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افق پیشرو

اول دین شددمار ،فصددلنامه علددو حدددیث در پدداییز سددال  ۱۳۷۲شمس دى منتشددر شددد .اکنددون در

تابستان سال  ۱۴۳۳هجری شمسى ،پد

آماد ،انتشار است.

از گذشدت  ۲۲سدال ،صددمین شدمار ،ایدن فصدلنامه

در سددرمقاله آزددا ین شددمار ،فصددلنامه علوو حد وو یث ،حج دة االسددو و المسددلمین مهدددی

مهریزی اهداف انتشار مجله را اینگونه برشمرد ،است:
 .۱گسترش و نشر فرهنگ سنت و حدیث،

 .۲تبیین ،ایگا ،حدیث و سنت در اسو شناسى،

 .۳رسیدن به واعد روشن در مسیر فهم سنت و حدیث،
 .۴ارائۀ معیارهایى روشن برای پاالیش حدیث،

 .۲معرفى و احیای میراث حدیثى شیعه و اهل سنت.

در طول ربع رن از آزاز انتشار مجله عل حد یث ،پدژوهش در معدارف حددیث و داندشهدای

حددیثى رشدد ابددلتدو،هى داشددته اسدت .اکنددون مدىتدوان بددا افتخدار ادعددا کدرد کدده پدژوهشهددای
حدددیثى در حددوزۀ معددارف حدددیث و علددو حدددیثى گددا هددای بلندددی برداشددته و موفقی دتهددای
چشمگیری داشته است.

طبیعى است کده اسدتمرار رشدد و تعدالى معدارف و علدو حددیث ،نیازمندد بدازخوانى دائمدى

ضدرورتهدا ،نیازهددا ،مبدانى ،روشهدا و پددژوهشهدای علمددى و شایسدته مبتندى بددر آنهدا و ترسددیم

اف های پیش رو و زمینههای بایسته و شایستۀ پژوهش است.

اکنون در استمرار انتشار این فصدلنامه ،اهدداف ذکدر شدد ،همچندان پدیشدیدد مدا درار دارد؛

اگر چه اف های پیش رو ،برنامهریزی و عم بخشى ،دیدی طلب مىکند.

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

 .1کلیات

گسترۀ متنوع مخاطبدان حددیث و علدو حددیثى ،نیازمندد طراحدى و تددوین مجموعدههدایى
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است که مخاطبان متنوع را مورد تو،ه رار دهد.

بسیاری از نگاشتههدای عمید  ،علمدى و گسدترد ،دامدن معدارف و علدو حددیثى ،در روزگدار

سدرعت انتقدال اطوعدات و کدمحوصدلگى مردمدان ،مخاطدب کمتدری یافتده اسدت .نیداز بیشددتر
مخاطبددان عددا و خدداب بدده مطالددب دانددشنامددهای در حددوزۀ معددارف حدددیث و دانددشهددای
حدیثى ،نیاز به تدوین دانشنامههای حدیثى را دو چندان مىکند.

ترسیم مبانى حدیثپژوهى و حدیثگرایى همانند اثر پذیری حدیث از فرهندگ زماندۀ خدود

و چالش تداریخمنددی متدون نیدز از ،ملده مباحدث اساسدى در کلیدات حددیثپژوهدى اسدت .از
این رو ،پیگیری عناوین یر شایستۀ توش بیشتر است:
 .۱ - ۱دانشنامه حدیث امامیه،

پ

 .۲ - ۱دانشنامه اصحاب ائمه (با اولویت اصدحاب نقدش آفدرین ،هدت شدناخت اثدر آندان
از امامان)،

 .۳ - ۱مطالعات تطبیقى در حوز ،شیعه و سنى (تاریخ ،آثار ،مسائل و موضوعات)،
 .۴ - ۱اندیشهنامههای حدیثى،

 .۲ - ۱رابطه حدیث و فرهنگ زمانه،
 .۶ - ۱حدیث و تاریخمندی.
 .2اعتبارسنجی روایات

اثبات این همانى حدیث و سدنت ،نیازمندد روشدى علمدى ،منطقدى و معقدول اسدت .روشدن

است نه هدر چده ندا حددیث دارد ،در گدزارشگدری از سدنت صدادس اسدت و نده مدىتدوان بده ایدن

بهانه همۀ گدزارشهدا را کندار نهداد و دسدت از دامدان سدنت شسدت .شدیوۀ عقویدى و علمدى آن
است که طری رسیدن از حدیث به سنت سنجید ،شود و وا عنمدایى آن گدزارش احدراز شدود.

«اعتبارسددنجى حدددیث» اطمینددان مددا بدده وا ددعنمددایى حدددیث از سددنت را پدیددد آورد ،یددا زایددل

مىکند .از دورۀ آزا ین صدور حدیث تاکنون شیو،هدای اعتبارسدنجى متفداوتى آزمدود ،شدد ،و
بر اساس آن دانشهایى نیز پدید آمد ،است.

در دورۀ اولیه شیوۀ اعتماد به نسخه و طری فهرستى کارآمد بود .در سدد،هدای پسدین شدیوۀ

سددندمحور پررنددگ شددد و مبددانى و منددابع ر،ددالى افددزون شددد .وثددوس صدددوری کدده بدده ،مددع ددراین

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

منابع و روایات مىشود.

دالیل اثبات و نفى هر روش ،منابع ،مصادی  ،شیو،هدای متفداوت ،ابزارهدای ندوین پدژوهش

و ...از مطالبى است که به پژوهش و آموزش نیاز دارد.

برخى از عناوین کلى شایستۀ پژوهش در این حوز ،از این رار است:

 .۱ - ۲مبانى اعتبارسنجى،

 .۲ - ۲روشهای اعتبارسنجى (اعتبار فهرستى ،اعتبار سندی ،اعتبار مبتنى بر راین)،
 .۳ - ۲روشهای ،دید اعتبارسنجى متن  /نسخه  /کتاب،
 .۴ - ۲تاریخ تطور اعتبارسنجى،
 .۲ - ۲تاریخ علم ر،ال،

 .۶ - ۲رویکردهای ،دید در ر،ال،
 .۷ - ۲فوائد ر،الى.
 .3تصحیح و احیا

تصددحیح و تحقی د متددون حدددیثى ش دیعه بددا اسددتفاد ،از ش دیو،هددای ،دی دد و روششناس دى

تصد ددحیح مت د ددون ،پیش د ددینهای کمت د ددر از صد ددد س د ددال دارد .محد د ددثان و مص د ددححان بزرگ د ددوار و

سددختکددوش ،گددا هددای بلندددی در ایددن حددوز ،برداشددتهانددد .مرحددو علدىاکبددر زفددار ی ،محدددث
ارموی و  ...از پیشگامان این عرصه بود،اند کده ثمدر ،تدوش آندان یندتبخدش محافدل حددیثى

شیعه است.

در سالهای پ

از انقوب اسومى ایران ،همرا ،با اهتما بیشتر به حدیث و متحول شدن

مسیر پژوهشهای حدیثى ،گا های د ی تر و منضبطتری برای احیای متون برداشدته شدد .در
این سالها تصحیح کتاب از شکل فردی خارج شد و به شکل گروهدى درآمدد .طبیعدى اسدت
که سبک تصحیح گروهى ،کارآمدتر و د ی تر اسدت و مراحدل متفداوت تصدحیح متدون کهدن را

به گونهای د ی تر به انجا مىرساند .تصدحیح کتداب الکافی شدر ی

از این گرو ،است.
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در موسسدۀ دارالحددیث

اکنون با استفاد ،از نسخهها و امکانات ،دید در دسترس ،نیازمند تصحیح انتقادی همده

منابع حدیثى و با یابى و بازسدازی متدون مفقدود هسدتیم .حتدى کتدابهدایى کده بدیشاز پنجدا،
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سددال از تصددحیح پیشددین آنهددا گذشددته اسددت نیددز نیازمنددد تصددحیح ،دیددد هسددتند، .وامددع
حدیثى شیعه همچون کتابدمندالدیحضرهدالفقیه و تهذیبداال کاح ،نگاشتههدای دیگدر شدیخ

صدددوس ،منددابع حدددیثى نگاشددته شددد ،بددلاز ددرن پددنجم ،کتددابهددای حدددیثى کهددن و مت د خر

همچون بحاراالن ار ،جامعدالعل حدودالمعارف و  ...از این ،ملهاند.

افددزون بددر ایددن ،دانددش تصددحیح متددون نی دز از ،ملدده دانددشهدایى اسددت کدده نیازمنددد آمددوزش و

پژوهش عالمانه و روزآمد است.

اگرچه مصححان بزرگ پیشین و معاصربا استفاد ،از اسداتید حدو وی و دانشدگاهى مجدرب

و مدداهر ،همددرا ،بددا تمرکددز بددر تجددارب شخصدى خددود کارهددای بزرگدى انجددا داد ،و مدىدهنددد ،ولدى

نهادیندده شدددن دانددش تصددحیح انتقددادی ،نیازمنددد ایجدداد رشددته تخصصددى در حددوز ،و دانشددگا،

اسددت کدده مجموعدده نگاشددتههددای تخصصدى ایدن رشددته و آمددوزش کارگدداهى منضددبط علمددى را

شکل دهد.

دانشددگا ،ددرآن و حدددیث رشددته تصددحیح متددون را طراحددى کددرد ،و بدده وزارت وزارت علددو ،

تحقیقات و فناور ی ارائه داد ،است .امید که با تصو یب این رشته مسیر تحقیقات عالمانده در

این حوز ،هموار شود.

برخى از عناوین فرعى شایسته پژوهش در حوزۀ احیا و تصحیح از این رار است:

 .۱ - ۳تصحیح و احیای متون کهن حدیثى،
 .۲ - ۳آموز،های مهارتى احیای تراث،

 .۳ - ۳معرفى نسخ میراث مکتوب شیعه بر پایه «حدیث رن» یا « رندانش»،
 .۴ - ۳بازکاوی و با یابى میراث حدیثى امامیه.
 .4تاریخ حدیث و تاریخ علوم حدیث

شیو،های پژوهشى ،دید تاریخپژوهى ،وایای پنهانى از پیشینۀ حددیث و علدو حددیث را

برای ما نمایان کرد ،است .منابع ،دید ،ابزارهای نوین ،شیوۀهای پژوهش ،دید ،امکدان نشدر

سریع و ار یدابى بدازخورد پدژوهش ،آشدنایى گسدترد،تدر بدا پدژوهشهدای دیگدر منداط و  ...زمینده

پددژوهش در تدداریخ حدددیث و علددو حدددیثى را تسددهیل کددرد ،و عم د بخشددید ،اسددت .از ایددن رو

پژوهشهای ،دید در این مباحث شایسته اهتما بیشتر است:

 .۱ - ۴تاریخ علم ر،ال ،تاریخ علم درایه ،تاریخ فقه الحدیث و ...
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 .۲ - ۴حوز،ها و مکتبهای حدیثى،

 .۳ - ۴کتابشناسى تحلیلى  -انتقادی منابع حدیثى فر ههای مختل .
 .5اصالتسنجی روایات

تعامل حدیث امامیه با میراثهای دیگر و تبیین میدزان ارتبداط ،مشدترکات ،مبدادی و طدرس

آن باید مدورد تو،ده ،ددی درار گیدرد .در سدالهدای اخیدر ،پدژوهشهدایى د ید و کارآمدد در ایدن
حوز ،انجا شدد ،و سدبک و سدیاس علمدى مخصدوب بده خدود یافتده اسدت .ایدن شدیو ،نیازمندد

گستردگى بیشتر و منضبطتر در سنجش اصالت روایات شدیعى و تبیدین علمدى چرایدى و ادلدۀ
اثبات یا نفى اصالت مصادر حدیثى ،روایات بلند ،روایات اثرگذار و  ...است.

نیدداز بدده بررسددى تطبیقددى ارتبدداط حدددیث شددیعه بددا دیگددر میددراثهددای کهددن در ایددن مددوارد

احساس مىشود:

 .۱ - ۲میراث فر ههای دیگر شیعى ،همانند :اسماعیلیه ،یدیه ،وا فه و زالیان،

 .۲ - ۲مد ددذاهب و فر د ددههد ددای مسد ددلمان زید ددر شد ددیعى ،همانند ددد :اهد ددل سد ددنت ،صد ددوفیه،

عرفا و فوسفه،

 .۳ - ۲ادیان دیگر ،همانند :یهودی ،مسیحى ،مزدایى رتشتى و مانوی،

 .۴ - ۲فرهنگهای کهن ،همانند :عرب ،ایران ،یونان ،مصر ،هند و چین.
 .6مشکلالحدیث

روایددات دشددوار همیشدده مددورد تو،دده عالمددان و فرهیختگددان حدددیثپددژو ،بددود ،اسددت؛ خددوا،

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

نگاشدددتههدددای شایسدددتهای بددده صدددورت خددداب و یدددا در ضدددمن نقدددل یدددا شدددر روایدددات در

منددابع حدددیثى بدده حددل ایددن روایددات همددت گماشددتهانددد .در سددالهددای اخیددر مقدداالت فراوانددى

نیز با این رویکرد نوشته شد ،و دانش مشکلالحدیث و نمونههای آن گسدتر ،شایسدته و مقبدول

یافته است.

بددا ایددن و،ددود هنددوز روایددات دشددوار فراوانیددى و،ددود دارد کدده نیازمنددد د ددت و پددژوهش گسددترد،
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اسدت؛ بدده و یددژ ،آن کدده تبددادل فرهنددگ هددا در دورۀ حاضددر نمونددههددای ،دیددد و عمددومىتددر روایددات
مشکل را نمایان ساخته است.
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برخى از عناوین کلى شایستۀ پژوهش در این حوز ،از این رار است:

 .۱ - ۶روایات ناظر به تفاوت ا وا و اصناف مرد ،

 .۲ - ۶روایات تحقیر گرو،های خاب ،به ویژ ،روایات مرتبط با ،نسیت (زنان)،
 .۳ - ۶روایات ناظر به عالم تکوین ،از ،مله نظا کیهانى و طبیعت،
 .۴ - ۶روایاتى که با فرهنگ زمانۀ ،دید ناسازگار ،لو ،مىکند.

گفتنى است که شاید در روزگاران پیشین بسیاری از این متون ،پذیرفته ،لو ،مدىکدرد ،ولدى

در دورۀ معاصر ،ا ناع مخاطب نسبت به این روایات دشوارتر شد ،و نیازمندد اسدتدالل مدتقن و

شایسته است.

 .7شبهات حدیثی

گسترش ارتباطات ،فضای مجازی ،شبکههای ا،تماعى ،رواج روحیۀ پرسشگری ،تبادل

فرهنددگهددا و  ...فوایددد یددادی در تددرویح ددرآن ،حدددیث و فرهنددگ اهددل بیدت :داشددته و تولیددد
محتوای حدیثى را به شدت گسترش داد ،است.

بددا و،ددود فوایددد فددراوان ،شددبهات حدددیثى بددهو یددژ ،در میددان مخاطبددان عددا نیددز گسددترش یافتدده

اسددت .طبیعددى اسددت کدده افددراد یددادی ،بدددون طددى کددردن مقدددمات ضددروری و الز دانددشهددای
ً
حدیث ،با متونى روبهرو مىشوند که بو تنهدا افدراد متخصدص از آن آ گدا ،بدود ،و نسدبت بده آن

سخن مىگفتندد .از ایدن رو رو یدش بدذر شدبهه در ذهدن افدراد ،طبیعدى بده نظدر مدىرسدد .از سدوی
دیگر ،هجو مخالفان معدارف نقلدى بده بداور مردمدان نیدز افدزون شدد ،و ایدن شدبهات بده سدرعت
گسترش مىیابد.

مت سفانه نقل روایات ضعی

و مستبعد از مندابع ناشدناخته نیدز در محافدل و مندابر عمدومى

افزون شد ،است .رد و بدل شدن فیلم و صوت این سدخنان و بازتداب گسدترد ،متدون مسدتبعد

و یا نادرست ،سبب پدید آمدن بیشتر شدبهه شدد ،اسدت .از ایدن رو ،پیگیدری شدبهات متندى و
پیرامددونى حدددیث (هماننددد تدداریخ حدددیث ،منددابع حدددیثى و محدددثان) و پاسددخگددویى بدده آنهددا

ضروری به نظر مىرسد.

موارد یر از ،مله کارهای الز در این عرصه است:

 .۱ - ۷رصد شبهات،

 .۲ - ۷پاسخگو یى عمومى به مخاطبانى که پیشینۀ آ گاهىهای حدیثى ندارند،
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 .۳ - ۷پاسخگو یى علمى و تخصصى به شبهات،

 .۴ - ۷اعو رسمى زدودن میراث حدیثى از روایات منکر،

 .۲ - ۷گردآوری ،بررسى و ار یابى نقدهای مرتبط با حدیث شیعه.
 .8پژوهشهای حدیثی مستشرقان

در دو سدددۀ اخیددر ،پددژوهشگددران زر بددى ،پددژوهشهددای فراوانددى در بددارۀ میددراث اسددومى سددامان

داد،اند .شماری از آنها شایسته بود ،و روند ،دیدی در حدیثپژوهى ایجاد کرد،اند.

مت سددفانه اک ددر ر یددب بدده اتفدداس ایددن پددژوهشهددا ندداظر بدده حدددیث اهددل سددنت اسددت .پ د

از

پیددروزی انقددوب اسددومى ایددران و معرفددى چهددرۀ اسددو شددیعى بدده زربیددان ،پددژوهش نسددبت بدده

مع ددارف ش ددیعى ش ددتاب روز افزوند دى گرف ددت؛ گ ددا ،مارض ددانه و گ ددا ،برگرفت دده از روحی ددۀ پژوهش ددى

متفکران زربى.

در سالهای اخیر ،پژوهشگران ،دیددی بده صدحنه آمدد،اندد کده ا گدر چده زاد ،سدرزمینهدای

اسددومى هسددتند ،ولددى دلبسددتگى بدده فرهنددگ اسددومى و شددیعى نداشددته و شددیوۀ پددژوهشگددران
زربى را در موا،هه با میراث حدیثى شیعه پى گرفتهاند.

ایددن گددرو ،،گددویش سددازگار بددا ذائقددۀ مخاطبددان عددا را در کارهددای خددود بدده کددار مددىبرنددد.

مخاطبددان ،بدده و یددژ ،مخاطبددان عددا  -کدده پیشددینۀ حدددیثپژوه دى ندارنددد  -بیشددتر از ایددن گددرو،
اثر مىپذیرند.

موارد شایسته پژوهش در این عرصه از این رار است:

 .۱ - ۸تبیین روش پژوهشهای حدیثى زربیان همرا ،با بررسى و نقد،
 .۲ - ۸شناسایى ،گردآوری خدشههای وارد ،به استنادات
 .9تاریخ سیرۀ پیامبر ۹و اهل بیت:

تدداریخ معصددومان :گددزارش رفتارهددای آنددان اسددت و از ایددن رو یددر مجموعددۀ حدددیث ددرار

مىگیرد .بنابراین معیارهای حدیثپژوهى بر آن حا کم است و نباید همانندد مباحدث تداریخى
زیددر مددرتبط بددا معصددومان ،تنهددا بددا معیارهددای تدداریخى سددنجید ،شددود .افددزون بددر تدداریخ ،سددیرۀ

معصومان :به عنوان الگو و اسو ،،نیازمندد پژوهشدى ،ددی در سدیر ،اسدت کده مبدانى و روش
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خاب خود را دارد .تحلیل سیرۀ ناظر به فرهنگ زمانۀ صدور ،استخراج معیارهدا و مدو هدای

عمل و رفتار معصو  ۷و روزآمد کردن آن مطاب با زندگى امرو ین از ،ملده مباحدث شایسدته

سرمقاله

در سیر،پژوهى است.

موضوعات یر در عرصۀ تاریخ و سیرۀ معصومان :شایستۀ پژوهش منضبط است:

 .۱ - ۹تاریخ تحلیلى معصومان( :روشها ،منط ،)... ،
 .۲ - ۹روش فهم سیر،،

 .۳ - ۹تدوین سیر ،ائمه :بر اساس منابع حدیثى،
 .۴ - ۹دانشنامه سیرۀ پیامبر ۹و اهل بیت،:

 .۲ - ۹مطالعات سیر،پژوهى (تحلیلى  -انتقادی)،

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

 .11مطالعات بینارشتهای حدیث

رآن و سنت ،منبع و معیار معرفت دینى هستند .دانشهدای دیگدر ،بده و یدژ ،علدو انسدانى،

مىتوانند زمینۀ استفاد ،بهینه و شایسته از این دو منبع معرفت دینى فراهم کنند.

روشن است کده مطالعدات بینارشدتهای  -کده یدک سدوی آن درآن و حددیث و سدوی دیگدر آن

علو انسانى و تجربى است  -نیازمند مبانى و روش ویژ ،است.

افزون بر مبدانى و روش ،اثرگدذاری معدارف دیندى در علدو انسدانى مبتندى بدر دیدن نیدز نیازمندد

ارائۀ نموندههدای د ید و علمدى اسدت کده بده دور از افدراط و تفدریط، ،ایگدا ،معدارف دیندى را در

دانددشهددای بشددری روشددن کنددد و از افتددادن در دا منحصددر کددردن دانددش در معددارف دینددى و یددا
بىنیازی مطل دانش به معارف دین پرهیز کند.

برخى از عناوین شایستۀ پژوهش در این عرصه بدین رار است:

 .۱ - ۱۳طراحددى ،تبیددین و نقددد روششناسددى (متدددلوژی) مطالعددات بینارشددتهای بددر محددور

حدیث،

 .۲ - ۱۳حدیث و تاریخ (تاریخگذاری ،تطبی  ،ار یابى تاریخى و ،)...
 .۳ - ۱۳حدیث و علو انسانى (روانشناسى، ،امعه شناسى و ،)...
 .۴ - ۱۳حدیث و علو تجربى (پزشکى ،نجو و .)...

 .11ابزارهای نوین پژوهش و ترویج

اسدتفاد ،از ابزارهددای نددوین ،هماننددد رایاندده و نددر افزارهددای رایانددهای سددبب شددد تددا پددژوهش در
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معارف نقلى شتاب بیشتر مىگیرد و تسهیل شود .بسیاری از یافتههای کنونى ما با اسدتفاد ،از
ابزارهای نوین ،برای پیشینیان آر و شمرد ،مدىشدد .اسدتفاد ،از ندر افزارهدا تنهدا بده ،مدعآوری و
عرضۀ منابع یا استفادۀ آماری محدود نمىشود ،بلکه ابزارهای نوین مىتواندد یرسداختهدای

پژوهش در حدیث را فراهم کرد ،و ارتقا بخشد.

مقاالت مفیدی در سالیان اخیر ناظر به این موضدوع نوشدته شدد ،اسدت کده نیازمندد تکمیدل

و تعمیدد اس ددت .اف ددزون ب ددر پ ددژوهش ،ت ددرویح معددارف دین ددى ب ددا اس ددتفاد ،از ابزاره ددای ن ددوین نی ددز

نیازمند کارهای بیشتر ،آموزش افراد ،آ گاهى از مخاطب و ذائقۀ او و  ...است که پژوهشهدای

ویژ،ای مىطلبد.

 .12ترجمۀ یافتههای جدید پژوهشی به زبانهای دیگر

پژوهشهای حدیثى در ایران اسومى ،در سالیان پ

از انقوب ،رشد ابدل تدو،هى داشدته

اسددت .مت سددفانه بیشددتر ایددن پددژوهشهددا در تنگنددای بددان فارسددى محصددور شددد ،و تنهددا شددمار

محدودی از این پژوهشها به بان عربى تر،مه شد ،است .از این رو ،پژوهشگرانى که تنها بدا
بانهای دیگر آشنا هستند امکان دستیابى به این پژوهشها برایشان فراهم نیست.

الز اسددت تددوش ،دیدددی در ایددن عرصدده انجددا شددد ،و پددژوهشهددای شایسددتۀ ارائدده ب دده

بددانهددای دیگددر شناسددایى و تر،مدده شددوند .ددد اول در ایددن عرصدده ،تر،مددۀ چکیدددۀ مقبددول

پددژوهشهددای حدددیثى بدده بددانهددای پرمخاطددب عر بددى ،انگلیسددى و فرانسددوی اسددت .بددانهددای
اردو ،ترکى ،روسى ،اسپانیایى ،آلمانى ،ماالیى ،چینى ،و هندی در مرحله بعد رار مىگیرند.

 .13تحلیل محتوا

یکى از شیو،هدای ،دیدد در پدژوهش ،روش تحلیدل محتدوای احادیدث بدا اسدتفاد ،از رویکردهدای

متفاوت کمى و کیفى است که مىتواند محتوا و گویش روایات را تبیین و تحلیدل کندد .شناسدایى،
کدگددذاری ،ارزشیددابى و طبقددهبندددی معددارف مو،ددود در روایددات الزمددۀ ابتدددایى تحلیددل محتواسددت.

شددیو،هددای تحلیددل محتددوای متددون نقلددى نیددز نیازمنددد پددژوهش اسددت .در ،ددامع و نظددا منددد ددرآن و
حدیث نیازمند تعمی مباحث مرتبط با تحلیل محتوایى احادیث است.
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 .14پژوهش قرآنمحور حدیث

رویکرد رآنمحور احادیدث ،شدیوۀ مقبدول اصدولیان و پدژوهشگدران معتددل و متعدادل اسدت

سرمقاله

کدده بددا پرهیددز از ددرآنگرایددى افراطددى یددا اخبدداریگددری تفریطددى ،اسددتفاد ،بهیندده از منددابع معرفتددى را

پیش دید خود رار داد،اند.

ایددن عرص ده نیازمنددد تددوش بیشددتر اسددت تددا بتوانددد ضددمن روشددن کددردن مبددانى و روشهددای

پژوهش رآنمحور حدیث ،نمونههای ناب و اثرگذاری در این عرصه ارائه کند.
 .15صیانت از تراث کهن

حدیث ،به عنوان میارث کهن مسلمانان ،خوا ،از اتقان اسدتناد بده معصدو برخدوردار باشدد

یددا اسددتناد شایسددته نداشددته باشددد، ،زئددى از میددراث کهددن شددیعیان اسددت و نیازمنددد پددژوهش
شایسددته فراتددر از سددر ،و ناسددر ،بددودن آن اسددت؛ خددوا ،آن را حکمددت پیشددینیان بدددانیم کدده ،امددۀ

حدیث پوشید ،است و یا حکایت از سنت بشماریم که به دالیلى اعتبدار اسدتنادی آن مسدتور

ماند ،است.

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

امید که فصلنامهدعل حد یث ،پ

از ربع رن توش برای گسترش معارف حدیثى و معرفى

پژوهشهای حدیثى ،زمینه و بستر الز برای پیگیری مباحث پیشگفته را بیشتر فراهم آورد.

و من اهلل التوفیق و هو المستعان و علیه التکالن
سید محمد کاظم طباطبایی
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