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 .1مقدمه

در هر معرفر نقلی کالمی سه ارتباط وجود دارد :رابطۀ فاعل شناسا و گزاره ،رابطۀ گزاره و
واقعیر ،رابطۀ فاعل شناسا و واقعیر .از این سه رابطه میتوان در اصطالح معرفرشناسی
با نا های باور ،صدق و توجیه نا برد .زمانی میتوان ادعا کرد که معرفتی از گزاره اعتقادی
برای انسان به دسر آمده اسر که هر یک از این سه جهر بدون اششال باشند در صورتی
که در مؤلفه باور یا صخخدق و یا توجیه خللی رخ دهد ،عملیات ایجاد معرفر با مشخخشل
روبهرو شخده اسر .در این مقاله سعی بر پرداختن به مؤلفۀ توجیه اسر .به راستی در چه
صورت میتوان ادعا کرد که فاعل شناسا در پذیرفتن گزارهای ّ
موجه اسر در موجهسازی
گزارهای اعتقادی چه روش و شیوهای باید پی گرفته شود برای تبیین این امر نصسر به دو
شناخر نقلی هم به اجمال اشاره خواهد شد ،بیآنکه به تفایل به
مؤلفۀ دیگر معرفر و
ع
دیدگاهها در این زمینه پرداخته شود.
 .2باور
47۲
دو فصلنامه ک م اهل بیت
شماره  ،۲پاییز و زمستان 4931

در تبیین چیسختی باور ،دیدگاههای مصتلفی همچون نظریۀ معطوف به باور
03ا موزر ،مولخدر و تروت ،)224-235 :2082 ،نظریخۀ رفتارگرایی نشخخمس )04 :2085 ،و نظریۀ حذف انگارانه
نشخمس03-04 :2085 ،ا موزر ،مولدر و تروت )224-235 :2082 ،مطرح شخده اسخر .مطابق دیدگاه نصسر،
باور حالر نهنی خاصخی اسخر که در شصص ایجاد میشود ،بهگونهای که باورنده آن را
تاخخدیق میکنخد نشخخمس03-83 :2085 ،ا موزر ،مولخدر و تروت .)224-235 :2082 ،بنخابر دیدگاه دو  ،باور
گونهای از اسختعداد در باورنده اسخر که بر اساس آن رفتار ویژهای از او سر میزند نشخمس،
05-02 :2085ا موزر ،مولدر و تروت .)224-235 :2082 ،بنابر دیدگاه سخخو نیز باور از جمله امور وهمی و
پنداری اسرا آنچه وجود دارد فرایندهای مغزیاند نه باور و حاالت نهنی نشمس-04 :2085 ،
03ا موزر ،مولدر و تروت .)224-235 :2082 ،به جهر انتقادات وارد بر دیدگاههای دو و سو در مؤلفه
باور ،به دیدگاه نصسر ننظریۀ معطوف به باور) اقبال بیشتری نشان داده شده اسر.
نشمس-83 :2085 ،

 .3صدق

در تبیین مالف صخدق یک گزاره نیز دیدگاههای مصتلفی ارائه شده اسر .به واقع در برابر

پرسش از چرایی صدق گزارههای اعتقادی دیدگاههای متفاوتی بروز نموده اسر و هر یک
تالش کردهانخد تخا بخا ارائخۀ راه حلی بخه تبیین این مؤلفه بپردازند .در این زمینه نظریههایی
همچون :نظریۀ تطابق نشمس238-235 :2085 ،ا موزر ،مولدر و تروت ،1 )205-254 :2082 ،نظریۀ عملگرایانه
نعبخاسخخی2080 ،ا حسخخینزاده222-220 :2085 ،ا شخخمس220-228 :2085 ،ا موزر ،مولخدر و تروت )208 :2082 ،و نظریخۀ
انسجا گرایانه نعباسی 2)83-30 :2080 ،مطرح شدهاند .مفاد نظریه تطابق این اسر که اگر گزاره
به همان نحوی باشخد که واقعیر به همان صخورت اسخر ،قضیه صادق اسر در غیر این
صورت ،قضیه کانب خواهد بود .این نظریه سه رکن اساسی دارد :الف) واقعیر خارج از
گزارها ب) حامل صخدق و گزاره و ج) نسبر تطابق .زمانی که میان رکن الف و ب نسبر
تطابق برقرار باشد ،صدق به وجود میآید وگرنه کذب رخ میدهد نشمس238-235 :2085 ،ا موزر،
مولخدر و تروت 3.)205-254 :2082 ،در عمخلگرایی نیز هر چنخد رویشردهخا و قرائخرهای مصتلف
وجود دارد ،ولی در عین حال در تفسخیر صخدق گزاره به سخودمندی اشتراف دارند .مطابق
نظر آنها اگر قضخیهای در مقا عمل سخودمند ،رضخایربصش و ارضا کننده باشد ،صادق
اسخخر و اگر جز این باشخخد کانب خواهد بود نعباسخخی2080 ،ا حسخینزاده222-220 :2085 ،ا شخخمس:2085 ،
220-228ا موزر ،مولدر و تروت .)208 :2082 ،مطابق نظریۀ انسخخجا گرایی نیز صخخدق گزاره و قضخخیه در

204-205ا شمس.)220-223 :2085 ،

 .4توجیه

در تبیین مؤلفۀ توجیه دو رویشرد عمده وجود دارد :نظریههای درونگرایانه و برون گرایانه.
برخی از اندیشمندان در این حوزه معتقدند باید نظر خود را به دایر باورها معطوف کرد تا با
یخافتن خاخخوصخخیتی در خود بخاورهخا بتوان نظریۀ قابل قبولی در توجیه گزارهها ارائه داد.
در اصخطالح به این گروه از نظریهها «درونگرایی» اطالق میشود .در مقابل برخی دیگر
 .1حسینزاده235-02 :2085 ،ا معلمی285-282 :2003 ،ا مروارید2081 ،ا عباسی.2080 ،
 .2حسینزاده253-220 :2085 ،ا موزر ،مولدر و تروت204-205 :2082 ،ا شمس.220-223 :2085 ،
 .3همچنین نخک :حسخخینزاده235-02 :2085 ،ا معلمی285-282 :2003 ،ا مرواریخد2081 ،ا عبخاسخخی،
.2080
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گرو هماهنگی آن با دیگر باورهای بشخر اسرا هر اندازه گزارهای با دیگر باورها همسو
باشخد به همان میزان نیز صادق اسر نعباسخی2080 ،ا حسینزاده253-220 :2085 ،ا موزر ،مولدر و تروت:2082 ،

479

درصددند تا با استفاده از امور خارج از باورها راهی برای توجیه باور بیابند که در اصطالح
بخه آنهخا «برونگرایی» گفته میشخخود نموزر ،مولدر و تروت232-210 :2082 ،ا حسخخینزاده223-241 :2085 ،ا
لرر.)2080 ،
 .1.4نظریههای درونگرایانه

از میخان نظریخههخای درونگرایخانه میتوان به دو نظریه مشخخهور اشخخاره کرد :مبناگرایی و
انسجا گرایی.
 .1.1.4نظریه مبناگرایی
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قسخخم پایه و غیر پایه
مبناگرایی از جمله نظریههای درونگرایانه اسخخر که گزارهها را به دو ع
تقسیم میکند .گزارههای غیر پایه ،قضایایی هستند که در توجیه نیازمند گزارههای دیگری
هسخختند ،برای مثال ،گزارۀ «پشخخر خط تلفن کسخخی وجود دارد» در توجیه خود مسخختند به
گزاره «تلفن زنگ میزند اسخخر» .در این صخخورت قضخخیه اول از جمله گزارههای غیر پایه
اسخر ولی قضخیه دو گزارۀ پایه اسر .در این نظریه بر وجود گزارههای پایه تأکید و تشیه
میشود که افزون بر این نقش توجیهگری و پشتوانهای برای برخی گزارهها ،خود نیازمند به
گزاره دیگری نیستند .برای مثال ،در مثال پیشگفته ،گزارۀ دو  ،به منبع حس مستند اسر و
نیازی به گزاره دیگر در توجیه ندارد.
مبنخاگرایخان بر این تخأکید دارند که گزارههای غیر پایه در توجیه خود محتاج گزارههای
پخایهاند ،ولی گزارههای پایه در توجیه خود به گزاره دیگری نیاز ندارندا بلشه این گزارهها یا
خودموجه هستند و یا از تجارب غیر باوری کسب توجیه میکنند و یا از منابع قابل اعتماد
یک باور توجیه بهدسخر میآورند نشخمس204-252 :2085 ،ا حسینزاده283-222 :2085 ،ا موزر ،مولدر و تروت،
231-212 :2082ا لرر.)2080 ،
همانطور که مالحظه میشخخود در این تقریر به ویژگیهای باور پایه اشخخارهای نشخخده
اسخر ،ولی برخی مبناگرایان افراطی معتقدند باور پایه باید صرفا یقینی باشد و از اینرو،
غیر یقینی نمیتوانخد مبنای توجیه گزارههای دیگر قرار گیرد .در مقابل این نگرش افراطی،
دیدگاه معتدلی قرار دارد که معتقد اسخر الز نیسر باورهای پایه خطاناپذیر باشند ،بلشه
حتی خطاپذیر نیز میتوانند باشند نموزر ،مولدر و تروت210 :2082 ،ا حسینزاده.)220 :2085 ،
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به اعتقاد مبناگرایان ،تقسخیم باور به پایه و غیر پایه برای رهایی از دور و تسلسل اسرا
زیرا در صخورتی که چنین ترفندی بهکار گرفته نشخود به ناچار در دا دور یا تسلسل گرفتار
خواهیم شد .فرض کنید باور به قضیۀ «الف» ،توجیه خود را از گزارۀ «ب» به دسر آورده
باشخد .سؤال از توجیه گزارۀ «ب» خواهد بودا قضیۀ «ب» چرا پذیرفته شد در جواب یا
باید گفر به جهر قضیه «ج»این باور را پذیرفتهایم و یا باید گفر به جهر قضیۀ «الف».
در صخورت دو که دور رخ میدهد ،در صورت دو باز سؤال این اسر که گزاره «ج»چرا
موجه اسر یا باید قضیه دیگری باشد که توجیهگر این گزاره باشد که سؤال از چرایی باز
هم قطع نصواهد شخد و از اینرو ،تسلسل پیش خواهد آمد و یا باید منشأ توجیه را یشی از
گزارههای پیش دانسر که دور رخ میدهد و یا باید پذیرفر گزارهها در نهایر در جایی به
گزارهای میرسخخند که خودموجه اسخخر و نیازی به توجیه ندارد .در این صخخورت سخخؤال از
چرایی توجیه قطع خواهد شخد .پس برای رهایی از تسخلسل و دور باید گزارهها را به پایه و
غیر پایه تقسیم کرد نشمس250-253 :2085 ،ا حسینزاده218-212 :2085 ،ا موزر ،مولدر و تروت.)225-242 :2082 ،
یشی از نقدهای وارد بر مبناگروی این اسر که گزاره بدیهی به معیار نیاز دارد و معرفی
معیار و اسختدالل به بدیهی بودن آن خالف پایه و بدیهی بودنش اسر .در این نقد تشیه بر
این نشته اسخخر که در مبناگروی باورهای غیر پایه و نظری توجیه خود را از باورهای پایه و
بدیهی به دسخر میآورند .در این صخورت ،سخؤال این اسر که در صورت بروز بحث از
مالف بخدیهی بودن این گزارههای پایه چه باید کرد آیا باید به اسخختدالل دسخخر یازید و
معیاری برای بدیهی بودن آن گزاره ارائه داد و بداهر آن را اثبات کرد یا نه در صورت اول،
پایه و بدیهی بودن آن زیر سخؤال میرودا زیرا سبب گرایش به تقسیم باور به پایه و غیر پایه
خاتمه دادن به سؤال از چرایی در توجیه گزاره اسر ،حال اگر برای بدیهی بودن و ارائه معیار
بداهر گزارههای پایه هم استدالل شود نقَ غرض خواهد بود .در صورت دو نیز چون
این پرسخخش بیجواب مانده اسخخر ،پس در نفس جز به بدیهی بهوجود نمیآید نحسخخینزاده،
280-282 :2085ا طوسی.)42 :2020 ،
در جواب این نقد باید گفر در تعریف گزارۀ پایه و غیر پایه گذشر که قضیۀ پایه توجیه
خود را از گزاره و قضیۀ دیگر به دسر نمیآورد ،بلشه به منابع توجیه یا تجارب غیر باوری
مسختند هسختند ،در این صخورت ارائۀ مالف و معیار برای گزارۀ پایه نقَ غرض و خالف
فرض نیسخخرا زیرا فرض این بود که گزارۀ غیر پایه در توجیه به گزارۀ پایه نیازمند اسخخر
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به خالف گزارۀ پایه که در توجیه خود نیازمند گزارۀ دیگر نیسخخر ،حال یا بدین جهر که
توجیه خود را از منابع باور کسب میکند و یا از تجارب غیر باوری .به هر حال توجیه گزارۀ
پایه مستند به باور نیسر و به همین میزان از ارائۀ معیار میتوان مالف برای گزارههای پایه
و غیر پخایخه داشخخر در عین اینکخه گزارۀ بخدیهی و پایه به نظری و غیر پایه تبدیل نشخخود
ننک :حسینزاده205-280 :2085 ،ا طوسی.)42 :2020 ،
محدودیر شخمار گزارههای بدیهی نقد دیگری بر این نظریه اسر .نظریۀ مبناگرایانه با
گزارههای بدیهی و پایه در صخدد توجیه باورهای غیر پایه برآمد و اششال این اسر که این
تعداد از گزارههای بدیهی و پایه آیا توان توجیهگری نسخبر به دیگر باورهای بشر را دارند
چگونه میتوان با شخخمار اندکی از باورهای پایه دسخخر به توجیه دیگر باورها زد بدیهی
اسخخر این نقد نیز صخخرفا ابراز اسخختبعاد اسخخر که در جواب باید گفر نمونه توجیهگری
شمار پایه نسبر به باورهای بیشمار غیر پایه در علو دیگری همچون هندسه
باورهای کم ع
و حساب یافر میشود نحسینزاده .)200-205 :2085 ،افزون بر این ،در تعریف باور پایه بیان شد
کخه بخاور پخایخه گخاه به جهر اسخختناد به تجارب غیر باوری و گاه نیز با توجه به منابع باور
توجیهپذیر اسر .روشن اسر که باورهایی از این دسر چندان هم کمشمار نیستند ،بلشه
بدان اندازه هستند که بتوان دیگر باورها را بر روی آنها بنا نهاد.
همچنین تشرار نشخخدن حد وسخخط در گزارههای بدیهی را نیز میتوان از جمله نقدهای
مهم بر نظریۀ مبناگرایی دانسر .زمانی میتوان قضیه نظری را پذیرفر که به بدیهی ارجاع
یابد و البته در ارجاع گزارۀ کسخبی و نظری به بدیهی این مشخشل اساسی وجود دارد که آیا
میتوان دو گزارۀ بدیهی یافر که حد وسط آنها مشترف باشد و از مجموع آنها بتوان قیاسی
تششیل داد و با توجه به آن ،مجهولی را معلو ساخر اگر نتوان برای این پرسش ،پاسصی
در خور یافر ،بودن یا نبودن قضخخایای بدیهی نیز فایدهای نصواهد داشخخرا زیرا قضخخایای
بدیهی به هر تعداد که باشند تا زمانی که نتوانند با قضیۀ دیگری قیاسی را تششیل دهند بود
و نبودشان یشی اسر.
برخی از متفشران در جواب این نقَ میگویند ،معلو شدن یک مجهول و به عبارت
دیگر ،مبتنی شدن قضیۀ نظری همیشه از سبک واحد پیروی نمیکند ،بلشه گاه با تششیل
قیخاس اقترانی مجهولی به معلو تبدیل میشخخود ،برای مثال ،فرض کنید قضخخیۀ «العالم
متغیر» که به جهر استناد به حس از جمله قضایای بدیهی بهشمار میآید ،در کنار قضیۀ
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«کل متغیر حادث» قرار بگیرد ،در این صخخورت ،از مجموع آنها قضخخیۀ «فالعالم حادث»
نتیجهگیری خواهد شخد .این سخبک از اسختدالل قیاس اقترانی بود ،ولی استدالل و معلو
سخاختن مجهول همیشخه به این شخشل نیسر بلشه گاه میتوان از یک قضیۀ بدیهی و یک
تعریف مجهولی را معلو سخاخر .در اینگونه موارد اصخوال نیازی به حد وسط نیسر تا
تشرار نشدن آن مضر به استدالل باشد .برای مثال ،برای اثبات امتناع دور میتوان از اصل
تناقَ و تعریف دور بهره گرفر.
مفاد اصل تناقَ امتناع اجتماع وجود و عد در یک شیء در آن واحد از جهر واحد
اسخر ،یعنی محال اسخر یک شخیء در آن واحد هم وصخف خاصخی را داشته باشد هم
نداشخته باشخد .دور نیز بدینگونه تعریف میشخود که شیء «الف» در اتاافش به صفر
«ب» نیازمند به «ج» باشخد یعنی «الف» خودش فاقد «ب» اسخر و اگر «ج» نباشد این
شیء «الف» نمیتواند صفر «ب» را دارا باشد .حال ،اگر «ج» نیز در اتاافش به «ب»
نیازمند به «الف» باشد ،یعنی «ج» بدون «الف» وصف «ب» را ندارد ،بلشه این «الف»
اسر که وصف «ب» را دارد و به «ج» میدهد .از مجموع تعریف این به دسر میآید که
«الف» هم فاقد «ب» اسخخر و هم واجد «ب» .چنین امری تناقَ اسخخر و تناقَ نیز
محال اسر ،پس میتوان نتیجه گرفر که دور محال اسر .استدالل به محال بودن دور و
علم به آن متوقف بر یک قضیه و یک تعریف اسر نحسینزاده.)202-204 :2085 ،
به نظر میرسخخد این جواب ناتما اسخخرا زیرا در واقع اینجا دو قضخخیه وجود دارد و
صورت اصلی استدالل چنین اسر :دور مستلز تناقَ اسر و تناقَ نیز محال اسر،
پس دور محال اسخر ،ولی در این اسختدالل به مقدمۀ اول به صخورت صریح اشاره نشده
اسخر ،بلشه با تعریف دور به صخورت تلویحی به مقدمه مذکور اشخاره شخده اسرا زیرا
قضخیه «دور مسختلز تناقَ» اسر شبیه به قضایای تحلیلی اسر که از تعریف موضوع
میتوان محمول را نیز دریافر .با تعریف دور ،وجود تناقَ فهمیده میشود همانطوری
که برای مثال« ،هر معلولی به علر نیازمند اسخخر» از تحلیل معلول میتوان پی به علر
برد .در اینجا نیز چنین اسخخر .در واقع در چنین مواردی قضخخیه حذف شخخده و تحلیل آن
جایگزین قضیه مذکور گردیده اسر و چنین تصیل شده اسر که ضمیمه شدن تعریف و
تحلیل مذکور به قضیه دیگر نتیجه حاصل شده و قیاس اقترانی ششل نگرفته اسر.
البتخه ،بیان دیگری در جواب از عد تشرار حد وسخخط در گزارههای بدیهی ارائه شخخده

اسخخر .برخی معتقخدنخد نمونههایی فراوانی را میتوان یافر که گزارههای بدیهی در کنار
یکدیگر قرار گفته و حد وسخط نیز تشرار شخده و از مجموع آنها قیاس تششیل شده اسر
نحسخخینزاده .)201 :2085 ،به نمونهای از این دسخخر پیشخختر اشخخاره شخخد که علم به امتناع دور از
مجموع قضایای «دور مستلز تناقَ اسر» و «تناقَ محال اسر» به دسر میآید.
 .2 .1 .4نظریۀ انسجامگرایی
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موجهسخازی باور در نظریۀ مبناگرایی با تقسیم باور به پایه و غیر پایه در واقع به دو اصل به
صورت تلویحی اشاره دارد :اوال توجیه ساختار واحدی نداردا زیرا برخی باورها -باورهای
غیر پایه  -از باور دیگر  -باور پایه -کسخخب توجیه میکند و برخی دیگر  -باور پایه -از امور
غیر باوری توجیه میشوند .ثانیا توجیه مسیری یکطرفه اسر .همیشه باورهای غیر پایه از
باورهای پایه کسب توجیه میکنند نه برعشس .این باورهای پایه هستند که همیشه پشتیبان
باورهای غیر پایه هستند ،ولی هیچگاه نمیتوان عشس این مطلب را تاور نمود .میتوان
نظریۀ مبناگرایی را به اجزای سخخاختمان تشخخبیه کرد که همیشخخه پی و اسخخاس آن از اجزاء
روبنایی پشتیبانی میکند ،ولی بنای ساختمان از پی نمیتواند پشتیبانی کند .در مقابل این
دیدگاه ،نظریۀ انسخجا گرایی اسر که سعی دارد روش کسب توجیه باورهای بشر را تبیین
کند .نظریۀ انسخجا گرایی با هر دو اصل مبناگرایی مصالفر میکند .در این نظریه تقسیم
باور به پایه و غیر پایه بیمعناسخخر و بدین ترتیب باید گفر توجیه سخخاختار واحدی دارد،
زیرا نحوۀ توجیخه باورها در گرو هماهنگی یا ناهماهنگی با دیگر باورهاسخخر .هر باور به
نوبه خود از باورهای دیگر پشتیبانی میکند.
همچنین در این نظریه سعی بر نشان دادن رابطۀ دوسویۀ توجیه اسر .چنین نیسر که
تنها بصشخخی از باورها از باورهای دیگر کسخخب توجیه کنند و هیچ نقشخخی در توجیه دیگر
باورها نداشته باشند ،بلشه به همان میزان که باوری از باورهای دیگر کسب توجیه میکند
و اثر میپذیرد ،در ّ
موجهسخازی آنها اثرگذار اسر .میتوان نظریۀ انسجا گرایی را به یک
جدول تشخخبیه کرد که ردیف افقی و عمودی این جدول به یکدیگر در حل مسخخائل کمک
میکننخد و نمیتوان یشی را از دیگری بینیاز دانسخخر نشخخمس208-204 :2085 ،ا موزر ،مولدر و تروت،
213-224 :2082ا لرر.)2080 ،
در واقع ،ابها در معنای انسخخجا و تعیین دایرۀ گزارههایی که باید باوری خاص با آنها

مسنجم و هماهنگ باشد ،از جمله مهمترین نقدهای وارد بر نظریه انسجا گرایی در باب
توجیه اسر نشمس243-208 :2085 ،ا موزر ،مولدر و تروت212-223 :2082 ،ا لرر2080 ،ا عباسی.)2080 ،
 .2 .4نظریههای برونگرایانه

بخا مطرح شخخدن برخی اشخخشخاالت بخه نظریخههای درونگرایانه ،برخی از متفشران حوزۀ
معرفرشخخناسخخی به این فشر افتادند که توجیه را به امری ورای باور مسخختند کنند .در این
نظریهها ،باور از باور دیگر به نحو مبناگرایی و یا انسجا گرایی کسب توجیه نمیکند ،بلشه
باورها را میتوان با مؤلفههای بیرون از باور موجه ساخر .برون گرایان نیز خود طیفهای
گوناگونی دارند که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود:
 .1 .2 .4وثاقتگرایی
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در وثاقرگرایی بر لزو تمسک به یک فرایند اطمینانبصش پافشاری میشود .اگر گزارهای
از راه مورد اطمینخان بخهدسخخر آیخد ،می توان آن را پخذیرفخر .بخاوری که از راه حدس یا
خوشگمانی و غیره به دسر آمده باشد ،مقبول و ّ
موجه نیسرا زیرا از روش اطمینانآوری
به دسخر نیامده اسخر .ولی برای مثال ،اگر باوری مستند به حس باشد یا به تفشر و روش
عقالنی مسختند باشدّ ،
موجه و مقبول اسرا زیرا از فرایند قابل قبولی بهدسر آمده اسر.
آنچه مهم اسخر ،روش بهکار گرفته شده در رسیدن به باور اسر ،خواه باور دیگری از آن
پشتیبانی بشند یا نه ن کشفی2082 ،ا امیری2080 ،ا حسینزاده.)223-241 :2085 ،
وثاقرگرایی در میان معرفرشناسان مسلمان واکنشهای گوناگونی را برانگیصته اسر.
اصخخل این روش فیالجمله از سخخوی آنها پذیرفته شخخده ،هرچند در گسخخترۀ آن بحثهای
در گرفته اسر ،بهویژه در بهکارگیری این روش در مباحث اعتقادی .از دیدگاه آنها اعتماد
به باوری که ویژگی قطعی و یقینی را داشخخته باشخخد از جمله باورهایی اسخخر که از روش
اطمینانبصش به دسر آمده اسر .اما دربارۀ بهرهگیری از باوری که فاقد چنین ویژگیهایی
اسر و برای مثال ،خاوصیر ظنی داشته باشد ،اختالف چشمگیری رخ داده اسر .این
اختالف در چند مرحله ظهور و بروز میکند .نصسخر ،در مبحث تبیین مقاود اصلی از
واجبات اعتقادی ،سپس در حجیر ظنون اعتقادی و همچنین حجیر تقلید در اعتقادات.
نتیجه نهایی برآمده از این سه بحث اسر که تعیین میکند شیوه و راه درسر در اعتقادات
چیسر .به همین جهر  -به اجمال  -به این سه رویشرد اشاره خواهد شد.

 .1 .1 .2 .4مقصود اصلی در اعتقادات
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یشی از مباحث بسخخیار مهم و تاثیرگذار در اعتقادات تعیین مقاخخود اصخخلی از واجبات
اعتقادی اسر .در واجبات اعتقادی ،چه چیزی مقاود اصلی و نهایی اسر آیا معرفر
و شناخر مقاود اصلی اسر و یا تدین و اعتقاد داشتن
در تعیین مقاود اصلی و نهایی واجبات اعتقادی دو دیدگاه معروف وجود دارد :الف)
وجوب معرفخر و شخخنخاخخر عقلی و ب) وجوب تخدین و اعتقخادورزی .هر دو دیخدگاه
معترفاند که شخخناخر بدون تدین برآورندۀ هدف از وجوب اعتقادی نیسخخر و البته تدین
بدون شخناخر نیز معنا ندارد .برخی از اندیشخمندان معتقدند مقاود اصلی در اعتقادات
همان شناخر عقلی اسر .از دیدگاه ایشان ،تدین نتیجه قهری و غیر ارادی شناخر اسر
و نظر و استدالل نیز مقدمۀ شناخر اسر .آنها معتقدند اگر مشلف قدرت بر فعلی نداشته
بخاشخخد به لحاظ عقلی مشلف کردن وی جایز نیسخخر و تشلیف ما ال یطاق رخ میدهد.
قخدرت بر هر فعلی فرع بر اختیخاری بودن آن اسخخخر .از میخان وجوب معرفخر و وجوب
عقدالقلب ،اولی اختیاری و دومی اضخخطراری اسخخر ،پس باید پذیرفر معرفر واجب
اصخخلی در اعتقادات اسخخر نآخوند خراسخخانی002 :2050 ،ا اما خمینی ،2035 ،ج240 :2ا سخخبحانی ،2082 ،ج228 :5ا
اما خمینی ،2433 ،ج215 :1ا الریجانی.)210 :2082 ،
پیشفرض این اسختدالل آن اسخر که اعتقاد ،نتیجه قهری شناخر اسر ،در حالیکه
حتی اگر این پیش فرض در باب تاخخدیق نهنی پذیرفته شخخود در مورد تاخخدیق قلبی که
عملی اختیاری اسخر  ،قابل قبول نیسخر .با مراجعه به وجدان مییابیم که با فهم درستی
یک مطلب میتوانیم نسخبر به آن عقد القلب پیدا کنیم .به همین دلیل اسر که ایمان به
خدا بلشه تاخدیق قلبی نسبر به هر حقیقتی واجب اسر .دلیل کفر کافران نیز عد عقد
القلب نسخبر به خدا و دین اسر نه صرفا عد بیان اعتقاد به خدا یا نشناختن خدا .چون
عد بیان اعتقاد صخخرفا دروغ اسخخر نه کفر و نشخخناختن واقعیر سخخبب کفر نمیشخخود .در
احادیث نیز از واجبات قلب عقدالقلب نکر شده اسر نکلینی ،2433 ،ج.)00- 04 :5
در مقابل ،بسیاری از اندیشمندان اسالمی معتقدند که شناخر و معرفر اصول عقاید
هر چند الز و ضخروری اسر ،ولی نه به عنوان یک واجب مستقل و نفسی بلشه به جهر
مقدمه بودن برای اعتقاد و تدین .تدین به امور اعتقادی واجب نفسی اسر .این تدین بدون
شناخر امور اعتقادی امشانپذیر نیسر ،پس علم و معرفر به عقاید مقدمه حاول تدین

اسخخر نشخخیخ اناخخاری ،2428 ،ج532-534 :2ا مرعشخخی نجفی ،2010 ،ج230 :2ا کاشخخف الغطاء ،2403 ،ج84 :5ا فیروزآبادی،

 ،2432ج038 :0ا حشیم ،2032 ،ج523 :5ا جزائری مروج ،2453 ،ج .)230 :2این گروه نیز اسخختداللهای مصتلفی
ارائه کردهاند و از جمله آنها بهره بردن از روایات و ادله نقلی روایر حسن ابن هارون:
َّ َّ ْ ا ا ْ ا ا ا ا ْ ُ ا ا ُ
ا ا ا ُ ا ْ َّ
ا اْ
ولئک کان عن ُه ام ْس ُؤال
قال علی أ ابو عب عد الل عه عرن السخمع والباخر و الفؤاد کل أ ع
ا ا ْ ُ َّ ْ ُ ا َّ ا ا ا ْ ا ا ُ ا َّ ا ا ا ا ا ْ ُ ا ُ ا َّ ا ا ا ا ا
یه نکلینی،
قال یسخأل السخمع عما س عمع والبار عما نظر عرل عیه والفؤاد عما عقد عل ع
 ،2433ج08 :5ا مجلسی ،2430 ،ج55 :10ا همو ،2405 ،ج.)540 :3

ی
از باخر و سمع و فؤاد سؤال میشود .سؤالی که از فؤاد صورت میگیرد از معتقد عنه وی
اسخخر نه از معلومش .همین امر نشخخان میدهد که هدف اصخخلی در اعتقادات ،تدین و
عقد القلب اسخخر و شخخناخر نیز همواره مقدمه برای تدین اسخخرا زیرا اگر علم مقاخخود
اوال وبالذات در اعتقادات بود و حاخخول حالر نفسخخانی عقد القلب غیراختیاری میبود،
چنین سؤالی معنادار نبودا به همین جهر باید گفر اوال هدف اصلی در اعتقادات همان
تدین به امر اعتقادی اسر و ثانیا تدین مقدور بیواسطه هر مشلفی اسر نکاشخف الغطاء،2403 ،

ج.)03-80 :5

 .2 .1 .2 .4تقلید در اعتقادات

 .1همچنین نک :آمدی ،2005 ،ج213 :2ا سبحانی03 :2421 ،ا عاملی12 :2430 ،ا شبر.235 :2403 ،
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در امشان تشیه زدن بر تقلید در امور اعتقادی سخخه دیدگاه عمده وجود دارد :وجوب تقلید،
حرمر تقلید و جواز تقلید .هر یک از این سخخه نظریه ادلهای را برای اثبات مقاخخود خود
ارائخه کردهانخد که به نظر میرسخخد با رویشرد معرفرشخخناختی میتوان از جواز تقلید در
اعتقخادات ندر غیر دو اصخخل توحیخد و نبوت) همراهی نمود .برخی بخا توجخه بخه راهیابی
گمراهی و ضخاللر در اثر اسختدالل و مواجه به شبهات )مجلسخی ،2430 ،ج202 :10ا همو ،2405 ،ج:3
201ا کاشخخف الغطاء ،2403 ،ج 1)223 :5بدعر بودن اسخختدالل نمؤیدی55 :5335 ،ا شخخرفی ،2422 ،ج523 :2ا صخخدر،
 (525 :2453به وجوب تقلید معتقد شدهاند.
در مقخابل ،نیز برخی به وجود پارهای مشخخشالت در تقلید در حوزۀ اعتقادات همچون
لزو اعتقخاد بخه نقیضخخین نعالمخه حلی ،)543 :2431 ،معذور بودن یهودیان و مسخخیحیان و حتی
اشصاص بیدین مقلد از علمای خود نکاشف الغطاء ،2403 ،ج232 :5ا ّحلی ،)200 :2015 ،لزو دستیابی
به علم در اعتقادات نکاشخف الغطاء ،2403 ،ج238 :5ا صدر )523 :2453 ،و مذمر ناوص دینی از تقلید
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ْ ُ ُ ا َّ
ُُْ ُ
آباُ ُه ْم م ْن اق ْبل نسخوره هود :آیه  )230و آیۀ شریفۀ ر َّنا او اج ْدنا ا
آباءنا
د
ب
یع
کما
ال
مثل ما یعبدون عر
ع
ع
ا ُ
علی أ َّم ٍة نسخخوره زخرف :آیه  )50-55بر لزو اسخختدالل در مباحث اعتقادی پافشخخاری داشخختهاند.
در پذیرش اسال اقرارکنندگان به شهادتین نمرعشی
گروهی نیز با توجه به سیره پیامبر اکر
نجفی ،2010 ،ج234 :2ا کخاشخخفالغطخاء ،2403 ،ج222 :5ا صخخدر ،)538 :2453 ،قیخاس اولویخر ناولویر جواز
تقلید در اعتقادات با وجود جواز تقلید در فقه) نکاشخفالغطاء ،2403 ،ج ،)225 :5برخی از ناوص
ا ْ اُ اْ ا
ا ا ا
ْ
کر عرن ْکن ُت ْم ال ت ْعل ُمون نسخخورۀ نحل :آیه  42و سخخورۀ انبیاء :آیه  )3و
الذ
ل
دینی همچون آیۀ فسخخئلوا أه
ع
فطری و غریزی بودن رجوع جخاهخل به عالم نسخخنخد ،43-02 :2085 ،نبصش اول)) بر این باوراند که
تقلید در امور اعتقادی جایز اسر.
بخه نظر میرسخخد بتوان از مباحث معرفرشخخناختی برای تأیید این امر بهره گرفر .در
مباحث معرفرشخناسخی و در باب منابع معرفر ،از مرجعیر سصن به میان میآید و این
پرسخش مطرح میشخود که آیا مرجعیر  -پذیرش قول متصاص و عالم  -میتواند منبع
معرفر و یا توجیه باشخد تقریبا در میان معرفرشناسان منبع توجیه بودن مرجعیر امری
پذیرفته شده اسرا زیرا روشی عقالنی اسر .سیره و روش عقال چنان اسر که اگر کسی
در اموری کخه جاهل اسخخر به متصاخخص رجوع کند ،عمل وی را قبیح تلقی نمیکنند،
بلشه گویند فعل عقالنی انجا داده اسر ننک :حسینزاده.)502-504 :2081 ،
 .3 .1 .2 .4حجیت ظنون اعتقادی
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حجیخر یخا عد حجیر ظنون خاصخخه در اعتقادات ،یشی از مباحث مهم در علم کال
اسخر که در اصخول فقه نیز مطرح اسر .در این زمینه دو قول وجود دارد :الف) حجیر
ظنون اعتقادی و ب) عد حجیر ظنون اعتقادی .برخی از متفشران اسخخالمی با توجه به
ادلهای همچون :امشان اعتقادی اجمالی در اعتقادات نشخیخ انااری ،2428 ،ج535 :2ا آخوند خراسانی،
 ،)050 :2050پخابرجخا مخاندن احتمال ضخخرر محتمل با پیروی از ظنون نعراقی ،2432 ،ج،)283 :0
صخادق نبودن معرفر بر ظن نشخیخ اناخاری ،2428 ،ج582 :2ا آخوند خراسانی003 :2050 ،ا فیروزآبادی ،2432 ،ج:0
 ،)030بیثمر بودن تعبخد به ظنون در اعتقادات نعراقی ،2432 ،ج04 :0ا طباطبایی ،2000 ،ج022 :23ا سخخند،
 ،2453ج50-53 :2ا عزیزان ،)2083 ،دسختور شرع به کسب علم در اعتقادات نکاشف الغطاء ،2403 ،ج233 :5ا
خراسخخانی حائری ،بیتا ،ج224 :2ا ابن قیم جوزیه  ،بیتا )242 :و ادله شخخرعی بازدارنده از پیروی ظنون مثل آیۀ
َّ
َّ ْ
ا َّ َّ
ا ا
ا
ْ
ْ
عرن َّیت عب ُعون عرال الظ َّن او عرن ُه ْم عرال یص ُر ُصون نسوره انعا  :آیه  221و  )248و آیۀ او ما َّیت عب ُع أ کث ُر ُه ْم عرال

 .1این ادله در مقالهای جداگانه نقد و بررسی شدهاند.
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َّ
ْا ا
ا َّ َّ
ا َّ َّ
ْ
ْ
ْ
ظنا عرن الظ َّن ال یغنی عم ان الحق شیئا نسوره یونس :آیه  )01و آیۀ عرن َّیت عب ُعون عرال الظ َّن او عرن ُه ْم عرال
ْ اُْ
ا َّ َّ
ْ
ا
ْ
ا
یص ُر ُصون نسوره یونس :آیه  )11و آیۀ عرن َّیت عب ُعون عرال الظ َّن او ما ت ْه اوی األنفس نسوره نجم :آیه  )50و آیۀ
ْا ا
َّ َّ
ا َّ َّ
ْ
ْ
عرن َّیت عب ُعون عرال الظ َّن او عرن الظ َّن ال یغنی عم ان الحق شخخیئا نسخخوره نجم :آیخه  )58به عد حجیر
1
ظنون اعتقادی گرایش پیدا کردهاند.
در مقابل برخی دیگر با بهرهگیری از مبانی معرفرشخخناختی سخخعی در اثبات حجیر
ظنون اعتقخادی داشخختهاند .به نظر آنها تشیه بر ارزش معرفرشخخناختی ظن ،بهرهگیری از
مبحث گواهی و عمومیر دلیل حجیر ظنون خاصخخه میتوان به حجیر ظنون اعتقادی
ملتز شد .به جهر اهمیر این سه دلیل ،به اختاار به آنها اشاره خواهد شد.
ٔ
دربخاره ارزش معرفخرشخخنخاختی ظن باید گفر اگر در اعتبارسخخنجی ادله ،دید عرفی
عقالیی حخاکم بخاشخخد همین دید عقالیی حشم میکند که ظن معتبر و خاص بهویژه ظن
اطمینانی همسخخنگ علم اسخخر و احتمال خالف موجود در مقابل آن هیچ ارزش معرفتی
ندارد و در واقع ،ظن اطمینانی نوعی علم تعبدی  -به معنای وسخخیع کلمه -اسخخر .عقال با
نفی اعتبخار معرفرشخخناختی احتمال خالف گنجانده شخخده در ماهیر ظن اطمینانی در
صددند تا موضوع برای احتمال خالف را از بین ببرند و با این عمل ،ظن اطمینانی را نوعی
علم قلمخداد کنند البته ،نه حقیقتا چون انقالب در ماهیر ظن رخ میدهد ،بلشه مجازا و
کنایهوار میخواهند بگویند که ظن اطمینانی همان علم اسر بدین معنا که همانگونه که
در علم احتمخال خالف واقعخا وجود ندارد و فرد عالم در خود این احتمال را نمیدهد که
خالف معلومش هم امشان رخ دادن دارد ،همچنین فردی که در وی ظن اطمینانی موجود
اسر ،نباید به احتمال مصالف ظنش اعتنا کندا زیرا هیچ ارزش معرفرشناختیای ندارد
و توجه به آن عملی سفیهانه تلقی میشود نحسینزاده و محمدی2080 ،ا مشار شیرازی ،2084 ،ج.)541 :23
بههمین جهر اسخر که میتوان گفر شخناخر ظنی اطمینانی میتواند از ُصخغریات
ُ
ُ
ششر منعم تلقی شود ،همانگونه که شناخر علمی از جمله ُصغریات ششر منعم اسر.
همچنین در کیفیر بهرهگیری از مبحث گواه نیز باید تذکر داد که در معرفرشناسی دو
بحث در گواهی مطرح اسخخر :الف) منبع معرفر بودن گواهی ،و ب) منبع توجیه بودن
گواهی .در بحث نصسخر دو دیدگاه وجود دارد ولی مشهور در معرفرشناسی انشار منبع
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معرفر بودن گواهی اسخر .گواهی منبع مستقل معرفر نیسر ،بلشه منبع ثانوی و منتقل
کننده معرفر اسر ،این اختالف در مورد منبع توجیه بودن گواهی یافر نمیشود و بیشتر
بر این باوراند که «گواهی» منبع توجیه معرفر اسر .اگر کسی به گفتۀ گواه اعتماد کند و
از گفتار وی باور و معرفتی در درون او ششل بگیرد و این باور را صادق بداند و بدان ملتز
شود ،چنین عملی را عاقالنه میپندارند و عمل او را سفیهانه و نامعقول قلمداد نمیکنند.
البته ،در منبع توجیه بودن گواهی شروط خاص خود مثل از روی حس بودن عاخبار و وثاقر
و دیگر شخخروط باید رعایر شخخود .پس مطابق مبانی معرفرشخخناختی «گواه» منبع توجیه
معرفر اسخر ننک :شخمس288 :2085 ،ا حسخینزاده .)505-503 :2081 ،در این مباحث معرفرشخخناختی
نیز تفایلی میان متعلق گواهی ندادهاند که اگر متعلق آن اعتقادی باشد حجیر آن انشار و
اگر از جملخه امور فقهی بخاشخخخد ،حجیتش مورد قبول واقع شخخود .از همین رویشرد
معرفرشناختی میتوان در تأیید حجیر ظنون خاصه در اعتقادات نیز بهره گرفر.
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
عمومیر داردا زیرا این مالف یا بنای عقالسر و یا ادلۀ شرعی تعبدی .در صورت اول که
عقال به هنگا اعتمادورزی به خبر واحد خود را به مواردی که اثر شخخرعی خارجی داشخخته
بخاشخخنخد محخدود نمیکننخد ،بلشه در هر موردی که ظن به وثوق بهدسخخر آید ،همان را
میپذیرند .اگر مدرف ادله شخرعی باشد نیز باید گفر ظاهر ادله هیچ اختااصی به مورد
دارای اثر عملی خارجی نداردا زیرا در ادله سخصنی از لف .حجر به میان نیامده اسر تا
آن را به منجزیر و معذریر تفسیر نموده و به تشلیف و موارد دارای اثر عملی مصتص کرد
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نلنشرانی232-234 :2032 ،ا عزیزان.)2083 ،

 .2 .2 .4واقعگرایی مستقیم

خود واقعیر
گروهی از معرفرشخخناسخخان معتقدند که در ادراکات و تجربههای حسخخی ،ع
محسخخوس را مییخابیم ،نخه صخخورتی نهنی یخا مفهومی که از آن حشایر میکند .چنین
دیدگاهی «واقعگرایی مسختقیم» نامیده شخده اسخر .از منظر حامیان این دیدگاه ،انسان با
حواس و تجربههای حسی به نات اشیای جهان محسوس و اعیان حسی دسر مییابد و
سیب
سبز درختان ،ع
بدینگونه به آنها معرفر پیدا میکندا برای مثال ،هنگا مشاهدۀ برگ ع
قرمزرنگ کروی ششل و ...خود واقعیر محسوس را مییابد ،نه اشیاء و صورتهایی در
ع

نهن ن کشخخفخی2082 ،ا امیری2080 ،ا حسخخینزاده .)223-241 :2085 ،از این رویشرد بخه «طبیعخرگرایی
بنیادین» نیز یاد میکنند ن کشخفی .)2082 ،این دیدگاه در فلسفۀ اسالمی و فلسفۀ غرب با اقبال
چندانی روبهرو نشده اسر.
 .3 .2 .4نظریۀ علی

 .3 .4نتیجهگیری

از میان دو نظریۀ درونگرایانه ،نظریۀ «انسجا گرایی» با مششل و نقدهایی روبهرو بود و از
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ّ
نظریه علی مدعی اسر وجود مواد فیزیشی در دنیای واقعی موجب میشوند که ما آنها را
درف کنیم .در این نظریه آنچه در مرحله نصسر فرض گرفته میشود آن اسر که وظیفه و
عملشرد زیستی حواس آن اسر که به ما در درف جهان پیرامون کمک میکند .در واقع ما
از طریق حواس ،محیط اطراف خویش را بخاور میکنیم .به اعتقاد معتقدان به این نظریه،
آنچه در جریان مشخاهده کتاب رخ میدهد این اسخر که اشخعههای نوری گسیل شده از
سوی کتاب تاثیرات مهمی روی شبشیۀ چشم و برخی قسمرهای مغز بهجا میگذارند و
این پدیده سخبب میشخود تا فرد به مشخاهدات خود اعتماد کند .در واقع ،چیزی که سبب
میشود تا نسبر به وجود کتاب مطمئن شویم ،مشاهدۀ آن اسر.
در این نظریه ،طریقۀ کسخب باورهای ادراکی مهم اسر .برای مثال ،در مورد مشاهدۀ
کتاب ،این خود کتاب اسخر که سخبب مشخاهدۀ آن میشود .در واقع ،اشعههای نوری از
سخوی کتاب بر شخبشیۀ چشخم ساطع میشوند و سپس اطالعات حاصل در مغز پردازش
ّ
میشخوند .بنا بر دیدگاه واقعگرایان علی ،برای مثال ،در مواقعی که انسان به دلیل نوشیدن
الشل دچار توهم میشخود ،دیگر کتاب نمیتواند علر ادراف آن از سوی فرد باشد ،بلشه
ٔ
درباره مشخاهداتش ششل میدهند.
در اینجا الشل یا داروهایی هسختند که باورهای فرد را
بشر به کمک دیدن ،از جهان اطراف خود اطالعاتی را کسب میکند و در این میان نهنیات
ّ
افراد از مسخخائل مصتلف چندان مهم نیسخختند .معتقدان به نظریۀ علی تاخخور میکنند که
جهان واقع وجود دارد و  -خواه ادراف شخخود و خواه نشخخود  -همچنان به وجود خود ادامه
میدهد .همچنین باورهایی که فرد از طریق حواس کسب میکند ،معتبر هستند نموزر ،مولدر
و تروت234-230 :2082 ،ا حسینزاده.)223-241 :2085 ،

ّ
میان نظریههای برونگرایانه نیز نظریۀ «واقعگرایی مسخختقیم» و «نظریۀ علی» با مشخخشل
روبهرو بودند .نظریۀ «وثاقرگرایی» بر اطمینان بصش بودن راه به دسخخر آمدن باور تأکید
فراوان داشخخر .به ظاهر یشی از ماخخادیق این اطمینانبصش بودن آن اسخخر که برخی از
باورها نقش توجیهگری برای برخی دیگر را داشخته باشخند و پایه برای توجیه آنها به حساب
آینخد .بخا این بیخان ،بخه نظر میرسخخخد میتوان توجیخه در بخاب معرفخر نقلی اعتقخادی را
«وثاقرگرایی» قلمداد کرد که مبناگرایی نیز یشی از ماادیق آن تلقی شود.
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قم :نشر الفقاهه.
جوزیخه  ،ابن قیم محمخد بن ابی بشر نبیتا) ،مختصررر اوصررقاعق اوارسرر ة ع ی اوج ایة
اواعط ة ،تاحیح :زکریا علی یوسف ،القاهره :مشتبة المتنبی.
حسخخینزاده ،محمد ن ،)2085پژوهشرری تطبیقی در معرفتشررناسرری معاصررر ،قم :مرکز
انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی اما خمینینره).
خخخخخخخخخخخخخخخخخخ ن ،)2081کاوشی در ژرفا معرفتشناسی ،2منابع معرفت ،قم :موسسه
آموزشی و پژوهشی اما خمینی.
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 .23حسخخینزاده ،محمد و محمدی ،عبدالله ن« ،)2080اعتبار معرفرشخخناختی خبر واحد در
اعتقادات دینی»ا فالنامه ذهن ،ش ،40ص.218-242
 .22حشیم ،سیدمحسن ن2032ق) ،حقا ق األصقل ،ج ،5قم :موسسة آل البیر .
 .25حلی ،حسخخن بن یوسخخف بن علی بن مطهر نعالمه حلی) ن2431ق) ،مبادئ اوقصررقل إوی
ع م األصقل ،بیروت :دار االضواء.
ّ
 .20حلی ،نجم الدین جعفر بن حسن ن ،)2015معارج األصقل ،قم :موسسة آل البیر .
 .24خراسانی حائری ،یوسف نبیتا) ،مدار اوعروة ،ج ،2بیجا :بینا.
 .22خمینی ،روحاللخه نامخا خمینی) ن ،)2035انقار او ردایرة فی اوتع یقرة ع ی اوکفایة ،تهران:
موسسه تنظیم و نشر آثار اما خمینینره).
 .21خمینی ،سخخیخد ماخخطفی ن2433ق) ،تحریرات فی األصررقل ،حققخه و صخخححه محمد
السجادی ،ج ،1تهران :وزار الثقافة واالرشاد االسالمی ،موسسة الطبع و النشر.
 .23سخبحانی ،جعفر ن ،)2082ت هیب االصقل (تقریر ابحاث االستاد االعظم و اوعالمة االفخم
االمام اوخاینی) ،ج ،5تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار اما خمینینره).
 .28خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن2421ق) ،اإلیااط واوکفر فی اوکتاب واو نة ،قم :موسسة االما الاادق .
 .20سخخنخد ،محمد ن« ،)2085نقش روایات در امور اعتقادی» ،مجله پژوهشرر ا اصررقوی،
ش4و.2
 .53خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن ،)2453االمامة اإلالهیة ،ج ،2قم :انتشارات اجتهاد.
ّ .52
شبر ،سید عبدالله ن2403ق) ،حق اویقین فی معرفة أصقل اودین ،عراق :منشورات الفجر.
 .55شخرفی ،احمد بن محمد بن صالح ن2422ق) ،شرا األساس اوکبیر ،دراسه و تحقیق :احمد
عبدالله عارف ،ج ،2صنعاء :دارالحشمة الیمانیة.
 .50شمس ،مناور ن ،)2085آشنا ی با معرفتشناسی ،قم :انتشارات آیر عشق.
 .54صدر ،سیدرضا ن2453ق) ،االجت اد و اوتق ید ،قم :مشتب االعال االسالمی.
 .52طبخاطبخایی ،سخخیدمحمدحسخخین ن2000ق) ،اوایراط فی تف رریر اوقرآط ،ج ،23قم :جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم ،دفتر انتشارات اسالمی.
 .51طوسخی ،خواجه ناخیرالدین ن ،)2020ت خیص اواحصل اواعروف بنقد اواحصل ،تهران:
موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه مک گیل.
 .53عاملی ،زینالدین بن علی بن احمد نشخخهید ثانی) ن2430ق) ،حقا ق اإلیااط مع رسرراوتی
اال تصاد واوعداوة ،قم :مشتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی.
 .58عباسخخی ،ولی الله ن« ،)2080نظریهها در باب چیسخختی صخخدق نبا تأکید بر دیدگاه اسخختاد
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مطهری)» ،ف فه و کالم ،ش 0و.4
 .50عراقی ،ضخخیاء الدین ن2432ق) ،ن ایة األفکار ،ج ،0قم :جامعه مدرسخخین حوزه علمیه قم،
دفتر انتشارات اسالمی.
ّ
 .03عزیزان ،مهدی ن« ،)2083بررسخخی حجیر روایات آحاد در مسخخائل اعتقادی» ،معرفت،
ش.205
 .02فیروزآبادی ،سیدمرتضی ن2432ق) ،عنایة األصقل ،ج ،0قم :انتشارات فیروزآبادی.
 .05کاشف الغطاء ،علی ن2403ق) ،اونقر او اطع فی اوفقه اونافع ،ج ،5قم :طلیعة النور.
 .00کشخفی ،عبدالرسخول ن« ،)2082دستهبندی نظریههای توجیه معرفرشناختی» ،پژوهشنامه
ف فه دین ،ش.8
 .04کلینی ،محمد بن یعقوب ن ،)2433اوکافی ،تهران :دارالشتب االسالمیة.
 .02الریجخانی ،صخخادق ن« ،)2082کخاربرد حدیث در تفسخخیر و معارف» ،االهیات و حققق،
ش4و.2
 .01لرر ،کیث ن« ،)2080تحلیل معرفر»ا عالمه ،ش 0و.4
 .03لنشرانی ،محمد فاضخخل ن ،)2032مدخل اوتف رریرا ابحاث حقل اعجاز اوقرآط و اودفاع ،قم:
مشتب االعال االسالمی.
 .08مجلسی ،محمدباقر ن2430ق) ،بحار االنقار ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،چاپ دو .
 .00خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن2405ق) ،مرآة اوعققل فی شرا أخبار آل اورسقل ،ج ،3قم :نور وحی.
 .43مرعشخی نجفی ،سخید شخهابالدین ن ،)2010اوققل اورشید فی االجت اد واوتق ید ،ج ،2قم:
کتابصانه حضرت آیر الله مرعشی نجفی.
 .42مرواریخد ،محمود ن« ،)2081تخأملی در برهخان صخخدیقین بخه تقریر عالمخه طبخاطبخایی»ا
نقدونظر ،ش ،41-42ص.54-5
 .45معلمی ،حسن ن ،)2003معرفتشناسی و مباحث جدید کالمی ،قم :بوستان کتاب.
 .40مشار شخخیرازی ،ناصخخر ن ،)2084األمثل فی تف رریر کتاب او ه اوانرل ،ج ،23بیروت :دار
احیاء التراث العربی
 .44موزر ،مولدر و تروت ن ،)2082درآمد مقضررقعی بر معرفتشررناسرری معاصررر ،قم :مرکز
انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی اما خمینینره).
 .42مؤیدی ،ابراهیم بن محمد بن احمد ن5335م) ،اإلصررباا ع ی اواصررباا فی معرفة اوا ی
اوفتاا ،تحقیق :عبدالرحمن بن حسین شایم ،صنعا :موسسة االما زید بن علی الثقافیه.

