وی بیهان مهی  اشاره ،روایت خذوا بما رووااز جمله  ،روایاتی کنهد 
کهه برخهی از بهه  ائمهه نحوی، خواه از منطوی یها خهواه از مفههوم، بهر ایهن مطلهب داللهت دارد 

کهه امهر بهه افتها مهی  . وی توضهیحانهد هبرخی صحابه خود دستور صهدور فتهوا داد بهه جههت  دههد 
کردن شیعیان به آن ب   49امری لغو است. فتاصورت امر به ا وده و در غیر اینعمل 

                                                   
 .41ص، بحوث فی اوصول. ر.ک: 46

 .337 - 333ص ، القواعد الفقهیة و اإلجتهاد و التقلید)مبانی اوحکام(. ر.ک: 47

 .168، ص3، جالقواعد الفقهیة و اإلجتهاد و التقلید)تهذیب اوصول(. ر.ک: 48

 .157 الی 155ص، 1، جالدر النضید فی اإلجتهاد و اإلحتیاط و التقلید. ر.ک: 49
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 دی. شرط امامی بودن برای مرجع تقل8-4
که از این روایت برده شدهها یکی دیگر از بهره که یکی از شرایط مرجع تقلید،  ،یی  آن است 

  نویسد: می  امامیه بودن وی است. حسینی شیرازی
که مرج ع تقلید باید شیعه دوازده امامی این روایت یکی از دالئل اثبات آن است 

  50باشد.
 کند: می  همچنین بیان

برخههی بههه ایههن روایههت در اثبههات اشههتراط امههامی بههودن مفتههی بههرای حجیههت فتههوا 
 51.اند هاستدالل نمود

 طید از مجتهد فاقد شرای. بطالن تقل9-4
کهه  مورد اختالف، صهحت یها عهدم صهحت بقهایکی از مسائل  بهر تقلیهد از مجتههدی اسهت 

کهه در ایهن بهاب بهدان اسهتداللبرخ   ی از شرایط اجتهاد را از دست داده است. یکهی از روایهاتی 
 شود، روایت خذوا بما رووا است. می

کتاب  کهرده و یکهی یادله قا النور الساطعدر  الن به وجوب عدول از چنین مجتهدی را بیهان 
گفتههه وی قههاکنههد.  مههی  ل آنههان را روایههاتی از قبیههل خههذوا بمهها رووا معرفههییههاز دال الن بههه عههدم یبههه 

که نهی از اخذ  می  بر چنین تقلیدی با استناد به این روایت صحت بقا  فضهال، بنی آرایگویند 
کهه شهرایطی ماننهد اسهالم بهین  بدون تفصیل بین اخذ ابتدایی و استمراری، داللت بر ایهن دارد 

کههه شههرایطی را ماننههد بههر تقلیههد از مجتهههدی  تمرار تقلیههد عمومیههت دارد. پههس بقههایابتههدا یهها اسهه
 52ایمان از دست بدهد، باطل است.

  :است آمده موسوعة االمام الخوییدر 
گر عدالت یا وثاقت و یا حتی  همانند روایت و شهادت است؛ همان افتو که ا گونه 

ی ههها بههه حجیههت روایههات یهها شهههادت ،مسههلمان بههودن راوی یهها شههاهد از بههین بههرود
کههه روایاتشههان را  فضههال بنههی رسههد؛ زیههرا دربههاره نمههی  پیشههین وی ضههرر گفتههه شههده 

گهر فتهوای او در  شان را وانهید. وضع مجتهد ههم ایهنیبگیرید و آرا کهه ا گونهه اسهت 

                                                   
 .238ص، 1، جبیان الفقه فی شرح العرو  الوثقی. 50

 .244ص، 1. همان، ج51

 .534ص، 2، جفعالنور الساطع فی الفقه النا. ر.ک: 52
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کههه واجههد شههرایط بههوده اخههذ شههده باشههد، از دسههت دادن برخههی شههرایط بههه  زمههانی 
 53زند. نمی  حجیت فتاوای پیشینش آسیب

 . افاده علم اخبار 10-4
کتاب یشیخ حر عاملی در صدمین فا کهه برخهی مهدعی  مهی  بیهان الفوائد الطوسیةده از  کنهد 

گهردد. وی ایهن  نمهی  آید و از هیچ خبری علم حاصل نمی  دسته که از اخبار جب ظن ب اند هشد
دههد  می  از جمله توضیح ؛نماید می  لی را بر بطالن آن اقامهیادعا را افراطی و باطل دانسته و دال
که قابل شمارش نیستند. وی پس از که این ادعا مخال  با احادیث  متواتر و صحیحی است 

کرده و بیان که همهه ایهن روایهات داللهت  می  ذکر چندین روایت، روایت خذوا ما رووا را ذکر  کند 
کثههر ایشههان همچنههین در جههای دیگههری نیههب بههه ایههن  54دارد.ههها  آن بههر افههاده علههم برخههی اخبههار یهها ا

  کند: می  مطلب تصریح
کهه خبهر ثقهه یکهی از انهوا  خبهر محفهوف بهه این روایات دال ب ر این مطلب هستند 

 55قرینه و علم آور است.

 لی. بحث و تحل5
ی عالمهان در خصهوص مفهاد و محتهوای روایهت مهورد بحهث بهه طهور هها و برداشت ها دیدگاه

)شهامل: وجهوب رجهو  بهه  نهد از: نقهل روایهتا گیرد. این دو حوزه عبارت می  کلی در دو حوزه قرار
و  راوی، و افههاده علههم اخبههار( و افتههان حههدیث، توثیهه  عههام، عههدم اشههتراط ایمههان در وثاقههت راویها
کالمهی بهودن سهخنان  تقلید فقهها در  فضهال، وجهود افتهای بنهی)شامل: تقلید از میت، فقهی یها 
، مشههروعیت تقلیهد، بیهان شههرایط مرجهع تقلیهد، و بطههالن تقلیهد از مجتههد فاقههد ائمهه عصهر

 شرایط(.
که در حوزه نقل روایت وجود داردچهار برداشت گهباره اول روایهت ،ی  خهذوا » یعنهی ،همگی از 

 به دست آمده است.« بما رووا
طبه  برداشهت اول، شهیخ حهر عهاملی از روایهت، وجهوب رجهو  بهه روایهات راویهان حهدیث در 

 وجوب رجهو  بهه روایهات ،آنان را برداشت نموده و در جای دیگر آرایاحکام و پرهیب از رجو  به 
                                                   

 .346، ص:  ، جالتنقیح فی شرح العرو  الوثقی. 53

 .531ص، الفوائد الطوسیة. ر.ک: 54

 .539ص، 1، جالفصول المهمة فی اصول االئمة. 55
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را به امر قضاوت نیب تعمیم داده است. علت حمهل روایهت بهر وجهوب  ائمه راویان احادیث
گروهی از علما، ظهور فعل امر  کهه سهلال ایهن در وجوب است. شبر نیب با توجه به« خذوا» توسط 

کتاب کتاب فضال بنیی ها ناظر بر  کرده است.ها بوده است، به   ی قابل اعتماد نیب اشاره 
حجیهت خبهر و یها بهه عبهارت دیگهر، ن این روایت بر رجهو  بهه راویهان حهدیث در داللت نمود

کهه خهود ایهن روایهت نیهب خبهر  واحد، تردیدی نیست. اما در اینجها بایهد بهه ایهن نکتهه توجهه نمهود 
کتفا به همین روایت برای اثبات حجیت خبر واحد سهبب ایجهاد دور گهردد؛  مهی  واحد است و ا

حهد اسهت. پهس اسهتناد بهه ایهن روایهت بهه تنههایی بهرای اثبهات زیرا خهود ایهن روایهت ههم خبهر وا
کنهار سهایر روایهات در ایهن بهاب  امها قهرار ؛حجیت خبر واحهد باطهل اسهت گهرفتن ایهن روایهت در 

گهردد. لهذا اسهتناد بهه روایهت مهورد  مهی  باعث ایجاد تواتر معنوی برای اثبات حجیت خبهر واحهد
 اثبات حجیت خبر واحد، صحیح است.بحث به عنوان بخشی از یک تواتر معنوی برای 

که در روایهت بهه اخهذ روایهات  دومین برداشت در حوزه نقل روایت، توثی  عام است. از آنجا 
گهاه امهام معصهوم بهه  شهود؛ زیهرا ههیچ مهی  امر شده، وثاقت آنان از این روایت برداشت فضال بنی

در ایهن روایهت « فضهال بنهی» انعنهو کهه آننماید. همچنین به دلیل  نمیامر   اخذ روایات غیر ثقه
کهه در اینجها بایهد بهه  ای  هگردد. اما نکته می  یک عنوان عام است، عمومیت این توثی  نیب ثابت

آن توجه داشت، محدوده این توثی  عام است. به عبارت دیگر، آیا این توثی  تنها شامل خهود 
 شودا می  نان را نیب شاملاستا یا مشایخ بدون واسطه و یا حتی مشایخ با واسطه آ فضال بنی

امها از  ؛دارد و تردیهدی در ایهن امهر نیسهت فضهال بنهیاین روایت داللت بر توثی   ،بدون شک
کهه روایهت دربهاره مشهایخ  ،سوی دیگهر  سهکوت نمهوده و ظهاهر آن ههیچ فضهال بنهیروشهن اسهت 

 گونه داللتی بر وثاقت مشایخ آنان ندارد.
کتهب دربهار سهلالاین روایت در مقام پاسهخ بهه  عبهارت دیگهر، محهور ه اسهت. به فضهال بنهیه 

کتهههاب عسهههکریاز امهههام  سهههلال نهههه وثاقهههت مشهههایخ  ؛بهههوده اسهههت فضهههال بنهههیی هههها وثهههوی 
، امر بهه اخهذ روایهات اند هروایت نمود فضال که بنی این امام به اعتبار ،در حقیقت56.فضال بنی

درباره اصحاب اجما  نیب  نیازی به بررسی سایر روات نیست. این امر حتی که آنآنان داده؛ نه 
کشهی  تنههها بهه معنهای وثاقههت  ،دربههاره اصهحاب اجمها را مهورد اخهتالف اسهت و برخههی ادعهای 

 صحیح نیست.  فضال بنیدانند. لذا استناد به این روایت برای توثی  مشایخ  می  خود آنان
کههه بههر 1427)م تبریههبیآیههة اهلل   برداشههت شههیخ انصههاری از ،نوشههته المکاسههبی( در شههرحی 

                                                   
 .23، صمناقشة النظریات الثالث للوحید البهبهانی  فی التوثیقات العامه. ر.ک: 56
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کرده و بیان   کند: می  روایت را رد 
کتاب  در سخن امام  فضهال بنهیی ها داللتی بر اعتبار همه روایات موجود در 
کههه فسههاد مههذهب ،وجههود نههدارد موجههب تههرک ههها  آن بلکههه معنههای سههخن آن اسههت 
بهر اسهاا قهوانین عمهل بهه خبهر واحهد، هها  آن بلکهه بهه روایهات ؛شهود نمی  روایاتشان
 57شود. می  عمل

 انههد، هگههاه روایههت مههورد بحههث را مطههرح نمههود هههر ،خههوییآیههة اهلل ن نیههب هماننههد ارجالیهه تربیشهه
گر سند تا که  این نه اند؛ ههمین برداشت را از روایت داشت بهه صهحت رسهید، ادامهه  فضهال بنهیا

  نویسد: می  خوییآیة اهلل سند نیاز به بررسی ندارد. 
کهه فسهاد عقیهده بهه    حجیهت روایهات پیشهین ضهررروایهت در مقهام بیهان آن اسهت 

حتهی در صهورت نقهل از راوی ضهعی  یها  فضهال بنهیروایهات کهه  ایهن زند و نه نمی
گمراههی فهرد روایهات او از راوی  مجهول پذیرفته است. پس همان کهه قبهل از  گونهه 

گمراههی نیهب چنهین روایتهی از او  ضعی  یا مجهول پذیرفته نبود، همچنان پس از 
که شود و سخن ش نمی  پذیرفته یخ انصاری و دیگران درباره حجیت همه روایاتی 
 58ندارد. ای  هصحیح بوده، پای فضال بنینبد 

که شبن  می  ایشان در جای دیگر نیب بیان حتهی در هنگهام اسهتقامت عقیهده  فضال بنیکند 
  کهه بهه مراسیلشهان عمهل -هها  آن بن مسهلم و امثهال هم باالتر از شبن افرادی چون زراره و محمد

  داللهت فضهال بنهیبهر چیهبی فراتهر از توثیه  خهود « خهذوا بمها رووا» نیست. لذا روایت - ودش نمی
 59کند. نمی

  گوید: می  سبحانی نیب در سخنی مشابهآیة اهلل 
که فساد عقیهده بهه حجیهت  فضال بنیمنظور از روایت وارد شده درباره  آن است 

بهدون تحقیه  دربهاره ا هه آن همهه روایهاتکهه  ایهن نهه ؛زنهد نمهی  روایات پیشهین ضهرر
کههرد کههه از آنههان روایههت  یههانی  کههه بههر  ،بلکههه مههراد ؛، پذیرفتههه اسههتانههد هراو آن اسههت 

یههان حههدیث جریههان دارد؛  فضههال بنههی کههه بههر سههایر راو همههان حکمههی جههاری اسههت 
یههان پههیش از هههر راوی ضههروری اسههت،  همههان کههه تحقیهه  دربههاره وثاقههت راو گونههه 

                                                   
 .274ص، 3، ج إرشاد الطالب إلی التعلی  علی المکاسب. 57

 .68ص، 1، جمعجم رجال الحدیث. 58

 .107، ص13، جموسوعة اإلمام خویی. ر.ک: 59
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  60هم ضروری است. فضال بنیتحقی  درباره وثاقت راویان پیش از 
سههومین مههورد از مههوارد اسههتناد بههه روایههت در حههوزه نقههل، عههدم اشههتراط ایمههان در وثاقههت راوی 

که امام ، انهد هارجها  دادهها  آن پهس از انحهراف عقیهدتی فضال بنیبه روایات   است. از آنجا 
که این اسه تناد بهه روایهت این برداشت از روایت نیب صحیح خواهد بود. البته باید توجه داشت 
تواند اثبات  نمی  نیب به عنوان بخشی از یک تواتر معنوی صحیح خواهد بود و روایت به تنهایی

 کننده این امر باشد.
چهههارمین برداشههت در حههوزه نقههل روایههت نیههب بههه همههین طریهه  قابههل اثبههات اسههت و ارجهها  

زیهرا امکهان  ؛خواهد بهود آور بودن برخی از اخبار نشان دهنده علم فضال بنیبه روایات  امام
کههه جههب ظههن از آن حاصههل نگههردد. ایههن  کههه امههام معصههوم بههه اخههذ مطلبههی دسههتور دهههد  نههدارد 
برداشت نیب همچون مورد قبل به عنوان جبئهی از یهک تهواتر معنهوی پذیرفتهه اسهت و بهه تنههایی 

که شیخ حر عاملی بیان نموده است. مفید این معنا نیست؛ همان  طور 
گیرد. اولهین برداشهت  می  استنادها به روایت در حوزه اجتهاد و تقلید قرار و ها سایر برداشت

گروهی با استدالل بهه در کهه  ایهن از روایت در این حوزه، جواز یا عدم جواز تقلید از میت است. 
گروهی از  ، محتهوای روایهت را بهر جهواز انهد هاز دنیا رفته بهود فضال بنیهنگام صدور این روایت، 

گروه برای اثبات قول خوداند هحمل نمود تقلید از میت کهه امهر  بخشبه  ،. این  ابتدایی روایهت 
کتههب  کتههب انههد هاسههت، متوسههل شههد فضههال بنههیبههه اخههذ روایههات از  کههه  . ایههن عههده معتقدنههد 

ل بهه جهواز تقلیهد یهخودشان بوده است و به همین دلیهل قا آرایمشتمل بر روایات و  فضال بنی
 .اند هشد

در آن عصهر « رووا» اثبات شود واژه که آن ،ه دو امر مشروط است: ابتداپذیرش این استدالل ب
بهه عبهارت دیگهر، صهدور فتهوا نیهب جبئهی از نقهل  .هم بر نقل روایت اطالی داشته و هم بر اجتههاد

دارای معنهایی غیهر از اجتههاد مرسهوم خواههد بهود. « رأوا» واژه ،روایت بوده است. در این صورت
کههه  کتههب شههرط دوم هههم آن اسههت  ههها، مشههتمل بههر  عههالوه بههر روایههات آن فضههال بنههیاثبههات شههود 

 چنین استداللی باطل است. ،شان نیب بوده باشد. در غیر این صورتیآرا
گروه دیگر مانند شیخ انصاری به همین روایت استدالل نموده و با توجه بهه نههی  در مقابل، 

 -دوم روایهت را  بخهشگهروه  . ایهنانهد ه، حکم به عدم جهواز تقلیهد از میهت دادعسکریامام 
گروه، ،این بر . بنااند همد نظر قرار داد - است که نهی از اخذ آرا تنها بر نقهل « رووا» به عقیده این 
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 گردد. نمی  روایت داللت دارد و شامل اجتهاد
مشروعیت تقلیهد، شهرط امهامی بهودن  سقم سه برداشت دیگر در این حوزه، یعنی صحت یا

کهه برای مرجع تقلید، و  بطالن تقلید از مجتهد فاقد شرایط نیب وابسته به همین موضهو  اسهت 
  نیهب فضهال بنیشامل اجتهاد « رووا» چه بوده است. آیا« رأوا» و« رووا» از دو فعل  مقصود امام

معنهای دقیه  ایهن دو عبهارت مههورد  دگهردد یها تنهها بهه نقههل روایهت اشهاره داردا پهس ابتهدا بایهه مهی
گیرد. بر گهردد « رأوا» ای سهولت در وصول نتیجه، الزم اسهت ابتهدا مقصهود ازبررسی قرار  تبیهین 

 کالمی. آرایگردد یا  می  فقهی آرایکه شامل 
کتههب رجههال و تههراجم، بههیش از همههه بههه فقاهههت توصههی  شههد فضههال بنههیخانههدان  . انههد هدر 

که براها کتاببیشتر  ههی موضهوعات فق در زمینهه، انهد هاین خانهدان برشهمرد یی مختلفی هم 
کتهاب کالمهی در هها همچون: صهالت، صهوم، حهد، دیهات و غیهره اسهت و تعهداد انهدکی نیهب  ی 

کههه از  مههی  دیههدهههها  آن میههان شههود؛ ماننههد: اثبههات امامههت عبههداهلل افطههح. همچنههین روایههاتی هههم 
 61گیرد. می  ی فقهی جایها در باب بیشترموجود است،  فضال بنیراویان 

که از امهام سلالاز سوی دیگر،  کتهاب ،پرسهیده شهده ریعسهکی   فضهال بنهیی هها دربهاره 
که با توجه بهه انحهراف عقیهدتی  ، شهیعیان و یهاران نبدیهک امهام فضهال بنهیاست. واضح است 

کتههاب عسههکری کالمههیههها تکلیهه  خههود را در مواجهههه بهها  دانسههتند و نیههازی بههه  مههی  ههها آن ی 
کتههب وجههود نداشههته اسههت. بههه عبههارت دیگههر،  سههائل بهها علههم بههه پرسههش دربههاره ایههن دسههته از 

کتاب فضال بنیانحراف عقیدتی  گاهی ها درباره  گر به این انحراف آ ی آنان استفهام نموده و ا
 نمود. نمی  ی را مطرحسلالگاه چنین  نداشت، هیچ

کهه مقصهود از رأی در روایهت،   فضهال بنهیفقههی  آرایبا توجه به نکات فوی، تردیدی نیست 
 .ها کالمی آن آراینه  ؛است

کالمهی دانسهتن آرا انیاصهفهغهروی آیهة اهلل فهرض  ، پهیشبهه عهالوه قابهل قبهول نیسههت و  بهرای 
کتهب اصههولی بههه  ائمهه شهواهد فراوانههی حکایهت از وجههود اجتههاد فقههها در عصههر کههه در  دارد 

گرفته است. کهه روایهت را بهر  - ائمهه موافقان وجود افتاا در عصر 62تفصیل مورد بحث قرار 
کرد آرای کهه وجهود یدال -اند  هفقهی حمل  کسهانی   آرایل و روایات متعهدد دیگهری را در رد نظهر 
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  بهه روایتهی از امهام ،به عنوان نمونه اند؛ هدانند، اقامه نمود می  را ناممکن ائمه فقهی در عصر
که  می  استناد باقر  : به زراره فرمودکنند 

م  فإص  ،الناس  نة أفتیمجلس المد  افلس ف  63. کمثل  عتیش  ف  أحب أن أر

شیخ اعظم در خالل استدالل به روایت برای بیان عدم جواز تقلید ابتدایی یها اسهتمراری از 
کههه در داللههت مههی  میههت بیههان  آرای« مهها رأوا» مههراد ازکههه  ایههن هسههت و آن ای  هروایههت مناقشهه کنههد 
کالمی  کلمه آرایاست نه  فضال بنیفاسد  . « موصوله» نه ؛مصدریه است« ما» فقهی آنها؛ زیرا 

گونههه  شههیخ ایهن مناقشههه را ایههن 64نههدارد. فضههال بنهیروایههت داللههت بهر حرمههت اخههذ فتههاوای پهس 
که در عبارت، موصوله بودن ما بر مصدریه بودنش غلبه دارد و عالوه بر آن حتی  می  پاسخ دهد 

کهه فتهوا ههم  فضال بنی آرایدر صورت مصدریه بودن ما، باز هم روایت ناظر بر همه  خواهد بهود 
کاش  الغطاا هم با حمل روایت بهر  65ست.جبئی از آن ا کالمهی مخالفهت  آرایمرحوم نجفی 

 آرایاز جملهه  فضهال بنهی آراینموده و عموم نهی و عدم تقیید آن را دال بهر اشهتمال آن بهر همهه 
   66داند. می  فقهی

که اطهالی مها رأوا بهر  می  بیان ای  هشیرازی هم در پاسخ به چنین مناقشآیة اهلل همچنین  کند 
کههه امههام  ایآر در  عسههکریکالمههی، خههالف سههیای روایههت اسههت و از ظههاهر روایههت برمههی آیههد 

کهه در   فضهال بنهیمقام بیان یکی از شرایط اخذ رأی است و آن شرط چیبی نیست جب ایمهانی 
 67موجود نبود.

که فعل کنون باید این مطلب بررسی شود  کهه در ایهن  می  تنها شامل نقل روایت« رووا» ا شود 
هم شهامل نقهل و ههم « رووا»که  این خواهد بود؛ یا فضال بنیاجتهاد « رأوا» ر از فعلصورت منظو
کهه در ایهن صهورت مهی  شامل فتهوا معنهای دیگهری از نظهرات فقههی را شهامل خواههد « رأوا» شهود 

 شد.
کهه مقصهود از تردید ظاهر روایت نشهان بی ه تنهها نقهل روایهت اسهت؛ به« رووا» دهنهده آن اسهت 

گرفته است. در عصر حاضر نیهب چنهین معنهایی از دو مفههومدر م که آنخصوص   قابل رأی قرار 
                                                   

 .291ص، 30، جتفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. 63

 .297ص، اإلجتهاد و التقلید)مطارح اونظار(. ر.ک: 64

 .همان. ر.ک: 65

 .381ص، 2، جالنور الساطع فی الفقه النافع. ر.ک: 66

 .247ص، 1، جبیان الفقه فی شرح العرو  الوثقی. ر.ک: 67



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
هارم

و چ
ت 

بیس
ماره 

، ش
 اول

22 22 

امهها حقیقههت  ؛شههوند مههی  فهمیههده شههده و آن دو مقولههه جههدای از هههم شههمرده« رأی» و« روایههت»
که در عصر کهه ایشهان  ائمه خارجی و آنچه  توسط اصهحاب ایشهان اتفهای افتهاده آن اسهت 

کهه  نمی  تلمذ ائمه اخذ و نقل روایت در محضر برای فقط کردند. بلکه مقصود آنان این بود 
عمل نمهوده و بهر اسهاا آن روایهات تکهالی  شهرعی خهود و  ها عالوه بر اخذ و نقل روایات، به آن

یابنههد. لههذا بههر ایههن مبنهها گههردد و هههم شههامل  مههی  هههم شههامل نقههل روایههت« رووا» دیگههر شههیعیان را در
قول معصوم و از نو  ارجا  فرو  به اصول  اجتهاد)در اینجا مقصود اجتهاد صحیح، مستند به

که منظور از بها همهین  داننهد، ظهاهرا   مهی  ههم فضهال بنیرا شامل اجتهاد « رووا» است(. عالمانی 
کتاب اند هاستدالل حکم نمود و نظهرات آنهان بهوده و دسهتور  هها شهامل نقهل فضهال بنهیی ها که 

 است. ها نشان دهنده جواز رجو  به نظرات آن  امام
کههه مسههتند بههر قههول  فضههال بنههیفقهههی  آرایرا بایههد آن دسههته از « رأوا»، ایههن ترتیههب بههه برشههمرد 

همین معنها دربهاره رأی در روایهات  گیرد. اتفاقا   می برفقط نظر شخصی آنان را درمعصوم نبوده و 
  بهههه صهههراحت از اعمهههال رأی در دیهههن منهههع ائمهههه روایهههاتاز شهههود. در برخهههی  مهههی  نیهههب دیهههده

 نویسد:  می  به رفاعه ای  هدر نام  میرالمومنیننمایند. ا می
 ی     َفلَ یَو الد   

 
أ ت  َباع؛ ،ی  َس ب الر َ َو اِل  َما ه  ن َ    68إ 

 .آید. دین تنها به اطاعت است نمی  دسته مسائل دین با رأی و نظر شخصی ب
  از روایههت برداشهههت« مشههروعیت تقلیههد» و« جههواز تقلیهههد از میههت» بهها پههذیرش ایههن مطلههب،

شهود و اسهتدالل بهه ایهن روایهت بهرای اثبهات مهوارد فهوی، صهحیح خواههد بهود. همچنهین دو  می
شههرط امههامی بههودن مرجههع » و نیههب« بطههالن تقلیههد از مجتهههد فاقههد شههرایط» یعنههی ،برداشههت دیگههر

کهه یکهی از  مهی  نادرست خواههد بهود و بهالعکس بهر اسهاا ایهن روایهت« تقلید تهوان از مجتههدی 
داده و یا حتی از مجتهد غیر امامی تقلید نمود. البته همه این موارد  شرایط اجتهاد را از دست

که مستند به قول معصوم  باشد.  جواز، مربوط به اجتهادی است 
زیهرا سهائل از  ؛خهالی از اشهکال نیسهت - کهه در بهاال بهدان اشهاره شهد -اما استدالل عالمهان 

کتهابر در  ؛داده استدستور به اخذ روایت   نموده و امام سلال فضال بنیکتب  نه بهه اخهذ 
بین روایت و نظر تفصیل قائل شده و فقط به اخذ روایهت دسهتور داده اسهت.   حقیقت امام

کهه   توان بر مبنای سخن امام نمی  پس کتهاب اسهت  کهه دسهتور نهاظر بهر همهه  گرفهت  نتیجه 
 بلکه عکس آن قابل استناد است. فضال؛ بنیشود و هم نظرات  می  هم شامل روایت
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بطهالن تقلیهد از مجتههد غیهر امهامی بها ادلهه خهود ثابهت شهده اسهت. از جملهه  ،از سوی دیگر
کتهاب  کهه در ایهن بهاب وارد شهده اسهت. شهیخ حهر عهاملی در  ایهن ادلهه، روایهات فراوانهی اسهت 

القضهاا و  یباب وجوب الرجو  فه» روایت را با این مضمون در بابی با عنوان 48 الشیعه وسائل
مهها یعة ال فیام الشههرکههمههن أح  مهها رووه عههن اوئمههةیعة فیث مههن الشههیالحههد الفتههوى إلههی روا 

کرده اسهت«  همیقولونه برأی کهاظم ؛نقل  کهه امهام  در بخشهی از یهک نامهه بهه   از جملهه روایتهی 
 نویسد:  می  یکی از یاران خویش علی بن سوید

ننا َمننا َذ  م َ
َ

َت َکننَو أ ننَیننر  َ  و       ا َال  ننذ  َمَعننال  خ 
 
نن   َتخ م َ ننیم  َ  و   َک ن  ننَذن َ َمَعننال  خ 

 
ننیَِل َتخ ننَانن   َ   َک ن  ر  ی 

َنا؛یش    69َعت 
گیهری کسهی فرا کهه معهالم دینهت را از چهه  معهالم  ،ای علیر درباره آنچهه پرسهیدی 

 .د را هرگب از غیر شیعیان ما مگیردین خو
دالیهل دیگهری  70داننهد. مهی  بسیاری از عالمان شرط ایمان برای مرجع تقلید را مهورد اجمها 

اقتههدا بههه غیههر شههیعه در نمههاز صههحیح نیسههت و کههه  ایههن ماننههد انههد؛ هبههرای ایههن امههر برشههمردنیههب 
شهادت وی نیب پذیرفته نیست. پس به طریه  اولهی تقلیهد از وی ههم جهایب نخواههد بهود. دلیهل 

یکی از شرایط تقلیهد، وجهوب تقلیهد از اعلهم اسهت و غیهر امهامی نسهبت بهه امهامی که  ، ایندیگر
فقیهه غیهر امهامی بهه کهه  ایهن شهد. دلیهل دیگهر نمهی  اعتقهاد وی خهالف حه مفضول است؛ وگرنه 

گهاه  می  حسب مذهبش به غیر آنچه خدا نازل نموده حکم نماید و به آنچه خدا نازل نمهوده نها آ
 71است.

با توجه به ادله فوی، تقلید از مجتهد غیر امامی پذیرفته نیست. این ادله بر دالیهل اشهتمال 
ادلههه نادرسههتی تقلیههد از غیههر امههامی بههه  ،ایههن بههر و اجتهههاد ارجحیههت دارد. بنههابههر نقههل « رووا» واژه

کههه فعههل مههی  عنههوان قرینههه خههارجی تعیههین بایههد بههر معنههای ظههاهری حمههل شههود. در « رووا» نمایههد 
نیهب بهه « رأوا» گهردد و نمهی  فضال بنیتنها اشاره به نقل روایت دارد و شامل اجتهاد « رووا»، نتیجه

 هی آنان خواهد بود.معنای اجتهاد فق
« مشهروعیت تقلیهد» و« جهواز تقلیهد از میهت» پس استناد بهه روایهت مهورد بحهث بهرای اثبهات

گههردد. همچنههین  مههی  بلکههه از ایههن روایههت ممنوعیههت تقلیههد از میههت مسههتفاد ؛نادرسههت اسههت
                                                   

 .150، ص27، جتفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. 69

 .42، ص1، جمستمسک عروه الوثقی. ر.ک: 70

 .202ص، 2، ج: النور الساطع فی الفقه النافع. ر.ک71
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بطههالن تقلیههد از » و« شههرط امههامی بههودن بههرای مرجههع تقلیههد» اسههتدالل بههه ایههن روایههت در اثبههات
 صحیح و بدون اشکال است.« فاقد شرایط مرجع

نیب صحیح  ائمه آخرین مورد از استنادها به روایت مورد بحث یعنی افتاا فقها در عصر
 ائمههه زیههرا بههه هرحهال ایههن روایههت بههه طهور ضههمنی بههه وجههود اجتههاد و افتههاا در عصههر ؛اسهت

گرچهههه اجتههههاد مهههورد بحهههث در روایهههت ییهههد امهههام د تبفضهههال( مهههور بنهههی)اجتههههاد  اذعهههان دارد؛ ا
 نبوده است. عسکری

 گیری . نتیجه6
خهذوا » روایهت دربهارهو اسهتنادها  هها ی موجود درباره برداشهتها آوری و تحلیل داده از جمع

گشت: « بما رووا و ذروا ما رأوا  ، این نتاید حاصل 
کهه  یازدهدر مجمو   - مهورد مربهوط بهه  چههاربرداشت در قلمهرو محتهوایی روایهت وجهود دارد 
 مورد مربوط به اجتهاد و تقلید است. هفتل روایت و نق

اسهت. در « رأوا» و« رووا» علت اصلی اختالفات عالمان در تفسیر روایهت، معنهای دو فعهل -
« رأوا» شهود و تنهها اشهاره بهه نقهل روایهت دارد. مهی  به معنای ظاهری خود حمل« رووا» این روایت

 ست. ا فضال بنینیب به معنای اجتهاد و نظر شخصی 
که در حوزه نقل روایهت قهرار چهار - گیرنهد، همگهی از فهراز اول روایهت برداشهت  مهی  برداشت 

که  وجوب رجو  به راویان حدیث یا همان حجیت خبر واحد، توثیه  عهام » :اند از عبارتشده 
. توثیه  عهام، محهدود بهه «آور بودن اخبار ، عدم اشتراط ایمان در وثاقت راوی، و علمفضال بنی
مورد  سهشود. استدالل به روایت برای اثبات  نمی  است و مشایخ آنان را شامل فضال نیبخود 

کافی نیست. اما این روایت تواند به عنوان بخشی از یک تواتر معنوی به  می  دیگر نیب به تنهایی 
 کمک نماید. ها اثبات آن

جواز تقلید از میت، » :اند از عبارتمورد برداشت از روایت در حوزه اجتهاد و تقلید  هفت -
عدم جواز تقلید از میت، مشروعیت تقلید، شرط امامی بودن برای مرجع تقلید، بطهالن تقلیهد 

کالمی بودن آیاتائمه فقها در عصر یاز مجتهد فاقد شرایط، افتا  .« ، و فقهی یا 
که با توجه به معنه« مشروعیت تقلید» و« جواز تقلید از میت» -  ایاز فراز اول برداشت شده 
 در این روایت، هردو برداشت ناصحیح است.« رووا»

و بطههالن تقلیههد از » ،«شهرط امههامی بههودن بهرای مرجههع تقلیهد» ،« عهدم جههواز تقلیهد از میههت» -
چنهین « رأوا» و« رووا» از فراز دوم روایت برداشت شده و با توجهه بهه معنهای« مجتهد فاقد شرایط
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 یی صحیح است.ها برداشت
  ییههدبرا ت ائمههه فقههها در عصههر یبههه صههورت ضههمنی وجههود افتهها صههورت، روایههت در هههر -
 نماید. می
 کالمی آنان.  آراینه  ؛است فضال بنیفقهی  آرایدر روایت، « رأوا» مقصود از -

 کتابنامه. 7
 ی.1427دفتر انتشارات اسالمی، اول،  :، محمد بن حسن طوسی، قماوبواب _
ملسسهه آل  :ن انصاری دزفولی، قهمیمحمد ام (، مرتضی بنمطارح اونظار)االجتهاد و التقلید _

 تا. ، بی تیالب
دفتهر تبلیغهات اسههالمی  :سههیدباقر خسروشهاهی، قهم :، رضها صهدر، تحقیه  االجتههاد و التقلیهد _

 ش.1378اول، قم: حوزه علمیه 
موسسهه نشهر دانشهگاه مشهههد، اول،  :، محمهد بهن حسههن طوسهی، مشههداختیهار معرفهة الرجهال _

 ی.1409
موسسهه اسهماعیلیان،  :، جواد بن علی تبریبی، قم لی التعلی  علی المکاسبإرشاد الطالب إ _

 ی.1416اول، 
کتابفروشههی مفیههد،  :اظمی، قههمکههنی ی، عبههداهلل شههبر حسههاوصههول اوصههلیه و القواعههد الشههرعیه _

 ی.1404اول، 
منشههورات اعلمههی، اول،  :، محمههد حسههینی شههیرازی، تهههرانایصههال الطالههب الههی المکاسههب _

 .ش1385
 ی.1403دار إحیاا التراث العربی، سوم،  :باقر مجلسی، بیروت ، محمد نواربحار او _
دفتهههر انتشههارات اسهههالمی، اول، قههم: ، غهههروی اصههفهانی، محمههد حسههین بحههوث فههی اوصهههول _

 ی.1416
 ی.1410موسسه النشر االسالمی، اول، قم: ، جعفر سبحانی، بحوث فی الملل و النحل _
، اول،   دار اونصههارقههم: رازى، ینی شههید صههادی حسههی، سههبیههان الفقههه فههی شههرح العههروه الههوثقی _

 ی.1426
کن انصهاری دزفهولی، ی)کتاب الطهاره(، مرتضی بن محمد امه1تراث الشیخ اوعظم  _ نگهره قهم: 

 ی.1415خ اعظم، اول، یجهانی بزرگداشت ش
ارات(، مرتضهی بهن محمهد یهع و الخیاسب المحرمه و البکتاب المک)14تراث الشیخ اوعظم  _
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کدزفولی، ن انصاری یام  ی.1415خ اعظم، اول، ینگره جهانی بزرگداشت شقم: 
ملسسهه آل قهم: ، محمد بن حسن عاملی، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه _

 ی.1409، چهارم،  تیالب
موسسه احیهاا قم: گران،  جمعی از پژوهش :، علی غروی، تقریرالتنقیح فی شرح العروه الوثقی _

 ی.1418، آثار امام خویی، اول
المطبعههه  :، حسههن بههن یوسهه  حلههی، نجهه  اشههرف خالصههة اوقههوال فههی معرفههة أحههوال الرجههال _

 ی.1381ه، دوم، یدریالح
قههم: ، محمههد حسههن مرتضههوی لنگههرودی، الههدر النضههید فههی االجتهههاد و االحتیههاط و التقلیههد _

 ی.1412موسسه انصاریان، اول، 
موسسهه النشهر قهم: اصهفهانی، جواد قیهومی  :، محمد بن حسن طوسی، تحقی رجال الطوسی _

 .ش1373االسالمی، سوم، 
انتشهارات دفتهر قهم: ، مولی احمد بن محمد مهدى نراقهی، عوائد اویام فی بیان قواعد اوحکام _

 ی.1417اول، قم، ه یغات اسالمی حوزه علمیتبل
قهم: محمهد قهائنی،  :عهاملی، تحقیه حهر محمهد بهن حسهن  الفصول المهمه فی اصول االئمهه، _

 ی.1418، اول، امام رضاارف اسالمی ملسسه مع
قم: موسی شبیری زنجانی،  :، احمد بن علی نجاشی، تحقی فهرست أسماا مصنفی الشیعه _

 ی.1407دفتر انتشارات اسالمی، اول، 
کتب الشیعه _ سهتاره، قهم: عبهدالعزیب طباطبهایی،  :، محمد بن حسن طوسی، تحقی فهرست 

 ی.1420اول، 
المکتبهه  :صهادی آل بحرالعلهوم، نجه  محمهد :تحقی ، محمد بن حسن طوسی، الفهرست _

 ی.1380الرضویه، دوم، 
سههید مهههدی الجههوردی و محمههد  :عههاملی، تحقیهه حههر ، محمههد بههن حسههن الفوائههد الطوسههیه _

 ی.1403المطبعه العلمیه، اول، قم: درودی، 
ی، ام(، مرتضی بن عبهدالکریم حهائری یهبدکاوح ی)مبانالقواعد الفقهیه و االجتهاد و التقلید _

 ی.1388دفتر انتشارات اسالمی، اول، قم: 
جعفر  :ب اوصول(، روح اهلل موسوی خمینی، تقریری)تهذالقواعد الفقهیه و االجتهاد و التقلید _

 ی.1382دارالفکر، اول، قم: سبحانی، 
عبههاداهلل تهرانههی و علههی احمههد  :تحقیهه  ، محمههد بههن الحسههن طوسههی، کتههاب الغیبههه للحجههه _
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 ی.1417ه، دوم، یاالسالم دار المعارفقم: ناصح، 
 ی.1414دفتر انتشارات اسالمی، قم: سبحانی،  ، جعفرکلیات فی علم الرجال _

 تیهملسسهة آل البقهم: نهوری،  ، حسهین بهن محمهدتقیمستدرک الوسائل و مسهتنبط المسهائل _
 ی.1408 ، 

 ی.1416دارالتفسیر، اول، قم: حکیم،  ، محسنمستمسک عروه الوثقی _
قههم: دى، یههمحمههد علهی توح :(، ابوالقاسههم موسههوی خهویی، تقریههر)المکاسهبمصهباح الفقاهههه _

 ی.1417انصاریان، اول، 
مرکههب نشههر قههم: ، ابوالقاسههم موسههوی خههویی، معجههم رجههال الحههدیث و تفصههیل طبقههات الرجههال _

 .1371فرهنگ اسالمی، اول، 
یتهر،  :، علی بن اسهماعیل اشهعری، تحقیه مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین _ هلمهوت ر

 تا. بیدار احیاا التراث العربی،  :بیروت
محمههد عبههدالقادر فاضههلی،  :، محمههد بههن عبههدالکریم شهرسههتانی، تحقیهه الملههل و النحههل _

 ی.1422المکتبه العصریه، دوم،  :بیروت

کبههر غفهههاری،  :، تحقیهه  هیههبهههن بابوعلههی ، محمههد بهههن مههن ال یحضههره الفقیهههه _ دفتهههر قههم: علهههی ا
 ی.1413، سوم،  انتشارات اسالمی

موسسه احیهاا آثهار قم: گران،  جمعی از پژوهش :، ابوالقاسم خویی، تقریرالمام خوییموسوعه ا _
 ی.1418امام خویی، اول، 

 تا. بی، امام صادیموسسه قم: سبحانی،  ، جعفرموسوعه طبقات الفقهاا _
کاشه  الغطهاا، نجه  اشهرفالنور الساطع فی الفقه النافع _ مطبعهه  :، علی بهن محمهد نجفهی 

 ی.1381اآلداب، اول، 
مجمهههع البحهههوث  :عهههاملی، مشههههدحهههر ، محمهههد بهههن حسهههن هدایهههة اومهههة إلهههی أحکهههام اوئمهههه _

 ی.1412ه، اول، یاإلسالم
، 60و  59ش، علهوم حهدیث، حیدر مسجدی، «« خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا» پژوهشی درباره» _

 .ش1390
 .ش1388سمت، اول، تهران: ، حسین صابری، 2تاریخ فری اسالمی _
، مهههدی غالمعلههی و «قههات العامهههیالتوث یفهه ی  د البهبهههانیههالههثالث للوح اتیههمناقشههة النظر» _

کنگره بین المللی وحید بهبهانی،   .ش1394محمد صادی بخشی جویباری، 




