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 های حديثیمسألگی و استدالل بر پايه گزارش
 1یمحمدحسن احمد

 چکیده
های حدیثی داللت گزارشاستوار است. ، نیازمند روشی های تاریخیاحادیث و گزارشبه مقوله استدالل 

های ناظر به فرامقام داللت»و « های ناظر به مقام بیان یک گزارشداللت»در دو فضای توان و تاریخی را می

 های فرامقام بیانی، ناشی از انعکاس گزارش در فضای صدور و نقل آن است.بررسی كرد. داللت« بیان

ن قاعده ایهاست. تالش نویسنده مقاله برای شناساندن ای در فضای این نوع داللت، قاعده«مسألگی»اصطالح 

مقام »نشدگی و حل« عدم نفوذ»میزان  یبه معنا« مسألگی»و تعریف این اصطالح به اینجا رسیده است كه 

 های موجود در تاریخكاركرد مورد توجه ما از اصل مسألگی، فضای استدالل است.« فرامقام بیان»در « بیان

غالب ه ك روستازآنتوجه به مسألگی  حدیث، تاریخ قرآن و تاریخ تفسیر )الهیات تاریخی( است. اهمیت

 موجب ،این مسأله تقریر شده است وتوجه به سطح مسألگی آن  ، بدونگرفته در این حوزهشکلهای استدالل

 است. شده هااستداللگونه اینرسوخ ضعف جدی به 

 ی.شناسروشی، شناسزبانحدیث، استدالل، مسألگی، : واژگان كلیدی
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 طرح مسأله -1

ای ههای فرامتن در کنار توجه به هرمنوتیک و فهم معنای متن، یکی از حوزهه داللتتوجه ب

شناسی ، نشانه(Schleiermacher) رماخریشالهرمنوتیک کالسیک شناسی است. مهم زبان

هرمنوتیک  ،(Emilio Betti)میلیو بتی ، هرمنوتیک ا(Ferdinand de Saussure) سوسور

لفؤو نظریه م (Hans-Georg Gadamer) گادامرو  (Martin Heidegger) دگریهافلسفی 

 جاسهانس روبرت  (Reception Theory) افتینظریه در ،(Eric Hirsch) هرشمحور اریک 

(Hans Robert Jauß)کوریرپل  ، هرمنوتیک ادبی (Paul Ricoeur ) ییبازنماو 

(Representation)  هالاستوارت (Stuart Hall)  پولوک تاریخی یشناسزبانو یا (Sheldon 

Pollock) اله در این مق آنچهی متن دانست. شناسزبانهایی برای ورود به بحث توان نمونهرا می

مبتنی بر تحلیل انعکاس متن در  ی متن وشناسزبانای بدیع و خاص از شود زاویهمطرح می

فضای صدور و نقل است. تأکید بر این زاویه خاص، برای زدودن یک سوءتفاهم اولیه برای 

هایی که از غالب زمینهمخاطب این نوع مباحث، ذاتاً و به دنبال پیش آنکه چهمخاطب است. 

ظار ه است در این انتشناسان و حتی پژوهشگران سنتی پیدا کرددانان و زبانمباحث هرمنوتیک

شرط فهم معنای متن و از پیش عنوانبهاست که ما در این مقاله از لزوم واکاوی قرائن صدور 

م. تبیین چنین مقامی نیستی درصددای در این فضا سخن گوییم؛ حال آنکه ما در این مقاله قاعده

 و آن در فضای صدور در تحلیل متن اهمیت ویژه یافته است انعکاس آنچهاز نگاه این مقاله، 

متفاوت با پیشینه مورد اشاره  کامالًای زاویه جهتنیازاحتی انعکاس آن در فضای نقل است. 

 آید. دیدگاهی ممتاز به شمار می جهتنیازامطرح در این مقاله،  1نظریه مسألگی دارد.

 های انعکاسی و مسألگیداللت -2

ود. شمطابقی، تضمنی و التزامی تقسیم میهای ها به سه قسم داللتدر علم منطق، داللت

های التزامی بالمعنی االخص و بالمعنی االعم تقسیم های التزامی نیز خود به دو گونه داللتداللت

شود آن است که ها میشده است. نکته کلیدی که آغاز طرح بحث جدیدی در اقسام داللت

ر مقام بیان تینده خبر و یا به تعبیر دقیقگفته، ناظر به افق دید گوهای پیشتمامی اقسام داللت

گونه که انداختن یک سنگ در چاه آب، به همانقصد گوینده از بیان خبر(؛ اما ) خبر است

                                                           

يئت محايت ی هپردازهينظرهای کرسی اجالسيهنظريه مسألگی، برای خنستني بار توسط نگارنده اين مقاله، در پيش .1

 .برگزار شد 15/12/97ی شورای عالی انقالب فرهنگی در دانشگاه هتران در تاريخ پردازهينظرهای از کرسی
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توان به وجهی در کنار رویکرد غالب، می ،کندتشخیص ما از عمق چاه و میزان آب آن کمک می 

ی بیرونی است. محدوده داللتاز گزارش تاریخی توجه کرد که ناشی از انعکاس آن در فضا

کند و از تحلیلی که در این فضا ایجاد می« فضای انعکاسی»نام های فرامقام بیانی، فضایی را به

کنیم. فضای ( یاد میReflection-based Analysisگیرد با عنوان تحلیل انعکاسی )صورت می

 هجینعکاس کالم در خارج و درنتهای کالم است که در ارتباط با اانعکاسی، آن مجموعه از داللت

یابد. در اهمیت نوع انعکاس متن در ذهن ، مفهوم می1تحلیل فرامقام بیان خبر در طول زمان

ای را تصور کنید که هنگام رانندگی، مراقب است راننده»کنیم که استفاده میمخاطب از این تشبیه 

شود عبور و عدم برخورد با عابر می تا با عابر برخورد نکند. آنچه موجب اطمینان راننده برای

واقع انعکاسی از تصادم یا عدم تصادم اتومبیل با عابر و مالکی ، در«نگاه عابر« »نگاه عابر است.

نوع انعکاس  ،دارد ریاست. به همان اندازه که خود متن و زمینه آن، در فهم تأثبرای حرکت راننده 

تواند در فهم متن نقش ش مخاطب به آن نیز میمتن در فضای صدور و نقل )شیوع( و نوع واکن

 ایفا کند.

، از «مسألگی»است. « مسألگی»، اصطالح استداللحوزه  در طرحیکی از اصول قابل

اصطالحات مربوط به فضای انعکاسی و ناشی از انعکاس مقام بیان گزارش در فرامقام بیان آن 

رهاوردهای تاریخی متفاوتی به همراه های تاریخی، است. نگاه از زاویه مسألگی به گزارش

، از اجزای آن است کیگوینده بر کدام (Stress) دیتأک نکهیخواهد داشت. یک جمله بسته به ا

واقع یک گزارش در عین اینکه از معانی متفاوت و گاه متباینی را به دنبال خواهد داشت. در

ه ک یدیاما نوع تأک ،ده استمضمونی خاص القا ش یبه هدف القا ،مجموعه مرتبطی از کلمات

دهد. مقام بیان گزارش را به سمت آن سوق می ،گوینده گزارش روی یکی از اجزای جمله دارد

توان نقطه کانونی یا گرانیگاه یک گزارش دانست که گزارش، بدون شناخت آن، این نقطه را می

 .2افتداز کاربرد و خاصیت می

همین زه نظارت و توجه گوینده کالم است؛ اما امری محسوس و در حو ،این نقطه کانونی

به خاطر نقشی که در تحلیل فضایی که گزارش در آن منعکس شده است ایفا -ی نقاط کانون

اند اما در فضای که از حوزه توجه متکلم خارجشوند ها میموجب بروز برخی داللت -کنندمی
                                                           

 .(Synchronicزماين )( در مقابل بررسي همDiachronic) یبررسي تارخيي درزمان .1

هاي خي منونهدر براست که نقطه کانوين و گرانيگاه، آسييب  تصور ارتباط يکسان اجزاي کالم با يکديگر و فارغ از .2

 گردد.هاي متکثر تربييت و اخالقي از يک آيه هستند مشاهده ميتفسريي که صرفًا به دنبال ارائه برداشت
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ة دکنندیتول، دو جهتید در کالم، از و تقی دیتأکهرگونه  درواقع دسترس هستند.انعکاسی، قابل

ای که مورد توجه متکلم است و دوم از جهت امکانی اند: اول، از جهت مقام بیان و حوزهداللت

اریخی های تداللت گزارش. کنندکه برای تحلیل فضایی که گزارش در آن منعکس شده فراهم می

روری بر این نکته ض دیتأککاوی است. حدیث، از این زاویه نیز نیازمند وا -تریقوی صورتبه-و 

است که بحث جاری، همان بحث رایج در حدیث تحت عنوان سبب نزول و نقش آن در فهم 

حدیث نیست، بلکه نقشی است که حدیث در شناساندن و روشن کردن فضای صدور و نقل 

 خود دارد.

نام  «یمسألگ»صل توان از اصلی به نام ای از اصول و ضوابط فضای انعکاسی، میریگیپدر  

 ت. هراس« فرامقام بیان»در « مقام بیان» ینشدگو حل« عدم نفوذ»میزان  ی، به معنا«مسألگی»برد. 

 ینشدگواقع این حلدر .1تر خواهد بودمسألگی نیز قوی ،تر باشدقوی ینشدگچقدر این حل

م اجتماعی، ناظر کند. اصطالح نابهنجاری در علواست که امکان نقل یک گزارش را فراهم می

توان با حذف بار منفی از حد معمول را می ییبه رفتار یا خصوصیتی غیرفراگیر یا هرگونه واگرا

معنایی، به مسألگی مورد بحث در تاریخ، تشبیه کرد. در نمودارهای ریاضی، از این نقاط، به نقاط 

 ر این نقاط است.( تعبیر شده است که گویای ناپیوستگی تابع دCritical Pointsبحرانی )

مسائل و رخدادهایی که امکان « انعکاس»تعریف دقیق تاریخ نیز چیزی نیست جز  درواقع

هایی در منابع تاریخی است. گزارش« مسأله بودن»نقل پیدا کرده باشند. مالک گزارش یک واقعه، 

اسی از های تاریخی، انعکرسیده باشند. گزارش« مسألگی»حد  که به کنندیپیدا م« انعکاس»

شود. بر همین اساس، در دفتر می است در تاریخ ثبتچراکه آنچه مسأله  ،اندمسائل جامعه

شود مگر آنکه تبدیل به مسأله شده خاطرات به مواردی مانند راه رفتن و غذا خوردن اشاره نمی

باشد. مثالً ممکن است خوردن غذا در یک رستوران خاص، موجب مسأله شدن غذا خوردن 

که حکایت از مسألگی آن موضوع  جهتنیبر همین اساس، موضوع یک گزارش جعلی ازاشود. 

دارد قابل اهمیت است. اصل مسأله بودن یا نبودن یا تغییر سطح مسألگی در ادوار مختلف و 

تواند مورد مطالعه و تحقیق واقع شود. صرف تفاوت نوع مسألگی در دو فضای متفاوت، می

که  یاباید دید مسأله ؛ر دو دوره مختلف، دلیل ایجاد همسانی نیستمشابهت محتوایی دو متن د

                                                           

اژه، اشاره کرد. آنچه در برخورد اول با يک مفهوم يا و« تبادر»توان به طراز مسألگي ميجويي از واژگان همدر پي .1

سطح »، انسباق معناي لفظ در واقعدر« تبادر»مهان سطح مسألگي آن مفهوم يا واژه است.  ،شودبه ذهن متبادر مي

 است.« سطح دوم»و مسألگي، نوعي انسباق در « اول
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ا ی« تاریخ حدیث»ادعای اینکه مثالً مباحث  رونیازا ؟موجب طرح آن عنوان شده چه بوده است 

 جهتنیازا ،گرددیمباحث نوپدیدی نیست و سابقه آن به قرون متأخرتر برم« تاریخ قرآن»

 تأمل است.قابل

عنوان نمونه برگزاری درک است. بهی در فضاهای اجتماعی پیرامونی، قابلهای مسألگنمونه

ای که گونهاست؛ بهبودن آن موضوع در جامعه  اهمیتهمایشی با موضوع خاص، داللت بر کم

بخشی به آن موضوع شده است یا اینکه یک مجموعه، برگزاری همایش، ابزاری برای اهمیت

عنوان اعتبار، قبل از نام خود درج کند حکایت از بوع خود را بهاصرار دارد تا عنوان وزارت مت

مسألگی این اعتبار در مورد این مجموعه دارد. یا اینکه در ایام عاشورا کمتر با چنین عبارتی 

که حکایت از آن دارد « گوییم.را تسلیت می )ع(سالگرد شهادت امام حسین»شویم که مواجه می

ألگی از این سطح عبور کرده است. اینکه یک ساکن بومی شهر تاریخی، که در مورد این امام، مس

کمتر از یک توریست، با مناظر تاریخی این شهر، عکس داشته است حکایت از عدم مسألگی 

ای در جمهوری اسالمی ایران، این مناظر تاریخی برای اوست. دانش مطالعات اتمی و هسته

در مباحث تربیتی نیز از اصل  . کند و...اسی نیز پیدا میمسأله دهه نود است که بروز آن صبغه سی

ای دیگر واقع همان حالت پوشانندگی مسألگی را دارد. در نمونهشود. این اصل درمی تغافل یاد

یافته علم است و حکایت از مسأله باید گفت که این اصطالح، خود، تنزل« حجیت»و در مورد 

 کند.بودن اعتبار موضوع می

نیست. در شناخت مسأله « مهم بودن»ضرورتاً به مفهوم « مسأله بودن»وجه داشت که باید ت

شد. ضربان قلب مهم است اما برای کسی « مهم بودن»و « مسأله بودن»نباید دچار مغالطه تالزم 

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

شوند. استناد به دلیل است. دالیل عقلی تاریخی غالبًا دچار این مغالطه میخصوص من وجه 

اهمیت این موضوع، مبتنی بر تالزم مهم  لیبه دل )ص( عقلی در اثبات جمع قرآن در زمان پیامبر

باید اثبات شود. « جمع»است. این در حالی است که مسأله بودن « جمع»بودن و مسأله بودن 

های سیاسی، عنوان نمونه امروزه ضبط سخنان شخصیتبودن متفاوت است. بهمسأله بودن با مهم 

 مهم است اما مسأله نیست.

تواند در تحلیل شرایط اجتماعی صدور روایت مؤثر توجه به مسألگی موجود در روایت، می

اهمیت  جهتنیباشد. مثالً هریک از موضوعات فقهی مورد اختالف شیعه و اهل سنت، ازا

–اند. تفسیر به نوپدید بودن موضوع و یا حتی حکم ای خاص مسأله شدهکه در دوره اندافتهی
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شود. این در حالی است که تفسیر به می متبادرترین تحلیلی است که به آن پرداخته -غلطبه

د. مثالً در مورد روایات شیعی مانَ مسألگی باوجود تحقق موضوع در گذشته، نباید از نظر دور

ابل ، این تحقق حکم، ق«جهر به بسم اهلل»یا « سجده بر خاک»یا « ست در وضوکیفیت شستن د»

طور که در یک فضای گیری و استصحاب قهقرایی عدم حکم در گذشته نیست. همانمفهوم

کند. این در یک سیر تاریخی، مسألگی، نفی ماقبل نمی ،کندنفی ماعدا نمی ءایستا، اثبات شی

 است.ای بر فقه اهل سنت قاعده باشد که فقه شیعه، حاشیه توجه شاید بخشی از تبیین این

ها افراد برای کند. خیلی وقتتوجه به مسألگی در حوزه زیست اجتماعی نیز اهمیت پیدا می

دهند یا در تبلیغات یک کاال، آن را نهان کردن موضوع اصلی، نزاع و مسألگی خاصی را بروز می

چون ناخواسته تبادر آن است که نزاع بر سر چیزی است ) .کننددر رقابت با دیگری مطرح می

از سویی دیگر برخی در پیشبرد امور خود، تالش دارند تا با  .که مهم است: دعوای ساختگی(

ی آن به مخاطب جلوگیری کنند. داشتن مسألگی در یک موضوع خاص، از تسرّ مخفی نگاه

 حکایت است که:

داد. قداری شن را با یک دوچرخه از مرز عبور میهای متمادی هر بار میک قاچاقچی، سال»

کرد نمیها دقت میدانست او یک قاچاقچی است اما هرچه به شنمأمور گمرک با اینکه می

داد. هر بار به وی اجازه عبور می رونیتوانست وجهی برای قاچاق بودن شن به دست آورد؛ ازا

زنشست شد و حقیقت مسأله را از قاچاقچی ها، مأمور بااین واقعه گذشت تا اینکه پس از سال

 ,Neuwirth, 2007« )کردم خود دوچرخه بود!جویا شد و او پاسخ داد که آنچه من قاچاق می

p. 43.) 

 ضعف استدالل در سطح مسألگی -3

 بر مباحثی چون تاریخ حدیث، تاریخ قرآن و تاریخ دیتأکفضای استدالل در مطالعات دینی با 

ی است. بررسقابلی استدالل به سطح مسألگیِ گزارش حدیثی تاریخی، اتکاتفسیر، از جهت 

استناد به یکی دو خبر با  صرفاً  -بومی و خاورشناسی-های شود که پژوهشمشاهده می غالباً 

وعه، شبیه آنکه یک نفر برای قضاوت نسبت به مجم به دنبال به نتیجه رساندن بحث هستند.واحد، 

عنوان شاهد ارائه کند. غالب استداللی و نازل آن مجموعه را بهیکی دو نمونه از مصادیق عال

 . این مسأله موجب رسوخ ضعفشودتقریر میهای تاریخ حدیثی، بدون توجه به سطح مسألگی 

شده است. برای ضعف استدالل تاریخی در سطح مسألگی، دالیل چندی  هااستدالل این جدی به
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 ینسب»، «ای حصول معرفتشبکه معادله»، «التقاط»، «خبر واحدنما نبودن تمام»توان تقریر کرد. می 

 ها خواهیم پرداخت.، نمونه این تقریرهاست که به آن«سازیامکان مسأله»و « بودن تلقی مخاطب

 واحد خبر نبودن نماتمام -3-1
بر تواتر  مینگری و بدون توجه به ابتناء قرآن کرخاورشناسان با تکیه به رویکرد تاریخی

اند و وثاقت قرآن و حدیث، با همین رویکرد پرداخته یاسالم راثیم لیوتحلهیریخی، به تجزتا

هایی تاریخی درصدد اثبات با تکیه به یکان یکان گزارش کهیطورتوجه ایشان بوده است؛ بهمورد

ایه اند که عمدتاً بر پاند. ایشان، پایه بحث را به مناقشاتی سوق دادهعدم وثاقت قرآن برآمده

های خاورشناسان، در ضمن یک شده است. تاریخ قرآن، غالباً متأثر از دیدگاه اخباری آحاد بنا

شود. عالمه می های مبتنی بر خبر واحد تحلیلمغالطه و صرفاً در یک فضای نوشتاری و استدالل

ا مصداق های مربوط به جمع قرآن ربه گزارش یطباطبایی با اشاره به ماهیت متواتر قرآن، اعتنا

 (.147، ص12، ج1393)طباطبایی،  داندبه خبر واحد می یاتکا

« واحد خبر»مسألگی، مبتنی بر یک تحلیل رفتاری است. شناخت و ذهنیتی که از طریق 

است. آنچه امکان انعکاس شود همواره مبتنی بر آن چیزی است که برای فرد مسأله منعکس می

سوز است هویت ،نما باشدکه هویتاست و مسأله، بیش از آنکند از سنخ مسأله در آن را پیدا می

کند. مقابل آن را منعکس می ءیای است که تنها نقاطی تصادفی و دلخواه از شسان آینهو بِ

عنوان فردی با ظاهری آراسته، است به دهیاو را د بارکیکه تنها « ب»از فرد « الف»توصیف فرد 

 ،باشد« ب»ست. این توصیف، قبل از آنکه معرِّف فرد مصداق شناخت از طریق خبر واحد ا

است. ذهنیت شما نسبت به  -کندمی« ب»از جهت نوع توصیفی که از فرد -« الف»معرِّف فرد 

عنوان یک به ،ها او را در حالتی که مبتال به یک بیماری بود مالقات کردیددوستی که پس از سال

های احتمالی بعدی نیز ناخواسته تمایل دارید از او قاتای که در مالگونهبیمار خواهد بود؛ به

سؤال کنید. این ذهنیت مبتنی بر مسألگی است. آنچه در مورد امام  اشیماریدرباره بهبودی ب

 .1بودن در ذهن برخی متبادر شده است ناشی از همین مسألگی است ماریمبنی بر ب )ع( سجاد
                                                           

ا امام اند که امام بيمار بود؟ ويل مغري از اين چند روز حادثه کربال ببينيد يک جا نوشته»نويسد: شهيد مطهري مي .1

رود و آه که مهيشه عصا به دستش است و با کمر خم راه مي مياداري تصور کردهزين العابدين را يک امام مريضي تب

در  .(121، ص1ج، 1379مطهری، ) «امام چهل سال بعد از حادثه کربال زنده بود و مثل مهه سامل بود . کشد ...مي

عنوان جلوه غالب، توجه هاي رفتاري امام بهامکان بروز برخي از جنبهحتليل سريه ائمه، بايد به مغالطه مسألگي و 
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مکان خاصی که شما وی را در طول چندین سال، تمایل ذهن به ایجاد التزام بین یک فرد و 

نیز مبتنی بر مسألگی است. روشن است که این  دیادهیهم در یک مکان خاص دو آن بارکی

رو بسا واقعیت، کامالً متفاوت باشد. ازاینتواند حکایت از طبیعت امر کند بلکه چهمسألگی نمی

 دارد.توان گفت استدالل در سطح مسألگی، ارزش علمی نمی

مبین واقعیت فواصل نقاط جغرافیایی مخصوصًا  تواندیطور که نقشه مسطح از جهان نمهمان

نمای تواند انعکاس تمامآن است که نمی« خبر واحد»ویژگی  ،در نقاط منتهی به قطبین باشد

اند. این از باب مسأله بودن ثبت شده ،شده در تاریخهای منعکسواقعیت باشد؛ چراکه گزارش

می «الفراغ ةمنطق»تبدیل به  ،ای است که اگر حدیثی در مورد خاصی یافت نشودگونهیکرد بهرو

ای از اخبار واحد و دور از فضای متواتر، نتیجه بارز تمدن اسالمی صرفاً در پاره یریگیشود. پ

نما نبودن خبر واحد تاریخی، خبر واحد و این اخباریگری تاریخی است. به خاطر ماهیت تمام

های تاریخی قرار گیرد. اساساً یک گزارش تاریخی استداللتواند پایه تنهایی نمیمقام بیان آن به

در حوزه مقام بیان خود تا چه میزان تاب استدالل دارد؟ آیا میزان توان داللت یک گزارش، تام 

 کننده تمامیت و کلیت یک پدیده باشد؟تواند منعکساست و یک خبر می

 است که یگریخبر در استدالل، نوعی اخبارمقام بیان یک ری به یک دادن نقش حداکث

در تاریخ قرآن از این نمونه  (57، ص1، ج1414)سیوطی،  «قاعن الرِّف القرآن ِملّؤا ُنّنُک»محوریت 

یاست. در استدالل به آن گفته شده این گزارش از جریان چگونگی تنظیم آیات و سور پرده برم

وا بُ ُتْکاُ»ای دیگر، حاکی از استمرار کار تألیف در زمان گذشته است. در نمونه« فلّؤا ُنّنُک»و  دارد

ترین ذکر است که ادعا شده صحیحدر تاریخ حدیث، قابل( 62، ص2، ج1405)همو، « ةبی شاأِل

توان به آن استناد کرد. بر این اساس، اصل شکلحدیثی است که در موضوع کتابت حدیث می

رو ضعف است. ازاینپایه خبر واحد )چه ضعیف و چه صحیح( قابل مناقشه گیری استدالل بر 

عنوان نمونه در روایات مشهور به ای ثانوی است. بهخبر )به مفهوم غلط مترادف با وضع( مسأله

فقهی و متأثر از  یحلحل حذف به خاطر ضعف سندی یا تساقط، راه، راه1«روایات مانعه»

                                                           

هاي موجهي، تنها به خاطر نقل يک گزارش از آنشاهدمي که شخصيت -خمصوصًا در فضاي جمازي-امروزه  .داشت

يرينه و ايشان و ناديده گرفته شدن سابقه د شوند که موجب تزنل جايگاه اجتماعياي ترور شخصيت ميگونهها، به

 گردد.چندين ساله آنان مي

ستناد  ، به آهنا ا«کتابت و نقل حديث»هايی است که بر هنی از روايات مانعه)در مقابل روايات جموزه( ناظر به گزارش .1

شده است.
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صورت صحت و چه در صورت ضعف روایات مورد نظر،  رویکردهای فقهی است. چه در 

حل انتساب به است و اساساً نوبت به راهاستدالل بر پایه این اخبار آحاد قابل مناقشه  یریگشکل

گونه پدیده منع تدوین و بیان آغاز و انجامی برای این دوره رسد. ادعای مطلقضعف و جعل نمی

زیز در مورد عمر بن عبدالع اناًیرفته است. خبری که احصدساله صرفاً بر محور خبر واحد شکل گ

ساله خالفتش صادر شده و آیا اصالً این دستور جامه معلوم نیست در چه زمانی از دوره دوسه

تحلیل بر سر مقام بیان یک خبر  همهنیعمل پوشانده و اصالً چیزی نوشته شده است یا نه؟ ا

 .یدنی نیست و واقعیت خارجی نداردکه د است ای گشادوارهواحد، مانند لباس

 التقاط -3-2
تصور ساده بودن مسیر رسیدن از سنت محکیه به واقعه، خطاست و موجب بروز التقاط 

 در یک استدالل تاریخی، یک ضرورت ژهیوسازی سازوکار این فرآیند بهمنداست. اتفاقاً ضابطه

ه به جعل )محکیه( ضرورتاً باید نتیجنسبت  )ص( رف مشاهده هشدار پیامبرصِ است. مثالً آیا به

( یکی Survival Biasگرفت که میراث حدیثی ما مشوب به جعل است؟! سوگیری بازماندگی )

آید که تنها بر روی افراد یا های بروز خطا در استدالل است. این خطا زمانی پیش میاز نمونه

اند عبور کنند، هایی را که نتوانستهاند، تمرکز شود و آنچیزهایی که از یک فرآیند انتخاب گذشته

عنوان نمونه فردی بر اساس تعداد مشاهده نیستند نادیده گرفته شوند. بهبه دلیل اینکه قابل

های خوب قبول شوند، اند در دانشگاهآموختگان یک دبیرستان که توانستهمحدودی از دانش

دهد. یا اینکه تنها با مقایسه ساختمانینتیجه بگیرد که آن دبیرستان خدمات آموزشی برتری ارائه م

های های امروزی نتیجه گرفته شود که درگذشته ساختمانمانده با ساختمانهای قدیمی باقی

 .شده استبهتری ساخته می

ره قرآنی یا گزا از سویی دیگر، با توجه به نظام پیوسته معنایی و یکپارچگی معارف دینی، هر

ی که ضرورتاً مبتنی بر یک جستجوی لفظ ،وعی باشد که پیگیر آنیمدال بر موض تواندحدیثی می

در قرآن « رضاأل»در قرآن را از طریق بررسی واژه  یشناسنینیست. نه آنکه مثالً موضوع زم

بر جستجو کردن واژگان کلیدی مقام استدالل در مقام بیان، نتیجه  دیبسا تأکدنبال کنیم. چه

 لمی،ع تفسیر مانندقرآن ) یارشتهانیتفسیر موضوعی یا م در رونیمعکوس داشته باشد. ازا

یزئج موارد، این در. است الزم معنایی ساختار به توجه زیهر چ از بیش ،(حقوقی یا مدیریتی

 تفسیر، در محورمسأله رویکرد اتخاذ با تا دارد ضرورت و است التقاط نوعی موجب ینگر
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استخراج و عرضه کنیم. بر این اساس،  ،یک نظام کپارچه و در قالبیصورت به را دینی معارف

نگری، خود را محدود به استفاده فقط از قرآن یا فقط از هایی که به بهانه جزئیپژوهش یریگیپ

کنند یا آنکه صرفاً خود را موظف به تحلیل یک واژه در قرآن بدون توجه به بافت حدیث و... می

های اند. یکی از آسیبتأمل قابل جهتنیازا ،نددانسخن و بدون توجه به وجوه و معانی می

ادعاست که  نیهای کالمی میان شیعه و اهل سنت، تفکیک قرآن از حدیث و ااساسی در مجادله

 گری در تفسیر آیات قرآن است.کنیم. نتیجه این تفکیک، التقاط سلفیمثالً فقط با قرآن محاجه می

 معرفت حصول ایمعادله شبکه -3-3

، یابیصورت سلبی و ایجابی و منوط کردن نتیجه به این ارزشاری روایت بهگذارزش

رویکردی فقهی و رایج در مواجهه با حدیث است؛ اما واقعیت آن است که نظام حصول معرفت، 

ه، در این دستگاه معادل .است یدسترسای است که از طریق یک دستگاه معادله، قابلنظامی شبکه

، سهمی در نتیجه معادله به عهده دارند. اما آنچه مهم ریدرجه تأث زانیبه مهریک از متغیرها بسته 

گذاری سلبی و ایجابی، از حضور در معادله است آن است که هیچ متغیری به دنبال یک ارزش

ای تک ضلعی نیست. نتیجه نقد متن روایت و سازگاری یا تنافی شود. معرفت، پدیدهحذف نمی

انجامد نه اینکه بودن یا نبودن روایت می یو قرآن کریم، به اثبات جعل آن با قواعد عقلی و نقلی

ای، به حصول معرفت منجر گردد و این معادلهصورت مستقل و در فرآیندی غیریک روایت به

 کار تنها برای کسی میسر است که با حدیث خو گرفته باشد و با این شبکه معنایی آشنا باشد.

ای برای رسیدن به معرفت است اما معرفتی شرط الزم و مقدمه حدیث به مفهوم خبر واحد،

استواری برای تحصیل راه  ،که بر پایه خبر واحد استوار شده باشد حتی اگر آن خبر صحیح باشد

ساز از جهت آماده شدن بودن یک گزارش، تنها اطمینان ثیاثبات حد جهتنیمعرفت نیست. ازا

های انضمامی و شود. ترکیبس خبر واحد ایجاد نمیچراکه فهم بر اسا ؛منبع معرفت است

بودن علوم  یبازد. تلقی ابتناء اسالمهای مبتنی بر خبر واحد، در تواتر تاریخی رنگ میمعرفت

دن آن بر بو یبودن یک علم منوط به مبتن ینیبر حدیث )به مفهوم فقهی آن( یا جواز انتساب د

، باید دید که حدیث در حوزه فهم «حجیت»سأله نظر از محدیث، نیازمند واکاوی است. صرف

واقع چه تفاوتی بین حدیث و سایر منابع معرفت مانند ها دارد؟ درچه تفاوتی با سایر گزارش

عقل، طبیعت و دل وجود دارد؟ نوع پاسخ به این سؤال یعنی نوع رابطه معرفت عقلی و حدیثی، 

عنوان نمونه دهد. بهگری را شکل میولیو اص یگریگیری هریک از دو نحله اخبارمبنای شکل
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های مربوط به مستقالت عقلیه )مثالً اینکه کذب، قبیح است.( چه تفاوتی با نوع نوع اعتبار گزاره 

 اعتبار یک گزارش حدیثی دارد؟

آنچه معیار قبول و عدم قبول داللت روایت است چیزی جز عقل نیست و تا متن، ناسازگاری 

اشته باشد مورد قبول است و یا حداقل آنکه باید نسبت به رد یا قبول آن با عقل و نقل قطعی ند

از همین  (.401، ص1، ج1363)در مورد توقف ر.ک. کلینی،  سکوت اختیار کرد و توقف کرد

متنی  یهاحلروست که تشکیل خانواده حدیث برای فهم یک حدیث، ضرورت دارد. تمام راه

عقل است. مثالً تصحیف در یک روایت عیار بودن ظر به مشود ناکه در فهم یک حدیث ارائه می

و حتی تفسیر وارونه آن، هیچ دخالتی در فهم که باید منبعث از مجموع برآیند منابع معرفتی باشد 

سوی این راهنمای ما به ،بریمندارد. در همان مواردی که ما به تصحیف یک حدیث پی می

توانند معرف محتوای رآن، روایات و عقل میتصحیف چیزی جز ارشاد عقل نیست. مجموع ق

بسا فهمی از کتاب و سنت با برهان عقلی یا معرفتی علمی و تجربی، معارض اسالم باشند؛ چه

د یا تقیید یابد. درواقع در بیشتر وسیله دلیل عقلی تخصیص خورَ باشد یا مفاد یک روایت، به

نبال تطبیق دیدگاه مفروض خود بر یک روایت کنیم عمالً به دمواردی که ما کار فقه الحدیثی می

جهت که روایت، با مبانی متواتر ما و خانواده حدیث در تضاد است به فکر عالج هستیم و ازآن

و  ِلنُي َلُه أْشعاُرُكْمو تَ  َحديَث َعّني َتْعِرُفُه ُقلوُبُكْمإذا َسِمْعُتُم اْل». در روایت آمده است که: میاآن افتاده

و یا مالصدرا ( 497، ص3، ج2005)ابن حنبل،  1«َقريٌب فأنا أْوالُكم ِبه و َتَرْوَن أنَُّه ِمنُكْم أْبشاُرُكْم

نویسد: این حدیث اگرچه سندش ضعیف است اما این مسأله در شرح حدیث هبوط جبرئیل می

ن )صدرالدی شودمی دییوسیله برهان عقلی تأآورد زیرا بهزیانی به درستی مضمون آن وارد نمی

نویسد: ضعف سندی این روایت، صالح مازندرانی نیز می و مال (220، ص1، ج1366شیرازی، 

)مازندرانی،  شودمی دییوسیله عقل و نقل تأمنافاتی با یقین به درستی محتوای آن ندارد؛ زیرا به

عرضه و استدالل  فقهی اگر شخصی باشد و قابل. بنابراین حتی نتیجه غیر(123، ص2، ج1421

 .2قبول نیستبرای دیگران قابل ،لمی نباشدع

                                                           

 آن گواهى داد، موها و پوست بدنتان آن را خوش داشت و ديديد(صحت)شنيديد كه دهلايتان به  يهرگاه از من حديث .1

 .(امكه به مشا نزديك است بدانيد كه من به آن سخن از مشا نزديكترم )آن را من گفته

ها آن است که يک پردازيجامع بودن و ارتباط آن با جمموعه است. آسيب برخي نظريه ،از شرايط مهم يک نظريه .2

 کنند!ها مشکل ميهاي ديگر، توليد دهکنند ويل در حوزهمشکل را حل مي
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 مخاطب تلقی بودن ینسب -3-4

هم بیشتر از سنخ قول است؛ این در حالی مبنای تاریخ حدیث، سنت محکیه است که آن

هم گفتاری که امکان نقل پیدا کرده است )سنت افراد از طریق گفتارشان و آن ریاست که تأث

اریخ حدیث، تحلیل میراث حدیثی از صدر اسالم یا هجرت محکیه(، امری ثانوی است. اگر در ت

 یهالتی، میراث اسالمی چیزی جدای از فضیشناختاما در تحلیل جامعه ،شودآغاز می

 در دوره پیش از بعثت نیست. )ص( توسط پیامبر شدهنهینهاد

ند مبر اساس نوع رابطه بین سنت واقعه و محکیه، میزان انعکاس سنت در سنت محکیه، نیاز

ماندگاری(، تلقی )ظرفیت  صورت منطقی، سه مرحله صدور )قصدبررسی است. حدیث به

، آسیب مرحله «جعل»، آسیب مرحله دوم و «کم معرفتی»گذارد. مخاطب( و نقل را پشت سر می

از همین . ، یکسان نیستالبالغه نهجبا الشیعه  وسائلبه عنوان نمونه نوع روایات مثال سوم است. 

اندازه عقل خود با در تمام مدت عمر به ر )ص(وجود مبارک پیامبکه روایت شده که: روست 

 .(23، ص1، ج1363کلینی، ) «ط ِلِه َقْقَع ِهُكْنباَد ِبِعاْل)ص( اهلِل وُلُسَر َمما َكلَّ»کسی حرف نزد: 

، توانایی ایشان ( 61،ص10،ش1397)احمدی،تفاوت ظرفیت مخاطبان برای تحمل معارف

 ، امری است)ع( ناقال دقیق و جامع سنت واقعه و تفاوت سطح صحابه هر یک از معصومدر انت

 افتهیدارد. بخشی از آنچه در قالب سنت محکیه انتقال  یینمامهمی در میزان این واقع ریکه تأث

نت واقعه س تگریاست معلول نوع نگرش و نوع خواست ناقل است و بنابراین اینکه چه کسی روا

ها و کلمات صرفاً توحیدی اگر تمام خطبه»نویسد: انی میمثالً ابن شعبه حرّ .1است مهم است

ابن )« اندازه حجم این کتاب خواهد شدگستردگی آن به ،امام را که به دست ما رسیده گرد آوریم

العقول نزدیک به دو برابر  حجم کتاب تحف نکهیبا توجه به ا :رونیازا (.61، ص1382شعبه، 

شمار فراوانی از سخنان امام، بیانات توحیدی بوده که اکنون در  شودیاست معلوم م نهج البالغه

 (.28، ص2، ج1390)طباطبایی،  اختیار ما نیست

ان گرایانه، از تاریخ حدیث و سنت محکیه به میزبنابراین باید مبتنی بر یک رویکرد تقلیل

جتماعی، سیاسی و... بر سنت محکیه های اظرفیت آن انتظار داشت و از ابتناء همه اقسام تحلیل

یا اینکه وجود نقل فراوان روایات تفسیری از یک راوی چون ابن عباس، فقط در  .پرهیز کرد

بسا برخی این اتفاق )رساندن سند است؛ چه لیتحلحد و قواره محدود فضای سنت محکیه قابل

ای بر تأمل ن به عباسیان( را قرینهبه هنگام انتقال خالفت از امویا باًیبه ابن عباس در عراق و تقر

                                                           

 شود.مي هر عضوي از جمموعه، سپرده تًارزه نيز اظهارنظرها به سخنگوي جمموعه و نه ضروامرو .1
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، 1394مهاوس، یل) نمایی تفسیر نمایندنسبت به این روایات از جهت تالش برای نوعی بزرگ 

 (.56ص

ای که به گزارشگر احادیث نبوی از رو نوع رابطه راوی و واقعه، اهمیت دارد و توسعهازاین

توان گفت جایگاه مصادر است. میتأمل قابل ،بخشی به مطلق صحابه داده شدهطریق اعتبار

حدیث در مخاطبان، نوع مواجهه مصدر حدیث با مخاطبان خود از طرفی و نوع تلقی مخاطبان 

تحلیل میزان تفسیر در عهد نبوی صرفًا بر اساس تعداد  .1تدریج تکامل پیدا کرداز ایشان، به

، تصور (197-196صص، 4، ج1363نمونه ر.ک. سیوطی، رای ب) رسیده دویست و اندی روایتِ

های تاریخ عصر نبوی ، پررنگ بودن غزوات در کتاب2گیری مذهب امامیهبودن شکل یجیتدر

از  ،هایی از تحلیل بر اساس سنت محکیه تلقی گردد. یا اینکه مثالً برخیتواند نمونهو... می

اساسًا  یا اینکه« مالِحَم»اند و برخی برداشت کرده« نَتِف»روایات منتسب به آخرالزمان، برداشت 

روایات توسط افراد خاصی چون زیدیه نقل شده یا اینکه مثالً روایات تحریف گونهنیبرخی از ا

 نقل شده است.« غلو»نما، بیشتر توسط افراد منتسب به 

 سازیمسأله امکان -3-5
 بودن مقام بیان و استدالل )تطابق(، طبیعی است که تعمیمی هم وجود ندارد. یکیدر صورت 

آورد سازی را به وجود میادعای تطابق مقام بیان و مقام استدالل، محل تأمل است و شائبه مسأله

عنوان نمونه در مورد اصل تواند ناشی از جابجا کردن مقام ادعایی و مقام واقعی باشد. بهو می

صویر ت، مسأله به همین بساطت قابل «ازآن؟قرآن در عصر نبوی جمع شد یا پس»این سؤال که: 

شناسی است. تصویر یک معنای نیست و حداقل نوع تفسیر از واژه جمع، نیازمند یک مسأله

باشد.  یسازتواند چیزی از نوع مسألهصورت ترکیب فصلی، میامروزین از جمع و طرح سؤال به

قبل از پذیرش این سؤال، اولین چیزی که باید حل شود آن است که اساساً ماهیت قرآن تا چه 

                                                           

سأله سازي اين م، در قالب متثيل و حمسوس)ص( عنوان منونه در مورد مسأله امامت، بيشتر تعابري پيامرب رمحتبه .1

ه البته خماطبان بر اساس مهني درک حداقلي ( ک، حديث کساء و ...العلم، سفينه نوح ةاست. )مانند روايايت چون مدين

ها از جايگاه يک مصلح اجتماعي به جايگاهي معصومانه و وحياين، اي که ارتقاء تلقي آننيز توفيق نيافتند؛ به گونه

 .، سرتاسر اثر(1388 امحدي،مؤدب و  مطالعه بيشتر ر.ک.)برای نيازمند بررسي است. 

ي معارف عميقي چون مفهوم امامت در انديشه شيعي، ميان انديشه که امري بر اين اساس بايد در بررسي تارخي .2

 (.67، ص1386امحدي، )نک: قدسي است و مفهوم که امري بشري است تفکيک اجياد کرد. 
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ا مسأله نگارش و کتابت گره خورده است؟ آیا اساسًا مسأله جمع بدون توجه به مسائل حد ب

 است؟ یبررسعنوان یک بحث علمی محض قابلسیاسی و به

بنا بر قاعده تطابق، لزومی ندارد در اثبات وجود نقل حدیث در عصر نبوی به دنبال گزارش

توان برای اثبات کتابت شاره کرده باشد. نمیبه مسأله نقل و وجود آن ا ماًیهایی بگردیم که مستق

ها ناظر به کتابت حدیث و مسأله بودن آن حدیث، ضرورتًا به دنبال دالیلی بود که مقام بیان آن

)تواتر(،  بودن آن جیهایی قابل استناد باشند که مسأله نبودن کتابت و رابسا گزارشباشند؛ بلکه چه

ای که اگر یک مسأله رایج و طبیعی، مقام بیان گزارش گونه. بهها استفاده شوداز فرامقام بیان آن

اصالت گزارش تردید رواداشت. به ،تینوعی باید در انتخاب درست مقام بیان یا درنهابه ،باشد

های مجوزه، نتیجه هرحال اصرار بر اثبات کتابت حدیث بر اساس مقام بیان ادعایی گزارش

تواند اما در فرامقام بیان و بر اساس مقام بیان واقعی، می .ل(معکوس به همراه دارد )قاعده تقاب

 بودن آن نیز باشد. جیمسألگی کتابت و راناظر به بی

  سازیعوامل مسأله -4

« خبر واحد»، تمرکز بر مقام بیان ثیو حدی حوزه علوم قرآن هااستداللغالب خصوصیت 

نما نبودن خبر واحد از واقعیت است. ه تمامسازی را به دنبال دارد که نتیجاست که آسیب مسأله

)مسألگی ادعایی(  «سازیمسأله»، موجب گرفتار آمدن در ورطه «مقام بیان»عدم شناخت صحیح 

تالش  نیترسازی است. مهم، فرآیند مسأله«اثبات مسألگی»بر اصل  دیواقع علت تأکاست. در

مسأله»یابی، در فضای در مسیر مسأله گر در فضای مطالعات تاریخی باید آن باشد کهیک تحلیل

توان مسأله بودن شود مسأله نباشد. نمیعنوان مسأله نمود میبسا آنچه بهگرفتار نیاید؛ چه« سازی

چیزی را تعبدی قبول کرد. در فیلم، کارگردان به دنبال آن است که آنچه را که به ذهن خود مهم 

. در منطق از آن 1سازی( کند)مسأله یینماآید گزینش کند و در جلوی چشم مخاطب بزرگمی

                                                           

 فيلم است. او بايد از کادر و قاب تصوير طوري استفاده یکادربند ،از اصويل که يک کارگردان بايسيت رعايت منايد .1

مانعي به خماطب منتقل شود؛ چراکه دوربني در  چيبدون ه دهدیه اصل رويدادي که درون قاب يا کادر روي ممنايد ک

که قصد دارد ذهن و چشم مشا را به مست خاصي  کندیم ديمثابه چشم خماطب است. در فيلم، کارگردان تأکاينجا به

ال فيلم بر افکار مسلمانان در چهل س نيگذارتررين تأثعنوابه )ص( عنوان منونه، فيلم حممد رسول اهللمعطوف کند. به

 سومکيرا در مکه، در کمتر از  )ص( سال رسالت پيامرب زدهياست. کارگردان فيلم، س یبررسقابل جهتنيگذشته ازا

دهد و البته در هاي نظامي اختصاص ميها و درگرييکند و دوسوم ديگر را به ده سال مدينه و جنگفيلم گزارش مي
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شود. تقطیع نیز موجب مسألگی کاذب و می نمایی یادنمایی و کوچکبا عنوان مغالطه بزرگ 

ساز است؛ اما آیا صفحه حوادث روزنامه صرفاً به دنبال بیان خبرهای مسأله .شودسازی میمسأله

ای تاریخی، ف کرد؟ در اشاره به نمونهتوان بر اساس آن وضعیت جامعه را بحرانی توصیمی

ای اصلی در عصر ائمه و قرون متقدم، مورد بررسی قرار عنوان مسألهرا به« غلو»برخی پدیده 

توان از مسأله بودن پدیده اما تا چه حد می ؛(107-54صص، 1389مدرسی طباطبایی، ) اندداده

ثابت شود که بیشتر روایات جمع قرآن به یک  در این دوره دفاع کرد؟ یا اینکه آیا مثالً اگر« غلو»

 نوع نگاه به این مجموعه روایات نباید مبتنی بر مسألگی تغییر یابد؟ ،گرددراوی خاص برمی

سازی، زمینه خلط سازی است. مسألهمسأله نوعیمسألگی و  پدیدآورانعکاس مقام بیان،  

سی را که برای اثبات رفتن برق کند. گزارش کمقام استدالل واقعی و ادعایی را فراهم می

های واضح دیگری چون تاریکی، و از نشانه کندیتنها به کنتور برق استدالل م ،ساختمان

. اینکه فالنی کاتب حدیث است میدانیگیرد مشکوک مازکارافتادن وسایل برقی و... کمک نمی

چیزی نیست « بودن کاتب»سازی کند و اال تواند حکایت از مسألهصرف یک خبر واحد، میبه

واقعی و ناشی از جهل گوینده تواند غیرکه بتواند صرفاً بر اساس یک خبر اثبات شود. مسألگی می

دهد. تصور کنید فردی زبان انگلیسی رو جهل گوینده، میزان مسألگی را افزایش میباشد. ازاین

یک نوشته فارسی برخورد مسافرت کرده است. اگر تنها به  زبانیسیداند و به یک کشور انگلنمی

شود. نوع توصیف یک مطلع از احوال یک مجموعه با نوع گزارش یک غیرمی برای او مسأله

کند که ای اظهارنظر میدهد که کسی در مورد پدیدهمطلع، متفاوت است. مسألگی زمانی رخ می

طبقه» و« یلیل کمّتح»، «استقراء ناقص»اشراف به موضوع نداشته و اساساً صالحیت آن را ندارد. 

 کند.را فراهم می یسازعواملی است که زمینه مسأله نیتر، از مهم«بندی

 (Imperfect Induction) ناقص استقراء -4-1

گیرد. در قیاس، صورت می« تمثیل»یا « ءاستقرا»، «قیاس»استدالل از سه طریق  یطورکلبه

شود و در تمثیل، ف قیاس پیموده میرسد. در استقراء، مسیری مخالذهن از کلی به جزئی می

شود. استقراء می حکم یک مورد به موردی دیگری که از جهتی با آن همانند است سرایت داده

                                                           

اي به نصوص فراوان امامت يا انذار عشريه اقربني، تعيني وصي، حادثه عظيم غدير خم و سخنرايناين ميان، هيچ اشاره

دنياي امروز ما و ارتباطايت که صرفًا از دريچه فضاي جمازي برقرار  اساسًاکند. الوداع منيةدر حج )ص(هاي مهم پيامرب 

 نيز از اين سنخ است. شودیم
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برخى افراد مجموعه، به  تیاست: استقراء ناقص و تام. در استقراء ناقص، خصوصبر دو گونه 

اد یک مجموعه و اجزاى یک کل شود؛ اما در استقراء تام همه افرمی دیگر افراد تعمیم داده

عمیم این ت ،است« تعمیم»پایه یک استدالل خبری تاریخی،  کهیی. ازآنجاشوندیبررسى و مطالعه م

ر تطبیق ، مبتنی ب«قیاس»تواند بر اساس قواعد هریک از اقسام استدالل صورت گیرد. تعمیم در می

ا هم میر« تمثیل»تاج ذهنی است. ، بر اساس استن«استقراء»قاعده کلی )کبری( بر صغری و در 

های تاریخی غالباً استقرایی است و استداللتوان نوعی تعمیم زمانی دانست؛ اما باید گفت که 

های تاریخ حدیثی، استدالل این گرفته در آن، تبیین نشده است.شکل ضوابط خاصی برای تعمیمِ

ستقرایی، مشهود است آن است که خبر های ااند. آنچه در تحلیل استداللغالبًا استقرایی ناقص

پدیده منع تدوین حدیث  ،عنوان نمونههای تاریخی قرار گرفته است. بهاستداللواحد، محور همه 

مبتنی بر استداللی استقرایی است. تصویر این  جهتنیبا نظر به تعمیم ادعایی در مورد آن، ازا

ن توجه به مقام بیان خاص هر یک از واقع محصول استدالل استقرائی ناقص و بدوپدیده، در

را با استناد به ها آن تواند مقام بیان مقیدِها نیز نمیمورد نظر است. تعدد این گزارش یهاگزارش

 جبران کند. الفاظ گزارش، اطالق

اند را صرفًا مورد تعمیم قرار گرفته ،هایی که بدون دلیلتوان تمام گزارشصورت کلی نمیبه

بیان ادعایی، در قالب استقراء ناقص قرار داد و به نتایج دلخواه رسید. وجود بر اساس مقام 

، «های ناهیهگزارش»های ناظر به عدم کتابت اعم از در استناد به گزارش« استقراء ناقصمغالطه »

ها در کنار توان گفت کنار هم چیدن گزارششود. میاحساس می« جعل حدیث»یا « منع تدوین»

ای نخواهد تنها نتیجهها، نهت مقام استدالل، بدون توجه به سطح مسألگی مشترک آنهم برای اثبا

ها از سازی بگنجد. خبر واحد بودن این گزارشتواند در مقوله مسألهها میداد بلکه تمرکز بر آن

دو جهت اهمیت دارد. اول از جهت مفهوم تاریخی خبر واحد )نه صرفاً مفهوم فقهی آن( و دوم 

صورت  نیبه ا ؛صورت نقل از سوم شخص مفرد غائب استر اینکه این اخبار غالباً بهبه خاط

ها، گزارش ناظر به ای از این گزارشدر نمونه« فالنی گفت که حدیث نوشته بشود یا نشود.»که: 

ی است که در سطح (285، ص15ج تا،، بیمتقی) تعجب عایشه از سوزاندن احادیث توسط پدر

 بودن نقل حدیث دارد. جیا، داللت بر ردیگر

و  (35، ص1389پاکتچی، ) های تاریخی انعکاسی نداردپدیده منع تدوین حدیث، در کتاب

برای اطالع از مشروح این ) در سایر منابع نیز در قالب چند خبر واحد انعکاس پیدا کرده است

به  واقع چطور ممکن است مسأله مربوطدر (.58-57صص، 1388ها ر.ک. معارف، گزارش

است )حدیث( تنها در  کردهیتوجهی از فضای آن دوران را اشغال مموضوعی که بخش قابل
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اهمیت مانند با یاچگونه ممکن است مسأله ؟!های اخبار آحاد منعکس شده باشدقالب گزارش 

 اناً یبر گزارش چند فرد خاص و اح هیدر مورد کتابت حدیث صرفاً با تک )ص( دیدگاه پیامبر

 فضای جامعه نداشته باشد؟!در ش پررنگ اجتماعی، ثابت شود و انعکاس دیگری بدون یک نق

است. اگر واقعاً مسأله به این های عدم انعکاس آن، امکان نقل خود همین روایات مانعه از نمونه

پررنگی است که عنوان شده است حتمًا باید انتظار داشته باشیم که یک جریان فکری خاصی 

 ارج، شعوبیه، مثالً با نام کتابیه به دنبال آن ایجاد شده باشد.شبیه اهل حدیث، خو

های مهمی، غالباً بر پایه خبر واحد و آنهای مورد استناد در مورد چنین پدیدهنقل گزارش 

شود و بیش از های شخصی تلقی میصورت نقل گفتاری یک پدیده عملی، نوعی گزارشهم به

ها را به سطحی ساده و مبتنی استداللسازد؛ ضمن اینکه ر میسازی را متبادشائبه مسأله زیهر چ

که برداشت نظر از اینصرف ،های ناهیهدهد. اثبات نهی بر اساس گزارشبر خبر واحد تنزل می

سازی است. از جهت وجود راویان محدود، نشان نوعی مسأله ،ها صحیح نیستگونه از آناطالق

ها کمتر در این گزارش رگذاریهای تأثد که حضور شخصیتشوسازی وقتی تقویت میاین مسأله

است. اتفاقاً انعکاس یک واقعه مهم )منع تدوین حدیث( تنها از زبان یک یا دو راوی خاص 

 اناً یو اح (142-136صص، 1418)کورانی، بن ثابت دیمانند ابوسعید خدری، ابوهریره و ز

طور که اثبات همان .کند )قاعده تقابل(فراهم می الحال، بیشتر زمینه تردید در وثاقت خبر رامعلوم

ی دو در یک« مفسر»یا « محدث»مفسر یا محدث بودن یک شخص با استناد به توصیف وی به 

ناقض غرض باشد. چنانچه ادعای یک شخص، مبنی بر  ی دیگر،گزارش، ممکن است در سطح

تواند مصداق احد، میرف استناد به گزارش وصِتلمذ و شاگردی نزد یک شخصیت علمی، به

های متنوعی از روابط استاد به گزارش دیسازی باشد؛ چراکه چنین ادعایی، حداقل باید مؤمسأله

، دلیلی بر مسأله بودن منع و «منع کتابت»های توان گفت گزارشو شاگردی باشد. درمجموع می

ها ن آنبود فیضعمسأله نبودن کتابت است. چه صحت این روایات را بپذیریم و چه قائل به 

ها در حدی اند( اساساً این گزارشحل ارائه دادهکه برخی بر همین اساس، راهباشیم )آنچنان

 استدالل تاریخی را به وجود آورند چون اخباری آحادند. یریگنیستند که بخواهند بنای شکل

 (Quantitative Analysis) كمّی تحلیل -4-2

ی در حدی است های کمّشدن تحلیله از محکیه، پررنگیکی از نتایج عدم تفکیک سنت واقع

گیرند. ای )نه تاریخی( قرار میهای توسعهشوند و پایه تحلیلکه اعداد و ارقام، دارای مفهوم می
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مفهوم داشتن عدد در سنت محکیه نسبت  یمفهوم داشتن عدد در سنت واقعه، ضرورتاً به معنا

نما نبودن حکایت نسبت به عالم واقع مبتنی بر ماهیت تمامای نیست. این مسأله، به داللت توسعه

رو ارزشنما بودن( است. ازاینواقع یجابودن عدد و رقم )به «سازمسأله»و در معرض آسیب 

بودن روایات در مورد  ادیسازی است و نباید بین کم و زی، بستری برای مسألههای کمّگذاری

 ورتاً یک ارتباط مستقیم برقرار کرد.یک موضوع خاص و اهمیت آن موضوع، ضر

ای در سنت های توسعهها، ضرورتاً قابلیت تفسیر داللتابعاد کمّی احادیث ازجمله تعداد آن

احتیاط  ای، باهای توسعههای تاریخی به داللتواقعه را ندارد و باید از تسری لوازم کمّی تحلیل

است. در این رویکرد،  یگری، نوعی اخباریبیشتری برخورد کرد. تحلیل بر اساس رویکرد کمّ

تکرار نوعی تعلیل است. یکی از مسائل مورد بحث در تاریخ تفسیر، بررسی میزان تفسیر در 

ه است؟ تفسیر شد )ص( عصر نبوی است؛ به این معنی که چه حجمی از آیات قرآن توسط پیامبر

 از کتاب در آخرین بحثوی  .سیوطى شاید برای اولین بار این سؤال را مطرح کرده است

اید کند؛ اما اساساً بحدود دویست و پنجاه روایت صحیح و غیرصحیح از ایشان نقل مى «االتقان»

؛ هاستفرضشیپرسید آیا طرح این سؤال درست است؟ الزمه پذیرش این سؤال، قبول برخی پ

 )ص( ز پیامبرچون روایات تفسیری آن ا دندیفهمیازجمله آنکه بسیاری از مردم آیات را نم

از نگاه سیوطی، یک اصطالح خاص مبتنی بر روایات تفسیری « تفسیر»صادر نشده است! درواقع 

است و نگاه مبتنی بر خبر واحد بر تحلیل میراث نبوی سایه افکنده است. میز کار سیوطی تنها 

روایت  250است. وی تفسیر آیات را در همان  دهیروایات آحاد تفسیری است که به دست او رس

چه مقدار از آیات  )ص( که پیامبر شودی. به همین خاطر این سؤال برای وی مطرح مندیبیم

توجه بوده است تفسیر قرآن را تفسیر کرده است. درواقع آن بخش مهمی که سیوطی به آن بی

 ص() است که ضرورتاً در قالب اخبار آحاد منتقل نشده است. رفتار پیامبر )ص( عملی پیامبر

یبر اساس آیات عمل م )ص( پیامبر شدیر عملی قرآن بود. زمانی که آیات قرآن نازل متفسی

. از کردندیچقدر آیات قرآن در جامعه عملی شده ارزیابی م نکهیو صحابه را نسبت به ا کردند

ق )اخال( 89، ص1ج، 1369رام، و) «اْلُقْرآن ُخُلُقُه )ص( َكاَن َرُسوُل اللَِّه» حدیثهمین رو مثالً 

: )قلم ﴾ميٍق َعِظُخُل یَو ِإنََّك َلَعَل﴿قرآن مجسم بود(؛ بهترین تفسیر برای آیه شریفه  )ص( پیغمبر

تواند کند نیز میها استناد میتوجه آنکه همان تعداد روایتی که سیوطی به آن( است. قابل4/ 68

 ینکه سبک غالب ایندر فرامقام بیان، معنای دیگری داشته باشد. ازجمله اینکه با توجه به ا

ت بی غیر از روایاقال درـ این روایات اتفاقاً به این معناست که کل قرآن  ،روایات، سؤالی است

 شد.ها نیز روشن میجز برخی آیات که با پرسش صحابه، آن ،تفسیر شده بود ـمورد نظر
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حیح مسلم عنوان نمونه روایات صهای رایج در منابع حدیثی است. بهتکرار، یکی از پدیده 

گردد یا اینکه مثالً بر چهار هزار روایت میحدیث است که با حذف مکررات، بالغ 7275شامل 

یک حدیث  کهیطورسنن نسائی در بین صحاح سته، به کثرت تکرار احادیث معروف است به

تعداد  (.123، 44صص، 1377چی، مدیر شانه) بار تکرار کرده است )حدیث نیت( را شانزده

یک موضوع در جوامع حدیثی مخصوصاً متقدم، بر اساس آنچه در مورد ساختار نقل  روایات

کارکرد خاصی داشته است. آنچه مهم است آنکه این تکرار، ضرورتًا حاوی  ،روایی گفته شد

 .مفهوم تواتر نیست )مغالطه تالزم تکرار و تواتر(

 ز مغالطه تحلیل کمّی ونما، از سوی قائالن به تحریف، مصداق بروتحلیل روایات تحریف

ایجاد تالزم بین تواتر و تکرار است. برداشت ناقص ناشی از مقایسه دوران کم حکومت ائمه با 

 یهای ائمه و ادعای اصلی نبودن حکومت از نگاه ایشان نیز نتیجه مغالطه تحلیل کمّسایر دوران

آسودگی از ناحیه آن به دلای از تاریخ حدیث به دوره رکود و تعلیل چنانچه انتساب دوره ؛است

غالبًا مبتنی بر نوعی تحلیل کمّی و بدون توجه به تفاوت ساختار صورت گرفته  ،جمع احادیث

 است.

 (Heading) گذاریعنوان -4-3

فرض ذهنی در مخاطب و ایجاد مانع بندی، موجب ایجاد پیشگذاری انتزاعی و طبقهعنوان

توان متون قدیمی را دارای مزیت نسبت به می جهتنیدر واگذاری نتیجه به خواننده است. ازا

 جهتنی، ازاشدهفیهای تعربندیها بر طبقههای معاصر دانست. ابتناء این پژوهشپژوهش

 ها تا چه حد معتبر باشند.بندیتأمل است که معلوم نیست این طبقهقابل

مورد نقدهای  ،وان بحثعن ینوعاند اما بهبسا موضوعات تاریخ حدیثی که اشتهار یافتهچه

نه عنوان نمومجالی برای بقای اصل موضوع باقی نگذاشته است. به کهیطورجدی واقع شده به

، عنوانی است که گویا به یکی از «عبدالعزیز بن تدوین رسمی حدیث در عهد عمر»عنوان 

ن عنوان دار شدن ایمشهورات تاریخ حدیث تبدیل شده است. این در حالی است که مسیر نشان

 -ریخیو حتی نه ضرورتاً تا- صرفاً بر اساس استناد به یک گزارش مطرح در برخی منابع حدیثی

است که حکایت از امر خلیفه اموی به حاکم مدینه در کتابت حدیث نبوی دارد. این جمله 

نمایی شده است که گویا اتفاقی عظیم رخ داده آنچنان در برخی محافل تاریخ حدیثی، درشت

گونه بزرگ است چرا نشانی از این اما نیک جای این سؤال است که اگر این اتفاق این است!
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عظمت در زمان صدور خود این گزارش نیست؟ اساساً تاریخ دقیق این گزارش چیست؟ آیا 

مأمور، اساساً به این امر، جامه عمل پوشانید که آنگاه با قطعیت ادعا شود که با صدور این فرمان، 

چرا آثاری از این ادعا در سطح جامعه مشاهده نمی ؟!ارش صدساله درهم شکستممنوعیت نگ

موربه است؟ چرا نام بانیان این أرف صدور امر از سوی خلیفه به معنای تحقق مشود؟ آیا صِ 

حرکت، در بین محدثان مشهور این سده و حتی در ضمن اولین مدونان حدیث به چشم نمی

خ نمایی، مقطعی از تاریستناد به همین یک گزارش، با نوعی بزرگتوان صرفاً با اد؟ آیا میخورَ

 حدیث را در حد یک نقطه عطف باال برد؟!

 در تاریخ تفسیر عمدتاً بر اساس چند گزارش« توقیفی بودن تفسیر»ای دیگر، عنوان در نمونه

امان س از برخی از خلفا شکل گرفته است که اساساً معلوم نیست فرآیند استدالل به چه صورت

ها بدون تأمل و صرفاً با استقرار یک ظهور بدوی، مبنای درواقع مقام بیان این گزارش ؟است افتهی

نظر از این مسأله، گیری عنوان مزبور گردیده است. این در حالی است که صرفاستدالل و شکل

عقلی مذمت  ها متصور است که در راستای قاعدهدر تبیین مقام بیان این گزارش یتریاحتمال قو

ها در فضای تاریخ حدیث، قول بغیر علم است. حال سخن این است که چرا باید نمونه این عنوان

 ها برآییم؟!درصدد نقد و یا اساساً انکار آن اناًیگونه نهادینه شود که آنگاه احاین

 گیرینتیجه

« بر واحدخ»، تمرکز بر مقام بیان حوزه علوم قرآن و حدیثهای استداللغالب خصوصیت 

نما نبودن خبر واحد از واقعیت است. تمام ةسازی را به دنبال دارد که نتیجاست که آسیب مسأله

)مسألگی ادعایی(  «سازیمسأله»، موجب گرفتار آمدن در ورطه «مقام بیان»عدم شناخت صحیح 

تالش  نیترسازی است. مهم، فرآیند مسأله«اثبات مسألگی»بر اصل  دیواقع علت تأکاست. در

مسأله»یابی، در فضای گر در فضای مطالعات تاریخی باید آن باشد که در مسیر مسألهیک تحلیل

، «استقراء ناقص» شود مسأله نباشد.عنوان مسأله نمود میبسا آنچه بهگرفتار نیاید؛ چه« سازی

 کند.هم میرا فرا یسازعواملی است که زمینه مسأله نیتر، از مهم«بندیطبقه»و « تحلیل کمی»

نما نبودن تمام»توان تقریر کرد. برای ضعف استدالل تاریخی در سطح مسألگی، دالیل چندی می

امکان »و « بودن تلقی مخاطب ینسب»، «ای حصول معرفتشبکه معادله»، «التقاط»، «خبر واحد

 .، نمونه این تقریرهاست«سازیمسأله
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