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فقهاصولمسائلدرعقالسیرهسنجیاعتبار


2سعادتفریبا،1مجدصابریاحمد

 تْراى داًطگبُ فبراثی پردیس اسالهی، حمَق هجبًی ٍ فمِ دکتری داًطجَی 8

راى علویِ حَزُ( س) السّرا جبهعة سَم سطح آهَختِ داًص 2  لن خَّا



 چکیده

اًذ از: ظَاّر، خجر ٍاحذ، لَل اّل لغت،  ر هسئلِ هْن اصَلی کِ عجبرتثِ سیرُ عُمال ثِ عٌَاى دلیل هستملی ثرای چْب

استصحبة توسک ضذُ است. ٌّگبهی استذالل ثِ سیرُ عمال تبمّ است کِ چْبر همذهِ آى احراز ضَد. آى همذهبت عجبرت است 

َلَیِ عرفیِ کِ ثیي هَلی ٍ عجذ اثجبت اصل ٍجَد سیرُ عمالییِ ثیي ّوِ عمال )همذهِ اٍل(، اهکبى ٍجَد سیرُ در احکبم ه از:

است )همذهِ دٍم(، عذم هبًع از اتحبد هسلک ضبرع ثب عمال در عول ثِ سیرُ )همذهِ سَم(، اثجبت عذم ردع ٍ هٌع صریح ٍ 

از آًجب کِ ثبیذ ثِ ٍجَد ّر یک از ایي همذهبت در ثحث ّبی هسبئل  آضکبری از جبًت ضبرع همذس از سیرُ )همذهِ چْبرم(.

ح ضذُ لطع حبصل ضَد. ایي پژٍّص ثِ ثررسی ٍ اثجبت ّریک از همذهبت سیرُ عمال در هسبئل هطرح ضذُ اصَلی هطر

رسذ کِ سیرُ عُمالییِ ثِ عٌَاى دلیل در دٍ ثحث ظَاّر ٍ خجر ٍاحذ رٍضي است ٍ ّر یک از  پردازد. ٍ ثِ ایي ًتیجِ هی هی

ضَد ٍلی ثب ٍجَد دٍ  ٌذ کِ همذهِ دٍم ٍ سَم آى احراز ًویّر چضَد ٍلی در ثحث استصحبة  همذهبت چْبرگبًِ آى احراز هی

. در ثحث لَل لغَی ضرط ٍجَد استصحبة در زهبى هعصَم ٍ جریبى آى در اهَر ضرعی، همذهبت سیرُ عمالییِ توبم هی ضَد

فی تحلیلی است ٍ رٍش تحمیك در ایي ًَضتبر تَصی ضَد. تَاى خجرُ داًست ّیچ کذام از همذهبت احراز ًوی کِ اسبسب اٍ را ًوی

 ثب اثسار فیص ثرداری ٍ کتبثخبًِ ای است.
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