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ها و رویشردهای متفاوتی ارائه شده اسر. گاه از رویشرد معرفر اعتقادی نیز دیدگاه
ه گرایی ششل گرفتمبناگروی و انسجا  ۀشود که از دو نظریگرایانه اسختفاده میدرون

 ۀشود که خود متششل از سه نظریه بهره برده میگرایاناسر و گاه نیز از رویشرد برون
 ۀلفؤی اسخر. در این نوشتار به تبیین معلّ  ۀگرایی مسختقیم و نظریگرایی، واقعوثاقر

 گرایی همراهی گردید. نیز با رویشرد وثاقر ،و در نهایر هتوجیه پرداخته شد
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 . مقدمه1

زاره و گ ۀفاعل شناسا و گزاره، رابط ۀدر هر معرفر نقلی کالمی سه ارتباط وجود دارد: رابط
ناسی شتوان در اصطالح معرفرفاعل شناسا و واقعیر. از این سه رابطه می ۀواقعیر، رابط

 معرفتی از گزاره اعتقادیکه د کرتوان ادعا های باور، صدق و توجیه نا  برد. زمانی میبا نا 
دسر آمده اسر که هر یک از این سه جهر بدون اششال باشند در صورتی  برای انسان به
عملیات ایجاد معرفر با مشخخشل  ،اور یا صخخدق و یا توجیه خللی رخ دهدکه در مؤلفه ب

ر چه راستی ده شخده اسر. در این مقاله سعی بر پرداختن به مؤلفۀ توجیه اسر. ب روروبه
ی سازه اسر  در موجهموّج  ایفاعل شناسا در پذیرفتن گزاره کرد که توان ادعاصورت می

به دو  سرنصباید پی گرفته شود  برای تبیین این امر  ایشیوهروش و دی چه اعتقا ایگزاره
ه که به تفایل بنآ، بینقلی هم به اجمال اشاره خواهد شد دیگر معرفر و شناخرع  ۀمؤلف

 ن زمینه پرداخته شود. ایها در دیدگاه

 . باور2

-83: 2085شمس، ن معطوف به باور ۀهمچون نظری های مصتلفیدر تبیین چیسختی باور، دیدگاه

 انگارانه حذف ۀو نظری (04: 2085شخخمس، نگرایی رفتار ۀ، نظریخ(224-235: 2082موزر، مولخدر و تروت،  ا03
، نصسرمطرح شخده اسخر. مطابق دیدگاه  (224-235: 2082موزر، مولدر و تروت،  ا03-04: 2085شخمس، ن

که باورنده آن را ای گونهبه ،شوداسخر که در شصص ایجاد می باور حالر نهنی خاصخی
دیدگاه دو ، باور  بنخابر. (224-235: 2082موزر، مولخدر و تروت،  ا03-83: 2085شخخمس، ن کنخدتاخخدیق می

شخمس، ن زنداز او سر می ایاز اسختعداد در باورنده اسخر که بر اساس آن رفتار ویژه ایگونه

دیدگاه سخخو  نیز باور از جمله امور وهمی و  بنابر. (224-235: 2082موزر، مولدر و تروت،  ا02-05: 2085
-04: 2085شمس، ن نه باور و حاالت نهنی اندپنداری اسرا آنچه وجود دارد فرایندهای مغزی

مؤلفه های دو  و سو  در . به جهر انتقادات وارد بر دیدگاه(224-235: 2082موزر، مولدر و تروت،  ا03
 معطوف به باور( اقبال بیشتری نشان داده شده اسر.  ۀننظری نصسرباور، به دیدگاه 

 . صدق3

ر شده اسر. به واقع در برابارائه های مصتلفی در تبیین مالف صخدق یک گزاره نیز دیدگاه
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های متفاوتی بروز نموده اسر و هر یک های اعتقادی دیدگاهپرسش از چرایی صدق گزاره
 هاییهراه حلی بخه تبیین این مؤلفه بپردازند. در این زمینه نظری ارائخۀبخا  انخد تخاتالش کرده

گرایانه عمل ۀ، نظری1 (205-254: 2082ا موزر، مولدر و تروت، 238-235: 2085شمس، ن تطابق ۀهمچون: نظری
 ۀو نظریخ (208: 2082ا موزر، مولخدر و تروت، 220-228: 2085ا شخخمس، 222-220: 2085زاده، ا حسخخین2080عبخاسخخی، ن

. مفاد نظریه تطابق این اسر که اگر گزاره اندمطرح شده 2(83-30: 2080عباسی، نگرایانه انسجا 
قضیه صادق اسر در غیر این  ،به همان نحوی باشخد که واقعیر به همان صخورت اسخر

قضیه کانب خواهد بود. این نظریه سه رکن اساسی دارد: الف( واقعیر خارج از  ،تصور
ج( نسبر تطابق. زمانی که میان رکن الف و ب نسبر  و هرازب( حامل صخدق و گ اگزاره

ا موزر، 238-235: 2085شمس، ن دهدکذب رخ می گرنهآید ووجود میه صدق ب ،تطابق برقرار باشد

های مصتلف و قرائخر هخاگرایی نیز هر چنخد رویشرددر عمخل 3.(205-254: 2082مولخدر و تروت، 
ولی در عین حال در تفسخیر صخدق گزاره به سخودمندی اشتراف دارند. مطابق  ،وجود دارد

صادق ، بصش و ارضا کننده باشددر مقا  عمل سخودمند، رضخایر اینظر آنها اگر قضخیه
: 2085ا شخخمس، 222-220: 2085زاده، ا حسخین2080عباسخخی، ن هد بوداگر جز این باشخخد کانب خوا اسخخر و

گرایی نیز صخخدق گزاره و قضخخیه در انسخخجا  ۀ. مطابق نظری(208: 2082ا موزر، مولدر و تروت، 228-220
باورها همسو دیگر  باای زارههر اندازه گ اهای بشخر اسرباوردیگر  گرو هماهنگی آن با

: 2082ا موزر، مولدر و تروت، 253-220: 2085زاده، ا حسین2080عباسخی، ن باشخد به همان میزان نیز صادق اسر
 (.  220-223: 2085ا شمس، 205-204

 . توجیه4

یانه. گراگرایانه و برون درون هایهدر تبیین مؤلفۀ توجیه دو رویشرد عمده وجود دارد: نظری
تا با  دکرباورها معطوف  برخی از اندیشمندان در این حوزه معتقدند باید نظر خود را به دایر

ه داد. ها ارائقبولی در توجیه گزارهۀ قابل یخافتن خاخخوصخخیتی در خود بخاورهخا بتوان نظری
شود. در مقابل برخی دیگر اطالق می «گراییدرون» هاهاصخطالح به این گروه از نظری در

                                                        
 .2080ا عباسی، 2081ا مروارید، 285-282 :2003ا معلمی، 235-02: 2085زاده، حسین .1

 .220-223: 2085ا شمس، 204-205: 2082ا موزر، مولدر و تروت، 253-220: 2085زاده، حسین. 2

ا عبخاسخخی، 2081ا مرواریخد، 285-282: 2003ا معلمی، 235-02: 2085زاده، حسخخین. همچنین نخک: 3
2080. 
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درصددند تا با استفاده از امور خارج از باورها راهی برای توجیه باور بیابند که در اصطالح 
ا 223-241: 2085زاده، ا حسخخین232-210: 2082موزر، مولدر و تروت، ن شخخودگفته می «گراییبرون»بخه آنهخا 

 .  (2080 لرر، 

 گرایانه درون یهاه. نظری4.1

ی و ای: مبناگرکردتوان به دو نظریه مشخخهور اشخخاره گرایخانه میدرون هخایهاز میخان نظریخ
 گرایی. انسجا 

 یای. نظریه مبناگر4.1.1

 پایه و غیر پایه ها را به دو قسخخمع گرایانه اسخخر که گزارهدرون هایهاز جمله نظری اییگرمبنا
ای دیگری ههای غیر پایه، قضایایی هستند که در توجیه نیازمند گزارهکند. گزارهتقسیم می

در توجیه خود مسخختند به  «جود داردپشخخر خط تلفن کسخخی و» ۀبرای مثال، گزار ،هسخختند
های غیر پایه . در این صخخورت قضخخیه اول از جمله گزاره«زند اسخخرتلفن زنگ می» گزاره

کید و تهای پایه نظریه بر وجود گزاره این پایه اسر. در ۀاسخر ولی قضخیه دو  گزار شیه تأ
مند به ها، خود نیازبرای برخی گزاره ایگری و پشتوانهتوجیهکه افزون بر این نقش  شودمی

اسر و  ستندم به منبع حس ،دو  ۀگزار گفته،پیشگزاره دیگری نیستند. برای مثال، در مثال 
 نیازی به گزاره دیگر در توجیه ندارد. 

کید دارند مبنخاگرایخان بر این های توجیه خود محتاج گزاره های غیر پایه درکه گزاره تخأ
ها یا هبلشه این گزار اهای پایه در توجیه خود به گزاره دیگری نیاز ندارندولی گزاره اند،پخایه

تماد عکنند و یا از منابع قابل اخودموجه هستند و یا از تجارب غیر باوری کسب توجیه می
ا موزر، مولدر و تروت، 283-222: 2085زاده، ا حسین204-252: 2085شخمس، ن آورنددسخر مییک باور توجیه به

 .  (2080ا لرر، 212-231: 2082
شخخده ای نهباور پایه اشخخارهای ویژگی هشخخود در این تقریر بطور که مالحظه میهمان

رو، این از و ولی برخی مبناگرایان افراطی معتقدند باور پایه باید صرفا  یقینی باشد ،اسخر
ی، . در مقابل این نگرش افراطقرار گیردهای دیگر توانخد مبنای توجیه گزارهیقینی نمی غیر

بلشه  ،دنشباورهای پایه خطاناپذیر با که معتقد اسخر الز  نیسر دارددیدگاه معتدلی قرار 
 .  (220: 2085زاده، ا حسین210: 2082موزر، مولدر و تروت، ن دند باشنتوانحتی خطاپذیر نیز می
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 اتقسخیم باور به پایه و غیر پایه برای رهایی از دور و تسلسل اسر ،مبناگرایانبه اعتقاد 
گرفتار  لناچار در دا  دور یا تسلس کار گرفته نشخود بههزیرا در صخورتی که چنین ترفندی ب

ده دسر آور به «ب» ۀ، توجیه خود را از گزار«الف» ۀخواهیم شد. فرض کنید باور به قضی
چرا پذیرفته شد  در جواب یا  «ب» ۀا قضیبود خواهد «ب» ۀال از توجیه گزارؤباشخد. س

. «الف» ۀو یا باید گفر به جهر قضی ایماین باور را پذیرفته«ج»باید گفر به جهر قضیه 
چرا «ج»در صورت دو  باز سؤال این اسر که گزاره  ،دهدصخورت دو  که دور رخ میدر 

 گر این گزاره باشد که سؤال از چرایی بازباشد که توجیه ریموجه اسر  یا باید قضیه دیگ
توجیه را یشی از  أتسلسل پیش خواهد آمد و یا باید منشرو، این هم قطع نصواهد شخد و از

ها در نهایر در جایی به هدهد و یا باید پذیرفر گزاردانسر که دور رخ می پیشهای گزاره
رسخخند که خودموجه اسخخر و نیازی به توجیه ندارد. در این صخخورت سخخؤال از می ایگزاره

و  ها را به پایهچرایی توجیه قطع خواهد شخد. پس برای رهایی از تسخلسل و دور باید گزاره
 .  (225-242: 2082ا موزر، مولدر و تروت، 218-212: 2085زاده، ا حسین250-253: 2085شمس، نکرد غیر پایه تقسیم 

رفی دارد و مع نیاز یشی از نقدهای وارد بر مبناگروی این اسر که گزاره بدیهی به معیار
 بودنش اسر. در این نقد تشیه بربودن آن خالف پایه و بدیهی  معیار و اسختدالل به بدیهی

های غیر پایه و نظری توجیه خود را از باورهای پایه و این نشته اسخخر که در مبناگروی باور
بروز بحث از  سخؤال این اسر که در صورت ،آورند. در این صخورتدسخر می بدیهی به

و  ددسخخر یازی  آیا باید به اسخختدالل کرد یه چه بایدهای پابودن این گزاره مالف بخدیهی
و بداهر آن را اثبات کرد یا نه  در صورت اول،  ارائه دادبودن آن گزاره  معیاری برای بدیهی

 زیرا سبب گرایش به تقسیم باور به پایه و غیر پایه ارودبودن آن زیر سخؤال می بدیهی پایه و
یار بودن و ارائه مع حال اگر برای بدیهی ،گزاره اسر ی در توجیهیخاتمه دادن به سؤال از چرا

 در صورت دو  نیز چون خواهد بود. های پایه هم استدالل شود نقَ غرضبداهر گزاره
ده، زاحسخخینن آیدوجود نمیهپس در نفس جز  به بدیهی ب ،جواب مانده اسخخرپرسخخش بی این

 . (42: 2020ا طوسی، 282-280: 2085
پایه توجیه  ۀپایه و غیر پایه گذشر که قضی ۀدر جواب این نقد باید گفر در تعریف گزار

بلشه به منابع توجیه یا تجارب غیر باوری  ،آورددسر نمی دیگر به ۀخود را از گزاره و قضی
پایه نقَ غرض و خالف  ۀمالف و معیار برای گزار ۀدر این صخورت ارائ ،هسختندمسختند 

اسخخر  پایه نیازمند ۀغیر پایه در توجیه به گزار ۀزیرا فرض این بود که گزار افرض نیسخخر



مه 
صلنا

و ف
د

ت
ل بی

م اه
ک 

 
ماره

ش
 ۲  ،

ان 
مست

و ز
ییز 

پا
 

49
31

  

 

 

475 

حال یا بدین جهر که  ،دیگر نیسخخر ۀپایه که در توجیه خود نیازمند گزار ۀخالف گزار هب
 ۀکند و یا از تجارب غیر باوری. به هر حال توجیه گزارتوجیه خود را از منابع باور کسب می

های پایه توان مالف برای گزارهمعیار می ۀسر و به همین میزان از ارائپایه مستند به باور نی
 بخدیهی و پایه به نظری و غیر پایه تبدیل نشخخود ۀکخه گزارو غیر پخایخه داشخخر در عین این

 . (42: 2020ا طوسی، 205-280: 2085زاده، حسیننک: ن
انه با یامبناگر ۀنظریه اسر. نظری این بدیهی نقد دیگری بر هایگزاره شخمارمحدودیر 

اششال این اسر که این  و های بدیهی و پایه در صخدد توجیه باورهای غیر پایه برآمدگزاره
ارند  باورهای بشر را ددیگر گری نسخبر به های بدیهی و پایه آیا توان توجیهتعداد از گزاره

باورها زد  بدیهی  دیگراز باورهای پایه دسخخر به توجیه  شخخمار اندکیتوان با چگونه می
گری اسخخر این نقد نیز صخخرفا  ابراز اسخختبعاد اسخخر که در جواب باید گفر نمونه توجیه

دسه هنشمار غیر پایه در علو  دیگری همچون های بیپایه نسبر به باور شمارع کمباورهای 
 در تعریف باور پایه بیان شد . افزون بر این،(200-205: 2085زاده، حسینن شودو حساب یافر می

بخاور پخایخه گخاه به جهر اسخختناد به تجارب غیر باوری و گاه نیز با توجه به منابع باور  کخه
ه شمار نیستند، بلشکمی از این دسر چندان هم هایباور که اسرروشن . اسر پذیرتوجیه

 ها را بر روی آنها بنا نهاد. باور بدان اندازه هستند که بتوان دیگر

توان از جمله نقدهای های بدیهی را نیز میهمچنین تشرار نشخخدن حد وسخخط در گزاره
رجاع پذیرفر که به بدیهی اتوان قضیه نظری را ی دانسر. زمانی میایمبناگر ۀمهم بر نظری

کسخبی و نظری به بدیهی این مشخشل اساسی وجود دارد که آیا  ۀدر ارجاع گزار و البته یابد
بدیهی یافر که حد وسط آنها مشترف باشد و از مجموع آنها بتوان قیاسی ۀ توان دو گزارمی

پاسصی  ،پرسشاین  برای تششیل داد و با توجه به آن، مجهولی را معلو  ساخر  اگر نتوان
 زیرا قضخخایای انصواهد داشخخر ایبودن یا نبودن قضخخایای بدیهی نیز فایدهیافر، در خور 

 د بودنشیل دهرا تش یدیگری قیاس ۀد با قضینتا زمانی که نتوانباشند بدیهی به هر تعداد که 
 . و نبودشان یشی اسر

و به عبارت معلو  شدن یک مجهول  ،گویندبرخی از متفشران در جواب این نقَ می
ششیل بلشه گاه با ت ،کندنمیپیروی  نظری همیشه از سبک واحد ۀمبتنی شدن قضی ،دیگر

العالم » ۀبرای مثال، فرض کنید قضخخی ،شخخودقیخاس اقترانی مجهولی به معلو  تبدیل می
 ۀیدر کنار قض ،آیدشمار میکه به جهر استناد به حس از جمله قضایای بدیهی به «متغیر
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 «فالعالم حادث» ۀاز مجموع آنها قضخخی ،در این صخخورت ،قرار بگیرد «دثکل متغیر حا»
  ولی استدالل و معلو ،گیری خواهد شخد. این سخبک از اسختدالل قیاس اقترانی بودنتیجه

ک بدیهی و ی ۀتوان از یک قضیسخاختن مجهول همیشخه به این شخشل نیسر بلشه گاه می
نیازی به حد وسط نیسر تا  گونه موارد اصخوال  در اینتعریف مجهولی را معلو  سخاخر. 

ن از اصل تواتشرار نشدن آن مضر به استدالل باشد. برای مثال، برای اثبات امتناع دور می
 تناقَ و تعریف دور بهره گرفر. 

مفاد اصل تناقَ امتناع اجتماع وجود و عد  در یک شیء در آن واحد از جهر واحد 
یعنی محال اسخر یک شخیء در آن واحد هم وصخف خاصخی را داشته باشد هم  ،اسخر

ر در اتاافش به صف «الف» ءشخود که شیگونه تعریف مینداشخته باشخد. دور نیز بدین
نباشد این  «ج»اسخر و اگر  «ب»خودش فاقد  «الف»باشخد یعنی  «ج»نیازمند به  «ب»

 «ب»نیز در اتاافش به  «ج»اگر  ،شد. حالبا ادار را «ب»تواند صفر نمی «الف»شیء 
 «الف»بلشه این  ،را ندارد «ب»وصف  «الف»بدون  «ج»یعنی  ،باشد «الف»نیازمند به 

آید که دسر می هدهد. از مجموع تعریف این بمی «ج»را دارد و به  «ب»اسر که وصف 
نیز . چنین امری تناقَ اسخخر و تناقَ «ب»اسخخر و هم واجد  «ب»هم فاقد  «الف»

 بودن دور و دور محال اسر. استدالل به محال که توان نتیجه گرفرپس می ،محال اسر
 (.202-204: 2085زاده، حسینن علم به آن متوقف بر یک قضیه و یک تعریف اسر

جا دو قضخخیه وجود دارد و زیرا در واقع این ارسخخد این جواب ناتما  اسخخربه نظر می
 ،تناقَ نیز محال اسر و مستلز  تناقَ اسر صورت اصلی استدالل چنین اسر: دور

اول به صخورت صریح اشاره نشده  ۀپس دور محال اسخر، ولی در این اسختدالل به مقدم
بلشه با تعریف دور به صخورت تلویحی به مقدمه مذکور اشخاره شخده اسرا زیرا  ،اسخر

 عاسر شبیه به قضایای تحلیلی اسر که از تعریف موضو «دور مسختلز  تناقَ»قضخیه 
طوری همانشود با تعریف دور، وجود تناقَ فهمیده می .توان محمول را نیز دریافرمی

 توان پی به علراز تحلیل معلول می «هر معلولی به علر نیازمند اسخخر»که برای مثال، 
در واقع در چنین مواردی قضخخیه حذف شخخده و تحلیل آن  .جا نیز چنین اسخخربرد. در این

دیده اسر و چنین تصیل شده اسر که ضمیمه شدن تعریف و جایگزین قضیه مذکور گر
 تحلیل مذکور به قضیه دیگر نتیجه حاصل شده و قیاس اقترانی ششل نگرفته اسر. 

های بدیهی ارائه شخخده البتخه، بیان دیگری در جواب از عد  تشرار حد وسخخط در گزاره
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های بدیهی در کنار توان یافر که گزارههایی فراوانی را میاسخخر. برخی معتقخدنخد نمونه
 شخده و از مجموع آنها قیاس تششیل شده اسر ردیگر قرار گفته و حد وسخط نیز تشرایک

علم به امتناع دور از  ای از این دسخخر پیشخختر اشخخاره شخخد کهنمونهبه . (201: 2085زاده، حسخخینن
 آید. دسر می هب «تناقَ محال اسر»و  «دور مستلز  تناقَ اسر»مجموع قضایای 

 گراییانسجام ۀ. نظری2. 1. 4

مبناگرایی با تقسیم باور به پایه و غیر پایه در واقع به دو اصل به  ۀسخازی باور در نظریموجه
 باورهای- باورها زیرا برخی اتوجیه ساختار واحدی ندارد صورت تلویحی اشاره دارد: اوال  

مور از ا -باور پایه - کند و برخی دیگرکسخخب توجیه می -باور پایه -از باور دیگر  - غیر پایه
پایه از  طرفه اسر. همیشه باورهای غیرتوجیه مسیری یک شوند. ثانیا  غیر باوری توجیه می

یبان های پایه هستند که همیشه پشتکنند نه برعشس. این باورهای پایه کسب توجیه میباور
وان تتوان عشس این مطلب را تاور نمود. میگاه نمیولی هیچ ،باورهای غیر پایه هستند

د که همیشخخه پی و اسخخاس آن از اجزاء کرسخخاختمان تشخخبیه  یمبناگرایی را به اجزاۀ نظری
در مقابل این  تواند پشتیبانی کند.ولی بنای ساختمان از پی نمی ،کندروبنایی پشتیبانی می

گرایی اسر که سعی دارد روش کسب توجیه باورهای بشر را تبیین انسخجا  ۀدیدگاه، نظری
یم سکند. در این نظریه تقگرایی مصالفر میگرایی با هر دو اصل مبناانسخجا  ۀکند. نظری

 ،معناسخخر و بدین ترتیب باید گفر توجیه سخخاختار واحدی داردباور به پایه و غیر پایه بی
توجیخه باورها در گرو هماهنگی یا ناهماهنگی با دیگر باورهاسخخر. هر باور به  ۀزیرا نحو

 کند. نوبه خود از باورهای دیگر پشتیبانی می
توجیه اسر. چنین نیسر که  ۀدوسوی ۀهمچنین در این نظریه سعی بر نشان دادن رابط

یگر د تنها بصشخخی از باورها از باورهای دیگر کسخخب توجیه کنند و هیچ نقشخخی در توجیه
کند بلشه به همان میزان که باوری از باورهای دیگر کسب توجیه می ،باورها نداشته باشند

گرایی را به یک انسجا  ۀتوان نظری. میاسر گذارسخازی آنها اثرهدر موّج  ،پذیردو اثر می
دیگر در حل مسخخائل کمک د که ردیف افقی و عمودی این جدول به یککرجدول تشخخبیه 

ا موزر، مولدر و تروت، 208-204: 2085شخخمس، ن نیاز دانسخخرتوان یشی را از دیگری بیکننخد و نمیمی

 .  (2080ا لرر، 224-213: 2082
هایی که باید باوری خاص با آنها گزاره ۀو تعیین دایر ابها  در معنای انسخخجا  ،در واقع
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گرایی در باب از جمله مهمترین نقدهای وارد بر نظریه انسجا  ،مسنجم و هماهنگ باشد
 .  (2080ا عباسی، 2080ا لرر، 212-223: 2082ا موزر، مولدر و تروت، 243-208: 2085شمس، ن توجیه اسر

 گرایانههای برون. نظریه2 .4

 حوزۀ گرایانه، برخی از متفشراندرون هایهبخا مطرح شخخدن برخی اشخخشخاالت بخه نظریخ
شخخناسخخی به این فشر افتادند که توجیه را به امری ورای باور مسخختند کنند. در این معرفر

بلشه  ،کندگرایی کسب توجیه نمیجا سیا ان ، باور از باور دیگر به نحو مبناگرایی وهاهنظری
های های بیرون از باور موجه ساخر. برون گرایان نیز خود طیفتوان با مؤلفهباورها را می

 شود: به برخی از آنها اشاره می ادامهگوناگونی دارند که در 

 گرایی . وثاقت1. 2. 4

ای ر گزارهشود. اگبصش پافشاری مییند اطمیناناگرایی بر لزو  تمسک به یک فردر وثاقر
می توان آن را پخذیرفخر. بخاوری که از راه حدس یا  ،دسخخر آیخدهاز راه مورد اطمینخان بخ

 آوریه نیسرا زیرا از روش اطمینانمقبول و موّج  ،دسر آمده باشد هگمانی و غیره بخوش
دسخر نیامده اسخر. ولی برای مثال، اگر باوری مستند به حس باشد یا به تفشر و روش  هب

ر. دسر آمده اسهیند قابل قبولی باه و مقبول اسرا زیرا از فرموّج  ،باشدمسختند عقالنی 
خواه باور دیگری از آن  ،کار گرفته شده در رسیدن به باور اسرهروش ب ،آنچه مهم اسخر

 .  (223-241: 2085زاده، ا حسین2080ا امیری، 2082کشفی،  ن پشتیبانی بشند یا نه
 .های گوناگونی را برانگیصته اسرشناسان مسلمان واکنشمعرفرگرایی در میان وثاقر

های آن بحث ۀهرچند در گسخختر ،آنها پذیرفته شخخده از سخخوی الجملهفیاصخخل این روش 
گیری این روش در مباحث اعتقادی. از دیدگاه آنها اعتماد کارهدر ب هویژهب ،اسرگرفته  در

قطعی و یقینی را داشخخته باشخخد از جمله باورهایی اسخخر که از روش  ویژگیبه باوری که 
ی هایویژگیگیری از باوری که فاقد چنین بهره بارۀدسر آمده اسر. اما در بصش بهاطمینان

گیری رخ داده اسر. این اختالف چشم ،برای مثال، خاوصیر ظنی داشته باشد و اسر
در مبحث تبیین مقاود اصلی از  نصسخر،. کنداختالف در چند مرحله ظهور و بروز می

واجبات اعتقادی، سپس در حجیر ظنون اعتقادی و همچنین حجیر تقلید در اعتقادات. 
 کند شیوه و راه درسر در اعتقاداته تعیین مینتیجه نهایی برآمده از این سه بحث اسر ک

 به این سه رویشرد اشاره خواهد شد.  -به اجمال  -چیسر. به همین جهر 
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 . مقصود اصلی در اعتقادات1. 1. 2. 4

یشی از مباحث بسخخیار مهم و تاثیرگذار در اعتقادات تعیین مقاخخود اصخخلی از واجبات 
مقاود اصلی و نهایی اسر  آیا معرفر  اعتقادی اسر. در واجبات اعتقادی، چه چیزی

 و شناخر مقاود اصلی اسر و یا تدین و اعتقاد داشتن  
 الف(در تعیین مقاود اصلی و نهایی واجبات اعتقادی دو دیدگاه معروف وجود دارد: 

وجوب تخدین و اعتقخادورزی. هر دو دیخدگاه  و ب( وجوب معرفخر و شخخنخاخخر عقلی
دین تالبته  هدف از وجوب اعتقادی نیسخخر و رآورندۀبشخخناخر بدون تدین که ند امعترف

برخی از اندیشخمندان معتقدند مقاود اصلی در اعتقادات معنا ندارد.  نیز بدون شخناخر
همان شناخر عقلی اسر. از دیدگاه ایشان، تدین نتیجه قهری و غیر ارادی شناخر اسر 

ه لف قدرت بر فعلی نداشتشناخر اسر. آنها معتقدند اگر مش ۀو نظر و استدالل نیز مقدم
دهد. مشلف کردن وی جایز نیسخخر و تشلیف ما ال یطاق رخ میبه لحاظ عقلی بخاشخخد 

بودن آن اسخخخر. از میخان وجوب معرفخر و وجوب  قخدرت بر هر فعلی فرع بر اختیخاری
پس باید پذیرفر معرفر واجب  ،عقدالقلب، اولی اختیاری و دومی اضخخطراری اسخخر

ا 228: 5، ج2082ا سخخبحانی، 240: 2، ج2035ا اما  خمینی، 002: 2050خوند خراسخخانی، آن اصخخلی در اعتقادات اسخخر

 .  (210: 2082، ا الریجانی215: 1، ج2433خمینی، اما  
که نتیجه قهری شناخر اسر، در حالی ،اسخر که اعتقاد آن اسختداللاین فرض پیش

تاخخدیق نهنی پذیرفته شخخود در مورد تاخخدیق قلبی که  بابدر  این پیش فرض اگرحتی 
ی یابیم که با فهم درستقابل قبول نیسخر. با مراجعه به وجدان می ،عملی اختیاری اسخر 

توانیم نسخبر به آن عقد القلب پیدا کنیم. به همین دلیل اسر که ایمان به یک مطلب می
د  عقد کفر کافران نیز ع خدا بلشه تاخدیق قلبی نسبر به هر حقیقتی واجب اسر. دلیل

القلب نسخبر به خدا و دین اسر نه صرفا  عد  بیان اعتقاد به خدا یا نشناختن خدا. چون 
. در شخخودکفر نمی سخخببعد  بیان اعتقاد صخخرفا  دروغ اسخخر نه کفر و نشخخناختن واقعیر 

 .  (00- 04: 5، ج2433کلینی، ن احادیث نیز از واجبات قلب عقدالقلب نکر شده اسر
شناخر و معرفر اصول عقاید  که بسیاری از اندیشمندان اسالمی معتقدند ،در مقابل

عنوان یک واجب مستقل و نفسی بلشه به جهر  ولی نه به ،هر چند الز  و ضخروری اسر
بودن برای اعتقاد و تدین. تدین به امور اعتقادی واجب نفسی اسر. این تدین بدون  مقدمه

پس علم و معرفر به عقاید مقدمه حاول تدین  ،پذیر نیسرامشانشناخر امور اعتقادی 
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ا فیروزآبادی، 84: 5، ج2403ا کاشخخف الغطاء، 230: 2، ج2010ا مرعشخخی نجفی، 532-534: 2، ج2428شخخیخ اناخخاری، ن اسخخر

های مصتلفی اسخختدالل ه نیزگرو. این (230: 2، ج2453مروج، جزائری ا 523: 5، ج2032ا حشیم، 038: 0، ج2432
  :هارون بهره بردن از روایات و ادله نقلی روایر حسن ابن آنها از جمله اند وارائه کرده

هع 
ْبدع اللَّ ی أاُبو عا  لع

الا ْسُؤال  قا ْنُه ما ک کانا عا را وا اْلُفؤادا کلا ُأولئع اخا اْلبا ْمعا وا نَّ السخَّ رع
ْم  ُل السخَّ أا الا یسخْ یهع قا لا دا عا قا ا عا مَّ اُد عا اْلُفؤا یهع وا لا را رع ظا ا نا مَّ ُر عا اا اْلبا عا وا مع ا سا مَّ نی، کلینُع عا

 .(540: 3، ج2405، هموا 55: 10، ج2430ا مجلسی، 08: 5، ج2433

 عنه وی گیرد از معتقدی اد صورت میؤشود. سؤالی که از فال میؤاد سؤاز باخر و سمع و ف
هدف اصخخلی در اعتقادات، تدین و که  دهداسخخر نه از معلومش. همین امر نشخخان می

زیرا اگر علم مقاخخود  امقدمه برای تدین اسخخر همواره القلب اسخخر و شخخناخر نیز عقد
 ،ودبالقلب غیراختیاری می بالذات در اعتقادات بود و حاخخول حالر نفسخخانی عقدو اوال  

هدف اصلی در اعتقادات همان  به همین جهر باید گفر اوال  ا بودالی معنادار نؤچنین س
، 2403کاشخف الغطاء، ن واسطه هر مشلفی اسرتدین مقدور بی تدین به امر اعتقادی اسر و ثانیا  

 .  (03-80: 5ج

 . تقلید در اعتقادات2. 1. 2. 4

اعتقادی سخخه دیدگاه عمده وجود دارد: وجوب تقلید،  ردر امشان تشیه زدن بر تقلید در امو
را برای اثبات مقاخخود خود ای هحرمر تقلید و جواز تقلید. هر یک از این سخخه نظریه ادل

توان از جواز تقلید در شخخناختی میرسخخد با رویشرد معرفرکه به نظر میانخد هارائخه کرد
 یابیراهمراهی نمود. برخی بخا توجخه بخه اعتقخادات ندر غیر دو اصخخل توحیخد و نبوت( ه

: 3، ج2405، هموا 202: 10، ج2430مجلسخی، ( گمراهی و ضخاللر در اثر اسختدالل و مواجه به شبهات

ا صخخدر، 523: 2، ج2422، ا شخخرفی55: 5335، مؤیدینبودن اسخختدالل  بدعر 1(223: 5، ج2403الغطاء،  ا کاشخخف201

 اند.هوجوب تقلید معتقد شد هب )525: 2453

اعتقادات همچون  ۀمشخخشالت در تقلید در حوز ایپارهبه وجود  برخینیز  ،در مقخابل
بودن یهودیان و مسخخیحیان و حتی  معذور، (543: 2431عالمخه حلی، ن لزو  اعتقخاد بخه نقیضخخین

، لزو  دستیابی (200: 2015ا حّلی، 232: 5، ج2403کاشف الغطاء، ن دین مقلد از علمای خوداشصاص بی
و مذمر ناوص دینی از تقلید  (523: 2453ا صدر، 238: 5، ج2403کاشخف الغطاء، ن به علم در اعتقادات

                                                        
 .235: 2403ا شبر، 12: 2430ا عاملی، 03: 2421سبحانی، ا 213: 2، ج2005آمدی، . همچنین نک: 1
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ْبلمثل  ْن قا ُهْم مع ُُ الَّ کما یْعُبُد آبا  رع
نا  آیۀ شریفۀ و (230 آیه هود:نسخوره  ما یْعُبُدونا ْدنا آباءا جا ا وا نَّ رع

لی ةٍ  عا اند. داشخختهبر لزو  اسخختدالل در مباحث اعتقادی پافشخخاری  (50-55 آیه زخرف:نسخخوره  ُأمَّ
ی مرعشن در پذیرش اسال  اقرارکنندگان به شهادتین اکر  گروهی نیز با توجه به سیره پیامبر

، قیخاس اولویخر ناولویر جواز (538: 2453ا صخخدر، 222: 5، ج2403الغطخاء، ا کخاشخخف234: 2ج ،2010 نجفی،
، برخی از ناوص (225: 5، ج2403الغطاء، کاشخفن در اعتقادات با وجود جواز تقلید در فقه( تقلید

ُمونا  ۀدینی همچون آی ْعلا ْن کْنُتْم ال تا کرع رع ْهلا الذ  ُلوا أا ئا سخخْ و  (3 آیه انبیاء: و سخخورۀ 42 آیه نحل: نسخخورۀ فا
بر این باوراند که  (نبصش اول( ،43-02: 2085سخخنخد، ن بودن رجوع جخاهخل به عالم فطری و غریزی

 تقلید در امور اعتقادی جایز اسر. 
. در گرفریید این امر بهره أی برای تختشخخنارسخخد بتوان از مباحث معرفربخه نظر می

ن ایآید و منابع معرفر، از مرجعیر سصن به میان می و در باب شخناسخیمباحث معرفر
تواند منبع می - پذیرش قول متصاص و عالم -یا مرجعیر شخود که آمیپرسخش مطرح 

ر امری بودن مرجعی شناسان منبع توجیهدر میان معرفر تقریبا    معرفر و یا توجیه باشخد
ی اسر که اگر کس عقال چنان یره و روشسپذیرفته شده اسرا زیرا روشی عقالنی اسر. 

 ،کنندعمل وی را قبیح تلقی نمی ،در اموری کخه جاهل اسخخر به متصاخخص رجوع کند
 .  (502-504: 2081زاده، حسیننک: ن گویند فعل عقالنی انجا  داده اسربلشه 

 . حجیت ظنون اعتقادی3. 1. 2. 4

حجیخر یخا عد  حجیر ظنون خاصخخه در اعتقادات، یشی از مباحث مهم در علم کال  
حجیر الف( جود دارد: اسخر که در اصخول فقه نیز مطرح اسر. در این زمینه دو قول و

عد  حجیر ظنون اعتقادی. برخی از متفشران اسخخالمی با توجه به  و ب( ظنون اعتقادی
ا آخوند خراسانی، 535: 2، ج2428شخیخ انااری، ن همچون: امشان اعتقادی اجمالی در اعتقاداتایادله

، (283: 0، ج2432عراقی، ن ، پخابرجخا مخاندن احتمال ضخخرر محتمل با پیروی از ظنون(050: 2050
: 0، ج2432ا فیروزآبادی، 003: 2050ا آخوند خراسانی، 582: 2، ج2428شخیخ اناخاری، ن صخادق نبودن معرفر بر ظن

ا سخخند، 022: 23، ج2000ا طباطبایی، 04: 0، ج2432عراقی، ن بودن تعبخد به ظنون در اعتقادات ثمر، بی(030

ا 233: 5، ج2403کاشف الغطاء، ن ، دسختور شرع به کسب علم در اعتقادات(2083عزیزان، ا 50-53: 2، ج2453

 ۀو ادله شخخرعی بازدارنده از پیروی ظنون مثل آی (242تا: ، بیقیم جوزیه ا ابن224: 2تا، جخراسخخانی حائری، بی
الَّ یْصُرُصونا  ْن ُهْم رع نَّ وا رع الَّ الظَّ  رع

ُعونا بع
ْن یتَّ الَّ  ۀآیو  (248و  221 آیه انعا :نسوره  رع ُرُهْم رع کثا ُع أا بع

وا ما یتَّ
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نَّ ال یْغنی نَّ الظَّ ا رع
ن  یئا   ظا ق  شا نا اْلحا الَّ  ۀآیو  (01 آیه یونس:نسوره  مع ْن ُهْم رع نَّ وا رع الَّ الظَّ  رع

ُعونا بع
ْن یتَّ رع

ُعونا  ۀو آی (11آیه  یونس:نسوره یْصُرُصونا  بع
ْن یتَّ ْنُفسرع

ا
ی اأْل ْهوا نَّ وا ما تا الَّ الظَّ  ۀو آی (50 آیه جم:نسوره نرع

نَّ ال یْغنی نَّ الظَّ نَّ وا رع الَّ الظَّ  رع
ُعونا بع

ْن یتَّ یئا   رع ق  شخخا نا اْلحا به عد  حجیر  (58 آیخه نجم:نسخخوره  مع
  1.اندگرایش پیدا کردهظنون اعتقادی 

شخخناختی سخخعی در اثبات حجیر گیری از مبانی معرفردر مقابل برخی دیگر با بهره
از  گیریشخخناختی ظن، بهرهبه نظر آنها تشیه بر ارزش معرفر .اندهداشخختظنون اعتقخادی 

توان به حجیر ظنون اعتقادی مبحث گواهی و عمومیر دلیل حجیر ظنون خاصخخه می
 به اختاار به آنها اشاره خواهد شد.  ،یر این سه دلیلملتز  شد. به جهر اهم

دید عرفی  ،در اعتبارسخخنجی ادله اگر شخخنخاختی ظن باید گفردربخارٔه ارزش معرفخر
 ظن ویژهکند که ظن معتبر و خاص بهی حشم مییی حخاکم بخاشخخد همین دید عقالیعقال

مقابل آن هیچ ارزش معرفتی اطمینانی همسخخنگ علم اسخخر و احتمال خالف موجود در 
اسخخر. عقال با  -به معنای وسخخیع کلمه -ظن اطمینانی نوعی علم تعبدی  ،واقع ندارد و در

شخخناختی احتمال خالف گنجانده شخخده در ماهیر ظن اطمینانی در نفی اعتبخار معرفر
وعی نانی را نموضوع برای احتمال خالف را از بین ببرند و با این عمل، ظن اطمی تا دنصدد

 و بلشه مجازا   ،دهدچون انقالب در ماهیر ظن رخ می علم قلمخداد کنند البته، نه حقیقتا  
 گونه کهخواهند بگویند که ظن اطمینانی همان علم اسر بدین معنا که همانوار میکنایه

دهد که وجود ندارد و فرد عالم در خود این احتمال را نمی در علم احتمخال خالف واقعخا  
همچنین فردی که در وی ظن اطمینانی موجود  ،خالف معلومش هم امشان رخ دادن دارد

دارد ن ایشناختیزیرا هیچ ارزش معرفر انباید به احتمال مصالف ظنش اعتنا کند ،اسر
 .  (541: 23ج ،2084ا مشار  شیرازی، 2080زاده و محمدی، حسینن شودسفیهانه تلقی می یو توجه به آن عمل

غریات صخخُ تواند از توان گفر شخناخر ظنی اطمینانی میهمین جهر اسخر که میبه
 شر منعم اسر. غریات ُش گونه که شناخر علمی از جمله ُص همان ،شر منعم تلقی شودُش 

ناسی دو شگیری از مبحث گواه نیز باید تذکر داد که در معرفرهمچنین در کیفیر بهره
بودن  منبع توجیه ، و ب(بودن گواهی منبع معرفر الف( در گواهی مطرح اسخخر:بحث 

شناسی انشار منبع گواهی. در بحث نصسخر دو دیدگاه وجود دارد ولی مشهور در معرفر
                                                        

 اند. ای جداگانه نقد و بررسی شده. این ادله در مقاله1
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قل بلشه منبع ثانوی و منت ،بودن گواهی اسخر. گواهی منبع مستقل معرفر نیسر معرفر
یشتر بشود و بودن گواهی یافر نمی در مورد منبع توجیه کننده معرفر اسر، این اختالف

ماد کند و گواه اعت ۀگفت منبع توجیه معرفر اسر. اگر کسی به «گواهی»که  بر این باوراند
از گفتار وی باور و معرفتی در درون او ششل بگیرد و این باور را صادق بداند و بدان ملتز  

 کنند.را سفیهانه و نامعقول قلمداد نمی اوو عمل  پندارندچنین عملی را عاقالنه می ،شود
ر خبار و وثاقبودن اع  بودن گواهی شروط خاص خود مثل از روی حس البته، در منبع توجیه

جیه منبع تو «گواه»شخخناختی و دیگر شخخروط باید رعایر شخخود. پس مطابق مبانی معرفر
شخخناختی . در این مباحث معرفر(505-503: 2081زاده، ا حسخین288: 2085شخمس، نک: ن معرفر اسخر

که اگر متعلق آن اعتقادی باشد حجیر آن انشار و  اندنیز تفایلی میان متعلق گواهی نداده
حجیتش مورد قبول واقع شخخود. از همین رویشرد  ،اگر از جملخه امور فقهی بخاشخخخد

 ید حجیر ظنون خاصه در اعتقادات نیز بهره گرفر. أیتوان در تشناختی میمعرفر
در مورد عمومیر مالف حجیر ظنون خاصخه نیز باید گفر: در مالف حجیر ظنون 
خاصخخه مثل خبر واحد هیچ گونه تفاخخیلی نسخخبر به متعلق آن وجود ندارد و این مالف 

ه ت اول کشرعی تعبدی. در صور ۀعقالسر و یا ادل یعمومیر داردا زیرا این مالف یا بنا
عقال به هنگا  اعتمادورزی به خبر واحد خود را به مواردی که اثر شخخرعی خارجی داشخخته 

همان را  ،یدآدسخخر هبلشه در هر موردی که ظن به وثوق ب ،کننخدمحخدود نمی بخاشخخنخد
پذیرند. اگر مدرف ادله شخرعی باشد نیز باید گفر ظاهر ادله هیچ اختااصی به مورد می

جی نداردا زیرا در ادله سخصنی از لف. حجر به میان نیامده اسر تا دارای اثر عملی خار
 درک آن را به منجزیر و معذریر تفسیر نموده و به تشلیف و موارد دارای اثر عملی مصتص

 .  (2083ا عزیزان، 232-234: 2032لنشرانی، ن

 گرایی مستقیم. واقع2. 2. 4

های حسخخی، خودع واقعیر عتقدند که در ادراکات و تجربهشخخناسخخان مگروهی از معرفر
کند. چنین یخابیم، نخه صخخورتی نهنی یخا مفهومی که از آن حشایر میمحسخخوس را می

 اب اسخر. از منظر حامیان این دیدگاه، انسان نامیده شخده« ی مسختقیمایگرواقع»دیدگاهی 
یابد و های حسی به نات اشیای جهان محسوس و اعیان حسی دسر میحواس و تجربه

 سیبع  درختان، برگ سبزع  ۀهنگا  مشاهدمثال،  کندا برایگونه به آنها معرفر پیدا میبدین
هایی در نه اشیاء و صورت ،یابدخود واقعیر محسوس را می .کروی ششل و.. قرمزرنگع 
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ی ایگرطبیعخر». از این رویشرد بخه (223-241: 2085زاده، ا حسخخین2080ا امیری، 2082 کشخخفخی، ن نهن
غرب با اقبال  فلسفۀ اسالمی و ۀدیدگاه در فلسف این .(2082کشخفی،  ن کنندنیز یاد می «بنیادین

 رو نشده اسر. چندانی روبه

 یعل   ۀ. نظری3. 2. 4

شوند که ما آنها را نظریه عّلی مدعی اسر وجود مواد فیزیشی در دنیای واقعی موجب می
شود آن اسر که وظیفه و درف کنیم. در این نظریه آنچه در مرحله نصسر فرض گرفته می

کند. در واقع ما عملشرد زیستی حواس آن اسر که به ما در درف جهان پیرامون کمک می
، این نظریهبه کنیم. به اعتقاد معتقدان طراف خویش را بخاور میاز طریق حواس، محیط ا

های نوری گسیل شده از دهد این اسخر که اشخعهآنچه در جریان مشخاهده کتاب رخ می
 و گذارندجا میهای مغز بهچشم و برخی قسمر ۀسوی کتاب تاثیرات مهمی روی شبشی

 سببچیزی که  ،عتماد کند. در واقعفرد به مشخاهدات خود ا تا شخودمی سخبباین پدیده 
 آن اسر.  ۀنسبر به وجود کتاب مطمئن شویم، مشاهد تا شودمی

 ۀاسر. برای مثال، در مورد مشاهد مهمکسخب باورهای ادراکی  ۀدر این نظریه، طریق
های نوری از اشعه واقع، در شود.آن می ۀمشخاهد سخبب کتاب، این خود کتاب اسخر که

اطالعات حاصل در مغز پردازش  سپسد و نشوچشخم ساطع می ۀسخوی کتاب بر شخبشی
در مواقعی که انسان به دلیل نوشیدن مثال،  ی، برایعلّ  انگرایواقع نا بر دیدگاهند. بشخومی

تواند علر ادراف آن از سوی فرد باشد، بلشه ، دیگر کتاب نمیشخودمیالشل دچار توهم 
دهند. ورهای فرد را دربارٔه مشخاهداتش ششل میجا الشل یا داروهایی هسختند که بادر این

در این میان نهنیات  و کندبشر به کمک دیدن، از جهان اطراف خود اطالعاتی را کسب می
ه کنند کعّلی تاخخور می ۀافراد از مسخخائل مصتلف چندان مهم نیسخختند. معتقدان به نظری

مچنان به وجود خود ادامه ه - خواه ادراف شخخود و خواه نشخخود - و جهان واقع وجود دارد
ر موزر، مولدن کند، معتبر هستنددهد. همچنین باورهایی که فرد از طریق حواس کسب میمی

 .  (223-241: 2085زاده، ا حسین234-230: 2082و تروت، 

 گیری. نتیجه3. 4

از  ود وب روروبههایی با مششل و نقد «گراییانسجا » ۀ، نظریگرایانهۀ دروناز میان دو نظری
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شل با مشخخ «یعلّ  ۀنظری»و  «گرایی مسخختقیمواقع» ۀگرایانه نیز نظریبرون هایهمیان نظری
ک هبودن راه ب بر اطمینان بصش «گراییوثاقر» ۀرو بودند. نظریروبه د یدسخخر آمدن باور تأ

بودن آن اسخخر که برخی از  بصشظاهر یشی از ماخخادیق این اطمینانبه فراوان داشخخر. 
حساب  هبگری برای برخی دیگر را داشخته باشخند و پایه برای توجیه آنها باورها نقش توجیه

توان توجیخه در بخاب معرفخر نقلی اعتقخادی را می رسخخخد، بخه نظر می. بخا این بیخانآینخد
 . د که مبناگرایی نیز یشی از ماادیق آن تلقی شودکرقلمداد  «اییگروثاقر»

 

 نامهکتاب

، 23، شمعارف عق ی ،«توجیخه معرفتی آلوین گلخدمن و نقد آن»، (2080ن رضخخا، امیری .2
 . 05 -3ص

 ،معارف عق یفالنامه ، «توجیه معرفتی آلوین گلدمن و نقد آن» (،2080نخخخخخخخخخخخخخخخخخ  .5
 .23ش

موتمر احیاء نکری آیه الله قم: ، 2، جفرا د األصررقل(، ق2428ن مرتضخخی شخخیخ، اناخخاری .0
المعارف  ةموسخخسخخقم:  ،اوع ایه و اقتار ةاو جن، المجخاهد السخخید عبدالحسخخین الالری

 .االسالمیه
قم: موسخخسخخه  ،کفایة األصررقل(، ق2050نآخونخد خراسخخانی، محمخد کاظم بن حسخخین  .4

 ، چاپ دو .البیر آل

محمد  :، دراسه و تحقیقأبکار األفکار فی أصرقل اودینمن ، (م2005ن لدیناسخیف ، آمدی .2
 .  دارالشتاب العربی، بیروت: الزبیدی

، 2، جمنت ی اودرایة فی تقضرریا اوکفایة، (ق2453ن السخخید محمدجعفر، الجزائری المروج .1
 قم: نشر الفقاهه. 

ج ایة مختصررر اوصررقاعق اوارسرر ة ع ی اوتا(، نبی محمخد بن ابی بشر قیم ، ابنجوزیخه .3
 .  مشتبة المتنبی: القاهره، زکریا علی یوسف :تاحیح، اواعط ة

مرکز قم: ، شررناسرری معاصرررپژوهشرری تطبیقی در معرفت، (2085ن محمد، زادهحسخخین .8
 نره(. انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی اما  خمینی

 قم: موسسه، معرفت منابع ،2شناسیکاوشی در ژرفا  معرفت، (2081ن خخخخخخخخخخخخخخخخخخ .0
 اما  خمینی. آموزشی و پژوهشی
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شخخناختی خبر واحد در اعتبار معرفر»، (2080نعبدالله  ،محمدی و زاده، محمدحسخخین .23
 .  218-242، ص40، شذهن فالنامها «اعتقادات دینی

 .  آل البیر ةموسسقم: ، 5، جحقا ق األصقل، (ق2032نسیدمحسن ، حشیم .22
مبادئ اوقصررقل إوی ، (ق2431( نعالمه حلینحسخخن بن یوسخخف بن علی بن مطهر ، حلی .25

 .  االضواءدار ، بیروت: ع م األصقل
 .  آل البیر ةموسسقم: ، معارج األصقل، (2015ننجم الدین جعفر بن حسن ، حّلی .20
 نا. جا: بیبی، 2، جمدار  اوعروةتا(، نبی یوسف، خراسانی حائری .24
: تهران، ةع ی اوکفای ةفی اوتع یقر ةانقار او ردایر، (2035نامخا  خمینی( ن اللخهروحخمینی،  .22

 نره(. موسسه تنظیم و نشر آثار اما  خمینی
حققخه و صخخححه محمد ، تحریرات فی األصررقل(، ق2433ن خمینی، سخخیخد ماخخطفی .21

 ، موسسة الطبع و النشر. االسالمی واالرشاد ةالثقاف  وزار، تهران: 1، جالسجادی

االفخم  ةتقریر ابحاث االستاد االعظم و اوعالم) ت هیب االصقل، (2082ن جعفر، سخبحانی .23
 نره(. موسسه تنظیم و نشر آثار اما  خمینی: تهران، 5، ج(االمام اوخاینی

 . موسسة االما  الاادق، قم: اإلیااط واوکفر فی اوکتاب واو نة، (ق2421نخخخخخخخخخخخخخخخخخ  .28
، پژوهشرر ا  اصررقوی ، مجله«در امور اعتقادی نقش روایات»، (2085ن محمد ،سخخنخد .20

 . 2و4ش
 قم: انتشارات اجتهاد. ، 2، جةالهیاإل ةاالمام، (2453نخخخخخخخخخخخخخخخخخ  .53
 : منشورات الفجر. عراق، حق اویقین فی معرفة أصقل اودین، (ق2403نسید عبدالله ، رشبّ  .52
 احمد :دراسه و تحقیق، شرا األساس اوکبیر(، ق2422ن ، احمد بن محمد بن صالحشخرفی .55

 ة. الیمانی ةدارالحشم: صنعاء، 2، جعبدالله عارف

 قم: انتشارات آیر عشق. ، شناسی، آشنا ی با معرفت(2085ن مناور، شمس .50
 .  مشتب االعال  االسالمیقم: ، االجت اد و اوتق ید، (ق2453نسیدرضا ، صدر .54
جامعه قم: ، 23ج، اوایراط فی تف رریر اوقرآط، (ق2000نسخخیدمحمدحسخخین ، طبخاطبخایی .52

 .  دفتر انتشارات اسالمی، مدرسین حوزه علمیه قم
تهران: ، ت خیص اواحصل اواعروف بنقد اواحصل، (2020ن الدینخواجه ناخیر، طوسخی .51

 .  موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه مک گیل
 حقا ق اإلیااط مع رسرراوتی، (ق2430( نشخخهید ثانینالدین بن علی بن احمد زین، عاملی .53

 .  الله العظمی المرعشی النجفی ةآی ةمشتبقم: ، واوعداوةاال تصاد 
نبا تأکید بر دیدگاه اسخختاد  ها در باب چیسخختی صخخدقنظریه»، (2080نولی الله ، عباسخخی .58
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 . 4و0، ش ف  فه و کالم، «مطهری(
، جامعه مدرسخخین حوزه علمیه قمقم: ، 0، جن ایة األفکار، (ق2432نضخخیاء الدین ، عراقی .50

 .  دفتر انتشارات اسالمی
، معرفت ،«بررسخخی حّجیر روایات آحاد در مسخخائل اعتقادی»، (2083ن مهدی، عزیزان .03

 . 205ش
 قم: انتشارات فیروزآبادی. ، 0، جعنایة األصقل، (ق2432نسیدمرتضی ، فیروزآبادی .02
 .  النور ةطلیعقم: ، 5، جاونقر او اطع فی اوفقه اونافع، (ق2403ن علی، کاشف الغطاء .05
پژوهشنامه  ،«شناختیهای توجیه معرفربندی نظریهدسته»، (2082ن عبدالرسخول، کشخفی .00

 . 8، شف  فه دین
 .  دارالشتب االسالمیة، تهران: اوکافی(، 2433ن حمد بن یعقوبکلینی، م .04

 ،االهیات و حققق، «کخاربرد حدیث در تفسخخیر و معارف»، (2082ن صخخادق، الریجخانی .02
 . 2و4ش

 . 4و0، ش عالمها «تحلیل معرفر»، (2080نکیث ، لرر .01
قم: ، مدخل اوتف رریرا ابحاث حقل اعجاز اوقرآط و اودفاع، (2032نمحمد فاضخخل ، لنشرانی .03

 .  مشتب االعال  االسالمی
 دار احیاء التراث العربی، چاپ دو . ، بیروت: بحار االنقار(، ق2430مجلسی، محمدباقر ن .08

 قم: نور وحی. ، 3، جمرآة اوعققل فی شرا أخبار آل اورسقل، (ق2405ن خخخخخخخخخخخخخخخخخ .00
قم: ، 2، جاوققل اورشید فی االجت اد واوتق ید، (2010ن الدینسخید شخهاب، مرعشخی نجفی .43

 .  کتابصانه حضرت آیر الله مرعشی نجفی
ا «ملی در برهخان صخخدیقین بخه تقریر عالمخه طبخاطبخاییأتخ»(، 2081ن مرواریخد، محمود .42

 .  54-5، ص41-42، شنقدونظر
 ، قم: بوستان کتاب.شناسی و مباحث جدید کالمیمعرفت، (2003ن حسن، معلمی .45

 دار، بیروت: 23، جاألمثل فی تف رریر کتاب او ه اوانرل، (2084ن اصخخر، نمشار  شخخیرازی  .40
 التراث العربیء احیا

مرکز قم: ، شررناسرری معاصررردرآمد  مقضررقعی بر معرفت، (2082ن موزر، مولدر و تروت .44
 نره(. انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی اما  خمینی

اإلصررباا ع ی اواصررباا فی معرفة اوا ی ، (م5335ن ، ابراهیم بن محمد بن احمدمؤیدی .42
 .یهاالما  زید بن علی الثقاف ةموسس، صنعا: عبدالرحمن بن حسین شایم :تحقیق، اوفتاا




