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چکيده
مباحث میانرشتهای در علوم انسانی-اسالمی و بهخصوص از جهت امکان استفاده متون دینی در
تحلیل و جامعهشناسی تاریخی ،بسیار حائز اهمیت است .پرواضح است که متن بهتنهایی نمیتواند
مسیر معرفتافزایی را هموار کند .معرفت تاریخی عمال بستر بسیاری از معارف دینی را شکل میدهد.
دخالت دادن مخاطب متن در تحلیل متن ،معموال حلقه گمشده دینپژوهی است .تحلیل متن از زاویه
انعکاس آن در مخاطب – چه مخاطب زمان صدور و چه مخاطب زمان نقل -تولیدکننده دو فضای
متفاوت به نام «مسئلگی» و «تواتر انعکاسی» است .قاعده تقابل ،یک قاعده طالیی است که از ارتباط
بین این دو ناشی شده است .مفاد این قاعده آن است که مدلول مقام بیان در گزارشهای تاریخی،
معموال با مدلول فرامقام بیان (در بخشی که ناظر به مقام بیان است) تقابل دارد .بیتوجهی به قاعده
تقابل و دخالت ندادن مسئلگی و تواتر در تحلیل گزارشهای تاریخ اسالم ،موجب نتیجهگیریهای
ناصواب درباره تحلیل تاریخ اجتماعی تمدن اسالمی شده است که در این آسیب ،هم پژوهشهای
بومی و هم مطالعات خاورشناسان ،تا حدودی همداستاناند.
واژگان کليدی :تحلیل انعکاسی ،قاعده تقابل ،مسئلگی ،تحلیل اجتماعی

 .1تاریخ دریافت 97/1/19 :و تاریخ پذیرش( 97/6/14 :این مقاله ،در قالب طرح پيو شی شماره  28727/1/03با
استفاده اش اعتبارات پيو شی دانشگاه تهران انجام شده است).
 .2استادیار دانشگاه تهران ahmadi_mh@ut.ac.ir
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«متن ،یک پدیده اجتماعی و مانند انسان یک موجود اجتماعی است» .این جمله خاستگاه اصلی مقاله
پیش روست .متن بسان یک موجود زنده متولد میشود ،رشد میکند و دارای حیات است؛ با محیط
تعامل دارد؛ دچار قوت و ضعف میشود و محیط را تعریف میکند .حتی خوانش خوانشگر متن نیز
می تواند متن را رشد دهد .نگاه به متن به مثابه یک موجود اجتماعی ،قطعا سطح زبانشناسی متن را
ارتقا خواهد بخشید .این مسئله مخصوصا در مورد متون دینی و ازجمله متون اسالمی مانند قرآن و
حدیث ،با توجه به نقش محوری آنها در تاریخ تمدن اسالمی ،اهمیتی مضاعف خواهد یافت .از نگاه
آیندهپژوهی میتوان به فراگیر شدن چنین رویکردی به متن ،در آیندهای نهچندان دور امید داشت .مؤلف
این مقاله با درک عمیق از مسئله تحلیل اجتماعی متن ،با عزمی راسخ و نگاه به افقی روشن ،به طرح
این مسئله میپردازد.
گفتنی است که جایگاه مخاطب در ماهیت حدیث – به عنوان متن محوری دین -میتواند به لزوم
واکاوی قراین و سیاق در فهم روایت ،تفسیر شود1؛ میتواند به صدور حدیث به اقتضای سطوح متعدد
مخاطبان تفسیر شود؛ میتواند به بدفهمی و سوءبرداشت راوی از یک روایت 2و یا حتی به «ضعف
راوی» در حفظ الفاظ حدیث ناظر باشد؛ 3اما مهمترین نقطه تمایز این مسائل در مورد مخاطب
حدیث با مسئله این مقاله ،نوع رویکرد به گزارش تاریخی و حدیث است .مبتنی بر رویکرد این مقاله

 .1مثال در مورد روایت امام صادق« :من مثل مثاال أو اقتنی کلبا فقد رج عن اإلسالم فقيل له لک إذا کثير من
الناس فقال ليس حيث ذ بت إنما عنيت بقولی من مثل مثاال من نصب دینا غير دین اهلل ودعا الناس إليه و بقولی من
اقتنی کلبا مبغضا لنا أ ل البيت اقتناه فأطعمه و سقاه من فعل ذلک فقد رج من اإلسالم» (مجلسی ،بحار األنوار،
ج ،27ص)232؛ نمونه دیگر ،روایت نبوی «أنت و مالک لأبيک» است که امام صادق با تبيين قراین صدور این
حدیث ،اش ژن رفع سوءفهم کرده است (کلينی ،الکافی ،ج ،5ص.)136
2 .به عنوان نمونه« :نظر أبوعبداهلل عليه السالم إلی رجل-قد رج من الحمام مخضوب اليدین-فقال له أبوعبداهلل عليه
السالم :أیسرک أن یکون اهلل عز وجل لق یدیک کذا-قال ال واهلل وإنما فعلت ذلک لانه بلغنی عنکم أنه من د ل
الحمام-فلير عليه أثره یعنی الحناء-فقال :یس-حيث ذ بت-معنی ذلک إذا رج أحدکم من الحمام و قد سلم-
فليصل رکعتين شکرا» (شيخ صدوق ،معانی األ بار ،ص)254
 .3اشتباه در ثبت ضبط حسن به جای حسين ،نمونه این طای سهوی (و شاید عمدی!) است که موجب اشکال بر
شيعه شده است (ميالنی ،شرح منهاج الکرامه ،ج ،1ص« ).237روی أبو داوود فی سنته انه (المهدی) من ولد
الحسن  ...و روایة کونه من ولد الحسين وا ية جدا و مع ذلک ال حجة فيه لما شعمته الرافضة ان المهدی و االمام
أبوالقاسم محمد الحجة بن الحسن العسکری ثانی عشر االئمة» (ابنحجر ،الصواعق المحرقه ،ص.)167
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که ناظر به تحلیل انعکاسی متن است ،هیچ کدام از موارد محتمل مورد اشاره ،موضوع این مقاله
نیست .ازاینرو برای رسیدن به تعریفی واقعبینانهتر از حدیث ،توجه به جایگاه مخاطب در شکلگیری
مفهوم حدیث ،ضرورتی بایسته است؛ ضرورتی که الزم است در جنس و فصل تعریف اصطالح
حدیث ،دیده شود.
مبتنی بر این دو مقدمه (هویت اجتماعی متن و توجه به مخاطب در ماهیت حدیث)« ،قاعده
تقابل»  -که نخستین بار در قالب این مقاله مطرح میشود -1یکی از قواعد تولیدشده در تحلیل
اجتماعی متن است .در این مقاله ابتدا «تحلیل انعکاسی» را به عنوان بستر اصلی شکلگیری «قاعده
تقابل» مطرح میکنیم؛ در مرحله بعد «مسئلگی» و «تواتر انعکاسی» ،به عنوان دو رکن فضای تحلیل
انعکاسی ،تبیین میشوند؛ همچنین قاعده «تقابل» به عنوان قاعده طالیی تحلیل اجتماعی ،در ضمن
ویژگیهای استدالل در فضای انعکاسی مبرهن میشود.
تحليل انعکاسی
با درک اجمالی از مفهوم متن و فرامتن ،باید گفت که فرامتنها بیشتر از متنها نیازمند تحلیلاند .حتی
تحلیل متن نیز وابسته به تحلیل صحیح فرامتن است .در تبیین عرفی تفاوت متن و فرامتن ،میتوان به
این مثال استناد کرد :از کسی که خود را به ناشنوایی زده ،پرسیده میشود که آیا میشنوی؛ او در پاسخ
میگوید نه! تحلیل متن ،از این پاسخ به ناشنوایی میرسد ،ولی تحلیل فرامتن ،به شنوایی .خیلی وقت
ها در گفتوگو بین دو نفر ،مهمتر از متن مورد تعامل ،نوع انعکاس متن در طرفین است؛ چنانکه در
بسیاری از موارد ،متن را هردو طرف میدانند ،اما نوع تعامل آنها مبتنی بر ندانستن است؛ یا اینکه
کسی ،چیزی را میگوید تا اثر آن را ببیند یا چیزی را مطرح میکند تا خود را در پرتو متن ،بهگونهای
خاص معرفی کند .حتی در برخی موارد ،متن کامال به حاشیه میرود و فرامتن موضوعیت مییابد .تقیه
یکی از موارد بارز این نوع حاشیهنشینی متن است .تحلیل اجتماعی متن ،در پرتو همین نگاه به متن،
زاویهای جدید و مهم محسوب میگردد.
همانگونه که انداختن یک سنگ در چاه آب ،به تشخیص ما از عمق چاه و میزان آب آن کمک می

 .1این قاعده ،یکی اش نتایج «نظریه مسئلگی» است .این نظریه را نخستين بار نگارنده این مقاله ،در پيشاجالسيه کرسی
ای نظریهپرداشی يئت حمایت اش کرسی ای نظریهپرداشی شورای عالی انقالب فر نگی که در دانشگاه تهران در
تاریخ  97/12/15برجزار جردید ،مطرح کرد.
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کند ،در کنار رو یکرد غالب ،میتوان به وجهی از گزارش تاریخی توجه کرد که ناشی از انعکاس آن در
فضای بیرونی است .محدوده داللتهای فرامقام بیانی ،فضایی به نام «فضای انعکاسی» ایجاد می
کند .از تحلیلی که در این فضا صورت میگیرد ،با عنوان «تحليل انعکاسی» 1یاد میکنیم .فضای
انعکاسی ،آن مجموعه از داللتهای کالم است که در ارتباط با انعکاس کالم در خارج و در نتیجه
تحلیل فرامقام بیان خبر در طول زمان ،2مفهوم مییابد .در اهمیت نوع انعکاس متن در ذهن مخاطب،
از این تشبیه استفاده میکنیم« :رانندهای را تصور کنید که هنگام رانندگی ،مراقب است با عابر برخورد
نکند .آنچه موجب اطمینان راننده از عبور عابر و برخورد نکردن با او میشود ،نگاه عابر است»« .نگاه
عابر» ،درواقع انعکاسی از تصادم یا عدم تصادم اتومبیل با عابر و مالکی برای حرکت راننده است .به
همان اندازه که خود متن و زمینه آن ،در فهم متن تأثیر دارد ،نوع انعکاس متن در فضای صدور و نقل
(شیوع) و نوع واکنش مخاطب به آن نیز میتواند در فهم متن نقش ایفا کند.
برداشت مخاطب امروزین از متن متعلق به سدههای پیشین ،تا چه حد میتواند بدون توجه به
برداشت مخاطبان معاصر خود متن و پس از آن و یا مستقل از آن (تفسیرگریز) باشد؟ جایگاه نظر مفسران
گذشته ،از صحابه و تابعین گرفته تا مفسران قرون مختلف ،در درک متن چگونه است و تا چه حد برای
متأخران ،اعتبار دارد؟ اهمیت مخاطب در فهم متن ،در ادبیات روایی نیز مغفول نمانده است (روایات من
خوطب)؛ چنانکه از نگاه برخی خاورشناسان ،بسیار پررنگ معرفی شده است؛ ریپین مینو یسد:
«بیپرده بگو یم محقق امروزی هرگز عرب قرن هفتم میالدی نخواهد شد؛ بلکه مورخ
یا زبانشناس قرن بیستم باقی خواهد ماند» (ریپین.)35 :1392 ،
نوع رابطهای که متن با مخاطب برقرار میکند ،چه در زمان تولید متن و چه در زمان تفسیر آن،
اهمیت بسزایی در فهم متن دارد .متن بسان یک موجود زنده ،دارای کنش با محیطش است .یکی از
خاورشناسان در مورد اهمیت تفسیر قرآن از این منظر ،مینو یسد:
«در آثار تفسیری ،شواهدی از کنش خواننده به متن (قرآن) در اختیار ماست و دقیقا در
همین مفهوم ممکن است پاسخی قرار داشته باشد .موضوعی که در میان منتقدان ادبی
بسیار رواج یافته ،آن است که بدون خوانندهای که به متن واکنش نشان دهد و با آن
تعامل کند ،هیچ متنی به معنی واقعی کلمه وجود ندارد .....به نظر میرسد که تدو ین
1 . Reflection-based Analysis.
 .2بررسی تاریخی در شمانی ( )Diachronicدر مقابل بررسی مشمانی (.)Synchronic
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تاریخ واکنش به متن قرآن در چارچوب تلقی واقعی مردم از معنای متن ،از طریق
تحلیل متون تفسیری ،یکی از مناسبترین ،متقاعدکنندهترین و ثمربخشترین کارهای
قرآنپژوه دوره جدید است( ».همان)34 :
از این جهت است که در فقه ،برای شهرت حساب و یژهای باز شده است؛ بهگونهای که از سو یی
شهرت روایت در صورت اعراض فقها از آن ،موهن (نه جابر) خواهد بود و از سوی دیگر ،عمل فقها
(فقهای متقدم) به یک روایت و فتوا بر اساس آن ،جابر است (سبحانی ،1420 ،ج)272 :2؛ 1و باالتر
آنکه اشتهار فتوا در مسئلهای که فاقد روایت است ،مورد اعتبار واقع شده است؛ 2با این استدالل که این
شهرت ،حکایت از وجود یک روایت معتبر میکند که به دست ما نرسیده است .در این خصوص از
محقق بروجردی نقل شده است:
«أن فی الفقه األمامی أربعمئة مسئلة تلقاها األصحاب قدیما وحدیثا بالقبول و لیس لها
دلیل االالشهرة الفتوائیه بین القدماء بحیث لو حذفنا الشهرة عن عداد األدله ،ألصبحت
تلک المسائل فتاوی فارغة مجردة عن الدلیل» (شیخ انصاری(1423 ،الف) ،ج:1
)237
خاستگاه بحث حجیت ظواهر در مباحث اصولی را نیز میتوان مبتنی بر لزوم توجه به درک
مخاطب (مخصوصا مخاطب اولیه) در فهم متن دانست .بر این اساس ،دیدگاه عدم حجیت ظواهر
کتاب (منسوب به اخباریان) نیز در فضای نوعی رعایت احتیاط در جهت اعتباربخشی به فهم مخاطبان
3
اولیه ،قابلیت واکاوی دارد.
 .1مقبوله عمربن حنظله :ینظر الی ما کان من روایتهما عنا فی ذلک الذی حکما به ،المجمععليه عند أصحابک فيو ذ به
من حکمنا ویترک الشاذ الذی ليس بمشهور.
 .2دو نکته در این مورد حائز ا ميت است :اول اینکه فضای بحث ،اثبات حجيت شهرت فتوایی به عنوان یک ظن
اص است ،نه مطلق حجيت حتی اش طریق دليل انسداد؛ دوم اینکه با توجه به تأمالت جدی شيخ انصاری درباره
دالیل قائالن به حجيت شهرت فتوایی و بر ی اش عبارات وی ،میتوان برداشت کرد که محل نزاع ،ناظر به شهرت
در ميان متأ ران است (اشجمله این عبارت شيخ« :بأمکان انعقاد الشهرة فی عصر علی فتوی وفی عصر ژ ر علی
فتوی وفی عصر ژ ر علی الفها کما یتفق بين القدماء والمتأ رین ،فتدبر» (فرائد االصول ،ج ،1ص))235
 . 3بر اساس این واکاوی ،تکليف نزاع ا باریان و اصوليان در بحث حجيت ظوا ر را نباید فارغ اش این استگاه اصلی
بررسی کرد و با استناد به دالیلی مانند :يچ جاه در رابطه بين پزشک و بيمار یا فروشنده و ریدار ،سخنان طرفين
به بهانه عدم حجيت کنار نهاده نمیشود؛ یا اینکه مگر ممکن است قرژن معجزه باشد ،ولی نتوان به ظا رش
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اینکه مثال متنی مانند قرآن کریم ،مورد توصیه فاقروا ما تیسر من القرآن( مزمل )2 :قرار می
گیرد ،در شناساندن این رابطه تأثیرگذار است .ازاینروست که این رابطه ،نوع تحلیل تاریخی این متن را
متفاوت با سایر متون گردانیده است .به عنوان نمونه صاحب مجمع البیان مینو یسد:
«العلم بصحة نقل القرآن کالعلم بالبلدان والحوادث الکبار ...فان العنایة اشتدت
والدواعی توفرت علی نقله» (طبرسی ،1415 ،ج.)15 :1
این رابطه البته در هریک از دو قالب کنشی و واکنشی تفسیرپذیر است .مثال در کنار تفسیر واکنشی
از متن قرآن (که معموال مورد توجه خاورشناسان است) تحلیل کنشی قرآن مانند تأثیر قرآن در اهمیت
یافتن حدیث ،رونق و پیشرفت خط و نگارش و فرهنگ و یا شکلگیری سیره و تاریخ ،قابل توجه است.
نمیتوان از نوع انعکاس متن در مخاطبان پیشین صرفنظر کرد .بسیاری از ارزشگذاریهای رایج،
از طریق تحلیل انعکاسی صورت میگیرد .در فضای ارایه خطابه یک سخنران برای گروهی از
مخاطبان ،مشاهده نوع حالت چهره مخاطب و دگرگونی آن ،ابزاری جهت تحلیل محتوای متنی است
که توسط یک سخنران ،ارائه میشود .از طریق انعکاس متن در فضای متن ،معنای متن دستیافتنی
است .یکی از مالکهای ارزیابی کیفی متون نیز نوع انعکاس آنها در میان مخاطبان است 1.بررسی متن
از طریق توضیحهایی ( )Commentکه امروزه پیوست متن در فضاهای مجازی میشود ،نوعی تحلیل
در فضای انعکاسی است .تقریر معصوم یک نوع از تحلیل انعکاسی است .بسیاری از معارف دینی،
محصول تحلیل انعکاسی هستند؛ چنانکه عدم ردع شارع ،به عنوان یک اصل فقهی ،تأییدکننده بخش
مهمی از عرفیات و اخالقیات اجتماعی است.
«فضای انعکاسی» در کنار «حديث و تار يخنوشته» و «منابع تار يخی و نمادها و آثار باستانی»،
یکی از راههای رسیدن به «سنت واقعه» محسوب میشود« .فضای انعکاسی» در مقابل «فضای
صدوری» شکل میگیرد که ناظر به داللتهای مقام بیانی است .بهاینترتیب ،فضای صدوری و
احتجاج کرد .در واقع ،به نظر میرسد اینجونه پاسخ ا ،نوعی دور شدن اش مسئله اصلی و پاسخ به اتهامی است که
شاید ا باریان اش ژن مبرا باشند.
 .1امروشه برای ارشیابی کيفی مقاالت ،ميزان استناد به مقاله بررسی میشود .ارجاع یا  Citationعامل ارشیابی است که
بر اساس ژن ،شا ص  H-Indexر مقاله یا دانشگاه یا کشور معين میشود .این ارشیابی در واقع مبتنی بر انعکاس
متن است .این شا ص ،شا صی عددی است که میکوشد بهرهوری و تأثيرجذاری علمی دانشمندان را بهصورت
کمی نمایش د د .این شا ص با در نظر جرفتن تعداد مقاالت پراستناد افراد و تعداد دفعات استناد دیگران به ژن
مقاالت محاسبه میشود.
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انعکاسی ،مبنای شکلگیری «سطح اول» و دوم استداللاند .استداللی که در فضای انعکاسی گزارش
خبر واحد تاریخی شکل میگیرد و ما را از فرامقام بیان آن ،به مقام استدالل میرساند« ،استدالل سطح
دوم» نام میگیرد.
هرکدام از دو فضای صدوری و انعکاسی ،قواعد متنی خاص خود را دارند .فضای صدوری ،منحصر
به تحلیلهای سندی نمیشود .ازاینرو مباحثی چون ظهور ،عام و مطلق ،مجاز و استعاره ،خانواده
حدیث ،فهم فضای متن ،روش تحلیل محتوا و ...ناظر به فضای صدوری و «سطح اول» استداللاند.
توسعه داللتهای کالم ،از و یژگیهای فضای انعکاسی است .ازآنجاکه شکلگیری تفسیر و دانشهای
زبانی ،ناشی از محدودیت زبان است ،در فضای انعکاسی ،با این محدودیت مواجه نیستیم.
در میان مطلق فضای انعکاسی میتوان فضاهای شناختهشدهای را تبیین کرد که بررسی انعکاس در آن
ها ،نتایج تاریخی سودمندی را به دنبال خواهد داشت .تقریر معصوم به عنوان بخشی از اصطالح حدیث،
نوعی از این فضای انعکاسی است .خاورشناسان قرآن را از جهت انعکاس دادن فضای محیط نزول،

بیشتر موردتوجه قرار دادهاند 1.نوع انعکاس متن در میان مخاطبان غیرمسلمان نیز اهمیت بسزایی دارد؛
مثال تحلیل قرن نخست عباسیان که دورهای بسیار مهم در رشد مجادالت دینی مسیحیان و مسلمانان
است ،از جهت نوع دفاعیهها و ردیهها و نوع انعکاس متن قرآن در این مجادالت ،بسیار اهمیت دارد؛ یا
اینکه تفسیر مفهوم تحریف کتاب مقدس نیز بر اساس نوع انعکاس این کتاب در قرآن کریم ،رهاوردهایی
جدید و متفاوت با دیدگاههای رایج به دنبال دارد .همچنین توجه به روایات از این جهت که انعکاسی از

فهم آیات قرآناند؛در خور توجه است .قرآنیان – 2حداقل -از این جهت که به این انعکاس بیتوجهاند،

سزاوار نقدند .انعکاس متن در جریان رقیب نیز شایسته توجه است؛ به عنوان نمونه ،برخی ،احادیث اهل
سنت را قرینهای منفصل برای فهم نظریات فقه شیعه ،و فقه شیعه را حاشیهای بر فقه اهلسنت دانستهاند یا
اینکه مخالفت عامه ،در مقام تعارض دو روایت ،به عنوان «مرجح جهتی»(عامل روشن کننده جهت
صدور روایت) مطرح شده است .توجه به مصلحت و مفسده یک عمل در جامعه برای بیان حکم فقهی
آن یا توجه به کارکردهای فعلی یک عمل در مقایسه با گذشته ،ازجمله معیارهایی است که مبتنی بر اعتبار

 .1اشاینرو اصطالح کتاب مقدس تفسير شده ( )Interpreted Bibleرا به کار میبرند.
 .2مکتبی که در ژن ،قرژن به عنوان اصلی ترین کتاب یا تنها کتاب در شمينه عقاید و اعمال دینی ،مورد قبول است و
احادیث مخالف قرژن یا حتی مه احادیث نيز مردود است.
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نهادن به فضای انعکاسی پدید آمده است 1.بخشی از وجه مقبولیت «شهرت» و «اجماع» ،ناشی از
ماهیت انعکاسی آن از فهم پیشینیان است؛ بهطوری که بیسابقه بودن برداشت با وجود مقتضی ،نقطهای
منفی در آن برداشت به شمار میرود؛ البته اگر این انعکاس ،مبتنی بر یک گزارش خاص باشد ،مانند

ابتنای یک نظریه بر یک گزارش خاص یا اجماع مدرکی ،2انعکاس در سطح مسئلگی تفسیرشدنی است.
انعکاس متن در شروحی که عالمان پسین ،بر متن مینگارند نیز که روش غالب در سبک علم و آموزش
در جهان اسالم است ،قابل مالحظه است.
بخش مهمی از منبع معرفت بودن تاریخ ،ناشی از همین فضای انعکاسی است .با توجه به فضای
انعکاسی میتوان بین دو نظریه غالب و متعارضنمای «محور يت قصد مؤلف» و «محور يت مفسر
متن» (واعظی ، )251-230 :1392 ،در فهم معنای متن ،اینگونه جمع کرد که مراد از مفسر متن،
ضرروتا مخاطب بالفعل نیست .در نتیجه نهتنها نمیتوان از انعکاس متن چشم پوشید ،بلکه میتوان
ادعا کرد قطعا تحلیل انعکاسی متن را باید یکی از عوامل دخیل در فهم متن ،در کنار عوامل دیگر ،مثل
قصد مؤلف ،خود متن ،زمینه متن و مفسر متن در نظر گرفت.
تمرکز بر فضای انعکاسی و فرامقام بیان خبر واحد در «سطح دوم» استدالل ،مفاهیم و
اصطالحات جدیدی چون «تواتر» و در مقابل آن ،اصطالح «مسئلگی» را ایجاد میکند .استدالل در
سطح «مسئلگی» و سطح «تواتر» ،اقسام استداللهای «سطح دوم» و مربوط به فضای انعکاسی
است .از سوی دیگر ،فضای انعکاسی در دو زمان «صدور» خبر و «نقل» آن ،تحلیلپذیر است و ازاین
رو فضای انعکاسی به دو «فضای انعکاسی صدوری» و «فضای انعکاسی نقلی» تقسیمشدنی است.
مسئلگی
یکی از اصول مهم در حوزه استداللهای سطح دوم« ،مسئلگی» است« .مسئلگی» ،یکی از دو
سطحی است که فضای انعکاسی شامل آنها میگردد« .مسئلگی» مانند «تواتر» ،از اصطالحات

 .1به عنوان نمونه شيخ انصاری در موضوع «االکتساب بااالعيان النجسه» مینویسد« :ان المنع من بيع النجس منوط
بحرمه االنتفاع فينتفی بانتفائها» (شيخ انصاری ،1423 ،ج ،1ص)57
 .2اجماع مدرکی ،اتفاق علما در مسئله اى است که در مورد ژن ،دليل یا اصلى وجود دارد و علم یا احتمال ژن ست
که اتفاقکنندجان به ژن دليل یا اصل به عنوان مدرک نظر ود استناد کرده باشند .این اجماع بهتنهایی فاقد اعتبار و
ارشش است؛ شیرا حجيت ژن بستگى به اعتبار مدرک ژن دارد.
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مربوط به فضای انعکاسی و ناشی از انعکاس مقام بیان گزارش در فرامقام بیان آن است .نگاه از زاو یه
مسئلگی به گزارشهای تاریخی ،رهاوردهای تاریخی متفاوتی به همراه خواهد داشت« .تعر يف
مسئلگی» و «عوامل مؤثر بر مسئلگی» ،از عناو ین قابل بحث ذیل عنوان «مسئلگی» است.
یک جمله بسته به اینکه تأ کید 1گو ینده بر کدام یک از اجزای آن است ،معانی متفاوت و گاه متباینی
را به دنبال خواهد داشت .در واقع یک گزارش در عین اینکه در قالب مجموعه مرتبطی از کلمات و با
هدف القای مضمونی خاص ،القا شده است ،تأ کید گو ینده گزارش بر یکی از اجزای جمله ،مقام بیان
گزارش را به سمت آن سوق میدهد .این نقطه را میتوان نقطه کانونی یا گرانیگاه یک گزارش دانست که
2
بدون شناخت آن ،گزارش از کاربرد و خاصیت میافتد.
این نقطه کانونی که در استداللهای سطح اول باید مورد توجه باشد ،امری محسوس و در حوزه
نظارت و توجه گو ینده کالم است؛ اما در «سطح دوم» استدالل ،میتوان نقاط کانونی نامحسوسی را
به دست آورد که از حوزه توجه متکلم خارجاند ،اما در فضای انعکاسی ،در دسترس هستند .این نقاط
کانونی ،محور شکلگیری فرامقام بیان یک گزارش هستند« .مسئلگی» ،به معنای میزان «عدم نفوذ» و
حلنشدگی «مقام بيان» در «فرامقام بيان» است .هرچقدر این حلنشدگی قویتر باشد ،مسئلگی نیز
قویتر خواهد بود 3.درواقع این حلنشدگی است که امکان نقل یک گزارش را فراهم میکند .اصطالح
«نابهنجاری» 4در علوم اجتماعی ،ناظر به رفتار یا خصوصیتی غیرفراگیر یا هرگونه واگرایی از حد
معمول را ،میتوان با حذف بار منفی معنایی ،به مسئلگی 5مورد بحث در تاریخ ،تشبیه کرد .در
نمودارهای ریاضی ،از این نقاط ،به نقاط بحرانی 6تعبیر شده است که گو یای ناپیوستگی تابع ،در این

1 . Stress.
 . 2تصور ارتباط یکسان اجزای کالم با یکدیگر و فارغ اش نقطه کانونی و جرانيگاه ،ژسيبی است که در بر ی نمونه ای
تفسيری که صرفا به دنبال طرح برداشت ای متکثر تربيتی و ا القی اش یک ژیه ستند ،مشا ده میجردد.
 .3در پیجویی اش واژجان مطراش مسئلگی میتوان به «تبادر» اشاره کرد .ژنچه در بر ورد اول با یک مفهوم یا واژه ،به
ذ ن متبادر میشود ،مان سطح مسئلگی ژن مفهوم یا واژه است« .تبادر» در واقع ،انسباق معنای لفظ در «سطح
اول» و مسئلگی ،نوعی انسباق در «سطح دوم» است.
4 . Abnormality.
5 . Irregularity or Deviation.
6 . Critical Points.
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نقاط است .در آیه ال یستأذنك الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ...إنما یستأذنك الذین...
(توبه )45-44 :میتوان نمونه بارزی برای مسئلگی را مشاهده کرد .استیذان در این آیه ،مصداق
مسئلگی است .این مسئلگی موجب میشود تا به عنوان یک مالک در شناخت مؤمن از منافق ،از آن
یاد شود .این استیذان برای شرکت نکردن در جهاد (یا حتی بهصورت تملق برای شرکت در جهاد)
(طبرسی ،1415 ،ج )34 :5نشانهای از خروج رفتار شخص اذنگیرنده از ساختار عادی است.
تعریف دقیق تاریخ نیز چیزی نیست جز «انعکاس» مسائل و رخدادهایی که امکان نقل پیدا کرده
باشند .مالك گزارش یك واقعه« ،مسئله بودن» است .گزارشهایی در منابع تاریخی «انعکاس» پیدا می
کنند که به حد «مسئلگی» رسیده باشند .گزارشهای تاریخی ،انعکاسی از مسائل جامعهاند؛ چراکه
آنچه مسئله است ،در تاریخ ثبت میشود .بر همین اساس ،در دفتر خاطرات به مواردی مانند راه رفتن و
غذا خوردن اشاره نمیشود؛ مگر آنکه تبدیل به مسئله شده باشد .مثال ممکن است خوردن غذا در یک
رستوران خاص ،موجب مسئله شدن غذا خوردن شود .بر همین اساس ،موضوع یک گزارش جعلی ،از
این جهت که حکایت از مسئلگی آن موضوع دارد ،قابل اهمیت است .اصل مسئله بودن یا نبودن یا
تغییر سطح مسئلگی در ادوار مختلف 1و تفاوت نوع مسئلگی در دو فضای متفاوت ،میتواند موضوع
مطالعه و تحقیق شود .صرف مشابهت محتوایی دو متن در دو دوره مختلف ،دلیل ایجاد همسانی
نیست .باید دید مسئلهای که موجب طرح آن عنوان شده ،چه بوده است .ازاینرو این ادعا که مثال
مباحث «تار يخ حديث» یا «تار يخ قرآن» مباحث نوپدیدی نیست و سابقه آن به قرون متأخرتر برمی
گردد ،از این جهت تأملبرانگیز است.
نمونههای مسئلگی در فضاهای اجتماعی پیرامونی ،قابل درک است .به عنوان نمونه ،برگزاری
همایشی با موضوع خاص ،بر کماهمیتی آن موضوع در جامعه داللت دارد؛ بهگونهای که برگزاری
همایش ،ابزاری برای اهمیتبخشی به آن موضوع شده است؛ یا اینکه یک مجموعه اصرار دارد عنوان
 .1مسئلهشناسی تاریخی ،یکی اش مقدمات ورود به عرصه ژیندهپيو ی است .در نمونهای ساده ،در دورهای ،قبولی کنکور
در کشور ایران ،مسئله نسل جوان بود .این مسئله اکنون به اشتغال و اشدواج تغيير کرده است و البته معلوم نيست در
د ه ای بعد ،ضرورتا مين موارد ،به عنوان مسئله باقی بمانند .در مورد تغيير سطح مسئلگی در مورد قرژن کریم نيز
در بر های ،سخن اش اتهام سحر و جادو ،در دورهای سخن اش کفایت ژن اش سنت ،در بر های سخن اش محنت لق
قرژن ،در دورهای سخن اش ادعای تحریف ،در دورهای سخن اش تطابق ژن با علوم روش ،و در دوره معاصر نيز سخن اش
وابستگی یا ناوابستگی ژن به فر نگ عصر نزول ،نمونه مسئلگی ای متعددی است که بروش پيدا کرده است.
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وزرات متبوع خود را به عنوان اعتبار ،قبل از نام خود درج کند ،از مسئلگی این اعتبار در مورد این
مجموعه حکایت دارد؛ یا اینکه در ایام عاشورا کمتر با چنین عبارتی مواجه میشو یم که «سالگرد
شهادت امام حسین را تسلیت میگو ییم» ،حکایت از آن دارد که در مورد این امام ،مسئلگی از این
سطح عبور کرده است؛ یا اینکه یک ساکن بومی شهر تاریخی ،کمتر از یک توریست ،با مناظر تاریخی
این شهر عکس داشته است ،از مسئلگی نبودن این مناظر تاریخی برای او حکایت دارد .دانش
مطالعات اتمی و هستهای در جمهوری اسالمی ایران ،مسئله دهه نود است که بروز آن صبغه سیاسی
نیز پیدا میکند . .در نمونهای دیگر و در مورد «حجيت» باید گفت که این اصطالح ،در «سطح دوم»
خود ،تنزلیافته علم است و از مسئله بودن اعتبار موضوع حکایت میکند.
باید توجه داشت که «مسئله بودن» ،ضرورتا به مفهوم «مهم بودن» نیست .در شناخت مسئله،
نبای د دچار مغالطه تالزم «مسئله بودن» و «مهم بودن» شد .ضربان قلب مهم است ،اما برای کسی
مسئله است که دچار مشکل قلبی شده باشد .رابطه بین مسئله بودن و مهم بودن ،رابطه عموم و
خصوص من وجه است.
توجه به مسئلگی موجود در روایت ،میتواند در تحلیل شرایط اجتماعی صدور روایت مؤثر باشد؛
مثال هریک از موضوعات فقهی مورد اختالف شیعه و اهلسنت ،از این جهت اهمیت یافتهاند که در دوره
ای خاص ،مسئله شدهاند .تفسیر(اشتباه) یک موضوع (یا حتی حکم) به نوپدید بودن ،متبادرترین تحلیلی
است که در فضای تحلیل اجتماعی متن به آن پرداخته میشود؛ این در حالی است که تفسیر به مسئلگی،
نباید از نظر دور بماند؛ مثال روایات صادره از صادقین دال بر «کیفیت شستن دست» در وضو یا
«سجده بر خاک» یا «جهر به بسمالله» ،نافی وجود حکم در زمان قبل از صدور این روایات نیست .و
بنابراین این روایات ،قابل مفهومگیری و استصحاب قهقرایی عدم حکم در گذشته نیستند .همانطور که در
یک فضای ایستا ،اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند ،در یک سیر تاریخی ،مسئلگی ،نفی ما قبل نمیکند.
این توجه شاید بخشی از تبیین این قاعده باشد که فقه شیعه ،حاشیهای بر فقه اهلسنت است.
توجه به مسئلگی ،در حوزه زیست اجتماعی نیز اهمیت پیدا میکند .خیلی وقتها افراد برای نهان
کردن موضوع اصلی ،نزاع و مسئلگی خاصی را بروز میدهند یا در تبلیغات یک کاال ،آن را در رقابت
با دیگری مطرح میکنند (چون ناخواسته تبادر آن است که نزاع بر سر چیزی است که مهم است:
دعوای ساختگی) .از سو یی دیگر برخی برای پیشبرد امور خود ،میکوشند با مخفی نگاه داشتن
مسئلگی در یک موضوع خاص ،از آگاه شدن مخاطب به آن جلوگیری کنند .حکایت است که یک
قاچاقچی ،سالهای متمادی ،هربار مقداری شن را با یک دوچرخه از مرز عبور میداد .مأمور گمرک با
اینکه میدانست او یک قاچاقچی است ،هرچه به شنها دقت میکرد ،نمیتوانست وجهی برای قاچاق
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بودن شن به دست آورد؛ ازاینرو هربار به وی اجازه عبور میداد .این واقعه گذشت پس از سالها که
مأمور بازنشست شد ،حقیقت مسئله را از قاچاقچی جو یا شد و او پاسخ داد که آنچه قاچاق میکرده،
خود دوچرخه بوده! (.)Neuwirth, 2010, p.1
در بسیاری از تحلیل های اجتماعی ناظر به متن ،فراتر از اینکه متن ،ناظر به چه موضوعی است،
مسئلگی و چالشی که متن از آن پرده برمیدارد ،اهمیت ویژه دارد .بر این اساس باید توجه داشت که
بسیاری از متونی که به دلیل وجود تعارض کنار نهاده میشوند یا متونی که در فهم آنها ،تعدد و
چندگانگی تفسیر مشاهده میشود ،در مرحلهای قبل از تعارض یا تعدد تفسیر ،ناظر به مسئلگی
خاصی هستند .شناخت این مسئلگی ،چهبسا مهمتر از فهمی باشد که مخاطب به دنبال آن است و
احیانا تالش وی در مسیر این فهم ،بینتیجه مانده است .به عنوان یک نمونه اجتماعی ،به ممانعت از
ورود یک مسافر زن به داخل هواپیما به دلیل ناکافی بودن پوشش وی اشاره میکنیم .این مسئله،
اعتراض مسافر را به دنبال داشت ،با این استدالل که احیانا زنان دیگری ،پوششی کمتر از پوشش وی
داشتهاند و نهایتا آن شرکت هواپیمایی از این زن عذرخواهی کرد .چند تفسیر از برخورد این شرکت
هواپیمایی میتوان کرد .نژادپرستانه بودن این مواجهه به دلیل داشتن تبار آفریقایی مسافر ،اشتباه موردی
خدمه پرواز در تذکر دادن به مسافر ،نامناسب بودن وضعیت پوشش زن ،ترس شرکت هواپیمایی از
اینکه در صورت بیتوجهی به اعتراض مسافر مشتریان خود را از دست بدهد ،و ...نمونه این
تفسیرهاست .اینکه کدام یک از این تفسیرها را بپذیریم ،خودش یک موضوع است؛ اما نمیتوان از نظر
دور داشت که قبل از مرحله انتخاب یکی از تفاسیر مذکور ،از مسئلگی ایجادشده در پرتو متن نمیتوان
صرف نظر کرد .مسئله بودن نوع پوشش یک زن و تأثیر آن در آرامش و سالمت یک محیط اجتماعی-
حتی در یک جامعه آمریکایی -قبل از همه این تفاسیر ،بهوضوح درکشدنی است.
تواتر انعکاسی
خبر متواتر 1در مقابل خبر واحد ،2یکی از اصطالحات خاص فرایند نقل حدیث و به عبارت دیگر
تاریخنگاری اسالمی است .تواتر در اصطالح ،بیانگر بسیار گزارش شدن خبری است که از طریق آن
اطمینان به آن خبر حاصل شود (فضلی .)71 :1414 ،متواتر را به دو گونه لفظی و معنوی تقسیم کرده
اند .در تواتر لفظی ،گزارشگر ،مضمونی را در قالب یک لفظ گزارش میدهد؛ اما در تواتر معنوی ،یک
1 . Successive Narration.
2 . Single Narration.
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مضمون در قالب تعابیر مشابه و با الفاظ مختلف بیان میشود (عتر .)406 :1401 ،نمونه تواتر لفظی،
بخشی از گزارش واقعه غدیر است و نمونه تواتر معنوی نیز گزارشهای فراوان از شجاعت علی
است .اما مسئله به همینجا ختم نمیشود؛ چراکه موارد بسیاری وجود دارد که گزارش تاریخی ما نه
تواتر لفظی دارد و نه معنوی ،اما از مجموع چند گزارش نمیتوان پذیرفت که همه آنها دروغ باشد .این
نوع تواتر در منابع متأخر اصول فقه امامیه ،با عنوان «تواتر اجمالی» پذیرفته شده است .اصطالح تواتر
اجمالی را آخوند خراسانی (م )1329.مطرح کرده است؛ اما این اصطالح در منابع حدیثشناسی اهل
سنت به کار نرفته است (قاسمی ،1407 ،ج151: 1؛ عتر .)405 :1401 ،مراد از این تعبیر ،آن است که
گاه مجموعهای از اخبار آحاد روایت میشود که با در نظر گرفتن شرایط مختلف ،برای مراجعان ،علم
اجمالی ایجاد میکند که بهطور عادی همه آنها نباید دروغ باشد .به عبارت دیگر ،قطعا برخی از این
اخبار به همان صورت صادر شده است (آخوند خراسانی .)70 ،1410 ،نمونه آن ،حجیت خبر واحد
است؛ چراکه از رجوع دادن امام  به جمعی از اصحاب خود یا سؤال شیعه از وثاقت بعضی از
اصحاب ائمه ،علم اجمالی حاصل میگردد که اگر یک مورد از این روایات هم از امام صادر شده
باشد ،موجب اثبات حجیت خبر واحد است (مدیرشانهچی.)170 :1390 ،
با همه توسعهای که به معنای تواتر داده شده است ،به نظر میرسد این مفهوم هنوز نیاز به بازکاوی
دارد .شکلگیری اصطالح تواتر ،برخاسته از همان رو یکرد دستگاه فقهی و توجه صرف به مقام بیان
گزارش است؛ حالآنکه گزارش تاریخی میتواند در فرامقام بیان خود ،از قالب خبر واحد خارج شود و
قالبی جدید از تواتر را پیدا کند .در واقع ،آنچه در تواتر باید مورد توجه باشد ،منحصر نبودن آن در یک
مقام بیان گزارش است .چه تواتر لفظی و چه معنوی و حتی اجمالی ،در این جنبه مشترکاند که ناظر به
مقام بیان یک گزارشاند .بهطور کلی آنچه با عنوان تواتر و اقسام آن در دانش درايةالحديث مطرح
است ،تنها بخشی از گستره مفهوم تواتر است که اتفاقا به لحاظ مصداقی نیز حجم زیادی از روایات را
در بر نمیگیرد .این ادعا حتی در مورد تواتر اجمالی نیز صدق میکند؛ چراکه انحصار تواتر اجمالی به
مقام بیان گزارش ،موجب محدودیت معنای آن است.
با عنایت به دو مؤلفه «مقام بيان» و «خبر واحد» در یک استدالل تاریخی ،میتوان گفت که عبور
از این دو و توسعه معنای تواتر ،میتواند زمینهساز بروز نوع خاصی از تواتر شود .میتوان گونهای از
تواتر در فضای انعکاسی را پیگیری کرد که ناظر به داللتهای فرامقام بیانی است و حتی رو یکردهای
تفسیرگریز نمیتوانند به آن بیتوجه باشند .این تواتر« ،تواتر انعکاسی» 1است که ناشی از انعکاس مقام

1 . Reflected Frequency(RF).
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بیان گزارش در فرامقام بیان آن ،و نوعی جاافتادگی متن در زمان صدور و پس از آن است .این تواتر با
تواتر اجمالی از این جهت متفاوت است که در تواتر اجمالی ،مقام بیان گزارش تاریخی ،ولی در اینجا
فرامقام بیان ،مورد نظر است .در واقع ،زمینه ایجاد این نوع تواتر ،خود گزارشهای مختلف نیستند،
بلکه انعکاس آنهاست .این تواتر میتواند مایه قوام یک استدالل تاریخی از نوع سطح دوم باشد.
«تواتر انعکاسی» ،مانند «مسئلگی» ،از اصطالحات مربوط به فضای انعکاسی است« .تواتر»،
نقطه مقابل «مسئلگی» است .ازاینرو در فضای انعکاس« ،تواتر» به مفهوم «مسئله نبودن» است .در
این فضا ،فرامقام بیان شامل مواردی است که مسئله نیست و از این جهت که مسئله نیست ،ارزش
تحلیلی فراوان دارد؛ چراکه دربردارنده بیشمار گزارش صادقی است که حاکی از بیمسئلگی و رواج
است و انعکاس نیافتن آنها در مقام بیان ،به دلیل ماهیت متواترشان است .ازاینرو باید بر بخشی از
عبارت تمرکز کرد که مورخ بر آن تمرکز نکرده است؛ مثال تعبیر «له اصل» در مورد یک راوی ،گو یای
وجود واقعیتی به نام «اصل» است که در ذهن توصیفگر ،بدیهی فرض شده است .به عنوان نمونهای
دیگر ،خبر حاکی از «تشو یق کسی که مبلغی هنگفت پیدا کرده ،ولی آن را به صاحبش بازگردانده
است» ،در مقام بیان خود ،مفهوم مثبتی دارد ،اما به همان میزان که بر این مقام بیان تأ کید شود ،فرامقام
بیان آن ،از وضعیت نابسامان جامعه حکایت دارد .این داللت ،از نوع تواتر انعکاسی است.
در فقه ،موارد متعددی از مصادیق تحلیل تواتر انعکاسی ،از قبیل شهرت (روایی ،فتوایی و )...و
اجماع (منقول ،محصل و )...بهصورت جدی مطرح است که البته فقیهان درباره حجیت یا عدم
حجیت هریک از آنها بهتفصیل بحث کردهاند .اما از این نکته مشترک بین همه این موارد نمیتوان
غفلت کرد که صرفنظر از حجیت یا عدم حجیت فقهی یک مورد خاص ،اصل اینگونه از دالیل ،در
دستگاه فقهی ،مورد دقت است.
تواتر انعکاسی شامل دو نوع «تواتر در صدور» (تواتر صدوری) و «تواتر در نقل» (تواتر انعکاسی
نقلی) است .پاسخ به این سؤال که صدور گزارش ،از چه مسائلی در زمان صدور حکایت میکند ،تالش
برای درک مفهوم تواتر انعکاسی صدوری است .از سوی دیگر ،نوع برداشت ناقل از نقل و اینکه مقام بیان
از نظر وی چیست ،انعکاسی از گزارش است که امری فراتر از مقام بیان گو ینده خبر است و درواقع در
قبال آن الاقتضاست .پاسخ به اینکه نقل یک گزارش ،چه واکنشی در مخاطب به دنبال دارد و از برداشت
های متواتری در زمان نقل حکایت میکند ،تالش برای واکاوی مفهوم تواتر انعکاسی نقلی است.
اگر تواتر انعکاسی ،در همه زمانها متواتر باشد ،ارزش فراوانی دارد که از آن به «تواتر شيوعی» یاد
میکنیم .در تواتر شیوعی نیز مفهوم تواتر ،کامال منطبق با همان معنای اصطالحی خود ،در فضای
انعکاسی تحقق مییابد .این تواتر ناشی از یک نوع تحلیل درزمانی انعکاسی است .عالمه امینی در
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الغدیر از استدالل «سطح دوم» و این نوع تواتر استفاده کرده است .مفهوم «موال» را در حدیث غدیر،
بر اساس انعکاس این گفته در اشعار شعرای قرون مختلف میتوان ارزیابی کرد.
زبانشناسی و تفسیر هرمنوتیکی قرآن کریم میتواند عالوه بر حوزه فضای صدوری ،بر مبنای توسعه
تاریخی تفسیر قرآنکریم به فضای انعکاسی نیز تسری داده شود؛ چراکه فهم مخاطبان از قرآن یا همان
تفسیر قرآن کریم -برخالف سایر کتابهای مقدس -از زمان نزول قرآن ،همزاد با متن قرآن و فرایندی
پیوسته و متکامل بودهاست و اساسا اصطالح تفسیر درباره قرآن کریم به وجود آمده است .شکلگیری
رو یکردهای تفسیرگریز در مورد قرآن ،بر مبنای بیتوجهی به توسعه تاریخی تفسیر
قرآن( )Ahmadi,2017,p.5یا عدم تحلیل قرآن در فضای انعکاسی ،با مبانی هرمنوتیکی از این جهت
در تضاد است که فهم پیشینیان از متن ،میتواند بهنوعی در بازسازی معنایی آیات نقش داشته باشد .از این
جهت ،هم تفسیر التقاطی و هم تفسیر سلفی قرآن ،قابل نقد و تأمل است .بههرحال از نگاه تواتر شیوعی،
نمیتوان به فهم پیشینیان بیتوجه بود 1.فهم پیشینیان ،یک شاغول است و رو یه فقها نیز مخالفت نداشتن با
مشهور بوده است .همانطور که سیاق در فهم متن دخالت دارد ،فهم مخاطب نیز اهمیت دارد.
ويژگی استدالل در فضای انعکاسی
غالب استداللهای خبری ،اعم از استقرایی ،قیاسی و تمثیلی ،به سطحی از استدالل مربوطاند که در
حوزه مقام بیان گزارش تاریخی ،شکل گرفتهاست(سطح اول استدالل) .غالب استداللهای رایج در
حوزه علوم قرآن و حدیث نیز در این سطح شکل گرفتهاند .اصول پیشین نیز ناظر به روشمندسازی این
سطح استدالل به شمار میرود؛ اما این سطح استدالل ،قابلیت ارتقا به سطحی دیگر را دارد که از آن به
«سطح دوم استدالل» تعبیر کردهایم .آسیب اصلی تحلیلهای تاریخی ،اکتفا به «سطح اول» استدالل
است .این آسیب ،هم در رو یکرد تاریخینگری خاورشناسان مشهود است و هم سیطره دستگاه فقهی
در حوزههای بومی ،به آن دامن زده است.
مهمترین شاخصه و قوام اصلی در سطح اول استدالل ،همان توجه به مقام بیان گزارش و تحلیل
خبر صرفا در همان مقام است؛ حالآنکه داللتهای یک گزارش در غیر مقام بیان خود نیز حائز
اهمیت تاریخی است و چهبسا داللتی روشنتر دارد؛ ضمن آنکه در مواردی نیز بدون توجه به مقام بیان
گزارش و صرفا بر اساس تبادر ذهنی و ظهور ادعایی ،به تحلیل گزارش پرداخته میشود .در واقع در
 .1این مسئله درست نقطه مقابل اندیشهای است که معتقد است :أول التجدید قتل القدیم فهما.
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مواردی در همان سطح اول استدالل نیز مغالطههای زیادی صورت گرفته است و گاهی بین مقام بیان
ادعایی و واقعی ،تطابق وجود ندارد.
بهطور کلی «قاعده تقابل»« ،قوت استدالل» در سطح دوم ،و کارآمدی این استدالل در «روايات
جعلی» ،از مز یتهای عمده استداللهای سطح دوم هستند.
قاعده تقابل
میگو یند پادشاهی از وزیر خود پرسید :امسال اوضاع اقتصادی کشور چگونه است؟ وزیر گفت:
الحمدلله بهگونهای است که تمام پینهدوزان توانستند به زیارت کعبه روند! پادشاه گفت :نادان! اگر
اوضاع مالی مردم خوب بود ،میبایست کفاشان به مکه میرفتند ،نه پینهدوزان! چون مردم نمیتوانند
کفش بخرند ،ناچار به تعمیرش میپردازند! گاهی نتیجه یک تحلیل از آن جهت مورد مناقشه است که
ابزار سنجش ،قابل مناقشه است .مالک تعداد پزشکان یا بیمارستانهای یک کشور ،اگرچه در سطح
اول میتواند شاخص توسعه باشد ،در سطح دوم دقیقا برعکس است و کشورهای محروم و فقیر،
بیشترین درآمد را از بیماری مردم دارند .این تحلیل وارونه در واقع تحلیلی در سطح دوم استدالل است
و مبنای آن ،تغییر کارکرد برخی معیارها در سطح دوم نسبت به سطح اول است که گاهی نیز حالت
معکوس مییابد؛ بهطوری که معیارهای افزاینده ،به کاهنده یا باالعکس ،تبدیل میشوند.
فرامقام بیان گزارش ،اعم از موردی که ناظر به مقام بیان است و مواردی که ناظر به مقام بیان
نیست ،حکایت از بیمسئلگی یا همان تواتر دارد .در واقع مسئله نبودن ،گاهی بر مبنای نظارت فرامقام
بیان بر مقام بیان است و گاهی بهصورت مطلق است .ازاینرو تواتر انعکاسی را در دو بخش تواتر ناظر
به مقام بیان و تواتر غیرناظر به مقام بیان ،میتوان بررسی کرد .تواتر در نوع اول قویتر است .قویتر
بودن این نوع تواتر به دلیل قاعده تقابل است؛ مثال در این گفته که «شعر منافاتی با علمیت ندارد»،
فرامقام بیان ناظر به مقام بیان ،از تواتر وجود تفکر منافات داشتن شعر با علمیت ،حکایت میکند.
وقتی کلمهای با امالی غلط نوشته میشود ،حرف مغلوط ،نوعی مسئلگی است که دربردارنده داللت
های متواتر قوی است .ازهمینرو در تبلیغات ،از غلطنو یسی برای ایجاد مسئلگی تصنعی استفاده می
شود 1.اینکه «سیگار کشیدن در یک مکان خاص ،ممنوع شد» ،نشانه رواج سیگار در نقطه مقام بیان

 .1پایه تبليغات ،سعی بر مخفی کردن سطح مسئلگی و نشان دادن به عنوان تواتر انعکاسی است؛ مثال وقتی در تابلوی
تبليغاتی نوشته شده :به سمت «رصتوران» به جای «رستوران».
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است .در نقل این جمله که «من با فالنی خیلی نزدیک بودم ،به دلیل اینکه به من تلفن زد و مرا مورد
تفقد قرار داد» ،در فرامقام بیان ،خالف مقام بیان را نتیجه میدهد .با این توجه ،مقام بیان ،موضوعی
مشترک برای استدالل سطح اول و دوم است؛ برای سطح اول از این جهت که موضوع اصلی استدالل
است و برای «سطح دوم» از جهت انعکاس آن در فرامقام بیان .در نتیجه ،حکم ناظر به مقام بیان در
استدالل سطح اول و دوم ،از نظر سلب و ایجاب ،متضاد یکدیگرند .بنابراین:
قاعده تقابل :مدلول مقام بیان در گزارشهای تاریخی ،معموال با مدلول فرامقام بیان (در بخشی که
ناظر به مقام بیان است) تقابل دارد.
علت این تقابل نیز به تقابل «تواتر» و «مسئلگی» در «سطح دوم» بازمیگردد« .مسئلگی» نقطه
مقابل «تواتر» یا همان رایج ،عادی و بیمسئلهبودن است .میتوان گفت مقام بیان به همان اندازه که در
«سطح اول» بر امری رایج داللت میکند ،در سطح دوم ،بر مسئلگی و عدم تواتر داللت میکند؛ به
همان میزان که از شدت مسئلگی کاهش مییابد ،به قوت تواتر ناظر به مقام بیان افزوده میشود؛ و به
هر میزان که مسئلگی افزایش مییابد ،این تواتر کاهش مییابد.
در نمونهای از تاریخ حدیث ،مثال گزارشهای مبنی بر فهمنشدن برخی واژگان قرآنی میان برخی
صحابه ،به جای اینکه داللت کند بر این که آیات قرآن ،تفسیرنشده بوده؛ اتفاقا میتواند داللت
معکوس داشته باشد .همینطور گزارشهای دال بر استنکاف خلفا از تفسیر قرآن ،بر رواج تفسیر در آن
دوره داللت دارد ،نه منع تدو ین حدیث .اساسا پدیده جعل حدیث ،خودبهخود مؤ ید وجود کلی نقل
حدیث ،و نافی مطلق منع تدو ین حدیث است؛ همانطور که گزارشهای ناهیه ،خود گو یای جواز نقل
حدیث است .وجود فرایند «عرضه حديث» میتواند ناظر به احادیث خارج از ساختار رسمی تفسیر
شود؛ چنانکه سؤال از حالل بودن ماده غذایی ،قبل از آنکه نشانه دقت سؤالکننده باشد ،نشاندهنده
خارج از عرف اسالمی بودن فضاست.
تحلیل قاعده تقابل ،به تمایز فضای ثبوت از فضای اثبات بازمیگردد .مسئلگی در فضای ثبوت،
خالف خود را در عالم اثبات ،ثابت میکند .روایاتی شبیه «ال تکتبوا عنی غیر القرآن »...که در
ردیف جمالت توصیهای محسوب میشوند ،ناظر به فضای ثبوتاند؛ حالآنکه محل نزاع ،فضای
اثبات است .تأ کید بر فضای ثبوت به دلیل شدت مسئلگی ایجادشده ،عمال خالف فضای اثبات و مقام
استدالل را نتیجه میدهد .در اینگونه جمالت ،مسئلگی ،حالت اثبات را اثبات میکند و سطح متواتر،
حالت ثبوت را .به عنوان نمونه روایت منع کذب (من کذب علی )...ناظر به فضای ثبوت است ،نه آن
طور که در مباحث پیشینه وضع حدیث ،برخی با استناد به آن ،خواستهاند شیوع آن را در عالم اثبات،
ثابت کنند .توصیههای موجود در فضای ثبوت ،نهتنها در اثبات واقعیت خارجی ناتواناند ،بلکه خالف
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خود را در عالم اثبات نتیجه میدهند؛ به عنوان نمونه ،طرح بحثی مانند حرمت مجسمهسازی یا
کراهت تزئین مسجد ،قبل از هر چیز ،از شیوع این موارد در فضای جامعه حکایت دارد.
قوت استدالل
عبور از مقام بیان ،از و یژگیهای مهم «سطح دوم» استدالل و نقطه قوت آن است .ازاینرو استدالل
های «سطح دوم» ،از قوت و مزیت نسبی نسبت به «سطح اول» برخوردارند .داللت یک گزارش
تاریخی در سطح دوم ،در عین اینکه امری بس مشکلتر است ،میزان داللتش بسی قویتر است؛ چراکه
خطای راوی یا انگیزه شخصی او در آن دخالت ندارد .در این سطح ،کمیت گزارشهای تاریخی مالک
نیست و حتی یک گزارش غیرتاریخی میتواند کارکرد تاریخی داشته باشد .در «سطح اول» استدالل،
آنچه در مقام بیان گزارش قرار میگیرد ،نقطه قوت و نشاندهنده اهمیت موضوع است؛ اما در سطح
دوم ،میتواند موجب تردید در اصالت متن باشد .به هر میزان که تأ کید گو ینده بر مقام بیان ،شدت
یابد ،به همان میزان از اهمیت موضوع نزد مخاطب ،کاسته میشود.
به عنوان نمونه فقهی ،در اثبات حجی ت خبر واحد ،بر اساس سطح اول و دوم ،دو راه استدالل
وجود دارد .استدالل به «اخبار ارجاعيه» (سبحانی ،1420 ،ج ،)2۸2 :2نمونه استدالل در سطح
دوم است که در آنها عمل به قول ثقه ،امری مفروغ عنه است و محور گفتوگوی امام و راوی ،در
مورد تشخیص صغری ،یعنی ثقه بودن یا نبودن راوی است؛ این در حالی است که این سطح
استدالل در مقایسه با سطح اول استدالل (مانند استدالل به آیات مربوطه :آیات نبأ ،نفر ،کتمان،
سؤال) با اشکاالت و مناقشات کمتری مواجه است .به همین ترتیب ،استناد به مقبوله عمربنحنظله
(در باب ترجیح اخبار متعارض) برای اثبات والیت فقیه (شیخ انصاری(1423 ،ب) ،ج ،)552 :3و
استدالل به حدیث عروه بارقی (در باب تعریف و تمجید از ی ک شخص) در اثبات جواز بیع فضولی
(همان ،1)351 :را میتوان مصادیقی فقهی از توجه به سطح دوم استدالل در فقه دانست که از قوت
نسبی نسبت به سایر استداللها برخوردارند .گاه چند گزارش تاریخی در سطح اول ،قوت استدالل
یک گزارش در «سطح دوم» را ندارند .بسیاری از ناکارآمدیهای سطح اول ،در این سطح جبران می
شود .به عنوان نمونه با توجه به ترسیم سه مرحله «قصد ماندگاری»« ،نقل» و «کتابت» برای وثاقت
حدیث ،میتوان گفت «سطح دوم» ادله هر مرحله ،برای اثبات مرحله قبل راهشگاست.
 .1عبارت «بارک اهلل فی صفقه یمينيک» اش سوی معصوم ،نوعی تقریر است و اش این جهت« ،تقریر» ،به عنوان استگاه
مهم استدالل ای سطح دوم ،جایگاه مهمی در استدالل ای فقهی دارد.
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کارآمدی در گزارشهای جعلی
«سطح دوم» استدالل ،مواجهه با یک بسته دستنخورده است و «سطح اول» مانند مواجهه با یک
زخم باز و مستعد برای انواع آسیبها .1فرصت نیافتن انعکاس برای بروز در قالب گزارش ،این امکان را
فراهم میکند که سطح دوم ،نسبت به جعل ،امری ال اقتضا باشد یا اینکه اساسا جعل به معنای سطح
اولی آن ،امری بیمعنا گردد .نه جعل به این سطح راه پیدا میکند و نه یک گزارش جعلی ،از حوزه
استدالل خارج میشود.
و یژگی قابل توجه داللتهای متعلق به فرامقام بیان ،آن است که میتوان این داللتها را در گزارش
های مجعول نیز پیگیری کرد ( .)Motzki, 2012 ,p.3بر اساس توجه به فرامقام بیان ،گزارشهای
جعلی نیز ارزش تاریخی مییابند؛ چراکه جعل غالبا ناظر به مقام بیان گزارش است و ازاینرو در
فرامقام گزارش جعلی نیز میتوان به انبوهی از گزارشهای درست دست یافت.
ازآنجاکه گو ینده سخن اصال به داللتهای فرامقام بیانی توجه ندارد ،خطای راوی و انگیزه شخصی
او دخالتی در شکلگیری آن ندارد .جعلی بودن یک گزارش ،از ارزش فرامقام بیان نمیکاهد و موجب
خروج آن از فضای استدالل نمیشود .ازهمینروست که هیچ گزارش تاریخی ،بیارزش نیست و نمی
توان به دلیل جعلی بودن ،حذفش کرد .در رو یکرد تاریخی ،حتی روایت جعلی هم با توجه به فرامقام بیان
آن ،ارزش تاریخی دارد .یک جاعل هیچگاه نمیتواند در مورد پیشفرضهایش نیز دروغ بگو ید .اگر دروغ
و جعل در «سطح اول» (مقام بیان) ممکن است ،در «سطح دوم» (فرامقام بیان) ممکن نیست .ازاین
روست که گفتهاند« :میتوان برای یکبار به همه دروغ گفت و میشود برای همیشه به یک نفر دروغ
گفت؛ اما نمیشود برای همیشه به همه دروغ گفت!» در واقع مبنای شکلگیری فرامقام بیان ،جعلی نبودن
گزارش نیست .این مسئله ،بهنوعی نقطه قوت استدالل «سطح دوم» محسوب میشود.
نتيجه
قاعده تقابل به عنوان یکی از نتایج مهم تحلیل انعکاسی گزارش تاریخی ،رهاوردهای مهمی در تحلیل
اجتماعی گزارشهای تاریخی به دنبال دارد .بیتوجهی به قاعده تقابل و دخالت ندادن مسئلگی و تواتر
در تحلیل گزارشهای تاریخ اسالم ،موجب نتیجهگیریهای ناصواب درباره تحلیل تاریخ اجتماعی
 .1ژسيب ای جزارش ای تاریخی اش قبيل جعل و تحریف ،ناظر به مقام بيان این جزارش است .به دقت بيشتر باید
جفت که ما يت تاریخ ،با جعل ژميخته است و اساسا پیجویی تاریخ بیتحریف ،پیجویی اش چيزی است که نمی
توان نامش را تاریخ نهاد .مشکل استناد به بر واحد ،امکان جعل بهویيه در سطح مقام بيان است.
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تمدن اسالمی شده است که در این آسیب ،هم پژوهشهای بومی و هم مطالعات خاورشناسان ،تا
حدودی همداستان اند .به عنوان نمونه ،گزارش تاریخی دال بر جعل ،بیشتر از آنکه برای اثبات شیوع و
نهادینه شدن آن در فضای اجتماعی دوران نخستین اسالم باشد ،از مسئله بودن مدلول گزارش ،در یک
فضای خاص حکایت دارد؛ چنانکه بیتوجهی به مسئلگی ،موجب تحلیلهای نااستوار از گزارشهای
تاریخی ناظر به فضای فرهنگ کتابت در دهههای نخستین تاریخ اسالم است .گزارش صادق و کاذب
از این جهت مشترکاند که هردو از مسئله بودن موضوع گزارش حکایت دارند .اساسا در سنجش
گزارشهای تاریخی ،ارزشگذاریها بهصورت طیفی – نه حذفی -است .جامعهشناسی تاریخی مبتنی
بر توجه به فرامقام بیان گزارشهای تاریخی ،از جهت وارد کردن عملیاتی گزارههای دینی به محافل
جامعهشناسی تاریخی ،قطعا می تواند رهاوردهای مثبتی داشته باشد .در پرتو تحلیل انعکاسی حدیث،
الزم است تمامی روایات تفسیری ،فقهی و ...که در فضای اجتماعی صادر شده یا نقل یافتهاند ،بازبینی
شوند و نتایج تحلیل انعکاسی آنها تبیین گردد.
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ت
«اقعده تقابل» هب مثاهب يک اصل رد حلیل اجتماعی متون دينی
فهرست منابع
 .1آخوند خراسانی ،محمدکاظم ،1410،درر الفوائد فی الحاشية علی الفرائد ،تهران،وزارة الثقافة و االرشاد
االسالمی.
 .2احمدی ،محمدحسن ،1393 ،روششناسی تار يخی در علوم قرآن و حديث ،دانشگاه قم.
 .3بابایی ،علیاکبر ،1379 ،روششناسی تفسير قرآن ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .4ریپین ،اندرو ،1392 ،رويکردهايی به تار يخ تفسير قرآن ،به کوشش مهرداد عباسی ،حکمت.
 .5سبحانی ،جعفر ،1420 ،الموجز فی اصول الفقه ،مکتبة التوحید.
 .6شیخ انصاری ،مرتضی(1423 ،الف) ،فرائد االصول ،مجمع الفکر االسالمی.
 .7ــــــــــــــــــــ(1423 ،ب) ،کتاب المکاسب ،مجمع الفکر االسالمی.
 .8طباطبائی ،سیدمحمدحسین1393 ،ق ،الميزان فی تفسير القرآن ،بیروت ،األعلمی للمطبوعات.
 .9طبرسی ،فضلبنحسن1415 ،ق ،مجمع البيان فی تفسير القرآن ،مؤسسة االعلمی للمطبوعات.
 .10طبری ،محمدبنجریر1392 ،ق ،جامع البيان عن تاويل آی القرآن ،بیروت ،دارالمعرفة.
 .11عتر ،نورالدین ،1401 ،منهج النقد فی علوم الحديث ،دمشق ،دارالفکر.
 .12فضلی ،عبدالهادی ،1414 ،اصول الحديث ،بیروت ،موسسه ام القری.
 .13قاسمی ،جمالالدین1399 ،ق ،قواعد التحديث ،بیروت ،دار الکتب العلمیه.
 .14قطب ،سید ،بیتا ،فی ظالل القرآن ،بیروت ،دار شروق.
 .15مدیر شانهچی ،کاظم ،1390 ،علم الحديث ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی.
 .16معارف ،مجید ،1388 ،تار يخ عمومی حديث ،تهران ،انتشارات کو یر.
 .17موتسکی ،هارالد ،1390 ،حديثاسالمی :خاستگاه و سير تطور ،ترجمه م.کریمینیا ،قم،دار الحدیث.
 .18واعظی ،احمد ،1392 ،نظر يه تفسير متن ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
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