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تحليلي بر مباني معرفتشناختي مطالعة نهضت عاشورا
محمد حسينزاده  /استاد گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني

Mohammad_h@qabas.net

دريافت 1395/07/08 :ـ پذيرش1395/11/17 :

چکيده
در اين نوشتار ،با بيان اصول يا قواعد پژوهشهاي تاريخي با صبغة معرفتشناختي و روششناختي ،به پژوهش
دربارة منـاب نضتـت عاشـورا و رخـدادهاي آن پـرداختيم ايـن بحـم ،ميانرشـته اي و جايگـاه اصـلي آن
معرفتشناسي دانشهاي نقلي است؛ اما مباني معرفتي و دستاوردهاي نضتت عاشورا در دانش کالم و تاريخ نيز
کاربرد بسيار دارد در اين مقاله ،به بيان اصول معرفت شناختي در قلمرو دليل نقلي و درجة معرفتي ادلة نقلي،
اقسام و شرايط اعتبارشان ،منشأ اعتبار آنضا ،بهويژه خبر واحد ميپردازيم با بررسي اصول معرفتشناختي حاکم
بر دليل نقلي ،من اب و مدارك نضتت عاشورا و رويدادهاي آن ،به اين نتيجه رهنمون ميشويم که مناب و مدارك
رويدادهاي عاشورا ،به اسناد تاريخي منحصر نيست ،بلكه افزون بر اينگونه اسناد ،ميتوان در عرصههايي ديگر
به منابعي متقن دست يافت افزون بر آن ،مناب بسياري براي اثبات رويدادهاي عاشورا وجود دارد که ميتوان به
عنوان مناب معرفتي معتبر نضتت عاشورا براي تثبيت باورهاي ديني در علم کالم به آنضا اعتماد و استناد کرد
حاصل اينكه ،ارتباط تاريخي نضتت عاشورا با گذشته منقط نيست و پيوندي استوار دارد ازاينرو ،نبايد در
بسياري از حوادث عاشو را ترديد کرد اين پيامد ،نقش معرفت شناختي ،تاريخي و کالمي ژرفي دارد

کليدواژهها :معرفت ،دليل نقلي ،خبر واحد ،انتقال معرفت ،اعتبار معرفتشناختي ،نقل سينه به سينه ،اشتضار
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مقدمه

عاشورا بزرگترين صحنة رويارويي ارزشهـا و دـدارزشها و شـگفتانگيزترين مصـا زيباييهـا و
زشتيها ،خوبيها و پلشتيهاست اين رويداد بزرگ ،تأثيري ژر در مسـير تـاريخ انسـان دارد و درك
درست آن ،نقشي بنيادين و غيرقابل اغماض در سرنوشت فرد و جامعه ،انسان امروز و انسـان فـردا ايفـا
ميکند ازاينرو ميتوان آن را الگويي فراگيـر و نقشآفـرين در هـدايت انسـان ،بلكـه شايسـتهتـرين و
اثرگذارترين الگو بهشمار آورد به دليـل اينگونـه تـأثيرات و نقشآفرينيهاسـت کـه نميتـوان نضتـت
عاشورا را ناديده گرفت و آن را چون ديگر رويدادهاي غمانگيز تاريخ انگاشت
عاشورا افزون بر شيعيان ،ديگر مسلمانان ،بلكه پيروان بسـياري از اديـان شـرقي و غربـي را از خـود
متأثر ساخته و مشعلي براي هدايت و الگويي کامل براي آزادگي ،حريت و استقالل در اختيار آنضـا قـرار
داده است بسياري از آزاديخواهان جضان بهصراحت اعالم کردهاند که از نضتت عاشورا الگـو گرفتـه و
پيام عاشورا را راهنما و راهبر ،و حترت سيدالشضدا را مقتداي خود قرار دادهاند
دربارة عاشورا از جضات يا ابعاد بسياري ميتوان بررسي و پژوهش کرد همة آن ابعـاد يـا جضـات را
چهبسا بتوان به دو جضت اصلي ارجاع داد:
 1پژوهش دربارة عاشورا از جضت آنچه روي داده و حوادث روز دهم محـرم و پـيش و پـ
رسيدن اسراي اهلبيت پيامبر به مدينه؛

از آن تـا

 2پژوهش دربارة نضتت عاشورا و رويدادهاي آن به لحاظ تحليل و تفسير آن رخدادها و رويدادها
پژوهش در مسئلة دوم ،بر حل نخستين مسئله مبتني است و پـژوهش دربـارة نخسـتين مسـئله نيـز
مبتني بر بررسي مباني و اصول روششناختي و معرفتشناختي نضتت عاشوراست
بدينترتيب پرداختن به رويدادهاي نضتت عاشورا از آن جضت که به وقوع پيوسته و سـس
آن حوادث ،مبتني بر اصولي معرفتشناختي و مبانياي روششناختي است که بدون مشـخ
تبيين و تعليل آنضا ،پژوهشْ ناق

تحليـل
سـاختن،

است و چهبسا به سوءفضمها ،سوءبرداشـتها و اشـتباهاتي خطرنـاك

بينجامد به تعبيري روشنتر و گوياتر ،بدون توجه به آن اصول و مباني ،ممكن است پـژوهش در تـاريخ
عاشورا ،به لحاظ اصل رويدادها و تحليلهاي آنضا ،دستخوش افـراط و تفريطهـايي خطرنـاك شـود؛ يـا
پژوهشگر در باتالق شكاکيت غوطهور شده ،در آن فـرو رود و از روي وسـوا
همه چيز را انكار کند و دستکم در آنضا تشكي

و شـ گرايي بـهغلط

کرده ،ترديد ورزد و اما و اگرهـايي غيرعقاليـي طـر

کند و نتواند به معرفتي عَقالني و عُقاليي دسـت يابـد و يـا در مقابـل ،همـه چيـز را حتـي اکذوبـهها و
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خرافاتي که احياناً به دست جاهالن يا معاندان ايجاد شده و به تاريخ عاشـورا راه يافتـه بـه ديـدة اعتبـار
بنگرد و آنضا را نيز معتبر بشمارد
به سبب ابضام و يا دستکم فقدان مباني معرفتشـناختي و اصـول روششـناختي نضتـت عاشـورا،
بلكه دانش تاريخ به طور کلي براي گروهي ،برخـي آنگـاه کـه در پژوهشـي تـاريخي ،بـا مسـتنداتي از
کتابهاي تاريخياي همچون تاريخ طبري ،کامل ابناثير يا تاريخ تمدن ويل دورانت روبهرو ميشـوند،
مطالب و استنادات آن کتابها را همچون وحي منزل ميپذيرند ،اما دربارة وقاي و حوادث عاشورا اگـر

روايتهاي بسياري از معصومان هرچند معتبر هم بيابند ،بدانضا وقعي نمينضند و روايـات را مسـتند و
منب معتبري براي استخراج تاريخ نميدانند  1دليل اين مبنا چيست؟ چرا نتوان به روايات در ايـن قلمـرو
استناد جست؟ دربارة نضتت عاشورا و رويدادهاي آن ،روايات معتبر يا صحيحالسـندي وجـود دارد کـه
ميتوان آنضا را به لحاظ معرفتي و روششناختي مستند قرار داد و بر پاية آنضا به پذيرش ايـن حـوادث و
تحليل آن پرداخت و مباني معرفتي خود را تقويت کرد

از سويي ديگر ،بعتي ديگر گرچه به روايات معصومان نيز اعتنا ميکنند و آنضا را منبـ ميداننـد،

شيوة پژوهش تاريخي را فرامـوش ميکننـد و در پـي ارزيـابي يـا اعتبارسـنجي فقضـي بـراي اسـناد آن
رواياتاند اين گروه ميپندارند که مستندات روايي در پژوهش تاريخ عاشورا بايد اعتباري نظير روايـات
معتبر فقضي داشته باشند؛ يعني به لحاظ سند صحيح بوده ،مرسل نباشند و

2

حال پرسش اين است کـه

اگر در استناد تاريخي به روايات ،الزم است آن روايات چنين اعتباري داشـته باشـند ،چـرا در اسـتخراج
نقلهاي معتبر تاريخي در قلمرو تاريخ و مناب مرسوم آن ،نبايد بدين شيوه عمل کرد ،ولي آنگاه کـه بـه
مناب حديثي و استناد به روايات معصومان در حوزة مسائل تاريخي ميرسـند ،چنـين شـرطي را الزم
ميدانند؟ مشكل در کجاست؟ چرا نبايد اينگونه احاديم و روايات را بهمثابه دستکم سـندي تـاريخي
که در قرن سوم هجري موجود بوده است ،پذيرفت؟ چرا زيارتهاي مأثور ناظر به حادثة کربال را نبايـد
دستکم مانند يكي از متون تاريخي کضن در آن قرن بهشمار آورد؟
روشن است که شيوة پژوهش در تاريخ ،همچون شيوة پژوهش در فقه نيست در فقه تنضا به حجت
استناد ميشود و آن يا آيات قرآن کريم است ،يا اخبار متواتر ،يا اخبار واحد محفو به قـراين قطعـي ،و
يا اخبار واحد غيرمحفو به قراين قطعي که راوي آنضا ثقـه باشـد و ماننـد آنضـا و سـرانجام بـا فقـدان
اينگونه مناب به اصول عمليه استناد داده ميشود بدينروي در فقه اگـر اعتبـار روايتـي بـه لحـاظ سـند
احراز نشود و نتوان وثاقت راوي را محـرز سـاخت ،نميتـوان بـه آن عمـل کـرد؛ امـا در پژوهشهـاي
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تاريخي ،اگر روايتي که رويدادي تاريخي را مطر  ،توصيف و تبيين ميکند ،به لحاظ سند مجضول بـوده،
وثاقت راوي يا راويانش احراز نشود و در نتيجه ،روايت به لحاظ فقه و از جضت منـاب فقضـي غيرمعتبـر
باشد  -و البته غيرمعتبر به معناي مجضول و نه غيرمعتبر بدينمعنا که کذب راوي آن اثبات شـده اسـت -
چرا قابل استناد نباشد؟ آيا در ارزيابي کتابهاي تاريخي که اساسيترين منب و مدرك تاريخدانان اسـت؛
اينگونه به سند اهميت ميدهند و بر اعتبار فقضي آن تأکيد ميکنند؟ صدالبته که چنيين نيست بـا توجـه
به آنچه گذشت ،سرّ مسئله اين اسـت کـه مرتبـة معرفـت در گزارههـاي تـاريخي از مرتبـة معرفـت در
گزارههاي فقضي پايينتر است در تاريخ ميتـوان بـه ظـن غيراطمينـاني و مراتـب گونـاگون آن اسـتناد
جست؛ در صورتي که در فقه ،تنضا حجت ميتواند مدرَك و تكيهگاه باشد بنابراين دقتهايي که در فقـه
و مناب فقضي انجام ميپذيرد ،در پژوهشهاي تاريخي الزم نيست ،و حتي نبايد چنين دقتهـايي دربـارة
احاديم ناظر به تاريخ اعمال شود بهرغم اين مبناي متقن و رايج ،برخي آنگاه که بـه بررسـي و تحليـل
رويدادها و نضتت عاشورا ميپردازند ،به دنبال اسناد روايي که در فقـه قابـل اسـتناد باشـد يـا در کتـابي
همچون کامل ابناثير و تاريخ طبري موجود باشد و بتوان اينگونه کتابهـاي تـاريخي را مسـتند قـرار
داد ،هستند
به هر حال ،در اين نوشتار ،اصول يا قواعد پژوهشهاي تاريخي را کـه صـبغهاي معرفتشـناختي و
روششناختي دارند ارائه کرده ،بر اسا

آنضا به پژوهش دربارة نضتت عاشـورا و رخـدادهاي نقلشـده

ميپردازيم ،تا بيش از پيش شناخت جام و کاملي از اين مباني به دست آورده ،زمينهساز تقويـت مبـاني
کالمي و معرفتي گزارهها و رخدادهاي تاريخي نضتت عاشورا باشيم
 .1معرفتشناسي مستندات نهضت عاشورا

ازآنجاکه عمده مستندات و مدركهاي رويدادهاي نضتت عاشورا ادلهاي نقلي است ،اصـول و قواعـدي
که در معرفتشناسي دليل نقلي حكفرماست ،شامل اين حوزه نيـز ميشـود پيشتـر در معرفتشناسـي
مطلق ،آن اصول و قواعد را بررسي کردهايم (حسينزاده ،مناب معرفت ،فصـل هشـتمو و در اينجـا تنضـا
نگاهي گذرا به آنضا ميافكنيم
1ـ .1اصول معرفتشناختي در قلمرو دليل نقلي

از مضمترين مناب يا ابزارهاي متعار معرفت بشري ،دليل نقلي 3است در نوشتار حادر اصول معرفتشناختي
در قلمرو دليل نقلي را برميشماريم؛ ولي پيش از آن الزم است به تعريف دليل نقلي يا خبر بسردازيم
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 .1-1-1تعريف دليل نقلي

از جمله راههاي متعار براي دستيابي به معرفت ،گواهي يا دليل نقلي يا اِخبار ديگران اسـت منظـور از
دليل نقلي ،گفتهها يا نوشتههاي ديگران است که بدانضا استناد ميکنيم البته گاهي دربارة استناد به گفتـهها
و نوشتههاي ديگران ،و نه خودِ آنضا ،دليل نقلي به کار ميبريم به هر روي ،آشكار است کـه ايـن اسـتناد
مبتني بر استنتاج نيست؛ گفتهها و نوشتههاي ديگران بخشي از فرايند نتيجهگيري نيسـت از ايـن طريـق،
بسياري از معرفتهاي نقلي خود را موجه ميسازيم و بر مفادشـان صـحه مـيگـذاريم از بـاب نمونـه،

معرفت ما به ارتفاع قلة دماونـد ،روز تولـد پيـامبر اکـرم ،جنـ

بـدر ،فـتح مكـه و عمـده حقـايق و

معرفتهاي مربوط به مباحم کالمي و تاريخي ،و بلكه عمده احكام عملي در فقه اسالمي و نيـز برخـي
از عقايد اسالمي ،از راه اخبار ديگران يا دليل نقلي به دست ميآيد از اين راه ،به بسياري از جريـانهـا و
حوادث ديروز و امروز معرفت مييابيم با توجه به موارد مزبور و کارايي اِخبار در حـوزههـاي علمـي و
عملي بسيار ،درمييابيم که نقش اين منب معرفتي بسيار گستردهتر از آن است که در آغـاز امـر بـه نظـر
ميرسد بسياري از افعال ،تصميمها ،معرفتها و باورهاي ما بـر خبرهـايي مبتنـي اسـت کـه از ديگـران
کسب ميکنيم بدينترتيب عالوه بر بُعد معرفتي ،بسياري از اين خبرها منشأ تصميمگيـري انسـان بـوده،
زمينة تصميم ،رفتار و عمل ما را فراهم ميسازند
 .2-1-1ابتنا يا عدم ابتناي اعتبار دليل نقلي بر استنتاج

با توجه به تعريفي که از گواهي يا دليل نقلي ارائه شد ،ميتوان گفت :بر پايه اين تعريف در بدو امـر بـه
نظر ميرسد که استناد به خبرهاي ديگران مستلزم استنتاج و بهکارگيري فرايند اسـتنتاج نيسـت؛ هرچنـد
در باب گواهي ،تعريف ديگري ارائه شده است که در آن دليل نقلي يـا خبـر همـراه بـا اسـتنتاج منظـور
است بر اسا

تعريف اخير ،روند دستيابي به معرفت از راه گواهي همچون فعاليتي است که وکيلهـاي

مداف با استفاده از گواهي شضود در دادگاه انجام ميدهند يا نظير فعاليت تاريخنويساني است که به شـيوة
تحليلي به حوادث تاريخي مينگرند و آنضا را ارزيابي مـيکننـد آنضـا صـرفاً وقاي نگـار نيسـتند و فقـط
حوادث و وقاي تاريخ را ثبت و دبط نميکنند؛ بلكه به ارزيابي اسناد تاريخي ،نتيجهگيري از آنضـا ،نقـد
و جر آنضا ميپردازند؛ مفادشان را بررسي ميکنند و پيامدهاي منطقـي آنضـا را مطالعـه کـرده ،بـا ديگـر
شواهد موجود ميسنجند مجموعة اين امور در نضايت به نتيجهاي ويژه مـيانجامـد چنـين نظريـهاي را

نظرية استنتاجگرايانه در باب گواهي نام نضادهاند(See: Audi, 1998, p. 133-134و.
بدينترتيب بر اسا

اين نگرش ،همانگونه که اعتبار سند خبرها و ادلة نقلي ،بر شـرايطي از جملـه
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ثقه بودن راوي و مخبر ،دابط بودن وي و عدم اهمال او در ثبت و دبط خبر مبتنـي اسـت و اگـر ايـن
شرايط تحقق نيابند ،خبر وي معتبر نيست ،همچنين به لحاظ متن نيز پذيرش خبر وي بدين شرط منـوط
است و بايد درايت شود اگر ارزيابي دقيقي از متن و داللت صورت نگيرد ،نميتوان بدان اسـتناد کـرد و
در نتيجه ،اعتبار آن محرز نميشود
به هر حال در ميان خبرها و ادلة نقلي ،مجموعهاي گسترده از اينگونه خبرهـا را مشـاهده مـيکنـيم
چگونه ميتوان آنضا را مطلقاً معتبر دانست و صرفاً به ثقه بودن راوي يا در نضايت به عـدالت وي بسـنده
کرد؟ اگر برخي از مردم در واکنش به بسياري از اخبار آنضا را بهسرعت و بدون تأمـل مـيپذيرنـد و بـه
صر شنيدن يا ديدن در رسانهها ،روزنامهها ،متون تاريخي و مانند آنضا ترتيـب اثـر مـيدهنـد ،بـه ايـن
سبب است که به اين نكته ،بلكه چه بسيار اوقات به سند و لزوم وثاقت مُخبر نيز توجـه ندارنـد و حتـي
به شايعة ساختگي و کذبي اعتماد و استناد ميکنند البته با تنبه يافتن ،از اعتماد به هر خبـري ميپرهيزنـد
و به سفيضانه و نابخردانه بودن اينگونه واکنش ،اذعان ميکنند آشـكار اسـت کـه سـرانجام پـذيرش بـه
چنين خبرهايي و عمل بر اسا

آنضا ،بدون تبيّن و تأمل ،پشيماني است و اين امـر بـهخوديخود امـري

سفاهتآميز است
بدين سان سيره و بناي عملي عُقال ،هرچند بر پذيرش خبر واحد ثقه و ترتيب اثـر بـر مفـاد آن
است ،عُقال ،عالوه بر سند ،به درايت متن نيز ميپردازند و پ

از استنتاج و استنباط عقل نسبت به

مفاد متن ،آن را ميپذيرند در اين صورت ،چگونه مدعي هستيد که گواهي و خبر بـدون ابتنـا بـر
استنباط معتبر است؟
با توجه به اين نكتة بنيادين در اعتبار گواهي يا دليل نقلي ،پرسش ديگري طـر مـيشـود کـه
پاسخ به آن ،راهحلي براي مشكل مزبور است آن پرسش اين است که آيا اسـتنتاج در همـة مـوارد
گواهي شرط است يا اينكه به مواردي ويژه اختصاص دارد؟ از اين تحليـل و تبيـين ،بـدين نتيجـه
ميرسيم که در مواردي ،استنتاج در گواهي و دليل نقلي شرط است؛ اما بيان مزبور ،مستلزم اين امر
نيست که مطلقاً و در همهجا معتبر باشد ازاينرو گرچه بنا و سيرة عملي عُقال بر عمل به خبر ثقـه
است ،در مواردي متن را نيز ارزيابي ميکنند و پ

از استنتاج به آن عمـل مـيکننـد ازآنجاکـه در

بسياري از متون ادلة نقلي و اَخبار ،حتي در امور مضم ،انگيزهاي براي دروغگويي وجود ندارد ،الزم
نيست که در آنضا به فعاليت استنباط و ارزيابي پرداخت در مواردي الزم است به فعاليت استنباط و
ارزيابي متن پرداخت که انگيزههاي مادي ،سياسي ،اقتصادي ،مذهبي ،قـومي و ماننـد آنضـا دخالـت
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دارند در اينگونه موارد ،بايد دقت کرد تا در دام فريب ،حيله و تزوير گرفتار نشويم بنابراين ادلـه
نقلي مربوط به اينگونه حوادث را بايد به دقت ارزيـابي کـرد و آنضـا را پـ

از اسـتقامت مـتن و

صحت سند پذيرفت و بدانضا احتجاج يا استناد نمود
حاصل آنكه بايد در دليلهاي نقلي و اخباري ،که در مظان کـذب و سـاختگي بـودن هسـتند ،تأمـل
ورزيد و افزون بر سند به استنباط و درايت در متن و داللت آنضا پرداخت اين امر صـرفاً بـه امـور مضـم
اختصاص ندارد ،بلكه شامل امور غيرمضم نيز ميشود چهبسا امري به نظر ما يا در واقـ غيـرمضم باشـد،
اما به داليلي دستخوش تحريف و بازيچة تحريفگران قرار گيـرد ايـن مودـوع در خصـوص باورهـاي
ديني و مباحم کالمي ،بسيار مضم و حياتي است
معموالً در رويدادهاي عادي نيازي به اين گونه تأمالت يا ارزيابيها نيست؛ امـا در بررسـي حـوادث
دستخوش تحريف،براي تمس
آنضا بر اسا

به دليلهاي نقلي ،اَخبار ،اسناد و مدارك تـاريخي الزم اسـت کـه مفـاد

قراين داخلي و شواهد خارجي ،بلكه احياناً ادلة عقلي ،ارزيابي و بررسـي شـود بدينسـان

پذيرش اينگونه اخبار بر درايت و تأمل عقالني مبتني است بدون اين عقالنيت ويژه ،نمـيتـوان بـدانضا
تمس  ،استدالل و استناد کرد ازاينرو درايت و عقالنيت مزبـور ،کليـد اصـلي پـژوهش در دانشهـاي
نقلي بهويژه تاريخ و کالم تاريخي است بدون بضرهگيري از عقل و تأمـل عقالنـي در گـرداب فريـب و
تزوير غرق ميشويم و حقايق در حجاب تحريـف و دروغگـويي پنضـان ميماننـد بـدينترتيب ،قاعـدة
ارائهشده بنياديترين اصل در معرفتشناسي ادله و دانشهاي نقلي است
 .3-1-1درجه معرفت

معرفتهايي که از راه دليلهاي نقلي و اَخبار حاصل ميشـوند ،بـه يـ

انـدازه و درجـه نيسـتند ،بلكـه

درجات و مراتبي گوناگون دارند منشأ کثرت درجات و مراتب معرفت نقلي ،تنوع اين دسته ادله اسـت
دليل نقلي اقسام پرشماري دارد و هر قسم ،مفيد مرتبهاي ويژه و درجهاي خاص از معرفت اسـت بـراي
آنكه درجة معرفت هر قسم از اقسام دليل نقلي و ميزان آن روشن شود ،الزم است نگاهي گذرا به اقسـام
ادلة نقلي بيفكنيم و سس

ميزان يا درجة معرفت هر قسم را مشخ

کنيم بايسته است ابتدا درجـات و

مراتب معرفت را بيان کنيم ميتوان درجات و مراتب معرفت را چنين برشمرد:
 1معرفت يقيني بالمعني االخ

؛ يعني اعتقاد يا تصديق جازم صادق ثابـت آشـكار اسـت کـه بـا قيـد

ثابت ،تقليدهاي درست از اين تعريف خارج ميشوند؛
 2معرفت يقيني بالمعني الخاص؛ يعني اعتقاد يا تصديق جازم صادق؛
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 3معرفت يقيني بالمعني األعم؛ يعني اعتقاد يا تصديق جزمي اين قسم معرفت يقيني ،بـا جضـل مرکـب
نيز سازگار است؛
 4معرفت ظني؛ يعني اعتقاد يا تصديق راجح ،که خود داراي مراتبي اسـت اگـر ظـن بـه علـم و يقـين
نزدي

باشد« ،معرفت اطميناني» ناميده ميشود (حسينزاده ،1382 ،فصل دومو

بدينترتيب ش

و نيز احتمال وهمي ،که درجة احتمال صدق آن کمتر از ش

است ،به لحاظ منطـق و

معرفتشناختي معتبر نيستند و بر آن دو معرفت صدق نميکند اکنون با توجه به اصطالحات مزبور ،بـه
بيان اقسام دليل نقلي ميپردازيم و درجات و مراتب معرفت را در آنضا مشخ

ميکنيم

4-1-1اقسام دليل نقلي

دليل نقلي ،همچون دليل عقلي ،اقسامي دارد ،ميتوان دليلهاي نقلي را به شر زير دستهبندي کرد:

بدينترتيب ،برخي از اخبار هم به لحاظ سند قطعياند و هم به لحاظ داللت؛ همچـون بعتـي از آيـات
قرآن کريم 4و برخي از اخبار متواتر که به لحاظ داللت ن

و يقينياند و به لحاظ سند قطعي يـا يقينـي

دستهاي ديگر همچون بيشتر آيات قرآن کريم به لحاظ سند قطعي ،اما به لحاظ داللت ظاهر و ظنـيانـد
گروه سوم به لحاظ سند ظني ،ولي به لحاظ داللتْ قطعيانـد چضـارمين دسـته از اخبـار هـم بـه لحـاظ
داللت و هم به لحاظ سند ظنياند البته متوني را ميتوان يافت که به لحاظ سـند و داللـتْ وهمـيانـد و
مفيد احتمالي فراتر از احتمال وهمي نيستند
با توجه به اقسام يادشده بايد ديد هر قسم مفيد چه درجهاي از معرفت اسـت آشـكار اسـت درجـة
معرفتي که از دليل نقلي حاصل ميشود ،در صورتي که آن دليـل بـه لحـاظ مـتن و سـند يقينـي باشـد،
معرفت يقيني است؛ اما اين يقين يا معرفت يقيني معرفت يقيني بالمعني االخ

نيسـت ،بلكـه فروتـر از
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آن است ازاينرو نه از راه دانشهاي نقلي ميتوان به معرفت يقيني بالمعني االخ

دسـت يافـت و نـه

الزم است کـه بـه چنـين درجـهاي از معرفـت برسـيم؛ چنانکـه در بخـش گسـتردهاي از گـزارههـا و
معرفتهاي ديني الزم نيست که به چنين معرفتي دست يابيم و حتي اگر بخواهيم به چنـين درجـهاي از
معرفت دست يابيم ،قادر نيستيم در بُعد عمل و نيز دربارة امور مربوط به زندگي روزمـره ،اعـم از امـور
مربوط به انديشه و امور مربوط به عمل ،اطمينان و در نضايتْ علمِ متعار کـافي اسـت ،بلكـه مـيتـوان
گفت :بسياري از گزارههاي مربوط به احكام دين ،اعم از احكـام عملـي ،اخالقـي ،حقـوقي ،اقتصـادي،
معامالت و عبادات ،اينگونهاند و در بسياري از آنضـا ظـن نيـز کـافي اسـت (ر ك :حسـينزاده1387 ،و
حاصل آنكه نه چنين درجهاي از معرفت از راه ادلة نقلي حاصل ميشود و نه دستيابي به چنـين معرفتـي
در برخي از حوزهها الزم است البته الزم است دربارة معيار صدق اينگونه گـزارههـا بحـم کنـيم و راه
تشخي

گزارههاي صادق را از کاذب بازشناسيم به لطف الضي ،پيشتر بـه ايـن امـر مضـم پرداختـهايم

(ر ك :همانو
 .5-1-1شرايط اعتبار دليل نقلي

ازآنجاکه شاي ترين اقسام دليل نقلي و به لحاظ کميت بيشترين آنضـا خبـر واحـد اسـت ،بحـم دربـارة
شرايط اعتبار دليل نقلي را با آن آغاز ميکنيم استناد به خبر واحد و اعتبار آن ،افـزون بـر اعتبـار سـند و
مانند آن ،بر شرايطي ديگر مبتني است؛ از جمله آنكه خبر واحدِ مستند به حـ ْ معتبـر اسـت ،نـه خبـر
واحد مستند به حد

در باب اين شرط ،در علم درايه و عمدتاً در دانش اصـول ،بحـمهـاي بسـياري

صورت گرفته است و اتفاق گستردهاي در اين مسئله ديـده مـيشـود (ر ك :سـبحاني ،بيتـا ،ج  ،2ص
168؛ کــاظمي1406 ،ق ،ج  ،3ص 148-147؛ عراقــي1406 ،ق ،ص 148-147؛ حــائري ،بيتــا ،ج ،2
ص43-41؛ هاشمي1405 ،ق ،ج  ،4ص 310-309و
عالوه بر اينكه در اعتبار خبر واحد الزم است که شضادت مُخبِر يا اِخبـار وي حسـي باشـد ،بايسـته
است که مفاد و محتواي خبر او امري متعار باشـد اخبـار از امـور غيرمتعـار و غيرعـادي همچـون
اِخبار يا شضادت حدسي بوده ،اعتبار ندارد و ادله اعتبار خبر واحد شامل آن نميشود اگر مخبري خبـري
را از راه گمانهزني يا استنباط و استدالل يـا از راه غيرعـادي نقـل کنـد ،گفتـة وي معتبـر نيسـت (ر ك:
ســبحاني ،بيتــا ،ج  ،2ص 168؛ عراق ـي1406 ،ق ،ص 148-147؛ حــائري ،بيتــا ،ج  ،2ص 43-41و؛
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چنانکه اگر دابط نباشد ،يعني اگر مفاد يا محتواي خبر را بهدرستي ثبت و دبط نكند يا آن را بهدرسـتي
به حافظه نسسرد ،ادلة صحت و اعتبار خبر واحد شامل آن نميشود
عدم اعتبار خبر واحد در حوزة امور غيرمتعار و نيز حوزة امور حدسي را ميتـوان چنـين تحليـل
کرد که اعتبار خبر واحد بر دو امر مبتني است 1 :صدق مخبر 2 ،عدم خطاي وي شرط اول را ميتـوان
از راه معتبر دانستن وثاقت يا عدالت مخبر تتمين کـرد شـرط دوم نيـز در صـورتي تـأمين و تتـمين
ميگردد که مفاد خبر و گفتة مخبر ،امري متعار و غيراستنتاجي باشد؛ اما اگر او از امور غيرمتعـار يـا
استنتاجي و حدسي خبر دهد ،هيچگونه تتـميني بـر صـحت و عـدم خطـاي وي وجـود نـدارد (ر ك:
همانو و با صر وثاقت وي نميتوان صحت برداشت وي را تتمين کرد البته اگر کسي اسـتنباطات و
امور غيرعادي خويش يا ديگران را نقل کند ،از اين جضت گفتهاش معتبر است و اين شضادت مسـتند بـه
ح

است؛ ازاينرو ميتوان با گفتة وي بر او احتجاج کرد براي نمونه ،در بـاب اجتضـاد و تقليـد گفتـه

ميشود که راههاي شناخت فتواي مرج تقليد گوناگون است يكي از آن راهها شـنيدن از خـود وي يـا
ديگران يا ديدن در رسالة مورد تأييد اوست گرچه فتواي مرج تقليد امري غيرحسي و اجتضادي اسـت،
اخبار خود مرج يا ديگران به فتواي وي و شناخت آن از اين راه ،امري حسي اسـت بدينسـان بحـم
صرفاً به لحاظ نقل آراي ي

متخص

نيست ،بلكه بحم در اعتبار نف

امور غيرمتعار است ازآنجاکه اخبار حسي يا اخبار حدسي قريب به ح

امور حدسـي ،اسـتنباطي و يـا
با اخبار حدسي و اجتضـادي

تمايز دارد ،گفتة خبرگان از خبرهاي مخبران متمايز است گفتة خبره اِخبار اجتضادي و حدسي اسـت نـه
حسي بنابراين اعتبار آن ،در حالي که بر حد

و اجتضـاد مبتنـي اسـت ،قلمـرو و ظرفـي خـاص دارد؛

برخال خبر که اعتبار آن مبتني است بر حسي يا حدسي قريب به ح

بودن

در پايان ،گفتني است که حتي اگر مفاد خبري از محسوسات ظاهري باشد کـه بـا حـوا
شناخته ميشوند ،اما مخبر از راه متعار  ،که حوا

ظـاهري

ظاهري است ،اخبـار ندهـد ،بلكـه بـه گمانـهزنـي

بسردازد يا از راههاي غيرمتعار نظير جفر و رمل يا از طريق خواب خبر دهد کـه چنـين و چنـان شـده
است ،خبر وي معتبر نيست و نميتوان در هيچي

از معرفتهاي بشري ،اعم از ديني و غيردينـي بـدان

استناد جست آشكار است که استناد به گفتة پيامبران يا امامان معصوم که از راههاي ويژهاي ماننـد وحـي
يا الضام (به معناي کالميو نقل خبر ميکنند از اين قبيل نيست ،بلكه اين استناد دليلهاي ويژهاي دارد کـه
جايگاه طر آن دانش کالم و در نضايت معرفتشناسي ديني است
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حاصل آنكه عالوه بر عدالت يا وثاقت مخبر ،و نيز ديگر شرايط مربوط بـه سـند و جضـت صـدور،
اعتبار خبر واحد مشروط است به اينكه گفتة مُخبِر ،اخباري حسي يا حدسي قريب بـه حـ

باشـد در

صورتي که اخبار وي حدسي ،اجتضادي يا از راه اسباب غيرمتعار باشد ،خبر وي معتبـر نيسـت حتـي
اگر خبري مربوط به اموري حسي باشد ،ولي مخبر از راههاي غيرمتعار خبر دهد ،گـواهي وي اعتبـار
ندارد بدينروي اگر شخصي از راه مكاشفه يا راهـي غيرمتعـار خبـري بدهـد ،چنـين خبـري بـراي
ديگران معتبر نيست؛ مگر آنكه قراين و شواهدي ويژه بر آن اقامه شود
پوشيده نماند که تحقق شرايطي همچون حسي يا قريب به حسي بودنِ حدسي و مستند بـودن خبـر
به راههاي متعار  ،تنضا به خبر واحد اختصاص ندارد ،بلكه تحقق آن شرايط در ديگر انواع دليل نقلي يـا
خبر نيز بايسته است بدينترتيب اعتبار آنضا نيز منوط به تحقق شرايط مزبـور اسـت بنـابراين دليلهـاي
نقلي متواتر در صورتي معتبرند که حسي يا حدسي قريب به حـ

بـوده ،مسـتند بـه راههـاي متعـار

باشند چنين ادلهاي ميتوانند موجب تقويت و تثبيت باورها و اعتقادات باشند
 .6-1-1منشأ اعتبار دليل نقلي

اکنون الزم است به اين مسئلة مضم بسردازيم که منشأ اعتبار دليل نقلي چيست؟ ازآنجاکه دليلهـاي نقلـي
قطعي ،همچون خبرهاي متواتر و خبرهاي محفو به قرينة قطعي ،مفيد يقين و علماند ،اعتبارشان امـري
بيروني و خارج از ذات آنضا نيست و به هيچگونه دليلي نياز ندارند؛ چراکه عُقال قط را فينفسه معتبـر و
معرفتبخش ميدانند ازاينروي الزم نيست که اعتبار دليلهاي نقلي قطعي ،همچون خبرهـاي متـواتر و
خبرهاي محفو به قرينة قطعي ،و ديگر ادلة يقيني يا قطعـي از راه دليلـي معتبـر و يقينـي اثبـات شـود
بنابراين بحم دربارة منشأ اعتبار دليل نقلي تنضا به خبرهاي واحد که گمان شده اعتبارشان منشـأ بيرونـي
دارد ،اختصاص مييابد
به هر حال ،منشأ اعتبار خبرهاي واحـد چيسـت؟ آيـا ذات خـود آنضـا مقتتـي اعتبـار آنضاسـت يـا
اعتبارشان بر عواملي بيروني مبتني است؟ به عبارت ديگر ،آيا ذات آنضا ميتواند مقتتي معتبر بـودن آنضـا
باشد يا اينكه منشأ اعتبار آنضا بيرون از ذات آنضاست؟ به تعبير گوياتر ،آيا اعتبار خبرهـاي واحـد و ماننـد
آنضا در عرض اعتبار يقين و علم است يا در طول آن؟ آيا آنضا خود معتبرند يا اعتبارشان لزوماً بـه علـم و
يقين منتضي ميشود و در صورت جعل حجيت براي آنضا اعتبار مييابند؟
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عمدتاً تلقي علماي اصول اين است که اعتبار خبر واحدْ امـري بيرونـي و خـارج از ذات آن اسـت
اعتبار آن از اين جضت است که حجيت براي آن جعل شـده اسـت بسـياري از آنـان از راه ادلـة نقلـي،
همچون آيات ،روايات و اجماع ،به اثبات اعتبار و حجيت خبر واحد ميپردازند به نظر ميرسـد بنـا بـه
اين مشرب ،مضمترين منب اعتبار خبر واحد بناي عقالست روش و بناي عقال اين است کـه در معـاش،
معاد و ديگر امور مربوط به خود به خبر واحد عمل ميکنند اين بنا و سـيره نـهتنضا در شـرع ردع نشـده
است ،بلكه شارع همچون ديگر عقال ،به خبرهاي واحد استناد جسته ،با آنضا احتجاج ميکند؛ چنانکه بـه
ظواهر متون ،بهرغم آنكه ظنياند ،استناد ميکند
در برابر اين ديدگاه ،ممكن است اين نظريه مطر شود که اعتبار خبر واحدْ امري بيرونـي و مسـتند
به عوامل خارجي نيست خبر واحد و ديگر امارات عقاليي ،خود راههـايي بـراي دسـتيابي بـه واقعيـت
بوده ،مفيد علم متعار و دستکمْ اطمينان هستند؛ ازاينرو در عرضْ علـمانـد و نـه در طـول آن اگـر
شخصي ثقه در شضري ناآشنا راهي را به ديگران نشان دهد يا اگر خبر دهد که باران يا بر آمده اسـت،
معموالً در گفتة او ترديد نميکنند شخصي که اکنون از آمدن باران يا بـر خبـر مـيدهـد ،ديگـران بـا
اخبار او گويا خود نزول باران يا بر را ميبينند بنابراين براي خـروج از منـزل ،وسـايل الزم را فـراهم
ميکنند بدينترتيب از راه خبر ثقه و با صر ِ اِخبار وي ،براي انسان علم حاصل ميشود آشكار اسـت
که مراد از علم در اينجا علم متعار است و نه يقين به معناي اخ

که يقين منطقي و ريادي اسـت و

چنين درجهاي از معرفت ،از اينگونه راهها حاصل نميشود گرچـه مرتبـه يـا درجـة علـم متعـار يـا
اطمينان از يقين کمتر است ،شخ

با دستيابي به آن به لحاظ عُقاليي احتمال خال نميدهـد؛ هرچنـد

عقالً احتمال خال در آن وجود دارد بدينترتيب ميتوان گفت :بر اسا

ديدگاه مزبور ،از منظر عُقـال

خبر واحد و ديگر امارات عُقاليي ،همچون يقين ،راههايي براي دستيابي به واق اند عُقال بـا دسـتيابي بـه
آنضا احتمال خال واق نميدهند و فرداً اگر احتمال دهند ،آنقدر احتمالش ناچيز و غيرمضم اسـت کـه
بدان اعتنا نميکنند حاصل آنكه بر اسا

اين مبنا ،اعتبار امارات عقاليي ،از جمله خبرهاي واحد ،امـري

بيرون از ذات آنضا نيست و به جعل حجيت نياز ندارنـد (طباطبـائي ،بيتـا ،ص  200-198 ،186-185و
192-191و
امارات عقاليي همچون خبر ثقه و ظواهر لفظي علم تلقي ميشوند؛ چراکه عقال به احتمـال خـال
در آنضا اعتنا نميکنند از منظر عقال ،اينگونه امارات همچون قط اند که نميتوان حجيـت را بـراي آنضـا
جعل نمود؛ چنانکه نميتوان حجيت را مطلقاً از آنضا سلب کرد؛ زيرا نظام اجتماعي بـر اعتبـار اينگونـه
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راههاي معرفتبخش مبتني است و بدون آنضا هيچ نظام اجتماعياي مستقر نميگردد ميتوان ادعـا کـرد
نياز به معرفتي که از راه خبر ثقه يا ظواهر حاصل ميشود ،بسيار گستردهتر از نياز به يقـين اسـت؛ بلكـه
قلمرو آن گستردهتر است و بخشهاي وسيعي را دربر ميگيرد (ر ك :همان ،ص 192-191و شارع نيـز
همين روش عقال را امتا کرده و عمالً آن را به کار گرفته است؛ چراکه بدون اعتبار ظضور لفظي و خبـر
ثقه ،هيچگونه نظام اجتماعياي تحقق نمييابد
حاصل آنكه بر اسا

اين مبنا ،اعتبار خبر واحد همچون علم و يقين اسـت؛ در طـول علـم نيسـت،

بلكه در عرض آن است البته اين بنا در صورتي است که مخبرْ دابط و ثقه بوده ،وقاي را بهدرستي و بـا
رعايت امانت ثبت و دبط کند و به خاطر بسسارد و در ي

کالم موجز و تام ،همة شرايط اعتبـار احـراز

گردد در غير اين صورت ،اعتبار آن مشكوك ميشود و در نتيجه نميتوان بدان استناد کرد
به هر حال ،عمده دليل اعتبار خبر واحد بنا و سيرة عقالست بر اسا

اين بنا ،خبر ثقه معتبر اسـت،

خواه اعتبار آن را در عرض علم و يقين بدانيم يا در طول آن البته مـيتـوان گفـت :اعتبـار خبـر واحـد،
ظضور لفظي و ديگر امارات عقاليي به اعتبار يقين و قط ارجاع مييابد عُقال آنگاه کـه تأمـل مـيکننـد،
ميبينند نظام اجتماعي آنضا با يقين و قط برپا نميشود؛ چراکه محـدوده و قلمـرو امـور يقينـي گسـترده
نيست و در امور اجتماعي و ديگر حوادث روزمره و مربوط به زندگي ،چنين درجهاي از معرفـت کمتـر
حاصل ميشود منب يا راه معرفت در معيشت ،اقتصاد ،حقوق و حتي نظم و امنيت ،عمدتاً خبـر واحـد،
ظواهر و ديگر امارات عقاليي است ازاينرو عُقال چنين روشها و شيوههايي را معتبر ميداننـد گرچـه
عقالً احتمال خال در آنضا منتفي نيست ،عُقال يا احتمـال خـال نمـيدهنـد ،يـا در صـورت احتمـال
خال به آن اعتنا نميکنند بدينترتيب عُقال از اين نظر که ميبينند نظام اجتماعي و ابعاد و ساحتهـاي
آن اعم از فرهنگي ،اخالقي ،اقتصادي و بر امارات مزبور مبتني است ،آنضا را معتبر مـيداننـد ازايـنرو
منشأ اعتبار آنضا نيازي است که عُقال بهيقين آن را درك ميکنند در نتيجه ميتوان گفـت :اعتبـار امـارات
عقاليي به يقين ارجاع مييابد
بدينترتيب ديدگاه مزبور در باب حجيت خبر واحد و ديگر امارات عقاليي نهتنضا نگـرش بنيـاديني
را دربارة اعتبار خبر واحد ،ظواهر و ماننـد آنضـا ارائـه مـيکنـد ،بلكـه نگـاه يـا رويكـرد ديگـري را بـه
معرفتشناسي گزارههاي پسين ،اعم از گزارههاي ديني و غيرديني ميگشايد بر اسا

اين مبنـا ،امـارات

عقاليي علمآور يا دستکم ،اطمينانبخش بهشمار ميآيند و فينفسه ابزار يا منبعي براي شـناختانـد در
نتيجه ،خبر واحد از اين نظر ،منبعي معرفتبخش انگاشته ميشود کـه احتمـال خـال در آن يـا نـاچيز
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است و يا ناديده گرفته ميشود در اين صورت ،صـر نظر از دـرورت منتضـي شـدن هـر دليـل نقلـي
عموماً و خبر واحد خصوصاً به مناب اوليه ،همچون حوا

ظاهري و علم حتوري ،خبر واحد و ديگـر

امارات عقاليي از نظر عقال ،به خودي خود ،معتبر شناخته ميشود بر خـال نگـرش عمـوم متفكـران
دانش اصول که معتقدند از راه خبر واحد معرفتي معتبر حاصـل نمـيشـود ،مگـر آنكـه اعتبـار آن از راه
دليلي معتبر و يقيني اثبات شود ،ديدگاهِ مزبـورْ خبـر واحـد و ديگـر امـارات عقاليـي را همچـون قطـ
بدينگونه معتبر ميداند که اعتبار آن نيازي به جعل ندارد البته به نظر ميرسد که بر اسا

ايـن ديـدگاه،

شارع ميتواند در مواردي از آن رد کند و اعتبار آن را در محدودههايي مردود بداند؛ گو اينكـه بـه علـت
نياز و احتياج به اين شيوه يا راه ،عمالً امكان نفيِ مطلق منتفي است در مورد قط نيـز چنـين اسـت و از
اين جضت تفاوتي با خبر واحد و ديگر امارات عقاليي نـدارد؛ چراکـه اعتبـار و حجيـت آن در مـواردي
قابل ردع است ازاينرو شارع يا هر قانونگذار ديگري ميتواند يقين وسواسـي ،قطـ حاصـل از قيـا
فقضي ،قط قطاع يا کسي که با اندك بضانهاي جزم پيدا ميکند و يقين حاصل از اسباب غيرعـادي ،نظيـر
جفر و رمل و خواب را معتبر نداند اين امر موجب اين نيست کـه حجيـت و اعتبـار آن بـه جعـل نيـاز
داشته باشد بدينسان اعتبار قط بر جعل مبتني نيست؛ چنانکه اعتبار امارات عقاليي نيز چنـين اسـت و
به جعل نياز ندارد امكان ردع يا نفي اعتبار آنضا در برخي از موارد ،مان از اين نيست که فيالجملـه نـزد
عُقال معتبر باشند خبر واحد از اين منظر ،همچون دليل نقلي متواتر و بلكه مانند دليل عقلي قطعي بـوده،
کارايياش نظير کارآيي يقين است؛ بلكه مـيتـوان گفـت :نقـش آن در گسـترة حيـات انسـاني و ابعـاد
گوناگون آن گستردهتر و مؤثرتر از يقين است بدينسان ميتوان با آن احتجاج کرد و بدان استناد نمود
 .7-1-1خبر واحد در دانشهاي نقلي

از آنچه گذشت بدين نتيجه دست مييابيم که اگر خبر واحدي بـه لحـاظ سـند موثـق نباشـد و وثاقـت
راوي يا روايان احراز نشود ،آشكار است که در فقه نميتوان بدان استناد جست؛ اما اکنون با اين پرسـش
روبهرو ميشويم که آيا چنين خبر واحدي در غير فقه در ديگر دانشهايي که روش آنضـا نقلـي اسـت و
عمدتاً بر اِخبار مبتنياند ،ميتواند مستند قرار گيرد؟
در پاسخ بدين پرسش ميتوان گفت :ازآنجاکه چنين خبري نيز معرفتبخش است ،هرچند معرفتـي
دعيف ،و مفيد معرفت ظني است ،در جغرافيا ،لغت ،ادبيات ،تاريخ و مانند آنضا ،البتـه در بخشهـايي از
اين حوزهها که انگيزهاي براي کذب نيست يا کم است ،از باب دانشي ظني قابل استناد است
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توديح آنكه به نظر ميرسد در تاريخ ،لغت ،ادبيات ،جغرافيا و ديگر دانشهايي که روش تـاريخي و
دليل نقلي در آنضا جريان دارد و با اين شيوه پژوهش در آنضا رواسـت ،خبرهـاي واحـد در صـورتي کـه
وثاقت راويان و مخبران احراز شود ،علم متعار يا اطمينان افاده ميکنند؛ اما اگـر دروغگـويي و کـاذب
بودن آنضا احراز شود ،هيچ درجهاي از معرفت به مـا نميدهنـد ،بلكـه تنضـا شـ

خـواهيم کـرد و گـاه

اطمينان به عدم رخداد محتواي خبر آنضـا در صـورتي کـه راويـان و مخبـران ناشـناخته و در اصـطال
مجضول باشند و راستگويي و وثاقت يا دروغگويي آنضا احراز نشود ،خبرهاي آنضا ظني بوده ،به خـودي
خود معرفتي ظني -هرچند دعيف -به ما ميدهند براي نمونه ،پژوهشگري که وثاقت او محـرز نيسـت
به جستوجو ميپردازد و معاني واژههايي را گردآوري ميکند يا اصطالحات و دربالمثلها را کـه در
منطقهاي رايج است جم آوري ميکند و معاني و کاربردهاي آنضـا را شـر ميدهـد آشـكار اسـت کـه
درست نيست گفتهها و نقلهاي چنين اشخاصي را انكار کنيم؛ بلكه محتمل اسـت اَخبارشـان درسـت و
مطابق با واق باشند ازاينرو ،اگر نقلهاي آنان متعدد شود و با بررسي مسئله از راه استنتاج احـراز کنـيم
که در آن انگيزهاي براي کذب وجعل نيست ،ميتوان از راه گفتههاي آنضا بـه اطمينـان دسـت يافـت در
نتيجه ،ميتوان براي معرفت به معناي واژه يا دربالمثلي يا براي دانسـتن ارتفـاع قلـهاي ،بـه گفتـههاي
چنين اشخاصي استناد کرد و هكذا
در تاريخ و واژهشناسي و ديگر دانشهاي همگن ،خبـر مُخبـران و راويـان مجضـول کـه وثاقـت يـا
دروغگويي آنضا اثبات نشده و حتي آنضا که دروغگوييشان احراز شده است ،در صورت تجميـ قـراين،
به خبري ظني و بلكه اطمينانبخش تبديل خواهد شد چنين روشي ميان تاريخپژوهان معمول اسـت در
واق چنين استنادي تمس

به خبر نيست؛ بلكه استناد به قانون عقلي احتمـال اسـت کـه بحـم دربـارة

چيستي ،چگونگي و ارزشمعرفتشناختي آن مجال ديگري ميطلبد (بـراي مطالعـة بيشـتر در اينبـاره،
ر ك :حسينزاده1394 ،و
 .2-1منابع نهضت عاشورا

مناب و مدارك رويدادهاي عاشورا به اسناد تاريخي منحصر نيست ،بلكه افزون بر اسناد تاريخي ميتـوان
در عرصههاي ديگري به منابعي متقن دست يافت پژوهشي همهجانبـه و گسـترده در اينبـاره مـا را بـه
ويژگيهاي خاصي در مبحم مناب پژوهشي نضتت عاشورا رهنمون ميسازد
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 .1-2-1گسترة منابع نهضت عاشورا

تاريخ عاشورا و رخدادهاي آن را نبايد در آثار تاريخي موجود و باقيمانده منحصر دانسـت؛ چنانکـه نبايـد
مناب نضايي آن را صرفاً به آثار باقيمانده تا قرن ششم منحصر پنداشت و از گذشته و پيشينهاي بـ

دورتـر

منقط ساخت و از مقط قرن ششم فراتر نرفت افزون بـر آثـار موجـود و نابودنشـدهاي کـه در دسـتر
هستند و اگر تفح

کنيم آثار بيشتري در نسخههاي خطي مييابيم ،مناب بسياري براي اثبـات رويـدادهاي

عاشورا وجود دارند همة اين مناب زمينهساز تقويت باورهاي ديني و اعتقادات ي

فرد معتقد هستند

الف .روايات و زيارات در منابع حديثي

در بحم از اصول و مباني معرفتشناختي ادلة نقلي در دانش فقه و ديگـر دانشهـاي بشـري کـه روش
تحقيق در آنضا نقلي است ،بدين نتيجه دسـت يـافتيم کـه روش تحقيـق در تـاريخ و ماننـد آن بـا روش
تحقيق در فقه تفاوتي اساسي و تمايزي فاحش دارد ازاينروي بحم در مسئلة مناب و مـدارك نضتـت
عاشورا ،همچون ديگر مباحم تاريخي ،بر اين اصل متمرکز است که دـرورتي نـدارد اسـناد ،دليلهـاي
نقلي و مستندات دربارة نضتت عاشورا ،همچون مناب و مدارك احكام شرعي صـحيح و موثـق باشـند
حتي اگر بسذيريم که الزم است مناب روايي دربارة نضتـت عاشـورا ،همچـون منـاب و مـدارك احكـام
شرعي صحيح و موثق باشند ،روايات و عبارتهاي بسياري در دمن ادعيه و زيارات مييابيم که وقـاي
عاشورا و رودههايي را که خوانده ميشوند ،فيالجمله همچون مسلمات فقه ترديدناپذير ميسـازند در
مناب موجود روايي ،رواياتي صحيح ،بلكـه روايـات صـحيح اعاليـي بسـياري يافـت ميشـوند کـه بـر
رودههايي که از ديرباز تا کنون رايجاند ،صحه ميگذارند؛ البته تكرار ميکنيم با صر نظر از اين مطلـب
که روايات غيرمعتبر نيز در اين حوزه کارايي دارند و ميتوانند مستند تاريخي قرار گيرند؛ 5هرچند بـراي
فقه و احكام شرعي فقضي کارايي ندارند و نميتوان بدانضا در حوزة احكام استناد جست به نظر ميرسـد
اينگونه روايات يا زيارتها حتي اگر سند معتبري به لحاظ فقه نداشته باشند ،از ايـن جضـت کـه متنـي
مربوط به قرن دوم و سوم هستند ،ارزش تاريخي دارند و در اين حد از اعتبار بضرهمند هستند
با نگاهي گذرا به مناب روايي بهويژه کاملالزيارات ابنقولويه و مزار شـيخ مفيـد ،ميتـوان در ميـان
روايات و زيارات ذکرشده سندهايي معتبر يا صحيح به معنايي که در فقه کاربرد دارد ،بـراي رودـههاي
رايج يافت؛ البته نه سندي به روش اسناد در پژوهشهاي تاريخي ،بلكه به گونه يا شيوة پـژوهش فقضـي
که با اسناد به معصوم ،شبضهاي در اعتبارشان راه نخواهـد داشـت اکنـون بـا توجـه بـه منـاب ذکرشـده،
نمونههايي از اين دست رودهها و رويدادهاي نضتت عاشورا را فضرست ميکنيم:
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 1رودة ربودن لبا هاي حترت سيدالشضداء« :إني أبرأ إلى اهلل من قاتل
 2رودة تيرباران کردن سيدالشضداء« :لعن اهلل من رماك»؛

و من سالب »؛

 3جريان پرتاب نيزه بر بدن شريف امام« :لعن اهلل من طعن »؛
 4رودة بريدن سر مطضر« :لعن اهلل من اجتزّ رأس »؛
 5نضادن سر مبارك حترت بر ني و حمل آن در کوي و برزن« :لعن اهلل من حمل رأس »؛
 6چوب زدن بر لب و دندان مبارك حترت« :لعن اهلل من نكت بقتيبه بين ثناياك»؛
 7بستن آب و ماجراي دردناك و جانسوز تشنگي« :لعـن اهلل مـن منعـ

مـن مـاء الفـرات» (ر ك:

ابنقولويه1398 ،ق ،ص 237؛ مفيد1413 ،ق ب ،ص 114-113و
ب .اشعار شاعران و مرثيههاي آنان

از ديگر منابعي که بايد در پژوهش تاريخ عاشورا کانون توجه قرار گيرد ،اشعار خاندان سيدالشضدا و نيـز
شاعراني است که در اينباره شعر سروده و به مرثيهسرايي پرداختهاند بايسـته اسـت بـه مرثيـههايي کـه
خاندان امام بهويژه حترت زينب و امکلثوم و فرزندان حترت سرودهاند و نيـز اشـعار مرثيهسـرايان
توجه شود پ

از جم آوري ميتوان رخدادهاي نضتت عاشورا را چه قبل از روز دهـم و چـه در روز

دهم و چه بعد از آن در ايام اسارت از آنضا اصطياد نمود افزون بر سرودهها ،با توجه به خطبهها و ديگـر
گفتههاي آن بزرگواران ميتوان سند رودههاي رايج را در ميان آنضا يافت
از جمله اشعاري که بايد کانون توجه قرار گيرند ،اشعار دعبل خزاعي اسـت کـه آنضـا را در محتـر

مبارك امام ردا نيز انشاد کرد و حترت در آن مجل

در سوگ جـد بزرگوارشـان گريسـتند و او را

مورد عنايت و محبتي ويژه قرار دادند
ج .گفتههاي دشمنان اهلبيت و اعتراف آنها

از جمله مناب رودهها و رخدادهاي عاشورا اعترا دشمنان اهلبيـت اسـت در البـهالي گفتـههاي
آنان ،ميتوان به اسناد و مستندات بسياري دربارة رخدادهاي عاشـورا و رودـهها دسـت يافـت؛ بـهويژه
کساني که خود در کربال جنايت کردهاند اعترافات آنان کـه حقـايقي از نضتـت عاشـورا را بـه نمـايش
ميگذارد ،در گوشه و کنار تـاريخ و کتابهـاي تـاريخي ذکـر شـده اسـت ايـن منبـ خـود برخـي از
رودههاي رايج و مسلم را تأييد ميکند و مستند آن قرار ميگيـرد در ايـن راسـتا ،گفتنـي اسـت آنچـه
دربارة محاکمة قاتالن سيدالشضدا و فرزندان و ياران حتـرت نـزد مختـار آمـده اسـت ،ميتوانـد اسـناد
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تاريخي بسياري را گردآوري کند مختار در محاکمه از آنضا ميخواهد جنايـاتي را کـه مرتكـب شـدهاند
بيان کنند و آنان از جمله حرمله ،خود به جنايتهاي سضمگينشان اعتـرا ميکننـد گرچـه در اينجـا در
مقام ارائه و تحقيق نمونههاي اين مناب نيستيم ،شايسته است برخي از اعترا هاي جانسـوز و رقـتآور
آنضا را فضرست کنيم؛ اعترا به مطالبي همچون چگونگي به شضادت رساندن طفل شيرخوار ،چگـونگي
پرتاب تير به قلب مبارك حترت و ربودن لبا هاي حترت؛ گفتههايي که از صحت رودـههايي کـه
هماکنون رايجاند حكايت دارد
د .شيوع و اشتهار

شيوع و اشتضار قتيهاي نزد مسلمانان بلكه عُقال ،خود سند اعتبار آن است اين شيوع و اشـتضار همچـون
بناهاي متشرعه است که خود اين بناها سندي است براي اعتبـار آنضـا از بـاب نمونـه ،اگـر عملـي نـزد
مسلمانان شاي باشد و مسلمانان بر آن مبادرت ورزند ،مانند ساختن مقبره روي قبرهاي بزرگـان ديـن و
زيارت آنضا ،اين بناي متشرعه خود دليلي است بر جواز آن به لحـاظ نظـري نيـز اينگونـه اسـت اگـر
قتيهاي مربوط به نضتت عاشورا يا ديگر حوادث تـاريخي يـا قتـاياي مربـوط بـه ديگـر عرصـههاي
معرفتي در ميان متشرعه و حتي عقال اشتضار داشته باشد ،خود اين شضرت سندي است بـراي اعتبـار آن
عُقال بهويژه متشرعه بدون مدرکي معتبر و درخور توجه بـه امـري اعتنـا نميکننـد و آن را مسـتند قـرار
نميدهند در فقه با آن همه دقت در مناب و مدارك احكام ،بناي متشـرعه بلكـه بنـاي عقـال فيالجملـه
معتبر است و کاشفيت از واق يا مدرك معتبر دارد چگونه در تاريخ ،بنـاي عقـال يـا متشـرعه ،شـيوع و
اشتضار نزد عقال يا متشرعه معتبر و سند اعتبار نباشد؟
ه  .شهودات يا مكاشفات

از ديگر مناب و مستندات عاشورا و رودههايي که ارائه ميشوند ،ميتوان به شضودات يا مكاشفات
اشاره کرد اين شضودات گوناگون بوده ،به نحوههاي مختلف انجام ميپذيرنـد از جملـة مضمتـرين
آنضا تشر

به محتر امامان معصوم در خواب يا بيداري در عصر غيبت است اينگونه منبـ بـا

احراز حق بودن مكاشفه براي خود شخ

معتبـر اسـت و اگـر بـراي شخصـيتهاي برجسـتهاي

همچون شيخ مفيد ،سيد بحرالعلوم ،سيدبنطاوو  ،ميرداماد ،صدرالمتألضين ،مالمحمدتقي مجلسي،
محمدباقر مجلسي ،شيخ بضايي ،شضيد اول و شضيد ثاني ،عالمه حلي ،مالمضدي و مالاحمـد نراقـي،
مالحسينقلي همداني رخ دهد ،آيا ميتوان از کنار شضادت آنضا بهسـادگي گذشـت و آنضـا را انكـار
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کرد؟ آيا بزرگان نميتوانند اينگونه شضودات يا مكاشفات را همچون اجمـاع دخـولي (بـه فـرض
يافتن مصداقي براي اين نوع اجماعو مستند کنند؟
ممكن است بزرگاني خبرهايي را راج به عاشورا ذکر کرده باشند ،درحاليکه آن خبرها نيـز سـندي
ندارند چهبسا مستند اينگونه اخبار شضودات و مكاشفات آنضا باشند و آنان بدون آنكه بخواهند اين امـر
را افشا کنند ،تنضا خبر را نقل کرده باشند بزرگاني که بـه وثاقـت ،دقـت نظـر ،فرهيختگـي ،پارسـايي و
صدق شضرهاند ،بهندرت گاه اخباري ميدهند که در مناب موجود نيست چهبسا منشـأ نقـل آنضـا همـين
مكاشفات باشد و در واقـ آنضـا بـه راه شـضود و مكاشـفه اسـتناد جسـته و از راه ارتبـاط بـا حتـرات

معصومين به اين اخبار ويژه دست يافتهاند آنضا به شضود و مكاشفه استناد نميکنند تا هم خودشـان را
مصون دارند و از افشاي سرّ خود جلوگيري کنند و هم انانيتي برايشان درسـت نشـود و هـم انسـانهاي
شياد يا افرادي دعيفالنف

به مجرد خواب يا تخيلـي سـاختة نفـ  ،چنـين ادعاهـايي نكننـد در هـر

صورت ،ممكن است منشأ خبرهايي که سند تاريخي يا روايي ندارند و بزرگـاني اينچنـين آنضـا را نقـل
کردهاند ،راه شضود و مكاشفه باشد البته شضودها و مكاشفات ،گوناگونانـد :تشـر بـه محتـر يكـي از

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

همچون آيتاهلل آقانجفي قوچاني ،از زمرة آن راههاي شضودي و مكاشفه است يكي از نمونـههـايي کـه
ممكن است در اين زمينه ارائه شود ،اخبار از محل دفن حترت علياصغر اسـت گفتهانـد عـدهاي از
تركهاي ايراني به محتر آيتاهلل سيدحسـن کشـميري در کـربال مشـر شـدند و از وي دربـارة قبـر
حترت علياصغر پرسيدند ايشان ي

شب مضلت خواست سس

با توسـل بـه سـاحت مقـد

امـام

حسين پاسخ را دريافت کرد و روز بعد به آنضا پاسخ داد و پاسـخ ايـن بـود :حتـرت در پاسـخ ايـن
پرسش به او در خواب يا مكاشفه ميفرمايند :علياصغر روي سينهام يـا در کنـارم قـرار دارد و مـدفن او
سينة پدر يا کنار اوست (ر ك :صداقت ،بيتا ،ص 19-18و
بهرغم آنكه شضود در اين حوزه درخور توجه است ،اما براي تحقيق و پژوهش دربارة تاريخ عاشـورا و
رخدادهاي آن بدين منب نيازي نيست يا نياز چنداني نيست؛ و اگر مواردي باشد ،بسيار نادر اسـت منـاب و
اسناد تاريخي ،سيره ،روايات به قدر کافي و به اندازهاي موجودند که صـحت رودـههاي رايـج را تتـمين
ميکنند و ارتباط ما را با گذشته به گونهاي متقن برقرار ميسازند ذکر اين گزينه به عنوان منب دستکم براي
اين هد مضم است که اگر بزرگاني دربارة عاشورا نكتهاي گفتند و ما سندي در اختيار نداشتيم ،بهسادگي آن
را انكار نكنيم ،بلكه درصدد پژوهش برآييم و دستکم آن را محتمل بدانيم افزون بر آن ممكـن اسـت گـاه
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قتايايي در متون اخير ديده شود که قراين خارجي بر صحت آن گواهي ميدهند؛ از جمله آنكه نگاشـتهاند
که در روز عاشورا سه نفر آب ننوشيدند و سضمية خود را بـه بچـهها دادنـد و آنـان عبارتانـد از حتـرت
سيدالشضدا ،حترت عبا بنعلي و حترت زينب عظمت اين سه شخصيت و کماالت واالي انساني آنضا
بهويژه ايثارشان بر وقوع چنين حادثهاي و بلكه حوادثي مانند آن از سوي آنضا گواهي ميدهد بنابراين بـدون
استناد به منبعي قديمي ،از باب احتمال ميتوان با استناد به طبيعت قتيه و تمس

به ويژگيهاي اخالقي آن

حترات بهويژه فتيلتهايي چون ايثار و مردانگيشان ،چنين قتايايي را محتملالوقوع دانسته ،ذکر نمود
و .نقلهاي سينه به سينه

از جمله مضمترين مدارك و مناب عاشورا و حوادث آن ،نقلهاي سينهبهسينه اسـت کـه بسـياري از آنضـا
نانوشتهاند آنچه سينهبهسينه نقل شده و در مجال

گفته و شنيده ميشود ،خود منبعـي بـ

مضـم بـراي

اين نضتت سرنوشتساز است با نگاهي ژر و فراگير به ابعاد مسئله بهروشني ميتوان ادعـا کـرد کـه
بسنده کردن به آثار موجود و صرفاً استناد بدانضا سادهنگري و غفلت از ايـن منبـ عظـيم مردمـي اسـت
عاشورا حماسهاي است که در بستر تاريخ با خروش دائمي و غرش هموارة خود نقـل مجـال

بـوده و

براي مظلومان الگويي بيبديل فـراهم سـاخته اسـت بـراي پـژوهش دربـارة عاشـورا و رخـدادهاي آن
نميتوان از اين منب بزرگ غفلت ورزيد و الزم است اين بُعد عظيم معرفتي نيز مطمحنظـر قـرار گيـرد
آيتاهلل العظمي بضجت در در

فقه ميفرمودند :ابوحنيفه چند شاگرد داشته است؟ احتماالً آنضا چضار يـا

پنج نفر بودهاند اکنون معلوم است که فقه او چيست و فتواها و ديدگاههاي وي چيسـتند فقـه اهلبيـت

که امام صادق چضار هزار شاگرد داشته چگونه است؟ اگر حكمي از احكام فقضـي ميـان مـردم مسـلم
باشد ،اين امر نشاندهندة اين است که ايشان آن را از معصوم برگرفتهاند و اين شيوعْ دلبخـواهي نيسـت
همين گفتة ايشان دربارة مسلمات تاريخ عاشورا نيـز جريـان و سـريان دارد بسـياري از آنچـه در ميـان
مؤمنان  -بلكه ديگران  -درباره عاشورا شاي و رايج است ،مسلم و قطعي است؛ بهويژه با توجه بـه ايـن
نكته که امامان معصوم بر زنده نگه داشتن نضتت عاشورا و حفظ تاريخ و رويـدادهاي آن و عـزاداري و
الضامگيري از سرور و ساالر شضيدان اهتمام ويژهاي داشتند اين سيره ،يعني اهتمام بـه زنـده نگـه داشـتن
عاشورا را ميتوان در ميان گفتار و رفتار امامان بهروشني و با صراحت مشاهده کرد آيا با توجه بـه ايـن
سيره ميتوان از آنچه از تاريخ عاشورا در ميان مردم شاي و رايج است بهآسـاني گذشـت؟ آيـا ميتـوان
گفت :از عاشورا فقط گزارة «قتل الحسين »مسلم ،و بقيه نقلهـايي نـامعتبر و مرسـل اسـت؟ بـه نظـر

ميرسد اين گفته ناشي از بيتوجضي به ديگر ابعاد معرفتي و مناب معرفتبخش و جمود بر ظواهر اسـناد
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تاريخي است استناد به نقلهاي سينهبهسينه يكي از مضمترين مستندات در پژوهشهاي تـاريخي اسـت
شما ميتوانيد از اين راه ،دربارة تاريخ اقوام و ملل پژوهش کنيـد و بـه نتـايج بسـيار ارزشـمندي دسـت
يابيد نمونههاي بسياري براي اين اصل معرفتشناختي يا روششناختي ميتوان يافت گزارشهايي کـه

از عزاداريهاي شيعيان در تايلند موجود است ،بسيار درخـور توجـه اسـت چنـد قـرن پـيش مرحـوم
حاجشيخاحمد قمي در لبا تاجر از قم به منظـور تبليـب بـه آن منطقـه مـيرود و بـا نفـوذ در دربـار و
فعاليتهاي ارشادي تبليغي وي ،بسياري شيعه ميشوند هماکنون شيعيان آن ديار با همان شـعرهايي کـه
در عزاداريهاي چند قرن پيش در ايران به زبان فارسي متداول بوده ،عزاداري ميکنند شگفتآور اينكـه
اين عزاداري چندين قرن به همين شيوه ادامه داشته و همان اشعار فارسي در عزاداري خوانـده ميشـوند
و آشكار است که تايلنديها با زبان فارسي آشنايي ندارند اين رخداد نشاندهندة اين حقيقت اسـت کـه
نقل سينهبهسينه ،سندي نانوشته است که الزم است پژوهشگر بدان توجه کند و نـهتنضا در حـوزة تـاريخ
عاشورا ،بلكه در ديگر عرصهها نيز بايد مطمحنظر قرار گيرد
از جمله شواهدي که ادعاي مزبور را اثبات ميکند ،اين است که با مراجعـه بـه آثـار اصـحاب ائمـه
معصومين و زندگينامههاي آنضا درمييابيمکه بسياري از آنضا دربارة سيدالشـضدا و تـاريخ عاشـورا کتـاب
نوشتهاند نگاهي گذرا به عناوين کتابهاي اصحاب ائمه و راويان شيعه و حتي راويان و مورخـان سـني
حاکي از اين حقيقت انكارناپذير است که بسياري از آنضا به عاشورا و بهويژه به سيدالشضدا پرداختهانـد و
تحت عنوان مقتلالحسين ،مقاتل الطالبيين و مانند آنضا آثار بسـياري را فـراهم آوردهانـد و پـ

از عصـر

حتور و اصحاب ائمه ،شخصيتهاي برجستة شيعه اعم از مراج و محدثان ،در اينبـاره مقتلهـايي

نگاشتهاند؛ مانند شيخ صدوق (380قو ،شيخ مفيـد (336-413قو و سـس شـاگرد وي شـيخ ابـوجعفر
طوسي (385-460قو بدينسان ،بهرغم نگارش مقتل از سوي شيخ صدوق ،شاگرد وي شيخ مفيـد نيـز
مقتل نوشته است و همچنين شاگرد مفيد ،شيخ طوسي
بدينترتيب ،از روزگار شيخ طوسي تا عصر غيبت صغرا و از آن دوره تا عصر امام صـادق و امـام
باقر يقيناً و در عصر امام سجاد احتماالً مقتلهاي بسياري نگاشـته شـده اسـت (بـراي نمونـه ،ر ك:
طوسي ،بيتـا ،ص 88؛ صـدوق1406 ،ق ،ص 219-218و؛ مقتلهـايي کـه در واقـ اسـناد رخـدادهاي
عاشورا هستند که بهرغم مفقود شدن اصل آن کتابها ،مطالب و محتواي آنضا بعتاً سينهبهسينه به عصـر
ما منتقل شده است شايد يكي از علل از بين رفـتن بسـياري از آن مقتلهـا ايـن بـوده کـه آن وقـاي و
رخدادها براي عموم شيعيان ،چه رسد به خواص ،اعم از متكلمان ،مجتضدان ،فقيضان ،محدثان و مفسـران،
آشكار بوده است و در نتيجه بدانضا بيتوجضي کردهاند از اين گفته تعجب نكنيد از سويي ،اگر بزرگـاني
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چون عالمه مجلسي به جم آوري اصول و مناب اصلي فقه نميپرداختند و اين خطر را دف نميکردنـد،
چهبسا رابطة ما با مناب و مدارك اصلي فقه و بلكه عقايد قط شده بود از سويي ديگـر ،آنگـاه کـه بـه
قطعيات يا مسلمات فقه مراجعه و مدارك آنضا را بررسي ميکنيم ،برخـي يـا بسـياري از آنضـا مـدارك و
مستندات بسياري ندارند و سرّ آن اين است که به دليل مسلم يا يقيني بودن آن مـوارد ،حكمشـان بـراي
همگان روشن بوده است ازاينرو راويان دربارة اينگونه مسائل پرسش نميکردهاند
 .2-2-1نويسندگان مقتل سيدالشهدا

افزون بر علماي اهلسنت ،محدثان و مورخـان آنـان ،شـمار بسـياري از اصـحاب امامـان معصـوم و
راويان حديم دربارة حادثة عاشورا و چگونگي شضادت حترت سيدالشضدا کتاب نوشتهاند و آثـاري بـا
عنوان «مقتلالحسين» دارند پژوهش کامل در اينباره به درازا ميکشـد و فرصـت ديگـري ميطلبـد در
اينجا پيش از نگاهي گذرا به مقتلنويسان که نامشان در رجال آمده و قريب به اتفاق آنضـا شـيعه هسـتند،
تنضا به بيان اين نكته بسنده ميکنيم که بر اسا

اطالعاتي که از راه منـاب موجـود و مـدارك معتبـر بـه

دست ما رسيده ،از عصر امام باقر و امام صادق تا دورة شيخ الطائفه ابوجعفر طوسي که حـدود سـه
قرن است در ميان اصحاب ائمه و علماي برجستة شيعه ،تقريباً بيش از بيست مقتل دربارة شـضادت امـام
حسين به نگارش درآمده است و بسياري از آنضا را بزرگان از اصحاب ائمـه و نيـز محـدثان و فقضـاي

برجستهاي همچون شيخ صدوق ،شيخ مفيد ،شيخ طوسي ،جابربنيزيـد جعفـي ،محمدبناحمـدبنيحيي
ابنتمام و هشامبنمحمدبنسالب نگاشتهاند و اين غير از روايتهايي اسـت کـه در اينبـاره در گوشـه و
کنار مجام روايي از برجستگان اصحاب دربارة سيدالشضدا و شضادت آن حترت نگاشته شده اسـت
شيخ صدوق که از قدما شمرده ميشود ،مقتلي مفصل نگاشته که اکنون در دستر نيسـت؛ ولـي مقتلـي
مختصر دارد که در امالي آمده است (ر ك :صدوق ،1376 ،مجل  ،29ص  30و 31و حجم مقتل شيخ
مفيد در ارشاد بيش از صد صفحه است و هماکنون موجود و در دستر اسـت (ر ك :مفيـد1413 ،ق-
الف ،ج  ،2ص 332-210و همسان بودن عبارات مقتل مفيد با مقتل ابومخنف نـهتنضا از اعتبـار کـار وي
نميکاهد ،بلكه به آن متن ،اتقاني دوچندان ميبخشد بدينسان ،اين ادعـا کـه مقتـل مفيـد همـان مقتـل
ابومخنف است و شيخ مفيد همه يا بيشتر مطالب را از وي اقتبا کرده است ،حتي در صـورت درسـتي
آن ،نقصي بر مقتل مفيد نيست اينگونه تصنيف ،شيوهاي رايج در نگارش ميان قدما و متأخران حتـي در
قلمرو دانشهاي عقلي بوده است بنا بـه فـرض مزبـور ،در واقـ شـيخ مفيـد مسـئوليت اسـتناد اخبـار
ابومخنف را ميپذيرد و شخصيتي همچون او آن اخبار را تأييد ميکند
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به هر روي ،عالوه بر کتابهاي پيشگفته ،چهبسا کتابهاي ديگري بودهاند که حتـي نـام آنضـا نيـز
باقي نمانده و در گذر زمان از دست رفتهاند گفتني است روش يا سيرة راويان احاديم اين بوده که هـر
شيخي کتابهاي خود و بلكه کتابهاي ديگران را که داراي اجـازه بـوده ،بـراي شـاگردانش قرائـت و
حتي احياناً امال ميکرده است و يا شاگرد براي استاد ميخوانده و نسخة خـود را بـا نسـخة او تصـحيح
ميکرده است و هكذا کساني که مقتلالحسين نگاشتهاند يا از شيخ خود کتاب مقتلي را دربارة حتـرت
روايت کردهاند ،معموالً آن کتاب را همراه با ديگر کتابهاي خود و به شاگردان منتقل کرده ،براي آنضـا
قرائت ميکردهاند و آنضا نيز براي شاگردان خود؛ و به همين شيوه سنت قرائت و حتي امـال تـا قرنهـاي
متمادي جريان داشته است بنابراين در ميان آثار راويان ،مقتلالحسين نيز از اين ويژگي بضرهمند بـوده ،و
دست به دست ميان آنضا ميگشته است در عين حال که شيخ طوسي کتابهاي استاد خود ،شـيخ مفيـد،
را روايت کرده و شيخ مفيد کتابهاي خود از جمله مقتلالحسين را ،آنچنانکـه شـيخ طوسـي تصـريح

ميکند ،براي وي قرائت کرده است (ر ك :خـوئي1409 ،ق ،ج  ،17ص 207-206و ،بـاز شـيخ طوسـي
کتابي مستقل نگاشته است همچنين بهرغم آنكه شيخ صدوق براي شاگرد خود شـيخ مفيـد ،کتابهـا و
آثارش از جمله مقتلالحسين را قرائت کرده ،و شيخ مفيد ،مقتل شيخ صدوق را روايـت ميکنـد ،خـود
شيخ مفيد داراي مقتلي ديگر دربارة نضتت عاشوراست الزم است به اين نكتة بسيار مضـم توجـه کنـيم
که اين سه تن ،اعلم مراج عصر خود بهشمار ميرفتهاند بر اسـا

گفتـة آيـتاهلل سيدموسـي شـبيري

زنجاني« 6،در ميان فقضاي آن عصر ،کساني که به عنوان قدماي صاحب جوامـ فقضـي شـناخته شـدهاند،

اعلم فقضاي آن عصر بودهاند» و شگفت آنكه بسياري از آنضـا ماننـد شـيخ طوسـي ،شـيخ مفيـد و شـيخ
صدوق هم مقتل نوشتهاند و هم مقتل نگاشتة استاد را مشافضتاً از او روايت کردهاند؛ اعـم از اينكـه اسـتاد
قرائت نموده و آنضا استماع کرده باشند و يا بالعك

ازاينروي نقلها و نوشتارهاي آنان به لحاظ اعتبـار

تاريخي ،ارزش معرفتي ويژهاي دارد
بههرروي اکنون نگاهي گذرا خواهيم داشت به شماري از مقتلنويسان که نام آنضا در رجـال آمـده و
قريب به اتفاق آنضا شيعه هستند (از عصر امامان معصوم تا دورة شيخ طوسي که حدود سه قـرن اسـتو
و توديح بسيار کوتاهي دربارة هري

ارائه ميکنيم

 .1محمدبناحمدبنيحيي اشععري وي از مشايخي است که روايات بسياري نقل کرده است از جمله

آثار وي ،کتاب مقتلالحسين اسـت وي از اصـحاب ابيالحسـن ،شخصـيتي برجسـته بـا روايـات
پرشمار است (ر ك :خوئي1409 ،ق ،ج  ،15ص 50-44و؛
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 .2جابربنيزيععد جعفععي وي از اصــحاب برجســتة امــام محمــدباقر و امــام صــادق اســت او از
برجستگاني است که در اسناد کامل الزيارات قرار گرفته و داراي کتاب مقتلالحسين نيـز هسـت (ر ك:
همان ،ج  ،4ص 27-17و؛

 .3اصبغبننباته وي که نامش ثابت بوده ،از خواص اميرالمؤمنين و امام مجتبي بـوده اسـت او را

به دليل نگارش کتاب مقتلالحسين و عضدنامة حترت اميرالمؤمنين به مالـ

اشـتر ،از جملـة نخسـتين

مصنفان شيعه شمردهاند او مقتل امام حسين و شـضادت آن حتـرت را در کتـاب خـود ،مقتلالحسـين

روايت کرده و نوشته است« :روي الدوري عنه ايتاً مقتل الحسينبنعلي( »همان ،ج  ،3ص 220؛ نيـز
ر ك :طوسي ،بيتا ،ص 89و؛

 .4هشامبنمحمدبنالسائب وي از علما و دانشمندان برجسـته اسـت کـه در محتـر امـام صـادق

محترم بوده است« :کان يقرّبه ويدنيه ويبسطه» (خوئي1409 ،ق ،ج  ،19ص 308و او کتابهاي بسـياري
نگاشته است که از جملة آنضا مقتلالحسين است (ر ك :همان ،ج  ،18ص 30و؛
 .5محمدبنيحيي العطعار نجاشي در وصف وي چنين نگاشته است« :شيخ اصـحابنا فـي زمانـه ،ثقة ،
عين ،کثير الحديم» (همان ،ج  ،19ص 33و؛ توصيفي که حـاکي از جايگـاه واالي وي در ميـان علمـاي
شيعه است وي کتابهاي پرشماري دارد که از جملة آنضـا مقتلالحسـين اسـت (ر ك :همـانو سـس
نجاشي در ادامه ميافزايد که گروهي از اصحاب از طريق فرزندش احمد از کتابهاي او براي من خبـر
دادهاند (ر ك :همانو نام او در سلسله اسناد کامل الزيارات نيز آمده است؛

 .6نصربنمزاحم نام وي در سند کامل الزيارات آمده است نجاشي وي را از اصـحاب امـام بـاقر

برشمرده ،ولي آيتاهلل خوئي او را پسينتر ميداند (ر ك :همـان ،ج  ،19ص 146-143و بـههرروي وي

کتابهاي بسياري نگاشته که از جملة آنضا مقتلالحسين است

 .7لوط بنيحيي ،ابومخنف او را از اصحاب امام صادق شـمردهاند (ر ك :همـان ،ج  ،14ص

139-136و مقتل او دربارة سيدالشضداء شضره است و بسياري از مقتل او بضرهبرداري کردهاند؛
 .8عمارةبنزيد همداني ابنغتايري اظضار کرده که وي گمنام است و تنضا کسي که اين نسب را مشخ
ساخته ،عبداهللبنمحمد بلوي مصري است جز او کسي اين شخ

را نميشناسد در هر صورت از جمله

کتابهايي که به وي نسبت داده شده مقتلالحسين است (ر ك :همان ،ج  ،12ص 275-274و؛
 .9عليبنمحمد مدائني شيخ طوسي وي را سني دانسته و دربارة او ميگويـد کـه کتابهـاي نيكـوي
بسياري در سيره نگاشته که از جملة آنضا مقتلالحسين است (ر ك :همان ،ج  ،12ص 176و

تحليلي بر مباني معرفتشناختي مطالعة نضتت عاشورا 119 

 .10عبداهللبنمحمدبنأبيالدنيا شيخ طوسي دربارة او چنين نگاشته که وي عامي اسـت و کتابهـايي
دارد که از جملة آنضا مقتلالحسين است وي در سال  181قمري از دنيا رفته است (ر ك :همـان ،ج ،10
ص 304و؛
 .11عبدالعزيزبنيحييبناحمدبنعيسععي الجلععودي وي کــه در ســال  330وفــات کــرده ،دربــارة

سيدالشضداء دو کتاب دارد به نامهاي ذکر الحسين و مقتلالحسين (ر ك :همان ،ج  ،10ص 43-39و؛

 .12سُلمةبنخطاب براوستاني وي در سند کامل الزيارات واق شده و محمدبناحمدبنيحيي که از
اصحاب اجماع است از وي روايت کـرده اسـت وي نيـز مقتلالحسـين نگاشـته اسـت (ر ك :همـان،
ج  ،8ص 206-203و

 .13ابراهيم ثقفي او که نام کاملش ابراهيمبن محمدبن سعيدبن هاللبن عاصمبن سعدبن مسعود ثقفـي
است ،از نوادگان سعد ثقفي عموي مختـار اسـت وي کتابهـاي بسـياري نگاشـته کـه از جملـة آنضـا
مقتلالحسين است ابراهيم در سال 283ق درگذشته است (ر ك :همان ،ج  ،1ص 282-278و؛
 .14ابراهيمبناسحاق االحمر = النهاوندي او نيز مقتلالحسين نگاشته و طريق شـيخ بـه مقتـل وي
صحيح است (ر ك :همان ،ج  ،1ص 207-204و؛
 .15محمدبنعليبنحمزهبنحسعععنبنعبيداهللبنالعباسبنعلي اميرالمعععيمنين وي از دو امـــام،

حترت امام هادي و حترت امام حسـن عسـكري ،روايـت نقـل کـرده اسـت و از اصـحاب آن
حترات بوده است در حديم برجسته است و نهتنضا به وثاقت ،بلكه به صفاتي بسيار واال ماننـد «عـينٌ
في الحديم» و «صحيح في االعتقاد» توصيف شده است کتـابي دربـارة مقاتـل الطـالبيين نگاشـته (ر ك:
نجاشي ،بيتا ،ص 345؛ خوئي1409 ،ق ،ج  ،16ص 327-326و که آشكار اسـت کـه مقتلالحسـين و
نضتت عاشورا را نيز دربر دارد؛
 .16محمدبنزكريابندينار وي که از وجوه اصحاب است ،در سال 298ق در بصره درگذشته اسـت
او کتابهاي متعددي از جمله مقتلالحسين نگاشته است (ر ك :خوئي1409 ،ق ،ج  ،16ص 87و؛
 .17محمدبنعليبنالفضلبنتمام الدهقان وي از مشايخ صـدوق بـوده ،طريـق شـيخ بـه وي
صحيح است او کثيرالروايه بوده ،از جمله کتابهاي وي مقتلالحسين است (ر ك :همـان ،ج ،16
ص 337-336و؛
 .18شيخ صدوق شيخ صدوق بيش از سيصد کتاب دارد که شـيخ طوسـي از جملـة ايـن کتابهـا را
مقتلالحسين برميشمارد (ر ك :همان ،ج  ،16ص 320و و البته خـود صـدوق در برخـي از مصـنفاتش
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بدان کتاب ارجاع داده است (ر ك :صدوق ،1362 ،ص 68؛ همو ،بيتـا ،ص 388؛ همـو1413 ،ق ،ج ،2
ص 598و گرچه آن مقتل اکنون موجود و در دستر
(ر ك :صدوق ،1376 ،مجل

نيست ،مقتل مختصر وي در امالي موجود اسـت

31-29و

 .19شيخ مفيد شيخ مفيد (336-413قو که پرآوازهترين مـتكلم و مرجـ شـيعه در آغـاز غيبـت
کبراست ،داراي مقتل است مقتل وي که بيش از صد صفحه حجم دارد ،در کتاب ارشاد ،هماکنون

ذيل احوال سيدالشضدا موجود است (ر ك :مفيد1413 ،ق  -الف ،ج  ،2ص 332-210و و فراوان

مورد مراجعه قرار ميگيرد و اين افزون بر زيارتهاي مشتمل بر مقتـل اسـت کـه در کتـاب مـزار
روايت کرده است
 .20شيخ طوسي ابوجعفر محمدبنحسن طوسي که بهراستي شيخ الطائفه اسـت ،کتابهـاي بسـياري
در حــوزة فقــه ،اصــول ،کــالم ،حــديم ،تفســير و رجــال دارد از جملــه کتابهــايي کــه وي نگاشــته،
مقتلالحسينبنعلي است (ر ك :طوسي ،بيتا ،ج  ،15ص 244و
تا اينجا نام بزرگاني را برشمرديم که همة آنضـا ،جـز مفيـد و محمـدبنعليبنحمزه ،کتـابي مسـتقل
دربارة مقتل و نضتـت سيدالشـضدا نگاشـتهاند در ايـن دوره ميتـوان کتابهـاي ديگـري را بـا عنـوان
مقاتلالطالبيين يا عناوين مشابه يافت که در فصل يـا فصـلهايي از آن کتـب بـه ايـن مسـئلة مضـم نيـز
پرداختهاند و بخش درخور توجضي از يكي از کتابهايشان را بدان اختصاص دادهاند
از فضرستي که با نگاهي گذرا مرور کرديم ،بدين نتيجه دست مييـابيم کـه اهتمـام اصـحاب امامـان
معصوم و نيز علماي عصر غيبت صغرا و آغاز غيبت کبرا به نگارش مقتلالحسين ،اهميت اين مسـئله را
نزد آن بزرگواران و حترات معصوم که در واق تشويقکننده به زنده نگاه داشتن ياد حسـين و نضتـت
سيدالشضدا بودهاند نشان ميدهد آن کتابها و آن نقلها پشتوانهاي است براي امت شيعه در اسـتناد آنضـا
به حوادث و رخدادهاي عاشورا چگونه هنوز پ

از چند قرن ،تعليمات و گزارشهاي حاجشـيخاحمد

قمي بدون تغيير مستند تايلنديهاست ،اما کتابها ،آثار و تعليمات اين همـه از اصـحاب ائمـه ،مراجـ
تقليد ،محدثان و مفسران شيعه نميتواند مستند نقلهاي سينهبهسينة شيعيان جضان باشد اکنون بهودـو
ميبينيم هر کجا شيعهاي ميرود ،فرهن

عاشورا و گنجينهاي از حوادث آن را با خود به ارمغـان ميبـرد

و در آنجا به وديعت ميگذارد؛ حتي در دورترين نقاط کرة زمين
 .3-2-1اهل سنت و مقتل نويسي

افزون بر اماميه ،گروه بسياري از علما ،محـدثان و مورخـان اهلسـنت و نيـز شـيعيان غيراماميـه دربـارة
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سيدالشضدا و رخدادهاي نضتت عاشورا کتـاب نوشـتهاند؛ شخصـيتهاي معروفـي همچـون واقـدي
(متوفاي 207قو ،ابنسعد (متوفاي 230قو ،احمدبنحنبل (متوفـاي 241قو ،ابنقتيبـه دينـوري (متوفـاي
276قو ،بالذري (متوفاي 279قو ،و دهها تن ديگر آنـان از همـان قـرن دوم و سـوم هجـري تـا عصـر
حادر مقتلهاي بسياري را به نحو مستقل يا در دمن کتابي نگاشتهاند که حتـي شـمارش آنضـا نيازمنـد
مجالي موس است (در اينباره ،بنگريد به کتابهاي مصنفات مانند ابننديم ،بيتاو گفتنـي اسـت بيشـتر
نوشتههاي آنضا مورد توجه و بلكه پذيرش همگان ،حتي اماميه قرار گرفته است
 .4-2-1رخدادهاي عاشورا در مجامع روايي

با نگاهي گذرا به مناب روايي بهويژه کاملالزيارات ابنقولويه ،مزار شيخ مفيد ميتوان در ميـان روايـات
و زيارات ذکرشده ،سندهاي انبوهي را براي رودههاي رايج يافت که بخـش قابـل تـوجضي از آنضـا بـه
معنايي که در فقه کاربرد داشته ،معتبر و صحيحاند
افزون بر آن ،با کاوشي گستردهتر و ژر تر حتي در قلمرو آثار ،کتابهـا و روايـات فقضـي ميتـوان
مستند رودههايي حسا

را يافت براي نمونه« ،مسئلة تشنگي» از بحم استحباب ياد تشنگي حتـرت

سيدالشضداء هنگام نوشيدن آب و رواياتِ ناظر بـه ايـن مسـئله ،قابـل اسـتخراج اسـت (ر ك :کلينـي،
1429ق ،ج  ،12ص 658؛ حرعــاملي1409 ،ق ،ج  ،25ص 272؛ ابنقولويــه1398 ،ق ،ص 107-106؛
نجفي ،1369 ،ج  ،36ص 508-507و اين امر محور پژوهشي ديگر در باب عاشوراپژوهشي اسـت کـه
اميدواريم به نحو کامل انجام پذيرد و در اختيار پژوهشگران و ديگر شيفتگان نضتت عاشورا قرار گيرد
نتيجهگيري

پرداختن به رويدادهاي نضتت عاشورا از آن جضت که به وقـوع پيوسـته و سـس
مبتني بر اصولي معرفتشناختي و مبانياي روششناختي اسـت کـه بـدون مشـخ
تعليل آنضا ،پژوهشْ ناق

تحليـل آن حـوادث،
سـاختن ،تبيـين و

بـوده ،چهبسـا بـه سـوءفضمها ،برداشـتها و اشـتباهاتي خطرنـاك بينجامـد

ازآنجاکه عمده مستندات و مدركهاي رويدادهاي نضتت عاشورا ادلهاي نقلي است ،اصـول و قواعـدي
که بر معرفتشناسي دليـل نقلـي حكفرماسـت و در آن جريـان دارد ،شـامل ايـن حـوزه نيـز ميشـود
ازاينروي در اينجا تنضا نگاهي گذرا به آن اصول افكنديم
مباحم معرفتشناختي بسياري دربارة دليل نقلي ،بهويژه دربارة خبر واحد قابل طر اسـت در ايـن
نوشتار با نگاهي گذرا به مضمترين آن مباحم ،ابتدا حقيقت و تعريف دليل نقلـي را تبيـين کـرده ،از پـي
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آن ،ابتنا يا عدم ابتناي اعتبار آن را بر استنتاج مورد پژوهش و ارزيـابي قـرار داديـم پـ

از بيـان درجـة

معرفتي ادلة نقلي ،عمده شرايط اعتبار آنضا را بيان کرده ،بدين نتيجه دست يافتيم که دليـل نقلـي يـا خبـر
مستند به اجتضاد ،استنباط و حد
مستند به ح

يا نزدي

به ح

يا خبر مستند به روشهاي غيرمتعار ْ معتبر نيست و صـرفاً گـواهي
معتبر است

با تأکيد بر اينكه دليل نقلي انتقالدهندة معرفت است ،منشأ اعتبار دليل نقلي را عمومـاً و خبـر واحـد
را بخصوص بررسي کرده ،بدين نتيجه رهنمون شديم که منشأ اعتبار خبر واحد و ديگر امارات عقاليـي
امري دروني و به لحاظ بناي عقالست از منظر عقال ،ميان قط و اينگونه امارات از اين جضت تمـايزي
نيست بهرغم آنكه الزم است اين منب به مناب اوليهاي همچون حوا

ظاهري مستند باشـد ،اعتبـار آن

در عرض يقين يا قط است و نه در طول آن عقـال چنانکـه قطـ را معتبـر و معرفـتبخـش بهشـمار
ميآورند ،امارات عقاليي نظير خبر واحد و ظواهر الفاظ را نيز معتبر ميدانند
به نظر ميرسد در تاريخ ،لغت ،ادبيات ،جغرافيا و ديگر دانشهايي کـه روش تـاريخي و دليـل
نقلي در آنضا جريان دارد و پژوهش در آنضا با اين شيوه رواست ،خبرهـاي واحـد در صـورتي کـه
وثاقت راويان و مخبران احراز شود ،علم متعار

يا اطمينان افاده ميکننـد؛ امـا اگـر دروغگـويي و

کاذب بودن آنضا احراز شود ،هيچ درجهاي از معرفت به ما نميدهند؛ تنضا ش

خواهيم کرد و گـاه

اطمينان به عـدم رخـداد محتـواي خبـر آنضـا در صـورتي کـه راويـان و مخبـران مجضـول بـوده،
راستگويي و وثاقت يا دروغگويي آنضا احراز نشود ،خبرهاي آنضا ظني اسـت و بـه خـودي خـود
معرفتي ظني  -هرچند دعيف  -به ما ميدهند
بدينترتيب ،پ

از ارائة دورنمايي دربارة قواعد و اصول معرفتشناختي حاکم بر دليل نقلي ،مسـئلة

مناب و مدارك نضتت عاشورا و رويدادهاي آن را بررسي کرديم؛ مسئلهاي که در ميان مباحـم بنيـاديني
که دربارة نضتت عاشورا به لحاظ روششناختي و معرفتشناختي قابل طر و بحـم اسـت ،مضمتـرين
آنضاست مناب و مدارك رويدادهاي عاشورا به اسناد تـاريخي منحصـر نيسـت ،بلكـه افـزون بـر اسـناد
تاريخي ميتوان در عرصههايي ديگر به منابعي متقن دست يافت کـه همـة ايـن منـاب ميتواننـد زمينـة
تقويت باورهاي ديني ما را فراهم سازند و به نوعي در علم کالم زمينهساز تقويت باورهـاي و اعتقـادات،
ي

حادثة تاريخي است تاريخ عاشورا و رخدادهاي آن را نبايد در آثـار تـاريخي موجـود و باقيمانـده

منحصر دانست؛ بلكه افـزون بـر آثـار موجـود و نابودنشـدة در دسـتر  ،منـاب بسـياري بـراي اثبـات
رويدادهاي عاشورا وجود دارند که به شمارش و استقراي آنضا پرداختيم
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