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 1و تواتر انعکاسی در الهیات تاریخی مسألگی کارکرد 

 

 19/2/1999 تاریخ تأیید:           9/11/1991 تاریخ دریافت:
  2یمحمدحسن احمد 

 

هاا  ححیلا     ، مانند فقه الحدیث در دانش فقه در شمار دانشالروایةاگر فقه 

حوان از آن باه نناوان ی ای از میاانی حااری        ها  حاریخی قرار گلرد، می گزارش

ها  حاریخی معطاو  باه الالاا     ححیلیی نام برد. از سو  دیگر، ححیل  گزارش

نشده است. این مقاله بر پایه حوجاه باه مقولاه روش در    مند  حاریخی هنوز روش

ها  مضاا  واون    ها  ناظر به حاری حوزه الالا  حاریخی و با حأکلد بر گزارش

کوشاد روش ناویی از ححیلا      حاری  قرآن، حاری  حادیث و حااری  حیرالر مای    

 حاریخی را با ننوان روش ححیل  انع اسی پلشنااد دهد.

انع اس گزارش حاریخی در فضا  بلرونی اسات،  در این روش که میتنی بر  

 گزارش شدگی مقام بلاناملزان ندم نیوذ و ح  نبه معنا   مرألگیحأسلس اص  

، براتر  مراألگی  آن و اص  حواحر انع اسی به ننوان نقطه مقابا    در فرامقام بلان

آورد. اجارا  ایان دو    ها  حااریخی فاراهم مای    حر  را برا  ححیل  گزارش دقلق

                                              
با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه تهررا    39/1/22121   ین مقاله در قالب طرح پژوهشی شماره. ا1

 .انجام شده است
 .(ahmadi_mh@ut.ac.ir) دانشگاه تهران: یفاراب یسپرد یثگروه علوم قرآن و حد یاراستاد .2
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من آن که مانع حیرلرها  نادرست و مغالطه در ححیل  حاریخی است به اص ، ض

  نماید. قو  استدالل حاریخی کمک می

 

 .اسالم یختار یخی،تار یاتاله ی،تواتر انعکاس ،مسألگی  ی،انعکاس یلتحل :کلیدواژگان

 مقدمه. 1

روش تحقیق، پیشینه پژووش  و تاژاوت    و، رویکرد مسأله مقدمه را در سه قسمت تبیین 

 کنیم.  آن با آثار مشابه بررسی می

 پژوهش مسأله تبیین . 1-1

وثاقت تاریخی این  مسأله الهیات تاریخی ناظر به رابطه تاریخی ادیان با متون دینی و 

شای مهم تاریخ است. الهیات تاریخی چنژدان بژا ایژن نژام در   ژای      متون، یکی از حوزه

و تژاریخ   تاریخ حدیث، شایی چون تاریخ قرآناسالمی شناخته شده نیست. دان مطالعات 

شایی از مصادیق الهیات تاریخی در حوزه مطالعات بومی اسژالمی  توان نمونهرا می تاسیر

شای م اف سبب شده است کمتژر بژه سژنخ    دانست. برچسب الهیات برای این نوع تاریخ

 شا توجه شود.تاریخی بودن این دان 

بندی واقع بینانه، تاریخ قرآن، حدیث و تاسیر قرآن بیشژتر از آن  در واقع در یک طبقه 

شا در سژده  گیری این دان اند. شکل که با الهیات پیوند خورده باشند با تاریخ پیوند خورده

معاصر از سوی خاورشناسان و آن شم با رویکردی تاریخی و نه  قژ  دینژی بژوده اسژت.     

شژای صژورت گر تژه نسژبت بژه آرای      یشی شدن نوع نقد و بررسژی شاید بخشی از  رسا

بندی علوم  شا در طبقهخاورشناسان در این حوزه را بتوان معلولِ جایابی نادرست این دان 

 اسالمی بومی دانست.

.  ق  نقل گزارش و 3استدالل به گزارش تاریخی را در نظر گر ت.  توان سه گونهمی

. نقل گزارش و تحلیل استدالل 1به شمراه تقریر استدالل و  . نقل گزارش2استناد به آن، 

توان ادعا کرد کژه  الهیات تاریخی، می شای ناظر به حوزهبر پایه آن. با نگاشی به استدالل
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روند و حتی به مرحلژه تقریژر اسژتدالل شژم     شا از گونه اول،  راتر نمیبیشتر این استدالل

شژا بژرای   یک گزارش و حتی انبوشی از گژزارش  رسند. باید توجه داشت که  ق  نقلنمی

توان گزارش را بژدون انژدت تقریژری و بژه بهانژه بژداشت آن،       اثبات کا ی نیست و نمی

 پشتوانه استدالل قرار داد.

( در نقد استدالل مبتنژی  3131از این رو است که به عنوان نمونه، عالمه عسکری )د. 

 از ایژن   3الهیژات تژاریخی   مسژأله  ات یژک  شژا بژرای اثبژ    بر استناد به انبژوشی از گژزارش  

وانگهژی از آن موشژی متولژد     کوه را درد زایمان گر ت وکند که ضرب المثل استااده می

در واقع، اگر وجه استدالل به یک گژزارش روشژن نشژود در پژی آمژدن انبژوشی از        2.شد

 رساند. گزارش شا، استدالل را به سامان نمی

رسد. مندی استدالل میکه بگذریم، نوبت به لزوم روشاز اولویتِ لزوم تقریر استدالل 

روش استدالل در حوزه الهیات تاریخی اسالمی، قابل توجه است. آنچه در این مقاله مورد 

تأکید است، ناظر به شمین بعد روشی در حژوزه الهیژات تژاریخی اسژت. عنژاوین تحلیژل       

ریزی  شود، طرح ه آنها بحث میو تواتر انعکاسی که در این مقاله دربار مسألگی انعکاسی، 

شای تاریخی شستند که به عنوان نمونه، کژارکرد ایژن نظریژه    جدیدی برای ارائه استدالل

شای وقایع تاریخ اسالم و بژه صژورت مژوردی نژاظر بژه الهیژات       جدید در تحلیل گزارش

 تاریخی در تاریخ قرآن، حدیث و تاسیر است. 

 روش تحقیق. 1-2

پووشی است. روش تحلیل تاریخی مورد توجه در این  سنخ پووش  حاضر از نوع روش 

شای تحقیق در دین پووشی محسوب شود.  تواند به عنوان بخشی از مباحث روش مقاله می

تواند در گروه مباحث  لساه علم، منطق و داللت پووشی قرار گیرد، امژا   از سویی دیگر می

                                              
 . استناد به هزار روایت در اثبات تحریف قرآ .  1
 .919، ص9، جالقرآن الکریم و روایات المدرستین. عسکری، 2
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ی درجه دو است. مبنای روشی ایژن روش پووشژی، نژوعی    شا به شر تقدیر از سنخ معر ت

شای تاریخی نه  ق  به عنوان یژک مژتن یژا گژزارش، بلکژه بژه عنژوان         نگرش به گزاره

 ای اجتماعی و موجودی دارای حیات اجتماعی است. پدیده

باید بپذیریم که گزاره تاریخی دارای حیات تاریخی اجتماعی است و ا ت و خیز و اوج  

تواند در قالب نموداری درجه دو و سه ترسیم شود. از این جهت، رویکرد این  میو  رود آن 

مقاله ظر یت آن را دارد که رویکردی نو در مطالعات جامعه شناسی تاریخی بژا محوریژت   

متن ارائه کند. نتیجه این روش پووشی سبب تولید روشی نو در حوزه علم تاریخ و تحلیژل  

 شای تاریخی است.  شای دینی از جمله گزاره گزاره

شای وقایع تاریخی، نمونه ای برای تبیین  رضیه  مقاله حاضر و موضوع تحلیل گزارش

مورد توجه این مقاله است. بی شک مقاله به این موضوع خژا  و حتژی بژه حژوزه کلژی      

تاریخ محدود نخواشد شد، امژا نتیجژه روشژن ایژن رویکژرد در تژاریخ آن اسژت کژه اگژر          

ز نگاه برخی،  ن کشتی گر تن با متن تاسیر شده است، از نگاه این شناسی تاریخی ا زبان

شناسی تاریخی از سنخ شنر است. شنر و مهارت رویارویی با متن. شاید مهارت  مقاله، زبان

بتواند تشژبیه رسژایی بژرای     شای تاریخی  حااری برای کشف و استخراج عتیقه شا و د ینه

 این نوع از شنر باشد.

 هشپیشینه پژو. 1-3

حوزه پووش  حاضر از دو جهت قابل تحدید اسژت. اول از جهژت ضژرص اصژلی     

؛ یعنژی موضژوعِ   3مقاله که یک مقوله روشی است و دوم از جهت موضژوع خژا  آن  

 الهیات تاریخی. 

شای  رامتن در کنار توجه به شرمنوتیک از جهت نخست باید گات که توجه به داللت

شرمنوتیژک کالسژیک   شناسژی اسژت.   هژم زبژان  شژای م و  هم معنای متن، یکی از حوزه

                                              
1. Case Study.  
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 ، شرمنوتیژژک امیلیژژو بتژژی2م.(3131)د. شناسژژی سوسژژور، نشژژانه3م.(3314)د. اشژژالیرماخر

و نظریژه   5م.( 2002)د. و گژادامر 4م.( 3191)د. شرمنوتیک  لسای شایژدگر  ،1م.( 3113)د.

 شانس روبژرت جژا    (Reception theory) نظریه دریا ت ،1محور اریک شرشلفؤم

 (Representation) بازنمایی ،3م.( 2005)د. ، شرمنوتیک ادبی پل ریکوور9م.( 3119)د.

شایی برای ورود به بحژث  توان نمونهرا می 30پولوت شناسی تاریخی زبانو  1استوارت شال

 شناسی متن دانست. زبان

شناسی متن و مبتنی  ای بدیع و خا  از زبانشود، زاویهآنچه در این مقاله مطرح می 

بر تحلیل انعکا  متن در   ای صدور و نقل است. تأکید بژر ایژن زاویژه خژا ، بژرای      

اولیه برای مخاطب است؛ زیرا مخاطب این نوع مباحژث، بژه طژور    زدودن یک سوء تااشم 

شناسژان و  دانژان و زبژان  شایی که از بیشتر مباحث شرمنوتیکزمینه ذاتی و به دنبال پی 

گران سنتی پیدا کرده است در انتظار است که در این مقاله از لژزوم واکژاوی    حتی پووش 

ای در این   ا سخن گوییم. و از قاعده قرائن صدور به عنوان پی  شرط  هم معنای متن

                                              
1  . Schleiermacher. 
2  . Ferdinand de Saussure. 
3  . Emilio Betti. 
4  . Martin Heidegger. 
5  . Hans-Georg Gadamer. 
6  ٍ . Eric Hirsch. 
7  . Hans Robert Jauß. 
8  . Paul Ricoeur. 
9  . Stuart Hall. 
10  . Sheldon Pollock. 
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که در این مقاله درصدد تبیین چنین مقامی نیستیم. از نگاه این مقاله، انعکا  متن  حال آن

 3در   ای صدور و حتی انعکا  آن در   ای نقل در تحلیل متن اشمیتی ویوه دارد.

بایرد بره  2خیاز جهت دوم؛ یعنی موضوع خاص و موردی این مقاله؛ یعنی الهیات تاری
توجژه کژرد.    -ضژرورت الهیژات   روی نژه از  -علژم تژاریخ   نیاز جدی و فوری این حوزه از 

شای علوم تاریخی مژورد توجژه باشژد بژا      ضرورت توجه به مقوله روش، اگر در سایر حوزه

 تأکید بیشتری باید از این ضرورت در الهیات تاریخی اسالمی سخن گات. الهیات تاریخی

پژردازد، متکژی بژر     وثاقت این متون مژی  مسأله ه ادیان با متون دینی و که به تبیین رابط

شای تاریخی است. این استدالل تاریخی که بخ  قابژل تژوجهی از آن،    استناد به گزارش

 شای خاورپووشان قرار گر ته است، موضوع اصلی این مقاله است.  تحت تأثیر اندیشه

ی اسالمی، بیشتر از آن که بژومی باشژد،   توان ادعا کرد، الهیات تاریخ از این جهت می

شای بومی خواسژته یژا ناخواسژته در     تولد یا ته در مهد خاورشناسی است و بیشتر پووش 

شایی که در نقد آثار ضربیان در این حژوزه بژه    اند. انبوشی از پووش  شمان   ا انجام شده

هیژات تژاریخی   منژدی ال  آیند از این جهت آسیب پذیر شستند کژه بژه روش   نگارش در می

توجه شستند. بنابراین، مقاله حاضر و نظریه مبتنی بر آن، به عنوان راه حلی برای برون  بی

 شود. ر ت از مشکل روش استدالل در حوزه الهیات تاریخی ارائه می

 تحلیل انعکاسی. 2

نداختن یک سنگ در چاه آب به تشخیص عمق چاه و میزان آب آن کمک اگونه که شمان

از  متژأثر کرد که  توان به وجهی از گزارش تاریخی توجهمی غالبکند در کنار رویکرد می

                                              
هرای نظریره پرردازی برای نخستین بار توسط نویسنده این مقاله در پیش اجالسیه کرسی مسألگی. نظریه 1

پردازی شرورای عرالی انقرالر فرهنگری در دانشرگاه تهررا  در تراریخ های نظریه هیئت حمایت از کرسی
 برگزار گردید. 11/12/91

2. Historical Theology. 
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گر واقعه بنابراین، گزارش تاریخی شم حکایت است. 3متندر   ای  واقعه انعکا  آننوع 

 شای  رامقام بیانی،   ایی را به محدوده داللتگر نوع انعکا  واقعه. است و شم حکایت

گیژرد بژا عنژوان    کند و از تحلیلی که در این   ا صورت مییجاد مینام   ای انعکاسی ا

شای کالم است کژه     ای انعکاسی، آن مجموعه از داللت کنیم. یاد می 2تحلیل انعکاسی

، 1در ارتباط با انعکا  کالم در خارج و در نتیجه تحلیل  رامقام بیان خبر در طژول زمژان  

 یابد. ماهوم می

کنژیم کژه   اسژتااده مژی  ن در ذشن مخاطب از ایژن تشژبیه   در اشمیت نوع انعکا  مت

ی را تصور کنید که شنگام رانندگی، مراقب است با عابر برخورد نکند. آنچه موجژب  ا راننده

واقع  نگاه عابر است. نگاه عابر در ،شوداطمینان راننده برای عبور و عدم برخورد با عابر می

اسژت. بژه  با عابر و مالکی برای حرکت راننژده  انعکاسی از تصادم یا عدم تصادم اتومبیل 

نوع انعکا  متن در   ژای صژدور و    ،ندازه که متن و زمینه آن در  هم تأثیر دارداشمان 

 نق  ایاا کند.  ،تواند در  هم متن آن می )شیوع( و نوع واکن  مخاطب به نقل

 تواند بژدون  میشای پیشین تا چه حد برداشت مخاطب امروزی از متنِ متعلق به سده

گریژز(   )تاسژیر  توجه به برداشت مخاطبان معاصر خود متن و پس از آن و یا مستقل از آن

ن تا ماسران قژرون مختلژف در درت   اباشد؟ جایگاه نظر ماسران گذشته از صحابه و تابع

خران، اعتبار دارد؟ اشمیت مخاطب در  هم مژتن در  أاست و تا چه حد برای مت متن چگونه

در این  یکی از خاورشناسان .ده استانمغاول نم 4با عنوان روایات من خوطبوایی ادبیات ر

 نویسد: میباره 

                                              
( در این مقاله، ناظر به فضای بیرونی متن است که متن در آ  صادر یا Text Space. مراد از فضای متن )1

 نقل شده است.
2. Reflection-based Analysis 

 .(Synchronicزماني)( در مقابل بررسي همDiachronicتاریخي در زماني). بررسي 3
 .911، ص1، جکافی . کلینی،4
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بلکه . پرده بگويم محقق امروزي هرگز عرب قرن هفتم ميالدي نخواهد شدبي

 1ند. اقرن بيستم باقي خواهد م شناسِمورخ يا زبان

ن تولید متن و چه در زمان تاسیر چه در زما ،کندای که متن با مخاطب ایجاد مینوع رابطه

زنده دارای کن  با محی  اطراف  یموجود چون شمدر  هم متن دارد. متن   راوانیاشمیت  ،آن

 نویسد:  اشمیت تاسیر قرآن از این منظر میباره خود است. یکی از خاورشناسان در
ست و ا درآثار تفسيري شواهدي از کنش خواننده به متن)قرآن( در اختيار ما

در همين مفهوم ممکن است پاسخي قرار داشته باشد. موضوعي که به طور دقيق 

اي که به متتن  در ميان منتقدان ادبي بسيار رواج يافته آن است که بدون خواننده

هيچ متنتي بته معنتي واقعتي کلمته و تود        ،واکنش نشان دهد و با آن تعامل کند

ه متتن قترآن در رتارروب    رسد که تدوين تاريخ واکتنش بت  ندارد..... به نظر مي

تلقي واقعي مردم از معناي متن، از طريق تحليل متون تفسيري، يکتي از مناست   

 2پژوه دوره  ديد است. ترين کارهاي قرآنترين و ثمربخشترين، متقاعد کننده

ای بژه گونژه   .است ای باز شدهحساب ویوه ،از این جهت است که در  قه برای شهرت

خواشد بژود و از سژوی    1ایت در صورت اعراص  قها از آن، موشنشهرت رو ،که از سویی

کژه   بژاالتر آن  4متقدم به یک روایت و  توا بر اسا  آن، جژابر اسژت.   یدیگر، عمل  قها
                                              

 .91، صرویکردهایي به تاریخ تفسیر قرآن. ریپین، 1
 .93، صهمان. 2
یرا شرهرت عملری   متعردد در مقابرلش شرا ( راویرا )نقل روایت به وسریله  شهرت اعم از شهرت روایی. 3

)مشهور بود  عمل به روایتی نزد فقها و استناد به آ  در  مقام فتوا( یرا شرهرت فتوایی)مشرهور برود  ر ی و 
شرود و ایرن شرهرت،  باشد.( از اسبار اعتبار روایت شمرده مینظری نزد فقها بدو  آ  که مستند به روایتی 

ن( روایرت  ر( ضعف سند روایت و بی توجهی و اعررا  از آ ، از اسربار ضرعف )مروهش جبرا  کننده )جابش
 (.133-99، ص2، جنهایة االفکارشود )عراقی،  دانسته می

منن روایتهمنا اننا فني  لن   ینظر الي ما کان)مقبوله عمربن حنظله:  212، ص2، جالموجز. سبحاني، 4
 (.الیه اند أصحاب  فیوخذ به من حکمنا و یترک الشا  الذي لیس بمشهورالذي حکمابه، المجمع

https://wikifeqh.ir/شهرت_روایی
https://wikifeqh.ir/راویان
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با این استدالل  3است مورد اعتبار واقع شده ،ای که  اقد روایت استمسأله اشتهار  توا در 

کند که به دست ما نرسیده است. در عتبر میکه این شهرت، حکایت از وجود یک روایت م

 : شود میاین خصو  نقل 
و ود دارد که فقهاي اماميته متقتدم و    مسأله در فقه اماميه، حدود رهارصد 

اند و هيچ دليلتي بتراي ايتن قبتول،  تز و تود        متأخر، آنها را تلقي به قبول کرده

شهرت فتوايي در بين متقدمان نيست و رنانچه شهرت را از داليل حتف  کنتيم،   

 2 اين مسائل به فتاوايي بدون دليل تبديل خواهند شد.

توان مبتنژی بژر لژزوم    در مباحث اصولی را می خاستگاه بحث حجیت ظواشرچنین،  شم

 ،خصو  مخاطب اولیه در  هم متن دانسژت. بژر ایژن اسژا     به  توجه به درت مخاطب

منسوب به اخباریان در   ای نوعی رعایژت احتیژاط در    ،دیدگاه عدم حجیت ظواشر کتاب

 1جهت اعتبار بخشی به  هم مخاطبان اولیه، قابلیت واکاوی دارد. 

                                              
که فضای بحث، اثبات حجیت شهرت فتوایی به عنوا  . دو نکته در این مورد دارای اهمیت است. اول این1

که با توجه به تأمالت جدی شیخ م اینیک ظن خاص است نه مطلق حجیت حتي از طریق دلیل انسداد. دو
توا  برداشت کررد کره انصاری نسبت به دالیل قائال  به حجیت شهرت فتوایی و برخی از عبارات وی، مي
بأمکنان انققناد گویرد:  محل نزاع، ناظر به شهرت در میا  متأخرا  است. از جمله این عبارت شیخ کره می

ي فتوي و في اصر آخر الي خالفها کما یتفق بین القندما  و الشهره في اصر الي فتوي و في اصر آخر ال
 (.291، ص1، جفرائد االصولنصاری، )االمتأخرین، فتدبر

 .219، صهمان. 2
. بر اساس این واکاوی، تکلیف نزاع اخباریا  و اصولیا  در بحث حجیرت ظرواهر را نبایرد فرار  از ایرن 3

گاه در رابطه برین پزشرک و بیمرار یرا فروشرنده و خریردار، خاستگاه اصلی و با استناد به دالیلی مانند هیچ
که مگر ممکن است قرآ  معجزه باشد ولری شود، یا اینسخنا  طرفین به بهانه عدم حجیت کنار نهاده نمی

ها، نروعی دور شرد  از گونه پاسخرسد ایننتوا  به ظاهرش احتجاج کرد، بررسی کرد. در واقع، به نظر می
 مسئله اصلی و پاسخ به اتهامی است که شاید اخباریا  از آ  مبرا باشند. 
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 3 فَاقْرَؤُا ما تَيَسََّرَ مِنَ الْقُررْآن  متنی مانند قرآن کریم، مورد توصژیه   مثال، برایکه این

ست که ایژن رابطژه، نژوع    ا ندن این رابطه تأثیرگذار است. از این رواگیرد در شناسقرار می

در ایژن  تحلیل تاریخی این متن را متااوت از سایر متون گردانیده است. به عنژوان نمونژه   

  شود: باره گاته می
اطالع از صحت نقل قرآن مانند اطالع از شتهرهاي مهتم و حتوادز بتزر      

 2 کند. است ... و انگيزه و تو ه به نقل آن، اهميت ويژه پيدا مي

در  بژرای مثژال  این رابطه در شریک از دو قالب کنشی و واکنشی قابل تاسیر اسژت.   

تحلیژل کنشژی    ،ناسان استمورد توجه خاورش بیشترکنار تاسیر واکنشی از متن قرآن که 

 رشنگ و  ،قرآن مانند تأثیر قرآن در اشمیت یا تن حدیث، رونق و پیشر ت خ  و نگارش

 یا شکل گیری سیره و تاریخ، قابل توجه است.

نظژر کژرد. بسژیاری از ارزش   توان از نوع انعکا  متن در مخاطبان پیشین، صرفنمی

گیژرد. مشژاشده نژوع حالژت چهژره      یشای رایج از طریق تحلیل انعکاسی صورت مگذاری

مخاطب و دگرگونی آن، ابزاری جهت تحلیل محتوای متنژی اسژت کژه بژه وسژیله یژک       

مژتن، معنژای مژتن قابژل     بیرونی شود. از طریق انعکا  متن در   ای ه میئسخنران ارا

نژوع انعکژا  آنهژا در میژان      ،شای ارزیژابی کیاژی متژون   یابی است. یکی از مالتدست

 1.مخاطبان است

                                              
 .23. مزمل: 1
 .11، ص1، جمجمع البیان. طبرسی، 2
، عامرل Citationشرود. ارجراع یرا  . امروز برای ارزیابی کیفی مقاالت، میزا  استناد به مقاله بررسری می3

شود. این ارزیابی می هر مقاله یا دانشگاه یا کشور معین H-Indexاخص ارزیابي است که بر اساس آ ، ش
وری و کوشرد بهررهواقع مبتنی بر انعکاس متن اسرت. ایرن شراخص، شاخصری عرددی اسرت کره مریدر

 گررفتن تعرداد مقراالت صورت کمی نمایش دهد. این شاخص با در نظررتأثیرگذاری علمی دانشمندا  را به
 شود. شد  آ  مقاالت به وسیله دیگرا  محاسبه میاستناد افراد و تعداد دفعات استناد پر
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که امروزه پیوست متن در   ژاشای مجژازی    3شایی بررسی متن از طریق توضیح 

نوعی تحلیل در   ای انعکاسی است. تقریژر معصژوم یژک نژوع از تحلیژل       ،شودمی

چنانچه عژدم   .انعکاسی است. بسیاری از معارف دینی، محصول تحلیل انعکاسی است

 قهی، تأیید کننده بخ  مهمژی از عر یژات و اخالقیژات     یردع شارع به عنوان اصل

  2.اجتماعی است

شای مورد استناد بژرای اثبژات   توان به انعکا  گزارشدر یک نمونه تاریخ حدیثی می

از کتابت  که پس از رحلت پیامبرخدا پدیده منع تدوین حدیث اشاره کرد؛ چراکه کسانی

 ود را مستند بژه  رمژان ح ژرت نکردنژد و     حدیث جلوگیری کردند در شیچ روایتی، کار خ

 بژود بایژد عژامالن نهژی از کتابژت بژه آن        جژازه اگر روایات نهی از کتابت، ناسخ روایات ا

  1کردند.  استناد می

ای دیگر شاشد آورد. به ایژن صژورت   توان به عنوان نمونهعدالت صحابه را می مسأله 

شژد و در   نقل مژ   ،داشتبه وجود و صحاعدالت صحابه در زمان پیامبر مسأله که اگر 

برداشت در  د. در صورت  که شیچ گونه اثرى از اینگردیمی آشکاربرخوردشای بین صحابه 

شود. ایجاد ارتبژاط  آن دوره یا شیچ سخنی از استناد به نظریه عدالت صحابه مشاشده نمی

ماید باشد کژه ایژن   تواند  میان نظریه عدالت صحابه و آیات و روایات مورد ادعا، زمانی می

نظریژه عژدالت صژحابه را در      ریشه پیژدای  ،ارتباط در آن دوره ایجاد شده باشد. بنابراین

                                              
1. Comment. 

. در فقه به خصوص ابوار معامالت به سیره عقال، زیاد استدالل می شود. اگرر سریره عقرال کره شرارع از 2
ره است. مگر آ  کره ردعری از ای بر موافقت شارع با سی جمله آنها است به امری تعلق گیرد،این سیره،  ماره

و نیازی به امضای مستقل شارع نیست )لجنره  کافی است ناحیه شارع احراز شود. بنابراین، عدم ثبوت ردع
 .(21، 9، صالفائق فی االصولالفقه المعاصر، 

 . 22، صتاریخ امومي حدیث. معارف، 3
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یا اختال ات  3گیری مذاشب و تعدد  تاوای  قهیبینانه باید در ارتباط با شکلنگاشی خوش

 اشل حدیث تحلیل کرد. کالمی بین معتزله و

قیای بودن تاسیر قژرآن بژه وجژود برخژی     ای دیگر، مستند کردن  رضیه تودر نمونه 

شای ناظر به استنکاف خلاا در مورد آیات قرآن، بدون توجه به تطابق این برداشت گزارش

 ای عقیدهنچه چنا .ستا رو هشا با برداشت مخاطبان مستقیم این جمله با تأمل روباز گزارش

أی حمل شود. برخژی در  شا بر عدم قول بغیر علم و تاسیر به ربر آن است که این گزارش

چژون شژیخ    کردند و با  توای علمای قدیم شماصحاب متقدم تأکید می برداشتروی  ، قه

، ماننژد روایژات معاملژه    ق(133)د.و شژیخ صژدوق   ق(410)د.، شیخ طوسیق(431)د.ماید

 2ند از  توای ایشان عدول کنند.ا کردند و به راحتی حاضر نبوده می

نمادشا و آثار باستانی یکی  ،منابع تاریخی، تاریخ نوشته ،  ای انعکاسی در کنار حدیث

شژود.   ژای انعکاسژی در مقابژل   ژای      شای رسیدن به سنت واقعه محسوب میاز راه

ایژن ترتیژب،   ژای     شای مقام بیانی است. بژه  گیرد که ناظر به داللتصدوری شکل می

شستند. استداللی کژه در  گیری سطح اول و دوم استداللصدوری و انعکاسی، مبنای شکل

گیرد و مژا را از  رامقژام بیژان آن بژه     واحد تاریخی شکل می   ای انعکاسی گزارش خبر

 گیرد. استدالل سطح دوم نام می ،ندارسمقام استدالل می

                                              
کنرد از همره  . نظریه اجتهد فاخطأ درصدد توجیه رفتارهای متغایر صحابه است. به گونه ای که سرعی می1

صحابه و رفتارشا  دفاع کند. حتی اگر این رفتارها با هم متناقض باشند و قابل جمع نباشند. ایرن در حرالی 
برای  اجتهد فاخطأ. تعبیر است که اجتهاد، شروطی دارد که یکی از آنها، عدم مخالفت با نص معصوم است

اولین بار به وسیله خلیفه اول نسبت به خالد بن ولید به کار رفته است که مرتکرب قترل مالرک برن نرویره و 
 (.1313، ص3، جتاریخ االمم و الملوکآمیزش با همسرش شده بود )طبری، 

 روش شناسي اجتهاد قم و نجف.. مبلغي، 2
http://fahimco.com/Post/Details/3077. 
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شرکدام از دو   ای صدوری و انعکاسی، قواعد متنژی خژا  خژود را دارنژد.   ژای      

 رو مبژاحثی چژون ظهژور، عژام و    این از .شودیشای سندی نمصدوری، منحصر به تحلیل

روش تحلیژل محتژوا نژاظر بژه     و  مطلق، مجاز و استعاره، خانواده حدیث،  هم   ای متن

شژای  شژای کژالم از ویوگژی    شستند. توسعه داللژت    ای صدوری و سطح اول استدالل

 بژه دلیژل   شژای زبژانی  گیژری تاسژیر و دانژ    جا کژه شژکل     ای انعکاسی است. از آن

 رو روبژه از ایژن جهژت    کمتژری  محدودیت زبان است در   ای انعکاسی، بژا محژدودیت  

 ستیم. ش

ای را تبیژین کژرد کژه    توان   اشای شناخته شژده در میان مطلق   ای انعکاسی می

دنبال خواشد داشت. تقریر معصوم بهبررسی انعکا  در آن، نتایج تاریخی سودمندی را به

نوعی از این   ای انعکاسی است. خاورشناسان، قرآن را عنوان بخشی از اصطالح حدیث، 

نژوع انعکژا     3نژد. اتوجه قرار داده از جهت انعکا  دادن   ای محی  نزول، بیشتر مورد

 متن در میان مخاطبان ضیر مسلمان اشمیت بسزایی دارد. 

ای بسژیار مهژم در رشژد    نخسژت عباسژیان بژه عنژوان دوره     دورهتحلیژل   برای مثال،

شا و نوع انعکا  متن شا و ردیهدینی مسیحیان و مسلمانان از جهت نوع د اعیه مجادالت

که تاسیر ماهوم تحریف کتاب مقد  بر  یا این2قرآن در این مجادالت اشمیت  راوان دارد.

شژای  وردشای جدید و متااوتی از دیژدگاه آ اسا  نوع انعکا  این کتاب در قرآن کریم، ره

                                              
برند )احمردی، ( را به کار میInterpreted Bibleرو، برخی اصطالح کتار مقدس تفسیر شده ). از این1

 ، مقدمه پرفسور آنجلیکا نویورت(.روش شناسی تاریخی در الوم قرآن و حدیث
م.( برود. از او بره عنروا  139. نخستین متکلم مسیحی که به این مجادالت دامن زد، یوحنای دمشقی)د.2
انی سنت مطالعات اسالمی در غرر یاد می شود. نخستین متکلم مسلما  هرم کره بره رد ادعاهرای او در ب

رد النی تللینث فنرن منن م.( برا رسراله 221دفاع از آموزه تثلیث برآمد، متکلم شیعی، ابوعیسری ورا  )د.
یوحنای دمشقی و آغراز مجرادالت »بود که از اوایل قر  سوم به جای مانده است )خلج اسعدی،  النصاری

 (.11، زمستا مقاالت و بررسی ها، «کالمی میا  اسالم و مسیحیت
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اسژت.   توجه قابل ،به روایات از جهت انعکاسی از  هم آیات قرآن دنبال دارد. توجهرایج به

 ند. شست قابل نقد ،این انعکا به  یتوجهبی جهت از 3قرآنیان

عنژوان نمونژه، برخژی،     اسژت. بژه  توجه انعکا  متن در جریان رقیب، قابلچنین،  شم

ای بر شیعه را حاشیه قه شیعه و  قه  آرایای مناصل برای  هم سنّت را قرینهاحادیث اشل

عنوان مرجح  که مخالات عامه در مقام تعارص دو روایت بهیا این 2دان سنّت دانسته قه اشل

توجه به مصلحت و ماسده یک عمل در جامعه برای بیان حکم  1است. جهتی مطرح شده

 ی یک عمل در مقایسه با گذشته، از معیارشایی استکنون قهی آن یا توجه به کارکردشای 

  4نهادن به   ای انعکاسی پدید آمده است. که مبتنی بر اعتبار

 .ماشیت انعکاسی آن از  هم پیشینیان است به دلیل بخشی از مقبولیت شهرت و اجماع

شمار ای منای در آن برداشت بهوجود مقت ی، نقطه بودن برداشت با سابقهکه بی طوریبه

یک نظریه  ساختنمانند  ،یک گزارش خا  باشدرود. البته اگر این انعکا ، مبتنی بر می

                                              
ترین کتار یا تنها کتار در زمینه عقاید و اعمال دینری مرورد قبرول عنوا  اصلی به قرآ مکتبی که در آ ، . 1

 مردود است. احادیثالف قرآ  یا حتی همه مخ احادیثاست و 
)ره( گفته شده است که ایشا  برای فهم درست روایات فقهری،  . به عنوا  نمونه درباره آیت الله بروجردی2

دانسرتند و مراجعره بره فتراوای اهرل سرنت را از مقردمات فقره  شناخت فتاوای عامه را در آ  زما  الزم می
چشم مای ما مسائل خالف را از حفظ داشتند )احمدی، مجتبی و دیگرا ، شمردند و به عقیده ایشا ، قد می

الله بروجردی آشنایی با فقه اهل سرنت و  آیت  که گفته شده است که  (  یا این21-23، ص و چراغ مرجقیت
نمودند. ایشا  معتقد  دانستند. در درس، آرای علمای اهل سنت را نیز نقل و نقد می احادیث آنا  را الزم می

ای است بر فقه و فتاوای اهل سرنت؛ زیررا فقره   بودند، فقه ما و احادیث فقهی ما، به طور تقریبی مثل حاشیه
آنا ، فقه حاکم بر جامعه و در محیط صدر اسالم رایج بود. آرای فقهی آنا  در  هرن شراگردا  امرام شریعه 

که ایشا  فقره و احادیرث اهرل  اینای پیدا شده بود.   از چنین زمینههای اصحار ائمه مطرح بود. سؤال
 (.932، ص33و  39، شمجله حوزهدانستند. ) سنت را قرینه منفصل برای فهم آرای فقهی شیعه می

 .233، ص2،جفرائد االصول. انصاری، 3
: ان المننع منن بینع نویسردمری ةالنجسر . به عنوا  نمونه، شیخ انصاری در موضوع االکتسار بااالعیا  4

 (.11، ص1، جکتاب المکاسب)شیخ انصاری،  االنتفاع فینتفی بانتفائهاالنجس منوط بحرمه 
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چنین،  شمقابل تاسیر است.  مسألگی، انعکا  در سطح 3خا  یا اجماع مدرکی یگزارش اب

در سژبک علژم و آمژوزش در جهژان      ضالبانعکا  متن در شرح عالمان پسین که روش 

 است. قابل مالحظه  ،اسالم است

توجه  از شمین   ای انعکاسی است. با رمتأثبودن تاریخ،  بخ  مهمی از منبع معر ت

لژف و  ؤو متعارص نمای محوریت قصژد م  ضالبتوان بین دو نظریه   ای انعکاسی میبه 

گونه جمژع کژرد کژه مژراد از ماسژر مژتن،       در  هم معنای متن، این 2محوریت ماسر متن

توان  می و حتی توان از انعکا  متن چشم پوشیدکه نمی مخاطب بالاعل نیست. نتیجه آن

تحلیل انعکاسی متن را باید یکی از عوامل دخیل در  هم متن در کنژار عوامژل    ،ادعا کرد

 لف، خود متن، زمینه متن و ماسر متن در نظر گر ت. ؤیعنی قصد م ؛دیگر

واحد در سطح دوم اسژتدالل، ماژاشیم و    تمرکز بر   ای انعکاسی و  رامقام بیان خبر

کند. استدالل را ایجاد می مسألگیقابل آن اصطالح اصطالحات جدیدی چون تواتر و در م

شژای سژطح دوم و مربژوط بژه   ژای      و سطح تواتر، اقسژام اسژتدالل   مسألگیدر سطح 

  ای انعکاسی در دو زمان صژدور خبژر و نقژل آن، قابژل      ،انعکاسی است. از سوی دیگر

ی انعکاسی   ای انعکاسی به دو   ای انعکاسی صدوری و   ا ،رواین تحلیل است و از

 قابل تقسیم است.  ،نقلی

مراد از   ای انعکاسی صدوری،   ایی است که صدور خبر واحد در آن انعکا  می

گیری  رامقام بیان گزارش از جهت صدور است. یابد.   ای انعکاسی صدوری، بستر شکل

توجه   ای انعکاسی صدوری، چیزی ضیر از اسباب نزول و اسباب صدور است؛ چرا  این با

                                              
ای است که در مورد آ ، دلیل یا اصلی وجود دارد و علم یا احتمرال . اجماع مدرکی، اتفا  علما در مسئله1

عنوا  مدرک نظر خود استناد نموده باشرند. ایرن اجمراع بره کنندگا  به آ  دلیل یا اصل بهآ  هست که اتفا 
، 1، جالمنوجزتنهایی فاقد اعتبار و ارزش است؛ زیرا حجیت آ  بستگی به اعتبار مدرک آ  دارد )سربحانی، 

 (.111ص
 .211-293، صنظریه تفسیر متن. واعظی، 2
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و  مسژألگی شر یژک از   ،این ترتیب شستند. پس بهشا از سنخ   ای صدوری که شمه این

طور کلی با چهار حالت توانند جداگانه در   ای صدوری و نقلی تحلیل شوند و بهتواتر می

در   ژای انعکاسژی    مسژألگی ، صژدوری(  مسألگیی )در   ای انعکاسی صدور مسألگی

تواتر و  تواتر در   ای انعکاسی صدوری )تواتر انعکاسی صدوری(، در نقل( مسألگینقلی )

 .رو شستیم روبه در   ای انعکاسی نقلی )تواتر انعکاسی نقلی(

  مسألگی تعریف و تبیین . 3

، مسژألگی اسژت.   مسألگی شای سطح دوم، اصطالحاستداللحوزه  دریکی از اصول مهم 

ماننژد تژواتر از    مسألگیگردد. یکی از دو سطحی است که   ای انعکاسی شامل آنها می

از انعکا  مقژام بیژان گژزارش در  رامقژام      متأثراصطالحات مربوط به   ای انعکاسی و 

تاریخی متااوتی  آوردشای رهشای تاریخی، به گزارش مسألگیبیان آن است. نگاه از زاویه 

 دراز عناوین قابل بحث  مسألگیو عوامل مؤثر بر  مسألگیشمراه خواشد داشت. تعریف به

 است. مسألگیعنوانِ 

معژانی   ،گوینده بر کدام یژک از اجژزای آن اسژت    3که تأکید این به با توجهیک جمله 

کژه از  ایژن  با وجژود یک گزارش  ،واقع دنبال خواشد داشت. در متااوت و گاه متباینی را به

است، اما نوع تأکیدی  شده بیانم مونی خا   یشدف القاا موعه مرتبطی از کلمات بمج

 پژی  سمت آن مقام بیان گزارش را به ،که گوینده گزارش روی یکی از اجزای جمله دارد

یک گزارش دانسژت کژه گژزارش     ثقل مرکزتوان نقطه کانونی یا د. این نقطه را میبر می

  2د.ندار یکاربرد و خاصیت ،بدون شناخت آن

                                              
1. Stress. 

، آسریبی اسرت کره در مرکز ثقرله کانونی یا . تصور ارتباط یکسا  اجزای کالم با یکدیگر و فاقد یک نقط2
های متکثرر تربیتری و اخالقری از های دینی که مفسر فقط به دنبال ارائه برداشتهایی از تفسیر گزارشنمونه

 گردد. یک گزارش است، مشاهده می
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امری محسو   ،توجه باشد شای سطح اول باید مورداین نقطه کانونی که در استدالل

تژوان نقژاط   و در حوزه نظارت و توجه گوینده کالم است، اما در سطح دوم اسژتدالل مژی  

شسژتند امژا در   ژای     دست آورد که از حوزه توجه متکلم خارج کانونی نامحسوسی را به

گیری  رامقژام بیژان یژک    ر  شستند. این نقاط کانونی، محور شکل نعکاسی، قابل دستا

معنای میزان عدم ناوذ و حل نشدگی مقام بیان در  رامقام بیان  به مسألگیگزارش است. 

ایژن   ،واقع در 3تر خواشد بود.قوی مسألگی ،تر باشداست. شرچه قدر این حل نشدگی قوی

در  2کند. اصژطالح نابهنجژاری  ن نقل یک گزارش را  راشم میحل نشدگی است که امکا

گرایی از حد معمول را ایا شرگونه و( ناظر به ر تار یا خصوصیتی ضیر راگیر) علوم اجتماعی

مژورد بحژث در تژاریخ تشژبیه کژرد. در       1مسژألگی توان با حذف بار منای معنایی بژه  می

که گویای ناپیوستگی تژابع   شود میبیر تع 4نمودارشای ریاضی از این نقاط به نقاط بحرانی

  .ندستشدر این نقاط 

چیزی نیست جز انعکا  مسائل و رخدادشایی که امکان نقل پیدا  ،تعریف دقیق تاریخ

شایی در منابع تژاریخی  بودن است. گزارش مسأله کرده باشند. مالت گزارش یک واقعه، 

شای تژاریخی، انعکاسژی از   رسیده باشند. گزارش مسألگیحد  کنند که بهانعکا  پیدا می

شود. بر شمین اسا  در می است در تاریخ ثبت مسأله شستند؛ چرا که آنچه  مسائل جامعه

که تبدیل به  مگر آن ،شودخوردن اشاره نمی به مواردی مانند راه ر تن و ضذا د تر خاطرات

در یک رسژتوران خژا ، موجژب    ممکن است خوردن ضذا  برای مثال،شده باشد.  مسأله 

 خوردن شود. شدن ضذا مسأله 

                                              
توا  به تبادر اشاره کرد. آنچه در برخورد اول با یک مفهوم یرا مي مسألگیطراز جویی از واژگا  همدر پي. 1

اول  ، انسبا  معناي لفظ در سرطحواقعآ  مفهوم یا واژه است. تبادر در  مسألگیرسد سطح  واژه به  هن می
 دوم است. ، نوعي انسبا  در سطحمسألگيو 

2. Abnormality. 
3. Irregularity or Deviation. 
4. Critical Points. 
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آن  مسژألگی جعلی از ایژن جهژت کژه حکایژت از      یبر شمین اسا ، موضوع گزارش 

در  مسژألگی بودن یا نبودن یا تغییژر سژطح    مسأله قابل اشمیت است. اصل  ،موضوع دارد

د مطالعه و تحقیق تواند مور در دو   ای متااوت، می مسألگیو تااوت نوع  3ادوار مختلف

واقع شود. مشابهت محتوایی دو متن در دو دوره مختلف، دلیل ایجاد شمسانی نیست بایژد  

که مباحث تاریخ حژدیث   طرح آن شده است. از این رو ادعای این سببای  مسأله چه دید 

 قابل تأمل، گرددخر بر میأبه قرون مت هاو سابقه آن ندمباحث نوپدیدی نیست ،یا تاریخ قرآن

 است.

 ،عنوان نمونژه  در   اشای اجتماعی پیرامونی، قابل درت است. به مسألگیشای نمونه

ای از آن باشد که آن موضژوع،   تواند نشانهاصل میبرگزاری شمایشی با موضوع خا  در 

ای که برگزاری شمای ، ابزاری برای گونهبه اشمیت الزم خود را در جامعه باز نیا ته است.

که یژک مجموعژه اصژرار دارد تژا عنژوان      اینیا  .است آن موضوع شده هبخشی ب اشمیت

ایژن   مسژألگی حکایت از  ،از نام خود درج کند پی عنوان اعتبار،  رت متبوع خود را بهاوز

 اعتبار در مورد این مجموعه دارد. 

شژویم کژه سژالگرد    رو مژی  که در ایام عاشورا کمتر با چنین عبارتی روبهاین چنین، شم

 حکایت از آن دارد که در مورد ایژن امژام   ،گوییمرا تسلیت میادت امام حسینشه

                                              
ای، ای ساده در دورهمسئله شناسی تاریخی، یکی از مقدمات ورود به عرصه آینده پژوهی است. در نمونه. 1

قبولی کنکور در کشور ایرا ، مسئله نسل جوا  بود. این مسئله در زما  حاضرر بره اشرتغال و ازدواج تغییرر 
نوا  مسئله باقی بمانند. درباره تغییر سطح های بعد، همین موارد به عکرده است و البته معلوم نیست در دهه

ای سرخن از کفایرت آ  از ای سرخن از اتهرام سرحر و جرادو، در دورهدر مورد قرآ  کریم در دوره مسألگی
ای سرخن از ای سرخن از ادعرای تحریرف، در دورهای سخن از محنت خلق قررآ ، در دورهسنت، در دوره

تطابق آ  با علوم روز و در دوره حاضر سخن از وابستگی یا عدم وابستگی آ  به فرهنگ عصر نرزول، نمونره 
 اند. های متعددی است که بروز پیدا کرده مسألگی
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که یک ساکن بومی شهر تاریخی، کمتر از یک است. این از این سطح عبور کرده مسألگی

ایژن منژاظر    مسژألگی حکایژت از عژدم   رد توریست با مناظر تاریخی این شهر، عکژس دا 

 مسأله ای در جمهوری اسالمی ایران، اتمی و شستهست. دان  مطالعات ا تاریخی برای او

در مباحث تربیتی از چنین  . شمکندپیدا می نیز سیاسیرنگ  ،آن پیدای دشه نود است که 

ای دیگژر و   دارد. در نمونهرا  مسألگیشود. این اصل حالت پوشانندگی می اصل تغا ل یاد

، تنژزل یا تژه علژم اسژت و     حجیت باید گات که این اصطالح در سژطح دوم خژود   بارهدر

 کند. بودن اعتبار موضوع می مسأله حکایت از 

، نباید مسأله ماهوم مهم بودن نیست. در شناخت  بودن به مسأله باید توجه داشت که 

اما برای کسژی   ،بودن و مهم بودن شد. ضربان قلب مهم است مسأله دچار مغالطه تالزم 

بودن و مهم بودن، رابطه  مسأله باشد. رابطه بین است که دچار مشکل قلبی شده  مسأله 

شژوند.  بیشتر دچار این مغالطه مژی  ،است. دالیل عقلی تاریخیعموم و خصو  من وجه 

دلیل اشمیت این موضژوع،   بهاستناد به دلیل عقلی در اثبات جمع قرآن در زمان پیامبر

بژودن   مسأله حالی است که  بودن جمع است. این در مسأله بودن و  مبتنی بر تالزم مهم

عنوان نمونه امروزه ضب  متااوت است. به ،بودن بودن با مهم مسأله جمع باید اثبات شود. 

 نیست. مسأله شای سیاسی، مهم است اما سخنان شخصیت

تواند در تحلیل شرای  اجتماعی صژدور روایژت    موجود در روایت می مسألگیتوجه به 

سنت از ایژن  یک از موضوعات  قهی مورد اختالف شیعه و اشل شر برای مثال،مؤثر باشد. 

د. تاسیر به نوپدید بودن موضوع ان شده مسأله  ،ای خا ند که در دورها جهت اشمیت یا ته

شژود. ایژن در   می متبادرترین تحلیلی است که به آن پرداخته - ضل  به -و یا حتی حکم 

ند. ام موضوع در گذشته، نباید از نظر دوربا وجود تحقق  مسألگیحالی است که تاسیر به 

سجده بر خات یا جهر به  در مورد روایات شیعی کیایت شستن دست در وضو یاچنین  شم

گیری و استصحاب قهقرایی عدم حکم در گذشژته  بسم اهلل، این تحقق حکم، قابل ماهوم
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یژک سژیر   کنژد در  طور که در یک   ای ایستا، اثبات شی نای ماعدا نمژی شمان 3نیست.

کند. این توجه شاید بخشی از تبیین این قاعده باشد که  ، نای ما قبل نمیمسألگیتاریخی، 

 است.ای بر  قه اشل سنت   قه شیعه، حاشیه

شا کند. خیلی وقتدر حوزه زیست اجتماعی اشمیت پیدا می مسألگیتوجه به چنین،  شم

دشنژد یژا در   مژی  نشژان خاصژی را   مسألگیا راد برای نهان کردن موضوع اصلی، نزاع و 

چون ناخواسته تبادر آن است ؛ کنند تبلیغات یک کاال، آن را در رقابت با دیگری مطرح می

بژرد امژور خژود     برخی در پژی   ،از سویی دیگر .که نزاع بر سر چیزی است که مهم است

در یژک موضژوع خژا  از تسژری آن بژه       مسژألگی داشژتن  تالش دارند تا با مخای نگاه

 طب جلوگیری کنند. مخا

بار مقداری شژن را بژا یژک     شر ،شای متمادییک قاچاقچی، سال کهشود  میحکایت 

دانست او یک قاچاقچی است، امژا  که می مور گمرت با اینأداد. مدوچرخه از مرز عبور می

 از .برای قاچاق بودن شن به دسژت آورد  دلیلیتوانست نمی ،کردشا دقت می شرچه به شن

مور أشژا، مژ   که پس از سال داد. این واقعه گذشت تا اینبار به وی اجازه عبور می رو شر این

د و او پاسژخ داد کژه آنچژه مژن     گردیرا از قاچاقچی جویا  مسأله بازنشست شد و حقیقت 

 .دوچرخه بود ،کردمقاچاق می

                                              
ْرُض ِإالَّ اَلُْقْطَن روایت برای مثال، . 1

َ
ْرِض أَْو َما أَنَْبَتِت اَْْل

َ
انَ الَ ُیْسَجُد ِإالَّ َالَی اَْْل وسنائ  )شریخ حرر،  َو اَلَْکتَّ

و عدم وجود چنین تبیینی در میا  روایات شیعه و ( در زما  و از زبا  امام صاد 933، ص1،جالشیقة
منن الیحرنره )شیخ صدو ،  طهورا جقلت لی االرض مسجدا وسنی از عصر نبوی در کنار روایاتی چو  

شرایط محل سجده در عصر نبروی تفسریر شرود.  تواند به مفهوم مسئله نبود  ( فقط می233،ص1،جالفقیه
بنابراین، مفهوم گیری ناظر به تکامل شریعت از این مقایسه، فاقد وجاهت و مبتنری برر نروعی استصرحار 

 قهقرایی است.  
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 انعکاسیتواتر . 4

حدیث و به عبارت  ، یکی از اصطالحات خا   رآیند نقل2در مقابل خبر واحد 3خبر متواتر

بسژیار گژزارش شژدن خبژری      گویاینگاری اسالمی است. تواتر در اصطالح، تاریخ ،دیگر

لاظژی و   همتواتر را به دو گونژ  1شود. میاست که از طریق آن اطمینان به آن خبر حاصل 

 گژر م ژمونی را در قالژب یژک لاژ        گژزارش  د. در تژواتر لاظژی،  کننژ  میمعنوی تقسیم 

 در تواتر معنوی، یک م مون در قالب تعابیر مشابه و با الااظ مختلف  دشد، اماگزارش می

  4شود. بیان می

شای  نمونه تواتر لاظی، بخشی از گزارش واقعه ضدیر است و نمونه تواتر معنوی گزارش

کژه   شژود؛ چژرا  جژا خژتم نمژی   به شمژین  مسأله است، اما علیامام  راوان از شجاعت 

بلکژه از   .نه تواتر لاظی دارد و نه معنژوی  ،گزارش تاریخی بسیاری از موارد وجود دارد که

توان پذیر ت که شمه آنها دروغ باشد. این نژوع تژواتر در منژابع    مجموع چند گزارش، نمی

 متأخر اصول  قه امامیه، به عنوان تواتر اجمالی پذیر ته شده است. 

ایژن   5.اسژت  (مطژرح شژده  3121 .داصطالح تواتر اجمالی به وسیله آخوند خراسژانی ) 

مراد از این تعبیژر آن اسژت    1سنت به کار نر ته است.شناسی اشلاصطالح در منابع حدیث

شود که با در نظر گر تن شرای  مختلف بژرای  ای از اخبار آحاد روایت میکه گاه مجموعه

به عبارت  .دنآنها نباید دروغ باش هکند که به طور عادی شم، علم اجمالی ایجاد میمراجعان

                                              
1. Successive Narration. 
2. Single Narration. 

 .11، صاصول الحدیث. فضلی، 3
 .332ص ، الحدیثالنقد فی الوم منهج . عتر، 4
 .932، صکفایة االصول. آخوند خراسانی، 5
 ، الحندیثالنقند فنی النوم مننهج ؛ عترر، 111، ص1، جقوااند التححندیث ،. براي نمونره ر.ک: قاسرمی6

 .331ص 
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حجیژت خبژر    3برخی از این اخبار به شمان صورت صادر شده اسژت. به طور قطعی، دیگر، 

ال ؤسژ بژا  به جمعی از اصحاب خود یا چرا که از رجوع دادن امام؛ واحد، نمونه آن است

گردد که اگژر یژک مژورد از     شیعه از وثاقت بع ی از اصحاب ائمه، علم اجمالی حاصل می

  2واحد است. اثبات حجیت خبر سبب ده باشدصادر ش این روایات شم از امام

رسد ماهوم تژواتر، شنژوز   نظر میبه ،است معنای تواتر داده شدهای که بهبا شمه توسعه

گیری اصطالح تواتر، برخاسته از رویکرد دستگاه  قهی و توجه  نیاز به بازکاوی دارد. شکل

تواند در  رامقام بیژان   که یک گزارش تاریخی می حال آن .به مقام بیان گزارش است ویوه

آنچه در تواتر  واقع، خود از قالب خبر واحد خارج شود و قالبی جدید از تواتر را پیدا کند. در

 ،توجه باشد، عدم انحصار آن در یک مقام بیان یک گزارش است. تژواتر لاظژی   باید مورد

 شستند. که ناظر به مقام بیان یک گزارشدارند اشترات  بعدمعنوی و حتی اجمالی در این 

 ،الحدیث مطژرح اسژت  درایةآنچه که با عنوان تواتر و اقسام آن در دان   ،طورکلّیبه 

ماهوم تواتر است که بژه لحژاظ مصژداقی، حجژم قابژل تژوجهی از        هتنها بخشی از گستر

کنژد؛ چژرا کژه    مژی  گیرد. این ادعا حتی در مورد تواتر اجمالی صژدق روایات را در بر نمی

 محدودیت معنای آن است.  سببانحصار تواتر اجمالی به مقام بیان گزارش، 

توان گات کژه  مقام بیان و خبر واحد در یک استدالل تاریخی می هلاؤبه دو م توجهبا 

نوع خاصی از تژواتر را  ژراشم    پیدای تواند زمینه  می معنای تواتر هعبور از این دو و توسع

گیژری کژرد کژه نژاظر بژه       ای از تژواتر در   ژای انعکاسژی را پژی    وان گونهتکند. میمی

توجژه  توانند بژه آن بژی  گریز نمیبیانی است و حتی رویکردشای تاسیر شای  رامقام داللت

است که ناشی از انعکا  مقام بیان گژزارش در  رامقژام    1باشند. این تواتر، تواتر انعکاسی

 در زمان صدور و پس از آن است.ا تادگی متن  بیان آن و نوعی جا

                                              
 .13، ص فرائد االصول ، حاشیة کتار. ر.ک: به آخوند خراسانی1
 .113، ص الم الحدیث. مدیرشانه چی، 2

3. Reflected Frequency(RF). 
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این تواتر با تواتر اجمالی از این جهت متااوت است که در تژواتر اجمژالی، مقژام بیژان     

 واقژع،  اسژت. در  توجژه جا  رامقام بیان مورد  است ولی در این توجهگزارش تاریخی مورد 

ست. این تژواتر  ا بلکه انعکا  آنها ،شای مختلف نیستندزمینه ایجاد این نوع تواتر، گزارش

 قوام یک استدالل تاریخی از نوع سطح دوم باشد. هتواند مای می

از اصطالحات مربوط به   ای انعکاسژی اسژت. تژواتر،     مسألگیانعکاسی، مانند  تواتر

نبودن است.  مسأله ماهوم تواتر به رو در   ای انعکا ،است. از این مسألگینقطه مقابل 

 مسأله و از این جهت که  ندنیست مسأله امل مواردی است که در این   ا،  رامقام بیان، ش

که شستند شمار گزارش صادقی بردارنده بی د؛ چرا که درنارزش تحلیلی  راوان دارند، نیست

ماشیژت   دلیژل  و رواج است و عدم انعکژا  آنهژا در مقژام بیژان بژه      مسألگیحاکی از بی

 ،ت، تمرکز کرد که مژور  نسژبت بژه آن   متواترشان است. از این رو باید بر بخشی از عبار

 تمرکز نکرده است.

یک راوی، گویای وجود واقعیتی به نام اصل است که  بارهتعبیر له اصل در برای مثال،  

ای دیگر، خبر تشژویق کسژی   عنوان نمونهگر، بدیهی  رص شده است. بهدر ذشن توصیف

است در مقژام بیژان   گردانده برولی آن را به صاحب  است توجهی پیدا کرده که مبلغ قابل

 رامقژام بیژان    ،شمان میزان که بر این مقام بیان تأکید شودخود، ماهوم مثبتی دارد، اما به

 است. این داللت از نوع تواتر انعکاسی است.آن، حکایت وضعیت نابسامان جامعه 

 و در  قه، موارد متعددی از مصادیق تحلیژل تژواتر انعکاسژی از قبیژل شژهرت روایژی      

محصل به صورت جدی مطرح است که حجیت یا عدم حجیژت   و  توایی و اجماع منقول

از ایژن نکتژه    بژا ایژن حژال    3.یک از آنها به تاصیل به وسیله  قیهان بحث شده است شر

توان ضالت کرد که صرف نظر از حجیت یا عدم حجیت مشترت بین شمه این موارد، نمی

 .شود میدالیل در دستگاه  قهی دقت  گونه ازاصل این  به  قهی یک مورد خا 

                                              
 .992، صکفایة االصول؛ آخوند خراسانی، 133-99، ص2، جنهایة االفکار. عراقی، 1
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  در فضای انعکاسی استدالل ویژگی. 5

اسژتقرایی، قیاسژی و تمثیلژی مربژوط بژه سژطحی از       ، شژامل  شای خبریاستداللبیشتر 

. ند )سژطح اول اسژتدالل(  اکه در حوزه بیان گزارش تاریخی، شکل گر ته شستند استدالل

حژدیث در ایژن سژطح شژکل      ه علوم قژرآن و شای رایج در حوزبیشتر استداللچنین،  شم

رود، اما این شمار میسازی این سطح استدالل به مندند. اصول پیشین ناظر به روشا گر ته

سطح استدالل، قابل ارتقا به سطحی دیگر است که از آن به سژطح دوم اسژتدالل تعبیژر    

است. ایژن آسژیب   شای تاریخی، اکتاا به سطح اول استدالل . آسیب اصلی تحلیلشود می

نگری خاورشناسان مشهود است و شم سژیطره دسژتگاه  قهژی در    شم در رویکرد تاریخی

 است.  آن دامن زده شای بومی بهحوزه

ترین شاخص و قوام اصلی در سطح اول استدالل، توجه به مقام بیژان گژزارش و    مهم

ش در ضیژر مقژام   شای یک گزار که داللت در شمان مقام است و حال آن ،  ق تحلیل خبر

کژه در   تژر دارد. ضژمن آن   داللتژی روشژن  شژاید  تاریخی است و  یاشمیت دارایبیان خود 

بر اسا  تبادر ذشنی و ظهور ادعژایی بژه     ق توجه به مقام بیان گزارش و  مواردی بدون

شود. در واقع در مواردی در شمان سطح اول استدالل مغالطژه تحلیل گزارش پرداخته می

بژه   رت گر ته است و بین مقام بیان ادعایی و واقعی تطابق وجژود نژدارد.  شای زیادی صو

طور کلی قوت استدالل در سطح دوم و کارآمدی این استدالل در روایات جعلی از مزیژت 

 روند.شمار می شای سطح دوم بهشای عمده استدالل

 استدالل قوت. 5-1

دالل و نقطه قوت آن است. شای مهم سطح دوم استاز ویوگییکی عبور از مقام بیان، 

 شای سطح دوم از قوت و مزیت نسبی نسژبت بژه سژطح اول برخژوردار    استدالل ،رواز این

 تژر اسژت،   بژس مشژکل   ،که امریاین باند. داللت یک گزارش تاریخی در سطح دوم شست

 کژه خطژای راوی یژا انگیژزه شخصژی او در آن      تژر اسژت؛ چژرا   اما میزان داللت آن قوی

شای تاریخی مالت نیست و حتی یک گژزارش  ندارد. در این سطح، کمیت گزارشدخالت 
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آنچژه در مقژام    ،تواند کارکرد تاریخی داشته باشد. در سطح اول اسژتدالل  تاریخی می ضیر

امژا در سژطح    ،نقطه قوت و نشان دشنده اشمیت موضوع است ،گیردبیان گزارش قرار می

شر میزان که تأکید گوینده بر مقام بیژان   ن باشد. بهتردید در اصالت مت سببتواند  دوم می

 شود. می شمان میزان از اشمیت داشتن موضوع نزد مخاطب کاسته شدت یابد به

به عنوان نمونه  قهی در اثبات حجیت خبر واحد، بر اسژا  سژطح اول و دوم، دو راه   

ر سطح دوم است کژه در  ، نمونه استدالل د3استدالل وجود دارد. استدالل به اخبار ارجاعیه

 بژاره گژوی امژام و راوی در  و آنها عمل به قول ثقه، امری ماروغ عنه است و محژور گاژت  

یعنی ثقه بودن یا نبودن راوی است. این در حالی است که ایژن سژطح    ؛تشخیص صغری

 ، ناژر (1)حجژرات:   مانند استدالل به آیات نبژأ ، استدالل در مقایسه با سطح اول استدالل

بژا اشژکاالت و مناقشژات کمتژری      (41)نحژل:   الؤس(  و 351)بقره:  ، کتمان(322)توبه: 

در بژاب تژرجیح اخبژار     2بن حنظلژه  رو شستند. به شمین ترتیب، استناد به مقبوله عمر روبه

در باب تعریف و تمجید  ، استدالل به حدیث عروه بارقی1متعارص برای اثبات والیت  قیه

توان مصادیقی  قهی از توجژه بژه سژطح    را می 4 ولیاز یک شخص در اثبات جواز بیع  

 شا برخوردارند. دوم استدالل در  قه دانست که از قوت نسبی نسبت به سایر استدالل

گاه چند گزارش تاریخی در سطح اول، قوت استدالل یک گزارش در سطح دوم را دارا 

عنوان نمونژه  شود. بهمی شای سطح اول در این سطح جبران نیستند. بسیاری از ناکارآمدی

تژوان  گاری، نقل و کتابت برای وثاقت حژدیث مژی  اندم توجه به ترسیم سه مرحله قصد با

 ست.ا اشگ سطح دوم دالیل شر مرحله برای اثبات مرحله قبل راهکه گات 

                                              
 .222، ص2، جالموجز. سبحانی، 1
 .21، ص1، جالکافی . کلینی،2
 .112، ص9، جالمکاسب. شیخ انصاری، 3
از سوي معصوم، نوعي تقریرر اسرت و از ایرن  بارک الله في صفقه یمینی ؛ عبارت 911،ص9، ج. همان4

 های فقهی دارد.های سطح دوم، جایگاه مهمی در استداللجهت، تقریر به عنوا  خاستگاه مهم استدالل
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  جعلی هایگزارش در کارآمدی .5-2

ماننژد   ،اولاسژت و سژطح    سطح دوم استدالل، رویارویی با یک بسته دسته نخژورده  

. عدم  رصت یا تن انعکژا   است 3شارویارویی با یک زخم باز و مستعد برای انواع آسیب

کند که سطح دوم نسبت به جعل، امژری  در بروز در قالب گزارش، این امکان را  راشم می

معنا گردد. نه جعل به که جعل به معنای سطح اولی آن، امری بیاقت ا باشد و یا این بدون

 شود. می استدالل خارجکند و نه یک گزارش جعلی از حوزه ح راه پیدا میاین سط

 تژوان ایژن   آن اسژت کژه مژی    ،شای متعلق به  رامقژام بیژان   توجه داللت ویوگی قابل

 گیری دان  تاریخ گذاری حژدیث  شکل گیری کرد. شای مجعول پیشا را در گزارشداللت

شژای  بر اسا  توجه به  رامقژام بیژان، گژزارش    2توان مبتنی بر شمین نگاه دانست. را می

ناظر به مقام بیان گزارش است و بیشتر شوند؛ چرا که جعل ارزش تاریخی می دارایجعلی 

 شای درست دست یا ت. توان به انبوشی از گزارشرو در  رامقام گزارش جعلی میاز این

خطژای راوی و   ،نداردشای  رامقام بیانی توجه  از آن جایی که گوینده سخن به داللت

بژودن یژک گژزارش از ارزش     گیری آن ندارد. جعلژی دخالتی در شکل ،انگیزه شخصی او

 بژه شمژین دلیژل،    .شودکاشد و موجب خروج آن از   ای استدالل، نمی رامقام بیان نمی

دلیژل جعلژی    تژوان بژه  ارزش نیست. شیچ گزارش تاریخی را نمیشیچ گزارش تاریخی بی

توجه به  رامقژام بیژان آن،    . در رویکرد تاریخی، حتی روایت جعلی شم بابودن، حذف کرد

 ارزش تاریخی دارد. 

                                              
دقرت هرا اسرت. برا های تاریخی از قبیل جعل و تحریف، ناظر به مقام بیا  ایرن گرزارشهای گزارشآسیب. 1

جویی از چیزی اسرت تحریف، پیجویی تاریخ بیاست و پیبیشتر باید گفت که ماهیت تاریخ با جعل آمیخته 
 ویژه در سطح مقام بیا  است.توا  نامش را تاریخ نهاد. مشکل استناد به خبر واحد، امکا  جعل بهکه نمی

 اند. به عنوا  نمونه ر.ک: داده. خاورشناسا  از این زاویه، مباحث حدیث پژوهی را بسط و توسعه 2
 Motzki, Harald, Methods of Dating Early Legal Traditions,  Islamic Law and 
Society 19 (2012) 



 911   9911تابستان ، دومشماره هشتاد و  یکم،و  یستسال ب             

شای  دروغ بگوید. اگر دروغ و جعژل   رصتواند در مورد پی  گاه نمییک جاعل شیچ

 بژه اما در سطح دوم ) را مقام بیان( ممکن نیست.  ،در سطح اول )مقام بیان( ممکن است

شود برای شمیشه بار به شمه دروغ گات و می توان برای یکمی که گویند دلیل می شمین

مبنژای   ،شود برای شمیشه بژه شمژه دروغ گاژت. در واقژع    به یک نار دروغ گات، اما نمی

نژوعی نقطژه قژوت     بژه  مسأله گیری  رامقام بیان، جعلی نبودن گزارش نیست. این شکل

 شود.  می استدالل سطح دوم محسوب

  نتیجه. 6

ترین نتیجه این مقاله، لزوم توجه به   ای انعکاسی در تحلیل یک گزارش تاریخی و  مهم

است.   ای انعکاسی در دو زمان صدور خبر و نقل آن،  انعکاسی و تواتر مسألگیتوجه به 

  ای انعکاسی به دو   ژای انعکاسژی صژدوری و   ژای      ،رواین قابل تحلیل است و از

است. مراد از   ای انعکاسی صدوری،   ایی است که صدور قابل تقسیم  ،انعکاسی نقلی

گیری  رامقام بیان یابد.   ای انعکاسی صدوری، بستر شکلخبر واحد در آن انعکا  می

توجه   ای انعکاسی صدوری، چیزی ضیژر از اسژباب    این گزارش از جهت صدور است. با

  ی صدوری شستند.شا از سنخ   انزول و اسباب صدور است؛ چرا که شمه این

آوردشژای   ، رهبودن یژا نبژودن آن   جعلینظر از زارش تاریخی صرفتحلیل انعکاسی گ

شژای وقژایع   و تواتر در تحلیل گزارش مسألگی دخالت ندادن  .قابل توجهی به دنبال دارد

تاریخ اسالم سبب شده است نتایج ناصژوابی در مژورد بسژیاری از مسژائل حژوزه الهیژات       

شژای بژومی و شژم مطالعژات     گر ته شود که در این آسیب، شم پژووش  تاریخی اسالمی 

شستند. با تأکید بر اشمیت   ای انعکاسژی در تحلیژل   داستان خاورشناسان تا حدودی شم

گزارش صادق و کاذب از این جهت کژه شژر دو حکایژت از    گزارش تاریخی باید گات که 

 ند.شست مشترت ،بودن موضوع گزارش دارند مسأله 
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