
 

 

تحلیل اجتماعی متون دينی «اقعده تقابل»
 1هب مثاهب يک اصل رد 

 2محمدحسن احمدی

 چکيده

خصوص از جهت امکان استفاده متون دینی در اسالمی و به-ای در علوم انسانیرشتهمباحث میان
تواند تنهایی نمیبسیار حائز اهمیت است. پرواضح است که متن به ،شناسی تاریخیتحلیل و جامعه

دهد. بستر بسیاری از معارف دینی را شکل می را هموار کند. معرفت تاریخی عمال   افزاییمسیر معرفت
پژوهی است. تحلیل متن از زاویه دین شدهگمحلقه  معموال  دخالت دادن مخاطب متن در تحلیل متن، 

تولیدکننده دو فضای  -چه مخاطب زمان صدور و چه مخاطب زمان نقل –انعکاس آن در مخاطب 
است. قاعده تقابل، یک قاعده طالیی است که از ارتباط  «تواتر انعکاسی»و  «مسئلگی»م متفاوت به نا

، یخیتار یهاان در گزارشیمدلول مقام ببین این دو ناشی شده است. مفاد این قاعده آن است که 
به قاعده  یتوجهبی ان است( تقابل دارد.یکه ناظر به مقام ب یان )در بخشیبا مدلول فرامقام ب معموال  

 هایگیرییجههای تاریخ اسالم، موجب نتتقابل و دخالت ندادن مسئلگی و تواتر در تحلیل گزارش
های تحلیل تاریخ اجتماعی تمدن اسالمی شده است که در این آسیب، هم پژوهش بارهناصواب در

 اند.داستانبومی و هم مطالعات خاورشناسان، تا حدودی هم
 عکاسی، قاعده تقابل، مسئلگی، تحلیل اجتماعی: تحلیل اندیيواژگان کل
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این جمله خاستگاه اصلی مقاله  .«متن، یک پدیده اجتماعی و مانند انسان یک موجود اجتماعی است»
با محیط  ؛کند و دارای حیات استرشد می ،شودپیش روست. متن بسان یک موجود زنده متولد می

حتی خوانش  خوانشگر متن نیز کند. را تعریف می شود و محیطتعامل دارد؛ دچار قوت و ضعف می
متن را شناسی سطح زبانقطعا   تواند متن را رشد دهد. نگاه به متن به مثابه یک موجود اجتماعی،می

در مورد متون دینی و ازجمله متون اسالمی مانند قرآن و  ارتقا خواهد بخشید. این مسئله مخصوصا  
. از نگاه یافتها در تاریخ تمدن اسالمی، اهمیتی مضاعف خواهد با توجه به نقش محوری آن ،حدیث

 مؤلف چندان دور امید داشت.ای نهدر آینده ،توان به فراگیر شدن چنین رویکردی به متنپژوهی میآینده
مسئله تحلیل اجتماعی متن، با عزمی راسخ و نگاه به افقی روشن، به طرح  ازمقاله با درک عمیق این 

 پردازد.یاین مسئله م
تواند به لزوم می -به عنوان متن محوری دین –است که جایگاه مخاطب در ماهیت حدیث  گفتنی
تواند به صدور حدیث به اقتضای سطوح متعدد می ؛1ن و سیاق در فهم روایت، تفسیر شودیواکاوی قرا

ضعف »و یا حتی به  2تواند به بدفهمی و سوءبرداشت راوی از یک روایتمی مخاطبان تفسیر شود؛
ترین نقطه تمایز این مسائل در مورد مخاطب اما مهم 3؛در حفظ الفاظ حدیث ناظر باشد «راوی

مقاله، نوع رویکرد به گزارش تاریخی و حدیث است. مبتنی بر رویکرد این مقاله این حدیث با مسئله 

                                                                    
 م ن  ر يک ث إذا   ل ک  ل ه  ل يک ل  با  ف ق د    ر ج  ع ن  اإلسالم  ف ق  یم ن  م ث ل  م ثاال  أو  اق ت ن : »امام صادق تیدر مورد روا مثال  1. 

 م ن  یب ق و ل و  ه ي إ ل  الن اس  و د عا اهلل ن ید ر ي غ  نا ید ن ص ب  م ن  م ثاال  م ث ل  م ن  یب ق و ل ت ي ع ن  إن ما ذ   ب ت  ث ي ح  س ي ل  ف قال  الن اس 

بحار األنوار،  ،ی)مجلس «اإلسالم  م ن    ر ج  ف ق د  ذل ک  ف ع ل  م ن  س قاه  و  ف أط ع م ه  اق ت ناه  ت ي الب  أ  ل  ل نا م ب غ ضا  ک ل با  یاق ت ن 

 نیا صدور نیقرا نييتب با که امام صادق است «ک ي أن ت  و  مال ک  ل أ ب» ینبو تیروا گر،ید نمونه ؛(232، ص27ج

 .(136، ص5ج ،یالکاف ،یني)کل است کرده سوءفهم رفع ژن اش ث،یحد

 هيعل أ ب وع ب د اهلل ل ه فقال  -ن ی د ي ال م خ ض وب  الح مام  م ن    ر ج ق د  -ر ج ل  یإ ل  الس الم هين ظ ر  أ ب وع ب د اهلل عل» :نمونه عنوان به. 2

ع ن ک م  أن ه  م ن  د   ل   یإن ما ف ع ل ت  ذ ل ک  ل ان ه  ب ل غن و  واهلل القال  -  کذا ک ی د ی ج ل    ل ق  و  ع ز  اهلل  ک ون ی  أن  س ر ک ی أ: الس الم

-ذ ل ک  إ ذا   ر ج  أ ح د ک م  م ن  الح م ام  و  ق د  س ل م  یم عن -ذ   ب ت  ث ي ح -س : ی ف قال-الح ن اء یع ن ی  أ ث ر ه  ه ي ع ل  ر ي ف ل -الح م ام 

 (254األ بار، ص یصدوق، معان خي)ش« ش کرا  ن ير ک ع ت  ص ل ي ف ل

!( است که موجب اشکال بر یعمد دی)و شا یسهو ی طا نینمونه ا ن،يحس یدر ثبت ضبط حسن به جا اشتباه 3. 

 ولد من( یسنته انه )المهد یأبو داوود ف یرو.( »237، ص1، جهشرح منهاج الکرام ،یالني)م است شده عهيش

 االمام  و یالمهد ان الرافضة شعمته لما هيف حجة ال ذلک مع و جدا ةيوا  نيالحس ولد من کونه ةیروا و...  الحسن

 .(167، صهلصواعق المحرقا ،حجر)ابن« االئمة عشر یثان یالعسکر الحسن بن الحجة محمد أبوالقاسم
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شاره، موضوع این مقاله هیچ کدام از موارد محتمل مورد ا ،که ناظر به تحلیل انعکاسی متن است
گیری شکلتر از حدیث، توجه به جایگاه مخاطب در بینانهرو برای رسیدن به تعریفی واقعازایننیست. 

مفهوم حدیث، ضرورتی بایسته است؛ ضرورتی که الزم است در جنس و فصل تعریف اصطالح 
 حدیث، دیده شود.

قاعده » ،ه مخاطب در ماهیت حدیث(مقدمه )هویت اجتماعی متن و توجه ب دو اینمبتنی بر 
یکی از قواعد تولیدشده در تحلیل  -1شودمی مقاله مطرحاین که نخستین بار در قالب  - «تقابل

قاعده »گیری را به عنوان بستر اصلی شکل «تحلیل انعکاسی»اجتماعی متن است. در این مقاله ابتدا 
به عنوان دو رکن فضای تحلیل  ،«تواتر انعکاسی»و  «مسئلگی»در مرحله بعد  ؛کنیممطرح می «تقابل

در ضمن  ،به عنوان قاعده طالیی تحلیل اجتماعی «تقابل»قاعده  ؛ همچنیندنشوتبیین می ،انعکاسی
 شود.های استدالل در فضای انعکاسی مبرهن میویژگی

 تحليل انعکاسی

اند. حتی ها نیازمند تحلیلر از متنها بیشتبا درک اجمالی از مفهوم متن و فرامتن، باید گفت که فرامتن
توان به می تحلیل متن نیز وابسته به تحلیل صحیح فرامتن است. در تبیین عرفی تفاوت متن و فرامتن،

او در پاسخ  ؛شنویشود که آیا میاز کسی که خود را به ناشنوایی زده، پرسیده می :این مثال استناد کرد
ولی تحلیل فرامتن، به شنوایی. خیلی وقت ،رسدسخ به ناشنوایی میتحلیل متن، از این پا !گوید نهمی

ه در کچنان ؛تر از متن مورد تعامل، نوع انعکاس متن در طرفین استگو بین دو نفر، مهموها در گفت
یا اینکه  ؛مبتنی بر ندانستن استآنها  اما نوع تعامل ،دانندمی بسیاری از موارد، متن را هردو طرف

ای گونهبه ،کند تا خود را در پرتو متنآن را ببیند یا چیزی را مطرح می اثرگوید تا می کسی، چیزی را
یابد. تقیه می رود و فرامتن موضوعیتبه حاشیه می کامال  خاص معرفی کند. حتی در برخی موارد، متن 

تماعی متن، در پرتو همین نگاه به متن، نشینی متن است. تحلیل اجیکی از موارد بارز این نوع حاشیه
 گردد.می جدید و مهم محسوبای زاویه

یزان آب آن کمک میص ما از عمق چاه و میک سنگ در چاه آب، به تشخیگونه که انداختن همان

                                                                    
یکرس هياجالسشيپ در مقاله، نیا نگارندهبار  نينخست را هینظر نیاست. ا« یمسئلگ هینظر» جیاش نتا یکیقاعده،  نیا. 1

در دانشگاه تهران در  ی کهفر نگ انقالب یعال یشورا یپرداشهینظر ی ایکرس اش تیحما ئتي  یپرداشهینظر ی ا

 .، مطرح کرددیبرجزار جرد 15/12/97 خیتار
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از انعکاس آن در  یکرد که ناش توجه یخیاز گزارش تار یتوان به وجهیکرد غالب، میدر کنار رو ،کند
یجاد میا« یانعکاس یفضا»نام  به یی، فضایانیفرامقام ب یهااست. محدوده داللت یونریب یفضا
 یم. فضایکنیاد می 1«یل انعکاسيتحل»با عنوان  ،ردیگین فضا صورت میکه در ا یلیاز تحل .کند

جه یکالم است که در ارتباط با انعکاس کالم در خارج و در نت یها، آن مجموعه از داللتیانعکاس
 ،ت نوع انعکاس متن در ذهن مخاطبیابد. در اهمیی، مفهوم م2ان خبر در طول زمانیل فرامقام بیتحل
، مراقب است با عابر برخورد ید که هنگام رانندگیرا تصور کن یاراننده» :میکنیاستفاده مه ین تشبیاز ا

نگاه «. »نگاه عابر است ،شودیم او با نکردن عبور عابر و برخورد ازنان راننده ینکند. آنچه موجب اطم
 است. بهحرکت راننده  یبرا یل با عابر و مالکیا عدم تصادم اتومبیاز تصادم  یواقع انعکاس، در«عابر

 صدور و نقل ینوع انعکاس متن در فضا ،دارد ریتأثمتن نه آن، در فهم یهمان اندازه که خود متن و زم
 فا کند. یواند در فهم متن نقش اتیز میآن ن وع( و نوع واکنش مخاطب بهی)ش

توجه به  تواند بدونین، تا چه حد میشیپ یهان از متن  متعلق به سدهیبرداشت مخاطب امروز
گاه نظر مفسران یز( باشد؟ جایرگری)تفس ا مستقل از آنیبرداشت مخاطبان معاصر خود متن و پس از آن و 

 یاست و تا چه حد برا مختلف، در درک متن چگونهن گرفته تا مفسران قرون یاز صحابه و تابع ،گذشته
ات من ی)روا ز مغفول نمانده استین ییات روایت مخاطب در فهم متن، در ادبیخران، اعتبار دارد؟ اهمأمت

 سد: ینوین میپیر ؛شده است یار پررنگ معرفیبس ،خاورشناسان یه از نگاه برخکخوطب(؛ چنان
نخواهد شد؛ بلکه مورخ  یالدیهرگز عرب قرن هفتم م یم محقق امروزیپرده بگویب»

 (.35: 1392، نیپیر)« خواهد ماند یستم باقیشناس قرن با زبانی
 ،ر آنید متن و چه در زمان تفسیچه در زمان تول ،کندیم برقرارکه متن با مخاطب  یانوع رابطه

از  یکی است.ش طیش با محکن یک موجود زنده، دارایدر فهم متن دارد. متن بسان  ییت بسزایاهم
 سد: ینوین منظر، میر قرآن از ایت تفسیخاورشناسان در مورد اهم

در  قایار ماست و دقی)قرآن( در اخت از کنش خواننده به متن یشواهد ،یریآثار تفس در»
 یان منتقدان ادبیکه در م یقرار داشته باشد. موضوع ین مفهوم ممکن است پاسخیهم
که به متن واکنش نشان دهد و با آن  یاآن است که بدون خواننده ،افتهیار رواج یبس

ن یرسد که تدویکلمه وجود ندارد..... به نظر م یواقع یبه معن یچ متنیه ،تعامل کند
                                                                    

1 . Reflection-based Analysis. 

 .(Synchronic) شمانی( در مقابل بررسی  مDiachronic) بررسی تاریخی در شمانی .2
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ق یمتن، از طر یمردم از معنا یواقع یخ واکنش به متن قرآن در چارچوب تلقیتار
 ین کارهایترن و ثمربخشیترمتقاعدکنندهن، یتراز مناسب یکی، یریل متون تفسیتحل

 (34)همان: « د است.یپژوه دوره جدقرآن
 ییکه از سو یاگونهاست؛ به باز شده یاژهیحساب و شهرت ین جهت است که در فقه، برایاز ا

گر، عمل فقها ید ی)نه جابر( خواهد بود و از سو ت در صورت اعراض فقها از آن، موهنیشهرت روا
و باالتر  1؛(272: 2ج ،1420 ،یسبحان) ت و فتوا بر اساس آن، جابر استیک روایقدم( به مت ی)فقها

ن ین استدالل که ایبا ا 2است؛ مورد اعتبار واقع شده ،ت استیکه فاقد روا یامسئلهآنکه اشتهار فتوا در 
از  ن خصوصیده است. در ایکند که به دست ما نرسیت معتبر میک روایت از وجود یشهرت، حکا

  نقل شده است: یمحقق بروجرد
س لها یل ثا بالقبول ویما وحدیتلقاها األصحاب قد ةمسئل ةأربعمئ یالفقه األمام یأن ف»
عن عداد األدله، ألصبحت  ةث لو حذفنا الشهرین القدماء بحیه بیالفتوائ ةل االالشهریدل

: 1ج، )الف(1423)شیخ انصاری،  «لیعن الدل ةمجرد ةفارغ یتلک المسائل فتاو
237) 

بر لزوم توجه به درک  یتوان مبتنیز میرا ن یت ظواهر در مباحث اصولیخاستگاه بحث حج
ت ظواهر یدگاه عدم حجید ،ن اساسیه( در فهم متن دانست. بر ایمخاطب اول )مخصوصا   مخاطب

به فهم مخاطبان  یاعتباربخشاط در جهت یت احتیرعا ینوع یز در فضایان( نیکتاب )منسوب به اخبار
 3دارد.  یت واکاویه، قابلیاول

                                                                    
عند أصحابک فيو ذ به عليه به، المجمع حنظله: ینظر الی ما کان من روایتهما عنا فی ذلک الذی حکما. مقبوله عمربن1

 من حکمنا ویترک الشاذ الذی ليس بمشهور.

اول اینکه فضای بحث، اثبات حجيت شهرت فتوایی به عنوان یک ظن  :. دو نکته در این مورد حائز ا ميت است2

 دربارهدوم اینکه با توجه به تأمالت جدی شيخ انصاری  ؛نه مطلق حجيت حتی اش طریق دليل انسداد ، اص است

توان برداشت کرد که محل نزاع، ناظر به شهرت ل قائالن به حجيت شهرت فتوایی و بر ی اش عبارات وی، میدالی

فی عصر علی فتوی وفی عصر ژ ر علی  ةبأمکان انعقاد الشهر»در ميان متأ ران است )اشجمله این عبارت شيخ: 

 ((235، ص1ج فرائد االصول،)« برفتوی وفی عصر ژ ر علی  الفها کما یتفق بين القدماء والمتأ رین، فتد

. بر اساس این واکاوی، تکليف نزاع ا باریان و اصوليان در بحث حجيت ظوا ر را نباید فارغ اش این  استگاه اصلی 3

جاه در رابطه بين پزشک و بيمار یا فروشنده و  ریدار، سخنان طرفين بررسی کرد و با استناد به دالیلی مانند:  يچ

ولی نتوان به ظا رش  ،شود؛ یا اینکه مگر ممکن است قرژن معجزه باشديت کنار نهاده نمیبه بهانه عدم حج
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ی( قرار م2 )مزمل: سر من القرآنیفاقروا ما ته یم، مورد توصیمانند قرآن کر یمتن مثال  نکه یا
ن متن را یا یخیل تارین رابطه، نوع تحلیروست که انیگذار است. ازاریتأثن رابطه یدر شناساندن ا ،ردیگ

  سد:ینویم انیمجمع البده است. به عنوان نمونه صاحب یمتون گردان ریسا بامتفاوت 
اشتدت  ةینقل القرآن کالعلم بالبلدان والحوادث الکبار... فان العنا ةالعلم بصح»

 .(15: 1ج، 1415، )طبرسی «نقله یتوفرت عل یوالدواع
 یر واکنشیدر کنار تفس مثال  است.  پذیرریتفس یو واکنش یک از دو قالب کنشین رابطه البته در هریا 

ت یقرآن در اهم ریتأثقرآن مانند  یل کنشیمورد توجه خاورشناسان است( تحل معموال  از متن قرآن )که 
 خ، قابل توجه است.یره و تاریس یریگا شکلیشرفت خط و نگارش و فرهنگ و یث، رونق و پیافتن حدی

 ،جیرا یهایگذاراز ارزش یارینظر کرد. بسن صرفیشیتوان از نوع انعکاس متن در مخاطبان پینم
در فضای ارایه خطابه یک سخنران برای گروهی از رد. یگیصورت م یل انعکاسیق تحلیاز طر

است  یمتن یل محتوایجهت تحل یآن، ابزار یمشاهده نوع حالت چهره مخاطب و دگرگونمخاطبان، 
 فتنیایمتن دست یمتن، معنا یدر فضاق انعکاس متن ی. از طرشودیه مئک سخنران، ارایتوسط که 

متن  یبررس 1ان مخاطبان است.یز نوع انعکاس آنها در میمتون ن یفیک یابیارز یهااز مالک یکیاست. 
ل یتحل ینوع ،شودیم یمجاز یوست متن در فضاهای( که امروزه پComment) ییهاحیق توضیاز طر

، ینیاز معارف د یاریاست. بس یل انعکاسیتحلک نوع از یر معصوم یتقر است. یانعکاس یدر فضا
دکننده بخش ییأ، تیک اصل فقهیه عدم ردع شارع، به عنوان ک؛ چنانهستند یل انعکاسیمحصول تحل

 است.  یات اجتماعیات و اخالقیاز عرف یمهم
، «یو نمادها و آثار باستان یخيمنابع تار »و « نوشتهخيث و تار يحد»در کنار « یانعکاس یفضا»

 یفضا»در مقابل « یانعکاس یفضا»شود. یمحسوب م« سنت واقعه»دن به یرس یهااز راه یکی
و  یصدور یب، فضایترتنیااست. به یانیمقام ب یهارد که ناظر به داللتیگیشکل م« یصدور 

                                                                                                                                                                      
 ا، نوعی دور شدن اش مسئله اصلی و پاسخ به اتهامی است که جونه پاسخرسد ایناحتجاج کرد. در واقع، به نظر می

 شاید ا باریان اش ژن مبرا باشند. 

عامل ارشیابی است که  Citationد. ارجاع یا شوزان استناد به مقاله بررسی می. امروشه برای ارشیابی کيفی مقاالت، مي1

واقع مبتنی بر انعکاس  شود. این ارشیابی درمی  ر مقاله یا دانشگاه یا کشور معين H-Indexبر اساس ژن، شا ص 

صورت دانشمندان را بهوری و تأثيرجذاری علمی کوشد بهرهمتن است. این شا ص، شا صی عددی است که می

ژن  به دیگران  استناد افراد و تعداد دفعات استنادجرفتن تعداد مقاالت پر ی نمایش د د. این شا ص با در نظرکم 

 شود. مقاالت محاسبه می
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گزارش  یانعکاس یکه در فضا یاند. استداللو دوم استدالل« اول سطح» یریگشکل ی، مبنایانعکاس
استدالل سطح » ،رساندیان آن، به مقام استدالل میرد و ما را از فرامقام بیگیشکل م یخیواحد تار خبر
 رد. یگینام م« دوم

، منحصر یصدور یخاص خود را دارند. فضا ی، قواعد متنیو انعکاس یصدور یهرکدام از دو فضا
مطلق، مجاز و استعاره، خانواده  چون ظهور، عام و یرو مباحثنیازا .شودینم یسند یهالیبه تحل

اند. استدالل« اول سطح»و  یصدور یناظر به فضا ل محتوا و...یمتن، روش تحل یث، فهم فضایحد
 یهار و دانشیتفس یریگاست. ازآنجاکه شکل یانعکاس یفضا یهایژگیکالم، از و یهاتوسعه داللت

 م. یستیت مواجه نین محدودیا ، بایانعکاس یدر فضا ،ت زبان استیاز محدود ی، ناشیزبان
انعکاس در آن ین کرد که بررسییرا تب یاشدهشناخته یتوان فضاهایم یانعکاس یان مطلق فضایدر م

ث، یاز اصطالح حد یعنوان بخش ر معصوم بهیدنبال خواهد داشت. تقر را به یسودمند یخیج تاری، نتاها
ط نزول، یمح یاست. خاورشناسان قرآن را از جهت انعکاس دادن فضا یانعکاس ین فضایاز ا ینوع

 ؛دارد ییت بسزایز اهمیرمسلمان نیان مخاطبان غینوع انعکاس متن در م 1اند.توجه قرار دادهشتر موردیب
 ان و مسلمانانیحیمس ینیار مهم در رشد مجادالت دیبس یادوره کهان یل قرن نخست عباسیمثال  تحل

ا ی ؛ت داردیاهمبسیار  ،ن مجادالتیها و نوع انعکاس متن قرآن در اهیها و ردهینوع دفاع ، از جهتاست
 ییم، رهاوردهاین کتاب در قرآن کریز بر اساس نوع انعکاس ایف کتاب مقدس نیر مفهوم تحرینکه تفسیا

از  یانعکاسکه جهت این ات از یتوجه به رواچنین همدنبال دارد.  ج بهیرا یهادگاهید باد و متفاوت یجد
 ،اندتوجهین انعکاس بیابه  که جهت نیا از -حداقل – 2انیاست. قرآن توجهاند؛در خور ات قرآنیفهم آ

ث اهلی، احادیعنوان نمونه، برخ به ؛استتوجه شایسته ز یب نیان رقیند. انعکاس متن در جرنقد سزاوار
ا یاند سنت دانستهبر فقه اهل یاهیعه را حاشیو فقه ش ،عهیات فقه شیفهم نظر یمنفصل برا یانهیسنت را قر

)عامل روشن کننده جهت «یته  ح ج  مرج  »عنوان  ت، بهینکه مخالفت عامه، در مقام تعارض دو روایا
 یان حکم فقهیب یک عمل در جامعه برایاست. توجه به مصلحت و مفسده  مطرح شده صدور روایت(

 بر اعتبار یاست که مبتن ییارهایسه با گذشته، ازجمله معیک عمل در مقای یفعل یا توجه به کارکردهای آن

                                                                    
 برند. ( را به کار میInterpreted Bible) رو اصطالح کتاب مقدس تفسير شده. اشاین1

ترین کتاب یا تنها کتاب در شمينه عقاید و اعمال دینی، مورد قبول است و عنوان اصلی قرژن به ،. مکتبی که در ژن2

 احادیث مخالف قرژن یا حتی  مه احادیث نيز مردود است.
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از  ی، ناش«اجماع»و « شهرت»ت یاز وجه مقبول یبخش 1د آمده است.یپد یانعکاس ینهادن به فضا
 یا، نقطهیوجود مقتض بودن برداشت با سابقهیکه ب یطوران است؛ بهینیشیآن از فهم پ یت انعکاسیماه
مانند  ،ک گزارش خاص باشدیبر  ین انعکاس، مبتنیالبته اگر ا ؛رودیشمار م در آن برداشت به یمنف
است.  شدنیریتفس ی، انعکاس در سطح مسئلگ2یا اجماع مدرکیک گزارش خاص یه بر یک نظری یابتنا

آموزش ز که روش غالب در سبک علم و ین نگارند، بر متن مینیعالمان پسوحی  که انعکاس متن در شر
 است. قابل مالحظه  ،در جهان اسالم است

 یفضا به توجه است. با یانعکاس ین فضایاز هم یخ، ناشیبودن تار از منبع معرفت یبخش مهم
ت مفسر يمحور »و « لفؤ ت قصد ميمحور » ینماه غالب و متعارضین دو نظریتوان بیم یانعکاس

گونه جمع کرد که مراد از مفسر متن، نیمتن، ا ی، در فهم معنا (251-230 :1392، یواعظ) «متن
توان یبلکه م ،دیتوان از انعکاس متن چشم پوشیتنها نمجه نهینتدر ست. یمخاطب بالفعل ن ضرروتا  

 مثل ،گریدر کنار عوامل د ،ل در فهم متنیاز عوامل دخ یکید یمتن را با یل انعکاسیتحلقطعا   ادعا کرد
 نه متن و مفسر متن در نظر گرفت. یلف، خود متن، زمؤقصد م

م و یاستدالل، مفاه« دوم سطح»واحد در  ان خبریو فرامقام ب یانعکاس یتمرکز بر فضا
کند. استدالل در یجاد میرا ا« یمسئلگ»اصطالح  ،و در مقابل آن« تواتر»چون  یدیاصطالحات جد

 یانعکاس یمربوط به فضاو « دوم سطح» یها، اقسام استدالل«تواتر»و سطح « یمسئلگ»سطح 
نیاست و ازا پذیرلیآن، تحل« نقل»خبر و « صدور»در دو زمان  یانعکاس یفضا ،گرید یاست. از سو

 است.  شدنیمیتقس« ینقل یانعکاس یفضا»و « یصدور یانعکاس یفضا»به دو  یانعکاس یرو فضا

  مسئلگی

از دو  یکی، «یمسئلگ»است. « یمسئلگ»سطح دوم،  یهااستداللحوزه  دراز اصول مهم  یکی
، از اصطالحات «تواتر»مانند « یمسئلگ»گردد. یشامل آنها م یانعکاس یاست که فضا یسطح

                                                                    
ان المنع من بيع النجس منوط »نویسد: می «االکتساب بااالعيان النجسه». به عنوان نمونه شيخ انصاری در موضوع 1

 (57، ص1، ج1423 )شيخ انصاری، «ی بانتفائهابحرمه االنتفاع فينتف

اى است که در مورد ژن، دليل یا اصلى وجود دارد و علم یا احتمال ژن  ست . اجماع مدرکی، اتفاق علما در مسئله2

تنهایی فاقد اعتبار و ده باشند. این اجماع بهکرعنوان مدرک نظر  ود استناد  کنندجان به ژن دليل یا اصل بهکه اتفاق

 ارشش است؛ شیرا حجيت ژن بستگى به اعتبار مدرک ژن دارد.
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ه یان آن است. نگاه از زاویان گزارش در فرامقام بیاز انعکاس مقام ب یو ناش یانعکاس یمربوط به فضا
ف يتعر »مراه خواهد داشت. ه به یمتفاوت یخیتار ی، رهاوردهایخیتار یهابه گزارش یمسئلگ
 است.« یمسئلگ»ل عنوان  ین قابل بحث ذی، از عناو«یثر بر مسئلگؤ عوامل م»و « یمسئلگ

 ینیمتفاوت و گاه متبا یمعان ،آن است یک از اجزاینده بر کدام یگو 1دیکأنکه تیا ک جمله بسته بهی
 ابو از کلمات  یمجموعه مرتبط در قالب نکه ین ایک گزارش در عیواقع  دنبال خواهد داشت. در را به

ان یمقام ب ،جمله یاز اجزا یکی برنده گزارش ید گویکأت ،است القا شده ،خاص یمضمون یهدف القا
ک گزارش دانست که یگاه یا گرانی یتوان نقطه کانونین نقطه را میدهد. ایسمت آن سوق م گزارش را به

  2افتد.یت میاز کاربرد و خاص گزارشبدون شناخت آن، 
محسوس و در حوزه  یامر ،توجه باشد د موردیسطح اول با یهاکه در استدالل ین نقطه کانونیا

را  ینامحسوس یتوان نقاط کانونیم ،استدالل« دوم سطح»اما در  ؛نده کالم استینظارت و توجه گو
ن نقاط یدسترس هستند. ا در، یانعکاس یاما در فضا ،انددست آورد که از حوزه توجه متکلم خارج به

و « نفوذ عدم»زان یم یمعنا ، به«یمسئلگ. »هستندک گزارش یان یفرامقام ب یریگ، محور شکلیکانون
ز ین یمسئلگ ،تر باشدیقو ینشدگن حلیاست. هرچقدر ا« انيفرامقام ب»در « انيمقام ب» ینشدگحل

کند. اصطالح یک گزارش را فراهم میاست که امکان نقل  ینشدگن حلیواقع ادر 3تر خواهد بود.یقو
از حد  ییگرااا هرگونه ویر یرفراگیغ یتیا خصوصی، ناظر به رفتار یدر علوم اجتماع 4«ینابهنجار »

ه کرد. در یخ، تشبیمورد بحث در تار 5ی، به مسئلگییمعنا یتوان با حذف بار منفیم ،معمول را
ن یتابع، در ا یوستگیناپ یایاست که گو ر شدهیتعب 6یبه نقاط بحرانن نقاط، ی، از ایاضیر ینمودارها

                                                                    
1 . Stress. 

 ای در بر ی نمونه است که . تصور ارتباط یکسان اجزای کالم با یکدیگر و فارغ اش نقطه کانونی و جرانيگاه، ژسيبی2

 جردد. مشا ده می ، ای متکثر تربيتی و ا القی اش یک ژیه  ستندبرداشت طرحبه دنبال  تفسيری که صرفا 

اشاره کرد. ژنچه در بر ورد اول با یک مفهوم یا واژه، به « تبادر»توان به طراش مسئلگی میجویی اش واژجان  م. در پی3

 سطح»، انسباق معنای لفظ در واقع در« تبادر» مان سطح مسئلگی ژن مفهوم یا واژه است.  ،شودذ ن متبادر می

 است.« دوم سطح»اق در و مسئلگی، نوعی انسب« اول

 

4 . Abnormality. 

5 . Irregularity or Deviation. 

6 . Critical Points. 
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 ...ن یس ت أ ذ ن ك  ال  ذ یإ ن  م ا ... و م  ال آخ ر یؤ م ن ون  ب الل  ه  و ال ین  یس ت أ ذ ن ك  ال  ذ یال در آیه  نقاط است.
مصداق  ،ان در این آیهمسئلگی را مشاهده کرد. استیذ برایتوان نمونه بارزی می (45-44 )توبه:

از آن  ،من از منافقؤشود تا به عنوان یک مالک در شناخت ممی مسئلگی است. این مسئلگی موجب
 صورت تملق برای شرکت در جهاد(در جهاد )یا حتی به نکردن این استیذان برای شرکت یاد شود.

 گیرنده از ساختار عادی است. از خروج رفتار شخص اذنای ( نشانه34: 5ج ،1415 )طبرسی،
دا کرده یکه امکان نقل پ ییمسائل و رخدادها« انعکاس»ست جز ین یزیز چیخ نیق تاریف دقیتعر

 یدا میپ« انعکاس» یخیدر منابع تار ییهااست. گزارش« مسئله بودن»ك واقعه، یباشند. مالك گزارش 
اند؛ چراکه از مسائل جامعه یانعکاس ،یخیتار یهاده باشند. گزارشیرس« یمسئلگ»حد  کنند که به

مانند راه رفتن و  ین اساس، در دفتر خاطرات به مواردیشود. بر همیم خ ثبتیدر تار ،استآنچه مسئله 
ک یممکن است خوردن غذا در  مثال  ل به مسئله شده باشد. یشود؛ مگر آنکه تبدیخوردن اشاره نم غذا

از  ،یک گزارش جعلین اساس، موضوع یردن شود. بر همخو شدن غذا رستوران خاص، موجب مسئله
ا یا نبودن یت است. اصل مسئله بودن یقابل اهم ،آن موضوع دارد یت از مسئلگین جهت که حکایا

 موضوع تواندیمتفاوت، م یدر دو فضا یو تفاوت نوع مسئلگ 1در ادوار مختلف یر سطح مسئلگییتغ
 یجاد همسانیل ایدو متن در دو دوره مختلف، دل ییق شود. صرف مشابهت محتوایمطالعه و تحق

 مثال  ن ادعا که یرو انیازا چه بوده است. ،که موجب طرح آن عنوان شده یاد مسئلهید دیبا .ستین
یخرتر برمأست و سابقه آن به قرون متین یدیمباحث نوپد «خ قرآنيتار »ا ی« ثيخ حديتار »مباحث 

 است. برانگیزن جهت تأملیاز ا ،گردد
 یبرگزار ،عنوان نمونه ، قابل درک است. بهیرامونیپ یاجتماع یدر فضاها یمسئلگ یهانمونه

 یکه برگزار یاگونه؛ بهداردآن موضوع در جامعه داللت  یتیاهمبا موضوع خاص، بر کم یشیهما
وان ک مجموعه اصرار دارد عنینکه یا ای ؛است آن موضوع شده به یبخشتیاهم یبرا یش، ابزاریهما

                                                                    
قبولی کنکور  ،ایای ساده، در دورهپيو ی است. در نمونهمقدمات ورود به عرصه ژیندهاش شناسی تاریخی، یکی مسئله .1

به اشتغال و اشدواج تغيير کرده است و البته معلوم نيست در  اکنوندر کشور ایران، مسئله نسل جوان بود. این مسئله 

 مين موارد، به عنوان مسئله باقی بمانند. در مورد تغيير سطح مسئلگی در مورد قرژن کریم نيز   ای بعد، ضرورتا د ه

حنت  لق ای سخن اش مای سخن اش کفایت ژن اش سنت، در بر هسخن اش اتهام سحر و جادو، در دوره ،ایدر بر ه

نيز سخن اش  معاصرو در دوره  ،ای سخن اش تطابق ژن با علوم روشای سخن اش ادعای تحریف، در دورهقرژن، در دوره

  ای متعددی است که بروش پيدا کرده است.وابستگی ژن به فر نگ عصر نزول، نمونه مسئلگیناوابستگی یا 
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ن ین اعتبار در مورد ایا یاز مسئلگ ،عنوان اعتبار، قبل از نام خود درج کند وزرات متبوع خود را به
سالگرد »م که یشویمواجه م ین عبارتیام عاشورا کمتر با چنیکه در انیا ای ؛ت داردیمجموعه حکا

ن یاز ا یامام، مسئلگن یت از آن دارد که در مورد ایحکا ،«مییگویت میرا تسل نیشهادت امام حس
 یخیست، با مناظر تاریک توری، کمتر از یخیشهر تار یک ساکن بومینکه یا ؛ یااست سطح عبور کرده

. دانش دارد تیحکا او یبرا یخین مناظر تاریا نبودن یاز مسئلگ ،است ن شهر عکس داشتهیا
 یاسیکه بروز آن صبغه سران، مسئله دهه نود است یا یاسالم یدر جمهور یاو هسته یمطالعات اتم

« دوم سطح»ن اصطالح، در ید گفت که ایبا« تيحج»گر و در مورد ید یا. در نمونه. کندیدا میز پین
 کند. یت میبودن اعتبار موضوع حکا افته علم است و از مسئلهیخود، تنزل

شناخت مسئله، ست. در ین« مهم بودن»مفهوم  به ، ضرورتا  «مسئله بودن»د توجه داشت که یبا
 یکس یاما برا ،شد. ضربان قلب مهم است« مهم بودن»و « مسئله بودن»د دچار مغالطه تالزم ینبا

بودن و مهم بودن، رابطه عموم و  ن مسئلهیشده باشد. رابطه ب یاست که دچار مشکل قلبمسئله 
 است. خصوص من وجه 
 ؛ت مؤثر باشدیصدور روا یط اجتماعیل شرایتواند در تحلیت، میموجود در روا یتوجه به مسئلگ

اند که در دورهافتهیت ین جهت اهمیسنت، از اعه و اهلیمورد اختالف ش یک از موضوعات فقهیمثال  هر
 یلین تحلیمتبادرتر ( به نوپدید بودن،حکم یا حتی)موضوع  )اشتباه( یکریاند. تفسمسئله شده ،خاص یا

، یر به مسئلگیاست که تفس ین در حالیا ؛شودیم آن پرداختهبه در فضای تحلیل اجتماعی متن است که 
 ایدر وضو « ت شستن دستیفیک»بر  دال  صادره از صادقینات یمثال  روا ؛ماندب د از نظر دورینبا
در زمان قبل از صدور این روایات نیست.  و  حکم نافی وجود ، «اللهجهر به بسم»ا ی« سجده بر خاک»

طور که در . همانندستیعدم حکم در گذشته ن ییو استصحاب قهقرا یریگقابل مفهوم بنابراین این روایات،
کند. یما قبل نم ی، نفی، مسئلگیخیر تاریک سیدر  ،کندیماعدا نم ینف ءیستا، اثبات شیا یک فضای
 است.سنت بر فقه اهل یاهیعه، حاشین قاعده باشد که فقه شین اییاز تب ید بخشین توجه شایا

نهان  یها افراد براوقت یلیکند. خیدا میت پیز اهمین یست اجتماعیدر حوزه ز ،یبه مسئلگتوجه 
ک کاال، آن را در رقابت یغات یا در تبلیدهند یرا بروز م یخاص ی، نزاع و مسئلگیکردن موضوع اصل

است که مهم است:  یزیکنند )چون ناخواسته تبادر آن است که نزاع بر سر چیمطرح م یگریبا د
داشتن  نگاه یبا مخف کوشندمیشبرد امور خود، یپ برای یگر برخید ییاز سو .(یساختگ یدعوا

گاه شدن ک موضوع خاص، از یدر  یمسئلگ ک یت است که یکنند. حکا یریجلوگ به آن مخاطبآ
مور گمرک با أمداد. یک دوچرخه از مرز عبور میشن را با  ی، هربار مقداریمتماد یها، سالیقاچاقچ

قاچاق  یبرا یتوانست وجهینم ،کردیها دقت مهرچه به شن ،است یک قاچاقچیدانست او ینکه میا
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 که هان واقعه گذشت پس از سالیداد. ایاجازه عبور م یرو هربار به ونیبودن شن به دست آورد؛ ازا
 ه،کردیاد که آنچه قاچاق ما شد و او پاسخ دیجو یقت مسئله را از قاچاقچیحق ،مور بازنشست شدأم

 .(Neuwirth, 2010, p.1) !هخود دوچرخه بود
 ،های اجتماعی ناظر به متن، فراتر از اینکه متن، ناظر به چه موضوعی استدر بسیاری از تحلیل

. بر این اساس باید توجه داشت که ویژه دارداهمیت  ،داردمسئلگی و چالشی که متن از آن پرده برمی
شوند یا متونی که در فهم آنها، تعدد و متونی که به دلیل وجود تعارض کنار نهاده میبسیاری از 

ای قبل از تعارض یا تعدد تفسیر، ناظر به مسئلگی در مرحله ،شودچندگانگی تفسیر مشاهده می
که مخاطب به دنبال آن است و  باشدتر از فهمی بسا مهمخاصی هستند. شناخت این مسئلگی، چه

نتیجه مانده است. به عنوان یک نمونه اجتماعی، به ممانعت از تالش وی در مسیر این فهم، بی احیانا  
کنیم. این مسئله، ورود یک مسافر  زن به داخل هواپیما به دلیل ناکافی بودن پوشش وی اشاره می

پوشش وی  زنان دیگری، پوششی کمتر از با این استدالل که احیانا   ،اعتراض مسافر را به دنبال داشت
شرکت هواپیمایی از این زن عذرخواهی کرد. چند تفسیر از برخورد این شرکت آن  اند و نهایتا  داشته

فریقایی مسافر، اشتباه موردی آنژادپرستانه بودن این مواجهه به دلیل داشتن تبار  توان کرد.میهواپیمایی 
از زن، ترس شرکت هواپیمایی  خدمه پرواز در تذکر دادن به مسافر، نامناسب بودن وضعیت پوشش

و... نمونه این  هد،دباز دست را توجهی به اعتراض مسافر مشتریان خود در صورت بی اینکه
توان از نظر اما نمی ؛یک موضوع است شخود ،تفسیرهاست. اینکه کدام یک از این تفسیرها را بپذیریم

توان مسئلگی ایجادشده در پرتو متن نمی دور داشت که قبل از مرحله انتخاب  یکی از تفاسیر مذکور، از
-نظر کرد. مسئله بودن نوع پوشش یک زن و تأثیر آن در آرامش و سالمت یک محیط اجتماعیصرف

  است. شدنیوضوح درکقبل از همه این تفاسیر، به -حتی در یک جامعه آمریکایی

 انعکاسیتواتر 

گر یث و به عبارت دیند نقل حدیااز اصطالحات خاص فر یکی، 2در مقابل خبر واحد 1خبر متواتر
ق آن یاست که از طر یار گزارش شدن خبریانگر بسیاست. تواتر در اصطالح، ب یاسالم ینگارخیتار

م کردهیتقس یو معنو یلفظ همتواتر را به دو گون .(71 :1414، یفضل) نان به آن خبر حاصل شودیاطم
ک ی، یدهد؛ اما در تواتر معنویک لفظ گزارش میرا در قالب  یضمونگزارشگر، م ،یاند. در تواتر لفظ

                                                                    
1 . Successive Narration. 

2 . Single Narration. 
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، ینمونه تواتر لفظ .(406 :1401عتر، ) شودیان میر مشابه و با الفاظ مختلف بیمضمون در قالب تعاب
 یفراوان از شجاعت عل یهاز گزارشین یر است و نمونه تواتر معنویاز گزارش واقعه غد یبخش

ما نه  یخیوجود دارد که گزارش تار یاریشود؛ چراکه موارد بسیجا ختم نمنیاست. اما مسئله به هم
ن یرفت که همه آنها دروغ باشد. ایتوان پذیاز مجموع چند گزارش نم اما ،یدارد و نه معنو یتواتر لفظ

رفته شده است. اصطالح تواتر یپذ «یتواتر اجمال»عنوان  اه، بینوع تواتر در منابع متأخر اصول فقه امام
اهل یشناسثین اصطالح در منابع حدیا اما؛ ده استکرمطرح  (1329)م. یآخوند خراسان را یاجمال

آن است که  ،رین تعبیمراد از ا .(405 :1401عتر، ؛ 151: 1ج ،1407 ،یقاسم) سنت به کار نرفته است
، علم مراجعان یط مختلف، براینظر گرفتن شراشود که با در یت میاز اخبار آحاد روا یاگاه مجموعه

ن یاز ا یبرخقطعا   گر،یبه عبارت د .د دروغ باشدیآنها نبا ههم یطور عادکند که بهیجاد میا یاجمال
ت خبر واحد یحج ،نمونه آن .(70، 1410 ،یآخوند خراسان) اخبار به همان صورت صادر شده است

از  یعه از وثاقت بعضیال شؤا سیاز اصحاب خود  یبه جمع چراکه از رجوع دادن امام  ؛است
ات هم از امام صادر شده ین روایک مورد از ایگردد که اگر یحاصل م یاصحاب ائمه، علم اجمال

 .(170: 1390، یچرشانهیمد) واحد است ت خبریموجب اثبات حج ،باشد
 یاز به بازکاویمفهوم هنوز ناین رسد ینظر م به ،است تواتر داده شده یمعنا که به یابا همه توسعه

ان یو توجه صرف به مقام ب یکرد دستگاه فقهیاصطالح تواتر، برخاسته از همان رو یریگدارد. شکل
ان خود، از قالب خبر واحد خارج شود و یتواند در فرامقام بیم یخیآنکه گزارش تارگزارش است؛ حال

ک یآن در  منحصر نبودنتوجه باشد،  د موردیآنچه در تواتر با واقع، دا کند. درید از تواتر را پیجد یقالب
اند که ناظر به ن جنبه مشترکی، در ایاجمال یو حت یو چه معنو یان گزارش است. چه تواتر لفظیمقام ب
مطرح  درايةالحديثآنچه با عنوان تواتر و اقسام آن در دانش  یکل طوراند. بهک گزارشیان یمقام ب
ات را یاز روا زیادیز حجم ین یمفهوم تواتر است که اتفاقا  به لحاظ مصداق هاز گستر یتنها بخش ،است

به  یکند؛ چراکه انحصار تواتر اجمالیز صدق مین یدر مورد تواتر اجمال ین ادعا حتیرد. ایگیدر بر نم
 آن است.  یت معنایان گزارش، موجب محدودیمقام ب

توان گفت که عبور ی، میخیک استدالل تاریدر  «خبر واحد»و  «انيمقام ب» هلفؤت به دو میبا عنا
از  یاتوان گونهی. مشوداز تواتر  یساز بروز نوع خاصنهیتواند زمیتواتر، م یمعنا هن دو و توسعیاز ا

 یکردهایرو یاست و حت یانیب فرامقام یهاکرد که ناظر به داللت یریگیرا پ یانعکاس یتواتر در فضا
از انعکاس مقام  یاست که ناش 1«یتواتر انعکاس»ن تواتر، یتوجه باشند. ایتوانند به آن بیز نمیگرریتفس

                                                                    
1 . Reflected Frequency(RF). 
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ن تواتر با یمتن در زمان صدور و پس از آن است. ا یجاافتادگ یو نوع ،ان آنیان گزارش در فرامقام بیب
نجا یدر ا یول ،یخیان گزارش تاری، مقام بین جهت متفاوت است که در تواتر اجمالیاز ا یتواتر اجمال

 ،ستندیمختلف ن یهان نوع تواتر، خود  گزارشیجاد اینه ایزم واقع،ر مورد نظر است. د ،انیفرامقام ب
 از نوع سطح دوم باشد. یخیک استدالل تاریقوام  هیتواند ماین تواتر میبلکه انعکاس آنهاست. ا

، «تواتر»است.  یانعکاس ی، از اصطالحات مربوط به فضا«یمسئلگ»، مانند «یانعکاس تواتر»
است. در « نبودن مسئله»مفهوم  به« تواتر» انعکاس، یرو در فضانیاست. ازا« یمسئلگ»نقطه مقابل 

ارزش  ،ستین جهت که مسئله نیست و از ایاست که مسئله ن یان شامل مواردین فضا، فرامقام بیا
و رواج  یمسئلگیاز ب یاست که حاک یشمار گزارش صادقیفراوان دارد؛ چراکه دربردارنده ب یلیتحل

از  یبر بخش دیرو بانیت متواترشان است. ازایماه دلیل ان، بهیآنها در مقام ب نیافتن است و انعکاس
 یای، گویک راویدر مورد « له اصل»ر یتعب مثال   ؛آن تمرکز نکرده است برعبارت تمرکز کرد که مورخ 

 یاعنوان نمونه فرض شده است. به یهیفگر، بدین توصاست که در ذه« اصل»به نام  یتیوجود واقع
بازگردانده آن را به صاحبش  یول ،دا کردهیپ هنگفت یکه مبلغ یق کسیتشو»از  یگر، خبر حاکید

فرامقام  ،د شودیکأان تین مقام بیزان که بر ایهمان م اما به ،دارد یان خود، مفهوم مثبتیدر مقام ب ،«است
 است. ین داللت، از نوع تواتر انعکاسی. ادارد تینابسامان جامعه حکات یوضع ازان آن، یب

 و و...( یی، فتواییل شهرت )روایاز قب ،یل تواتر انعکاسیق تحلیاز مصاد یدر فقه، موارد متعدد
ا عدم یت یحجدرباره هان یمطرح است که البته فق یصورت جداجماع )منقول، محصل و...( به

توان ین موارد نمین همه این نکته مشترک بی. اما از ااندکردهل بحث یتفصک از آنها بهیت هریحج
ل، در یگونه از دالنیک مورد خاص، اصل ای یت فقهیا عدم حجیت ینظر از حجغفلت کرد که صرف

 مورد دقت است. ،یدستگاه فقه
 یواتر انعکاس)ت «تواتر در نقل»( و ی)تواتر صدور «تواتر در صدور» شامل دو نوع   یتواتر انعکاس

تالش  ،کندیت میدر زمان صدور حکا یال که صدور گزارش، از چه مسائلؤن سی( است. پاسخ به اینقل
ان ینکه مقام بیگر، نوع برداشت ناقل از نقل و اید یاست. از سو یصدور یدرک مفهوم تواتر انعکاس یبرا

در واقع نده خبر است و دریان گویفراتر از مقام ب یاز گزارش است که امر یانعکاس ،ستیچ یاز نظر و
دنبال دارد و از برداشت در مخاطب به یک گزارش، چه واکنشینکه نقل یست. پاسخ به ااآن الاقتض قبال

 است.  ینقل یمفهوم تواتر انعکاس یواکاو یتالش برا ،کندیت میدر زمان نقل حکا یمتواتر یها
اد ی« یوعيتواتر ش»که از آن به  رددا یارزش فراوان ،داشها متواتر بزمان، در همه یاگر تواتر انعکاس

 یدر فضا ،خود یاصطالح یمنطبق با همان معنا کامال  ز مفهوم تواتر، ین یوعیم. در تواتر شیکنیم
 در ینیاست. عالمه ام یانعکاس یل درزمانیک نوع تحلیاز  ین تواتر ناشیابد. اییتحقق م یانعکاس
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 ،ریث غدیدر حد را« موال»است. مفهوم  ن نوع تواتر استفاده کردهیو ا« دوم سطح»ز استدالل ا ریالغد
 . کرد یابیارز توانمیقرون مختلف  ین گفته در اشعار شعرایبر اساس انعکاس ا

توسعه  ی، بر مبنایصدور یتواند عالوه بر حوزه فضایم میکر قرآن یکیر هرمنوتیو تفس یشناسزبان
ا همان یداده شود؛ چراکه فهم مخاطبان از قرآن  یز تسرین یانعکاس یم به فضایکرر قرآنیتفس یخیتار

 یندیااز زمان نزول قرآن، همزاد با متن قرآن و فر -مقدس یهار کتابیبرخالف سا -میر قرآن کریتفس
 یریگاست. شکل وجود آمده م بهیکر قرآن دربارهر یاصطالح تفس است و اساسا  وسته و متکامل بودهیپ

ر یتفس یخیبه توسعه تار یتوجهیب یز در مورد قرآن، بر مبنایگرریتفس یکردهایرو
ن جهت یاز ا یکیهرمنوت ی، با مبانیانعکاس یل قرآن در فضایا عدم تحلی( Ahmadi,2017,p.5قرآن)

ن ینقش داشته باشد. از اات یآ ییمعنا یدر بازساز ینوعتواند بهیان از متن، مینیشیدر تضاد است که فهم پ
، یوعیهرحال از نگاه تواتر شمل است. بهأقرآن، قابل نقد و ت یر سلفیهم تفس و یر التقاطیهم تفس ،جهت

با  نداشتن ز مخالفتیه فقها نیک شاغول است و رویان، ینیشیفهم پ 1بود. وجهتیان بینیشیتوان به فهم پینم
 ت دارد. یز اهمیفهم مخاطب ن ،فهم متن دخالت دارداق در یطور که ساست. همان مشهور بوده

  در فضای انعکاسی استدالل ويژگی

که در  اندمربوط از استدالل  ی، به سطحیلیو تمث یاسی، قییاعم از استقرا ،یخبر یهاغالب استدالل
 ج دریرا یهاغالب استدالل .)سطح اول استدالل(ستا، شکل گرفتهیخیان گزارش تاریحوزه مقام ب

ن یا یز ناظر به روشمندسازین نیشی. اصول پاندن سطح شکل گرفتهیز در ایث نیحد حوزه علوم قرآن و
که از آن به  را داردگر ید یارتقا به سطح یتن سطح استدالل، قابلیاما ا ؛رودیشمار م سطح استدالل به

استدالل « اول سطح»به ، اکتفا یخیتار یهالیتحل یب اصلیم. آسیاهر کردیتعب« سطح دوم استدالل»
 یطره دستگاه فقهیخاورشناسان مشهود است و هم س ینگریخیکرد تاریهم در رو ،بین آسیاست. ا

 است.  آن دامن زده ، بهیبوم یهادر حوزه
ل یان گزارش و تحلیدر سطح اول استدالل، همان توجه به مقام ب ین شاخصه و قوام اصلیترمهم

ز حائز یان خود نیر مقام بیک گزارش در غی یهاآنکه داللتحال ؛در همان مقام است خبر صرفا  
ان یتوجه به مقام ب ز بدونین یضمن آنکه در موارد ؛تر داردروشن یبسا داللتاست و چه یخیت تاریاهم

واقع در شود. در یل گزارش پرداخته می، به تحلییو ظهور ادعا یبر اساس تبادر ذهن گزارش و صرفا  

                                                                    
 .أو ل التجدید قتل القدیم فهما ای است که معتقد است:. این مسئله درست نقطه مقابل اندیشه1
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ان ین مقام بیب گاهیصورت گرفته است و  یادیز یهاز مغالطهیدر همان سطح اول استدالل ن یموارد
 تطابق وجود ندارد. ،یو واقع ییادعا

ات يروا»ن استدالل در یا یو کارآمد ،در سطح دوم« قوت استدالل» ،«قاعده تقابل» یطور کلبه
 .هستندسطح دوم  یهاعمده استدالل یهاتی، از مز«یجعل

  تقابل قاعده

ر گفت: یوز کشور چگونه است؟ ید: امسال اوضاع اقتصادیر خود پرسیاز وز یند پادشاهیگویم
شاه گفت: نادان! اگر پادارت کعبه روند! یدوزان توانستند به زنهیاست که تمام پ یاگونهالحمدلله به

توانند یچون مردم نم !دوزاننهینه پ ،رفتندیست کفاشان به مکه میبایم ،مردم خوب بود یاوضاع مال
ل از آن جهت مورد مناقشه است که یک تحلیجه ینت یگاه پردازند!یرش میناچار به تعم ،کفش بخرند

ک کشور، اگرچه در سطح ی یهامارستانیا بیابزار سنجش، قابل مناقشه است. مالک تعداد پزشکان 
ر، یمحروم و فق یبرعکس است و کشورها قایدقدر سطح دوم  ،تواند شاخص توسعه باشدیاول م

در سطح دوم استدالل است  یلیل وارونه در واقع تحلین تحلیمردم دارند. ا یمارین درآمد را از بیشتریب
ز حالت ین یکه گاه است ارها در سطح دوم نسبت به سطح اولیمع یر کارکرد برخییتغ ،آن یو مبنا

 شوند. یل میا باالعکس، تبدیبه کاهنده  ،ندهیافزا یارهایکه مع یطورابد؛ بهییمعکوس م
ان یکه ناظر به مقام ب یان است و مواردیکه ناظر به مقام ب یاعم از مورد ،ان گزارشیب فرامقام

نظارت فرامقام  یبر مبنا یواقع مسئله نبودن، گاه . درداردا همان تواتر ی یمسئلگیت از بیحکا ،ستین
ناظر  در دو بخش تواتر   را یرو تواتر انعکاسنیاست. ازاصورت مطلق به یاست و گاه انیب مقام ران بیب

 تریتر است. قوی. تواتر در نوع اول قوکرد یبررس توانمیان، یناظر به مقام بریغ ان و تواتر  یبه مقام ب
 ،«ت نداردیبا علم یشعر منافات»ن گفته که یدر ا مثال   ؛قاعده تقابل است دلیل ن نوع تواتر بهیبودن ا

کند. یت میحکا ،تیمنافات داشتن شعر با علم ان، از تواتر وجود تفکر  یناظر به مقام ب ان  یفرامقام ب
است که دربردارنده داللت یمسئلگ یحرف مغلوط، نوع ،شودیغلط نوشته م یبا امال یاکلمه یوقت
یاستفاده م یتصنع یجاد مسئلگیا یبرا یسینوغلطغات، از یرو در تبلنیاست. ازهم یمتواتر قو یها

ان یگار در نقطه مقام بینشانه رواج س ،«ک مکان خاص، ممنوع شدیدن در یگار کشیس»نکه یا 1شود.

                                                                    
وقتی در تابلوی  مثال  ؛عنوان تواتر انعکاسی است کردن سطح مسئلگی و نشان دادن به . پایه تبليغات، سعی بر مخفی1

 .«رستوران»به جای  «رصتوران»به سمت  :تبليغاتی نوشته شده
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نکه به من تلفن زد و مرا مورد یل ایدل به ،ک بودمینزد یلیخ یمن با فالن»ن جمله که یاست. در نقل ا
 یان، موضوعیمقام ب ،توجه نیا دهد. بایجه میان را نتیخالف مقام ب ،انیدر فرامقام ب ،«تفقد قرار داد

استدالل  ین جهت که موضوع اصلیسطح اول از ا یبرا ؛استدالل سطح اول و دوم است یمشترک برا
ان در یجه، حکم ناظر به مقام بیان. در نتیاز جهت انعکاس آن در فرامقام ب« دوم سطح» یاست و برا

 ن:یگرند. بنابرایکدیجاب، متضاد یاول و دوم، از نظر سلب و ااستدالل سطح 
که  یان )در بخشیبا مدلول فرامقام ب معموال  ، یخیتار یهاان در گزارشیمدلول مقام ب قاعده تقابل:

 ان است( تقابل دارد.یناظر به مقام ب
نقطه « یمسئلگ»گردد. یبازم« دوم سطح»در « یمسئلگ»و « تواتر»ز به تقابل ین تقابل نیعلت ا

همان اندازه که در  ان بهیتوان گفت مقام بیبودن است. ممسئلهیو ب یج، عادیا همان رای« تواتر»مقابل 
 به ؛کندیو عدم تواتر داللت م یدر سطح دوم، بر مسئلگ ،کندیج داللت میرا یبر امر« اول سطح»

 و به ؛شودیان افزوده میتواتر ناظر به مقام بقوت  به ،ابدییکاهش م یزان که از شدت مسئلگیهمان م
 ابد.یین تواتر کاهش میا ،ابدییش میافزا یزان که مسئلگیهر م

 یبرخ میان   یواژگان قرآن یبرخ نشدنبر فهم یمبن یهاگزارش مثال   ،ثیخ حدیتاراز  یادر نمونه
تواند داللت یم کند بر این که آیات قرآن، تفسیرنشده بوده؛  اتفاقا داللتکه این یجا صحابه، به

ر در آن یر قرآن، بر رواج تفسیتفس ازدال بر استنکاف خلفا  یهاطور گزارشنیمعکوس داشته باشد. هم
نقل  ید وجود کلیؤخود مخودبه ،ثیده جعل حدیپد ث. اساسا  ین حدینه منع تدو ،دوره داللت دارد

جواز نقل  یایخود گو ،هیناه یهاطور که گزارشث است؛ همانین حدیمطلق منع تدو یو ناف ،ثیحد
ر یتفس یث خارج از ساختار رسمیتواند ناظر به احادیم« ثيعرضه حد»ند یاوجود فر ث است.یحد

دهنده نشان ،کننده باشدالؤدقت س ه، قبل از آنکه نشانییال از حالل بودن ماده غذاؤه سکشود؛ چنان
 بودن فضاست. یاز عرف اسالم خارج

ثبوت،  یدر فضا یگردد. مسئلگیاثبات بازم یثبوت از فضا یز فضایبه تما ،ل قاعده تقابلیتحل
که در « القرآن... ریغ یال تکتبوا عن»ه یشب یاتیکند. روایخالف خود را در عالم اثبات، ثابت م

 یآنکه محل نزاع، فضااند؛ حالثبوت یناظر به فضا ،شوندیمحسوب م یاهیف جمالت توصیرد
اثبات و مقام  یخالف فضا جادشده، عمال  یا یل شدت مسئلگیدل ثبوت به ید بر فضایکأاثبات است. ت
و سطح متواتر، کند یاثبات م را حالت اثبات ،یگونه جمالت، مسئلگنیدهد. در ایجه میاستدالل را نت

نه آن ،ثبوت است ی...( ناظر به فضای)من کذب عل ت منع کذبیعنوان نمونه روا حالت ثبوت را. به
وع آن را در عالم اثبات، یاند شخواسته ،آن با استناد به یث، برخینه وضع حدیشیطور که در مباحث پ

بلکه خالف  ،نداناتوان یت خارجیتنها در اثبات واقعنه ،ثبوت یموجود در فضا یهاهیثابت کنند. توص
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ا ی یسازمانند حرمت مجسمه یعنوان نمونه، طرح بحث به ؛دهندیه مجیخود را در عالم اثبات نت
 ت دارد.یجامعه حکا ین موارد در فضایوع ایاز ش ،زین مسجد، قبل از هر چیئکراهت تز

 استدالل قوت

رو استداللنیاستدالل و نقطه قوت آن است. ازا« دوم سطح»مهم  یهایژگیان، از ویعبور از مقام ب
ک گزارش یبرخوردارند. داللت « اول سطح»نسبت به  یت نسبی، از قوت و مز«دوم سطح» یها
که تر است؛ چرایقو یبس شزان داللتیم ،تر استبس مشکل ینکه امرین ایدر سطح دوم، در ع یخیتار

مالک  یخیتار یهات گزارشین سطح، کمیاو در آن دخالت ندارد. در ا یزه شخصیا انگی یراو یخطا
 ،استدالل« اول سطح»داشته باشد. در  یخیتواند کارکرد تاریم یخیتارریک گزارش غی یحتست و ین

اما در سطح  ؛ت موضوع استیدهنده اهمنقطه قوت و نشان ،ردیگیان گزارش قرار میآنچه در مقام ب
ان، شدت ینده بر مقام بید گویکأزان که تیهر م د در اصالت متن باشد. بهیتواند موجب تردیدوم، م

 شود. یم ت موضوع نزد مخاطب، کاستهیزان از اهمیهمان م به ،ابدی
ت خبر واحد، بر اساس سطح اول و دوم، دو راه استدالل ی، در اثبات حجیبه عنوان نمونه فقه

، نمونه استدالل در سطح (2۸2: 2ج ،1420، یسبحان) «هياخبار ارجاع»وجود دارد. استدالل به 
، در یامام و راو یگووعنه است و محور گفت مفروغ   یعمل به قول ثقه، امر دوم است که در آنها

ن سطح یاست که ا ین در حالیا ؛است یا نبودن راویثقه بودن  یعنی ،یص صغریمورد تشخ
ات نبأ، نفر، کتمان، یات مربوطه: آیاستدالل )مانند استدالل به آ سه با سطح اولیاستدالل در مقا

حنظله ب، استناد به مقبوله عمربنین ترتی. به همستا مواجه یمناقشات کمتر با اشکاالت و ال(ؤس
 و ،(552: 3ج، )ب(1423)شیخ انصاری،  هیت فقیاثبات وال یح اخبار متعارض( برای)در باب ترج

 یع فضولیک شخص( در اثبات جواز بید از یف و تمجی)در باب تعر یث عروه بارقیاستدالل به حد
از توجه به سطح دوم استدالل در فقه دانست که از قوت  یفقه یقیتوان مصادیم را ،1(351)همان: 

در سطح اول، قوت استدالل  یخیگاه چند گزارش تار ها برخوردارند.ر استداللینسبت به سا ینسب
یم ن سطح جبرانیسطح اول، در ا یهایاز ناکارآمد یاری. بسندارندرا « دوم سطح»ک گزارش در ی

وثاقت  یبرا« کتابت»و « نقل»، «یماندگار  قصد»م سه مرحله یتوجه به ترس عنوان نمونه با شود. به
 اثبات مرحله قبل راهشگاست. یبرا ،ادله هر مرحله« دوم سطح»توان گفت یث، میحد

                                                                    
، به عنوان  استگاه «تقریر»اش سوی معصوم، نوعی تقریر است و اش این جهت، « بارک اهلل فی صفقه یمينيک»عبارت  .1

  ای فقهی دارد. ای سطح دوم، جایگاه مهمی در استداللمهم استدالل
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  جعلی هایگزارش در کارآمدی 

ک یمانند مواجهه با « اول سطح»است و  نخوردهک بسته دستیاستدالل، مواجهه با « دوم سطح»
ن امکان را یبروز در قالب گزارش، ا برایافتن انعکاس ین. فرصت 1هابیانواع آس یزخم باز و مستعد برا

سطح  یجعل به معنا که اساسا  نیا ایال اقتضا باشد  یکند که سطح دوم، نسبت به جعل، امریفراهم م
، از حوزه یک گزارش جعلیکند و نه یدا مین سطح راه پیمعنا گردد. نه جعل به ایب یآن، امر یاول

 شود. یم استدالل خارج
ها را در گزارشن داللتیتوان ایآن است که م ،انیمتعلق به فرامقام ب یهاتوجه داللت قابل یژگیو

 یهاان، گزارشیبر اساس توجه به فرامقام ب .(Motzki, 2012 ,p.3) کرد یریگیز پیمجعول ن یها
رو در نیان گزارش است و ازایناظر به مقام ب ند؛ چراکه جعل غالبا  یابیم یخیتارز ارزش ین یجعل

 افت. یدرست دست  یهااز گزارش یتوان به انبوهیز مین یفرامقام گزارش جعل
 یزه شخصیو انگ یراو یخطا ،توجه ندارد یانیفرامقام ب یهابه داللت نده سخن اصال  یازآنجاکه گو

کاهد و موجب یان نمیک گزارش، از ارزش فرامقام بیبودن  یآن ندارد. جعل یریگدر شکل یاو دخالت
ینمو  ستیارزش نیب ،یخیچ گزارش تاریروست که هنیازهم .شودیاستدالل نم یخروج آن از فضا

ان یتوجه به فرامقام ب هم با یت جعلیروا ی، حتیخیکرد تاریکرد. در رو شبودن، حذف یل جعلیدل توان به
د. اگر دروغ یز دروغ بگویش نیهافرضشیتواند در مورد پیگاه نمچیک جاعل هیدارد.  یخیارزش تارآن، 

نیست. ازایان( ممکن نی)فرامقام ب« دوم سطح»در  ،ان( ممکن استی)مقام ب« اول سطح»و جعل در 
ک نفر دروغ یشه به یهم یشود برایبار به همه دروغ گفت و مکی یتوان برایم»اند: روست که گفته

نبودن  یان، جعلیفرامقام ب یریگشکل یدر واقع مبنا« !شه به همه دروغ گفتیهم یشود برایاما نم ؛گفت
 شود. یم محسوب« دوم سطح»نقطه قوت استدالل  ینوعن مسئله، بهیست. ایگزارش ن

 نتيجه 

در تحلیل  مهمی، رهاوردهای یخیزارش تارقاعده تقابل به عنوان یکی از نتایج مهم تحلیل انعکاسی گ
به قاعده تقابل و دخالت ندادن مسئلگی و تواتر  یتوجهبی .های تاریخی به دنبال دارداجتماعی گزارش

تحلیل تاریخ اجتماعی باره ناصواب در هایگیرینتیجههای تاریخ اسالم، موجب در تحلیل گزارش
                                                                    

دقت بيشتر باید   است. بهم بيان این جزارش ای تاریخی اش قبيل جعل و تحریف، ناظر به مقا ای جزارشژسيب .1

جویی اش چيزی است که نمیتحریف، پیجویی تاریخ بیپی است و اساسا  با جعل ژميخته ،جفت که ما يت تاریخ

 ویيه در سطح مقام بيان است.توان نامش را تاریخ نهاد. مشکل استناد به  بر واحد، امکان جعل به
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می و هم مطالعات خاورشناسان، تا های بوتمدن اسالمی شده است که در این آسیب، هم پژوهش
اند. به عنوان نمونه، گزارش تاریخی دال بر جعل، بیشتر از آنکه برای اثبات شیوع و داستانحدودی هم

از مسئله بودن مدلول گزارش، در یک  ،نهادینه شدن آن در فضای اجتماعی دوران نخستین اسالم باشد
های های نااستوار از گزارشبه مسئلگی، موجب تحلیل یتوجهبیه کچنان دارد؛ حکایتفضای خاص 

گزارش صادق و کاذب  های نخستین تاریخ اسالم است.تاریخی ناظر به فضای فرهنگ کتابت در دهه
در سنجش  ت دارند. اساسا  یبودن موضوع گزارش حکا اند که هردو از مسئلهکمشترن جهت یاز ا

تاریخی مبتنی شناسی جامعهاست.  -نه حذفی – یفیرت طصوها بهیگذار، ارزشیخیتار یهاگزارش
های دینی به محافل از جهت وارد کردن عملیاتی گزاره های تاریخی،بر توجه به فرامقام بیان گزارش

تواند رهاوردهای مثبتی داشته باشد. در پرتو تحلیل انعکاسی حدیث، میقطعا   ،تاریخیشناسی جامعه
بازبینی  ،اندشده یا نقل یافته تفسیری، فقهی و... که در فضای اجتماعی صادرالزم است تمامی روایات 

 د.گردتبیین آنها  و نتایج تحلیل انعکاسی شوند
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