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 شود؟ های اثبات توثیق خاص محسوب می ها از راه کدام گزاره  .8
 ( استفاده از مجموع قرائن۴ ( توثیق مشایخ احمد بن محمد بن عیسی اشعری0 ( اجماع بر توثیق۲ ( توثیق عالم رجالی متقدم۱

  ۴ـ ۳ـ ۲ـ ۱ (د ۴ـ ۲ـ ۱ (ج ۴ـ ۳ـ ۲ (ب ۳ـ ۲ـ ۱ (الف 
عبیداللـه بـن علـی بـن ابـی »توثیـق .... اسـت و عبـارت « آل ابی شعبه بالکوفه بیت مذکور من اصحابنا ... و کانوا جمیعهم ثقاتـا مرجوعـا الـی مـا یقولـون»عبارت   .2

 آید. توثیق ...... به حساب می« ثقاتشعبه و احمد بن عمر بن ابی شعبه و عبداالعلی بن علی بن ابی شعبه کلهم 
  خاص ـ خاص (د عام ـ عام (ج عام ـ خاص (ب خاص ـ عام (الف 

 کدام گزاره از ضوابط استناد به توثیق معصوم است؟  .0
ـــــــــت 0 نقل نکرده باشد. ( راوی روایت، مدح و یا توثیق خود را از معصوم علیه السالم۲ ( روایت به لحاظ سندی صحیح و معتبر باشد.۱ ( راوی روای

 مشهور و از اجال باشد و خبره در امر توثیق و تضعیف باشد و سخن و کالمش نزد قدما مورد اعتنا باشد.
  ۲ـ ۱ (د ۱ (ج ۳ـ ۲ (ب ۳ـ ۲ـ ۱ (الف 

 دلیل اعتبار آرای رجالیان )نظر صحیح( کدام است؟  .3
 شود. موجب حصول وثوق و اطمینان می الف( زیرا آرای رجالیان 

 زیرا رجالیان کارشناسان و خبرگان حوزۀ راوی شناسی هستند و رأی ایشان معتبر است. ب(
 کند. زیرا در شرایطی که راه دستیابی به علم و یقین در حوزۀ رجال بسته است، رأی رجالی در ما حصول ظن معتبر می ج(
  زیرا رأی رجالی از نوع شهادت است و همانگونه که شهادت شاهد عادل از نظر شرعی معتبر است، رأی رجالیان نیز معتبر است. د(

 »و « حدیثه لیس بـالنقی»شواهدی چون   .5
ی
 سـدیدا

ی
برخـی راویـان آمـده، نشـان از آن دارد کـه ... و در نقـد مبنـای ......... اسـتفاده  کـه دربـار «  مـا رایـت لـه حـدیثا

 شود. می
 ها بوده است ـ خبر واحد الف( آرای رجالیان بر پایه اخبار و گزارش 

 آرای رجالیان بر پایۀ اجتهادهای ایشان استوار است ـ خبر واحد (ب
 اند ـ انسداد صغیر را از رجالیان دیگر به صورت مسند دریافت کردهرجالیان نظرات رجالی خویش دربارۀ راویان  (ج
  آرای رجالیان بر پایۀ اجتهادهای ایشان استوار است ـ انسداد صغیر (د

 بر اساس مبنای برگزیده در اعتبار آرای رجالیان، حکم توثیق عالم رجالی متاخر چیست؟  .6
 ها بوده است، قابل پذیرش نیست. چون بر پایه اخبار و گزارش الف( آرای رجالیان متاخر 

 آرای رجالیان متاخر چون بر پایۀ اجتهادهای ایشان استوار است، پذیرفته نیست. (ب
 اگر از آرای رجالیان متاخر وثوق و اطمینان حاصل شود، قابل پذیرش است. (ج
  رجالیان نقل شود، قابل پذیرش است.اگر آرای رجالیان متاخر به صورت مسند از دیگر  (د

 ها برای اعتبار اجماع یا اتفاق نظر رجالیان بر توثیق مورد توجه است؟ کدام گزاره  .9
  ها که به حصول اطمینان و وثوق منجر شود. ای از تراکم قرینه ( ایجاد گونه۲   ( وجود حداقل یک رأی معتبر در بین آرای اجماع کنندگان۱
 ( در صورتی که اجماع مذکور کاشف از قول معصوم)ع( باشد.۴ ای ندارد.  در صورتی که این اجماع از روی حس باشد و اال فایده(0

  ۲ـ ۱ (د ۳ـ ۱ (ج ۴ـ ۳ـ ۲ (ب ۳ـ ۲ـ ۱ (الف 
 مورد نظر از کدام منبع یا منابع قابل دستیابی است؟ های اثبات توثیق خاص، استفاده از مجموع قرائن است، قرائن یکی از راه  .1

 ( تاریخ و انساب۴ ها ( مشیخه0  ( اسناد۲ ( طبقات۱
  ۴ـ ۳ـ ۲ـ ۱ (د ۴ـ ۲ـ ۱ (ج ۴ـ ۳ـ ۲ (ب ۳ـ ۲ـ ۱ الف( 
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ینا»های  مراد از عبارت  .3
َ
ینـا َوَرواُه »علی بن ابراهیم قمـی به ترتیب در مقدمۀ تفسیر « َوَرواُه َمشایُخنا َوِثقاُتنا»و « ِبما ینَتِهی إل

َ
َوَنحـُن ااکـروَن َوُمخِبـروَن ِبمـا ینَتِهـی إل

َرَض اللُه طاَعَتُهم 
َ

ذیَن ف
َّ
 های زیر است؟ کدامیک از گزینه...« َمشایُخنا َوِثقاُتنا َعِن ال

 باشد ـ سند روایت باید به معصوم برسد.سند روایت باید متصل  (ب سند روایت باید متصل باشد ـ راوی باید شیعۀ امامی باشد. (الف 
  سند روایت باید به معصوم برسد ـ سند روایت باید متصل باشد. (د راوی باید شیعۀ امامی باشد ـ سند روایت باید متصل باشد. (ج
 ترین اشکال نظریۀ توثیق عام راویان کتاب تفسیر علی بن ابراهیم چیست؟ مهم  .83

 موارد نقض فراوان از اساتید و مشایخ ضعیف علی بن ابراهیم در متن کتاب وجود دارد. (الف 
 عبارت مستند توثیق مقدمه کتاب داللتی بر توثیق ندارد. (ب
 انتساب کتاب موجود به علی بن ابراهیم محل خدشه و تشکیک است. (ج
  هویت و حال رجالی علی بن ابراهیم ناشناخته است. (د

 کدام نظریه توثیق عام راویان کتابها از نظر مولف قابل قبول است؟   .88
 توثیق عام مشایخ مستقیم ابن قولویه در کتاب کامل الزیارات (ب توثیق عام راویان کتاب المزار مشهدی (الف 

  توثیق عام مشایخ مستقیم طبری در کتاب بشارة المصطفی  (د توثیق عام راویان کتاب تفسیر قمی (ج
 کدام گزاره صحیح است؟« کامل الزیارات»دربار  توثیق راویان کتاب   .82

 پذیرد. ( آیت الله خویی توثیق مشایخ بدون واسطه مولف را می۲  ( انتساب کتاب به ابن قولویه محل اشکال و خدشه است.۱
مشـایخ مولـف یـا تمـامی راویـان کتـاب( دربـار  داللـت مقدمـه ابـن قولویـه ( سه دیدگاه )توثیق همه راویان کتاب، توثیق مشایخ بی واسطه مولف و نفـی توثیـق 0

 مطرح است.
  ۲ـ ۱ (د ۳ـ ۱ (ج ۳ـ ۲ (ب ۳ـ ۲ـ ۱ (الف 

 شود؟ نظریۀ توثیق عام راویان کتاب المزار مشهدی شامل کدام دسته از راویان این کتاب می  .80
 تمامی راویان کتاب المزار موجود (الف 

 گیرد. از مشایخ او را در بر نمیهیچ کدام  (ب
 فقط منقوالت شیخ حر عاملی، صاحب معالم و آقا حسین خوانساری از کتاب المزار (ج
  تنها مشایخ مستقیم و بی واسطه محمد بن مشهدی (د

 کدام گزاره از نقدهای آیت الله خوئی بر مستند توثیق عام کتاب المزار مشهدی است؟  .83
( صراحت در توثیق نداشـتن 0 ( معتبر نبودن توثیق نویسند  کتاب به دلیل متأخر بودن۲ ( ناشناخته بودن هویت شخصی و حال رجالی نویسند  کتاب ۱

 عبارت مقدمه المزار 
  ۲ـ ۱ (د ۳ـ ۱ (ج ۳ـ ۲ (ب ۳ـ ۲ـ ۱ (الف 

 چیست؟« بشارة المصطفی لشیعة المرتضی علیه السالم»نظر آیت الله خوئی درباره توثیق عام مشایخ طبری در کتاب   .85
 توثیقات ایشان به دلیل مبنتی بودن بر حدس و اجتهاد و متاخر بودن طبری پذیرفته نیست. (الف 

 عبارت طبری صراحت در توثیق ندارد در نتیجه این توثیق عام قابل قبول نیست. (ب
 عبارت صریح در توثیق است، این توثیق عام پذیرفته است.چون هم انتساب کتاب صحیح و قطعی است و  (ج
  در انتساب کتاب به نویسنده شبهه وجود دارد در نتیجه این توثیق عام خدشه دار است. (د

 مستند نظریۀ توثیق مشایخ نجاشی چیست؟   .86
 فی اصول الفقهتصریح شیخ طوسی در کتاب العدة  (ب عبارت نجاشی در مقدمۀ کتاب فهرست خود (الف 

  اجماع بر توثیق مشایخ نجاشی (د مشی و سیرۀ عملی نجاشی در انتخاب اساتید ثقه (ج
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 کدام گزاره دربار  توثیق مشایخ نجاشی صحیح است؟  .89
ــــایخ ۲ گیرد. مینقل روایت کرده است، در بر « اخبرنا»و « حدثنا»( مستند توثیق مشایخ نجاشی تنها اساتیدی را که از آنها با الفاظ ۱ ــــق مش ــــتند توثی ( مس

 شود. ( مستند توثیق مشایخ نجاشی فقط اساتید بی واسطه ایشان را شامل می0 شود. نجاشی تنها اساتید روایت و حدیث نجاشی را شامل می
  ۲ـ ۱ (د ۳ـ ۱ (ج ۳ـ ۲ (ب ۳ـ ۲ـ ۱ (الف 

 به ترتیب توسط چه کسی و در چه کتابی نقل شده است؟« گانه ثقات سهتوثیق مشایخ »و « توثیق مشایخ اصحاب اجماع»های  مستند نظریه  .81
 نجاشی در کتاب الفهرست ـ شیخ طوسی در کتاب العدة فی اصول الفقه (الف 

 کشی در کتاب اختیار معرفة الرجال ـ شیخ طوسی در کتاب العدة فی اصول الفقه (ب
 کتاب اختیار معرفة الرجال شیخ طوسی در کتاب العدة فی اصول الفقه ـ کشی در (ج
  نجاشی در کتاب الفهرست ـ کشی در کتاب اختیار معرفة الرجال (د

 دیدگاه نهایی دربار  نظریۀ توثیق اصحاب اجماع کدام است؟  .83
 صحت مرویات اصحاب اجماع (ب ها وثاقت اصحاب اجماع و مشایخ آن (الف 

  خود اصحاب اجماع وثاقت (د صحیح الحدیث بودن اصحاب اجماع (ج
 نظر آیت الله خوئی در مورد توثیق عام مشایخ ثقات سه گانه چیست؟  .23

 پذیرد. موارد نقضی بر آن وجود ندارد و این نظریه را می (الف 
 داند. داند و در نتیجه آن را باطل می مستند آن را قابل انتساب به شیخ طوسی نمی (ب
 پذیرد. به شیخ طوسی است و هم صراحت در توثیق دارد و این نظریه را میهم مستند آن قابل انتساب  (ج
  داند. این نظریه اجتهادی از سوی شیخ طوسی است و آن را باطل می (د

 در نظریۀ اصحاب اجماع درست است؟« تصحیح، تصدیق و صحیح»های زیر دربار  واژگان  کدام یک از گزاره  .28
 ها در نقل با واسطه از معصومان علیهم السالم است. درست شمردن روایات آن نشانۀ« تصحیح»( واژ  ۱
 ها در موارد نقل مستقیم از معصوم علیه السالم است. نشانۀ راست شمردن روایات آن« تصدیق»( واژ  ۲
 ( صحیح در اصطالح متقدمان، حدیثی است که به صدور آن از معصوم، وثوق و اطمینان حاصل شود.0

  ۲ـ ۱ (د ۳ـ ۱ (ج ۳ـ ۲ (ب ۳ـ ۲ـ ۱ (الف 
ن ُیوَثُق ِبهِ »عبارت   .22  َعمَّ

ا
ُهم ال َیرووَن َوال ُیرِسلوَن إال وا ِبأنَّ

ُ
ذیَن ُعِرف

َّ
 دربار  چه افرادی نقل شده است؟« ال

 محمد بن مسلم ـ احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی ـ صفوان بن یحیی (الف 
 ـ  محمد بن ابی عمیر ـ صفوان جمال زراره بن اعین ب(
 محمد بن ابی عمیرـ احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی ـ صفوان بن یحیی ج(

  صفوان بن یحیی ـ محمد بن ابی عمیرـ احمد بن محمد بن عیسی اشعری (د
 درست است؟ (علیهم السالم)کدام گزاره در توثیق عام وکیالن معصومان   .20

م امور امام هم توثیق می۲ ( وکیل بودن راوی به صورت کلی دلیل بر وثاقت راوی است.۱  شوند. ( کسانی که در امور شخصی ائمه وکیل بودند مثل قیا
 دهند  وثاقت راویان است. ( تنها وکالت در امور مهم نشان0

  ۳ (د ۲ (ج ۳ـ ۲ (ب ۲ـ ۱ (الف 
ای بـر .......... اسـت و عـالوه بـر آن نـوعی ......... را هـم دربـار  راوی بیـان  تـوان گفـت کثـرت روایـت خـود قرینـه کثیرالروایـه میدر مورد توثیق عام راویان   .23

 کند. می
 تشیع راوی ـ حسن ظاهر ب( الف( وثاقت راوی ـ مدح و وارستگی 

  وثاقت راوی ـ صحت عقیده و مذهب (د تشیع راوی ـ وثاقت عملی ج(
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 دربار  مشایخ اجازه کدام گزاره درست است؟  .25
ای،  خواسـتند مـی تـوان اجـازه را بـه گونـه ( از آنجا که جویندگان علم ، تنها پس از حصول اطمینان از شان و جاللت شیخ، به وی مراجعه می کردند و اجازه می۱

( اگـــــر در کنـــــار 0 و حسن ظاهر شیخ اجازه به حساب آورد. توان اجازه را نشانه مدح ( حداقل می۲ توثیق عملی مستجیز نسبت به مجیز دانست.
 حسن ظاهر و توثیق عملی شیخ اجازه، قرائنی چون کثرت نقل و جاللت شأن مستجیزان نیز اضافه شود، شیخوخت نشانه توثیق نیز خواهد بود.

  ۲ـ ۱ (د ۳ـ ۱ (ج ۳ـ ۲ (ب ۳ـ ۲ـ ۱ (الف 
 صاحبان اصل و کتاب صحیح است؟ کدام یک دربار   .26

 اند. صاحبان اصل و کتاب ثقه (الف 
 صاحبان اصل و کتاب ممدوحند. (ب
 اگر شیعیان از  اصل یا کتاب بسیار نقل کنند شاهدی بر حسن صاحب آن کتاب است. (ج
  معتمد بودن کتاب نشانۀ وثاقت صاحب آن است. (د

 توان گفت: .... از یک راوی می دربار  نقل راویان جلیل القدر  .29
 نقل راویان جلیل القدر از یک راوی نشانۀ وثاقت اوست. (الف 

 نقل راویان جلیل القدر از یک راوی نشانۀ مدح قطعی اوست. (ب
 نقل راویان جلیل القدر از یک راوی توانایی اثبات وثاقت و یا مدح یک راوی را ندارد. (ج
  القدر اگر در امور مهم و الزامی و به کثرت و وفور باشد تنها نشانۀ مدح راوی است.نقل راویان جلیل  (د

 های توثیق عام بیان شده، مورد انکار و رد واقع شده است؟  در کدام گزینه تمامی نظریه  .21
 اصحاب امام صادق در رجال طوسی الف( مشایخ جعفر بن بشیر ـ مشایخ محمد بن اسماعیل زعفرانی ـ توثیق 

 واسطه طاطری ـ مشایخ اجازه مشایخ خاندان فضال ـ مشایخ بی ب(
 واسطه طاطری ـ مشایخ خاندان فضال مشایخ جعفر بن بشیر ـ مشایخ بی ج(

  گانه توثیق اصحاب امام صادق در رجال طوسی ـ مشایخ اجازه ـ مشایخ ثقات سه (د
 کدام گزاره از نقدهای آیت الله خویی بر مستند توثیق وکیالن ائمه است؟  .23

دهـد کـه بـه دسـتور ائمـه در جای ـاه و مقـام  ( دلیل نقلی بیان شده از نظر سندی، ضعیف است، زیرا راوی آن مجهول است و تنها عظمت کسـانی را نشـان می۱
( عقـال، تنهــا افــراد موثـق و مطمــین را وکیــل خــود 0 زند. ی ائمه، این نظریه را بر هم می( وجود وکیالن ضعیف در میان وکال۲ اند. ایشان قرار گرفته

 دهند. قرار می
  ۲ـ ۱ (د ۳ـ ۱ (ج ۳ـ ۲ (ب ۳ـ ۲ـ ۱ (الف 

 کدام گزاره در مورد نظریۀ توثیق مصاحبان معصوم صحیح است؟  .03
 شـود. های توثیق و عـدالت شـمرده می ( مصاحبت طوالنی مدت با معصوم از نشانه۲ توثیق دارد.( مالقات با معصوم یا روایت اندک از او به تنهایی داللت بر ۱
 شود. های توثیق و عدالت محسوب می ( از اصحاب سر معصوم شمرده شدن از نشانه0

  ۲ـ ۱ (د ۳ـ ۱ (ج ۳ـ ۲ (ب ۳ـ ۲ـ ۱ (الف 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


