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از مسههائل مهههم ،تولیههد علههم و ضههرورت نظر یهههپههرداز ی بههر مبنههای منههابع حههدیثى اسههت کههه

اسههاس آن ،کشه

وا عیههت اسههت ،نههه توصههی

و تجههویز .سههؤال ایههنکههه آیهها فقههه الحههدیث

مىتواند به تولید علم منجهر شهود؟ ههدف ایهن پهژوهش بررسهى امکهان ،مبنها و روش تولیهد
علم از احادیث است .روش این پژوهش ،تجزیه و تحلیل مطالعات بینارشتهای حدیثى
ً
و سپ تجربه آن در حدیثپژوهى بود ،است .یافته پژوهش اینکه اوال امکان تولید علم

از حهدیث (کشه وا عیهت) و،ههود دارد؛ یهرا سههخن معصههو بهر اسههاس وا عیهتههها صههادر
ً
مىشود و در الیه یرین خهود ،آن را پنههان دارد؛ ثانیها رویکهرد محقه بایهد فههم مبنها و الیهه
ً
یرین حدیث باشد نه ظهاهر آن؛ ثالثها بهرای دسهتیهابى بهه ایهن ههدف بایهد ،افهزون بهر فقهه
الحههدیث مرسههو  ،از نسههل ،دیههد فقههه الحههدیث اسههتفاد ،کههرد کههه مبتنههى اسههت بههر راهبههرد
پژوهش معکوس ،به منظور شناخت مبنای مؤلفههای هر حهدیث و سهپ

کشه

هانون

پایههه از طریهه بررسههى مناسههبات مبناههها بهها یکههدیگر .نتیجهههه ایهههنکهههه بهههرای تولیههد علهههم و

اسهومىسههازی علههو انسههانى ،په

از طههى مراحههل نسههل اول ،بایهد مراحههل دیگههری نیههز طههى

شههود .بههر ایههن اسههاس ،بایههد آمههوزش ایههن روش در رشههتههههای علههو حههدیث و علههو ههرآن و

حدیث باید مورد تو،ه رار گیرد.

کلیدددواژههددا :تولیههد علههم ،علههو انسههانى اسههومى ،فقههه الحههدیث ،حههدیثپژوهههى ،پههژوهش

معکوس.

مقدمه

حدیث به عنوان یکى از دو منبع مهم و اساسهى دیهنشناسهى ،سرشهار از گهزار،ههایى در بهار،

 .1دانشیار دانشگا ،رآن و حدیث (.)Pasandide@qhu.ac.ir

اسههومى تبههدیل مههىکنههد ،حههدیثپژوهههى روشههمند اسههت کههه فقههه الحههدیث نامیههد ،مههىشههود.

حدیثپژوهان ،در رویکردی ،دید ،بهه بررسهى تهکحهدیث یها چندحهدیث بها مضهمونى واحهد

پرداختههه و ابعههاد مختله

سههند ،منبههع ،و مههتن آن را بررسههى و مفههاد آن را ارائههه مههىکننههد .شههاید

بتههوان ایههن را نسههل دو مطالعههات حههدیثى دانسههت .نسههل اول ،بیشههتر موضههوعمحههور بههود ،و بهها
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انسهان، ،امعهه و هوانین حها کم بهر هسهتى اسهت .آنچهه ایهن گنجینهه را بهه ثهروت علمهى ،وامهع

دامنهههای بههاز بههه موضههوعى ا،تمههاعى ،اخو ههى ،کومههى و ماننههد آن ورود کههرد ،و شههواهدی از
احادیث را گردآوری و نتایجى را استخراج مىکردند .این گونه مقاالت ،رونه خهود را از دسهت

داد و مجوت علمى نیز کمتر به آن ا بال نشان مىدهند .در نسل دو  ،حدیثپژوهان ،بیشهتر
بههر احادیههث مشههخص و نشههاندار و یهها احادیههث مشههکل و نیههز بههر موضههوعات مشههخص حههوز،

حدیثپژوهى تمرکز کردند.

این رویکرد ،مفید و الز است ،اما برای تولید علم کهافى نیسهت .نبایهد حهدیث را در دایهر،

بررسىهای فقه الحدیثى و ر،الى  -که آن را بررسىهای سنتى مىنامم  -محدود کهرد .په

از

انجا این دست پژوهشها  -که البته الز اند  -باید گا دو  ،یعنى استخراج واعهد و هوانین

نهفته در آنها را  -که به مسائل طبیعى ،یا ا،تمهاعى یها فهردی مر بهوط مهىشهود  -طراحهى کهرد.

تو

در بررسىهای سنتى حدیثپژوهى ،ما را از حقای نهفتهه درون آنهها محهرو مهىسهازد.

وا عیت این است که اگر نتوان ادعا کرد که همه ابعهاد طبیعهت ،انسهان و ،امعهه در احادیهث
آمد ،است ،اما مىتوان ادعا کرد که گزار،های یادی در این موضوعات دارد.

از ض ههرورته ههای ،امع ههه علم ههى کش ههور ب ههه و ی ههژ ،در دوران حکوم ههت اس ههومى  -ک ههه بای ههد
ّ
پاسههخگههوی نیازهههای ملههى و منطقهههای باشههد  -تولیههد علههم در حههوز ،علههو انسههانى اسههت .بههدون
تولیهد فکهر و اندیشهه  -کهه نهر افهزار حرکهت ،امعههه اسهت  -نمهىتهوان بهه پیشهرفت اندیشهید .بههه

همین ،هت مقا معظم رهبری از دهه هشهتاد بهه بعهد بهر تحهول و ارتقهای علهو انسهانى ت کیهد

فراوان داشتهاند .برای تولید دانش اسومى ،حدیث یکى از منابع مهم و اساسى اسهت .و تهى
1

صههحبت از رابطههه حههدیث و علههو انسههانى مههىشههود ،مههراد ایههن نیسههت کههه حههدیث بههرای همههه

مسائل مطر در علو انسانى سخن دارد؛ اما مىتوان ادعا کرد که بخش ابهل تهو،هى از آنچهه

در حدیث آمد ،،مىتواند به تولید دانش بیانجامد .سؤال این است که چگونه؟ آنچه در نگها،
نخست از احادیث مىشناسیم ،گزار،های تجویزی و توصیفى اسهت کهه علهى الظهاهر نسهبتى
1. https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1033
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با کش

وا ع و وانین حا کم بر زندگى ا،تماعى و فردی انسانها ندارند! سؤال ایهن اسهت کهه

این گونه گزار،ها چگونه مىتوانند به کش

واعد و هوانین منجهر شهوند؟ آنچهه ایهن نوشهتار بهه

آن مىپردازد ،بررسى امکان و نیز روش تولید علم از احادیث معصومان ۷است.

روش این پژوهش ،تجزیه و تحلیهل مطالعهات بینارشهتهای حهدیثى و تجربهه آن بهود ،اسهت.

بخشى از تحقیقات بین رشتهای ،به مقایسه و بیان همانندی تحقیقات دینى با علو تجر بهى

پرداختهههانههد کههه مطالعههات تطبیقههى نامیههد ،مههىشههوند .برخههى دیگههر نیههز بههه تئههوریپههردازی و
الگوپردازی از منابع دینى پرداختهاند .فارغ از اینکه کهدا یهک درسهت اسهت یها اولو یهت دارد،

در هر دو ،یهک سهو نظر یههای علمهى و،هود دارد و در سهوی دیگهر ،حهدیث (یها آیهه هرآن) .تحلیهل

فاصههله بههین ایههن دو ،و نیههز رابطههه میههان آنههها ،روشههى بههود ،کههه بههر اسههاس آن ،ایههد ،تولیههد علههم از
احادیث اسهتخراج شهد ،اسهت .در گها بعهدی ،یافتههههای ایهن تجز یهه و تحلیهل در تحقیقهات

حهدیثى مهورد اسهتفاد ،هرار گرفتهه و دسهتکهم در بخشهى از احادیهث موفقیهتآمیهز بهود ،اسههت.
اکنههون بههدون ادعهها در بههار، ،امعیههت روش ،مههىتههوان از آن بههه عنههوان مههدلى بههرای تولیههد علههم از

حدیث استفاد ،کرد.
 .1مباحث نظری

در گهها نخسههت بههه مهههمتههرین مباحههث نظههری ایههن مههدل مههىپههردا یم .در ایههن مباحههث بایههد
ً
مشههخص شههود کههه اوال و تههى صههحبت از حههدیث و تولیههد علههم مههىشههود ،مههراد از علههم و حرکههت
ً
علمهى چیسههت؟ ثانیها نسههبت میههان حهدیث بهها علهم و دانههش چیسههت؟ آیها مههراد ایهن اسههت کههه

دانش مدون ،در حدیث ارائه شد ،است؟ آیا دانهشههای اسهومى مو،هود (ماننهد فقهه و کهو و ،)...
ً
به شکل یک دانش کوسیک در احادیث ارائه شد،اند؟ ثالثا باید مشخص شود که حدیث بر
چه مبنایى مىتواند به تولید علم کمک کند؟ داستان حدیث و چگونگى صهدور آن چیسهت
که ادعا مىشود امکان تولید علم از آن و،ود دارد؟ در ادامه به این مباحث نظری مىپردا یم:
 .1-1علم و حرکت علمى؟

کار علم« ،کش

حقیقت» است ،نهه خله آن .علهم بهه معنهای ا هدا اعهد،منهد در ،ههت

توسعه و سازماندهى هدفمند اطوعهات بها ارزش ،ههان اسهت کهه در الهب تفسهیرهای ابهل

آزمایش و پیشبینىهایى دربار، ،هان ،صورت مىگیرد .دانشمند درصدد شهناخت واعهد و
1
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ماد ،علم 1. https://fa.wikipedia.org/

پهرد،بههرداری از وا عیهات بپههردازد .دانشهمند طبیعههى درصهدد کشه
بخشهای مختل

هوانین و ضههوابط حها کم بههر

طبیعت ،ماننهد :خها  ،آب ،ههوا ،آتهش ،انهواع مهواد ،حیوانهات ،گیاههان،

انسان ،آسمان ،ستارگان و  ...است که در دانشهای فیزیک ،شیمى ،پزشکى ،نجو و ماننهد

آنها تجلهى یافتهه اسهت .دانشهمند ا،تمهاعى درصهدد یهافتن هوانین و واعهد حها کم بهر ،امعهه
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اصول حا کم بر زندگى انسان است و فعالیت علمى ،حرکت روشمندی اسهت کهه بهه کشه

و

انسانى است که در دانشهای ا تصاد ،مدیریت، ،امعهشناسى ،علو سیاسى و مانند آنها
نمایان شد ،است .گروهى دیگر از دانشمندان با محوریت فرد به بررسى وانین و واعهد حها کم

بر فرد مىپردازند که در دانشهایى مانند روانشناسى ،اخوس و  ...نمود یافته است.
آنچه اینجا مهم است ،ایهنکهه علهم بهه معنهای کشه

تعری

را کش

اسهت ،نهه خله  .حهال بایهد دیهد ایهن

از علم چه نسبتى با حدیث دارد و آیا مىتوان از به کمک احادیث ،پدید،های انسانى
کرد؟

 .2-1ظرفیت علمى احادیث

بحث ما در این نوشتار ،علهو انسهانى ماننهد، :امعههشناسهى ،علهو تربیتهى ،روانشناسهى،

علو سیاسى ،حقوس و  ...است ،نهه علهومى ماننهد طهب و سهتار،شناسهى .آمهوز،ههای حهدیثى
در هیچ رشتهای از رشتههای علو انسانى مو،ود ،به شکل دانهش م ّ
هدو ن نیسهت؛ امها ظرفیهت

و ابلیههت دارد تهها در برخههى رشههتهها(نههه همههه آنههها) ،بههه شههکلگیههری تئههوری یهها دانههش ،دیههد
کمه ههک کنه ههد.مراد از ظرفیه ههت ،و،ه ههود نکه ههات علمه ههى و گه ههزار،هه ههای پنهه ههان و نهفته ههه در مه ههتن

روایات است .و تى سخن از رابطه حدیث و علو انسهانى مهىشهود ،تصهور برخهى آن اسهت کهه
دسههتکههم بایههد بخشههى از منههابع حههدیثى ،شههکل و الههب کتههابهههای علمههى  -دانشههگاهى
داشههته باشههند و چههون چنههین نیسههت ،منکههر اسههتفاد ،از حههدیث در تحقیقههات علههو انسههانى

م ههىش ههوند .ه ههیچ بخش ههى از ههرآن و ح ههدیث ،ص ههورتبن ههدی علم ههى و نظ ههری از ی ههک موض ههوع
ارائههه نکههرد،انههد .نههه تنههها در علههو انسههانى ،دیههد کههه در خههود دانههشهههای دینههى و برآمههد ،از

مههتن اسههو نیههز چن هین چیههزی و،ههود نداشههته اسههت .دانههش فقههه  -کههه بههزرگتههرین و مهههمتههرین
دانش اسومى است  -هیچگا ،به شکل یهک دانهش در متهون دینهى و،هود نداشهته ،بلکهه آنچهه

و،ود داشته ،فقط آموز،های فقهى در الب آیه یا روایت بود ،است! دانشمندان اسومى  -کهه

در رشته فقه کار مىکرد،اند(فقیهان)  -با مطالعه روشمندانه آموز،ههای فقههى هرآن و حهدیث،

منط حا کم بر آنها را کش

و سپ

به صورتبندی علمى آنها پرداخته و از تراکم یافتهههها
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در ابعههاد گونههاگون و در رو یههارویى بهها مس ه لهههها و نیازهههای متعههدد و متنههوع ،دانههش فقههه شههکل
گرفت ههه اس ههت .اص ههول و واع ههد علم ههى اس ههتخراج شه هد ،از آم ههوز،ه ههای فقه ههى ههرآن و ح ههدیث،
اکنههون مههىتوانههد پاسههخگههوی نیازهههایى باشههد کههه هنگهها نههزول آیههه یهها صههدور حههدیث ،و،ههود

نداشههته اسههت .همههین سههخن در دانههشهههای ،دیههد نیههز ،ههاری اسههت .علههو انسههانى ،دیههد،
ّ
ههر چنههد تهها کنههون بهه طههور ،ههد و کامههل در منهابع اسههومى پیگیههری نشههد ،،امها امکههان پههى،ههویى
آنه هها در من ههابع اس ههومى و ،ههود دارد .ش ههاهد ای ههن مطل ههب ،تطبیه ه ه ههای مختلف ههى اس ههت ک ههه
بهین تحقیقهات علههو انسهانى و آمههوز،ههای اسهومى در رشههتهههای مختله

ا تصهاد ،مههدیریت،

،امعهههشناسههى ،روانشناسههى ،علههو سیاسههى و ماننههد آنههها صههورت گرفتههه اسههت .امههروز د،ههها
مقاله ،پایاننامه و رساله در هماهنگ بودن منابع اسومى با تحقیقات علمهى و،هود دارد .ایهن
نشان مىدهد که متون دینى و از ،ملهه احادیهث معصهومان ،دارای ظرفیهت و ابلیهت بهاالیى
هستند که در صورت استفاد ،هوشمند و روشمندانه ،مىتواند دستاوردهای علمى فراوانهى بهه

ارماان آورد.

 .1-3مبنای نظری

صههدور احادیههث معصههومان :منطهه ،ههالبى دارد کههه از آن بههه عنههوان «داسههتان صههدور»

یاد میکنیم .آشنایى با این داستان ،هم مىتواند ابها نظری استفاد ،از حهدیث در تحقیقهات

علمه ههى را برطه ههرف کنه ههد ،و هه ههم مه ههىتوانه ههد راهبه ههرد په ههژوهش در احادیه ههث را مشه ههخص سه ههازد.

وا عیت ایهن اسهت کهه صهدور احادیهث معصهومان در خهأ صهورت نگرفتهه ،بلکهه مسه لهمحهور
یهها نیههازمحور اسههت .هههر گهها ،فههرد یهها ،امعههه بههه مشههکلى برخههورد کههرد ،و مسه لهای بههه و،ههود آمههد،
کههه بایههد آن را تههدبیر کههرد ،و یهها هههر گهها ،کههه فههرد یهها ،امعههه نیههازی دارد کههه بایههد ت ه مین شههود تهها بههه

مشههکل برنخههورد و مسههیر صههیحح را طههى کنههد ،حههدیثى صههادر شههد ،اسهت .بههه همههین دلیههل در
ادبیات علهو حهدیثى بها اصهطو ههایى بهه نها «سهبب صهدور» موا،هه مهىشهویم .په

س ههمت مش ههکل ی هها نی ههاز م ههرد

ههرار دارد .و در س ههوی دیگ ههر ،معص ههومان:

در یهک

ههرار دارن ههد ک ههه ب ههه

پاسخگویى و چار،،ویى مىپردازد .معصومان :برای پاسخگهویى بهه مشهکوت و نیازهها ،بهه
وانین حا کم بر آن موضوع ا،تماعى ،فردی یا طبیعى مرا،عه و به تناسب مشکل یها نیهاز ،نظهر

خهود را بیههان مهىدارنههد .امهور فههردی ،ا،تمهاعى و طبیعههى هوانینى دارد کههه بهدون تو،ههه بهه آنههها
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نمىتوان نسخه پیچید و توصیه کرد .در په

زمینهه صهدور حهدیث و پاسهخ بهه نیهاز و پرسهش،

«حرکت از انون به گزار »،است .همه ابعاد زندگى بشر تحت تسلط وانین علمهى اسهت و لهذا

نیاز گزار،هایى را بیهان کهرد ،اسهت؛ درسهت شهبیه عملکهرد یهک پزشهک حهاذس یها مشهاور دانها.
بىتردید نسخه پزشک و توصیه مشاور ،مبتنى بر وانین علمى است ،اما نظریههای علمهى در

آن بیان نمىشود.

1

قوانین پایه

مواجهه با مشکل /
نیاز

نسل دوم حدیثپژوهى؛ معنا ،مبنا و روش

معصومان ،:با آ گاهى از این حقیقت و با اطوع از هوانین حها کم بهر زنهدگى بشهر ،بهه تناسهب

یافتن راه حل

ارائه در حدیث

دیاگرام  / 1از مواجهه با مشکل تا صدور حدیث

مههرد بههه نظر یههههههای علمههى و مباحههث تئور یههک کههه مخصههوب فضههاهای دانشههگا ،و مرا کههز

علمى است ،نیاز ندارند؛ بلکه مرد به ارائه گزار،های مشخص و راهگشای زندگى نیهاز دارنهد
کههه مشههکل آنههان را برطههرف و پیشههرفت و تعههالى آنههان را تضههمین کنههد .ایههن نههوع گههزار،ههها ،همههان

آموز،های حدیثى هستند.

از آنچه گذشت ،مىتوان اصول سهگانه یر را بیان داشت:

 .1ضدداب همندددی جهددان .کلیههه امههور فههردی ،ا،تمههاعى و طبیعههى انسههان و ،هههان ضههابطهمنههد

است و این نظم و ضهابطه توسهط خداونهد متعهال طراحهى و تنظهیم شهد ،اسهت .بهر اسهاس ایهن
اصل ،را ،موفقیت ،تنظیم امور طب این وانین تاییرناپذیر است.

 .2مبتنی بودن احادیث بر قوانین .احادیث معصومان :بر اسهاس وا عیهتهها و هوانین حها کم

بهر انسهان و ،ههان صهادر شهد،انهد .آنهان ،بهها در سهینه داشهتن پیها الههى (ت هرآان) و اتصهال بههه
2

پیامبر خدا ۹و خداوند از این وانین و رابطههها آ گها ،بهود ،و متناسهب بها پرسهش راوی و نیهاز
3

 .1روشدفهمدروان ناختیدمت نددینی ،ب.۶۸
ن

سَ سَ
ن ن سَ َ ن ْ
اآَُت َاَ سی ٌ
ْ ََ ( .2ل ناه َو ٌ
ولاللْ ُْ َم َاو َ ن
ون) (سور ،عنکبوت آیه .)۴۹
نُاإْااللظ ُِل نم َ ا
نُتافیاصد ِورالن
اُْاَ ْج َحد ِاَ ِ
ذیناأوت ِ
ِ
آَُت ِ

 .3از نگ هها ،م هها احادی ههث رس ههید ،از اههههل بی ههت :در وا ههع ،ح ههدیث رس ههول خهههدا ۹اسهههت .در تصهههریح بهههه ایهههن مطلهههب،
ع ّ ع
ّ
امهها رض هها ۷مههىفرمایهههد :هنههها َعهههن اهّلل و َعهههن َرسهههوله ن َحهههدث (رجوووالدالک وووی ،ج ،۲ب )۴۰۱ ،۴۹۰و نیهههز امههها
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مخاطههب و همچنههین بهها در نظههر گههرفتن سههطح علمههى و ظرفیههت ،امعههه آن را در الههب حههدیث
بیان مىکنند.

 .3عرفی بودن زبان حدیث .هر چند احادیث مبتنى بر وانینانهد ،امها آنچهه مها در ظهاهر آنهها

مشهاهد ،مههىکنهیم ،اصههول و هوانین علمههى نیسههتند ،بلکهه الفههاظى هسهتند کههه بهه بههان عههرف و
ابل فهم ایشان ،و صهد البتهه بهر اسهاس هوانین و وا عیهتههای مهورد نظهر ،صهادر شهد،انهد .ایهن
بههدان ،هههت اسههت کههه هههدف اصههلى دیههن ،کمههک بههه مههرد و هههدایت آنههان اسههت ،نههه ارائههه
نظریههای علمى که فقط مخاطب آن ،متخصصان باشند.

1

در توضههیح بیشههتر ایههن مطلههب مههىتههوان گفههت کههه در صههدور حههدیث ،دسههتکههم سههه الیههه یهها

سههه نقطههه و،ههود دارد .الیهههای کههه مهها آن را مش ههاهد ،مههىکنههیم ،سههطحىتههرین و الیههه نمای ههان
حه ههدیث اسه ههت که ههه به ههه دو شه ههکل توصه ههیه یه هها توصه ههی

از سه ههوی معصه ههو  ۷بیه ههان شه ههد،

است؛ توصیههایى در الب امر و طلب ،ماننهد :امهر بهه تقهوا ،یها نههى و بارداشهتن همچهون نههى

از سههتمکاری .شههکل دو ایههن الیههه آشههکار و نمایههان ،توصههی

و منفى است ،مانند :توصی

و ارزشگههذاریهههایى مثبههت

ستایشگرانه متقیان و تقبیح نکوهشگرانه ستمکاران .پهیش از

این الیه رویین ،یک یا دو الیه دیگر ،اما نهان و نهفته دیگر و،هود دارد .الیهه اول ،یهک حقیقهت
علمى است که مبنای صدور گزار ،شد ،است (الیه بنیادین) و الیه دو  -که بهین ایهن دو هرار

دارد  -دو وضعیت مثبت و منفى برای آن حقیقت علمى است (الیهه میهانى) کهه احادیهث بهه
ً
حالت مثبهت ،امهر و از حالهت منفهى نههى مهىکننهد و یها انسهانههای خهوب (مهثو متقهین) و بهد
ً
(مثو منافقان) را به حالت خوب و بهد توصهی و یها پیامهدها ،عوامهل و ابعهاد مختله حالهت
خوب و بد را تشریح مىکنند .و تى معصو  :با یک مشکل یا نیاز موا،ه مىشود ،بر اسهاس
تشخیص خود ،به انون و اصل پایه مرا،عه مىکند و مبتنهى بهر آن ،بهه تناسهب نیهاز سهخنى را

بیان مىکند.

ع
ّ
ع
ّ
ع
ع
ع
هدیث ع
الح َسههین ،و
صههادس ۷مههىفرمایههدَ :حههدیثى َحههدیث أبههى ،و َحههدیث أبههى َحههدیث َ،ههدی ،و َحههدیث َ،ههدی َحه
ع
ع
َ ع َ َ َ ع
َ ع
َ ع
دیث َ
دیث ع
المهؤم َ
المهؤم َ
هدیث أمیهر ع
دیث أمیهر ع
نین َحهدیث َرسهول
نین ،:و َح
الح َسن ،و حدیث الحسن ح
الح َسین ح
ح
َ ع
ع
َ
َ
۹
اهّلل  ،و حههدیث رسههول اهّلل ههول اهّلل عههز و ،ههل (الکههافى ،ج ،۱ب۱۴ ،۵۳؛ منیوو دالمریوو  ،ب۳۷۳؛ اإلرشوواد ،ج،۲

ب۱۸۶؛ خیردودبرکتدازدنگاهدقرآندود
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یث ،ب.)۸

 .1این البته برای بیشترینه احادیث اسهت و گرنهه برخهى احادیهث ههم دار یهم کهه صهعب و مستصهعبانهد یها بهرای نسهلههای

آیند،اند و یا برای شاگردان و مخاطبان ویژ ،و خاب (ر : .آسیبشناختد

یث ،ب.)۲۸۴

نسل دوم حدیثپژوهى؛ معنا ،مبنا و روش

نمودار  / 1الیههای سهگانه متون دینی

به عنوان نمونه ،رسول اهّلل ۹مىفرماید:

یُ ُ ُ َ
یُ
ّنق َ
لىل و ّن َ َد َن؛
ّنز ُد ىف ّندنیم ی ی

1

دل بر کندن از دنیا ،جان و تن را آسوده مىسازد.
این حدیث ،اثر زهد بهر آسهایش لهب و بهدن را مطهر مهىکنهد و از آن بهه عنهوان عهاملى بهرای آسهایش

روانى ( لبى) و تنى یاد کرد ،است .سؤال این است که این حهدیث بهه چهه منظهور صهادر شهد ،اسهت؟
ً
این گونهه احادیهث معمهوال هنگهامى صهادر مهىشهوند کهه طهرف مقابهل ،نیهاز بهه راهکهاری بهرای آسهایش

روانى و بدنى دارد .اما سهؤال ایهن اسهت کهه چهرا بهرای آسهایش تهن و روان ،از چیهزی بهه نها زههد یهاد شهد،

اسههت؟ پاسههخ در چگههونگى سیسههتم روان  -تنههى انسههان اسههت کههه طههرا آن خداونههد متعههال اسههت.
ع
ع
خههرد،سیسههتم آسههایش انسههان تحههت تهه ثیر خههرد،سیسههتم رزبههت انسههان اسههت؛ بههدین معنهها کههه هههر
بىرزبتى به دنیا مو،هب آسهایش مهىگهردد (الیهه بنیهادین) .بهر ایهن اسهاس ،زههد  -کهه معنهای د یه آن
بههىرزبتههى اسههت  -در نسههبت بهها دنیهها ،دارای اثههر مثبههت آسههودگى روانههى اسههت .بههر ایههن پایههه ،اضههطراب
روانههى ،نتیجههه زهههد نور یههدن و رزبههت بههه دنیهها اسههت (الیههه میههانى) .ایههن بیههان خههالى از اشههکال منطقههى

است .گزار« ،اگر ال  ،آنگا ،ب» همتراز با «اگر خوف ب ،آنگا ،خوف ال » درست اسهت؛ و نهه «ا گهر

خههوف ال ه  ،آنگهها ،خههوف ب» .مبتنههى بههر ایههن دو ،معصههو  ۷بههه تناسههب نیههاز مخاطههب ،راهکههار
آسایش تن و روان را در الب یک ،مله توصیفى بیان مىکند.
 .1الخصال ،ب .۱۱۴ ،۷۳
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 .1-4نسل جدید مطالعات حدیثى

راهبرد اساسى در حرکت علمى مبتنى بر حدیث ،تبهدیل «آمهوز ،حهدیثى» بهه «گهزار ،علمهى» اسهت.

احادیث به شکل آموز،های عرفى  -که ابل فهم و عمل بهرای عمهو اسهت  -بیهان شهد،انهد؛ امها همهان

گونههه کههه گذشههت ،در هههر موضههوعى ،بههر حقههای و سههنن و ههوانین مربوطههه نیههز مبتنههى اسههت .ایههن هههر دو

نیازمنههد فهههم اسههت .فنههاوری دسههتیههابى بههه محتههوای حههدیث ،فقههه الحههدیث اسههت .فقههه الحههدیث

دانشى است کهه مها را بهه مقصهود اصهلى معصهو  ۷راهنمهایى مهىکنهد .امها بایهد تو،هه داشهت کهه دو
1

مرحله حرکت روشهمندانه و عالمانهه در حهدیثپژوههى متصهور اسهت :مرحلهه نخسهت ،حرکهت عرفهى
برای فههم آمهوز ،حهدیثى کهه از طریه فههم مفهردات ،فههم ترکیبهات و گهردآوری و فههم رینهههها بهه دسهت

مىآید و مرحله دو  ،حرکت علمى که برای فهم وانین و سنن پایهه حهدیث اسهت .در حرکهت عرفهى،
2

ه ههدف فه ههم معن ههای ح ههدیث و مقص ههود آش ههکار اس ههت؛ ام هها در مرحل ههه دو (حرک ههت علم ههى) ،ه ههدف

دستیابى به مبنای آموز - ،یعنى هوانین و سهنن پایهه  -اسهت کهه مهىتوانهد بخشهى از حقهای و هوانین
حوز ،مربوط را مکشوف و گزار،ای علمهى تولیهد کنهد .ایهن نهوع از حرکهت علمهى ،فقهه الحهدیث خهاب

خود را مىطلبد که آن را فقه الحدیث پیشرفته در امتداد فقه الحدیث مرسو مىنامیم.

فقههه الحههدیث پیشههرفته را در مقایسههه بهها فقههه الحههدیث سههنتى ،بههه دو صههورت مههىتههوان تصههور

کههرد :یکههى بههه مثابههه یههک ،ر یههان مههوازی و دیگههری بههه مثابههه یههک ،ر یههان مکمههل و مههتمم، .ر یههان

مهوازی و تههى اسهت کههه در کنهار خههط فقههه الحهدیث سههنتى ،خهط دیگههری ترسهیم شههود و محقه

مجبور باشد یکى از این دو را برگزیند و ورود در یک خط ،به معنای محرومیهت از مزایهای خهط
دیگر است، .ریان مکمل یا متمم و تى اسهت کهه در تهداو خهط پیشهین ،خطهى اضهافه گهردد
کههه از نقطههه پایههان خههط بلههى شههروع و نقطههه پایههان دیگههری را ترسههیم کنههد .و تههى سههخن از فقههه

الحدیث پیشرفته مىشود ،مراد ایجاد خط موازی نیست ،بلکهه مهراد آن اسهت کهه په

از طهى

همه مراحل فقه الحدیث سنتى ،فرایند حدیثپژوهى بها رویکهردی دیگهر ادامهه یابهد تها حقهای
ً
نهفته در حدیث به دست آید .اساسا در این معنا ،امکان طى مراحل فهم پیشرفته بهدون طهى

مراحههل فهههم سههنتى و کوسههیک نیسههت .فهههم پیشههرفته بههر یافتههههههای روش فهههم سههنتى اس هتوار
مىشود و آن را تا رسیدن به هدف ترسیم شد ،ادامه مىدهد.

 .1ر : .فقهدالح یث  ،1ب.۱۷
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 .2در این بار ،دست کم دو اثر ارزشمند و،ود دارد .۱ :روشدفهمد
اثر سید کاظم طباطبایى.

یث ،اثر عبدالهادی مسعودی .۲ ،منطقدفهومد و یث،

همان گونه که گذشت ،علم مىکوشد از روی حقیقت پهرد،بهرداری کنهد و هوانین نهفتهه در

آن را استخراج نماید .در علو انسانى تجربى ،پژوهشگر روی افراد و ،وامع مطالعه مىکنهد تها
ب ههه پرس ههش ی هها فرض ههیهای ک ههه دارد دس ههت یاب ههد .در ای ههن گون ههه پ ههژوهشه هها ،محقه ه ب ههه دنب ههال
کش ه

حقیقههت بهها روش تجر بههى اسههت .انسههان، ،امعههه و ،هههان ،سههاخت خداسههت و تمههامى

نسل دوم حدیثپژوهى؛ معنا ،مبنا و روش

 .2مراحل کلی حرکت علمی در حدیث

وانین حا کم بر آن طراحى خداوند متعال است .در حقیقهت ،یهک دانشهمند تجر بهى ،سهاخته

خههدا را مطالعههه کههرد ،و سههعى در یههافتن ههوانین آن دارد؛ امهها متههون دینههى نیههز را ،دیگههری بههرای

شناسایى وانین حا کم بر انسهان، ،امعهه و ،ههانانهد .حهدیث ،از آنجها کهه بهه سهازند ،هسهتى
متصههل اسههت ،مههىتوانههد گو یههای ههوانین نهفتههه در آن باشههد .البتههه متههون در ایههن زمینههه چنههد
ً
گونهاند .برخهى متهون ،بهه صهورت صهریح گفتههانهد کهه خداونهد چهه طرحهى ریختهه اسهت؛ مهثو
عزت را در بندگى خود رار داد ،،نه خدمت به صاحبان هدرت؛ احسهاس زنهى و بهىنیهازی را

در ناعههت ههرار داد ،،نههه ثههروت انههدوزی؛ آسههایش مطله را در آخههرت ههرار داد ،،نههه دنیهها و مههرد

ایهنههها را در ،ههای دیگهر میجوینههد و نمههىیابنههد! برخهى دیگههر هههر چنههد بهه طراحههى خههدا تصههریح
1

نکرد،اند ،اما به روابط میان دو یا چند پدید ،اشار ،کرد،اند که البته مبتنى بر هوانینانهد و ایهن
وانین ،ابل کش

و استخراج و صورتبندی علمى است .پ

محققى کهه بهه روش تجر بهى

کار مىکند و محققى که روی حدیث کار مىکند ،هر دو درصدد کشه

هوانین روانشهناختى

حا کم بر انسان هستند؛ یکى از را ،مطالعه ساخته خدا (انسان) و دیگری از را ،مطالعهه سهخن
خدا ( رآن و حدیث).

همان گونه که گذشت ،مرحله صدور حدیث ،مرحلهه حرکهت از هانون بهه گهزار ،اسهت؛ امها

برای کش

وانین پایه باید حرکتى معکوس را طراحى کرد .ههدف اصهلى در پهژوهش ،کشه

اصههول و ههوانین پایههه از ال بههه الی مت هون اسههت .ایههن آن چیههزی اسههت کههه بههه عنههوان «پههژوهش

معکوس» شهناخته مهىشهود .در ایهن روش ،محقه حرکهت پژوهشهى خهود را از گهزار ،آزهاز و بهه
2

سمت انون حرکت مىکند تا آن را به دست آورد.

 .1م کاةداالن ار ،ب .۱۹۰۳ ،۵۶۵

 .2روشدفهمدروان ناختیدمت نددینی ،ب.۶۸
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مرا،عه به اصول
و وانین

مشکل یا نیاز

صدور حدیث

نمودار  / 2روند صدور حدیث و پژوهش در آن
این کار فنونى دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
 .1-2ر ویکرد علمى در حدیثپژوهى

بههرای یههافتن ههوانین و واعههد پایههه ،بایههد محقه رویکههرد علمههى داشههته باشههد .مههراد از رویکههرد

علمى ،نه فقط روشمندی مطالعه ،بلکه انتخاب ،هتگیری مناسب در پهژوهش اسهت .گها،

ممکه ههن اسه ههت یه ههک ،امعه هههشه ههناس به هها موضه ههوع یه هها مس ه ه له بحه ههران ا،تمه ههاعى ،و یه هها یه ههک

سیاستشناس(دانشمند علو سیاسى) با موضوع یا مس له بحهران سیاسهى در ،امعهه موا،هه

شود .فارغ از ح یا باطل بهودن بحهران ،ههر یهک بهه دنبهال ایهن اسهت کهه تبیهین علمهى بهرای آن
بیابد .تبیین علمى یعنهى چهرا ایهن بحهران ا،تمهاعى و یها سیاسهى بهه و،هود آمهد؟ چهه عوامهل و

شههرایط و زمینههههههایى در شههکلگیههری آن نقههش داشههتند؟ و ماننههد ایههنههها .و یهها یههک روانشههناس

ممکن است با گروهى از کودکان موا،ه شود که بر خوف همه نظریهها ،هنگامى که در تنگنها

و سختى رار مىگیرند ،نه سومت روان آنها به مخاطر ،مىافتد و نه مراحل رشد آنها مختهل
مههىشههود .پرسههش او ایهن اسههت کههه چههه چیههزی مههىتوانههد سههومت روان و نیههز رشههد متعههارف ایههن
کودکههان را تبیههین کنههد؟ چههه عوامههل ،شههرایط و زمینههههههایى دخیههل بههود،انههد؟ در علههو دیگههر نیههز

همین ،ریان و،ود دارد .همه اینها به دنبال تبیین علمى برای پدید،ها هسهتند و ایهن یعنهى
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کش

و پرد ،برداری از یک سری وا عیتها.

در عالم حدیث نیز همین ضیه به نوعى و،ود دارد .گا ،ممکن است هدف این باشهد کهه

روشمندانه بررسى شود .برای این رویکرد ،روش فقهه الحهدیث مرسهو و سهنتى مناسهب اسهت.
اما این همه ابلیت حهدیث نیسهت؛ بهه عنهوان نمونهه ،بهه مقالهه «بررسهى تمثیهل خامهة الهزرع در

روایات شیعى و مفاد آن» اشار ،مىکنیم .در رویکرد سنتى ،تعداد نقلهها ،منهابع نقهل کننهد،،
1

اعتبار سندی و منبعى متن ،مفهردات ،ترکیبهات ،اصهطوحات مهتن بررسهى شهد ،و معنهایى از

نسل دوم حدیثپژوهى؛ معنا ،مبنا و روش

در بههار ،فههون حههدیث ،عبههارت د یهه  ،اعتبههار منههابع ،اعتبههار سههند ،و مفههاد مههتن بههه صههورتى

آن به دست مىآید:

آن گا ،که تمثیل خامةالزرع و السنبلة دربار ،بوها است ،مراد از آن انعطهاف مثبهت در برابهر
یک حادثه طعى و پذیرش آن است کهه بهه منظهور ته مین ایمنهى و ،لهوگیری از شکسهته شهدن
صورت مىگیرد و لذا یهک ارزش بشهمار مهىرود .بهه دیگهر بیهان ،در موا،ههه بها بوهها و مقابلهه بها
آنها ،دو الگهوی رفتهار ی و،هود دارد« :مهدل سهخت» و «مهدل نهر » .ایهن دو مهدل ،مر بهوط بهه دو
ً
گرو ،کامو متقابلاند؛ یعنى مؤمن و مناف  ،یا مؤمن و کافر .اما این همه سخن حدیث نیست.
مس له این حدیث ،موا،هه با بویا و سهختىههای زنهدگى اسهت؛ گروههى از مهرد بهه سهومت از
آنها عبور مىکنند و برخى دیگر آسیب مىبینند .رویکرد علمهى در ایهن مسه له ایهن اسهت کهه
چه چیزی مىتواند عبور ایمن برخى و آسیب دیدگى برخى دیگر را تبیین کند؟
همچنین ،در حدیثى از اما سجاد  ۷آمد ،است:

َ َ َ َ َ َ َ یَ
یَ َ َ َ َ َ یَ
ُ
َ
اذت أ ُذه و
اذت أ ُذه و یض یُذَدَ ،وو َتز َ َذد ین ىف صذدّقة أت ٍذد و لن ظن
و ُتعمدین أتدا و لن ظن
َ یَ
َ ُ
2
َ
َ
َ
یاف ُعا؛ فإ ا و َتدری َمى َت و َصدیقاَ ،وو َتدری َمى ختم َىل ُد یود.

این حدیث توصیه مهىکنهد کهه از دشهمنى کهردن و دوسهتى نکهردن ،بپرهیز یهد .ایهن موضهوع

کلى حدیث است ،اما همه معنای آن نیست .در این زمینه سؤالهای دیگری نیهز و،هود دارد.

مس له ا،تماعى که این حدیث بهه آن مهىپهردازد ،گهرایش بهه دشهمنى کهردن بها دیگهران و عهد

تمایههل بههه دوسههتى کههردن بهها دیگههران اسههت .در رویکههرد علمههى سههؤال ایههن اسههت کههه از منظههر
ا،تماعى ،چرا برخى بهه دشهمنى کهردن تمایهل دارنهد؟ چهرا برخهى افهراد از دوسهتى کهردن پرهیهز

« .1بررسى تمثیل خامة الزرع در روایات شیعى و مفاد آن» ،عباس پسندید ،،مجلهدعل حد
برای نمونه بیشتر :ر« : .نگاهى به احادیث المجال

باالمانة» ،محمهد مهرادی ،مجلوهدعلو حد و یث ،ش ۶۷؛ «روایهات

سبع سنین در فرزندپروری ،گونهها و تحلیل درونى آنها» ،پسندید ،عباس ،مجلهدعل حد

 .2ال رةدالباهرة ،ب.۲۶

یث ،ش .۹۴

یث ،ش .۸۱
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مىکنند؟ چه چیزی مىتواند تمایل به دشمنى کردن را تبیین کند؟ چه چیزی مهىتوانهد عهد

تمایهل بهه دوسههتى را تبیهین کنههد؟ چگونهه مههىتهوان تمایهل بهه دشههمنى را بهه عههد تمایهل تبههدیل

کرد؟ چگونه مىتوان عد تمایل به به دوستى را به تمایل تبدیل کرد؟ این حدیث مىتواند بهه

این پرسشها پاسخ دهد؛ اما روش خاب خود را مىطلبد.

بنههابراین ،محقه بایههد رویکههردی علمههى داشههته باشههد و بههه دنبههال تبیههین پدیههد،هههای فههردی،

سیاسههى ،ا،تمههاعى ،ا تصههادی و مههدیریتى بههر اسههاس احادیههث باشههد .ایههن رویکههرد ،سههؤال و

پرسشهای ،دیدی را فراروی محق مىگذارد و مو،ب مىشود تها اسهتنطاس از حهدیث ،وارد
مرحلهای ،دید شود.

 .2-2مسألهشناسى حدیث

از ضهرورتهههای رویکهر د علمههى در حهدیثپژوهههى ،مسه لهشناسهى اسهت .مههراد از مسه له در

این بحث ،آن مشکل یا موضوعى است که مرد با آن موا،ه بود ،و این متن بهه خهاطر آن بیهان

شههد ،اسههت و در بههار ،آن نکت ههای را بیههان داشههته اسههت .شههناخت مس ه له ،کمههک مههىکنههد کههه
بدانیم حدیث بهرای چهه مشکلى(ا تصهادی ،مهدیریتى، ،امعههشهناختى ،سیاسهى و )...بیهان

شد ،اسهت .تها مسه له مشهخص نشهود ،نمهىتهوان رویکهرد علمهى را ا،رایهى نمهود .و تهى مسه له

روشن شهود ،مهىتهوان رویکهردی علمهى بهه آن داشهت و پرسهید کهه بهرای ایهن مسه له ،چهه تبیهین
علمى و،ود دارد .از این رو ،باید در تشخیص مس له د ت یادی نمود.

مسه له را از «وضههعیت مطلههوب» یهها «وضههعیت نههامطلوب» مههىتههوان بههه دسههت آورد .برخههى از

احادیهث ،در بهار ،یهک فضهیلت یها موضهوع ارزشهى سهخن مهىگویند(ماننهد :زههد ،تقهوا ،تواضههع،

تعاون ،عدالت و  )...و برخى دیگر دربار ،موضوعات منفى و ضدارزش(مانند :ظلم ،احتکهار،

حسادت ،حسرت و  .)...احادیث دسته اول ،دارای وضهعیت مطلهوب و احادیهث دسهته دو

دارای وضعیت نهامطلوب هسهتند .مهراد از وضهعیت مطلهوب ،نقطهه مثبتهى اسهت کهه معصهو

صد دارد فرد را به آن برساند .البته این نشان مىدهد که در حهال حاضهر ایهن حالهت مطلهوب

و،ود ندارد و به همین دلیل معصو مىخواهد با استفاد ،از روشهایى ،فرد را بهه آن وضهعیت

مطلوب برسهاند .و مهراد از وضهعیت نهامطلوب ،نقطههای منفهى و ناشایسهت اسهت کهه معصهو

صههد دارد فههرد یهها ،امعههه را از آن دور سههازد و بههه نقطههه مقابههل آن برسههاند .نکتههه مهههم ایههنکههه در
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رویکرد علمى ،به هر دو وضعیت متقابل (مطلوب و نامطلوب) نیاز اسهت .از ایهن رو ،مهىتهوان
با استفاد ،از روش «معکوسسازی» ،وضعیت مقابل را به دست آورد.

این دو ،وضعیتهای نامطلوب نیز به دست مىآیند که عبارت است از« :گرایش بهه دشهمنى»

و «گریز از دوستى».
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بههه عنههوان نمونههه ،در حههدیث امهها سههجاد ۷بههرای مو عیههت ارتبههاط بههینفههردی و ا،تمههاعى،
ً
دو وضههعیت مطلههوب بیههان شههد :،یکههى «گریههز از دشههمنى بهها مههرد » (ال تعهادین أحههدا) و دیگههری
«رزبهههت داشه ههتن بهههه دوسه ههتى بههها مه ههرد » (ال تزهه ه ّ
هدن فهههى صه ههدا ة أحهه اهد) .از معکه ههوس که ههردن

و اما در برخى روایات ،از تمثیل «خامة الزرع» برای بیهان یکهى از ویژگهىههای مهؤمن اسهتفاد،

شد ،است:

َ َ
َُ
َ
ی ََ
َ َ
ُ
َ
َ
وکذبنا
ّىلت َذدنت،
ّنذر ی ُ کفأِتذم ،فذإاّ َلذک َنت
طممة یّنل رع؛ من َتیذث َأتّتذم
َمرص ّملؤمن َکمرص
َُ
َُ
َ 1
عتد َنة ،ی
کمألر َزة َص یمم ُ ُم َ
تى َیقو َمهم ُ
ُ
ّه لاّ شم .
ّملؤمن ُیکفأ بمن َ ال  .و َمرص ّنفم
ْ َف

در این حدیث مو عیتى به نا «بو» و،ود دارد که دو وضعیت مطلوب و نامطلوب آن بیهان

شد ،است« :گذر سالم و ایمن» و «گذر ناسالم و ناایمن» از بوها .در این گونه احادیث ،نیاز به
معکوس سازی نیسهت .اکنهون مهىتهوان در الهب رویکهرد علمهى ،پرسهید کهه چهه تبیینهى بهرای
گریز از دوستى و نیز گرایش به دوستى و،ود دارد؟ و یا چه تبیینى بهرای گهذر سهالم یها ناسهالم از
بو ،و،ود دارد؟ و نکته مهمتر اینکه الیه اول و انون پایه این احادیث کدا اند؟ چهه حقیقهت

پایهای و،ود دارد که یکى در بو شکسته مهىشهود و دیگهری سهالم مهىمانهد؟ و یها چهه حقیقتهى

و،ههود دارد کههه برخههى ب هه دشههمنى گههرایش پیههدا مههىکننههد و برخههى از آن مههىگریزنههد؟ و نیههز چههه

حقیقتى و،ود دارد که برخهى از دوسهتى کهردن گریهزانانهد و برخهى بهدان گهرایش دارنهد؟ همهان
گونههه کههه پیشههتر گذشههت ،هههدف اصههلى در ایههن رویکههرد فقههه الحههدیثى ،کشه

ههوانین و واعههد

حهها کم بههر انسههان و ،امعههه و صههورتبنههدی علمههى آن از دل حههدیث اسههت .ایههن مهههم بههدون

شناسایى مس له حدیث ممکن نیست .مس لهشناسى ،حهوز ،و موضهوعى را کهه بناسهت بهرای
آن اید،ای برای نظریهپرداز ی استخراج شود ،مشهخص مهىسهازد و زمینهه را بهرای کشه
پایه فراهم مىآورد.

هانون

 .2-3مؤلفهشناسى حدیث

ً
معموال در احادیث ،دو یا چند متایر و،ود دارند که بین آنهها رابطههای بر هرار شهد ،اسهت.

مراد از مؤلفهها ،متایرهایى هستند که با یکدیگر ت لی
.1دکنزالعمال ،ج ،۱ب.۷۳۳ ،۱۴۸

شد ،و حهدیث را معنهادار مهىسهازند؛
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بههه عنههوان نمونههه ،در حههدیث خامههة الههزرع ،دو مؤلفههه در سههمت وضههعیت مطلههوب ههرار دارد:
َ
انعطاف (که از تمثیهل خامهة الهزرع بهه دسهت مهىآیهد) و دیگهری گهذر سهالم از بهو (فه ذا َسهک َنت
ع
َ
اعت َهد َلت ،و کهذل َ
ک الم ع
هؤمن عیک َفه ب َ
هالبوء) .در سهمت وضهعیت نهامطلوب نیهز دو مؤلفهه و،هود
عتد َل ه ٌهة) و گههذر ناس ههالم از بوههها ( ّ
األر َز َصه ّهم عاء عم َ
دارد :عههد انعطههاف (و َم َث ه عهل الفهها،ر که ه ُ
حت ههى

اهّلل هذا َ
َیقص َمها ع
شاء).

در حدیث اما سجاد ۷نیز دو موضوع و هر کدا دو مؤلفه دارنهد .در موضهوع دشهمنى ،دو

وضعیت مطلوب و نامطلوب و،ود دارد که مؤلفههای هر کدا با دیگری متفاوت است:

 در وضههعیت مطلههوب :مؤلفههه اول دشههمنى کههردن (عههداوت) و مؤلفههه دو  ،ایمنههى حههال ازّ
یان دشمنى است (و هن ظننت أنه ال یضر ).
 در وضهعیت نههامطلوب :مؤلفههه اول گریههز از دشههمنى کههردن (ال تعه ّهادین) و مؤلفههه دو  ،یههان
آیند ،دشمنى است (ف ّنک ال تدری متى تخاف ّ
عدو ).
و اما در موضوع دوسهتى نیهز دو وضهعیت مطلهوب و نهامطلوب و،هود دارد کهه مؤلفههههای ههر

کدا با دیگری متفاوت است:

 در وضعیت نهامطلوب :مؤلفهه اول گریهز از دوسهتى (زههد در دوسهتى) و مؤلفهه دو  ،فقهدانّ
منفعت حال است(و هن ظننت أنه ال ینفعک)
ّ
تزهدن) و مؤلفه دو  ،منفعت آیند،
 در وضعیت مطلوب :مؤلفه اول گرایش به دوستى (الَ ع ع َ
َ
است ( َو ال تدر ی َمتى تخاف َعد ّو ).
 .2-4مبناشناسى مؤلفهها

گ هها مهه هم و اساس ههى در کشه ه

ههانون پای ههه ،مش ههخص س ههاختن ویژگ ههى پای ههه ه ههر ک ههدا از

مؤلفههاست .همان گونه که در مبنای نظری گذشت ،عبارتهای احادیث ،معطوف به یهک
وا عیت (فردی ،ا،تماعى یا هستى شناختى) و براساس آنها است .با یک مثال عرفهى ،ایهن

موضوع روشنتر مىشود .و تى کسى مىگوید« :هوا گر شد ،است ،مایعات یاد بنوش تا گرما
زد ،نشوی» این ،مله مبتنى بر یک سری مبانى و وا عیتهاست:

« -هوا گر شد ،است» داللهت دارد بهر فصهول ههوا ،گهر بهودن یکهى از فصهول ،تاییهر فصهل و

مانند آن به عنوان وا عیتهای هواشناختى.
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« -مایعههات یههاد بنههوش» داللههت دارد بههر مههایع بههودن برخههى چیزههها ،نوشههیدنى بههودن برخههى

مایعات ،انداز ،داشتن نوشیدن و مانند آن به عنوان وا عیتهایى در باب برخى مواد.

سومت و بیماری بدن و مانند آن به عنوان وا عیتهای فیزیولوژ یک انسان.
جدول شماره 1
«هوا گرم شده است ،مایعات زیاد بنوش تا گرما زده نشوی»

جمله
اجزای جمله

مبانی و
واقعیتهای پایه

پ

«هوا گرم شده است»

«تا گرم زده نشوی»

«مایعات زیاد بنوش»

فصلمندی هوا

مایع بودن برخى چیزها

اثرپذیری بدن انسان از هوا

سرد و گر داشتن فصول

نوشیدنى بودن برخى مایعات

اثر منفى گرما بر بدن

گر بودن یکى از فصول

انداز ،داشتن نوشیدن

سومت و بیماری بدن

تاییر فصل

اثربخشى یاد نوشیدن مایعات

و ...

و ...

و ...

و ...

نسل دوم حدیثپژوهى؛ معنا ،مبنا و روش

« -تهها گرمهها زد ،نشههوی» داللههت دارد بههر اثر پههذیری بههدن انسههان از هههوا ،اثههر منفههى گرمهها بههر بههدن،

یک سری وا عیتها در دنیا و،ود دارد که ،مله فوس مبتنى بر آنهاسهت :فصهل گهر ،

بیمه هاری گرم ههازدگى و مایع ههات م ههانع .معن ههای ای ههن ح ههرف آن اس ههت ک ههه ،م ههوت ب ههر مب ههانى و

وا عیتها «داللت» دارند و لذا با بررسى ا،زای ،مله ،مىتوان به آنها دست یافت.

در مورد احادیث نیز همین اعد، ،اری اسهت .در مرحلهه سهو  ،مؤلفهههها مشهخص شهد ،و

هر کدا در الب یک عبارت خاب گزارش شد،اند؛ بهه عنهوان نمونهه ،انعطهاف پهذیری مهؤمن
ع
َ َ
ع َ
خامهة ال ّهزرع؛ مهن َحیهث أتتهها ال ّهر ی عح
در الب یک تمثیل بیان شد ،استَ « :م َثل المؤمن ک َم َثهل
َک َف تها» و گذر سالم و ایمن او در الب ایهن عبهارت« :فه ذا َسه َک َنت َ
اعت َهد َلت ،وکهذل َ
ک الم ع
هؤمن
ع
عیک َف َ
بالبوء» .اما ههر کهدا از ایهن ،ملهههها ،بهر یهک وا عیهت مبتنهىانهد .کهار اساسهى و ظر یه
محق آن است که با استفاد ،از عبارتها ،این وا عیتها و مبانى را کش

کند .ایهن ا هدا ،

نوعى پژوهش معکوس است؛ اما نه برای به دست آوردن مفاهیم متقابل که در مسه لهشناسهى

گذشههت و آن را «معکههوس سههازی تقههابلى» مههىنههامیم .نههوع دیگههری از پههژوهش معکههوس ،یههافتن
انون و وا عیت پایه است که آن را «معکوس سازی در عم » مىنامیم .علهت ایهن نها گهذاری

آن است که محق باید از ظاهر لفط عبور کرد ،و به عم متن که مبهانى یهرین آن اسهت نفهوذ
کند و آن را بیابد .برای این کهار از فهن ،هدول اسهتفاد ،مهىکنهیم .بایهد حهدیث را در ،هدول هرار

داد و ا،ههزای مشههخص شههد ،آن را در ردی ه هههای مخصههوب ،ههای داد و سههپ

بهها تحلیههل و

تعمه در هههر عبههارت ،مبنههای پایههه و یههرین آن را بههه دسههت آورد .در ایههن ا ههدا  ،ههدرت تحلیههل

محق بسیار اهمیت دارد، .دول حدیث باال به این شکل است:
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جدول شماره 2

َ ع
َ
َ ع
یح َک َف تههها ،فه ذا َسه َهک َنت َ
اعته َهد َلت ،و که َ
کم َثههل َ
هذلک المه ع
َم َثه عهل المههؤمن َ
هث َأتتههها اله ّهر ع
هؤمن عیکفه
خامههة اله ّهزرع؛ مههن حیه
حدیث
عتد َل ٌةّ ،
کاألر َز َص ّم عاء عم َ
اهّلل هذا َ
حتى َیقص َمها ع
بالبوء .و َم َث عل الفا،ر ُ
َ
شاء
ََ َ
َ
ّ
کم َثهل َ
اهّلل هذا َ
حتى َیقص َمها ع
َم َث عهل المهؤمن َ
و َم َث عل الفا،ر ُ
شاء
کاألر َز
اعتدلت و
خامههة ف ذا َسک َنت
ع
َ ّ ع ع َ ٌَ
ع ع َ
َ
ع َ
َ
کف َ
عتدلة
صماء م
بالبوء
کذلک المؤمن ی
اجزای حدیث اله ه ّهزرع؛ مه ههن َحیه ههث أتتهه هها
ّ ع ََ
یح کف تها،
الر
مبنا و واقعیت
پایه

انع اف در بال

سالمت روحی و روانی

شکست روحی و روانی

عدم انع اف

و امها ایههن ا ههدا در حههدیث امهها سههجاد ۷بهه ،هههت سههاختاری کههه دارد ،کمههى پیچیههد،تههر
است، .دول مخصوب این حدیث به رار یر است:
جدول شماره 3

حدیث
اجزای

حدیث
مبنا و

ع ّع َ َ َ َ َ
َ
َ
َ َّ
َ َ َ َ َ َ َ َّ
َّ َ ً َ َ َ َ َّ
ع
هت أنه عهه ال ینف ععههک؛ ف نههک ال تههدری
زهههد ّن فههى صههدا ة أحه اهد و هن ظننه
هت أنه عهه ال یضههر  ،و ال ت
ال تعههادین أحههدا و هن ظننه
َ
َ ع ع َ
َ
َ
َمتى تر،و َصدیقکَ ،و ال تدری َمتى تخاف َعد ّو
َ
َ َّ
ف نک ال تدری
َ َ َ َ َّ
َ َ َ َ َّ
َ َ ََ َ
َ
َو ال تدری َمتى
نت أن عه ال
زهد ّن فى و هن ظن
نت أن عه ال و ال ت
َّ َ ً و هن ظن
َ َ
ع
و
ر،
ت
تى
م
ال تعادین أحدا
ع
َ
َ
ع
ع
َ
ع
َ
َتخاف َع عد َوّ
ّ
ینفعک
صدا ة أح اد
یضر
َ َ
صدیقک
تقابل با دیگران

واقعیت پایه (خلقى و رفتاری)

سنجش یان
حال

تقرب با دیگران سنجش منفعت

(خلقى و رفتاری)

حال

سنجش منفعت
آیند / ،احتمال
منفعت آیند،

سنجش یان

آیند / ،احتمال
یان آیند،

همان گونه کهه پهیشتهر گذشهت ،ایهن حهدیث دو موضهوع و مسه له متفهاوت دارد :عهداوت و

صدا ت .از سوی دیگر ،هر کدا از این دو ،دو گونه ار یابى دارند؛چون ار یابى مو عیت ،یهک

وا عیههت انسههانى اسههت ،بایههد ایههنههها را بهها هههم ،مههع کههرد و الیههه یههرین هههر دو را بههه دسههت آورد.
معلو شد که انسهان یهک سهمت ار یهابى و سهنجش دارد کهه بهه دو شهکل حهالگهرا و آینهد،گهرا
عمل مىکند .از این رو مىتوان ،دول باال را به شکل ساد،تر و گویاتر بیان کرد:
جدول شماره ۴
اجزاء

ُ
عادین أحدا
ال ت ِ

مبنا و واقعیت پایه

تقابل با دیگران (خلقى و رفتاری)

اجزاء
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مبنا و واقعیت پایه

مسأله عداوت

ُ
و إن ظننت أن ُه ال یض ُرک

ُ ُ
(فإنک)  ...ال تدری متی تخاف عدوک

یانسنجى حالگرا

یانسنجى آیند،گرا

یانسنجى تقابل

مسأله صداقت
ُ
ُ
و إن ظننت أنه ال ینفعک
و ال تزهدن فی صداق ِة أحد
تقرب با دیگران (خلقى و رفتاری)

ف ِإنک ال تدری متی ترجو صدیقک

منفعتسنجى تقرب

منفعتسنجى حالگرا

منفعتسنجى آیند،گرا

 .۱ویژگههى تقابههل بهها دیگههرآنکههه امههری خلقههى و رفتههاری اسههت و در دو حالههت گههرایش و گریههز

تجلى مىیابد؛

 .۲ویژگى یانسنجى تقابل که دو مدل معطوف به حال و معطوف به آیند ،دارد.

در مس له صدا ت نیز دو وا عیت پایه داریم:

نسل دوم حدیثپژوهى؛ معنا ،مبنا و روش

از این تحلیل به دست آمد که در مس له عداوت ،دو وا عیت پایه داریم:

 .۱ویژگى تقرب با دیگرآنکه امری خلقهى و رفتهاری اسهت و در دو حالهت گرایش(رزبهت) و

گریز(زهد) تجلى مىیابد(بىرزبتى در صدا ت و رزبت به صدا ت)؛

 .۲ویژگى منفعتسنجى تقرب که دو مدل معطوف به حال و معطوف به آیند ،دارد.
اکنون زمینه برای مرحله بعد فراهم است.

 .2-5کشف قانون پایه

پ

از شناسایى وا عیتهای پایه به صورت ،داگانه ،نوبهت بهه بررسهى رابطهه و مناسهبات

میههان آنههها مههىرسههد .یههافتن نههوع رابطههه میههان وا عیههتههها ،مهها را بههه ههانون پایههه حههدیث رهنمههون
مههىسههازد .در مثههال فرضههى «هههوا گههر شههد ،اسههت »...سههه وا عیههت و،ههود داشههت :فصههل گههر ،
بیماری گرمازدگى و مایعات مانع .اما این پایان را  ،نیست؛ بررسى نوع رابطه و مناسبات میان

این سه وا عیت ،گا مهم بعهدی اسهت .در ایهن مثهال ،از سهویى گرمهای ههوا بهر بهدن انسهان اثهر

منفى مىگذارد و از سوی دیگر ،مایعات مانعى برای اثر منفى گرما بر بدن است .بر اسهاس ایهن

مبنا و انون ،آن ،مله معنا پیدا مىکند و صحیح خواهد بود .بنابراین ،پ

از دسهتیهابى بهه

ویژگىها و وا عیتهها بهه صهورت تفکیهک شهد ،،بایهد مناسهبات و روابهط آنهها را بها اسهتفاد ،از

حدیث به دست آورد.

در حههدیث خامههة الههزرع ،دو وا عیههت و،ههود داشههت :سههومت روحههى و ورانههى در بوههها و ویژگههى

انعطاف پذیری .از حدیث یاد شد ،چنین به دست مىآید که سهومت روان انسهان در هنگها بوهها
وابسته بهه ویژگهى انعطهاف و عهد انعطهاف انسهان اسهت؛ یعنهى انسهان بهه گونههای طراحهى شهد ،کهه

و تى در مو عیت بو رار مىگیهرد ،سهومت روان او تحهت ته ثیر چگهونگى وا کهنش او بهه بهو از ،ههت
انعطههاف و سههختى در موا،هههه اسههت .ا گههر موا،هههه نههر و منعط ه

آسههیب نمههىبینههد و ا گههر موا،هههه سههخت و نههامنعط

داشههته باشههد ،روان و رو او نیههز

داشههته باشههد ،روان او آسههیب دیههد ،و سههومت

خود را از دست مىدهد .این انون پایه ایهن حهدیث اسهت کهه مهىتوانهد ایهد،ای بهرای نظر یههپهردازی
باشد .بر این اساس مىتوان الیههای سه گانه این حدیث را بدین شکل نشان داد:
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جدول شماره ۵
الیه نمایان :متن حدیث
الیه میانی :حالت مثبت و منفی
الیه اول :حقیقت پایه
ََع
َ َ
َ ع
ََ
ّ
س ه ه ههومت روان انس ه ه ههان در بوه ه ه هها انعطههاف در بویهها مو،ههب سههومت رو مثل المؤمن کمثل خامهة الهزرع؛ مهن حیهث
َََ
َ
ََ
َ
اعتهدلت،
أتتها ّالر عیح کف تها ،فه ذا َسهک َنت
تحت ت ثیر چگونگى وا کهنش او بهه و روان
َ ع
ََ ع
ع
َ
ع
َ
بهو از ،ههت انعطهاف و سهختى در عد انعطاف در بویها مو،هب آسهیب و وکه ههذلک المه ههؤمن یکفهه ه به ههالبوء .و مثه ههل
عتد َله ه ٌهةّ ،
هاألر َز َصه ه ّهم عاء عم َ
الفه هها،ر که ه ُ
حته ههى
شکست روحى و روانى
موا،هه است
اهّلل هذا َ
َیقص َمها ع
شاء

اکنههون بهها ایههن یافتههه ،مههىتههوان فراینههد صههدور حههدیث را  -کههه پههیشتههر در مبنههای نظههری بیههان

کردیم  -در این حدیث بازخوانى کرد .و تى معصو  ۷بها مسه له سهومت و شکسهت در بوهها

موا،ه مىشود ،به انون پایه مربوطه مرا،عه مىکند و درمى یابهد کهه سهومت و شکسهت مته ثر
از ویژگههى انعطههاف و عههد انعطههاف (دسههتکههم در برخههى افههراد) اسههت .از ایههن رو ،مخاطههب یهها

مخاطبههان را نسههبت بههه انعطههاف و گریههز از عههد انعطههاف ترزیههب مههىکنههد .در ایههن حههدیث
1

حضههرت بههرای بیههان مقصههود خههود ،از الههب تمثیههل اسههتفاد ،کههرد ،و راهنمههایى خههود را بهها مثههال

خوشه نر و درخت سخت مىآمیزد.

و اما در حدیث اما سهجاد ۷دو موضهوع متفهاوت و،هود داشهت :عهداوت و صهدا ت .ههر

کدا از این دو را ،داگانه بررسى خواهیم کرد:

 -در مس له عداوت ،دو وا عیت داشتیم :یکى ویژگى تقابلگری که بهه دو شهکل گهرایش بهه

تقابل و گریز از آن تجلى مىکند و دیگری ،یانسنجى تقابل که در دو مدل معطوف به حال و

معطوف به آیند ،صهورت مهىگیهرد .روابهط میهان ایهن وا عیهتهها بهدین شهکل اسهت کهه ویژگهى
تقابههلگههری ،وابسههته بههه یههانسههنجى فههرد اسههت .معنههای ایههن حههرف آن اسههت کههه گههرایش بههه
تقابلگری و تى اتفاس مىافتد که فهرد معطهوف بهه حهال یهانسهنجى کنهد و احسهاس ایمنهى از
یان پیدا کند؛ اما اگر معطوف بهه آینهد ،یهان سهنجى کنهد ،احتمهال یهان آینهد ،مطهر شهد ،و

وی را از تقابلگری باز مهىدارد .په

مهدل ار یهابى یهان ،نقهش مهمهى در چگهونگى تقابهلگهری

انسان دارد .این یک انون پایه است که گرایش و گریز از تقابلگری را تبیین مىکند.

 -در مس له صدا ت نیز دو وا عیت داشتیم :یکى ویژگى تقربگری که به دو شهکل گهرایش

 .1نکته بسیار مهم ایهنکهه هرآنچهه بیهان شهد ،در بهار ،حهدیثى اسهت کهه در شهرایط خهاب و بهرای مخاطهب خهاب بیهان شهد ،اسهت .ایهن
بدان معناست که ممکن اسهت در موضهوع سهومت و شکسهت در بوهها ،در مهو عیتى دیگهر و بهرای مخاطبهانى دیگهر ،بهه گونهه دیگهری

سخن گفته شود که نشان از انونى دیگر برای آن گهرو ،بها ویهژ ،خهاب خودشهان باشهد .مها اینجها درصهدد تبیهین روش هسهتیم ،نهه نظریهه
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پردازی کون .در نظریهپردازی کون ،باید همه متون مربوط بهه موضهوع ،مهعآوری شهود کهه خهانواد ،حهدیث نامیهد ،مهىشهود ،و سهپ

طب روشى که بیان شد ،پایههای انونى هر کدا پیدا شد ،و سپ

نظریه کونتر استخراج و تبیین شود.

حال و معطوف به آیند ،شکل مىگیرد .روابط میان ایهن وا عیهتهها نیهز بهدین شهکل اسهت کهه

ویژگى تقربگری ،وابسهته بهه منفعهتسهنجى فهرد اسهت؛ بهدین معنها کهه گهرایش بهه تقهربگهری

و تى اتفاس مىافتد که فرد معطوف به حال ،منفعتسنجى کند و بهاور بهه عهد منفعهت پیهدا
کند .امها ا گهر معطهوف بهه آینهد ،منفعهتسهنجى کنهد ،احتمهال سهود آینهد ،وی را بهه تقهربگهری

وامىدارد .پ

نسل دوم حدیثپژوهى؛ معنا ،مبنا و روش

به تقابل و گریز از آن تجلى مىکند و دیگری ،منفعتسنجى ّ
تقرب که به دو مهدل معطهوف بهه

مدل ار یابى منفعت ،نقش مهمى در چگونگى تقابلگری انسهان دارد .ایهن نیهز

انون پایه دیگری است که گرایش و گریز از تقربگری را تبیین مىکند.

ایههن بیههانى بههود بههر اسههاس آنچههه در مرحلههه سههو انجها شههد .امهها بههه نظههر مههىرسههد شههاید بتههوان

ار یابى سود و یان را در هم ادزا و موضوع صدا ت و عهداوت را نیهز بها ههم بهه عنهوان دو روی

یههک سههکه دیههد ،نههه دو موضههوع ،داگانههه .بههر اسههاس ایههن تجمیههع ،از یههک سههو نظهها سههنجش و
داوری سود و یهان هرار دارد کهه در دو مهدل حهالگهرا یها آینهد،گهرا عمهل مهىکنهد و از سهوی دیگهر

ویژگى عداوت و صدا ت و،ود دارد که در دو گونهه رفتهار گهرایش و گریهز تجلهى مهىکنهد .آنچهه

مهم است ،اینکه گرایش و گریز در موضوع صدا ت/عداوت ،تحت ت ثیر مدل ار یابى انسان
است .اگر فرد از مدل حالگرا در ار یابى سود و یان استفاد ،کند ،گرایش به دشمنى و گریز از
صدا ت و دوستى با دیگران پیدا خواهد کرد .و بهالعک

ا گهر مهدل آینهد،گهرا را بهه کهار گیهرد ،از

دشمنى گریزان و به صدا ت و دوستى بها دیگهران تمایهل پیهدا مهىکنهد .بها ایهن یافتهه ،مهىتهوان

الیههای سه گانه را به شکل یر تصویر کرد:

جدول شماره ۶
الیه اول :حقیقت پایه

الیه میانی :حالت مثبت و منفی

گه ه ه ههرایش و گریه ه ه ههز در موضه ه ه ههوع

منفى :مدل حالگرای ار یابى سود و

صدا ت /عداوت ،تحت ته ثیر

ی ههان ،عام ههل گ ههرایش ب ههه عهههداوت و

مدل ار یابى سود و یان است

گریز از صدا ت است
مثبت :مدل آیند،گرای ار یابى سهود
و یههان ،عامههل گههرایش بههه صههدا ت و

الیه نمایان :متن حدیث
َ
کم َثههل َ
َم َثه عهل المههؤمن َ
خامههة اله ّهزرع؛ مههن
َ
ّ ع ََ
ع َ
یح کف تها ،فه ذا َسهک َنت
َحیث أتتها الر
َ ع
َ
اعتهه ه َهد َلت ،و کهه ه َ
هذلک المهه ه ع
هؤمن عیکفه ه ه
هالبوء .و َم َثه عهل الفهها،ر که ُ
به َ
هاألر َز َص ه ّهم عاء
َ
ٌ
عتدلةّ ،
عم َ
اهّلل هذا َ
حتى َیقص َمها ع
شاء

گریز از عداوت است

این انونى است ،امعتر که از تجزیه و تحلیل حدیث به دست آمد و بر اساس آن مهىتهوان

به نظریهپرداز ی در این بار ،پرداخت.
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جمعبندی و نتیجهگیری

خوش ههبختانه از موض ههوعاتى ک ههه ب ههه ت ههازگى بیش ههتر م ههورد تو ،ههه ههرار گرفت ههه ،روششناس ههى

تحقیقات اسومى در علو انسهانى اسهت .در ایهن زمینهه از چیهزی بهه عنهوان «روش ا،تههادی»
یاد مىشود و آنچه در بیش از همه مورد تو،ه رار مىگیرد ،دانش اص لدفقه است .این رویکهرد

معتقد است با کاربست واعد اص لدفقوه ،مهىتهوان بهه اسهتخراج گهزار،ههای علمهى از حهدیث
ا ههدا نمههود .امهها پرسههش ایههن اسههت کههه آیهها اصههول فقههه ظرفیههت دارد معههارف علمههى احادیههث را
استخراج کند؟

وا عیت این است که «اصول فهم» ،در هر دانشى ،متناسب بها مقتضهیات آن دانهش شهکل

مىگیرد و در این رهگهذر ممکهن اسهت اصهول فههم در دانهشههای مختله  ،در برخهى مهوارد بها
یکهدیگر مشهتر و در برخهى مهوارد ،متفهاوت باشهند .ههدف اصهلى فقهه ایهن اسهت کهه تکلیه

عمههل مکلفههین را مشههخص سههازد و لههذا بهها احکهها پههنحگانههه سههر و کههار دارد و اصههول فقههه دانشههى
ً
اسههت کههه واعههد اسههتنباط ایههن احکهها شههرعى را مشههخص مههىسههازد و در ایههن لمههرو ،انصههافا

کارآمد بود ،و یکى از پیشرفتهترین اصول فهم است .اما دانشهایى ماننهد روانشناسهى ،علهو

تربیتى، ،امعههشناسهى ،مهدیریت ،ا تصهاد و ماننهد آن ،بها تبیهینههای علمهى در لمهرو دانهش

خود سهر و کهار دارنهد ،نهه ایهنکهه حکهم موضهوعات را مشهخص سهازد! په

تولیهد علهم در علهو

انسانى و نظریهپرداز ی بر اساس منابع اسومى ،با رویکرد فقهى به دست نمىآید و باید طرحى

نو درانداخت .از آنچه گذشت ،بهه دسهت مهىآیهد کهه بهه دسهت آوردن سهطح عمیه تهر معهارف
حدیثى ،نیازمند «فهم پیشرفته» است که از آن به عنوان نسهل دو فقهه الحهدیث یها مطالعهات

حدیثى یاد کردیم .هدف اصلى و تاییرناپذیر فقه الحدیث ،دستیابى به مقصود معصو

۷

است؛ اما به تناسب رویکرد محق  ،روش آن متفاوت خواهد داشت .یهک رویکهرد ایهن اسهت
1

کههه معصههو « ۷چههه گفههت؟» .بههرای ایههن رویکههرد ،فقههه الحههدیث سههنتى  -کههه بسههیار د ی ه و

کارآمد است  -کافى است .اما اگر رویکرد محق این باشد که «چرا چنین گفت؟» و سهخن او

«چه مبنای نظری دارد؟» ،ضیه فرس خواهد کرد .این رویکرد پژوهشى ،افزون بر فقهه الحهدیث
سنتى ،نیازمند فقه الحدیثى پیشرفته و مهدرن اسهت کهه بتوانهد بهه الیههههای عمیه و ناپیهدای
حدیث نفوذ کرد ،و مبنای سخن را استخراج کند .این را نسل دو فقه الحهدیث یها مطالعهات
حههدیثى نامیههدیم .در ایههن نسههل ،هههدف اساسههى «کش ه
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 .1روشدفهمد

یث ،ب .7

حقههای پایههه» احادیههث و راهبههرد آن،

خاب ،مس له حدیث را به دست مىآورد تا مشخص شود که مربوط به چه موضوع یا حوز،ای
است .سپ

مؤلفهها یا متایرهای حدیث را به دست مهىآورد .در گها سهو  ،از ظهاهر عبهارت

عبور کرد ،و «وا عیت پایه» هر مؤلفه را به دست مىآورد .در آخهرین گها  ،روابهط بهین مؤلفهههها و

متایرها مورد بررسى رار گرفته و «حقیقت پایه» کل حدیث کش

مىشود .یافتهه ایهن مهدل از

نسل دوم حدیثپژوهى؛ معنا ،مبنا و روش

تحلیل حدیث با روش «پهژوهش معکهوس» اسهت .محقه بها کاربسهت روشهها و تکنیهکههای

فقه الحدیث ،تولید اید ،برای نظریهپرداز ی است .نظریهپرداز ی مىتواند در هر دو لمهرو علهو
نقلى و علو تجربى باشد که هر کدا ساز و کار و ا تضائات خود را دارد.
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