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Abstract
Text- audience relation and the impact of the former on the latter, especially in
the context of religious texts, is a significant subject from communication
science viewpoint. In the Islamic religious literature the religious proposition
or "hadith", and with some degree of toleration a single-source narration
(khabar-e vahid), have been recognized as a discourse unit. But what is the
position and function of a religious proposition in producing religious
knowledge? This function has probably been dominated by the jurisprudential
system and has been spoken about in terms of "authoritativeness". But this
function and position are to be analyzed in relation to the production or
transmission of knowledge. On the one hand, in proportion to the application
of a religious proposition throughout history, the volume of knowledge based
thereon increases. On the other hand, it is not logical to establish a direct
relationship between religious knowledge and a religious proposition.
Basically, with emphasis on non-jurisprudential areas, none of the teachings
that we consider to be in the form of single-source narration could be accepted
in a vacuum regardless of civilization-based knowledge. In the approach to
analyzing the Shi'a hadith heritage, it should also be said that a quantitative
look at the hadiths based on the direct relation between the religious
propositions and knowledge is not an effective model in analyzing the sociopolitical status of the Infallibles.
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چكيده

رابطه متن و میاطب و تأثيرگذاری متن در میاطب -بهویژه -در فضای متدو دیندی موضدوع
قابل توجهی ا اویه علم ارتباطات است .در ادبيات دینی اسالمی ،گ اره دینی یا «حدیث»  -و
با قدری مسامحه« -خبرواحد» ،به عنوا یك واحد کالم ،شدناخته شدده اسدت .امدا جایگداه و
کارکرد یك گ اره دینی در توليد یك معرفت دینی چگونه اسدت ایدن کدارکرد ،احياندا تحدت
سيطره دستگاه فقهی قرار گرفته است و با تعابيری چو «حجيت» ،ا ن سین رفته است .امدا
این کارکرد و جایگاه ،نسبت به توليد یا انتقال معرفت ،قابل واکاوی است .ا یك سو ،به مي ا
کاربرد یك گ اره دینی در طول تاریخ ،حجم معارف مبتنی بر ن ني اف ایب مییابدد .ا سدوی
دیگر ،ایجاد ارتباط مستقيم بين معرفت دینی و یك گ اره دینی ،منطقی نيست .اساسا  -با تأکيد
بر حو های اير فقهی -هيچ یك ا معارفی که ما در قالب خبرواحد ،تلقی میکنيم ،در فضدای
خال و بدو توجه به معارف تمدنی ،مورد قبول واقع نمیشدود .در رهيدافتی نداظر بده تحليدل
ميراث حدیثی شيعه ني باید گفت که نگاه کمی به احادیث و مبتنی بدر ارتبداط مسدتقيم گد اره
دینی و معرفت ،الگوی کارنمدی در تحليل جایگاه اجتماعی سياسی معصوم به شمار نمیرود.
واژگان كليدی :ارتباطات ،گ اره دینی ،خبرواحد ،معرفت.
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مقدمه

مقدمه را در سه قسمت :تبيين مسئله ،رویکرد و روش تحقيق ،پيشينه پژوهب و تفاوت
ن با نثار مشابه بررسی میکنيم.
.9تبيين مسئله

یکی ا مقولههای مهم در علم ارتباطات ،تحليل مکاني م اثرگذاری متن روی میاطب
است .به طور مشیص در مورد متو دینی ا این جهت که این متو  ،مبنایی برای
کسب معرفت دینی شمرده میشوند؛ این مسئله اهميت دوچندا دارد .به عنوا نمونه
مشاهده نصب این حدیث مشهور نبوی که «خيرالناس أنفعهم للناس» ،روی دیوار
بيمارستانی در یك کشور اربی ،یا نگارش این حدیث روی قبر ماری شيمل در بن
نلما که «الناس نيام فأذا ماتوا انتبهوا» و یا حتی ثبت این شعر سعدی که «بنیندم
اعضای یکدیگرند؛ که در  »...در سر در سا ما ملل و مواردی ا این دست ،توليدکننده
این سنال است که اساسا جایگاه یك گ اره دینی انتقال معارف چگونه است رابطه
توليد معرفت ا یك گ اره دینی و ن گ اره چيست به تعبير دقيقتر چه فرنیندی در
مسير توليد معرفت ا یك گ اره دینی طی میشود .نشنایی علمی با گ اره دینی در
ادبيات اسالمی معموال با اصطالح حدیث و خبرواحد شروع میشود .در این مقاله
خواهيم کوشيد در ابتدا خبرواحد را ا این منظر و تأثری که ا ناحيه دستگاه فقهی پيدا
کرده بررسی کنيم و در مرحله بعد ،جایگاه یك جمله را در انتقال معارف تمدنی در
فراتر ا یك دستگاه فقهی نشا دهيم.
مبنای مواجهه با متن در این مقاله ن است که اساسا متن ،یك پدیده اجتماعی و
مانند انسا یك موجود اجتماعی است .متن بسا یك موجود نده ،متولد میشود؛
رشد می کند و دارای حيات است .با محيط اطراف خود تعامل دارد؛ دچار قوت و
ضعف میشود و محيط اطراف خود را تعریف میکند .حتی خوانبِ خوانشگر متن ني
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میتواند متن را رشد دهد .نگاه به متن به مثابه یك موجود اجتماعی ،قطعا سطح
با شناسی متن را ارتقا خواهد بیشيد .این مسئله میصوصا در مورد متو تارییی
دینی و ا جمله متو اسالمی مانند قرن و حدیث با توجه به نقب محوری ن ها در
تاریخ تمد اسالمی ،اهميتی مضاعف خواهد داشت .ا نگاه نیندهپژوهی میتوا به
فراگير شد چنين رویکردی به متن در نیندهای نه چندا دور اميد داشت.
با درک اجمالی ا مفهوم متن و فرامتن ،باید گفت که فرامتنها ،بيشتر ا متنها
نيا مند تحليلاند .حتی تحليل متن ني وابسته به تحليل صحيح فرامتن است .در تبيين
عرفی تفاوت متن و فرامتن ،میتوا به این مثال استناد کرد که وقتی ا کسی که خود را
به ناشنوایی ده ،پرسيده میشود که نیا میشنوی و او در پاسخ میگوید :نه؛ تحليل
متن ،ا این پاسخ به ناشنوایی میرسد ولی تحليل فرامتن ،به شنوایی .خيلی وقتها در
یك گفتگو بين دو نفر ،مهمتر ا متن مورد تعامل ،نوع انعکاس متن در طرفين است.
چنانچه در بسياری ا موارد ،متن را هردو طرف میدانند؛ اما نوع تعامل ن ها مبتنی بر
ندانستن است .یا این که کسی ،چي ی را میگوید تا واکنب ن را ببيند یا چي ی را
مطرح میکند تا خود را در پرتو متن به گونهای خاص معرفی کند .حتی در برخی ا
موارد ،متن کامال به حاشيه میرود و فرامتن موضوعيت مییابد .تقيه یکی ا موارد بار
این نوع حاشيه نشينی متن است .تحليل اجتماعی متن ،در پرتو همين نگاه به متن،
اویهای جدید و مهمی محسوب می گردد .با این نگاه انعکاسی به حدیث ،ال م است تا
تمامی روایات تفسيری ،فقهی و  ...مبتنی بر تحليل انعکاسی ،مورد بررسی واقع شوند.
بیشی ا این تأکيد ،ناظر به نوع هویت تعاملی ما با محيط اجتماعی پيرامونی است.
بسياری ا رفتارهای اجتماعی ما خواسته یا ناخواسته ،متأثر ا این تحليل انعکاسی
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است .بر این اساس باید گفت در تحليل یك متن ،مهمتر ا اینکه متن ،برگرفته ا کدام
منبع متقدم است؛ ن است که متأخرا چقدر به ن استناد کردهاند .چنانچه در فقه ني ،
در مواردی عمل فقهاء ،جبرا کننده ضعف سند است .در واقع استناد به روایت در
مسائل تفسيری و کالمی ،مانند عمل فقها به روایت در فقه است.
.9-9روش پژوهش

سنخ پژوهب حاضر ،ا نوع روشپژوهی است .روش تحليل تارییی مورد نظر در این
مقاله ،میتواند به مثابه بیشی ا مباحث روشهای تحقيق در دینپژوهی محسوب
شود؛ چنانچه ا سویی دیگر ني در مره مباحث فلسفه علم ،منطق و داللتپژوهی قرار
گيرد .اما به هر تقدیر ا سنخ معرفتهای درجه دو است .مبنای روشی این
روشپژوهی ني نوعی نگرش به گ ارههای تارییی نه صرفا به عنوا یك متن یا
گ ارش بلکه به عنوا یك پدیده اجتماعی و یك موجود دارای حيات اجتماعی است.
باید بپذیریم که گ اره تارییی ،دارای حيات تارییی اجتماعی است و افت و خي و
اوج و فرود ن می تواند در قالب یك نمودار درجه دو و سه ،ترسيم شود .ا این جهت
رویکرد اتیاذ شده در این مقاله ظرفيت ن را دارد که بتواند رویکرد نوینی در مطالعات
جامعهشناسی تارییی با محوریت متن ني ارائه کند .نتيجه این روشپژوهی خود
موجب توليد روشی نو در حو ه علم تاریخ و تحليل گ ارههای دینی ا جمله
گ ارههای تارییی است .مقاله حاضر و موضوع تحليل گ ارشهای وقایع تارییی،
نمونهای برای تبيين فرضيه مورد توجه این مقاله است .اما بیشك مقاله ،به این موضوع
خاص و حتی به حو ه کلی تاریخ محدود نیواهد شد .اما نتيجه روشن این رویکرد در

1

رانندگی را تصور کنيد که بیب مهمی ا تصميم راننده در رانندگی و کنترل وسيلهاش ،به نوع حرکت خودروها

و عابرا اطراف وی بستگی دارد یا ثابت ماند وسایل در یك محل در مدت ما طوالنی ،به عدم رفت و نمد
افراد در ن جا تفسير میشود و ...
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تاریخ ن است که اگر با شناسی تارییی ا نگاه برخی ،فن کشتی کرد با متن تفسير
شده است؛ اما ا نگاه این مقاله ،با شناسی تارییی ا سنخ هنر است .هنر و مهارت
مواجهه با متن؛ شاید مهارت حفاری برای کشف و استحصال عتيقهها و دفينههای
تارییی ،بتواند تشبيه رسایی برای این نوع ا هنر باشد.
هما گونه که انداختن یك سنگ در چاه نب ،به تشیيص ما ا عمق چاه و مي ا
نب ن کمك میکند؛ در کنار رویکرد االب ،میتوا به وجهی ا گ ارش تارییی
توجه کرد که ناشی ا انعکاس ن در فضای بيرونی است .محدوده داللتهای فرامقام
بيانی ،فضایی را بهنام «فضای انعکاسی» ایجاد میکند و ا تحليلی که در این فضا
صورت میگيرد با عنوا تحليل انعکاسی( )Reflection-based Analysisیاد میکنيم.
فضای انعکاسی ،ن مجموعه ا داللتهای کالم است که در ارتباط با انعکاس کالم در
1

خارج و در نتيجه تحليل فرامقام بيا خبر در طول ما  ،مفهوم مییابد .در اهميت نوع
انعکاس متن در ذهن میاطب ا این تشبيه استفاده میکنيم که «رانندهای را تصور کنيد
که هنگام رانندگی ،مراقب است تا با عابر برخورد نکند .ن چه موجب اطمينا راننده
برای عبور و عدم برخورد با عابر میشود؛ نگاه عابر است« ».نگاه عابر» ،در واقع
انعکاسی ا تصادم یا عدم تصادم اتومبيل با عابر و مالکی برای حرکت راننده است .به
هما اندا ه که خود متن و مينه ن  ،در فهم تأثير دارد؛ نوع انعکاس متن در فضای
صدور و نقل(شيوع) و نوع واکنب میاطب بهن ني میتواند در فهم متن نقب ایفا
کند.
همه حرف کسانی که در مورد فضای صدور و قرائن و اسباب صدور و ن ول
صحبت می کنند؛ ناظر به شناخت فضا و تأثير ن در شناخت متن است اما ما در تحليل
انعکاسی ،برعکس عمل میکنيم و به این توجه میکنيم که یك گ ارش میتواند محيط
اطراف و قرائن اطراف خود را روشن کند .تأثيرگذاری مصلحانی چو امام خمينی(ره)
 1بررسی تارییی در مانی( )Diachronicدر مقابل بررسی هم مانی()Cynchronic
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و گاندی بر جامعه ،ا جهت اصرار ن ها بر انتقال و القای برنیند متو دینی -نه
ضرورتاً یکا یکا جمالت دینی -به جامعه است .ا سویی دیگر ،کارکرد یك گ اره
دینی و حجم معارف مبتنی بر ن  ،به مي ا کاربرد ن در طول تاریخ ،اف ایب مییابد .ا
این رو مثال گ ارهای مانند «بسم اهلل الرحمن الرحيم» یا «قل انما أعظکم بواحده» یا
«النظافه من االیما » یا «ا اهلل یامر باالعدل و االحسا » ،در بسامد باالیی نسبت به سایر
گ ارهها قرار دارند .درواقع ما در مانی با اینگونه متنها ،روبرو میشویم که متن
حداکثر تعامل خود را در ارتباط با میاطب انجام داده است .اساسا نوع رابطهای که متن
با میاطب ایجاد میکند؛ چه در ما توليد متن و چه در ما تفسير ن اهميت بس ایی
در فهم متن دارد .متن بسا یك موجود نده ،دارای کنب با محيط اطراف خود است.
.9-1پيشينه پژوهش

توجه به داللت های فرامتن در کنار توجه به هرمنوتيك و فهم معنای متن ،یکی ا
حو ههای مهم با شناسی است .هرمنوتيك کالسيك اشالیرماخر(،)Schleiermacher
نشانهشناسی سوسور( ،)Ferdinand de Saussureهرمنوتيك اميليو بتی ( Emilio
 ،)Bettiهرمنوتيك فلسفی هایدگر( )Martin Heideggerو گادامر( Hans-Georg

)Gadamer

و

نظریه

منلفمحور

اریك

هرش)Hirsch

،)Eric

نظریه

دریافت( )Reception theoryهانس روبرت جاس( ،)Hans Robert Jaußهرمنوتيك

ادبی پل ریکوور( )Paul Ricoeurو با

نمایی( )Representationاستوارت هال( Stuart

 )Hallو یا با شناسی تارییی پولوک( ،)Sheldon Pollockرا میتوا نمونههایی برای
ورود به بحث با شناسی متن دانست .ن چه که در این مقاله مطرح میشود؛ اویهای
بدیع و خاص ا

با شناسی متن و مبتنی بر تحليل انعکاس متن در فضای صدور و

نقل است .تأکيد بر این اویه خاص ،برای دود یك سوءتفاهم اوليه برای میاطب
است .چهن که میاطب این نوع مباحث ،ذاتاً و به دنبال پيب مينههایی که ا االب
مباحث هرمنوتيكدانا و با شناسا و حتی پژوهشگرا سنتی پيدا کرده است؛ در این
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انتظار است که ما در این مقاله ا ل وم واکاوی قرائن صدور به عنوا پيبشرط فهم
معنای متن و ا قاعدهای در این فضا سین گویيم .حال ن که ما در این مقاله درصدد
تبيين چنين مقامی ني ستيم .ا نگاه این مقاله ،ن چه در تحليل متن اهميت ویژه یافته
است؛ انعکاس ن در فضای صدور و حتی انعکاس ن در فضای نقل است .ا این
1

جهت اویهای کامال متفاوت با پيشينه مورد اشاره دارد .نظریه مسئلگی مطرح در این
مقاله ،ا این جهت دیدگاهی ممتا به شمار مینید .توجه و رویکرد خاص و موردی
این مقاله یعنی «ارتباطات» ني باید به این پيشينه اف وده شود .ضرورت توجه به مقوله
روش اگر در حو ههای علوم الهياتی مورد توجه باشد؛ اما با تأکيد بيشتری باید ا این
ضرورت ا جهت ارتباط ن با دانب ارتباطات سین گفت.
.1ارزش خبرواحد

مسئله حجيّت که معموال با الصاق به عنوا خبر (به صورت خبرواحد) در علم اصول
فقه ا ن یاد می شود؛ ا جمله مباحث بسيار پرسابقه علم اصول است که نقطه چالشی
ن به قر چهارم و میالفت امثال سيد مرتضی ،ابنادریس و قاضی ابنبراج ،با این
حجيت است؛ اگرچه در تقریر و تبيين نوع این میالفت ني  ،دقتی عالمانه ال م
است(مظفر،1313 ،ج ،2ص .)33.کاربرد حجيت در فقه ،البته به خبرواحد محدود
نمیشود و میتوا به گونه ای ن را توسعه داد که عمال حجيت ،تمام هویت و ارض
فقه را دربرگيرد؛ بهطوری که کمتر عنوا فقهی را میتوا یافت که اصطالح حجيت،
در کنار ن قرار نگيرد .امکا سنجی تسری حجيت ا فقه به ايرفقه را میتوا یکی ا
فضاهای فراروی اصطالح حجيت به خصوص در ميا افواه عالما معاصر دانست .در

1

نظریه مسئلگی ،برای نیستين بار توسط نگارنده این مقاله ،در پيب اجالسيه کرسیهای نظریهپردا ی هيئت

حمایت ا کرسیهای نظریه پردا ی شورای عالی انقالب فرهنگی در دانشگاه تهرا در تاریخ  01/12/11برگ ار
گردید.
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کنار تقریر فقهایی چو نخوند خراسانی ،محقق نائينی ،محقق خویی ،نیت اهلل معرفت
ا این بحث ،میتوا ا تبيين فصل الیطاب گونه عالمه طباطبایی در تفسير شریف
المي ا یاد کرد که به تمای ماهوی مفهوم حجيت در فقه و اير فقه پرداخته است .ن
چه این مقاله به دنبال این نظریه عالمه است؛ فراتر برد ادعا به این صورت است که
اساسا تفوه به حجيت تنها در فضای فقهی معنادار است و بنابراین در اير فقه -بهویژه
تفسير قرن کریم -سین گفتن ا حجيت ،امری بیمعناست و کاربست حجيت در این
حو هها عمال ما به ا اء خارجی ندارد.
بنابراین ار شگذاری روایت بهصورت سلبی و ایجابی (در قالب «حجيت») و منوط
کرد نتيجه به این ار شیابی ،رویکردی فقهی و رایج در مواجهه با حدیث است .در
تبيين این مسئله« ،شبکه معادلهای حصول معرفت» و «تمای کارکرد خبرواحد در فقه و
ايرفقه» را مرور میکنيم.
.1-9شبكه معادلهای حصول معرفت

اما واقعيت ن است که نظام حصول معرفت ،نظامی شبکهای است که ا طریق یك
1

دستگاه معادله ،قابل دسترسی است .در این دستگاه معادله ،هریك ا متغيرها بسته به
مي ا درجه تأثير ،سهمی در نتيجه معادله بهعهده دارند( .چه ن که مثال در یك معادله
جبری ،یك متغير میتواند توا به خود بگيرد و یا یك متغير میتواند در میرج کسر

1

امرو ه و در فضای مجا ی ني شیصيتها ،خود ،خودشا را میسا ند و کمتر ،مجالی برای قضاوت دیگرا

باقی میگذارند .این در حالی است که در گذشته ،شیصيت افراد ،ساخته و پرداخته ذهن اطرافيا بود که بر
اساس برنیند رفتارهای فرد ،اقدام به قضاوت میکردند؛ اما اینك خود فرد است که با شیصيتی خودساخته به
ذهن میاطب می نید .مثال کافی است عکسی ا خود و فالنی را به اشتراک بگذارد یا جملهای ا کسی را نقل قول
کند یا ...تا دیگرا

مثال بدانند که او هما شیصيتی را دارد که وانمود میکند .افراد در این فضا همواره و به

اقتضای شرایط ،در حال ساختن و نرایب چهره شیصيتی جدیدی ا خود هستند.
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1

1

قرار گيرد ) .اما ن چه مهم است ن است که هيچ متغيری بهدنبال یك ار شگذاری
سلبی و ایجابی ،ا حضور در معادله حذف نمیشود .معرفت ،پدیدهای تك ضلعی
نيست .نتيجه نقد متن روایت و سا گاری یا تنافی ن با قواعد عقلی ،نقلی و قرن
کریم ،به اثبات جعلیبود یا نبود روایت میانجامد؛ نه اینکه یك روایت بهصورت
مستقل و در فرنیندی ايرمعادله ای ،به حصول معرفت منجر گردد و این کار تنها برای
کسی ميسر است که با حدیث خوگرفته باشد و با این شبکه معنایی نشنا باشد.
حدیث بهمفهوم خبر واحد ،شرط ال م و مقدمهای برای رسيد به معرفت است اما
معرفتی که بر پایه خبر واحد استوار شده باشد؛ حتی اگر ن خبر صحيح باشد؛ راه
استواری برای تحصيل معرفت نيست .ا این جهت اثبات حدیثبود یك گ ارش ،تنها
اطمينا سا ا جهت نمادهشد منبع معرفت است؛ چراکه فهم بر اساس خبر واحد
ایجاد نمی شود .عالمه طباطبایی(ره) ني بر اساس همين مبنا و بر اساس این نگاه به
روایات در تفسير قرن کریم ،روایات را در ضمن بحثی مستقل باعنوا «بحث روایی»،
جمع نورده است و خبر واحد را مبنای تفسير قرار ندادهاست .عدمتوجه به ظرافت این
مبنا ،موجب شده است که در تحليل روش عالمه ،برخی وی را به بیاعتنایی نسبت به
روایات ،متهم کنند .ترکيبهای انضمامی و معرفتهای مبتنی بر خبر واحد ،در تواتر
تارییی رنگ میبا د .تلقی ابتناء اسالمیبود علوم بر حدیث(به مفهوم فقهی ن ) یا
جوا انتساب دینیبود یك علم منوط به مبتنیبود ن بر حدیث ،نيا مند واکاوی
است .صرفنظر ا مسئله «حجيت» ،باید دید که حدیث ،در حو ه فهم چه تفاوتی با
سایر گ ارشها دارد درواقع چه تفاوتی بين حدیث و سایر منابع معرفت مانند عقل،
طبيعت و دل وجود دارد نوع پاسخ به این سنال یعنی نوع رابطه معرفت عقلی و
حدیثی ،مبنای شکلگيری هریك ا دو نحله اخباریگری و اصولیگری را شکل می
1

در دانب «حساب و جبر» ني نقاط صفر ،بینهایت ،مجموعه تهی ... ،هميشه مسئلهسا میشوند ،اما حذف

نمیشوند.
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دهد .بهعنوا نمونه نوع اعتبار گ ارههای مربوط به مستقالت عقليه (مثال اینکه کذب،
قبيح است ).چه تفاوتی با نوع اعتبار یك گ ارش حدیثی دارد
ن چه که معيار قبول و عدم قبول داللت روایت است؛ چي ی ج عقل نيست و تا
متن ،ناسا گاری با عقل و نقل قطعی نداشته باشد؛ مورد قبول است و یا حداقل ن که
باید نسبت به رد یا قبول ن سکوت اختيار کرد و توقف کرد(کلينی ،1323،ج ،1ص.
 .)311ا همين روست که تشکيل خانواده حدیث برای فهم یك حدیث ،ضرورت
دارد .تمام راه حلهای متنی که در فهم یك حدیث ارایه میشود؛ ناظر به مالکيت عقل
است .مثال تصحيف در یك روایت و حتی تفسير وارونه ن  ،هيچ دخالتی در فهم که
باید منبعث ا مجموع برنیند منابع معرفتی باشد ،ندارد .در هما مواردی که ما به
تصحيف یك حدیث پی میبریم؛ راهنمای ما بهسوی این تصحيف چي ی ج ارشاد
عقل نيست .مجموع قرن  ،روایات و عقل میتوانند معرف محتوای اسالم باشند؛ چهبسا
فهمی ا کتاب و سنت با برها عقلی یا معرفتی علمی و تجربی ،معارض باشد یا مفاد
یك روایت ،به وسيله دليل عقلی ،تیصيص خورد یا تقييد یابد .در واقع در بيشتر
مواردی که ما کار فقهالحدیثی میکنيم عمال بهدنبال تطبيق دیدگاه مفروض خود بر یك
روایت هستيم و ا ن جهت که روایت ،با مبانی متواتر ما و خانواده حدیث ،در تضاد
است ،بهفکر عالج ن افتادهایم .در روایت نمده است که :اذا سمعتم الحدیث عنی تعرفه
قلوبکم و تلين له اشعارکم  ...فانا اوالکم به و اذا  ...تنکره قلوبکم  ...فانا ابعدکم منه(ابن
حنبل ،2111،ج ،3ص )301 .و یا مالصدرا در در شرح حدیث هبوط جبرئيل می
نویسد :این حدیث ،اگرچه سندش ضعيف است؛ اما این مسئله ،یانی به درستی
مضمو ن وارد نمینورد؛ یرا بهوسيله برها عقلی ،تأیيد میشود(مالصدرا،1322 ،
ج ،1ص .)221 .و یا اینکه مالصالح ما ندرانی ني مینویسد :ضعف سندی این روایت،
منافاتی با یقين به درستی محتوای ن ندارد؛ یرا بهوسيله عقل و نقل تأیيد میشود
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(مالصالح ما ندرانی ،1321 ،ج ،2ص .)123 .بنابراین حتی نتيجه ايرفقهی اگر شیصی
باشد و قابل عرضه و استدالل علمی نباشد؛ برای دیگرا قابل قبول نيست.

1

.1-1تمايز كاركرد خبر واحد در فقه و غيرفقه

اگر مالک قبول خبر واحد ،سيره عقالست سيره عقال شامل روایات تفسيری نيست.
یرا در تفسير ،درصدد کسب معرفت هستيم و به دنبال ننيم که مراد و مقصود خداوند
را بدانيم ،نه این که درصدد تعيين وظيفه عملی یا رفع تحير در رفتار باشيم .ضمن ن
که با وجود جعل و وضعهای بسيار در روایات تفسيری ،عُقال در چنين مواردی،
2

سيرهای بر حُجّيت ندارند .در تفسير ،بحث بایدها و نبایدها نيست؛ بحث کالم ،ذهن و
اعتقادات است.
ضمن ن که باوجود جعل و وضعهای بسيار در روایات تفسيری ،عُقال در چنين
مواردی ،سيرهای بر حُجّيت ندارند .ا همينرو بحث «عدم حجيت خبر واحد» در
تفسير مطرح شده است و گفته شده:
أ ّ اآلحاد من الروایات ال تکو حجّة عندنا ،إال إذا کانت محفوفة بالقرائن المفيدة
للعلم ،أعنی الوثوق التام الشیصی ،سواء کانت فی أصول الدین أو التاریخ أو الفضائل أو
ا يرها ،إال فی الفقه ،فإ ّ الوثوق النوعی کاف فی حجّية الروایة ،کل ذلك بعد عدم

1

ا شرایط مهم یك نظریه ،جامع بود و ارتباط ن با مجموعه است .نسيب برخی نظریهپردا یها ن است که

یك مشکل را حل میکنند ولی در حو ههای دیگر ،توليد دهها مشکل میکنند!
2

أ ّ اآلحاد من الروایات ال تکو حجّة عندنا ،إال إذا کانت محفوفة بالقرائن المفيدة للعلم ،أعنی الوثوق التام

الشیصی ،سواء کانت فی أصول الدین أو التاریخ أو الفضائل أو ايرها ،إال فی الفقه ،فإ ّ الوثوق النوعی کاف فی
حجّية الروایة ،کل ذلك بعد عدم میالفة الکتاب و التفصيل موکول إلی فنّ أصول الفقه؛  ...ال معنی لجعل حجّية
أخبار اآلحاد فی اير األحکام الشرعية ،فإ حقيقة الجعل التشریعی إیجاب ترتيب أثر الواقع علی الحجة الظاهریة و
هو متوقف علی وجود أثر عملی للحجة کما فی األحکام ،و أما ايرها فال أثر فيه حتی یترتب علی جعل
الحجية(طباطبایی ،1303،ج ،13ص)213.
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میالفة الکتاب و التفصيل موکول إلی فنّ أصول الفقه؛  ...ال معنی لجعل حجّية أخبار
اآلحاد فی اير األحکام الشرعية ،فإ حقيقة الجعل التشریعی إیجاب ترتيب أثر الواقع
علی الحجة الظاهریة و ه و متوقف علی وجود أثر عملی للحجة کما فی األحکام ،و أما
ايرها فال أثر فيه حتی یترتب علی جعل الحجية(.طباطبایی ،1303،ج،13ص)213.
ترجمه میتصر :روایات خبرواحد مبتنی بر وثوق نوعی(در ايرفقه اعم ا تاریخ،
اصول دین )... ،ا نظر ما حجت نيست .البته در فقه ،حجت است ...اساسا معنا ندارد که
برای اخبار نحاد در اير احکام شرعی ،دست به جعل حجيت ب نيم؛ چراکه حقيقت این
جعل ،ترتيب اثر داد به یك نتيجه عملی است و حال ن که در ايرفقه ،اثر عملی
وجود ندارد که حجيت را بر ن مترتب کنيم ...
اساسا ادله حجيت خبرواحد ،ن قدر توسعه ندارند و صرفا ناظر به کارکرد خاصی
ا خبرواحد هستند .به عنوا نمونه شيخ انصاری(ره) در مورد استناد به «نیه نبأ» در
بحث حجيت «اجماع منقول» ،معتقد است که خبر فاسق ،نگرانیهایی را ا جهت
احتمال «کذب ،م اح ،تجو  ،نسيا و  »...برای ما به وجود مینورد و نیه نبأ تنها یك
نگرانی و ن هم «احتمال تعمد کذب» را برمیدارد اما سایر نگرانیها در جای خود
باقی است .عبارت وی چنين است:
وهی (نیه النبأ) إنما تدل على وجوب قبول خبر العادل دو خبر الفاسق ،والظاهر
منها  -بقرینة التفصيل بين العادل حين اإلخبار والفاسق ،وبقرینة تعليل اختصاص التبين
بیبر الفاسق بقيام احتمال الوقوع فی الندم احتماال مساویا ،أل الفاسق ال رادع له عن
الکذب  -هو :عدم االعتناء باحتمال تعمد کذبه ،ال وجوب البناء على إصابته وعدم
خطائه فی حدسه ،أل الفسق والعدالة حين اإلخبار ال یصلحا مناطين لتصویب المیبر
وتیطئته بالنسبة إلى حدسه ،وکذا احتمال الوقوع فی الندم من جهة الیطأ فی الحدس
أمر مشترک بين العادل والفاسق ،فال یصلح لتعليل الفرق به .فعلمنا من ذلك :أ المقصود
من اآلیة إرادة نفی احتمال تعمد الکذب عن العادل حين اإلخبار دو الفاسق ،أل هذا
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هو الذی یصلح إلناطته بالفسق والعدالة حين اإلخبار(.شيخ انصاری ،1323،ج،1
ص)131.
حتی میتوا در سطح باالتری ادعا کرد که اصطالح «حجيت» ،بهمعنای «معذریّت»
1

2

و «منجّ یت»  ،یك اصطالح کامال فقهی و ا مقوله عمل است که وارد فضای تارییی
و تفسيری شده است .اساسا «حجيت» در مباحث فقهی معنا پيدا میکند و بهکار برد
ن در حو ه تفسير و فهم ،ضمن ن که ا مسئلهبود اعتبار موضوع حکایت میکند؛
باید حمل بر نوعی تسامح شود؛ چراکه حجيت مربوط به عمل مکلف و بایدها و
نبایدهاست اما تفسير ،مربوط به فهم مراد و مقصود خداوند و ا سنخ اعتقاد و معرفت
3

است .باتوجه به فقهیبود اصطالح «حجيت» ،مستندات حجيت حدیث ني عمدتا
ماهيت رفتاری و عملی دارند .در فقه بنابر حجيت خبر واحد ،ممکن است حتی در
موردی که خالف قاعده است فقيه ا باب نص خاص ،حکم خاص را (با وجود
میالفت با قاعده کلی) بيا میکند و البته ا ن تجاو نمیکند (الوقوف علی موضع
النص) .این در حالی است که مفسر در مواجهه با یك روایت حتی صحيحالسند می
تواند به روایت ،ترتيباثر ندهد .عالمه طباطبایی(ره) مینویسد:
1

«منج یت»؛ به این صورت که اگر دليل ظنی معتبر مطابق با واقع بود؛ تکليف بر مکلف منجَّ شده و با انجام ن ،

تکليف ساقط میشود و «معذریت» ،به اینصورت که اگر میالف با واقع بود مکلف در پيروی ا حجيت معذور
بوده و استحقاق عذاب ندارد.
2

گسترش بحث در مورد اعتبار ظن در اعتقا دات ني ناظر به نتایج فقهی ن است .شيخ انصاری ذیل عنوا «فی

اعتبار الظن فی اصول الدین» ،مینویسد « :ا مسائل اصول الدین و هی التی ال یطلب فيها اوال و بالذات اال االعتقاد
باطنا و التدین ظاهرا و ا ترتب علی وجوب ذلك بعض اآلثار العمليه علی قسمين  ،» ...صدر این عبارت(اوال و
بالذات) و ذیل ن (اآلثار العمليه) ،به خوبی گویای تمای فضای اعتقاد و نثار رفتاری اعتقاد است .ا اینرو دو
قسمی را هم که در ادامه مطرح میکنند ،ماهيت رفتاری دارند(شيخ انصاری ،فرائد االصول ،ج ،1صص-113 .
 .)133البته ممکن است ل وم اعتقاد به باورها حتی ا روی ظن(یومنو بالغيب و یقيمو الصاله :بقره 3/؛ و
جحدوا بها و استيقنتها انفسهم :نمل )13/نوعی عمل اختياری محسوب شود( .فتامل)
3

نیاتی چو نیه« :أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول»(نساء )10/و «وَمَا کَا َ لِمُنْمِنٍ وَلَا مُنْمِنَةٍ»(اح اب)32/
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ا الحجيه الشرعيه من االعتبارات العقالئيه فتتبع وجود اثر شرعی فی المورد یقبل
الجعل و االعتبار الشرعی و القضایا التارییيه و االمور االعتقادیه ال معنی لجعل الحجيه
فيها لعدم اثر شرعی(طباطبایی ،1303،ج،11ص.)311.
ترجمه :حجيت  ،یك اصطالح شرعی و ا اعتبارات عقالیی است که تابع وجود یك
اثر شرعی و در موضوعاتی است که پذیرای جعل و اعتبار باشد .این درحالی است که
در مسائل تارییی و اعتقادی ،جعلِ حجيت ،بیمفهوم است؛ یرا اثری شرعی بر این
امور ،مترتب نيست.
در مورد کاربرد حجيت ناظر به اقوال صحابه و تابعين ،باید توجه داشت که اصل
طرف مقایسه قرارداد روایات شيعه و اهل سنت  -در مباحث تفسير تطبيقی یا
مجادالت کالمی بين شيعه و اهل سنت -خود به معنای پذیرش حجيت طرفين است؛
چرا که حتی در روایات فقهی ،هيچگاه حجت و الحجت در طرفين تعارض ،مورد
1

بحث قرار نمیگيرند .بنابراین پيبفرض اعتنای به گ ارشهای اهل سنت در بحثهای
کالمی ،پذیرش حجيت ن هاست.
اساسا «حجيت» ،هيچ سنیيتی با فهم ندارد .استفاده ا روایاتی (مثال روایات صحيفه
سجادیه) هيچ ارتباطی با حجيت داشتن یا نداشتن ن ندارد و استفاده و عدم استفاده ا
ن توسط شيعه یا سنی و مسلما و ايرمسلما  ،ارتباطی با مقوله حجيت ندارد .یك
روایت «قطعیالصدور»-صرفا با اتکا به حجت بود ن  -نمیتواند مسير فهم ن را
هموار کند( .مانند حدیث «النساء نواقص العقول» که ممکن است بیشی ا میاطبا  ،با
فهم ن مشکل داشته باشند ).چنانچه حتی یك روایت «قطعیالصدور و الدالله» ،صرفا

1

شيخ انصاری ،این نظر که حجيت اماره ،ناظر به خلو ن ا معارض است را توهمی بيب نمیداند .فرائد

االصول ،ج ،3ص :31.والغرض ...حسم ماده الشبهه التی توهمها بعضهم من ا القدر المتيقن من ادله االمارات التی
ليس لها عموم لفظی هو حجيتها مع الیلو عن المعارض.
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با اتکا به حجيت ن  ،نمیتواند به فهم تبدیل شود( .مانند اعتقاد به «امر بيناألمرین» ،که
حدیث «الجبر و التفویض  ،»...بیشی ا مقدمات ن را فراهم کرده است).
.3جايگاه جمالت در معارف تمدني

در ماهيت حدیث ،این سنال قابل طرح است که مي ا تعبد به متن منقول چگونه است
و تا چه حد ،خود نص  -بدو تغيير -صرف نظر ا محتوای ن  ،مورد تأکيد است با
توجه به ل وم ایجاد تمای ميا سه مقام :سند ،متن و محتوا ،باید گفت؛ بحث وثاقت
حدیث ،ضرورتا نباید بر مقام اول یا حتی دوم ،حمل شود .برخی با عدم درک چنين
تمای ی ،وثاقت یا عدم وثاقت را به مقام سوم ،تسری نمیدهند؛ در حالی که مقام اول و
دوم ،در همه متو دینی ،موضوعيت ندارد .روشن است که سین ا امکا یا عدم
امکا نقل به معنای حدیث ني  ،امری فارغ ا این مسئله است .در واقع پذیرش امکا
نقل به معنا ،ضرورتا به مفهوم تعبدی بود متن منقول نيست .باید گفت اصل بر عدم
تعبدی بود الفا متن ،منق ول در ضمن حدیث است؛ مگر ن که خالف ن ثابت شود.
تعبدی بود متن تنها در مواردی که دليل خاصی باشد ،اهميت مییابد؛ شبيه اصراری
که بر متن قرن یا برخی ادعيه خاص یا برخی متو حقوقی وجود دارد .بنابراین وجود
خدشه در سند یك حدیث ،دعا یا یارت ،حتی اگر به عدم وثاقت متن بينجامد؛ تنها ا
حيث جنبه تعبد بر متن منقول است .اساسا  -با تأکيد بر حو های اير فقهی -هيچ یك
ا معارفی که ما در قالب خبرواحد ،تلقی میکنيم؛ در فضای خال و بدو توجه به
معارف تمدنی ،مورد قبول واقع نمیشود .این نکته باید در بررسیها و تأملهایی که
احيانا نسبت به روایات موجود در جوامع روایی انجام میشود ،مورد عنایت باشد.
بهطورکلی ،جمالت -مانند کلمات -به جمالت خاص و عام قابل تقسيماند .اگر
برخی اسامی مانند علی و حسين بر مصداقی خاص یا مسجد و مدرسه بر مفهومی
خاص (و مصادیقی عام) و برخی کلمات مانند علم و تقوی بر مفاهيم عام و گستردهای
داللت دارند ،این مسئله را در جمالت یر ني میتوا پیگيری کرد .با این رویکرد،

95

 ،سال بيست و ششم ،شمارة دوم (پياپي  ،)65پائيز و زمستان 9318

اصل در جمالت ن است که خاص باشند؛ یعنی ترکيب کلمات در ن  ،بنا به ارض
خاصی شکل میگيرد .در منظومه معارف تمدنی ،نتيجه تمرک بر جمالت خاص یا
هما یکا یکا گ ارشها به صورت مج ا ،چه بسا هماهنگ با جهت کلی منظومه
نباشد .ن چه در نهایت معيار فهم دقيق این گ ارشهاست؛ انطباق بر معارف تمدنی
است .در واقع ،نتيجه همه عناوین و معيارهای اصطالحی ا جمله خانواده حدیث و
عدم میالفت با شرع و نقل ،به همين مالک برمیگردد .ا همين روست که برخی
اساسا این شيوه که مثال یك عالم دینی ،در هر نوبت ،یك حدیث را برای میاطبا عام،
بيا کند ،شيوه مطلوبی نمیدانند؛ چنانچه بر همين اساس سبك تفسير موضوعی به
جای ترتيبی ،رجحا مییابد.
انتظار این که معارف دینی در ساختار تمد اسالمی صرفا در قالب جمالت تقطيع
شده یا هما اخبارنحاد ،منتقل گردد ،انتظاری البته قابل بحث و دقت و تأمل است.
شاید داللت توصيههایی چو «کونوا دعاه الناس بغيرالسنتکم» یا نوع مناسك دینی مانند
حج ،نما جماعت ،عيد و جمعه ،تشييع جنا ه ،صله رحم ،دید و با دید ،الت ام به
حقوق والدین و خانواده و حتی فرهنگ مرثيه و روضهخوانی و یارت در تشيع را
بتوا نشانه های پررنگی دانست که انتظار مورد نظر را با چالب مواجه کند .اساسا تلقی
علم دینی بهمثابه علمی که به صورت ننی ،مستقيماً منبعث ا متو دینی باشد ،ناشی ا
عدم توجه به شکلگيری هویت تمد اسالمی در ضمن یك رابطه طولی تارییی با
متو دینی است .ا همين رو بیب قابل توجهی ا تالشهایی که در قالب ارائه
موضوع خاصی با تصریح به ابتناء ن بر قرن یا حدیث ،شکل میگيرد؛ ا این جهت
مبنای قابل تأملی دارند .این رویکرد خواسته یا ناخواسته ،قدم به عرصه نوعی اخباری-
گری گذارده است .بر این اساس ،تاریخ در گ ارشهای تارییی خالصه نمیشود؛ بلکه
انعکاس این گ ارش ها در حافظه تارییی ني بیشی ا تاریخ است .توجه به این
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پشتوانگی ،مانع شکلگيری ن اعهای بیحاصلی چو ن اع بين قائال به کفایت قرن بر
هرچي و میالفا ایشا میگردد.
در ادامه دو گونه ا برو جمالت در ساختار معارف تمدنی را مورد بررسی قرار
میدهيم:
.3-9جمالت منتقله ()Converted Sayings

بیب مهمی ا معرفت های بشری ا جمله معارف دینی ا طریق پيشوایا دینی منتقل
شده است؛ بدو ن که در قالب حدیث و خبرواحد ،قابل پیگيری باشد .رفتارهای
اخالقی این پيشوایا است که موجب نهادینهشد اخالق در جامعه شد .با خوانی این
رفتارها بدو توجه به تأثيری که قبال بر جامعه گذاشته است ،ممکن است با نوعی
سادهانگاری مواجه شود .این در حالی است که این رفتارها ،حداکثر تأثير خود را بر
جامعه اسالمی داشته است .بهعنوا نمونه یادکرد قرن کریم ا داستا هابيل و قابيل و
راهنماشد یك کالغ در دفن برادر ،یادکرد ا واقعهای است که این راهنمایی در عصر
خود البته مفهوم بدیعی داشته که امرو ه مبتنی بر هما راهنمایی ،دفن ميت ،امری نه
1

صرفا دینی بلکه تا حدودی عرفی و عقلی تلقی میگردد .در مورد قاعده رین گفته
شده:
شاید بتوا قاعده رین را عامترین قاعده اخالقی دانست که در پهنه مين و گستره
ما هرگ طراوت و قوت خود را ا دست نداده باشد .این قاعده در ميا ساکنا
قدیم بينالنهرین هما قدر ار ش اخالقی داشته که در ميا معاصرانی که در ارب در
پی ساختن نظام اخالقی جهانی هستند .همانندی سینا و تعاليم پيامبرا و استادا

1

«اینکه هرچه برای خودتا میپسندید برای دیگرا هم بپسندید و هرچه برای خودتا نمیپسندید برای دیگرا

هم نپسندید» این قاعده ،یکی ا بنيادی ترین و عام ترین قواعد عملی اخالق موسوم به قاعده رین نامور شده
است.
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اخالق درباره ن به حدی بوده که یکی ا بحثهای این حو ه ،تالش در جهت یافتن
علت این مشابهت و رسيد به نوعی داد و ستد فرهنگی یا أخذ و توارد گشته است
(اسالمی ،1332 ،ش.)13
در این ميا نباید ا نقب قرن در انتقال این ميراث تمدنی افلت کرد .ا این
رویکرد به قرن  ،ا سوی برخی خاورشناسا ني با تعبير «کتاب مقدس تفسيرشده»،
سین به ميا نمده است(نویورت ،1303 ،ص .)1.ا نگاه ایشا  ،قرن و تمد عربی،
حلقه وصلی برای انتقال تمد بشری ا دوره پيب ا اسالم به پس ا اسالم است .بر
این اساس حتی فارسی دری ،با واسطه با عربی به فارسی امرو ین ترجمه میشود.
نمونه این انتقال را میتوا در کليله و دمنه یافت که نسیههای موجود صرفا ا طریق
ترجمه متن عربی ،ماندگار شدهاند .اساساً ا این روست که گفته شده:
مسيحيت را د به تعبير مرحوم کاشفالغطاء د قرن

نده کرد؛ اگر قرن نبود نه

یهودیت میماند نه مسيحيت؛ ن کتاب تحریفشده که ميگساری را د معاذ اهلل د به انبيا
اسناد می دهد کتاب ماندنی نبود؛ وقتی کتابی دارند دینی دارند که مریم عذرا را د معاذ
اهلل د به بدعفتی نلوده می کند این دینی نيست که با پيشرفت علم بماند؛ این قرن نمده
موسی را عيسی را انبيای گذشته را مریم عذرا را به طهارت به قداست به عصمت به
عظمت معرّفی کرد ،تورات را نده کرد انجيل را نده کرد صحف ابراهيم را نده کرد
بور داوود را نده کرد؛ حرف کاشفالغطاء این است که اگر قرن نبود ننها هم با
پيشرفت علم رفته بودند (جوادی نملی ،1301 ،ص.)31.
این انتقال را میتوا در پارهای ا روایات با عنوا اصطالحی «روایات منتقله» ني
مشاهده کرد .نمی توا این امر را نادیده گرفت که برخی روایات ا طریق مجادالت
کالمی ،منتقل شدهاند .بیب قابل توجهی ا روایات تحریفنما را میتوا ا این مره
دانست.
گفته شده:
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یکی ا مشکالت تفاسير شيعی این است که تحت تأثير روایاتی هستند که مربوط به
شيعه نبوده ولی مفسرا بدو توجه به منبع ،قرن را با این روایات تفسير کردند و البته
برعکس ن هم رخ داده یعنی روایاتی ا اهل بيت به نام صحابه و تابعين هم در منابع
اهل سنت است که ننا ني پذیرفتهاند .نورالثقلين معموال ا مجمعالبيا نقل روایت
کرده است ،ولی با بررسی که داشتيم میبينيم عمده روایات اسباب ن ول و قصص
پيامبرا برگرفته ا تفسير طبری است ولی در سدههای بعد منبع این روایات ،مجمع
ذکر شده است .بهعنوا نمونه ،روایاتی در مينه داستا خلقت ندم بيا شده که به نام
شيعه هم رقم خورده است در حالی که ا جای دیگر منتقل شده است یا در داستا
داود ،نیت اهلل معرفت یادنوری کردهاند که این روایات که موجب وهن مقام نبوت
است ،در مورد ایشا ا منابع دیگر وارد شده است .سعيد بن جبير روایات اهل بيت را
بدو ذکر نام اهلبيت در منابع اهل سنت نفوذ داده و منبع ورود شده است؛ طبری
نقل کرده که ا سعيد در مورد «علم الکتاب» پرسيدند و وی به نکتهای در این مورد
اشاره کرد که به نظر می رسد وی ا اهلبيت گرفته ولی نیواسته منبع را ذکر کند
(رستمنژاد ،1302 ،ص.)13.
.3-1جمالت نشاندار()Codified Sayings

میتوا گونههایی ا جمالت را نشا داد که مفهوم عامی را به صورت تعيينی یا تعينی
اراده کردهاند .ضربالمثل()Proverbها و داستا های نشا دار و کهن (مانند داستا
1

ه ار و یك شب یا داستا های کليله و دمنه) را میتوا نمونه بار متونی دانست که
به صورت تعينی ،ج ء حافظه تارییی شدهاند .اصطالح فرانسوی فولکور(- )Folklore

1

استاد ميرجاللالدین ک ا ی می گوید :تنها یك داستا کهن ایرانی که در ایرا ساسانی پدید نمده با نام «ه ار

افسا » با دگرگونی که در ایرا مییابد با نام «ه ار و یك شب» جهانی میشود و امرو باختریا  ،توده مردمخاور
مين را با این کتاب می شناسند .کدام کتاب را در خاور سراغ دارید که چنين بوده باشد !
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متشکل ا دو کلمه فولك (توده) و لور(دانب) -را میتوا نمونهای ا اصطالحسا ی
1

های ناظر به سطح عميق و اير قابل تغيير فرهنگ یك جامعه دانست که افسانهها،
داستا های قدیمی ،ضربالمثلها و اشعار را در برمیگيرد .در نمونه منفی ني میتوا
ا گونهای ا طن ها موسوم به جكهای سياه یاد کرد که به علت نفوذ در حافظه
تارییی ،به صورت ناخودنگاه ،تأثير بسيار میربی در فرهنگ یك جامعه ایجاد میکنند.
در بيا گونه تعينی ،میتوا به جمالت بدیهی شده اشاره کرد .گاهی برخی ا
جمالت مشهور ،ن چنا ساده و بدیهی جلوه پيدا میکنند که چهبسا میاطب ،این
بداهت را دليلی بر کماهميتبود ن ها برشمرد .این بداهت ،نتيجه تواتر انعکاسی نقلی
است .نیه قرن یا حدیث نبوی یا گفتار ب رگا  ،همواره سند پشتوانه فرهنگ تمدنی
ماست .ا این رو تکراری یا بدیهی نمایاند ن ناشی ا افلت ا این انعکاس است .در
واقع ما در مانی با اینگونه متنها ،روبرو میشویم که متن حداکثر تعامل خود را با
فضای نقل و شيوع خود انجام دادهاست .این بيا که «النظافه من االیما » یا «ا اهلل یامر
باالعدل و االحسا » یا مثال این جمله که «محرم و صفر است که اسالم را نده نگاه
داشتهاست».؛ حداکتر تعامل خود را با ميراث تمد اسالم داشته است و ساده انگاشتن
چنين دستوری ،نتيجه نوعی تواتر است .حافظه تارییی بسا پشتوانه پول در بانك
مرک ی است .تصور اینکه تنها ن چه بهعنوا پول در دست ماست ،هویتبیب اعتبار
موجودی ماست ،اشتباه است .چنا چه تصور اینکه جایگاه ار شی صداقت در منظومه
عقاید ما مبتنی بر یك روایت خاص و حتی نیه خاص است ،نادرست است .مواجهه
1

در مواجهه با متن قرن با دو نوع ا این جمالت نشا دار مواجهيم .دسته اول جمالتی که خود قرن به صورت

تکرار قالبهای مشیص به ن نظم و نسق داده است .دسته دوم ،مثلها و قصص نشا دارشدهای مانند اصحاب
کهف است که قرن بدا ها اشاره داشته است .ا نگاه این عده ،تعبير «اساطيراالولين» ني ضرورتا بار معنایی منفی
نیواهد داشت .قالب تکرارهای قرن ( ،)Formula Oralا دید برخی به نوعی منیدی بر ساختار نقل شفاهی
قرن ني محسوب میشود و به حدی است که اگر کسی تمام این موارد را ا قرن کم کند ،حداقل یك سوم ا
حجم فعلی ن کم خواهد شد (نلن داندس ،اسطورههای کهن ،صص.)211-103.
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با روایات ،بدو توجه به این پشتوانه معنایی و معامله خبرواحدی با ن ها ،نتایج سوئی
را به دنبال خواهد داشت .ا همين روست که استنادات تك موردی به برخی کتب
حدیثی – که در مجادالت کالمی رایج است -مواجهه روشمندی با روایات نيست.
البته میتوا ارادهای در شارع را مشاهده کرد که به دنبال ایجاد چنين جمالتی
(بدیهی شده) بوده است؛ هما طور که امرو ه هم مثال ا نرم و نشا یا پرچم یك
کشور یا سا ما یا یك فرمول ریاضی برای القای مفاهيم کلیتری ،استفاده میشود.
الت ام به قرائت قرن و اساسا محوریت یك متن متلو و مقروء و شکلگيری مکتب-
خانه ها بر محور ن  ،یکی ا مصادیق بار این اراده است .به گونهای که نیات قرن ا
معنای تارییی خود(معنای خاص) فاصله گرفته و تبدیل به نوعی گفتما شدهاند .این
مسئله شبيه ن است که امرو مفهوم عام متبادر ا یك ضربالمثل ،ارض اصلی
کاربست ن است و واکاوی ا خاستگاه ن  ،تالشی درجه دو محسوب میشود .چنين
رویکردی به نیات قرن  ،ا سوی ائمه معصومين(ع) ني مورد توجه بوده است که عدم
توجه به ماهيت این رویکرد و نگریستنِ صرف ،ا اویه تفسيری بود این روایات ،می
تواند موجب سوء فهم گردد .در محوریت یافتن متو دینی به عنوا رویکردی ا ناحيه
شارع میتوا به عنوا نمونه ا

یارتنامهها ،یاد کرد .در واقع ،با خوانی یك فرهنگ و

تکرار مفاهيم موجود در ن در قالب یارت ،ا جمله اقرار به وحدانيت خداوند و
رسالت نبی اکرم(ص) ،در واقع تالش برای حفظ این اعتقاد در قالب یك ميراث تمدنی
است .شعر ني عامل مهمی در انتقال معارف اسالمی در طول تارییی و در گستره
جغرافيایی بوده است .شعر مانند یك رسانه قوی ،به تریبونی رسمی برای بيا معارف
دینی تبدیل شده بود؛ چنانچه ساختار هندسی اماکن مذهبی ،موجب شکلگيری یك
هویت دینی در معماری شده است و یا اینکه مجادلههای درو دینی و بيناالدیانی ني
با وجود نشا داد اختالف در موضوعات مورد بحث ،عمال موجب شکلگيری و
ثبات بیبهای ثابت و ايرمورد مناقشه می گردد و باالخره یك با ثابت (چه فارسی
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و چه عربی) تأثير بس ایی در شکلگيری یك ساختار پيوسته -که در ادامه به ن
پرداخته میشود -و امکا ترجمه متو دیگر به این با رسمی خواهد داشت.
ا سویی دیگر نباید ا مجال استفاده ا جمالت نشا دار در ما صدور یك
حدیث توسط معصوم ،نادیده گرفته شود .این افلت موجب میشود تا سبب صدور
تمامی اج ای یك حدیث – ا جمله ج ء نشا دار ن  -صرفا به ما صدور حدیث،
منحصر گردد.
نتيجهگيری

تأثيرگذاری مصلحا اجتماعی بر جامعه ،ا جهت اصرار ن ها بر انتقال و القدای برنیندد
متو دینی -نه ضرورتا یکا یکا جمالت دینی -به جامعه است .درواقع ما در مدانی
با اینگونه متنها ،روبرو میشویم که متن حداکثر تعامل خود را در ارتباط بدا میاطدب
انجام داده است .اساسا نوع رابطهای که متن با میاطب ایجاد میکند ،چه در ما توليد
متن و چه در ما تفسير ن اهميت بس ایی در فهم متن دارد .متن بسدا یدك موجدود
نده ،دارای کنب با محيط اطراف خود است( .فضدای انعکاسدی) در تمای بیشدی بدين
حو ه فقه و فهم به عنوا مهمترین اساس در تحليل ارتباطدات مدتن دیندی و میاطدب،
ضرورت دارد تا تمای کاربرد حجيت در فهم و حجيت در عمل ،به انکار اصل حجيدت
در فهم ارتقا یابد .البته چشم فروبستن ا حجيت به معنای فرو افتاد در ورطه تفسير به
رأی نيست ،بلکه به معنای کاربست اب ار کنترلی متناسب با هر علم است .تأکيد میکنيم
که اساسا محمول بود حجيت برای گ ارهای که موضدوع ن  ،یدك موضدوع ايرفقهدی
است ،مورد مناقشه جدی این مقاله است .این مناقشه ني ا باب سالبه به انتفاء موضدوع
(و به تعبير بهتر در مقام بحث) سالبه به انتفاء محمول است.
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