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 نهضت عاشورا ةشناختي مطالعمعرفت يتحليلي بر مبان
  Mohammad_h@qabas.netاستاد گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني / زادهنيحسمحمد 

 17/11/1395پذيرش: ـ  08/07/1395دريافت: 

 يدهچک
شناختي، به پژوهش شناختي و روشهاي تاريخي با صبغة معرفتدر اين نوشتار، با بيان اصول يا قواعد پژوهش

اي و جايگـاه اصـلي آن رشـتهپـرداختيم  ايـن بحـم، مياندربارة منـاب  نضتـت عاشـورا و رخـدادهاي آن 

اريخ نيز عاشورا در دانش کالم و ت هاي نقلي است؛ اما مباني معرفتي و دستاوردهاي نضتتشناسي دانشمعرفت

قلي، نفتي ادلة شناختي در قلمرو دليل نقلي و درجة معرکاربرد بسيار دارد  در اين مقاله، به بيان اصول معرفت

شناختي حاکم فتپردازيم  با بررسي اصول معرويژه خبر واحد مياقسام و شرايط اعتبارشان، منشأ اعتبار آنضا، به

دارك شويم که مناب  و ماب  و مدارك نضتت عاشورا و رويدادهاي آن، به اين نتيجه رهنمون ميبر دليل نقلي، من

هايي ديگر توان در عرصهگونه اسناد، ميرويدادهاي عاشورا، به اسناد تاريخي منحصر نيست، بلكه افزون بر اين

توان به د که مياي عاشورا وجود داربه منابعي متقن دست يافت  افزون بر آن، مناب  بسياري براي اثبات رويداده

کرد   و استناد عنوان مناب  معرفتي معتبر نضتت عاشورا براي تثبيت باورهاي ديني در علم کالم به آنضا اعتماد

رو، نبايد در اينحاصل اينكه، ارتباط تاريخي نضتت عاشورا با گذشته منقط  نيست و پيوندي استوار دارد  از

 شناختي، تاريخي و کالمي ژرفي دارد را ترديد کرد  اين پيامد، نقش معرفتبسياري از حوادث عاشو

 شتضار اه سينه، شناختي، نقل سينه بمعرفت، دليل نقلي، خبر واحد، انتقال معرفت، اعتبار معرفت ها:کليدواژه
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 مقدمه

هـا و ييانگيزترين مصـا  زيباها و شـگفتهـا و دـدارزشيي ارزشروترين صحنة روياعاشورا بزرگ

و درك  هاست  اين رويداد بزرگ، تأثيري ژر  در مسـير تـاريخ انسـان داردها و پلشتيها، خوبيزشتي

ا فـردا ايفـ درست آن، نقشي بنيادين و غيرقابل اغماض در سرنوشت فرد و جامعه، انسان امروز و انسـان

تـرين و انسـان، بلكـه شايسـتهت ين در هـدايآفـرر و نقشيـفراگ ييتوان آن را الگورو مياينکند  ازمي

تـوان نضتـت هاسـت کـه نميآفرينيگونـه تـأثيرات و نقششمار آورد  به دليـل ايناثرگذارترين الگو به
 انگيز تاريخ انگاشت و آن را چون ديگر رويدادهاي غمرفت عاشورا را ناديده گ

 از خـودا رشـرقي و غربـي عاشورا افزون بر شيعيان، ديگر مسلمانان، بلكه پيروان بسـياري از اديـان 

ار ار آنضـا قـرو مشعلي براي هدايت و الگويي کامل براي آزادگي، حريت و استقالل در اختيمتأثر ساخته 

 و گرفتـه واند که از نضتت عاشورا الگـصراحت اعالم کردهخواهان جضان بهداده است  بسياري از آزادي

 اند را مقتداي خود قرار دادهپيام عاشورا را راهنما و راهبر، و حترت سيدالشضدا 

جضـات را  ايـآن ابعـاد  ةد  همکرتوان بررسي و پژوهش ا ابعاد بسياري مييدربارة عاشورا از جضات 
 بسا بتوان به دو جضت اصلي ارجاع داد:چه

تـا  از آنپـ  و حوادث روز دهم محـرم و پـيش و روي داده   پژوهش دربارة عاشورا از جضت آنچه 1

 به مدينه؛ بيت پيامبرلرسيدن اسراي اه

  يدادها  پژوهش دربارة نضتت عاشورا و رويدادهاي آن به لحاظ تحليل و تفسير آن رخدادها و رو2

ز مسـئله نيـدربـارة نخسـتين پـژوهش و  دوم، بر حل نخستين مسئله مبتني است ةمسئلدر پژوهش 

 راست شناختي نضتت عاشوشناختي و معرفتمبتني بر بررسي مباني و اصول روش

وسته و سـس  تحليـل يترتيب پرداختن به رويدادهاي نضتت عاشورا از آن جضت که به وقوع پبدين

شناختي است که بدون مشـخ  سـاختن، اي روششناختي و مبانيآن حوادث، مبتني بر اصولي معرفت

خطرنـاك  يتها و اشـتباهابرداشـتسوءها، فضمبسا به سوءچه است ون و تعليل آنضا، پژوهشْ ناق  ييتب

تر و گوياتر، بدون توجه به آن اصول و مباني، ممكن است پـژوهش در تـاريخ بينجامد  به تعبيري روشن

هـايي خطرنـاك شـود؛ يـا هاي آنضا، دستخوش افـراط و تفريطعاشورا، به لحاظ اصل رويدادها و تحليل

غلط بـه ييگراو شـ رود و از روي وسـوا   ور شده، در آن فـروپژوهشگر در باتالق شكاکيت غوطه
کم در آنضا تشكي  کرده، ترديد ورزد و اما و اگرهـايي غيرعقاليـي طـر  همه چيز را انكار کند و دست

ها و چيـز را حتـي اکذوبـههمـه  ،کند و نتواند به معرفتي عَقالني و عُقاليي دسـت يابـد و يـا در مقابـل
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و به تاريخ عاشـورا راه يافتـه بـه ديـدة اعتبـار خرافاتي که احياناً به دست جاهالن يا معاندان ايجاد شده 

 بنگرد و آنضا را نيز معتبر بشمارد 

شـناختي نضتـت عاشـورا، شـناختي و اصـول روشکم فقدان مباني معرفتا دستيبه سبب ابضام و 

گـاه کـه در پژوهشـي تـاريخي، بـا مسـتنداتي از ، برخـي آنيگروه يبلكه دانش تاريخ به طور کلي برا

شـوند، ميرو بهور دورانت ليو خ تمدنيتار يا اثيرابن کامل، يخ طبريتارهمچون  ياريخيهاي تاکتاب
وقاي  و حوادث عاشورا اگـر  پذيرند، اما دربارةها را همچون وحي منزل ميمطالب و استنادات آن کتاب

ات را مسـتند و يـنضند و رواينم يهرچند معتبر هم بيابند، بدانضا وقع هاي بسياري از معصومانروايت

ن قلمـرو يـات در ايست؟ چرا نتوان به رواين مبنا چيل ايدل 1دانند يخ نمياستخراج تار يبرا يمنب  معتبر

وجـود دارد کـه  يالسـندحيا صحيات معتبر يآن، روارويدادهاي نضتت عاشورا و دربارة استناد جست؟ 

به پذيرش ايـن حـوادث و بر پاية آنضا و  مستند قرار داد يشناختو روش يبه لحاظ معرفتآنضا را توان يم

 آن پرداخت و مباني معرفتي خود را تقويت کرد  لتحلي
داننـد، يکنند و آنضا را منبـ  ميز اعتنا مين ات معصومانيگر گرچه به روايد يگر، بعتيد يياز سو

ناد آن فقضـي بـراي اسـ يا اعتبارسـنجيـ يابيـارز يکننـد و در پـپژوهش تاريخي را فرامـوش مي شيوة

ات يـر روايدر پژوهش تاريخ عاشورا بايد اعتباري نظ ييپندارند که مستندات روان گروه مييند  ااروايات

ن است کـه ي  حال پرسش ا 2مرسل نباشند و    به لحاظ سند صحيح بوده، يعن؛ يمعتبر فقضي داشته باشند

اري داشـته باشـند، چـرا در اسـتخراج اگر در استناد تاريخي به روايات، الزم است آن روايات چنين اعتب

گاه کـه بـه خ و مناب  مرسوم آن، نبايد بدين شيوه عمل کرد، ولي آنيهاي معتبر تاريخي در قلمرو تارنقل
رسـند، چنـين شـرطي را الزم مي يخيدر حوزة مسائل تار و استناد به روايات معصومان يثيمناب  حد

کم سـندي تـاريخي مثابه دستونه احاديم و روايات را بهگدانند؟ مشكل در کجاست؟ چرا نبايد اينمي

هاي مأثور ناظر به حادثة کربال را نبايـد بوده است، پذيرفت؟ چرا زيارتموجود که در قرن سوم هجري 

 ؟شمار آوردبهکم مانند يكي از متون تاريخي کضن در آن قرن دست

فقه نيست  در فقه تنضا به حجت روشن است که شيوة پژوهش در تاريخ، همچون شيوة پژوهش در 

، و ين قطعـيا اخبار واحد محفو  به قـرايا اخبار متواتر، يم است، ين کرآات قريا آيشود و آن ياستناد م
سـرانجام بـا فقـدان  و آنضا ثقـه باشـد و ماننـد آنضـا يکه راو ين قطعيرمحفو  به قرايا اخبار واحد غي

در فقه اگـر اعتبـار روايتـي بـه لحـاظ سـند  يرونيشود  بديم دادهه استناد يگونه مناب  به اصول عملنيا

 يهـاامـا در پژوهش؛ تـوان بـه آن عمـل کـرداحراز نشود و نتوان وثاقت راوي را محـرز سـاخت، نمي
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کند، به لحاظ سند مجضول بـوده، ين مييف و تبيتاريخي، اگر روايتي که رويدادي تاريخي را مطر ، توص

غيرمعتبـر  يراز نشود و در نتيجه، روايت به لحاظ فقه و از جضت منـاب  فقضـانش احيا راويوثاقت راوي 

 - معنا که کذب راوي آن اثبات شـده اسـتنيرمعتبر بديمجضول و نه غ يرمعتبر به معنايو البته غ - باشد

؛ تدانان اسـترين منب  و مدرك تاريخهاي تاريخي که اساسيکتاب يابيچرا قابل استناد نباشد؟ آيا در ارز

ين نيست  بـا توجـه چني؟ صدالبته که کنندتأکيد ميدهند و بر اعتبار فقضي آن گونه به سند اهميت مياين
از مرتبـة معرفـت در  يخيتـار يهـان اسـت کـه مرتبـة معرفـت در گزارهيامسئله به آنچه گذشت، سرّ 

گونـاگون آن اسـتناد و مراتـب  ينـانيراطميتـوان بـه ظـن غيخ ميتر است  در تارنييپا يفقض يهاگزاره

که در فقـه  ييهان دقتيگاه باشد  بنابراهيتواند مدرَك و تكيکه در فقه، تنضا حجت م يجست؛ در صورت

دربـارة  ييهـان دقتيد چنينبا يست، و حتيالزم ن يخيتار يهادر پژوهش، رديپذيانجام م يو مناب  فقض

گاه که بـه بررسـي و تحليـل ج، برخي آنيتقن و رام يرغم اين مبناخ اعمال شود  بهيم ناظر به تارياحاد

پردازند، به دنبال اسناد روايي که در فقـه قابـل اسـتناد باشـد يـا در کتـابي رويدادها و نضتت عاشورا مي
هـاي تـاريخي را مسـتند قـرار گونه کتابموجود باشد و بتوان اين تاريخ طبريو  رياثابن کاملهمچون 

 داد، هستند 

شـناختي و اي معرفتهاي تاريخي را کـه صـبغهاين نوشتار، اصول يا قواعد پژوهشبه هر حال، در 

شـده قلناسا  آنضا به پژوهش دربارة نضتت عاشـورا و رخـدادهاي  شناختي دارند ارائه کرده، برروش

ني ساز تقويـت مبـاتا بيش از پيش شناخت جام  و کاملي از اين مباني به دست آورده، زمينه، پردازيممي

 هاي تاريخي نضتت عاشورا باشيم و رخداد هاالمي و معرفتي گزارهک

 شناسي مستندات نهضت عاشورامعرفت. 1

اعـدي اي نقلي است، اصـول و قوهاي رويدادهاي نضتت عاشورا ادلهکه عمده مستندات و مدركازآنجا

شناسـي ر معرفتتـر دشـود  پيششناسي دليل نقلي حكفرماست، شامل اين حوزه نيـز ميکه در معرفت

نجـا تنضـا زاده، مناب  معرفت، فصـل هشـتمو و در ايم )حسينيامطلق، آن اصول و قواعد را بررسي کرده

 افكنيم نگاهي گذرا به آنضا مي

 يل نقليدر قلمرو دل يشناختاصول معرفت. 1ـ1

شناختي ر اصول معرفتاست  در نوشتار حاد 3ترين مناب  يا ابزارهاي متعار  معرفت بشري، دليل نقلياز مضم

 شماريم؛ ولي پيش از آن الزم است به تعريف دليل نقلي يا خبر بسردازيم در قلمرو دليل نقلي را برمي
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 يل نقليف دليتعر. 1-1-1

ر از اسـت  منظـو يا اِخبار ديگران يل نقليا دليدستيابي به معرفت، گواهي  يهاي متعار  برااز جمله راه

ها به گفتـه استنادرة بام  البته گاهي دريکنيهاي ديگران است که بدانضا استناد موشتهها يا نگفتهي، ل نقليدل

تناد ه ايـن اسـکـ، آشكار است يم  به هر رويبريبه کار م يل نقليگران، و نه خودِ آنضا، دليد يهاو نوشته

ق، ايـن طريـ يسـت  ازگيري نيند نتيجهاهاي ديگران بخشي از فرها و نوشتهمبتني بر استنتاج نيست؛ گفته

ونـه، گـذاريم  از بـاب نمسازيم و بر مفادشـان صـحه مـيهاي نقلي خود را موجه ميبسياري از معرفت
قـايق و ، جنـ  بـدر، فـتح مكـه و عمـده حاکـرم روز تولـد پيـامبر، دماونـد ةمعرفت ما به ارتفاع قل

يـز برخـي در فقه اسالمي و نبلكه عمده احكام عملي و تاريخي،  و هاي مربوط به مباحم کالميمعرفت

هـا و ريـانسياري از جاين راه، به ب زآيد  ابه دست مي يل نقليا دلياز عقايد اسالمي، از راه اخبار ديگران 

 هـاي علمـي وهيابيم  با توجه به موارد مزبور و کارايي اِخبار در حـوزحوادث ديروز و امروز معرفت مي

مـر بـه نظـر اآغـاز از آن است که در  ترب  معرفتي بسيار گستردهيابيم که نقش اين منميعملي بسيار، در

ديگـران  ها و باورهاي ما بـر خبرهـايي مبتنـي اسـت کـه ازها، معرفترسد  بسياري از افعال، تصميممي
ه، گيـري انسـان بـودترتيب عالوه بر بُعد معرفتي، بسياري از اين خبرها منشأ تصميمکنيم  بدينکسب مي

 سازند رفتار و عمل ما را فراهم ميتصميم،  ةزمين

 بر استنتاج يل نقليابتنا يا عدم ابتناي اعتبار دل. 2-1-1

مـر بـه اف در بدو ين تعريه ايتوان گفت: بر پاارائه شد، مي يل نقليا دليبا توجه به تعريفي که از گواهي 
د يسـت؛ هرچنـيند اسـتنتاج ناکارگيري فررسد که استناد به خبرهاي ديگران مستلزم استنتاج و بهينظر م

اج منظـور ا خبـر همـراه بـا اسـتنتيـ يل نقليتعريف ديگري ارائه شده است که در آن دل، در باب گواهي
هـاي وکيل ر، روند دستيابي به معرفت از راه گواهي همچون فعاليتي است کهياسا  تعريف اخ است  بر

 ةه شـيوکه باست نويساني تاريخ د يا نظير فعاليتدهنمداف  با استفاده از گواهي شضود در دادگاه انجام مي
ط فقـ و نگـار نيسـتندکننـد  آنضـا صـرفاً وقاي نگرند و آنضا را ارزيابي مـيتحليلي به حوادث تاريخي مي

، نقـد گيري از آنضـاکنند؛ بلكه به ارزيابي اسناد تاريخي، نتيجهحوادث و وقاي  تاريخ را ثبت و دبط نمي
ر ده، بـا ديگـکنند و پيامدهاي منطقـي آنضـا را مطالعـه کـرمفادشان را بررسي مي؛ ندپردازو جر  آنضا مي
اي را يـهانجامـد  چنـين نظرويژه مـي اياين امور در نضايت به نتيجه ةسنجند  مجموعشواهد موجود مي

 .وSee: Audi, 1998, p. 133-134)اندگرايانه در باب گواهي نام نضادهاستنتاج ةنظري
بر شـرايطي از جملـه ، نقلي ةگونه که اعتبار سند خبرها و ادلاسا  اين نگرش، همان بر ترتيببدين
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بودن راوي و مخبر، دابط بودن وي و عدم اهمال او در ثبت و دبط خبر مبتنـي اسـت و اگـر ايـن  ثقه

شرايط تحقق نيابند، خبر وي معتبر نيست، همچنين به لحاظ متن نيز پذيرش خبر وي بدين شرط منـوط 

توان بدان اسـتناد کـرد و ، نميصورت نگيرداست و بايد درايت شود  اگر ارزيابي دقيقي از متن و داللت 

 د شودر نتيجه، اعتبار آن محرز نمي

  کنـيمه مـيگونه خبرهـا را مشـاهدگسترده از اين ايمجموعه ،نقلي ةها و ادلبه هر حال در ميان خبر
نده بسـدالت وي عـبودن راوي يا در نضايت به  انست و صرفاً به ثقهتوان آنضا را مطلقاً معتبر دچگونه مي

پذيرنـد و بـه سرعت و بدون تأمـل مـيبهآنضا را کرد؟ اگر برخي از مردم در واکنش به بسياري از اخبار 

ن دهنـد، بـه ايـها، متون تاريخي و مانند آنضا ترتيـب اثـر مـيها، روزنامهصر  شنيدن يا ديدن در رسانه

 يارنـد و حتـز توجـه نديار اوقات به سند و لزوم وثاقت مُخبر نينكته، بلكه چه بس که به اينسبب است 

پرهيزنـد ميهر خبـري  از اعتماد به، يافتن کنند  البته با تنبهياعتماد و استناد م يو کذب يعة ساختگيبه شا

ذيرش بـه پـسـت کـه سـرانجام کنند  آشـكار ااذعان مي، گونه واکنشبودن اين و به سفيضانه و نابخردانه
خود امـري خودي، بدون تبيّن و تأمل، پشيماني است و اين امـر بـهو عمل بر اسا  آنضا چنين خبرهايي

  استآميز سفاهت

فـاد آن سان سيره و بناي عملي عُقال، هرچند بر پذيرش خبر واحد ثقه و ترتيب اثـر بـر مبدين

ت به عقل نسب پردازند و پ  از استنتاج و استنباطمي است، عُقال، عالوه بر سند، به درايت متن نيز

تنـا بـر پذيرند  در اين صورت، چگونه مدعي هستيد که گواهي و خبر بـدون ابمفاد متن، آن را مي

 استنباط معتبر است؟
شـود کـه با توجه به اين نكتة بنيادين در اعتبار گواهي يا دليل نقلي، پرسش ديگري طـر  مـي

ي براي مشكل مزبور است  آن پرسش اين است که آيا اسـتنتاج در همـة مـوارد حلپاسخ به آن، راه

گواهي شرط است يا اينكه به مواردي ويژه اختصاص دارد؟ از اين تحليـل و تبيـين، بـدين نتيجـه 

رسيم که در مواردي، استنتاج در گواهي و دليل نقلي شرط است؛ اما بيان مزبور، مستلزم اين امر مي

رو گرچه بنا و سيرة عملي عُقال بر عمل به خبر ثقـه جا معتبر باشد  ازاينو در همه نيست که مطلقاً

کننـد  ازآنجاکـه در کنند و پ  از استنتاج به آن عمـل مـياست، در مواردي متن را نيز ارزيابي مي
الزم  گويي وجود ندارد،اي براي دروغبسياري از متون ادلة نقلي و اَخبار، حتي در امور مضم، انگيزه

نيست که در آنضا به فعاليت استنباط و ارزيابي پرداخت  در مواردي الزم است به فعاليت استنباط و 

هاي مادي، سياسي، اقتصادي، مذهبي، قـومي و ماننـد آنضـا دخالـت ارزيابي متن پرداخت که انگيزه
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ر نشويم  بنابراين ادلـه گونه موارد، بايد دقت کرد تا در دام فريب، حيله و تزوير گرفتادارند  در اين

گونه حوادث را بايد به دقت ارزيـابي کـرد و آنضـا را پـ  از اسـتقامت مـتن و نقلي مربوط به اين

 صحت سند پذيرفت و بدانضا احتجاج يا استناد نمود 

أمـل بـودن هسـتند، ت ، که در مظان کـذب و سـاختگييو اخبار ينقل يهاليحاصل آنكه بايد در دل

مضـم   بـه امـورر سند به استنباط و درايت در متن و داللت آنضا پرداخت  اين امر صـرفاًورزيد و افزون ب
د، يـرمضم باشـبسا امري به نظر ما يا در واقـ  غشود  چهاختصاص ندارد، بلكه شامل امور غيرمضم نيز مي

اي تحريفگران قرار گيـرد  ايـن مودـوع در خصـوص باورهـ ةاما به داليلي دستخوش تحريف و بازيچ

 بسيار مضم و حياتي است ، ديني و مباحم کالمي

 ررسـي حـوادثها نيست؛ امـا در بيابيا ارزيعادي نيازي به اين گونه تأمالت ي معموالً در رويدادها

مفـاد  نقلي، اَخبار، اسناد و مدارك تـاريخي الزم اسـت کـه يهابراي تمس  به دليل،دستخوش تحريف

سـان ود  بدينشـعقلي، ارزيابي و بررسـي  ةرجي، بلكه احياناً ادلآنضا بر اسا  قراين داخلي و شواهد خا
تـوان بـدانضا گونه اخبار بر درايت و تأمل عقالني مبتني است  بدون اين عقالنيت ويژه، نمـيپذيرش اين

 يهـانشپـژوهش در دا يد اصـليـت مزبـور، کليت و عقالنيرو درانيد  ازاکرتمس ، استدالل و استناد 

ب و يـرفدر گـرداب  ياز عقل و تأمـل عقالنـ يريگاست  بدون بضره يخيخ و کالم تاريرژه تايوبه ينقل

ب، قاعـدة يترتنيماننـد  بـديپنضـان م ييگـوف و دروغيـق در حجاب تحريم و حقايشوير غرق ميتزو

 است  ينقل يهاادله و دانش يشناسن اصل در معرفتيترياديشده بنارائه

 درجه معرفت. 3-1-1

د، بلكـه بـه يـ  انـدازه و درجـه نيسـتن، شـوندنقلي و اَخبار حاصل مي يهاکه از راه دليل ييهامعرفت
اسـت  ه دلادسته  گوناگون دارند  منشأ کثرت درجات و مراتب معرفت نقلي، تنوع اين يدرجات و مراتب
  بـراي سـتخاص از معرفت ا ايويژه و درجه ايمفيد مرتبه، دارد و هر قسمپرشماري دليل نقلي اقسام 

ام را به اقسـمعرفت هر قسم از اقسام دليل نقلي و ميزان آن روشن شود، الزم است نگاهي گذ ةآنكه درج
 درجـات و است ابتدابايسته معرفت هر قسم را مشخ  کنيم   ةسس  ميزان يا درج و نقلي بيفكنيم ةادل

 رد:شمتوان درجات و مراتب معرفت را چنين برمراتب معرفت را بيان کنيم  مي
ا قيـد بـ  معرفت يقيني بالمعني االخ ؛ يعني اعتقاد يا تصديق جازم صادق ثابـت  آشـكار اسـت کـه 1

 ؛شوندتقليدهاي درست از اين تعريف خارج مي ثابت،
 ؛  معرفت يقيني بالمعني الخاص؛ يعني اعتقاد يا تصديق جازم صادق2
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ضـل مرکـب جبـا ، اين قسم معرفت يقيني   معرفت يقيني بالمعني األعم؛ يعني اعتقاد يا تصديق جزمي 3

 ؛نيز سازگار است

يقـين  وخود داراي مراتبي اسـت  اگـر ظـن بـه علـم ، که   معرفت ظني؛ يعني اعتقاد يا تصديق راجح4

  ، فصل دومو1382زاده، شود )حسينناميده مي «معرفت اطميناني»نزدي  باشد، 

طـق و صدق آن کمتر از ش  است، به لحاظ مناحتمال  ةز احتمال وهمي، که درجيب ش  و نيترتنيبد
زبور، بـه ماکنون با توجه به اصطالحات  کند دو معرفت صدق نمي معتبر نيستند و بر آن ختيشنامعرفت

 کنيم پردازيم و درجات و مراتب معرفت را در آنضا مشخ  ميبيان اقسام دليل نقلي مي

 اقسام دليل نقلي4-1-1

 بندي کرد:هاي نقلي را به شر  زير دستهتوان دليلي، اقسامي دارد، ميدليل نقلي، همچون دليل عقل

 

 

 
 

 

 

 

اند و هم به لحاظ داللت؛ همچـون بعتـي از آيـات ترتيب، برخي از اخبار هم به لحاظ سند قطعيبدين

ي  ا يقينـيـ ياند و به لحاظ سند قطعو برخي از اخبار متواتر که به لحاظ داللت ن  و يقيني 4ميقرآن کر
انـد  م به لحاظ سند قطعي، اما به لحاظ داللت ظاهر و ظنـييات قرآن کريشتر آيديگر همچون ب ايدسته

ن دسـته از اخبـار هـم بـه لحـاظ يانـد  چضـارميبه لحاظ داللتْ قطع ي، وليگروه سوم به لحاظ سند ظن

انـد و د و داللـتْ وهمـيتوان يافت که به لحاظ سـناند  البته متوني را ميداللت و هم به لحاظ سند ظني

 مفيد احتمالي فراتر از احتمال وهمي نيستند 

 ةاي از معرفت اسـت  آشـكار اسـت درجـبايد ديد هر قسم مفيد چه درجهيادشده با توجه به اقسام 

شود، در صورتي که آن دليـل بـه لحـاظ مـتن و سـند يقينـي باشـد، معرفتي که از دليل نقلي حاصل مي
اين يقين يا معرفت يقيني معرفت يقيني بالمعني االخ  نيسـت، بلكـه فروتـر از اما ؛ معرفت يقيني است
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توان به معرفت يقيني بالمعني االخ  دسـت يافـت و نـه هاي نقلي ميرو نه از راه دانشآن است  ازاين

هـا و اي از گـزارهکـه در بخـش گسـتردهاي از معرفـت برسـيم؛ چنانالزم است کـه بـه چنـين درجـه

اي از يني الزم نيست که به چنين معرفتي دست يابيم و حتي اگر بخواهيم به چنـين درجـههاي دمعرفت

امور مربوط به زندگي روزمـره، اعـم از امـور بارة معرفت دست يابيم، قادر نيستيم  در بُعد عمل و نيز در

تـوان ه مـيمربوط به انديشه و امور مربوط به عمل، اطمينان و در نضايتْ علمِ متعار  کـافي اسـت، بلكـ
اعم از احكـام عملـي، اخالقـي، حقـوقي، اقتصـادي،  ،هاي مربوط به احكام دينگفت: بسياري از گزاره

و  1387زاده، اند و در بسياري از آنضـا ظـن نيـز کـافي اسـت )ر ك: حسـينگونهاين، عبادات و معامالت

ه دستيابي به چنـين معرفتـي شود و ننقلي حاصل مي ةاي از معرفت از راه ادلحاصل آنكه نه چنين درجه

هـا بحـم کنـيم و راه گونه گـزارهمعيار صدق اينبارة ها الزم است  البته الزم است دردر برخي از حوزه

ايم پرداختـهمضـم امـر تر بـه ايـن شيهاي صادق را از کاذب بازشناسيم  به لطف الضي، پتشخي  گزاره

  )ر ك: همانو

 يل نقليشرايط اعتبار دل. 5-1-1

ربـارة دن آنضـا خبـر واحـد اسـت، بحـم يشتريت بيبه لحاظ کم و يل نقلين اقسام دليتر يکه شانجاازآ

بـار سـند و ون بـر اعتم  استناد به خبر واحد و اعتبار آن، افـزيکنيرا با آن آغاز م يل نقليط اعتبار دليشرا

، نـه خبـر  معتبـر اسـتمستند به حـ ْ گر مبتني است؛ از جمله آنكه خبر واحدِيآن، بر شرايطي د مانند

هـاي بسـياري عمدتاً در دانش اصـول، بحـم ه ويواحد مستند به حد   در باب اين شرط، در علم درا

 ، ص2 تـا، ج، بييشـود )ر ك: سـبحاناي در اين مسئله ديـده مـياتفاق گسترده صورت گرفته است و

ــاظمي،168 ــ148-147 ، ص3 ، جق1406 ؛ ک ــائري، بي ؛148-147 ق، ص1406، ي؛ عراق ــا، جح ، 2 ت
  و310-309 ، ص4 ق، ج1405؛ هاشمي، 43-41ص

بايسـته عالوه بر اينكه در اعتبار خبر واحد الزم است که شضادت مُخبِر يا اِخبـار وي حسـي باشـد، 

مفاد و محتواي خبر او امري متعار  باشـد  اخبـار از امـور غيرمتعـار  و غيرعـادي همچـون که است 

شود  اگر مخبري خبـري سي بوده، اعتبار ندارد و ادله اعتبار خبر واحد شامل آن نمياِخبار يا شضادت حد

وي معتبـر نيسـت )ر ك:  ةزني يا استنباط و استدالل يـا از راه غيرعـادي نقـل کنـد، گفتـرا از راه گمانه

ــا، ج، بييســبحان ــا، ج؛ حــائري، بي148-147 ، صق1406، ي؛ عراقــ168 ، ص2 ت و؛ 43-41 ، ص2 ت
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درسـتي درستي ثبت و دبط نكند يا آن را بهکه اگر دابط نباشد، يعني اگر مفاد يا محتواي خبر را بهچنان

 شود اعتبار خبر واحد شامل آن نمي صحت و ةبه حافظه نسسرد، ادل

تـوان چنـين تحليـل امور حدسي را مي ةامور غيرمتعار  و نيز حوز ةعدم اعتبار خبر واحد در حوز

تـوان را مي   عدم خطاي وي  شرط اول2،   صدق مخبر1خبر واحد بر دو امر مبتني است:  د که اعتبارکر

تـمين تدانستن وثاقت يا عدالت مخبر تتمين کـرد  شـرط دوم نيـز در صـورتي تـأمين و  از راه معتبر
ر  يـا ور غيرمتعـاامري متعار  و غيراستنتاجي باشد؛ اما اگر او از ام، مخبر ةگردد که مفاد خبر و گفتمي

گونه تتـميني بـر صـحت و عـدم خطـاي وي وجـود نـدارد )ر ك: استنتاجي و حدسي خبر دهد، هيچ

طات و توان صحت برداشت وي را تتمين کرد  البته اگر کسي اسـتنبانمي يهمانو و با صر  وثاقت و

ند بـه سـتممعتبر است و اين شضادت  شاامور غيرعادي خويش يا ديگران را نقل کند، از اين جضت گفته

قليـد گفتـه تنمونه، در بـاب اجتضـاد و  راي  بکردوي بر او احتجاج  ةتوان با گفترو ميح  است؛ ازاين

وي يـا  ها شـنيدن از خـودهاي شناخت فتواي مرج  تقليد گوناگون است  يكي از آن راهشود که راهمي
 ادي اسـت،و اجتض يرحسيغ مورد تأييد اوست  گرچه فتواي مرج  تقليد امري ةديگران يا ديدن در رسال

سـان بحـم امري حسي اسـت  بدين، ن راهياخبار خود مرج  يا ديگران به فتواي وي و شناخت آن از ا

و يـا  صرفاً به لحاظ نقل آراي ي  متخص  نيست، بلكه بحم در اعتبار نف  امور حدسـي، اسـتنباطي

جتضـادي اح  با اخبار حدسي و  امور غيرمتعار  است  ازآنجاکه اخبار حسي يا اخبار حدسي قريب به

 دسي اسـت نـهحخبره اِخبار اجتضادي و  ةگفت  خبرگان از خبرهاي مخبران متمايز است ةتمايز دارد، گفت

ارد؛ خـاص د يحسي  بنابراين اعتبار آن، در حالي که بر حد  و اجتضـاد مبتنـي اسـت، قلمـرو و ظرفـ
 بودن  ريب به ح برخال  خبر که اعتبار آن مبتني است بر حسي يا حدسي ق

ي اگر مفاد خبري از محسوسات ظاهري باشد کـه بـا حـوا  ظـاهر ياست که حت يان، گفتنيدر پا

زنـي انـهشوند، اما مخبر از راه متعار ، که حوا  ظاهري است، اخبـار ندهـد، بلكـه بـه گمشناخته مي

نـان شـده کـه چنـين و چ طريق خواب خبر دهد هاي غيرمتعار  نظير جفر و رمل يا ازبسردازد يا از راه

ي بـدان هاي بشري، اعم از ديني و غيردينـي  از معرفتتوان در هيچاست، خبر وي معتبر نيست و نمي

 ياي ماننـد وحـهاي ويژها امامان معصوم که از راهيپيامبران  ة  آشكار است که استناد به گفتجستاستناد 
اي دارد کـه هاي ويژهقبيل نيست، بلكه اين استناد دليلاز اين کنند نقل خبر ميو يکالم يا الضام )به معناي

 است  ينيد يشناست معرفتيگاه طر  آن دانش کالم و در نضايجا
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ور، ط مربوط بـه سـند و جضـت صـديگر شرايز ديحاصل آنكه عالوه بر عدالت يا وثاقت مخبر، و ن

شـد  در ي قريب بـه حـ  بامُخبِر، اخباري حسي يا حدس ةاعتبار خبر واحد مشروط است به اينكه گفت

 يت  حتـيا از راه اسباب غيرمتعار  باشد، خبر وي معتبـر نيسـ يصورتي که اخبار وي حدسي، اجتضاد

عتبـار اوي  يهاي غيرمتعار  خبر دهد، گـواهمخبر از راه يباشد، ول يحس يمربوط به امور ياگر خبر

 يبـرا ين خبـريبدهـد، چنـ يبـررمتعـار  خيغ يا راهـياز راه مكاشفه  ياگر شخص يرونيندارد  بد
 ويژه بر آن اقامه شود  يست؛ مگر آنكه قراين و شواهديگران معتبر نيد

بـر و مستند بـودن خ يحدس بودنِ يب به حسيا قري يهمچون حس يطينماند که تحقق شراپوشيده 

ا يـ يلل نقيدل گر انواعيط در ديتنضا به خبر واحد اختصاص ندارد، بلكه تحقق آن شرا ،متعار  يهابه راه

 يهـالين دليراط مزبـور اسـت  بنـابيز منوط به تحقق شرايب اعتبار آنضا نيترتنيسته است  بديز بايخبر ن

متعـار   يهـاب به حـ  بـوده، مسـتند بـه راهيقر يا حدسي يمعتبرند که حس يمتواتر در صورت ينقل

 باشند ت توانند موجب تقويت و تثبيت باورها و اعتقادامي ايادلهچنين د  نباش

 منشأ اعتبار دليل نقلي. 6-1-1

 ينقلـ يهـاليدل ست؟ ازآنجاکهيچ يل نقليمضم بسردازيم که منشأ اعتبار دل مسئلةاکنون الزم است به اين 

ري اند، اعتبارشان امـد يقين و علمي، مفينة قطعيمحفو  به قر يهامتواتر و خبر ي، همچون خبرهايقطع

نفسه معتبـر و يا فد؛ چراکه عُقال قط  رناز ندارين يليگونه دلچيت و به هسيبيروني و خارج از ذات آنضا ن

واتر و متـ ي، همچون خبرهـايقطع ينقل يهاليست که اعتبار دليالزم ن يرونياد  ازداننميبخش معرفت

 اثبـات شـود  از راه دليلـي معتبـر و يقينـي يا قطعـي ينيقيگر ادلة ي، و دينة قطعيمحفو  به قر يهاخبر

 يرونـيبشان منشـأ تنضا به خبرهاي واحد که گمان شده اعتبار يل نقلين بحم دربارة منشأ اعتبار دليبنابرا
 يابد مي دارد، اختصاص

ا يـسـت؟ آيـا ذات خـود آنضـا مقتتـي اعتبـار آنضاسـت يهر حال، منشأ اعتبار خبرهاي واحـد چ به

آنضـا  بـودن عتبرمتواند مقتتي ذات آنضا مي بر عواملي بيروني مبتني است؟ به عبارت ديگر، آيا شاناعتبار

د و ماننـد واحـ يبرهـاخباشد يا اينكه منشأ اعتبار آنضا بيرون از ذات آنضاست؟ به تعبير گوياتر، آيا اعتبار 

ه علـم و بـ لزوماً شانآنضا در عرض اعتبار يقين و علم است يا در طول آن؟ آيا آنضا خود معتبرند يا اعتبار

 يابند؟و در صورت جعل حجيت براي آنضا اعتبار مي شوديقين منتضي مي
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ن اسـت  عمدتاً تلقي علماي اصول اين است که اعتبار خبر واحدْ امـري بيرونـي و خـارج از ذات آ

 ،قلـين ةاعتبار آن از اين جضت است که حجيت براي آن جعل شـده اسـت  بسـياري از آنـان از راه ادلـ

بـه  رسـد بنـاپردازند  به نظر مياعتبار و حجيت خبر واحد ميبه اثبات ، همچون آيات، روايات و اجماع

ر معـاش، ترين منب  اعتبار خبر واحد بناي عقالست  روش و بناي عقال اين است کـه داين مشرب، مضم

ده نشـ عتنضا در شـرع ردکنند  اين بنا و سـيره نـهمعاد و ديگر امور مربوط به خود به خبر واحد عمل مي
که بـه کند؛ چنانه، با آنضا احتجاج ميجستچون ديگر عقال، به خبرهاي واحد استناد است، بلكه شارع هم

 کند اند، استناد ميرغم آنكه ظنيظواهر متون، به

ند نـي و مسـتدر برابر اين ديدگاه، ممكن است اين نظريه مطر  شود که اعتبار خبر واحدْ امري بيرو

اقعيـت وهـايي بـراي دسـتيابي بـه به عوامل خارجي نيست  خبر واحد و ديگر امارات عقاليي، خود راه

ن  اگـر آطـول  انـد و نـه دررو در عرضْ علـمازاين؛ کمْ اطمينان هستندبوده، مفيد علم متعار  و دست

، آمده اسـت ا بر يشخصي ثقه در شضري ناآشنا راهي را به ديگران نشان دهد يا اگر خبر دهد که باران 
 دهـد، ديگـران بـاا بـر  خبـر مـييکنند  شخصي که اکنون از آمدن باران او ترديد نمي ةمعموالً در گفت

راهم الزم را فـ وسـايل، راي خـروج از منـزلبينند  بنابراين با بر  را ميياخبار او گويا خود نزول باران 

سـت شود  آشكار اترتيب از راه خبر ثقه و با صر ِ اِخبار وي، براي انسان علم حاصل ميکنند  بدينمي

ادي اسـت و خ  که يقين منطقي و رياکه مراد از علم در اينجا علم متعار  است و نه يقين به معناي 

يـا  علـم متعـار  ةشود  گرچـه مرتبـه يـا درجـها حاصل نميراه گونهاز اين، اي از معرفتچنين درجه

دهـد؛ هرچنـد اطمينان از يقين کمتر است، شخ  با دستيابي به آن به لحاظ عُقاليي احتمال خال  نمي
ال ز منظر عُقـاسا  ديدگاه مزبور، ا توان گفت: برترتيب ميعقالً احتمال خال  در آن وجود دارد  بدين

يابي بـه اند  عُقال بـا دسـتهايي براي دستيابي به واق امارات عُقاليي، همچون يقين، راهخبر واحد و ديگر 

ه مضم اسـت کـناچيز و غير شقدر احتمالاگر احتمال دهند، آن دهند و فرداًآنضا احتمال خال  واق  نمي

امـري  هاي واحد،براسا  اين مبنا، اعتبار امارات عقاليي، از جمله خ کنند  حاصل آنكه بربدان اعتنا نمي

و  200-198، 186-185 تـا، صي، بيئبيرون از ذات آنضا نيست و به جعل حجيت نياز ندارنـد )طباطبـا

  و191-192
شوند؛ چراکه عقال به احتمـال خـال  امارات عقاليي همچون خبر ثقه و ظواهر لفظي علم تلقي مي

توان حجيـت را بـراي آنضـا اند که نميهمچون قط گونه امارات کنند  از منظر عقال، ايندر آنضا اعتنا نمي

گونـه از آنضا سلب کرد؛ زيرا نظام اجتماعي بـر اعتبـار اين توان حجيت را مطلقاًکه نميجعل نمود؛ چنان
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توان ادعـا کـرد گردد  مياي مستقر نميبخش مبتني است و بدون آنضا هيچ نظام اجتماعيهاي معرفتراه

بلكـه ؛ تر از نياز به يقـين اسـتبسيار گسترده، شوده خبر ثقه يا ظواهر حاصل مينياز به معرفتي که از را

نيـز و  شارع 192-191 گيرد )ر ك: همان، صهاي وسيعي را دربر ميتر است و بخشقلمرو آن گسترده

همين روش عقال را امتا کرده و عمالً آن را به کار گرفته است؛ چراکه بدون اعتبار ظضور لفظي و خبـر 

 يابد تحقق نمي ايگونه نظام اجتماعيهيچ، ثقه
يسـت، اعتبار خبر واحد همچون علم و يقين اسـت؛ در طـول علـم ن، اسا  اين مبنا حاصل آنكه بر

بـا  درستي وا بهبلكه در عرض آن است  البته اين بنا در صورتي است که مخبرْ دابط و ثقه بوده، وقاي  ر

بـار احـراز ط اعتي  کالم موجز و تام، همة شراياطر بسسارد و در به خ و دنامانت ثبت و دبط کرعايت 

 د کرتوان بدان استناد شود و در نتيجه نميگردد  در غير اين صورت، اعتبار آن مشكوك مي

سـت، اقه معتبر اسا  اين بنا، خبر ث عقالست  بر ةبه هر حال، عمده دليل اعتبار خبر واحد بنا و سير

، ر خبـر واحـدتـوان گفـت: اعتبـانيم يا در طول آن  البته مـيبدارض علم و يقين خواه اعتبار آن را در ع
کننـد، گاه کـه تأمـل مـييابد  عُقال آنظضور لفظي و ديگر امارات عقاليي به اعتبار يقين و قط  ارجاع مي

ده سـترقينـي گشود؛ چراکه محـدوده و قلمـرو امـور يبينند نظام اجتماعي آنضا با يقين و قط  برپا نميمي

اي از معرفـت کمتـر نيست و در امور اجتماعي و ديگر حوادث روزمره و مربوط به زندگي، چنين درجه

بـر واحـد، شود  منب  يا راه معرفت در معيشت، اقتصاد، حقوق و حتي نظم و امنيت، عمدتاً خحاصل مي

ه داننـد  گرچـا معتبر ميهايي رها و شيوهرو عُقال چنين روشظواهر و ديگر امارات عقاليي است  ازاين

حتمـال دهنـد، يـا در صـورت اعقالً احتمال خال  در آنضا منتفي نيست، عُقال يا احتمـال خـال  نمـي
هـاي حتبعاد و سابينند نظام اجتماعي و اترتيب عُقال از اين نظر که ميکنند  بدينخال  به آن اعتنا نمي

رو داننـد  ازايـنيمـآنضا را معتبر ، ت مزبور مبتني استآن اعم از فرهنگي، اخالقي، اقتصادي و    بر امارا

امـارات  توان گفـت: اعتبـارکنند  در نتيجه مييقين آن را درك ميمنشأ اعتبار آنضا نيازي است که عُقال به

 يابد عقاليي به يقين ارجاع مي

گـرش بنيـاديني تنضا نترتيب ديدگاه مزبور در باب حجيت خبر واحد و ديگر امارات عقاليي نهبدين

کنـد، بلكـه نگـاه يـا رويكـرد ديگـري را بـه اعتبار خبر واحد، ظواهر و ماننـد آنضـا ارائـه مـي ةرا دربار
اسا  اين مبنـا، امـارات  گشايد  برهاي ديني و غيرديني ميهاي پسين، اعم از گزارهشناسي گزارهمعرفت

انـد  در نفسه ابزار يا منبعي براي شـناختفيو آيند شمار ميبهبخش نانيکم، اطمآور يا دستعقاليي علم

شود کـه احتمـال خـال  در آن يـا نـاچيز ميانگاشته بخش منبعي معرفت ،نتيجه، خبر واحد از اين نظر
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شـدن هـر دليـل نقلـي  نظر از دـرورت منتضـيشود  در اين صورت، صـر مي رفتهاست و يا ناديده گ

، خبر واحد و ديگـر يو علم حتور يهمچون حوا  ظاهر عموماً و خبر واحد خصوصاً به مناب  اوليه،

شود  بر خـال  نگـرش عمـوم متفكـران از نظر عقال، به خودي خود، معتبر شناخته مي امارات عقاليي

شـود، مگـر آنكـه اعتبـار آن از راه دانش اصول که معتقدند از راه خبر واحد معرفتي معتبر حاصـل نمـي

يدگاهِ مزبـورْ خبـر واحـد و ديگـر امـارات عقاليـي را همچـون قطـ  دليلي معتبر و يقيني اثبات شود، د
اسا  ايـن ديـدگاه،  رسد که برداند که اعتبار آن نيازي به جعل ندارد  البته به نظر ميگونه معتبر ميبدين

هايي مردود بداند؛ گو اينكـه بـه علـت تواند در مواردي از آن رد کند و اعتبار آن را در محدودهشارع مي

عمالً امكان نفيِ مطلق منتفي است  در مورد قط  نيـز چنـين اسـت و از ، ز و احتياج به اين شيوه يا راهنيا

اين جضت تفاوتي با خبر واحد و ديگر امارات عقاليي نـدارد؛ چراکـه اعتبـار و حجيـت آن در مـواردي 

طـ  حاصـل از قيـا  تواند يقين وسواسـي، قگذار ديگري ميرو شارع يا هر قانوناست  ازاين عقابل رد

کند و يقين حاصل از اسباب غيرعـادي، نظيـر اي جزم پيدا ميکسي که با اندك بضانه فقضي، قط  قطاع يا
جفر و رمل و خواب را معتبر نداند  اين امر موجب اين نيست کـه حجيـت و اعتبـار آن بـه جعـل نيـاز 

عتبار امارات عقاليي نيز چنـين اسـت و که اسان اعتبار قط  بر جعل مبتني نيست؛ چنانداشته باشد  بدين

الجملـه نـزد يا نفي اعتبار آنضا در برخي از موارد، مان  از اين نيست که في عبه جعل نياز ندارد  امكان رد

بـوده،  يبلكه مانند دليل عقلي قطعو متواتر  يل نقليهمچون دل، عُقال معتبر باشند  خبر واحد از اين منظر

حيـات انسـاني و ابعـاد  ةتـوان گفـت: نقـش آن در گسـترقين است؛ بلكه مـينظير کارآيي ياش کارايي

 توان با آن احتجاج کرد و بدان استناد نمود سان ميتر و مؤثرتر از يقين است  بدينگوناگون آن گسترده

 هاي نقليخبر واحد در دانش. 7-1-1

اقـت ند موثـق نباشـد و وثبـه لحـاظ سـ يم که اگر خبر واحديابييجه دست مين نتياز آنچه گذشت بد

سـش ن پريبا ا اما اکنون؛ توان بدان استناد جستيان احراز نشود، آشكار است که در فقه نميا رواي يراو

سـت و ا يکه روش آنضـا نقلـ ييهاگر دانشير فقه در ديدر غ ين خبر واحديا چنيم که آيشويرو مهروب

 رد؟يتواند مستند قرار گياند، ميبر اِخبار مبتن عمدتاً

 يبخش است، هرچند معرفتـز معرفتين ين خبريکه چنتوان گفت: ازآنجاين پرسش ميدر پاسخ بد

از  ييهـار بخشخ و مانند آنضا، البتـه ديات، تاريا، لغت، ادبياست، در جغراف يد معرفت ظنيف، و مفيدع
 تناد است قابل اس يظن يا کم است، از باب دانشيست يکذب ن يبرا يازهيها که انگن حوزهيا
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اريخي و تـهايي که روش رسد در تاريخ، لغت، ادبيات، جغرافيا و ديگر دانشح آنكه به نظر مييتود

ورتي کـه رواسـت، خبرهـاي واحـد در صـ دليل نقلي در آنضا جريان دارد و با اين شيوه پژوهش در آنضا

گـويي و کـاذب اما اگـر دروغ ؛کنندوثاقت راويان و مخبران احراز شود، علم متعار  يا اطمينان افاده مي

گـاه  وشـ  خـواهيم کـرد  بلكـه تنضـادهنـد، اي از معرفت به مـا نميبودن آنضا احراز شود، هيچ درجه

صـطال  ااطمينان به عدم رخداد محتواي خبر آنضـا  در صـورتي کـه راويـان و مخبـران ناشـناخته و در 
، به خـودي نشود، خبرهاي آنضا ظني بوده گويي آنضا احرازا دروغيگويي و وثاقت راست و مجضول باشند

يسـت ننمونه، پژوهشگري که وثاقت او محـرز راي دهند  ببه ما مي -هرچند دعيف -خود معرفتي ظني

ها را کـه در المثلکند يا اصطالحات و دربهايي را گردآوري ميپردازد و معاني واژهجو ميوبه جست

ه کـدهـد  آشـكار اسـت ي و کاربردهاي آنضـا را شـر  ميکند و معانآوري مياي رايج است جم منطقه

سـت و م؛ بلكه محتمل اسـت اَخبارشـان دريرا انكار کن ين اشخاصيچن يهاها و نقلست گفتهيدرست ن

م يراز کنـاج احـتستنامسئله از راه  يآنان متعدد شود و با بررس يهارو، اگر نقلنيامطابق با واق  باشند  از
افـت  در ينـان دسـت يآنضا بـه اطم يهاتوان از راه گفتهيست، ميکذب وجعل ن يراب يازهيکه در آن انگ

 يهابـه گفتـهي، اارتفـاع قلـهبراي دانسـتن ا ي يالمثلا دربيواژه  يمعرفت به معنا يتوان برايجه، مينت

 د و هكذا کراستناد  ين اشخاصيچن

ا يـان مجضـول کـه وثاقـت يـراو همگن، خبـر مُخبـران و يهاگر دانشيو د يشناسخ و واژهيدر تار

ن، يرا  قـيـدر صورت تجم، شان احراز شده استييگوآنضا که دروغ يآنضا اثبات نشده و حت ييگودروغ

سـت  در پژوهان معمول اخيان تاريم ين روشيل خواهد شد  چنيبخش تبدنانيو بلكه اطم يظن يبه خبر
ربـارة داحتمـال اسـت کـه بحـم  يقانون عقلست؛ بلكه استناد به يتمس  به خبر ن ين استناديواق  چن

بـاره، بـراي مطالعـة بيشـتر در اينطلبد )يم يگريآن مجال د يشناختمعرفتو ارزش ي، چگونگيستيچ

  و1394زاده، نير ك: حس

 منابع نهضت عاشورا. 2-1

تـوان مياريخي مناب  و مدارك رويدادهاي عاشورا به اسناد تاريخي منحصر نيست، بلكه افزون بر اسناد ت
بـاره مـا را بـه اين جانبـه و گسـترده درهاي ديگري به منابعي متقن دست يافت  پژوهشي همهدر عرصه

 سازد هاي خاصي در مبحم مناب  پژوهشي نضتت عاشورا رهنمون ميويژگي
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 گسترة منابع نهضت عاشورا. 1-2-1

کـه نبايـد چنان مانده منحصر دانسـت؛يتاريخ عاشورا و رخدادهاي آن را نبايد در آثار تاريخي موجود و باق

اي بـ  دورتـر شينهمانده تا قرن ششم منحصر پنداشت و از گذشته و پيمناب  نضايي آن را صرفاً به آثار باقي

اي کـه در دسـتر  منقط  ساخت و از مقط  قرن ششم فراتر نرفت  افزون بـر آثـار موجـود و نابودنشـده
 رويـدادهاي يابيم، مناب  بسياري براي اثبـاتهاي خطي ميدر نسخههستند و اگر تفح  کنيم آثار بيشتري 

  تقد هستندساز تقويت باورهاي ديني و اعتقادات ي  فرد مععاشورا وجود دارند  همة اين مناب  زمينه

 . روايات و زيارات در منابع حديثيالف

کـه روش  يبشـر يهـانشگـر دايدر دانش فقه و د ينقل ةادل يشناختمعرفت يدر بحم از اصول و مبان
م کـه روش تحقيـق در تـاريخ و ماننـد آن بـا روش يافتيـجه دسـت ين نتياست، بد يق در آنضا نقليتحق

مناب  و مـدارك نضتـت  ةبحم در مسئل يرونياتحقيق در فقه تفاوتي اساسي و تمايزي فاحش دارد  از
 يهـالينـدارد اسـناد، دل يت، بر اين اصل متمرکز است که دـروريخيگر مباحم تاريعاشورا، همچون د

و مستندات دربارة نضتت عاشورا، همچون مناب  و مدارك احكام شرعي صـحيح و موثـق باشـند   ينقل
م که الزم است مناب  روايي دربارة نضتـت عاشـورا، همچـون منـاب  و مـدارك احكـام يريحتي اگر بسذ

يابيم که وقـاي  يه و زيارات ميدر دمن ادع يهاي بسيارشرعي صحيح و موثق باشند، روايات و عبارت
د  در نسـازناپذير ميالجمله همچون مسلمات فقه ترديدفي، دنشوهايي را که خوانده ميعاشورا و روده

شـوند کـه بـر مناب  موجود روايي، رواياتي صحيح، بلكـه روايـات صـحيح اعاليـي بسـياري يافـت مي
ر از اين مطلـب نظم با صر يکنيالبته تكرار م؛ ذارندگصحه مياند، هايي که از ديرباز تا کنون رايجروده

هرچند بـراي  5توانند مستند تاريخي قرار گيرند؛که روايات غيرمعتبر نيز در اين حوزه کارايي دارند و مي
رسـد احكام استناد جست  به نظر مي ةتوان بدانضا در حوزفقه و احكام شرعي فقضي کارايي ندارند و نمي

ها حتي اگر سند معتبري به لحاظ فقه نداشته باشند، از ايـن جضـت کـه متنـي يا زيارت گونه رواياتاين
 ند مند هستبضرهاعتبار از و در اين حد رند مربوط به قرن دوم و سوم هستند، ارزش تاريخي دا

ن تـوان در ميـامي، ديـخ مفيشـ مزار و هيقولوابن الزياراتکاملويژه با نگاهي گذرا به مناب  روايي به
هاي اي رودـها صحيح به معنايي که در فقه کاربرد دارد، بـريهايي معتبر روايات و زيارات ذکرشده سند

وهش فقضـي پـژ ةبلكه به گونه يا شيو، هاي تاريخيالبته نه سندي به روش اسناد در پژوهش؛ رايج يافت
 ذکرشـده، وجـه بـه منـاب اي در اعتبارشان راه نخواهـد داشـت  اکنـون بـا تکه با اسناد به معصوم، شبضه

 کنيم:ها و رويدادهاي نضتت عاشورا را فضرست ميهايي از اين دست رودهنمونه
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 هاي آناناشعار شاعران و مرثيه ب.

ز يـدالشضدا و نيستوجه قرار گيرد، اشعار خاندان کانون در پژوهش تاريخ عاشورا بايد از ديگر منابعي که 

هايي کـه يـهمرثبـه سـته اسـت ياند  باسرايي پرداختهو به مرثيه باره شعر سرودهر اينشاعراني است که د

سـرايان همرثياشـعار ز يـاند و نکلثوم و فرزندان حترت سرودهويژه حترت زينب و امبه خاندان امام
وز ر توان رخدادهاي نضتت عاشورا را چه قبل از روز دهـم و چـه درآوري ميد  پ  از جم شوتوجه 

ها و ديگـر ه خطبهبها، با توجه دهم و چه بعد از آن در ايام اسارت از آنضا اصطياد نمود  افزون بر سروده

 هاي رايج را در ميان آنضا يافت توان سند رودههاي آن بزرگواران ميگفته

ر ر محتـدآنضـا را اشعار دعبل خزاعي اسـت کـه ، دنکه بايد کانون توجه قرار گير ياز جمله اشعار

و را انيز انشاد کرد و حترت در آن مجل  در سوگ جـد بزرگوارشـان گريسـتند و  مبارك امام ردا

 ويژه قرار دادند  يت و محبتيمورد عنا

 بيت و اعتراف آنهاهاي دشمنان اهل. گفتهج

هاي الي گفتـههدر البـ  اسـت بيـتها و رخدادهاي عاشورا اعترا  دشمنان اهلاز جمله مناب  روده

ويژه ها دسـت يافـت؛ بـهبه اسناد و مستندات بسياري دربارة رخدادهاي عاشـورا و رودـهتوان مين، آنا

اند  اعترافات آنان کـه حقـايقي از نضتـت عاشـورا را بـه نمـايش کساني که خود در کربال جنايت کرده

از  هـاي تـاريخي ذکـر شـده اسـت  ايـن منبـ  خـود برخـيگذارد، در گوشه و کنار تـاريخ و کتابمي

گيـرد  در ايـن راسـتا، گفتنـي اسـت آنچـه کند و مستند آن قرار ميهاي رايج و مسلم را تأييد ميروده

توانـد اسـناد مي، آمـده اسـت مختـاردربارة محاکمة قاتالن سيدالشضدا و فرزندان و ياران حتـرت نـزد 
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اند را کـه مرتكـب شـدهخواهد جنايـاتي در محاکمه از آنضا مي مختارآوري کند  تاريخي بسياري را گرد

کننـد  گرچـه در اينجـا در هاي سضمگينشان اعتـرا  ميخود به جنايت، حرملهجمله  بيان کنند و آنان از

آور هاي جانسـوز و رقـتاين مناب  نيستيم، شايسته است برخي از اعترا  يهامقام ارائه و تحقيق نمونه

 يرخوار، چگـونگيبه شضادت رساندن طفل ش يچگونگاعترا  به مطالبي همچون آنضا را فضرست کنيم؛ 

هايي کـه هايي که از صحت رودـهحترت؛ گفته يهاربودن لبا و ر به قلب مبارك حترت يپرتاب ت
 حكايت دارد  ندااکنون رايجهم

 . شيوع و اشتهارد

ن مچـوشـتضار هاخود سند اعتبار آن است  اين شيوع و ، اي نزد مسلمانان بلكه عُقالشيوع و اشتضار قتيه

ملـي نـزد عبناهاي متشرعه است که خود اين بناها سندي است براي اعتبـار آنضـا  از بـاب نمونـه، اگـر 

و  نيـرگـان دبز يقبرها يمسلمانان شاي  باشد و مسلمانان بر آن مبادرت ورزند، مانند ساختن مقبره رو

گونـه اسـت  اگـر اين ارت آنضا، اين بناي متشرعه خود دليلي است بر جواز آن  به لحـاظ نظـري نيـزيز

هاي اي مربوط به نضتت عاشورا يا ديگر حوادث تـاريخي يـا قتـاياي مربـوط بـه ديگـر عرصـهقتيه
 عتبـار آن معرفتي در ميان متشرعه و حتي عقال اشتضار داشته باشد، خود اين شضرت سندي است بـراي ا

 سـتند قـرارمکننـد و آن را نمي ويژه متشرعه بدون مدرکي معتبر و درخور توجه بـه امـري اعتنـاعُقال به

الجملـه في دهند  در فقه با آن همه دقت در مناب  و مدارك احكام، بناي متشـرعه بلكـه بنـاي عقـالنمي

ه، شـيوع و ا متشـرعيـا مدرك معتبر دارد  چگونه در تاريخ، بنـاي عقـال يمعتبر است و کاشفيت از واق  

 نباشد؟ اشتضار نزد عقال يا متشرعه معتبر و سند اعتبار

 . شهودات يا مكاشفات ه

توان به شضودات يا مكاشفات شوند، ميهايي که ارائه مياز ديگر مناب  و مستندات عاشورا و روده
تـرين پذيرنـد  از جملـة مضمهاي مختلف انجام مياشاره کرد  اين شضودات گوناگون بوده، به نحوه

گونه منبـ  بـا ري در عصر غيبت است  ايندر خواب يا بيدا آنضا تشر  به محتر امامان معصوم

اي هاي برجسـتهاحراز حق بودن مكاشفه براي خود شخ  معتبـر اسـت و اگـر بـراي شخصـيت

، مالمحمدتقي مجلسي، صدرالمتألضين، ميرداماد، طاوو بنسيد، سيد بحرالعلوم، شيخ مفيدهمچون 

، مالاحمـد نراقـيو  مالمضدي، ليعالمه ح، شضيد ثانيو  شضيد اول، شيخ بضايي، محمدباقر مجلسي

سـادگي گذشـت و آنضـا را انكـار توان از کنار شضادت آنضا بهرخ دهد، آيا مي مالحسينقلي همداني
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گونه شضودات يا مكاشفات را همچون اجمـاع دخـولي )بـه فـرض توانند اينکرد؟ آيا بزرگان نمي

 يافتن مصداقي براي اين نوع اجماعو مستند کنند؟

يـز سـندي که آن خبرها نحاليدر، را راج  به عاشورا ذکر کرده باشند ييگاني خبرهاممكن است بزر

امـر  خواهند اينگونه اخبار شضودات و مكاشفات آنضا باشند و آنان بدون آنكه ببسا مستند اينچه  ندارند

پارسـايي و  ،ند  بزرگاني که بـه وثاقـت، دقـت نظـر، فرهيختگـيشاب تنضا خبر را نقل کرده، را افشا کنند
ا همـين بسا منشـأ نقـل آنضـدهند که در مناب  موجود نيست  چهندرت گاه اخباري ميبه، اندصدق شضره

تـرات حمكاشفات باشد و در واقـ  آنضـا بـه راه شـضود و مكاشـفه اسـتناد جسـته و از راه ارتبـاط بـا 

ان را ند تا هم خودشـکند نمياند  آنضا به شضود و مكاشفه استنابه اين اخبار ويژه دست يافته معصومين

هاي نسـانان درسـت نشـود و هـم اشخود جلوگيري کنند و هم انانيتي براي مصون دارند و از افشاي سرّ

ر هـر چنـين ادعاهـايي نكننـد  د، النف  به مجرد خواب يا تخيلـي سـاختة نفـ شياد يا افرادي دعيف

چنـين آنضـا را نقـل رند و بزرگـاني اينندا ييا روايصورت، ممكن است منشأ خبرهايي که سند تاريخي 
از  يكـير انـد: تشـر  بـه محتـگوناگون، راه شضود و مكاشفه باشد  البته شضودها و مكاشفات، اندکرده

وقـاي   گذر از تاريخ و سير در آن و رسـيدن بـه گذشـته و شـضود آن در خواب يا بيداري، معصومان

هـايي کـه هاي شضودي و مكاشفه است  يكي از نمونـهاهاز زمرة آن ر، اهلل آقانجفي قوچانيآيتهمچون 

اي از انـد عـدهاسـت  گفته اصغراخبار از محل دفن حترت علي، ارائه شودزمينه ممكن است در اين 

ر اهلل سيدحسـن کشـميري در کـربال مشـر  شـدند و از وي دربـارة قبـهاي ايراني به محتر آيتترك

مضلت خواست  سس  با توسـل بـه سـاحت مقـد  امـام   ايشان ي  شب پرسيدنداصغر حترت علي
خ ايـن داد و پاسـخ ايـن بـود: حتـرت در پاسـپاسخ آنضا پاسخ را دريافت کرد و روز بعد به  حسين

 و مـدفن او ام يـا در کنـارم قـرار دارداصغر روي سينهفرمايند: عليدر خواب يا مكاشفه ميبه او  پرسش

  و19-18 تا، صبي سينة پدر يا کنار اوست )ر ك: صداقت،

رغم آنكه شضود در اين حوزه درخور توجه است، اما براي تحقيق و پژوهش دربارة تاريخ عاشـورا و به

رخدادهاي آن بدين منب  نيازي نيست يا نياز چنداني نيست؛ و اگر مواردي باشد، بسيار نادر اسـت  منـاب  و 

هاي رايـج را تتـمين اي موجودند که صـحت رودـهاسناد تاريخي، سيره، روايات به قدر کافي و به اندازه
کم براي سازند  ذکر اين گزينه به عنوان منب  دستاي متقن برقرار ميگونهکنند و ارتباط ما را با گذشته به مي

سادگي آن اي گفتند و ما سندي در اختيار نداشتيم، بهاين هد  مضم است که اگر بزرگاني دربارة عاشورا نكته

کم آن را محتمل بدانيم  افزون بر آن ممكـن اسـت گـاه نكنيم، بلكه درصدد پژوهش برآييم و دسترا انكار 
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اند دهند؛ از جمله آنكه نگاشـتهقتايايي در متون اخير ديده شود که قراين خارجي بر صحت آن گواهي مي

انـد از حتـرت رتها دادنـد و آنـان عباکه در روز عاشورا سه نفر آب ننوشيدند و سضمية خود را بـه بچـه

علي و حترت زينب  عظمت اين سه شخصيت و کماالت واالي انساني آنضا بنالشضدا، حترت عبا سيد

دهد  بنابراين بـدون اي و بلكه حوادثي مانند آن از سوي آنضا گواهي ميويژه ايثارشان بر وقوع چنين حادثهبه

هاي اخالقي آن اد به طبيعت قتيه و تمس  به ويژگيتوان با استناستناد به منبعي قديمي، از باب احتمال مي
 الوقوع دانسته، ذکر نمود شان، چنين قتايايي را محتملهايي چون ايثار و مردانگيويژه فتيلتحترات به

 هاي سينه به سينه. نقلو

آنضـا  سينه اسـت کـه بسـياري ازبههاي سينهترين مدارك و مناب  عاشورا و حوادث آن، نقلاز جمله مضم
خود منبعـي بـ  مضـم بـراي ، شودسينه نقل شده و در مجال  گفته و شنيده ميبهاند  آنچه سينهنانوشته

توان ادعـا کـرد کـه روشني ميساز است  با نگاهي ژر  و فراگير به ابعاد مسئله بهاين نضتت سرنوشت
ايـن منبـ  عظـيم مردمـي اسـت   نگري و غفلت ازاستناد بدانضا ساده به آثار موجود و صرفاًبسنده کردن 
اي است که در بستر تاريخ با خروش دائمي و غرش هموارة خود نقـل مجـال  بـوده و عاشورا حماسه

بديل فـراهم سـاخته اسـت  بـراي پـژوهش دربـارة عاشـورا و رخـدادهاي آن براي مظلومان الگويي بي
نظـر قـرار گيـرد  معرفتي نيز مطمح و الزم است اين بُعد عظيمورزيد توان از اين منب  بزرگ غفلت نمي
چند شاگرد داشته است؟ احتماالً آنضا چضار يـا  ابوحنيفهفرمودند: در در  فقه مي اهلل العظمي بضجتآيت

بيـت هاي وي چيسـتند  فقـه اهلاند  اکنون معلوم است که فقه او چيست و فتواها و ديدگاهپنج نفر بوده
ه چگونه است؟ اگر حكمي از احكام فقضـي ميـان مـردم مسـلم چضار هزار شاگرد داشت که امام صادق

سـت  ياند و اين شيوعْ دلبخـواهي ناز معصوم برگرفتهايشان آن را دهندة اين است که د، اين امر نشاناشب
جريـان و سـريان دارد  بسـياري از آنچـه در ميـان نيـز ايشان دربارة مسلمات تاريخ عاشورا  ةهمين گفت
با توجه بـه ايـن ويژه بهمسلم و قطعي است؛ ، درباره عاشورا شاي  و رايج است -ن بلكه ديگرا -مؤمنان 

نكته که امامان معصوم بر زنده نگه داشتن نضتت عاشورا و حفظ تاريخ و رويـدادهاي آن و عـزاداري و 
داشـتن اي داشتند  اين سيره، يعني اهتمام بـه زنـده نگـه گيري از سرور و ساالر شضيدان اهتمام ويژهالضام

روشني و با صراحت مشاهده کرد  آيا با توجه بـه ايـن در ميان گفتار و رفتار امامان بهتوان ميعاشورا را 
تـوان آسـاني گذشـت؟ آيـا ميتوان از آنچه از تاريخ عاشورا در ميان مردم شاي  و رايج است بهسيره مي

ي نـامعتبر و مرسـل اسـت؟ بـه نظـر هـايو بقيه نقل، مسلم« قتل الحسين»گفت: از عاشورا فقط گزارة 
بخش و جمود بر ظواهر اسـناد توجضي به ديگر ابعاد معرفتي و مناب  معرفترسد اين گفته ناشي از بيمي
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هاي تـاريخي اسـت  ترين مستندات در پژوهشسينه يكي از مضمبههاي سينهتاريخي است  استناد به نقل
وام و ملل پژوهش کنيـد و بـه نتـايج بسـيار ارزشـمندي دسـت تاريخ اقدربارة توانيد از اين راه، شما مي

هايي کـه توان يافت  گزارششناختي ميشناختي يا روشهاي بسياري براي اين اصل معرفتيابيد  نمونه
مرحـوم   چنـد قـرن پـيش بسيار درخـور توجـه اسـت ،هاي شيعيان در تايلند موجود استاز عزاداري

رود و بـا نفـوذ در دربـار و از قم به منظـور تبليـب بـه آن منطقـه مـي در لبا  تاجر احمد قميشيخحاج
ار با همان شـعرهايي کـه يان آن ديعياکنون ششوند  همبسياري شيعه مي، هاي ارشادي تبليغي ويفعاليت

آور اينكـه کنند  شگفتهاي چند قرن پيش در ايران به زبان فارسي متداول بوده، عزاداري ميدر عزاداري
د نشـون شيوه ادامه داشته و همان اشعار فارسي در عزاداري خوانـده ميياداري چندين قرن به هماين عز

دهندة اين حقيقت اسـت کـه آشنايي ندارند  اين رخداد نشان يها با زبان فارسو آشكار است که تايلندي
تـاريخ  ةا در حـوزتنضپژوهشگر بدان توجه کند و نـهالزم است سندي نانوشته است که ، سينهبهنقل سينه

 نظر قرار گيرد مطمحنيز بايد ها عاشورا، بلكه در ديگر عرصه
اب ائمـه اين است که با مراجعـه بـه آثـار اصـح، کنداز جمله شواهدي که ادعاي مزبور را اثبات مي

 باشـورا کتـاعکه بسياري از آنضا دربارة سيدالشـضدا و تـاريخ يابيمهاي آنضا درمينامهمعصومين و زندگي
 رخـان سـنيان و مويهاي اصحاب ائمه و راويان شيعه و حتي راواند  نگاهي گذرا به عناوين کتابنوشته

انـد و تهضدا پرداخويژه به سيدالشحاکي از اين حقيقت انكارناپذير است که بسياري از آنضا به عاشورا و به
صـر پـ  از ع و انـدرا فـراهم آوردهالحسين، مقاتل الطالبيين و مانند آنضا آثار بسـياري تحت عنوان مقتل

هـايي بـاره مقتلدر اين، شيعه اعم از مراج  و محدثان ةهاي برجستشخصيت، حتور و اصحاب ائمه
شـيخ ابـوجعفر قو و سـس  شـاگرد وي 413-336) شيخ مفيـدقو، 380) شيخ صدوقاند؛ مانند نگاشته
 نيـز شيخ مفيـد، شاگرد وي صدوقشيخ رغم نگارش مقتل از سوي سان، بهقو  بدين460-385) طوسي

  شيخ طوسي، مفيدمقتل نوشته است و همچنين شاگرد 
و امـام  و از آن دوره تا عصر امام صـادق اتا عصر غيبت صغر شيخ طوسيترتيب، از روزگار بدين
ر ك: ، نمونـه يهاي بسياري نگاشـته شـده اسـت )بـرااحتماالً مقتل يقيناً و در عصر امام سجاد باقر
هـايي کـه در واقـ  اسـناد رخـدادهاي و؛ مقتل219-218 ق، ص1406صـدوق، ؛ 88 تـا، صبي ،يطوس
سينه به عصـر بهآنضا بعتاً سينه يها، مطالب و محتوارغم مفقود شدن اصل آن کتابکه به ندسته عاشورا

  و هـا ايـن بـوده کـه آن وقـايما منتقل شده است  شايد يكي از علل از بين رفـتن بسـياري از آن مقتل
فقيضان، محدثان و مفسـران،  ،رخدادها براي عموم شيعيان، چه رسد به خواص، اعم از متكلمان، مجتضدان

 ي، اگر بزرگـانيياند  از اين گفته تعجب نكنيد  از سوتوجضي کردهآشكار بوده است و در نتيجه بدانضا بي
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کردنـد، ين خطر را دف  نميو اپرداختند يفقه نم ياصول و مناب  اصل يآوربه جم  يعالمه مجلسچون 
گـاه کـه بـه گـر، آنيد ييد قط  شده بود  از سويفقه و بلكه عقا يبسا رابطة ما با مناب  و مدارك اصلچه

برخـي يـا بسـياري از آنضـا مـدارك و ، کنيمقطعيات يا مسلمات فقه مراجعه و مدارك آنضا را بررسي مي
ه دليل مسلم يا يقيني بودن آن مـوارد، حكمشـان بـراي مستندات بسياري ندارند و سرّ آن اين است که ب

 اند کردهيگونه مسائل پرسش نمنيان دربارة ايرو راونياهمگان روشن بوده است  از

 نويسندگان مقتل سيدالشهدا. 2-2-1

 و سنت، محدثان و مورخـان آنـان، شـمار بسـياري از اصـحاب امامـان معصـوماهل يافزون بر علما
بـا و آثـاري  اندشتهونبارة حادثة عاشورا و چگونگي شضادت حترت سيدالشضدا کتاب راويان حديم در

طلبـد  در کشـد و فرصـت ديگـري ميباره به درازا ميند  پژوهش کامل در ايندار« الحسينمقتل»عنوان 
ند، تعه هسـيا شـب به اتفاق آنضـينويسان که نامشان در رجال آمده و قراينجا پيش از نگاهي گذرا به مقتل

ه بـدارك معتبـر که از راه منـاب  موجـود و مـ يکنيم که بر اسا  اطالعاتميبسنده تنضا به بيان اين نكته 
ه حـدود سـه ک ابوجعفر طوسيتا دورة شيخ الطائفه  و امام صادق ده، از عصر امام باقريرس دست ما

ضادت امـام شـمقتل دربارة باً بيش از بيست يعه، تقريش ةبرجست يان اصحاب ائمه و علمايقرن است در م
فقضـاي  وز محـدثان يـو ن به نگارش درآمده است و بسياري از آنضا را بزرگان از اصحاب ائمـه حسين
يحيي احمـدبنمحمدبن، يزيـد جعفـيجابربن، شيخ طوسي، خ مفيديش، خ صدوقيشاي همچون برجسته
بـاره در گوشـه و هايي اسـت کـه در ايناند و اين غير از روايتنگاشته سالببنمحمدبنهشام و تمامابن

اسـت   شضادت آن حترت نگاشته شده و سيدالشضدا ةکنار مجام  روايي از برجستگان اصحاب دربار
تلـي ولـي مق؛ مفصل نگاشته که اکنون در دستر  نيسـت يشود، مقتليکه از قدما شمرده م خ صدوقيش

خ يشحجم مقتل   و31 و 30ص ، 29 مجل ، 1376آمده است )ر ك: صدوق،  اماليمختصر دارد که در 
 -ق1413اکنون موجود و در دستر  اسـت )ر ك: مفيـد، ش از صد صفحه است و هميب ارشاددر  مفيد
 يار کـار وتنضا از اعتبـنـه ابومخنفبا مقتل  ديمفهمسان بودن عبارات مقتل   و332-210 ، ص2 ، جالف
ان مقتـل همـ ديـمفن ادعـا کـه مقتـل يسان، انيد  بدبخشيمدوچندان  يکاهد، بلكه به آن متن، اتقانينم

 يرسـتدر صـورت د ياقتبا  کرده است، حت يشتر مطالب را از ويا بيهمه  ديخ مفيش است و ابومخنف
در  يان حتـخرأان قدما و متيج در نگارش ميرا ياوهيش، فيگونه تصننيست  اين ديمفبر مقتل  يآن، نقص

بـار ت اسـتناد اخيمسـئول ديـخ مفيشـدر واقـ  ، ا بـه فـرض مزبـوربوده است  بن يعقل يهاقلمرو دانش
 کند يد مأييهمچون او آن اخبار را ت يتيرد و شخصيپذيرا م ابومخنف
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که حتـي نـام آنضـا نيـز  اندهاي ديگري بودهبسا کتابگفته، چهشيپ يها، عالوه بر کتابيبه هر رو

است روش يا سيرة راويان احاديم اين بوده که هـر  گفتني  نداباقي نمانده و در گذر زمان از دست رفته

بـوده، بـراي شـاگردانش قرائـت و  هاي ديگران را که داراي اجـازههاي خود و بلكه کتابشيخي کتاب

ح يخوانده و نسخة خـود را بـا نسـخة او تصـحياستاد م يا شاگرد برايکرده است و حتي احياناً امال مي

حتـرت  ةرا دربار ياند يا از شيخ خود کتاب مقتلالحسين نگاشتهتلکرده است و هكذا  کساني که مقيم
هاي خود و    به شاگردان منتقل کرده، براي آنضـا اند، معموالً آن کتاب را همراه با ديگر کتابروايت کرده

هـاي وه سنت قرائت و حتي امـال تـا قرنيو به همين ش؛ اند و آنضا نيز براي شاگردان خودکردهقرائت مي

مند بـوده، و نيز از اين ويژگي بضره الحسينمقتلتمادي جريان داشته است  بنابراين در ميان آثار راويان، م

، خ مفيـديشـهاي استاد خود، کتاب شيخ طوسيگشته است  در عين حال که دست به دست ميان آنضا مي

تصـريح  شـيخ طوسـيه کـنانچرا، آن الحسينمقتلهاي خود از جمله کتاب شيخ مفيدرا روايت کرده و 

 يخ طوسـيشـبـاز و، 207-206 ، ص17 ق، ج1409ي، ئکند، براي وي قرائت کرده است )ر ك: خـومي
هـا و ، کتابشـيخ مفيـدبراي شاگرد خود  خ صدوقيشرغم آنكه بههمچنين کتابي مستقل نگاشته است  

کنـد، خـود يت ميـوارا ر خ صدوقيشمقتل ، ديخ مفيشرا قرائت کرده، و  نيالحسمقتلآثارش از جمله 

م يضـم توجـه کنـمار ين نكتة بسيگر دربارة نضتت عاشوراست  الزم است به ايد يداراي مقتل شيخ مفيد

 يريشـب يموسـدياهلل ستيـآاند  بر اسـا  گفتـة رفتهميشمار اعلم مراج  عصر خود به، ن سه تنيکه ا
، اندشـناخته شـده يب جوامـ  فقضـصاح يکه به عنوان قدما يآن عصر، کسان يان فقضايدر م» 6،يزنجان

خ يشـو  ديـخ مفيشـ، يخ طوسـيشـاز آنضـا ماننـد  ياريو شگفت آنكه بس« اندآن عصر بوده ياعلم فقضا
نكـه اسـتاد ياند؛ اعـم از ات کردهياند و هم مقتل نگاشتة استاد را مشافضتاً از او رواهم مقتل نوشته صدوق

آنان به لحاظ اعتبـار  يها و نوشتارهانقل يرونيبالعك   ازاا يقرائت نموده و آنضا استماع کرده باشند و 

 دارد  ياژهيو ي، ارزش معرفتيخيتار

ل آمـده و نويسان که نام آنضا در رجـااز مقتل يبه شمارخواهيم داشت گذرا  ياکنون نگاه يروهربه

و ن اسـتسه قـر که حدود خ طوسييشاز عصر امامان معصوم تا دورة )عه هستند يب به اتفاق آنضا شيقر

 م يکني  ارائه ميدربارة هر يار کوتاهيح بسيو تود
له وي از مشايخي است که روايات بسياري نقل کرده است  از جم يحيي اشععري احمدبن. محمدبن1

، شخصـيتي برجسـته بـا روايـات الحسـنوي از اصـحاب ابي  اسـت الحسينمقتلآثار وي، کتاب 

 ؛و50-44 ، ص15 ج ق،1409ي، ئپرشمار است )ر ك: خو
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از او اســت   و امــام صــادق وي از اصــحاب برجســتة امــام محمــدباقر يزيععد جعفععي . جابربن2

نيـز هسـت )ر ك:  الحسينمقتلقرار گرفته و داراي کتاب  کامل الزياراتبرجستگاني است که در اسناد 

 ؛و27-17 ، ص4 همان، ج

سـت  او را ابـوده  و امام مجتبي ميرالمؤمنيناز خواص ا، وي که نامش ثابت بوده نباته بن. اصبغ3

ين خسـتن، از جملـة مالـ  اشـترو عضدنامة حترت اميرالمؤمنين به  الحسينمقتلبه دليل نگارش کتاب 
 الحسـينمقتلو مقتل امام حسين و شـضادت آن حتـرت را در کتـاب خـود، ااند  مصنفان شيعه شمرده

نيـز ؛ 220 ، ص3 )همان، ج« عليبنايتاً مقتل الحسينروي الدوري عنه »شته است: وروايت کرده و ن

 ؛و89 تا، صك: طوسي، بي ر 

 وي از علما و دانشمندان برجسـته اسـت کـه در محتـر امـام صـادق السائب محمدبنبن. هشام4

هاي بسـياري و کتاب  او308 ، ص19 ق، ج1409ي، ئ)خو« ه ويبسطهيکان يقرّبه ويدن»محترم بوده است: 

 ؛و30 ، ص18است )ر ك: همان، ج  الحسينمقتلست که از جملة آنضا نگاشته ا
، ثقة شيخ اصـحابنا فـي زمانـه، »در وصف وي چنين نگاشته است:  نجاشي يحيي العطعار . محمدبن5

 يلمـاان عيـدر م يو يگـاه واالياز جا يکه حـاک يفيو؛ توص33 ، ص19 )همان، ج« عين، کثير الحديم

  اسـت )ر ك: همـانو  سـس الحسـينمقتلدارد که از جملة آنضـا اري پرشمهاي عه است  وي کتابيش

هاي او براي من خبـر افزايد که گروهي از اصحاب از طريق فرزندش احمد از کتابدر ادامه مي نجاشي

 ؛ده استآمنيز  کامل الزياراتدر سلسله اسناد نام او اند )ر ك: همانو داده

 اقربـوي را از اصـحاب امـام  نجاشيده است  آم زياراتکامل الوي در سند نام  مزاحم . نصربن6
 يو يهرروو  بـه146-143 ، ص19 : همـان، جداند )ر كتر مياو را پسين يئاهلل خوآيتولي ، برشمرده

 است  نيالحسمقتلنگاشته که از جملة آنضا  ياريبس يهاکتاب

 ص، 14اند )ر ك: همـان، ج هشـمرد او را از اصحاب امام صادق يحيي، ابومخنف بن . لوط7

 اند؛برداري کردهشضره است و بسياري از مقتل او بضره و  مقتل او دربارة سيدالشضداء136-139

مشخ   نسب را اظضار کرده که وي گمنام است و تنضا کسي که اين غتايريابن زيد همداني بنة. عمار8

مله شناسد  در هر صورت از جرا نمي ن شخ است  جز او کسي اي محمد بلوي مصريبنعبداهللساخته، 
 و؛275-274، ص 12است )ر ك: همان، ج  الحسينمقتلهايي که به وي نسبت داده شده کتاب

هـاي نيكـوي گويـد کـه کتابوي را سني دانسته و دربارة او مي شيخ طوسي محمد مدائني بن. علي9

  و176 ص ،12 ست )ر ك: همان، جا الحسينمقتلبسياري در سيره نگاشته که از جملة آنضا 
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هـايي اباو چنين نگاشته که وي عامي اسـت و کت ةدربار شيخ طوسي الدنيا أبيمحمدبنبن. عبداهلل10

، 10 : همـان، جقمري از دنيا رفته است )ر ك 181است  وي در سال  الحسينمقتلدارد که از جملة آنضا 

 ؛و304 ص

ــال  ي الجلععودي عيسععاحمدبنبنيحيي. عبدالعزيزبن11 ــه در س ــارة  330وي ک ــرده، درب ــات ک وف

 و؛43-39، ص 10)ر ك: همان، ج  الحسينمقتلو  ذکر الحسينهاي دو کتاب دارد به نام سيدالشضداء
که از  يحيياحمدبنمحمدبن و واق  شده کامل الزياراتوي در سند  خطاب براوستاني بن. سُلمة12

 نگاشـته اسـت )ر ك: همـان، الحسـينمقتلاسـت  وي نيـز  اصحاب اجماع است از وي روايت کـرده

  و206-203 ، ص8 ج

 مسعود ثقفـي سعدبن بنعاصم بنهالل بنسعيد محمدبن بنابراهيمنام کاملش او که  . ابراهيم ثقفي 13

ا هـاي بسـياري نگاشـته کـه از جملـة آنضـکتابوي اسـت   مختـارعموي  سعد ثقفياست، از نوادگان 

 ؛و282-278 ، ص1 ق درگذشته است )ر ك: همان، ج283در سال ابراهيم است   ينالحسمقتل
تـل وي نگاشته و طريق شـيخ بـه مق الحسينمقتلاو نيز  اسحاق االحمر = النهاوندي بن. ابراهيم14

 ؛و207-204 ، ص1 صحيح است )ر ك: همان، ج

ـــام،  ميرالمعععيمنين علي ابنالعباسبنداهلليعببنحسعععنبنحمزهبنعلي. محمدبن15 وي از دو ام

، روايـت نقـل کـرده اسـت و از اصـحاب آن و حترت امام حسـن عسـكري حترت امام هادي

 عـينٌ»ننـد ار واال مايبس يتنضا به وثاقت، بلكه به صفاتحترات بوده است  در حديم برجسته است و نه

ته )ر ك: تـل الطـالبيين نگاشـتوصيف شده است  کتـابي دربـارة مقا« صحيح في االعتقاد»و « في الحديم
و  الحسـينمقتلو که آشكار اسـت کـه 327-326 ، ص16 ق، ج1409ي، ئخو؛ 345 تا، صنجاشي، بي

 ؛نضتت عاشورا را نيز دربر دارد

  ق در بصره درگذشته اسـت298وي که از وجوه اصحاب است، در سال  دينار زكريابن. محمدبن16

 ؛و87 ، ص16 ق، ج1409ي، ئنگاشته است )ر ك: خو سينالحمقتلهاي متعددي از جمله او کتاب

بـوده، طريـق شـيخ بـه وي  صـدوقوي از مشايخ  تمام الدهقان بنالفضلبنعلي. محمدبن17

، 16 جاست )ر ك: همـان،  الحسينمقتلهاي وي صحيح است  او کثيرالروايه بوده، از جمله کتاب
 و؛337-336ص 

را هـا کتابايـن  ةاز جملـ شـيخ طوسـيکه  د کتاب داردبيش از سيص شيخ صدوق . شيخ صدوق 18

در برخـي از مصـنفاتش  صـدوقو و البته خـود 320 ، ص16 : همان، جشمارد )ر كبرمي الحسينمقتل
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، 2 ق، ج1413؛ همـو، 388 تـا، ص؛ همو، بي68 ، ص1362بدان کتاب ارجاع داده است )ر ك: صدوق، 

موجود اسـت  اماليستر  نيست، مقتل مختصر وي در و  گرچه آن مقتل اکنون موجود و در د598 ص

  و31-29، مجل  1376)ر ك: صدوق، 

ت ترين مـتكلم و مرجـ  شـيعه در آغـاز غيبـقو که پرآوازه413-336) شيخ مفيد . شيخ مفيد 19

اکنون ، همارشادکبراست، داراي مقتل است  مقتل وي که بيش از صد صفحه حجم دارد، در کتاب 
ان و و فراو332-210، ص 2الف، ج  -ق 1413موجود است )ر ك: مفيد،  ضداذيل احوال سيدالش

 ارمـزهاي مشتمل بر مقتـل اسـت کـه در کتـاب گيرد و اين افزون بر زيارتمورد مراجعه قرار مي
 روايت کرده است 

هـاي بسـياري کتاب، راستي شيخ الطائفه اسـتکه به حسن طوسيابوجعفر محمدبن . شيخ طوسي 20

، هــايي کــه وي نگاشــتهفقــه، اصــول، کــالم، حــديم، تفســير و رجــال دارد  از جملــه کتاب ةدر حــوز

  و244 ، ص15 تا، جاست )ر ك: طوسي، بي عليبنالحسينمقتل
، کتـابي مسـتقل حمزهبنيعلمحمـدبنو  ديـمفتا اينجا نام بزرگاني را برشمرديم که همة آنضـا، جـز 

وان عنـرا بـا هـاي ديگـري تـوان کتابند  در ايـن دوره ميادربارة مقتل و نضتـت سيدالشـضدا نگاشـته

ضـم نيـز ممسـئلة بـه ايـن از آن کتـب هايي يافت که در فصل يـا فصـلعناوين مشابه يا  الطالبيينمقاتل

 اند شان را بدان اختصاص دادهيهااز کتاب يكياز  يتوجضدرخور اند و بخش پرداخته
مامـان ايـابيم کـه اهتمـام اصـحاب بدين نتيجه دست مي از فضرستي که با نگاهي گذرا مرور کرديم،

سـئله را اهميت اين م، الحسينمقتلبه نگارش  او آغاز غيبت کبر امعصوم و نيز علماي عصر غيبت صغر
و نضتـت  کننده به زنده نگاه داشتن ياد حسـيننزد آن بزرگواران و حترات معصوم که در واق  تشويق

نضـا آر اسـتناد اي است براي امت شيعه دها پشتوانهها و آن نقلد  آن کتابدهاند نشان ميسيدالشضدا بوده
احمد شـيخحاجهاي تعليمات و گزارش، به حوادث و رخدادهاي عاشورا  چگونه هنوز پ  از چند قرن

مـه، مراجـ  تعليمات اين همـه از اصـحاب ائ و ها، آثارهاست، اما کتابمستند تايلنديبدون تغيير  قمي
ودـو  کنون بهشيعيان جضان باشد  ا ةسينبههاي سينهتواند مستند نقلشيعه نمي مفسران و محدثانتقليد، 
بـرد مغـان مياي از حوادث آن را با خود به اررود، فرهن  عاشورا و گنجينهاي ميکجا شيعه بينيم هرمي

 گذارد؛ حتي در دورترين نقاط کرة زمين و در آنجا به وديعت مي

 يسيسنت و مقتل نواهل . 3-2-1

ه دربـارة يـراماميان غيعيز شـيـسـنت و ناز علما، محـدثان و مورخـان اهل ياريه، گروه بسيافزون بر امام
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 يواقـدهمچـون  يمعروفـ يهاتيشخصـ؛ اندنضتت عاشورا کتـاب نوشـته يو رخدادها دالشضدايس
ي )متوفـا ينـوريبـه ديقتابنقو، 241ي )متوفـا حنبلاحمدبنقو، 230ي )متوفا سعدابنقو، 207ي )متوفا

تـا عصـر  يگر  آنـان از همـان قـرن دوم و سـوم هجـريها تن دقو، و ده279ي )متوفا يبالذرقو، 276

نيازمنـد شـمارش آنضـا  ياند که حتـنگاشته يا در دمن کتابيرا به نحو مستقل  ياريبس يهاحادر مقتل

شـتر ياسـت ب يگفتنـ  تاو، بيميندابند مصنفات مانن يهابه کتاب، بنگريد بارهني)در امجالي موس  است 
 ه قرار گرفته است يامام يحت، رش همگانيآنضا مورد توجه و بلكه پذ يهانوشته

 رخدادهاي عاشورا در مجامع روايي. 4-2-1

ايـات توان در ميـان رومي ديخ مفيش مزار، هيقولوابن الزياراتکاملويژه با نگاهي گذرا به مناب  روايي به

ا بـه از آنضـ يکه بخـش قابـل تـوجضهاي رايج يافت را براي روده يانبوه يهاکرشده، سندو زيارات ذ

 اند معنايي که در فقه کاربرد داشته، معتبر و صحيح

تـوان يم يات فقضـيـهـا و روادر قلمرو آثار، کتاب يتر حتتر و ژر گسترده يافزون بر آن، با کاوش

تـرت ح ياد تشنگياز بحم استحباب « يمسئلة تشنگ»نه، نمو  براي افتيحسا  را  ييهامستند روده
، ينـيکل ن مسـئله، قابـل اسـتخراج اسـت )ر ك:يـاتِ ناظر بـه ايدن آب و روايهنگام نوش دالشضداءيس

ــامل658 ، ص12 ق، ج1429 ــقولو؛ ابن272 ، ص25 ق، ج1409، ي؛ حرع ؛ 107-106 ق، ص1398ه، ي

 کـه اسـت يپژوهشگر در باب عاشورايد يپژوهش ن امر محوريا  و508-507 ، ص36 ، ج1369، ينجف

 رد يرا قرار گرد و در اختيار پژوهشگران و ديگر شيفتگان نضتت عاشوياميدواريم به نحو کامل انجام پذ

 گيرينتيجه

ث، وسـته و سـس  تحليـل آن حـواديپرداختن به رويدادهاي نضتت عاشورا از آن جضت که به وقـوع پ

ن و يـيشناختي اسـت کـه بـدون مشـخ  سـاختن، تباي روشو مباني شناختيمبتني بر اصولي معرفت
امـد  خطرنـاك بينج يها و اشـتباهاتها، برداشـتفضمبسـا بـه سـوءتعليل آنضا، پژوهشْ ناق  بـوده، چه

اعـدي اي نقلي است، اصـول و قوهاي رويدادهاي نضتت عاشورا ادلهازآنجاکه عمده مستندات و مدرك

شـود  ان دارد، شـامل ايـن حـوزه نيـز مييـقلـي حكفرماسـت و در آن جرشناسي دليـل نر معرفتبکه 

 در اينجا تنضا نگاهي گذرا به آن اصول افكنديم  يرونيااز

ن يـخبر واحد قابل طر  اسـت  در ادربارة ژه يودربارة دليل نقلي، به ياريبس يشناختمباحم معرفت

 ين کـرده، از پـيـيقت و تعريف دليل نقلـي را تبيترين آن مباحم، ابتدا حقنوشتار با نگاهي گذرا به مضم
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ان درجـة يـم  پـ  از بيـداد قـرار يابيـآن، ابتنا يا عدم ابتناي اعتبار آن را بر استنتاج مورد پژوهش و ارز

م که دليـل نقلـي يـا خبـر فتياي جه دستين نتي، عمده شرايط اعتبار آنضا را بيان کرده، بديادلة نقل يمعرفت

گـواهي  هاي غيرمتعار ْ معتبر نيست و صـرفاًنباط و حد  يا خبر مستند به روشمستند به اجتضاد، است

 مستند به ح  يا نزدي  به ح  معتبر است 

ر واحـد و خبـ مـاًرا عمو يل نقليمعرفت است، منشأ اعتبار دل ةدهنداينكه دليل نقلي انتقال د بريکأبا ت
ت عقاليـي اعتبار خبر واحد و ديگر امارا شديم که منشأرا بخصوص بررسي کرده، بدين نتيجه رهنمون 

زي جضت تمـاي گونه امارات از اينامري دروني و به لحاظ بناي عقالست  از منظر عقال، ميان قط  و اين

اعتبـار آن  اي همچون حوا  ظاهري مستند باشـد،رغم آنكه الزم است اين منب  به مناب  اوليهنيست  به

شـمار بخـش بهکـه قطـ  را معتبـر و معرفـتول آن  عقـال چناندر عرض يقين يا قط  است و نه در ط

 دانند آورند، امارات عقاليي نظير خبر واحد و ظواهر الفاظ را نيز معتبر ميمي

ليـل دهايي کـه روش تـاريخي و رسد در تاريخ، لغت، ادبيات، جغرافيا و ديگر دانشبه نظر مي
ي کـه ين شيوه رواست، خبرهـاي واحـد در صـورتدر آنضا با ا نقلي در آنضا جريان دارد و پژوهش

گـويي و روغکننـد؛ امـا اگـر دوثاقت راويان و مخبران احراز شود، علم متعار  يا اطمينان افاده مي

د و گـاه دهند؛ تنضا ش  خواهيم کراي از معرفت به ما نميکاذب بودن آنضا احراز شود، هيچ درجه

ر صـورتي کـه راويـان و مخبـران مجضـول بـوده، اطمينان به عـدم رخـداد محتـواي خبـر آنضـا  د

د گويي آنضا احراز نشود، خبرهاي آنضا ظني اسـت و بـه خـودي خـوگويي و وثاقت يا دروغراست

 دهند به ما مي -هرچند دعيف  -معرفتي ظني 
 ةل، مسـئيلل نقيشناختي حاکم بر دلدربارة قواعد و اصول معرفت ييب، پ  از ارائة دورنمايترتنيبد

ي م بنيـادينکه در ميان مباحـ يام؛ مسئلهيکرد يآن را بررس يدادهاياب  و مدارك نضتت عاشورا و رومن

ن يتـرشناختي قابل طر  و بحـم اسـت، مضمشناختي و معرفتکه دربارة نضتت عاشورا به لحاظ روش

اسـناد  آنضاست  مناب  و مدارك رويدادهاي عاشورا به اسناد تـاريخي منحصـر نيسـت، بلكـه افـزون بـر

ة تواننـد زمينـايـن منـاب  مي ةکـه همـ ديگر به منابعي متقن دست يافت يهايتوان در عرصهتاريخي مي

، اتي و اعتقـادساز تقويت باورهـابه نوعي در علم کالم زمينه هاي ديني ما را فراهم سازند وتقويت باور
مانـده اقيبتـاريخي موجـود و  تاريخي است  تاريخ عاشورا و رخدادهاي آن را نبايد در آثـار ةي  حادث

بـات در دسـتر ، منـاب  بسـياري بـراي اث ةافـزون بـر آثـار موجـود و نابودنشـدبلكه منحصر دانست؛ 

  م يآنضا پرداخت يد که به شمارش و استقرانرويدادهاي عاشورا وجود دار



  123 نضتت عاشورا ةشناختي مطالعمعرفت يتحليلي بر مبان

 منابع
 نا يب ق ردا تجدد، تضران،ي، تحقکتاب الفضرست ،تايب م، احمدبن اسحق،يندابن

  مضرقم، ، درر االصول ،تايب ،شيخ عبدالكريم حائري،

  ، قم، مؤسسه آل البيتالشيع  وسائل ق،1409 بن حسن،عاملى، محمدحّر 

  مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيقم، ، شناسي معاصرپژوهشي تطبيقي در معرفت ،1382 محمد،زاده، حسين

  مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيم، ق، معرفت الزم و کافي در دين ،1387 ،ـــــ 

  مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيقم، ، نيپس يهادر قلمرو گزاره يشناسمعرفت، 1394 ،ـــــ 

  مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيقم، ، مناب  معرفتدرحال انتشار ويرايش جديد، ، ـــــ 

 دارالزهراء چ چضارم، بيروت، ، ممعجم رجال الحدي ،ق1409 ي، سيدابوالقاسم،ئخو

 مطبعة مضر  قم، ، اهلل العظمي خميني، تقرير در  اصول فقه آيتاالصولتضذيبتا، بيسبحاني، جعفر، 

 اهلل  يبق قم، ،آفتاب خوبانتا، بي اکبر،يدعليصداقت،س

  يدفتر انتشارات اسالمقم، ، ياکبر غفاريق علي، تحقالخصال، 1362صدوق، 

  کتابچيتضران، ، األمالي الصدوق ،1376 ،ـــــ 

  يف الرديدارالشرچ دوم، قم، ، ثواب االمال و عقاب االعمالق، 1406، ـــــ 

  يدفتر انتشارات اسالمقم، ، من ال يحتره الفقيهق، 1413، ـــــ 

 النشر االسالمي  سس مؤقم، ، کتاب التوحيدتا، بي، ـــــ 

  اد علمى وفكرى عالمه طباطبائىيبنقم، ،  ي  الکفايحاش تا،بي طباطبايي، سيدمحمدحسين،

  ييالمحقق الطباطبا ، قم، مكتبالفضرست تا،بي ابوجعفر، ،طوسي

نـائينيو، قـم،  )تقريـرات بحـم فوائد االصول، در: محمدعلي کاظمي، تعليقه بر فوائد االصولق، 1406عراقي، آقادياءالدين، 

 النشر االسالمي  سس مؤ

   يدارالمرتتونجف، ، اراتيالزکامل ،ق1398 ،هيقولو، ابنيقم

 م يدارالحدقم، ، يالكافق، 1429عقوب، ي، محمدبن ينيکل

 النشر االسالمي  سس نائينيو، قم، مؤ اهلليت)تقريرات بحم آ فوائد االصولق، 1406کاظمي، محمدعلي، 

  الوفاء سس مؤبيروت، ، بحار االنوار ،ق1403 مجلسي، محمدباقر،

  البيتمؤسسة آلقم، ، حجج اهلل علي العباد ف االرشاد في معر ق الف، 1413 مفيد،

  البيتمؤسسة آلقم، ، کتاب المزار ب، ق1413 ،ـــــ 

  النشر االسالمي سس مؤ قم، ،يزنجان يريشب يدموسيق سي، تحقرجال النجاشي تا،بي ،ينجاشي، احمدبن عل

 ه يدار الكتب االسالمران، چ سوم، تض، جواهرالكالم ،1369 ، محمدحسن،ينجف



124    ،1395دوم، پاييز و زمستان  شمارههفتم،  سال 

  االسالمي مكتب االعالمقم،  سيدمحمدباقر صدر،اهلل اصول آيت، تقريرات بحوث في علم االصولق، 1405 ،سيدمحمود هاشمي،
Audi, Robert, 1998, EEEEEEEEEEEE, EEE EEEE E EEEEEE, EEEEEEEEE  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
  ______________________________________________________ هانوشتپي

  اند ها بيان کرده  اين دعاوي را در گفتارها و بحم1

  اند ها بيان کردهگفته در گفتارها و بحماين ادعا را نيز مانند دعاوي پيش  2

 شود   در دانش اصول و فقه معموالً از آن به خبر تعبير مي3

و خواه بر اسا  تواتر  بر حسب هردو راه، سند آنضـا قطعـي اند، خواه بر اسا  آموزة تحدي   آيات قران کريم به لحاظ سند يقيني4

 و ترديدناپذير است 

گونـه اخبـار بـا تجميـ  ظنـون و از بـاب حسـاب احتمـاالت اسـت  گذشت، مسـتند قـرار دادن اين که در چند سطر پيش  چنان5

گـويي آنضـا اثبـات ضول کـه وثاقـت يـا دروغهاي همگن، خبر مُخبران و راويان مجشناسي و ديگر دانشترتيب در تاريخ و واژهبدين

بخش تبـديل خواهـد شان احراز شده است، در صورت تجمي  قراين، به خبري ظني و بلكه اطمينانگويينشده و حتي آنضا که دروغ

 شد  چنين روشي و در واق  چنين استنادي، تمس  به خبر نيست؛ بلكه استناد به قانون عقلي احتمال است 

 شفاهي از استاد دربارة اعتبار اجماع يا شضرت قدما    هنگام پرسش6


