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 روافق پیش

کنددون  .منتشددر شددد ىشمسدد ۱۳۷۲سددال  زییدر پددا ثیشددمار، فصددلنامه علددو  حددد نیاولدد در ا
گذشدت  پد هجری شمسى،  ۱۴۳۳تابستان سال  فصدلنامه  نیدشدمار، ا نیصددم ،سدال ۲۲از 

 .آماد، انتشار است
 یمهددد نیسددو  و المسددلماال ةحجدد ،ثیعلوو حد وو شددمار، فصددلنامه  نیدر سددرمقاله آزددا  
 ، است:برشمرد گونهنیار مجله را ااهداف انتش یزیمهر

گسترش و نشر فرهنگ سنت و حدیث،۱  . 
 ایگا، حدیث و سنت در اسو  شناسى،. تبیین ،۲
 اعد روشن در مسیر فهم سنت و حدیث،. رسیدن به  و۳
 معیارهایى روشن برای پاالیش حدیث،. ارائۀ ۴
 . معرفى و احیای میراث حدیثى شیعه و اهل سنت.۲
 یهداو داندش ثیحددپدژوهش در معدارف  ،عل حد  یثجله از آزاز انتشار م ن رطول ربع در
کنددون مد .اسدت داشددته ىتدو،هرشدد  ابددل ىثیحدد کدده پدژوهش تدوانىا کدرد   یهددابددا افتخدار ادعددا 
 یهدداتیددبرداشددته و موفق یبلنددد یهدداگددا  حدددیث و علددو  حدددیثى معددارف ۀدر حددوز ىثیحددد

 .است داشته یریگچشم
کده اسدتمرا ىعیطب  ىدائمد ىبدازخوان ازمنددین ،ثیمعدارف و علدو  حدد رشدد و تعدالىر است 

و ترسددیم هدا آن مبتندى بددر سدتهیشاهدای علمددى و هدا و پددژوهشروش ى،مبدان ،ازهدداین ،هداضدرورت
 های بایسته و شایستۀ پژوهش است.های پیش رو و زمینهاف 

کنون در استمرار انتشار ا  ؛مدا  درار دارد دیددشیهمچندان پد ذکدر شدد،اهدداف  ،نامهفصدل نیا
گر چه  کند.مى طلب ،دیدی ىبخشعم ریزی و برنامه ،رو شیپ یهااف  ا

گذاری ویژ، از این  رارند:حوز،  های حدیثى نیازمند پژوهش، آموزش و سرمایه 

 کلیات . 1

هدایى گسترۀ متنوع مخاطبدان حددیث و علدو  حددیثى، نیازمندد طراحدى و تددوین مجموعده
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که مخاطبان متنوع ر  ا مورد تو،ه  رار دهد. است 
گسدترد، دامدن معدارف و علدو  حددیثى، در روزگدار بسیاری از نگاشته هدای عمید ، علمدى و 

کدم کمتدری یافتده اسدت.سدرعت انتقدال اطوعدات و  نیداز بیشددتر  حوصدلگى مردمدان، مخاطدب 
هدددای ای در حدددوزۀ معدددارف حددددیث و داندددشنامدددهمخاطبدددان عدددا  و خددداب بددده مطالدددب داندددش

 کند.های حدیثى را دو چندان مىنامهه تدوین دانشحدیثى، نیاز ب
پذیری حدیث از فرهندگ زماندۀ خدود گرایى همانند اثرى و حدیثپژوهحدیثترسیم مبانى 
کلیدات و چالش تداریخ از  ى اسدت.پژوهدحددیثمنددی متدون نیدز از ،ملده مباحدث اساسدى در 

 این رو، پیگیری عناوین  یر شایستۀ توش بیشتر است:
 ،نامه حدیث امامیهانش. د۱ - ۱

با اولویت اصدحاب نقدش آفدرین ،هدت شدناخت اثدر آندان )نامه اصحاب ائمه . دانش۲ - ۱
 (،پ  از امامان

 )تاریخ، آثار، مسائل و موضوعات(، . مطالعات تطبیقى در حوز، شیعه و سنى۳ - ۱

  ،های حدیثىنامه. اندیشه۴ - ۱
  ،. رابطه حدیث و فرهنگ زمانه۲ - ۱
 .مندیحدیث و تاریخ. ۶ - ۱

 سنجی روایات . اعتبار2

اثبات این همانى حدیث و سدنت، نیازمندد روشدى علمدى، منطقدى و معقدول اسدت. روشدن 
گدزارش ،است نه هدر چده ندا  حددیث دارد تدوان بده ایدن گدری از سدنت صدادس اسدت و نده مدىدر 

گدزارش کندار نهداد و دسدت از دامدان سدنت شسدت. شدیوۀ عقویدىبهانه همۀ  و علمدى آن  هدا را 
که طری  رسیدن از حدیث به سنت سنجید، شود و وا ع گدزارش احدراز شدود. نمداست  ایى آن 

آورد، یددا زایددل نمددایى حدددیث از سددنت را پدیددد اطمینددان مددا بدده وا ددع« سددنجى حدددیثاعتبار»
کنون شیو،مى متفداوتى آزمدود، شدد، و  اعتبارسدنجىهدای کند. از دورۀ آزا ین صدور حدیث تا
 هایى نیز پدید آمد، است.ن دانشاساس آ بر

هدای پسدین شدیوۀ د بود. در سدد،کارآم وۀ اعتماد به نسخه و طری  فهرستىشی در دورۀ اولیه
کدده بدده ،مددع شدددمحور پررنددگ شددد و مبددانى و منددابع ر،ددالى افددزون سددند   ددراین. وثددوس صدددوری 

یدان نیدز هایى فراز و فرود داشدته برای اطمینان از صدور اهتما  داشت نیز در دور، اسدت. اخبار
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کدرد، کتدب اربعده مطدر   کده شدامل دیدگاهى مبتنى بر  طعدى بدودن روایدات  کمدى از اندد  درصدد 
 شود.مى منابع و روایات

هدای متفداوت، ابزارهدای ندوین پدژوهش دالیل اثبات و نفى هر روش، منابع، مصادی ، شیو،
که به پژوهش و آموزش نیاز دارد.   و... از مطالبى است 

کلى شایستۀ پژوهش در این حوز، از این  رار است:برخى از   عناوین 
 اعتبارسنجى،. مبانى ۱ - ۲
 ،( راین)اعتبار فهرستى، اعتبار سندی، اعتبار مبتنى بر  اعتبارسنجىهای . روش۲ - ۲
کتاب اعتبارسنجىهای ،دید روش .۳ - ۲  ،متن / نسخه / 
   اعتبارسنجى،تاریخ تطور  .۴ - ۲
  ،،التاریخ علم ر. ۲ - ۲
 ،. رویکردهای ،دید در ر،ال۶ - ۲
 . فوائد ر،الى.۷ - ۲

 ایو اح حیتصح. 3

 ىشناسددروشو  دیدد،د یهدداو،یاسددتفاد، از شددبددا  عهیشدد ىثیمتددون حدددو تحقیدد   حیصددحت
کمتدددددر از صدددددد سدددددال دارد. پیشدددددینه ،متدددددون حیتصدددددح و  ان و مصدددددححان بزرگدددددوارثدحدددددمای 
کبددرىمرحددو  علدد .نددداهبرداشددت ایددن حددوز، در یبلنددد یهدداگددا کددوش، سددخت محدددث  ی،زفددار ا

یندت اندعرصه بود، نیا شگامانیاز پ... و  یارمو بخدش محافدل حددیثى کده ثمدر، تدوش آندان  
 شیعه است.

متحول شدن اهتما  بیشتر به حدیث و با همرا،  پ  از انقوب اسومى ایران، یهادر سال
شدد. در  متون برداشدته احیای برای یترو منضبط تر ید  یهاگا  های حدیثى،پژوهش ریمس

گروهدى درآمدد. طبیعدى اسدت این سال کتاب از شکل فردی خارج شد و به شکل  ها تصحیح 
کارآمدتر و د ی  گروهى،  کهدن را که سبک تصحیح  تر اسدت و مراحدل متفداوت تصدحیح متدون 

گونه  در موسسدۀ دارالحددیث  یشدر یکافالکتداب  حیتصدحرساند. تر به انجا  مىای د ی به 
 .گرو، است نیاز ا

کنون با استفاد، از نسخ همده  یانتقاد حیتصح ازمندیندر دسترس،  دیامکانات ،د ها وها
یابى و بازسدازی متدون مفقدود  نابع حدیثىم کتداب .میهسدتو با   پنجدا، ازشیکده بدهدایى حتدى 
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،وامددع  اسددت نیددز نیازمنددد تصددحیح ،دیددد هسددتند. گذشددتههددا آن پیشددین حیسددال از تصددح
 خیشددیگدر  یهدانگاشته ،اال کاحدبیتهذو  کتابدمندالدیحضرهدالفقیههمچون  یعهحدیثى ش

کهددن و متدد خر  ىثیحددد یهدداکتدداب ،از  ددرن پددنجم بددلمنددابع حدددیثى نگاشددته شددد،  ،صدددوس
 اند.و ... از این ،مله جامعدالعل حدودالمعارف، بحاراالن ارهمچون 

کدده ن یىاهدد،ملدده دانددش از زیددنمتددون  حیدانددش تصددحافددزون بددر ایددن،  آمددوزش و  ازمندددیاسددت 
 .است روزآمدو  عالمانه پژوهش

گرچه مصححان بزرگ  اسداتید حدو وی و دانشدگاهى مجدرب با استفاد، از پیشین و معاصرا
 ىولدد ،دهندددىمدد داد، وانجددا   ىبزرگدد یکارهددا خددود ىتجددارب شخصددو مدداهر، همددرا، بددا تمرکددز بددر 

 انشددگا،دحددوز، و  تخصصددى در شددتهرایجدداد  ازمندددین انتقددادی، حیشدددن دانددش تصددح نددهینهاد
کدده  کارگدداه رشددته نیددا ىتخصصدد یهددامجموعدده نگاشددتهاسددت  منضددبط علمددى را  ىو آمددوزش 

 شکل دهد. 
کددرد، و  رشددته ثیدانشددگا،  ددرآن و حددد وزارت علددو ، بدده وزارت تصددحیح متددون را طراحددى 

در  عالمانده قاتیتحق ریرشته مس نیا بیبا تصو که دیام .است د،ارائه دای و فناور یقاتتحق
 .شود هموار وز،ح نیا

 و تصحیح از این  رار است: فرعى شایسته پژوهش در حوزۀ احیا برخى از عناوین
کهن حدیثى یتصحیح و احیا .۱ - ۳  ،متون 
  ،تراث یهای مهارتى احیا. آموز،۲ - ۳

  ،«دانش رن»یا  « رنحدیث». معرفى نسخ میراث مکتوب شیعه بر پایه ۳ - ۳

یابى میراث حدیثى امامیه. بازک۴ - ۳   .اوی و با 

 تاریخ حدیث و تاریخ علوم حدیث . 4

پژوهى،  وایای پنهانى از پیشینۀ حددیث و علدو  حددیث را های پژوهشى ،دید تاریخشیو،
کرد، است. منابع ،دید، ابزارهای نوین، شیوۀ های پژوهش ،دید، امکدان نشدر برای ما نمایان 

یدابى بدازخورد پدژوه گسدترد،سریع و ار  هدای دیگدر منداط  و ... زمینده تدر بدا پدژوهشش، آشدنایى 
کددرد، و عمدد  بخشددید، اسددت. از ایددن رو  پددژوهش در تدداریخ حدددیث و علددو  حدددیثى را تسددهیل 

 های ،دید در این مباحث شایسته اهتما  بیشتر است:پژوهش
ی۱ - ۴  ... خ علم درایه، تاریخ فقه الحدیث و. تاریخ علم ر،ال، تار
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 های حدیثى،ها و مکتبز،. حو۲ - ۴
   .های مختل انتقادی منابع حدیثى فر ه - شناسى تحلیلىکتاب .۳ - ۴

 سنجی روایات. اصالت5

های دیگر و تبیین میدزان ارتبداط، مشدترکات، مبدادی و طدرس تعامل حدیث امامیه با میراث
گیدرد. در سدالآن  کارآمدد در ایدن  هدایى د ید  وپدژوهش ،هدای اخیدرباید مدورد تو،ده ،ددی  درار 

حوز، انجا  شدد، و سدبک و سدیاس علمدى مخصدوب بده خدود یافتده اسدت. ایدن شدیو، نیازمندد 
تر در سنجش اصالت روایات شدیعى و تبیدین علمدى چرایدى و ادلدۀ گستردگى بیشتر و منضبط

 اثبات یا نفى اصالت مصادر حدیثى، روایات بلند، روایات اثرگذار و ... است.
کهدددن در ایدددن مدددواردى ارتبددداط حددددیث شدددیعه بدددا دیگدددر میدددراثنیددداز بددده بررسدددى تطبیقددد  هدددای 

 شود:احساس مى

یدیه، وا فه :همانند ،های دیگر شیعى. میراث فر ه۱ - ۲  ،زالیان و اسماعیلیه،  
 اهدددددل سدددددنت، صدددددوفیه، :همانندددددد ،هدددددای مسدددددلمان زیدددددر شدددددیعى. مدددددذاهب و فر ددددده۲ - ۲
 ،فوسفه و عرفا
 ،مانوی و مسیحى، مزدایى  رتشتى یهودی، :همانند ،ادیان دیگر .۳ - ۲
کهن. فرهنگ۴ - ۲  چین. و عرب، ایران، یونان، مصر، هند :همانند ،های 

 الحدیثمشکل. 6
خددوا،  ؛بددود، اسددت پددژو،حدددیثروایددات دشددوار همیشدده مددورد تو،دده عالمددان و فرهیختگددان 

که زرابت لفظى دارند، مضمون عالى  درار دارد و دور از دسترس مخاطبان عادی ها آن روایاتى 
 کند.یا با دیگر معارف  طعى و مطمئن ما متفاوت ،لو، مى

 ای بدددده صددددورت خدددداب و یددددا در ضددددمن نقددددل یددددا شددددر  روایددددات درهددددای شایسددددتهنگاشددددته
گماشددته  هددای اخیددر مقدداالت فراوانددىانددد. در سددالمنددابع حدددیثى بدده حددل ایددن روایددات همددت 

گسدتر، شایسدته و مقبدول نمونهالحدیث و نیز با این رویکرد نوشته شد، و دانش مشکل های آن 
 یافته است.

گسددترد،  کدده نیازمنددد د ددت و پددژوهش  بددا ایددن و،ددود هنددوز روایددات دشددوار فراوانیددى و،ددود دارد 
کدده تبددادل فرهنددگ هددا در دورۀ حاضددر نموندده ؛اسدت تددر روایددات هددای ،دیددد و عمددومىبدده ویددژ، آن 

 مشکل را نمایان ساخته است.
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کلى شایستۀ   پژوهش در این حوز، از این  رار است:برخى از عناوین 
 ،. روایات ناظر به تفاوت ا وا  و اصناف مرد ۱ - ۶
گرو،. ۲ - ۶  ،به ویژ، روایات مرتبط با ،نسیت )زنان( ،های خابروایات تحقیر 
کیهانى و طبیعت ،. روایات ناظر به عالم تکوین۳ - ۶  ،از ،مله نظا  
که با فرهنگ زمانۀ ،دید  .۴ - ۶  کند.ناسازگار ،لو، مىروایاتى 

ولدى  ،کدردشاید در روزگاران پیشین بسیاری از این متون، پذیرفته ،لو، مدى که گفتنى است
در دورۀ معاصر، ا ناع مخاطب نسبت به این روایات دشوارتر شد، و نیازمندد اسدتدالل مدتقن و 

 شایسته است.

 شبهات حدیثی. 7

ی، تبادل گرى، رواج روحیۀ پرسشهای ا،تماعگسترش ارتباطات، فضای مجازی، شبکه
یددادی در تددرویح  ددرآن، حدددیث و فرهنددگ فرهنددگ داشددته و تولیددد  :تیددب اهددلهددا و ... فوایددد  

گسترش داد، است.  محتوای حدیثى را به شدت 
گسددترش یافتدده بددا و،ددود فوایددد فددراوان، شددبهات حدددیثى بدده ویددژ، در میددان مخاطبددان عددا  نیددز 

یددادی کدده افددراد   کددردن مقدددمات ضددروری و الز  دانددش ،اسددت. طبیعددى اسددت  هددای بدددون طددى 
گدا، بدود، و نسدبت بده آن مى روبهروحدیث، با متونى  که  بًو تنهدا افدراد متخصدص از آن آ شوند 

رسدد. از سدوی گفتندد. از ایدن رو رویدش بدذر شدبهه در ذهدن افدراد، طبیعدى بده نظدر مدىسخن مى
ز افدزون شدد، و ایدن شدبهات بده سدرعت هجو  مخالفان معدارف نقلدى بده بداور مردمدان نید ،دیگر

 یابد.گسترش مى
سفانه نقل روایات ضعی  و مستبعد از مندابع ناشدناخته نیدز در محافدل و مندابر عمدومى مت 

گسدترد، متدون مسدتبعد  افزون شد، است. رد و بدل شدن فیلم و صوت این سدخنان و بازتداب 
پیگیدری شدبهات متندى و  ،رو سبب پدید آمدن بیشتر شدبهه شدد، اسدت. از ایدن و یا نادرست،

هددا آن یى بددهگددوپاسددخپیرامددونى حدددیث )هماننددد تدداریخ حدددیث، منددابع حدددیثى و محدددثان( و 
 رسد.ضروری به نظر مى

کارهای الز  در این عرصه است:  موارد  یر از ،مله 
  ،. رصد شبهات۱ - ۷
گاهىگوپاسخ. ۲ - ۷ که پیشینۀ آ  ،های حدیثى ندارندیى عمومى به مخاطبانى 
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 ،یى علمى و تخصصى به شبهاتگوپاسخ .۳ - ۷
 ،. اعو  رسمى زدودن میراث حدیثى از روایات منکر۴ - ۷

یابى۲ - ۷ گردآوری، بررسى و ار   .نقدهای مرتبط با حدیث شیعه . 

 های حدیثی مستشرقانپژوهش. 8

ن رۀ میددراث اسددومى سدداماهددای فراوانددى دربدداان زربددى، پددژوهشگددرپددژوهشدر دو سدددۀ اخیددر، 
کردپژوهحدیثشایسته بود، و روند ،دیدی در ها آن شماری ازاند. داد،  .اند،ى ایجاد 

ک ددر  ریددب بدده اتفدداس ایددن پددژوهش هددا ندداظر بدده حدددیث اهددل سددنت اسددت. پدد  از مت سددفانه ا
پیددروزی انقددوب اسددومى ایددران و معرفددى چهددرۀ اسددو  شددیعى بدده زربیددان، پددژوهش نسددبت بدده 

گرفدددتمعدددارف شدددیعى شدددتاب روز افزونددد گدددا، برگرفتددده از روحیدددۀ پژوهشدددى  ؛ى  گدددا، مارضدددانه و 
 متفکران زربى.

گدر چده زاد، سدرزمینان ،دیددی بده صدحنه آمدد،گرپژوهشهای اخیر، در سال کده ا هدای اندد 
ان گددرپددژوهشبسددتگى بدده فرهنددگ اسددومى و شددیعى نداشددته و شددیوۀ ولددى دل ،اسددومى هسددتند

 اند.گرفته زربى را در موا،هه با میراث حدیثى شیعه پى
کدددار مدددى کارهدددای خدددود بددده  گدددویش سدددازگار بدددا ذائقدددۀ مخاطبدددان عدددا  را در  گدددرو،،  برندددد. ایدددن 

گددرو، - ى ندارندددپژوهددحدددیثکدده پیشددینۀ  - بدده ویددژ، مخاطبددان عددا  ،مخاطبددان  بیشددتر از ایددن 
 پذیرند.اثر مى

 موارد شایسته پژوهش در این عرصه از این  رار است:
  ،همرا، با بررسى و نقد حدیثى زربیان هایتبیین روش پژوهش .۱ - ۸
گردآوری خدشه۲ - ۸  های وارد، به استنادات . شناسایى، 

 :و اهل بیت ۹تاریخ سیرۀ پیامبر. 9

مجموعددۀ حدددیث  ددرار گددزارش رفتارهددای آنددان اسددت و از ایددن رو  یددر  :تدداریخ معصددومان
کم است و نباید هپژوهحدیثاین معیارهای گیرد. بنابرمى مانندد مباحدث تداریخى ى بر آن حا

زیددر مددرتبط بددا معصددومان، تنهددا بددا معیارهددای تدداریخى سددنجید، شددود. افددزون بددر تدداریخ، سددیرۀ 
کده مبدانى و روش  :معصومان به عنوان الگو و اسو،، نیازمندد پژوهشدى ،ددی در سدیر، اسدت 

هدای خاب خود را دارد. تحلیل سیرۀ ناظر به فرهنگ زمانۀ صدور، استخراج معیارهدا و مدو 
کردن آن مطاب  با زندگى امرو  ۷عمل و رفتار معصو  ین از ،ملده مباحدث شایسدته و روزآمد 
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 پژوهى است. در سیر،
 شایستۀ پژوهش منضبط است: :موضوعات  یر در عرصۀ تاریخ و سیرۀ معصومان

  ،...( ،ها، منط روش) :تاریخ تحلیلى معصومان .۱ - ۹

 . روش فهم سیر،،۲ - ۹

 ،بر اساس منابع حدیثى :ائمهتدوین سیر،  .۳ - ۹

 ،:و اهل بیت ۹دانشنامه سیرۀ پیامبر. ۴ - ۹
 ،انتقادی( - پژوهى )تحلیلى. مطالعات سیر،۲ - ۹

 ، معرفى، روش شناسى پژوهان سرشناس امامیه:. سیر،۶ - ۹
 .سازی سیر،عصری .۷ - ۹

  ای حدیثمطالعات بینارشته. 11

بده ویدژ، علدو  انسدانى،  ،هدای دیگدرهستند. دانش رآن و سنت، منبع و معیار معرفت دینى 
کنند.مى  توانند زمینۀ استفاد، بهینه و شایسته از این دو منبع معرفت دینى فراهم 

کده مطالعدات بینارشدته کده یدک سدوی آن  درآن و حددیث و سدوی دیگدر آن  - ایروشن است 
 نیازمند مبانى و روش ویژ، است. - علو  انسانى و تجربى است

ر مبدانى و روش، اثرگدذاری معدارف دیندى در علدو  انسدانى مبتندى بدر دیدن نیدز نیازمندد افزون ب
کده بده دور از افدراط و تفدریط، ،ایگدا، معدارف دیندى را در ارائۀ نمونده هدای د ید  و علمدى اسدت 

کددردن دانددش در معددارف دینددى و یددا دانددش کنددد و از افتددادن در دا  منحصددر  هددای بشددری روشددن 
کند.نیازی مطل  دانش ببى  ه معارف دین پرهیز 

 است: ناوین شایستۀ پژوهش در این عرصه بدین  راربرخى از ع
ای بددر محددور شناسددى )متدددلوژی( مطالعددات بینارشددته. طراحددى، تبیددین و نقددد روش۱ - ۱۳

 ،حدیث
یابى تاریخى و ...(. حدیث و تاریخ )تاریخ۲ - ۱۳  ،گذاری، تطبی ، ار 
 ،شناسى، ،امعه شناسى و ...(. حدیث و علو  انسانى )روان۳ - ۱۳
 .. حدیث و علو  تجربى )پزشکى، نجو  و ...(۴ - ۱۳

 ابزارهای نوین پژوهش و ترویج. 11

سددبب شددد تددا پددژوهش در  ایرایاندده و نددر  افزارهددای رایانددههماننددد  ،اسدتفاد، از ابزارهددای نددوین
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کنگیرد و تسهیل شود. بسیاری از یافتهمعارف نقلى شتاب بیشتر مى ما با اسدتفاد، از  ونىهای 
آوری و افزارهدا تنهدا بده ،مدعشدد. اسدتفاد، از ندر ابزارهای نوین، برای پیشینیان آر و شمرد، مدى

هدای تواندد  یرسداختبلکه ابزارهای نوین مى ،شودعرضۀ منابع یا استفادۀ آماری محدود نمى
کرد، و ارتقا بخشد.  پژوهش در حدیث را فراهم 

کده نیازمندد تکمیدلمقاالت مفیدی در سالی  ان اخیر ناظر به این موضدوع نوشدته شدد، اسدت 
 و تعمیددد  اسدددت. افدددزون بدددر پدددژوهش، تدددرویح معدددارف دیندددى بدددا اسدددتفاد، از ابزارهدددای ندددوین نیدددز

که پژوهش گاهى از مخاطب و ذائقۀ او و ... است  کارهای بیشتر، آموزش افراد، آ هدای نیازمند 
 طلبد.ای مىویژ،

 های دیگر جدید پژوهشی به زبانهای ترجمۀ یافته. 12

در سالیان پ  از انقوب، رشد  ابدل تدو،هى داشدته  ،های حدیثى در ایران اسومىپژوهش
و تنهددا شددمار  هددا در تنگنددای  بددان فارسددى محصددور شددد،اسددت. مت سددفانه بیشددتر ایددن پددژوهش

که تنها بدا انگرپژوهش ،ها به  بان عربى تر،مه شد، است. از این رومحدودی از این پژوهش ى 
 .برایشان فراهم نیستها یابى به این پژوهشهای دیگر آشنا هستند امکان دست بان

هدددای شایسدددتۀ ارائددده بددده الز  اسدددت تدددوش ،دیددددی در ایدددن عرصددده انجدددا  شدددد، و پدددژوهش
هددای دیگددر شناسددایى و تر،مدده شددوند.  ددد  اول در ایددن عرصدده، تر،مددۀ چکیدددۀ مقبددول  بددان

هددای هددای پرمخاطددب عربددى، انگلیسددى و فرانسددوی اسددت.  بدداننهددای حدددیثى بدده  بدداپددژوهش
 گیرند.اردو، ترکى، روسى، اسپانیایى، آلمانى، ماالیى، چینى، و هندی در مرحله بعد  رار مى

 تحلیل محتوا . 13

هدای ،دیدد در پدژوهش، روش تحلیدل محتدوای احادیدث بدا اسدتفاد، از رویکردهدای یکى از شیو،
کندد. شناسدایى، که مى متفاوت کمى و کیفى است تواند محتوا و گویش روایات را تبیین و تحلیدل 

بندددی معددارف مو،ددود در روایددات الزمددۀ ابتدددایى تحلیددل محتواسددت. یددابى و طبقددهکدگددذاری، ارزش
هددای تحلیددل محتددوای متددون نقلددى نیددز نیازمنددد پددژوهش اسددت. در  ،ددامع و نظددا  منددد  ددرآن و شددیو،

 بط با تحلیل محتوایى احادیث است.حدیث نیازمند تعمی  مباحث مرت

 محور حدیث پژوهش قرآن. 14

ان معتددل و متعدادل اسدت گدرپدژوهشمحور احادیدث، شدیوۀ مقبدول اصدولیان و رویکرد  رآن
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گددری تفریطددى، اسددتفاد، بهیندده از منددابع معرفتددى را گرایددى افراطددى یددا اخبدداریکدده بددا پرهیددز از  ددرآن
 اند.پیش دید خود  رار داد،

کددردن مبددانى و روشایددن عرصدد هددای ه نیازمنددد تددوش بیشددتر اسددت تددا بتوانددد ضددمن روشددن 
کند.محور حدیث، نمونهپژوهش  رآن  های ناب و اثرگذاری در این عرصه ارائه 

کهن . 15  صیانت از تراث 

کهن مسلمانان، خوا، از اتقان اسدتناد بده معصدو  برخدوردار باشدد  ،حدیث به عنوان میارث 
کهددن شددیعیان اسددت و نیازمنددد پددژوهش  ، ،زئددىاشددته باشدددیددا اسددتناد شایسددته ند از میددراث 

کدده ،امددۀ  ؛شایسددته فراتددر از سددر، و ناسددر، بددودن آن اسددت خددوا، آن را حکمددت پیشددینیان بدددانیم 
که به دالیلى اعتبدار اسدتنادی آن مسدتور  یم  حدیث پوشید، است و یا حکایت از سنت بشمار

 ماند، است.
 های پسین است. از حدیث و انتقال آن به نسل وظیفه ما در این روزگار، صیانت

که  گسترش معارف حدیثى و معرفى  ایرب، پ  از ربع  رن توش فصلنامهدعل حد  یثامید 
 گفته را بیشتر فراهم آورد.های حدیثى، زمینه و بستر الز  برای پیگیری مباحث پیشپژوهش

 و من اهلل التوفیق و هو المستعان و علیه التکالن
 مد کاظم طباطباییسید مح

 
 




