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The Criteria of Assessing the His-
torical News in Sirat al-Hossein fi 
al-Hadith va al-Tārikh
By :Roohullah Shahidi
Abstract: In this article ,the author 
takes a look at Ja›far Morteza›s 
criteria in evaluating the documents 
related to Imam Hussein›s( AS )Sira 
by relying on the narrations of Ashura. 
Regarding this ,he has first made 
an overview of Sirat al-Hossein fi 
al-Hadith va al-Tārikh ,and presents 
the titles of the six sections of the 
book along with its included chapters 
and its volumes in the form of a table. 
Following this ,he describes some of 
the most important criticism criteria 
and evaluation of historical hadiths 
and scriptures in the book ,such as 
the authenticity of the document ,the 
validity of the source of the hadiths, 
and so on.
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خيّية يف سيرة احلسني يف احلديث  معايير تقيمي األخبار التار
يخ والتار

اخلالصــة: يلــي الكاتــب يف هــذا املقــال نظــرًة خاطفــة 
عــى مــاكات الســّيد جعفر مرتــى العامــي يف تقييمه 
 من 

ً
ملستندات سيرة اإلمام احلسني عليه السام انطاقا

روايات عاشوراء.
ويف ســياق هــذا اهلــدف يبــدأ بلمحــٍة عــن كتاب ســيرة 
 فهيا إىل أقســام 

ً
يــخ، مشــيرا احلســني يف احلديــث والتار

الكتــاب الســّتة مــع جــدوٍل يتضّمــن تفاصيــل أبوابــه 
داته.

ّ
الداخلّية وجمل

مّث يشير إىل أهّم معايير نقد وتقيمي األحاديث والنصوص 
خيّيــة يف الكتــاب املذكــور مــن قبيــل اعتبار الســند  التار

واعتبار مصدر الرواية ومنبعها وغير ذلك.
خيّية،  املفــردات األساســّية: معاييــر التقيــمي، األخبــار التار
يخ، جعفر مرتى  كتاب سيرة احلسني يف احلديث والتار
العامي، ســيرة اإلمام احلسني عليه السام، األحاديث، 
يــخ،  التار خيّيــة،  التار املســتندات  األحاديــث،  تقيــمي 
العقائــد الكامّية، اعتبار الســند، تقيــمي الرواية، روايات 

عاشوراء.

بــه  نیم نگاهــی  حاضــر  نوشــتار  در  نویســنده  چکیــده: 
ک هــای جعفــر مرتضــی در ارزیابــی مســتندات مربــوط  مال
بــه ســیره امــام حســین )ع( بــا تکیــه بــر روایــات عاشــورایی 
کتــاب  گــذری بــر  دارد. وی در راســتای ایــن هــدف، نخســت 
ســیره الحســین فــی الحدیــث و التاریــخ داشــته و عناویــن 
کتــاب را همــراه بــا ابــواب درونــی  قســمت های شــش گانه 
و مجلــدات آن در قالــب جــدول ارائــه می کنــد. در ادامــه، 
ک هــای نقــد و ارزیابــی احادیــث و  برخــی از مهم تریــن مال
کتــاب مذکــور از قبیــل اعتبــار ســندی  نصــوص تاریخــی را در 

و اعتبــار منبــع و مأخــذ روایــت و ...، شــرح می دهــد.

کتــاب  کلیدواژههــا: معیارهــای ارزیابــی، اخبــار تاریخــی، 
التاریــخ، جعفــر مرتضــی  ســیره الحســین فــی الحدیــث و 
ارزیابــی  احادیــث،  )ع(،  حســین  امــام  ســیره  عاملــی، 
کالمــی،  حدیــث، مســتندات تاریخــی، تاریــخ، باورهــای 

روایــات عاشــورایی. روایــت،  ارزیابــی  اعتبــار ســندی، 

معیارهایارزیابِیاخباِر
تاریخیدر»سیرةالحسینفی
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گذشته را به رنج توان یافت، و 

گرِد جهان و رنج بر خویشتن نهادن گشتن  به 

و احوال و اخبار بازجستن

کتِب معتمد را به مطالعه کردن یا 

گردانیدن ... )بیهقی(  و اخبار درست را از آن، معلوِم خویش 

درآمد
کتاب ســیرة الحســین فی  گــر بخواهیــم روش مرحــوم عالمه ســّیدجعفرمرتضی عاملی در  ا

کنیم، ســخن بیهقی بهترین ترجمان آن اســت. او  یخ را به اختصار ترســیم  الحدیث و التار
یخی  کتــب و نصوص تار یــخ حســینی را بــه رنج یافته بود؛ رنِج تتبع و گشــت  و گذار در  تار

و محــک زدن یکان یــکان مســتندات. در ایــن میانــه درد جانــکاه بیمــاری نیــز ایــن رنــج را 

کــرده بــود. توصیفاتــی از این دســت هر چند مفید اســت، نمی توانــد راه را برای  دو چنــدان 

گــر تحقیقــات جعفر مرتضی بــه مطالعه  پژوهش هایــی دقیق تــر در آینــده همــوار کنــد. چه ا

کاربرد آن به  گرفته نشــود، معیار نقدهای بیرونی و درونی او نســبت به اخبار و حدود  دقیق 

کمبودهایش نگریسته نشود، ترسیم الگوی اندیشگانی او  کفایت ها و  دّقت تبیین نگردد و 

یخی و تمییز صحیح از سقیم و در نتیجه شناخت یکی از برجستگاِن  در تحلیل اخبار تار

ی نیم نگاهــی اســت به  یخ نــگاری اســالمِی ناشــدنی اســت. سیاه مشــق پیــش رو حــوزه تار

یابی مســتندات مربوط به ســیره امام حســین)ع( با  ک هــای عالمــه جعفر مرتضی در ارز مال

تکیه بر روایات عاشورایی.

کتاب »سیرة الحسین فی الحدیث و التاریخ« گذری بر 
کتــاب را آغاز  ســّیدجعفر مرتضــی عاملــی در 12 رمضــان 1434 هجری قمــری نگارش این 

کتابــی دربــاره امام  کــه او خــود می گویــد، بــا آنکه دوســتانش نــگارش  کــرده اســت. چنــان 

حســین)ع( را پیشــنهاد می دادنــد، او جرئــت دســت زدن بــه چنیــن تألیفــی را در خویــش 

نمی دیده و از اندیشــه ورود بدین کار دشــوار و تودرتو، ترس بر او مســتولی می گشته است. تا 

کتاب، برخی از دوستان مورد اعتماد او به صورت  آنکه دو یا سه ماه پیش از شروع نگارش 

که احتمال تبانی آنان با یکدگر وجود نداشــته، خواب هایی در ارتباط با  مجزا و به  گونه ای 

او دیده اند که موضوع تمامی آنها امام حســین)ع( و اشــارتی به شــروع نگارش کتابی درباره 

کــه یکدیگر را  یاها در مدتــی کوتاه و از ســوی افــرادی بوده  ایشــان بــوده اســت. همــه ایــن رؤ

نمی شــناختند و نویســنده خــود برخــی از آنها را بســیار انــدک مالقات کرده یا یــک یا دو بار 

کردم باید نگارش ســیره امام حســین  بیشــتر ندیده بود. جعفر مرتضی می گوید: »احســاس 

یا حّجــت و به لحاظ  کــه رؤ کید می کند  گویــم«. او تأ کــرده، ایــن اشــارات را پاســخ  را آغــاز 

گاه خواب می تواند انگیزه ای درونی، سبب  شرعی عماًل الزام نیست. با این حال به باور او 

هدایت، ابزار هشــدار یا وســیلۀ بیداری وجدان و برون شــد از غفلت باشــد و چشــم عقل را 
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یاایعی ی یی یایریاهارابیا یاهایعری یاهرایعم  یا نایح یخیاایلا یاییعال ح

که نمی توان وجود خواب های پریشــان و دور از حقیقت را نیز منکر شــد.  به اموری درســت و یقینی بگشــاید. هر چند 

گر هــم در تعبیر این خواب ها بر خطا رفته باشــد، این به معنای ناصــواب و بی اثربودن تألیف  که ا عاِملــی بــر آن اســت 
کتاب سیره امام حسین)ع( نیست.1

او در خالِل نگارِش جلد نخســت و بخشــی از جلد دوم کتاب به بیماری ســرطان خویش پی می برد و نگارش 9 جلد 

کار نگارش  ی  کتاب را طِی مراحل بســیار ســخت و طاقت ســوِز شــیمی درمانی به پایان می رســاند. به هر رو نخســِت 

کتاب دو سال و چهار ماه به طول می انجامد و در سال 1437 هجری قمری به پایان می رسد. بیست ودو جلد 

جعفر مرتضی در شــش بخش به ســیره امام حســین)ع( پرداخته است. بخش نخست دوران نبوی، بخش دوم دوران 

خلفای سه گانه، بخش سوم دوران امام علی و امام حسن)ع(، بخش چهارم از آغاز امامت امام حسین تا روز عاشورا، 

بخش پنجم حوادث روز عاشورا تا شهادت امام حسین)ع( و بخش ششم اسیری اهل بیت و حوادث بعد از عاشورا. 

مجموع این شش دوره در 22 جلد آمده است. عناوین قسمت های شش گانه کتاب، همراه ابواب درونی و مجلدات 

آن در جدول زیر آمده است:

 القسم االول: اإلمام الحسین
 فی عهد الرسول

جلد اّول و دومالباب األول: والدة اإلمام الحسین

الباب الثانی: المولود فی األّیام األولی

جلد دوم و سومالباب الثالث: النشأة: شمائل و أحوال

جلد سومالباب الرابع: مفردات من الحیاة الخاصة

جلد سوم و چهارمالباب الخامس: الزوجات و األوالد

جلد چهارمالباب السادس: اإلمامة البیت القصید

جلد چهارم و پنجمالباب السابع: إلقامة الحجة

کرم جلد پنجمالباب الثامن: علم... و 

جلد پنجمالباب التاسع: حدیث الکرامات

جلد پنجم و ششمالباب العاشر: للتمحیص أّواًل

جلد ششمالباب الحادی عشر: تکریم و تعظیم

جلد ششمالباب الثانی عشر: الفصول األخیرة فی العهد النبوی

القسم الثانی: من عهد النبی إلی 
عهد علی

جلد ششم و هفتمالباب األول: فی عهد أبی بکر

جلد هفتمالباب الثانی: فی عهد عمر

جلد هفتمالباب الثالث: فی عهد عثمان

القسم االثالث: فی عهد أبیه و أخیه

جلد هفتم و هشتمالباب األول: الحسین فی عهد علّی

جلد هشتم و نهمالباب الثانی: الحسین فی إمامة الحسن المجتبی

جلد نهمالباب الثالث: الحسین فی استشهاد أخیه

کربالء القسم الرابع: فی 

جلد دهمالباب األول: الحسین بعد استشهاد أخیه

جلد دهمالباب الثانی: مع سیاسات الحکام

یة و البیعة لیزید... جلد یازدهمالباب الثالث: موت معاو

جلد یازدهمالباب الرابع: من المدینة إلی مکة

جلد دوازدهمالباب الخامس: قبل سفر مسلم

جلد دوازدهمالباب السادس: مسلم فی العراق...

جلد دوازدهم و سیزدهمالباب السابع: القیام... و اإلستشهاد

یخ، ج 1، ص 10- 14. 1. سیرة الحسین فی الحدیث و التار
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یاایعی ی یی یایریاهارابیا یاهایعری یاهرایعم  یا نایح یخیاایلا یاییعال ح

جلد سیزدهم و چهاردهمالباب الثامن: النصائح... و الرحیل

کربالء الباب التاسع: إلی 
جلد چهاردهم و پانزدهم 

و شانزدهم

القسم الخامس: الفاجعه ... و ما 
تالها

جلد شانزدهمالباب األول: من أحداث یوم عاشوراء

جلد شانزدهمالباب الثانی: القتال یوم العاشر

جلد هفدهمالباب الثالث: الحملة األولی و المبارزات قبلها

جلد هفدهمالباب الرابع: من لم تحدد ساعة استشهادهم

جلد هفدهم و هجدهمالباب الخامس: استشهاد بنی هاشم

جلد هجدهمالباب السادس: الحسین فی المیدان

جلد هجدهم و نوزدهمالباب السابع: اإلمام الشهید

کربالء جلد نوزدهمالباب الثامن: ما زلنا فی 

القسم السادس: السبایا و ما بعد 
یوم عاشوراء

کربالء إلی الکوفة جلد نوزدهمالباب األول: من 

جلد بیستمالباب الثانی: أحداث جرت فی الکوفة

کربالء من جدید جلد بیستم و بیست و یکمالباب الثالث: إلی 

جلد بیست و یکمالباب الرابع: إلی الشام

الباب الخامس: ماذا جری فی الشام؟
جلد بیست و یکم و 

بیست و دوم

جلد بیست و دومالباب السادس: لهذا أمر األسری بالرحیل

گلچینی از موضوعات  فاتنا« آمده و نویســنده در آن 
َّ
در انتهای جلد 22 ملحقی با عنوان »مختارات حســینیة من مؤل

مربــوط بــه امام حســین)ع( را از دیگر کتاب های خویــش چون میزان الحّق، مختصر مفید، الصحیح من ســیرة النبی 

األعظــم و الصحیــح مــن ســیرة اإلمام علــی و ... آورده اســت. جلدهای 23 و 24 به فهرســت های مجلدات پیشــین 
افزوده است.

معیارهای ارزیابی احادیث و نصوص تاریخی
یخ به شرح زیر است: ک های نقد در سیرة الحسین فی الحدیث و التار برخی از مهم ترین مال

معیار نخست: اعتبار سندی روایت
کار می بندد. این به معنای  یخی به  یابی نصوص تار یابی های ســندمحور را به مثابه راهی معتبر برای ارز نویســنده ارز

کــه او نقدهــای ســندی را تنهــا قرینه صّحت صــدور متن بینگارد، بلکــه بر عکس بارها متذکر می شــود که  آن نیســت 

ضعف سند لزومًا به معنای دروغ و مجعول بودن خبر نیست و باید مضمون و محتوای حدیث را نگریست.2 بنابراین 

که جعفر مرتضی اخباِر ضعیف الســند3 و  می توان او را به حجّیت خبر موثوق الصدور معتقد دانســت. چنین اســت 

که نصوص و ادله دیگر مؤّید آنهاست، به دیده اعتبار می نگرد. حّتی روایات غالت4 را 

او حّتی بر آن است که اخبار بدون سند هم مکذوب و مجعول نیست و می توان از آنها برای موعظه و عبرت و ... بهره 

ی میــان اخبــار فقهی و دربردارنده حکم شــرعی و اخبــار غیرفقهی تفاوت می نهد و معتقد اســت از خبر  بــرد.5 البتــه و

گر از عیب و شــائبه و معارض هم تهی باشــد، نمی توان به حکم شرعی اطمینان یافت. البته با  بی ســند فقهی، حّتی ا

۲. همان، ج ۳، ص ۲۷، ۹4، ۲1۷؛ ج 11، ص 1۶۵؛ ج 1۲، ص 1۳۲؛  ج 1۸، ص  ۲۹1؛ ج 1۹، ص ۲۹۶-۲۹۷؛ ج ۲0، ص ۲۸۳.
۳. همان، ج 1۲، ص 1۳۲، ج 1۵، ص ۲۹۹.

4. همان، ج 1۵، ص۲۹۹.
۵. همان، ج ۳، ص 4۳.
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توجه به روایات »من بلغ« با امید به مطلوبیت و به شرط عدم استناد به خدا و اهل بیت، عمل بدان شدنی است.6

یابی سندی برای جعفر مرتضی در دو جایگاه رخ می نماید: کاربرد جّدی ارز

۱. تعارض اخبار 
که  که مضمون آنها را پذیرفته اســت، انگشــت می نهد7 یا ضعِف ســندی روایاتی را  در این موارد یا بر صّحِت روایاتی 

که راه ترجیح از  گاه هم با اشــارت به ضعف ســندی طرفیِن تعارض نشان می دهد  کناری نهاده،8 تصریح می کند.  به 
این ناحیه بسته است.9

کناِر مناقشه های متنی۱0 ۲. قرینه ای برای تردید در خبر در 
ی به ضعف یا ارسال سند یا مجهول بودن 

ّ
گفتنی است که نقدهای سندی نویسنده بسیار مختصر و در حّد اشارات کل

یان یا اتصال و عدم اتصال سند خبری نیست. ی است و از پژوهش های مفصل رجالی درباره احوال راو راو

معیار دوم: اعتبار منبع و مأخذ روایت
ک هــای نقــد بیرونــی روایــت، توجه به اعتبــار و عدم اعتبــار منبع آن اســت. جعفر مرتضی به ایــن نکته در  از دیگــر مال

یاب هــای خــود عنایــت دارد و البته مانند نقد ســندی آن را قرینــه ای از قرائن وثوق یا عدم وثوق به خبر می شــمارد.  ارز

کــه ضعف مصــدر را در حکم به موضوع و مجعول بودن روایت بســنده نمی دانــد و حکم نهایی را به  از همیــن روســت 

بررســی هایی محتوایــی موکــول می کنــد؛ زیرا ممکن اســت مصــدر مذکور روایــت را از مصادری برگرفته باشــد که به ما 
نرسیده یا اطالع از آنها برای ما میّسر نشده است.11

که »عدم  ک و معیار نویســنده برای معتبردانســتن آن اســت.12 چنان   کثریــت عالمان بر منبع« مهم ترین مال »اعتمــاد ا

که عاملی نقل های  حات اســت. از این رو می بینیم  ی از مرّجِ مناقشــه و اعتراض عالمان بر منقوالت منبع«13 نیز نزد و

منفــرد در مصــادر تألیف شــده در دو قرن اخیر و همچنیــن کتاب های متقدم تری را که عالمان بــر آنها اعتماد ندارند، 

که  نمی پذیرد. سّر عدم پذیرش این منابع از سوی اندیشوران یا باور به ساختگی بودن آنهاست14 یا به این دلیل است 

یدادها  کــه به نقل دقیق رو درون مایــه ایــن منابــع به جای تکیه بر مصــادِر مکتوب مورد اعتماد، بر مکتوباتی بنیاد دارد 

که نویسندگان  پایبند نیست یا پای بر شنیده ها و حکایات شفاهی دارد یا بر پایه تصویرها، توقعات و انتظاراتی است 
آنها از ماجراها در ذهن می پرورانده اند یا از باب زبان حال ارائه شده است.15

 عبارت های زیر ایستار او را به تفصیل بیشتری روشن می کند:

نحــن ... قــد التزمنــا أن ال نأخــذ مــن کتب المتأخریــن ما لم نجده فــی کتب الســابقین و لکننا نذکر 

بین الفینة و الفینة بعضا من هذا الکتاب و نظائره إذا لفت نظانا ما نری فائدة فی التعرض له نقصد 

بکتــب المتأخریــن الکتــب التی ألفــت فی القــرون المتأخرة عن المجلســی مثل کتــاب المنتخب 

للطریحــی و معالــی الســبطین للحائــری المازندرانــی و إکســیر العبــادات للدربندی و غیــر ذلک من 

فــات التــی لــم تحظ بالقبول التام لــدی کثیر من العلماء و یرون أنها لــم تعتمد فی أحیان کثیرة 
ّ
المؤل

۶. همان.
۷. همان، ج 1، صص 1۲4، 140-1۳۹، 1۷۲، ۲11.

۸. همان، ج 1، ص ۲40، ۲۷۹، ۲۵۸،
۹. همان، ج 11، ص ۳۲۵، ج 1۹، ص ۲۷۲.

10. همان، ج 1۲، ص 1۵۹، ج 1۹، ص۳0.
11. همان، ج 1۸، ص ۲4۷.

1۲. همان، ج 1۸، ص ۳1.
1۳. همان، ج 1۸، ص ۳1.
14. همان، ج 11، ص ۳40.

1۵. همان، ج 1۸، ص ۲14.
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ک مصادر کتبت قبل ذلک هی األخری   یشک فی ذلک بل هنا
ّ

قل علی المصادر المعتبرة أو علی األ

لــم تحــظ لــدی أهل العلم لنفس األســباب و ذلــک مثل روضه الصفــا و غیره... من الکتــب التی لم 

نکترث لها: الکتاب المتداول المســمی بمقتل أبی مخنف فأن فیه من اإلشــکاالت و الســقطات ما 

یدعــو الباحــث إلــی التحّرز من األخذ منــه و اإلعتماد علیــه. إذا لم یوجد النص فی مصــدر آخر یکون 
معتمدًا و مقبوال.1۶

یا:

الظاهر أن األصل فی کثیر منه هو المقتل المنسوب إلی أبی مخنف أو روضه الصفا أو معالی السبطین 

أو إکســیر العبــادات أو مــا أشــبه ذلــک و قــد قلنا إن کتــاب أبی مخنف ســاقط عن اإلعتبــار و أن هذه 

کثر العلماء ... و قد یعتــب إخوة أعزاء ألننا لم نکثر مــن الدخذ مما ورد فی  الکتــب لــم یعتمد علیهــا أ

هــذه الکتــب مع أننا ال نتهم أشــخاص مؤلفیها غیر أننا نقول: صحیح أننــا ال نتهم أیا من مؤلفی تلک 

الکتب بسوء لکننا نقول: لعل اآلفة کانت فی المروی عنه أو لعله أراد أن یصور الوقائع وفق ما یتوقعه أو 

کذا ...  کذا أو قال  کأّنی به قد فعل  ه ذکر ما ذکره علی قاعدة: و لسان حاله یقول ...أو علی قاعدة: 
ّ
لعل

ه سمع بعض ذلک من خطیب أو رجل لم یسنده إلی من یوثق به و ما إلی ذلک ... .1۷
ّ
أو لعل

کسیر العبادات دربندی20 یا اشاره به مجهول بودن  دست نهادن بر تفّرد روایت در مقتل ابومخنف،18 معالم السبطین،19 إ

منبع روایت21 نیز در همین راستاست.

معیار سوم: تعّدد یا تفّرد نقل
یــان را از نکات مثبت و ادلــه اعتبار حدیث، به ویژه هنــگام تعارض، به  جعفــر مرتضــی کثــرت نقل روایت از ســوی راو

شمار می آورد،22 اما نمی توان تفّرد حدیث به تنهایی را از منظر او، عامل رّد حدیث دانست. در نمونه ای دیده می شود 

کارزار سنگ زدند، گفت شما را چه شده که مرا  که ابن اعثم و خوارزمی از زبان مسلم آورده اند که چون کوفیان او را در 

کافران ســنگ می زنید. مرتضی هر چند آشــکارا می نویســد که اختصاص سنگ زدن به  که از اهل بیت پیامبرم، مانند 

کافی نبودن تفّرد برای رّد نقل  کافران را در نصوص مختلف مصادر دیگر نیافته است، با این حال آن را رّد نمی کند.23 

که او در پاسخ  کرد. آنجا  کربال مشاهده  کبر در  را می توان آشکار در بحث از حضور یا عدم حضور مادر حضرت علی ا

کربال می نویسد:  بر حاضربودن او در 
ّ

به نبودن یا تفّرد نقل های دال

إننــا اذا وجدنــا نصــا فی أحد المؤلفات و لــم نجده فی غیره فال یّح اعتباره مکذوبــًا إذ لعله مأخوذ من 
مصادر لم نطلع علیها أو من مؤلفات أبادها الدهر أو أتلفها الظالمون أو الجاهلون ... .۲4

گــر تفــّرد بــا نقطه ضعفــی دیگــر گرد آیــد، او را به تردیــد در اعتبــار نقل می کشــاند. رّد متفــردات منابع متأّخــر که در  امــا ا

که در آنجا دیدیم جعفر مرتضی در  بخش مربوط به اعتبارســنجی منابع ذکر شــد، نمونه ای برای این قاعده اســت؛ چرا

اعتبــار منابــع و سرچشــمه های این متفّردات تردید دارد. می توان تفّرد نقــل با وجوِد انگیزه ها و دواعی بر نقل درون مایه 

یخی  یــا نام بــردن از قهرمان هــای حاضر در آن را نیز در این شــمار آورد. توضیح آنکه در بعضــی از گزارش های منفرد تار

1۶. همان، ج ۲0، ص 1۸4-1۸۳.
1۷. همان، ج ۲1، ص 1۲1-1۲0.

1۸. همان، ج ۲0، ص 1۵۶.
1۹. همان، ج 11، ص 1۸۹؛ ج ۲0، ص ۲۵.

۲0. همان، ج 11، ص ۳00، ۳0۷، ۳11.
۲1. همان، ج 1۵، ص 1۲۳؛ ج 1۸، ص ۸۵، ۲1۲-۲11.

۲۲. در معیار پنجم مستندات آن عرضه خواهد شد.
۲۳. همان، ج 1۳، ص ۸۳.

۲4. همان، ج 1۷، ص ۲۲۸-۲۲۷.
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که با امام در راه کوفه گفتگو کرده و ایشــان را از رفتن به آنجا منع کرده اند یا از افرادی نام  به کســانی اشــاره شــده است 

یاد به قتل رســیده اند یــا از مردانی یاد می شــود که در رکاب  کــه به جــرم فاش کردن حقایق از ســوی ابن ز بــرده می شــود 

امام رشــادت هایی نشــان داده اند، حال آنکه با توجه به انتشــار و شیوع اخبار و یادکرِد کسانی که در ماجراهای مشابه 

که چنین نیســت و این  که اینان هم در منابع و مصادر دیگر آمده باشــند، در حالی  حضور داشــته اند، انتظار می رود 
نویسنده را به تردید در اعتبار نقل هایی از این دست می کشاند.25

معیار چهارم: انسجام یا عدم انسجام مستندات هم موضوع با یکدیگر
گردآوری تمامی مستندات هم موضوع و به دیگر سخن تشکیل خانواده حدیث است.  گیری معیار باال  کار  مقدمه به 

از این رو نخست از این نکته سخن می گوییم.

گردآوری مستندات هم موضوع الف( بایستگِی و سودمندی 
ی عملی تشــکیل خانواده حدیــث در موضوعات مختلف اســت. در 

ّ
مجلــدات متعــدد و پربرِگ ســیرة الحســین تجل

کرده اســت. برای نمونه  گاه به ضرورت اســتقرای نصوص و نــگاه مجموعی بدان ها تصریح  عیــن حــال جعفر مرتضی 

گفته های او و قرائن همراه با آنها دانسته است: فهم هدف امام از حرکت خویش را نگریستن به همه 

ردت عنه)علیه الســالم( و یالحظ ما  یب أن ینظر إلی مجموع النصوص التی و إن علــی الباحــث األر

احتفت به من قرائن و یســعی اســتخالص الحقیقه منها جمیعها و ســیجد بینها فی أحیان کثیرة ما 

یحّل المشکلة و یفتح أمامه منافذ عدیدة. تمکنه من فهم األمور علی الوجه الصحیح...و هذا کالم 
واضح و صریح، فال مبرر معه لالستفادات من النصوص المجزأة و المفصولة عن قرائنها.۲۶

گردآمده به یکدیگر بسیار شبیه است و عماًل تکرار هم می شوند. جعفر مرتضی بر آن  گاه نقل های  در روند پیش گفته، 

کنار یکدیگر ببیند. افزون  گاه فوایدی همراه دارد و خواننده می تواند با وضوحی بیشتر نقل ها را در  که این تکرار  است 

یان و مورخان مختلف را نیز می تواند به عیان ببیند: یخ نگاری راو بر اینکه اهداف و شیوه تار

یــم ان ثمــة تکرار فــی النصوص کنا نــود أن نتحاشــی الوقوع فیه لکننــا وجدنا أن  یالحــظ القــارئ الکر

یــم فرضینا بارتکاب هذا القــدر من التکرار  ذلــک قــد یضیع بعــض الفوائد و العوائد علــی القارئ الکر

کثر وضوحا. کما أن ذلک یفید فی تلمس  لکی یبقی القارئ قادرا علی استیعاب النصوص، بصورة أ
مرامی الرواة و المؤ رخین و أهدافهم من صیاغاتهم لألحداث و من طریقة عرضهم لها ... .۲۷

امــا در مــواردی بســیار در موضوعی واحد نصوصی مختلف رخ می نماید که چرایی پدیــداری و راهکار مواجهه با آنها 

از دغدغه های جّدی نویسنده ماست.

ب( اختالف مستندات، چرایی و راه حل ها
گر این را ســبب رّد روایــات بدانیم، تنها  یخی فراوان اســت و ا عاِملــی معتقــد اســت اختــالف مضامین در احادیث تار

می تــوان بــه روایاتــی انــدک اســتدالل کرد. به بــاور او اختــالف نه چندان بنیــادی و جوهــرِی نصوص به معنــای دروغ و 

که انگیزه ای برای جعل در آن وجود نداشته  گر درون مایه نقل از مواردی باشد  جعلی بودن اصل واقعه نیست؛ به ویژه ا

گرایش ها بدان پرداخته باشــند،29 می توان به اصل وقوع  باشــد28 یا عالمان و نویســندگان با وجود اختالف مشــارب و 
گردن نهاد.30 حادثه و قدر مشترِک نقل ها 

۲۵. همان، ج 1۵، ص ۸۵؛ ج 14، ص 1۷؛ ج 1۵، ص 1۲4؛ ج 1۷، ص 1۹1، 1۹۵؛ ج 1۸، ص ۲۶.
۲۶. همان، ج 14، ص1۲0-11۹.

۲۷. همان، ج 1۵، ص ۲۲۶.
۲۸. همان، ج 1۲، ص ۲4۵-۲44.

۲۹. همان، ج 1۸، ص 1۳.
۳0. همــان، ج ۳، ص ۲4۶؛ ج 1۲، ص ۲۹۳؛ ج 1۲، ص ۲44-۲4۵ و ۲۶1؛ ج 1۳، ص۶0 و1۵0-1۵1؛ ج 14، ص 1۷۸؛ ج 14، ص ۳1؛ ج 1۸، ص ۲40؛ ج 1۹، 
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گــر قســمت های متفاوت نصوص قابل جمع بــوده31 و به حّد تکاذب نرســند،32 می توان آنها را  در چنیــن بزنگاه هایــی ا

کار بســت. جعفر مرتضــی برای فراهــم آوردن زمینــه همنوایی نقل های  یخــی خویــش به  پذیرفــت و در تحلیل هــای تار

مختلف هم از علل اختالف نصوص پرده برمی دارد و هم راهکارهای جمع میان آنها را بیان می دارد.

گاه حادثــه را بــه صــورت کامل حفــظ نمی کند33 یا  ی بازمی گــردد؛ زیــرا  از دیــدگاه او بخشــی از ایــن اختالفــات بــه راو

گــزارش می کند35 یا تنها  گاه آن را به اختصار  در اثــر ســوء حفــظ آن را به فراموش می ســپارند.34 همچنیــن ناقل حادثــه 

یادات توضیحی و تفاســیر  کــه برایــش مهم اســت ثبت می کنــد36 یا جریــان را نقل به معنا می کنــد.37 ز بخش هایــی را 

ی به باز تعریف واقعه به شیوه و سبک خویش و افزودن شاخ  یان نیز گاه اختالف نقل ها را پدید می آورد.38 گرایش و راو

ی شده، می تواند  یارو ی با واقعه رو که راو که تفاوت زمانی  و برگ هایی بدان نیز در این میان بی اثر نیست.39 همچنان 
کند.40 در جزئیات آن تمایزهایی ایجاد 

خطــا و اجتهــاد ناســخان در قرائــت کلمــات ناخوانای نســخه ها،41 وجــود نقل در مصــادری که عالمان بــه صیانت و 

مراقبت از آنها اهتمام نداشته اند42 و تدوین نکردن حدیث و منع از نقل آن43 از دیگر عوامل پدیداری این اختالف ها 

شمرده شده است.

متعددشــمردن نقل هــا و تکــرار نقــل نصوص در زمان هــای مختلــف مهم ترین راهکارهای نویســنده بــرای جمع میان 

اختالف نقل های قابل جمع است.44 تلطیف لحن نّص در راستای خدمت به بنی امیه و آشکارنکردن اسائه ادب به 

ی با حادثه46 از دیگر راه حل ها هستند. امام و بر نیانگیختن احساسات45 و تفاوت در زمان مواجهه راو

گزارش ها انسجام نیابند و تالش  که در مجموعه نقل های هم موضوع و مرتبط، بعضی از نقل ها با دیگر  اما در صورتی 

برای جمع میان آنها از طرق پیش گفته نیز بی فرجام بماند، نویسنده طرفی از تعارض را ترجیح می دهد که دارای تعدد 
کثرت نقل باشد.47 و 

کالمی معیار پنجم: تناسب یا مغایرت با باورهای 
یخی است. در پس تمامی  یک به متون تار یخ و ســیره پژوهی جعفر مرتضی، نگاه ایدئولوژ از بارزترین شــاخصه های تار

که از منظر او آینه  کالمی پذیرفته امامیه یا آنانی  که بر بنیادهای  یابی های او، راست کیشــی معتقد ایســتاده اســت  ارز

ص ۲۵ و 1۲۸ و ۲۸۳.
۳1. همان، ج 1، ص 44-4۳0.

۳۲. همان، ج 14، ص 1۹۷.
۳۳. همان، ج 1۹، ص ۲۸۳؛ ج 1۲، ص ۲۶1.

۳4. همان، ج 1۹، ص ۲۳0 و ۲۸۳؛ ج ۲1، ص ۲1۳-۲1۲؛ ج 14، ص ۳1.
۳۵. همان، ج ۲1، ص ۲1۳-۲1۲؛ ج 1۲، ص ۲44-۲4۵؛ ج 1۷، ص ۶۸.

۳۶. همان، ج 1۶، ص 1۲۵ و 14۲.
۳۷. همان.

۳۸. همان، ج 1۲، ص ۲4۵-۲44.
۳۹. همان، ج 1۹، ص ۲۳0؛ ج ۳، ص ۷۸-۷۹؛ ج 1۷، ص ۸۶-۸۵.

40. همان، ج 1۲، ص ۲4۵-۲44.
41. همان، ج1۳، ص 1۵1-1۵0.

4۲. همان، ج 1۸، ص 1۳.
4۳. همان، ج 1۹، ص ۲۳0.

44. همــان، ج ۳، ص 1۲۵؛ ج 11، ص ۲۲-۲4 و 44-4۹؛ ج 14، ص 1۹۷؛ ج 1۳، ص ۸4؛ ج 1۶، ص 1۲۵ و 14۲؛ ج 14، ص ۸1 و 114-11۵؛ ج ۲1، ص ۲1۳-
.۲1۲

4۵. همان، ج11، ص 4۹-44.
4۶. همان، ج 1۲، ص 1۸1-1۷۹؛ ج 1۲، ص ۲40؛ ج 1۹، ص 1۷.

4۷. همــان، ج 1، ص ۷4-۷۵ و 11۶-11۷ و 1۷۲-1۷۳ و ۲0۳-۲0۷ و ۲4۶-۲۵0 و ۲۷۹ و ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۳00 و ۳0۹؛ ج ۳، ص ۵۲-۵۳ و ۷0-۷۵ و 1۸1-1۷۲ 
و ۲۷۸؛ ج 11، ص 1۶ و ۲۸۷-۲۸۸؛ ج 11، ص ۳01 و ۳0۷ و ۳1۷؛ ج 1۲، ص 1۳۹؛ ج 14، ص ۲0۸؛ ج 1۵، ص 1۷۷-1۸1؛ ج 1۵، ص ۲۹۶؛ ج 1۷، ص ۹۹؛ 

ج  1۸،۸۷ و  1۷1 و ۲۳۷؛ ج 1۹، ص ۲۸۲-۲۸۳؛ ج ۲0، ص ۲۶۲.
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تمام نمای باور شیعی است، بس غیور و دلیر است و در راستای تبیین، توجیه و دفاع از آنها ذره ای پا پس نمی کشد.

در ایــن میان طبیعی اســت که شــأن، جایــگاه و مرتبت و صفات و ویژگی های امام مهم ترین و پربســامدترین ســنگ 

محــک باشــد. عصمــت از دیدگاه او مرزی گســترده دارد و حّتی عصمــت از آلودگی ها و نجاســات ظاهری و طبیعی 

کــه روایات دال بر طهــارت اهل بیت از آلودگی ها ظاهری را به گســتردگی  انســان را نیــز در بــر می گیرد. از همین روســت 

فانه می کوشــد.48 در این فضای فکری طبیعی اســت 
ّ
گاه متکل روایت می کند و در توجیه و دفاع از آنها بس مؤمنانه و 

گمان به مغایرت با عصمت  که او حّتی اشــارات و داللِت التزامی برخی روایت بر عدم عصمت را برنتابد و در آنها با 
که دامن عصمِت ائمه را نیاالید.50 کند49 یا آنها را به  گونه ای به تأویل برد  امام تشکیک 

 بر 
ّ

ی روایــات دال بــه اعتقــاد او امــام جامــع همــه فضایل و مناقــب چون علم و شــجاعت و هیبت اســت. از همین رو

ناتوان بــودن پیامبــر از خواندن و نوشــتن،51 به مکتبخانه رفتن امام حســین)ع(،52 لرزه افتادن بر انــدام امام پس از دیدن 

 بر شهادت خود،53 تشجیع امام بر نبرد از سوی زهیر بن قین،54 مانع شدن شمر و تعداد اندکی از لشکریانش 
ّ

یای دال رؤ

که نشــان می دهند  میان امام حســین و خیمه ها و55 نســبت دادِن واژه »ظّن« به او56 را نقد می کند و در برابر از نصوصی 

کارزار از پای درآورده، دفاع می کند و با تبیین شجاعت و مهارت جنگی  امام حسین)ع( بیش از هزار نفر را در عرصه 

گر روح و پیام اصلی یک روایت،  کشــتن چنین شــماری را در بازه زمانی اندک توجیه می کند.57 در نقطه مقابل ا امام، 

بیان فضیلتی بی همتا برای ائمه باشد، آن را می پذیرد. برای نمونه در دو نقِل مرسل ماجرای مسابقه دادن امام حسن 

گزارش شــده اســت. جعفــر مرتضی ایــن دو حدیث را آمــاج نقدهای ســندی و محتوایی  و امــام حســین در خطاطــی 

خویش قرار می دهد، اما در پایان می گوید نمی توان ماجرا را از اساس ساختگی دانست؛ زیرا برخی از مردم آن را چون 

حادثــه ای بی همتــا می بینند و می کوشــند بدان شــاخ و برگ هایی بیفزایند. او این روایت هــا را در صدد بیان فضیلتی 

کمتر روایتی بدان پرداخته اســت؛ یعنی بی همتایی ایشــان در همه فنون و حّتی فن خطاطی و  که  برای ائمه می داند 
این در راستای جامعیت صفات امامت در اهل بیت است.58

که روایات  نگاه تنزیهی او دیگر اعضای خاندان نبوی، به ویژه ســرآمدان آنها را نیز در بر می گیرد. در همین راستاســت 

مشــیر به مکشــوف بودن صورت یا ســر بزرگ بانواِن اهل بیت،59 فریفتگی ایشــان به هدایای همســران یزید،60 خودکشی 

4۸. ج 1، ص 1۹۷-1۹۲، ۲۸۲-۲۷۲.
4۹. همان، ج 1، ص ۳00 و ۳0۲ )خواندن دعا برای در امان ماندن امام از شیطان(؛ ج ۳، ص۲۲0 )ارتکاب خالف مستحب از سوی امام(؛ ج ۳، ص ۲0۲-۲0۳؛ 
ینت هــای دنیــا(؛ ج ۳، ص۲۳0- ۲۳۲  بــودن امــام از زهــد و دلبســتگی بــه ز ر ج  ۳، ص ۲۳0- ۲۳۲؛ ج ۳، ص ۲۷4-۲۷۵؛ ج 11، ص ۳0۷؛ ج 1۹، ص ۹۲ )دو
)لهــو و لعــب امــام(؛ ج ۳، ص ۲۶4-۲۶۶ )ازدواج بــا زنــی کــه امــام علی او را مذمت کرده بــود(؛ ج 1۲، ص ۲۶-۲۵ )اقامت امام در مکه بر خالف ســیره ســلف 
یش(؛ ج 1۲، ص ۲41 )بر خطابودن علم امام در پیشــنهاد به مســلم برای ســکونت نزد هانی بن عروه(؛ ج 14، ص 1۵۶-1۵۷ )مصادر غیرشــرعی اموال کاروان  خو
تی امام به جان و مال مردمان(؛ ج 1۶، ص 1۸۶؛ ج ۲0، ص ۲4 )جنگ طلبی امام(؛ ج ۲0، ص۳0 )سخت و قسی  یمنی توسط امام(؛ ج 14، ص ۲0۷ )بی مباال
خواندن قلب امام در شعر(؛ ج 1۸، ص ۲۳۸ )اختالف میان قول و فعل امام(؛ ج 1۸، ص 4۳ )مقدم کردن جناب عباس از سوی امام در نبرد برای میراث(؛ ج 

14، ص ۲0۸ )اشاره به هدف خون خواهانه امام از قیام(.
بــودن بــه امــام حســین(؛ ج 1، ص 1۶۶-1۶۷ )احتمــال امتنــاع حضــرت زهــرا از ادای حقــوق  ۵0. همــان، ج 1، ص 144-1۵۵ )کراهــت حضــرت فاطمــه از باردار
یی(؛ ج 1، ص ۲۳1 )ارتکاب خالف ســّنت و مســتحب از ســوی حضرت زهرا(؛ ج ۳، ص ۲۲-4۷ )احتمال لهو و لعب امام(؛ ج ۳، ص ۲۲۸ )احتمال  زناشــو

یور دنیا(؛  ج 1۹، ص ۲۸4 )جلوگیری نکردن امام از لطمه زدن زنان بر صورت های خود(. فریفته بودن امام به ز
۵1. همان، ج ۳، ص ۶۸-۶۷.
۵۲. همان، ج 1، ص ۵۳-۵۲.

۵۳. همان، ج 11، ص 140.
۵4. همان، ج 1۷، ص 1۵۵-1۵۳.

۵۵. همان، ج 1۸، ص 1۷1.
۵۶. همان، ج 14، ص ۳1۳.

۵۷. همان. ج 1۹، ص 41-40.
۵۸. همان، ج ۳، ص ۷۹-۷۸.

۵۹. همان، ج ۳، ص ۲4۸-۲4۹؛ ج 11، ص ۳0۸؛ ج 1۸، ص 1۸4-1۸۳.
۶0. همان، ج ۲1، ص ۲۶۷-۲۶۶.
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شهربانو با فروافکندن خود در فرات،61 تطّیر مسلم بن عقیل و جاری شدن سّب و سخنان ناهموار بر زبان او،62 فراوانی 

یاد برای نشــان دادِن بی تدبیری و سادگی مسلم63 به بوته  شــمار ســپاهیان مســلم بن عقیل و اندک بودن لشکریان ابن ز

نقد سپرده می شوند.

نزِد نویســنده شــیعیانی که مقام اهل بیت را می شناســند و سرســپرده خاندان نبوت اند، هیچ گاه ســخنی خالِف مقام 

و جایــگاه امــام بــه ایشــان نمی زنند، حال آنکه در ســخنان برخی شــیعیان چون جابــر بن عبداهلل انصاری یــا فرزدق با 

امــام حســین خطاب هایــی چــون »اّتق اهلل ...« دیده می شــود که با ملتزم بــودن امام به تقوا در تعارض اســت و از این رو 

نویسنده درباره آن تردید دارد و به طور جدی آن را نقد می کند.64 در نمونه ای جالب بنا بر نقلی میان ابن عباس و امام 

گفتگویــی رخ می دهــد، امــا جعفر مرتضی با توجه به ســبک و نوع گفتگوی ردوبدل شــده میــاِن او و امام چنین نتیجه 

که نام او به عبداهلل بن عباس تصحیف شــده  کــه مخاطب امام عبداهلل بن عیاش بن ربیعه مخزومی اســت  می گیــرد 
است.65

یکرد  یکــردی ایجابــی دارد، در برابر مخالفان ایشــان رو کــه بــه اهل بیــت، هم پیونــدان و پیروان ایشــان رو او همان ســان 

یخی متذکر  ســلبی دارد و هــر گونــه تلطیف چهره آنها یا نســبت دادِن فضایــل و مناقب واال به ایشــان را در نقل های تار
می شود.66

یخ اسالم، به ویژه  در فرجام این بخش باید متذکر شــویم که وجود جریاِن فّعال فضیلت ســوزی و فضیلت تراشی در تار

کاماًل موّجه  کارگیری معیار پیش گفته از سوی نویسنده سیرة الحسین را  یخی می تواند به  در دوران اموی، از لحاظ تار

یده است. ک دست نیاز که او صرفًا به دلیل نگاه های مذهبی خود بدین مال کند و نشان دهد  و روشمند 

معیار ششم: همخوانی یا ناهمخوانی با تاریخ
که جعفر مرتضی مکرر از آن بهره می جوید. در بعضی از روایات افرادی  ک های نقدی اســت  یخی از مال مات تار

ّ
مســل

یخی نشــان  در دِل داســتان ها جــا زده و گاه بدان هــا نقش هایــی کلیــدی داده شــده اســت، امــا بررســی های دقیق تار

کــه امــکان حضور آنهــا در موقعیت ها و زمان هــای ادعایی وجود نــدارد.67 افزون بر اینها نویســنده در مواردی  می دهــد 
یخ بهره می گیرد.68 دیگر نیز در نقد از ابزار تار

گریز برخی از اخبار و مستندات تاریخی معیار هفتم: توّجه به ماهّیت خرِد 
گزارش شده است که شناخت دقیق حقیقت آنها و داوری  کرامات و شگفتی هایی درباره ائمه  گاه  یخ  در البه الی تار

یکردی محتاطانه  گزارش ها رو گستره شناختی عقل بیرون است. جعفر مرتضی در مواجهه با این  دقیق درباره آنها از 

یکرد او در وهله نخســت آن اســت که ائمه کسی را که به صرف عدم پذیرش عقلی مضمون حدیث،  دارد. مســتند رو

گفته اند:  کرده و  کند، مذمت  آن را رّد 

۶1. همان، ج 1۹، ص ۳1۵.
۶۲. همان، ج 1۲، ص ۲44.
۶۳. همان، ج 1۳، ص ۳۲.

۶4. همان، ج 14، ص ۳۷-40؛ ج 14، ص1۲۲-1۲1.
۶۵. همان، ج 1۳، ص ۳۳۹-۳41.

یاد(؛ ج 1۲، ص ۳۳0-۳۳1 )شــریح قاضی(؛ ج 1۳، ص  ۶۶. همان، ج 1، ص ۳0۹ )بنی عباس(؛ ج 1۲، ص 1۸۷ )نعمان بن بشــیر و یزید(؛ ج 1۲، ص ۲10 )ابن ز
یاد(؛ ج 14، ص 1۵ )عمر بن عبدالرحمان و ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث(؛ ج ۲1، ص ۲۶۳-۲۶4 )یزید(. ۲۸-۲۹ )ابن ز

۶۷. همان، ج 1، ص ۲44 و ۲۹۹ و ۳0۳ )حضور اسماء بنت عمیس به هنگام والدت امام حسین(؛ ص ۲۸۳-۲۸۶ )حضور ابوهریره در مدینه به هنگام والدت 
یه درباره عبدالرحمن بن  امام حســین(؛ ص ۳0۹ )شــیردادن ام فضل همســر عباس بن عبدالمطلب به امام حســین در مدینه(؛ ج 11، ص 1۸-۲0 )توصیه معاو
ابی بکر(؛ ج 11، ص 1۹۸ )حضور ام هانی در هنگام خروج امام از مدینه(؛ ج 1۳، ص ۳۳ و 1۹۳ )حضور مختار در رکاب مسلم با پرچم سبز(؛ ج ۳، ص ۲۵۷-

کربال(؛ ج 1۸، ص ۹۹-100 )زنده بودن هانی بن ثبیت در زمان عبداهلل  ۲۵۸ )نمازخواندن امام پشت سر اشدق(؛ ج 1۸، ص ۹۵-۹۷ )شهادت عمر بن علی در 
قسری(؛ ج ۲1، ص 14 )حضور عمر سعد در زمان پیامبر(.

۶۸. همان، ج 11، ص 1۲ و ۲1؛ ج 10، ص ۲0۸-۲0۹؛ ج 1۲، صص ۲1۲-۲1۳ و ۲1۶-۲1۷؛ ج ۲0، صص 140 و 1۷۳ و ۳۳۳.
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یاایعی ی یی یایریاهارابیا یاهایعری یاهرایعم  یا نایح یخیاایلا یاییعال ح

 الحدیث من عندنا خرج و إلینا أسند فیکون بذلک خارجا عن والیتنا.۶۹ 
ّ

لعل

روایات رّد علم حدیث به اهل آن نیز از دیگر مستندات اوست.70

یخ است. به اعتقاد او ممکن است بتوان برخی از  کثرت وقوع عجایب و غرایِب این چنینی در طول تار دلیل دیگر او 

آنهــا را انــکار کرد یا به آنها با دیده تردید نگریســت، اما انکار بی ضابطه همــه آنها، باب انکاِر بدیهی ترین و یقینی ترین 

ئــات اشــرار را می گشــاید و ایــن رونــد بدیــن مرحله فرجــام نمی پذیــرد، بلکه از سست شــدن همه  کرامــات اولیــا و ابتال

گویاست: گزارِش سیاه شدن چهره حرمله در این زمینه  یقینیات سر بر می آورد. بیان او پس از 

إّن أمثال هذ األمور کثیره الحصول بالنسبه للجبابره و المجرمین و یتعذر حصرها و اإلحاطه بها فلئن 

شککنا فی بعضها أو استغربناه و استبعدناه فإن تکذیب جمیعها أمر غیر منطقی و ال مستساغ عند 

أی عاقــل و لــو أراد أحــد ذلک، فإّنه یفتــح باب التکذیب و اإلنکار العشــوائی حّتی ألبده البدیهیات و 

أوضح الواضحات و لو فتح هذا الباب لم یتیّسر ألحد الیقین بشئ من الکرامات لألخیار و الشدائد و 

یغ ذلک ینتهی إلی تشکیک اإلنسان بوجود نفسه و بسالمه  البالیا لألشرار فی هذه الحیاه بل إن تسو

عقلــه ... بذلــک یفقــد النــاس المعاییر و الضوابط و الیقینیــات، لیصیر الناس بعد هــذا کاألنعام بل 
 سبیال.۷1

ّ
هم أضل

افــزون بــر اشــاره به مبانی نظری مواجهه با روایات خردگریز، او می کوشــد با مقایســه کردن درون مایه برخــی از آنها با امور 

شــگفت تر گزارش شــده در آیــات قــرآن یا روایات معتبر، از اســتغراب و اســتبعاد مخاطب نســبت به آنهــا بکاهد.72 در 
کنایی دانستن تعابیر می کوشد تا مفهوم و پیام اصلی نهفته در پِس آن را برنماید.73 برخی روایات نیز او با 
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