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 کههه اسههت حههدیثى منههابع مبنههای بههر یپههردازنظریههه ضههرورت و علههم تولیههد مهههم،مسههائل  از
 الحههدیث فقههه آیههاکههه ایههن سههؤال تجههویز. و توصههی  نههه اسههت، وا عیههت کشهه  آن، اسههاس

 تولیهد روش و مبنها امکهان، بررسهى پهژوهش ایهن ههدف شهود؟ منجهر لمع تولید به تواندمى
 حدیثى ایبینارشته مطالعات تحلیل و تجزیه پژوهش، این روش است. احادیث از علم

 علم تولید امکان اوالً که این پژوهش یافته است. بود، پژوهىحدیث در آن تجربه سپ  و
 صههادر هههاوا عیهت اسههاس بهر  معصههو سههخن  یهرا دارد؛ و،ههود وا عیهت( )کشهه  حهدیث از

 الیهه و مبنها فههم بایهد محقه  رویکهرد ثانیهاً  ؛دارد پنههانرا  آن خهود،  یرین الیه در و شودمى
 فقهه بهر افهزون، بایهد ههدف ایهن بهه ىیهابدسهت بهرای ثالثهاً  آن؛ ظهاهر نه باشد حدیث  یرین

 راهبههرد بههر اسههت مبتنههى کههه کههرد اسههتفاد، الحههدیث فقههه ،دیههد نسههل از مرسههو ، الحههدیث
  هانون کشه  سهپ  و حهدیث هر هایمؤلفه مبنای شناخت منظور به، معکوس پژوهش

 و علهههم تولیهههد بهههرایکهههه ایهههن نتیجهههه یکهههدیگر. بههها مبناهههها مناسهههبات بررسهههى طریههه  از پایهههه
 طههى نیههز دیگههری مراحههل بایهد اول، نسههل مراحههل طههى از په  انسههانى، علههو  سههازیاسهومى

 و  ههرآن علههو  و حههدیث علههو  هههایرشههته در روش ایههن آمههوزش بایههد اسههاس، ایههن بههر شههود.
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کم ین هوان و ،امعهه انسهان،  ،وامهع علمهى ثهروت بهه را گنجینهه ایهن آنچهه اسهت. هسهتى بهر حها
 شههود.مههى نامیههد، الحههدیث فقههه کههه اسههت روشههمند پژوهههىحههدیث کنههد،مههى تبههدیل اسههومى
 واحهد مضهمونى بها چندحهدیث یها حهدیثتهک بررسهى بهه ،دید، رویکردی در پژوهان،حدیث

 شههاید کننههد.مههى ارائههه را آن مفههاد و بررسههى را آن مههتن و منبههع، سههند، مختلهه  ابعههاد و پرداختههه
 بهها و بههود، محههورموضههوع بیشههتر اول، نسههل دانسههت. حههدیثى مطالعههات دو  نسههل را ایههن بتههوان
 از شهههواهدی و کهههرد، ورود آن ماننهههد و کومهههى اخو هههى، ا،تمهههاعى، موضهههوعى بهههه بهههازای هدامنههه

 دسهت از را خهود نه رو مقاالت، گونه این کردند.مى استخراج را نتایجى و گردآوری را احادیث
 بیشهتر پژوهان،حدیث دو ، نسل در دهند.مى نشان ا بال آن به کمتر نیز علمى مجوت و داد
 حههوز، مشههخص موضههوعات بههر نیههز و مشههکل احادیههث یهها و دارنشههان و مشههخص احادیههث بههر

  کردند. تمرکز پژوهىحدیث
 دایهر، در را حهدیث بایهدن نیسهت. کهافى علم تولید برای اما است، الز  و مفید رویکرد، این 

 از په  کهرد. محدود - نامممى سنتى هایبررسى را آن که - ر،الى و الحدیثى فقه هایبررسى
  هوانین و  واعهد استخراج یعنى، دو  گا  باید - اندالز  البته که - هاپژوهش دست این انجا 
 کهرد. طراحهى - شهودمهى مربهوط فهردی یها ا،تمهاعى یا طبیعى، لمسائ به که - راها آن در نهفته
 سهازد.مهى محهرو هها آن درون نهفتهه حقای  از را ما پژوهى،حدیث سنتى   هایبررسى در تو  

گر که است این وا عیت  احادیهث در ،امعهه و انسهان طبیعهت، ابعهاد همه که کرد ادعا نتوان ا
یادی هایگزار، که کرد ادعا توانمى اما است، آمد،   دارد. موضوعات این در  
 بایهههد کهههه - اسهههومى حکومهههت دوران در ویهههژ، بهههه کشهههور علمهههى ،امعهههه ههههایضهههرورت از

 بههدون اسههت. انسههانى علههو  حههوز، در علههم تولیههد - باشههد ایمنطقههه و مّلههى نیازهههای یگههوپاسههخ
 بههه اندیشهید. پیشهرفت بهه تهواننمهى - اسهت ،امعههه حرکهت افهزارنهر  کهه - اندیشهه و فکهر تولیهد
کیهد انسهانى علهو ارتقهای  و تحهول بهر بعهد بهههشهتاد  دهه از رهبری معظم مقا  ،هت همین  ت 
 و تهى اسهت. اساسى و مهم منابع از یکى حدیث اسومى، دانش تولید برای 1اند.داشته فراوان

 همههه بههرای حههدیث کههه نیسههت ایههن مههراد شههود،مههى انسههانى علههو  و حههدیث رابطههه از صههحبت
 آنچهه از تهو،هى  ابهل بخش که کرد ادعا نتوامى اما دارد؛ سخن انسانى علو  در مطر مسائل 

 نگها، در آنچه چگونه؟ که است این سؤال بیانجامد. دانش تولید به تواندمى آمد،، حدیث در
 نسهبتى الظهاهر علهى کهه اسهت توصیفى و تجویزی هایگزار، شناسیم،مى احادیث از نخست

                                                      
1. https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1033 
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کم  وانین و وا ع کش  با  کهه اسهت ایهن سؤال دارند!ن هاانسان فردی و ا،تماعى زندگى بر حا
 بهه نوشهتار ایهن آنچهه شهوند؟ منجهر  هوانین و  واعد کش  به توانندمى چگونه هاگزار، گونه این
  است. ۷معصومان احادیث از علم تولید روش نیز و امکان بررسى پردازد،مى آن

 اسهت. بهود، آن تجربهه و حهدیثى ایبینارشهته مطالعهات تحلیهل و تجزیه پژوهش، این روش
 تجربهى علو  با دینى تحقیقات همانندی بیان و مقایسه به ای،رشته بین تحقیقات از بخشى
 و پهههردازیتئهههوری بهههه نیهههز دیگهههر برخهههى شهههوند.مهههى نامیهههد، تطبیقهههى مطالعهههات کههههانهههد هپرداختههه

 دارد، اولویهت یها اسهت درسهت یهککهدا که این از فارغ .اندهپرداخت دینى منابع از الگوپردازی
 تحلیهل  هرآن(. آیهه )یها حهدیث دیگهر، سهوی در و دارد و،هود علمهىای هنظریه سهو کیه دو، هر در

 از علههم تولیههد ایههد، آن، اسههاس بههر کههه بههود، روشههى ههها،آن میههان رابطههه نیههز و دو، ایههن بههین فاصههله
 تحقیقهات در تحلیهل و تجزیهه ایهن ههاییافتهه بعهدی، گها  در اسهت. شهد، اسهتخراج احادیث
 اسههت. بهود، آمیهزموفقیهت احادیهث از بخشهى در کهمدسهت   و رفتههگ  هرار اسهتفاد، مهورد حهدیثى
کنههون  از علههم تولیههد بههرای مههدلى عنههوان بههه آن از تههوانمههى روش، ،امعیههتدربههار،  ادعهها بههدون ا

 کرد. استفاد، حدیث

 . مباحث نظری1
یم.مههى مههدل ایههن نظههری مباحههث ینتههرمهههم بههه نخسههت گهها  در  بایههد مباحههث ایههن در پههردا 

 حرکههت و علههم از مههراد شههود،مههى علههم تولیههد و حههدیث از صههحبت و تههى اوالً  کههه شههود مشههخص
 کههه اسههت ایهن مههراد آیها چیسههت؟ دانههش و علهم بهها حهدیث میههان نسههبت ثانیهاً  چیسههت؟ علمهى

کهو  و ...(،دانش مدون، در حدیث ارائه شد، است؟ آیا دانهش  ههای اسهومى مو،هود )ماننهد فقهه و 
 بر حدیث که شود مشخص باید ثالثاً  ؟اند،شد ارائه احادیث در کوسیک دانش یک شکل به

 چیسهت آن صهدور چگونگى و حدیث داستان کند؟ کمک علم تولید به تواندمى مبنایى چه
یم:مى نظری مباحث این به ادامه در دارد؟ و،ود آن از علم تولید امکان شودمى ادعا که  پردا 

 علمى؟ حرکت و علم. 1-1
 ،ههت در منهد اعهد، ا هدا  یامعنه بهه علهم آن. له خ نهه است، «حقیقت کش » علم، کار
  ابهل یرهایتفسه  الهب در کهه اسهت ،ههان ارزش بها اطوعهات مندهدف ىسازمانده و توسعه

 و  واعهد شهناخت درصدد دانشمند 1.گیردىم صورت ،هان، دربار،   هایىبینىیشپ و یشآزما
                                                      

1. https://fa.wikipedia.org/ اد، علمم  
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کم اصول  و کشه  بهه کهه اسهت روشمندی حرکت علمى، فعالیت و است انسان زندگى بر حا
کم ضههوابط و  هوانین کشهه  درصهدد طبیعههى دانشهمند بپههردازد. وا عیهات از بههرداریپهرد،  بههر حها

 گیاههان، حیوانهات، مهواد، انهواع آتهش، ههوا، آب، خها ، ماننهد: طبیعت، مختل  هایبخش
 ماننهد و نجو  پزشکى، شیمى، فیزیک، یهادانش در که است ... و ستارگان آسمان، انسان،

کم  واعهد و  هوانین یهافتن درصهدد ا،تمهاعى دانشهمند اسهت. یافتهه تجلهى هاآن  ،امعهه بهر حها
ها آن مانند و سیاسى علو  ى،شناس،امعه مدیریت، ا تصاد، هایدانش در که است انسانى
کم  واعهد و  وانین بررسى به فرد محوریت با دانشمندان از دیگر گروهى است. شد، نمایان  حها

  است. یافته نمود ... و اخوس ى،شناسروان مانند هایىدانش در هک پردازندمى فرد بر
 ایهن دیهد بایهد حهال. خله  نهه، اسهت کشه  یامعنه بهه علهمکهه ، ایهناست مهم اینجا آنچه
 انسانى هایپدید، احادیث، کمک به از توانمى آیا و دارد حدیث با نسبتى چه علم از تعری 

 کرد؟ کش  را
 احادیث علمى ظرفیت. 1-2
 شناسهى،روان تربیتهى، علهو  ى،شناسه،امعهه ماننهد: انسهانى علهو  نوشتار، این در ما حثب

 حهدیثى ههایآمهوز، ى.شناسهسهتار، و طهب ماننهد علهومى نهه است، ... و حقوس سیاسى، علو 

 ظرفیهت امها؛ نیسهت مهدّون دانهش شکل به مو،ود، انسانى علو  هایرشته ازای هرشت هیچ در

 ،دیههد دانههش یهها تئههوری گیههریشههکل بههه (،هههاآن همههه ها)نهههرشههته رخههىب در تهها دارد  ابلیههت و

 مههههتن در نهفتههههه و پنهههههان یههههها،گههههزار و علمههههى نکههههات و،ههههود ظرفیههههت، از کنههههد.مراد کمههههک

 کهه اسهت آن برخهى تصهور شهود،مهى انسهانى علو  و حدیث رابطه از سخن و تى است. روایات
 دانشهههگاهى - علمهههى یههههاکتهههاب  الهههب و شهههکل حهههدیثى، منهههابع از بخشهههى بایهههد کهههمدسهههت  

 انسههانى علههو  تحقیقههات در حههدیث از اسههتفاد، منکههر نیسههت، چنههین چههون و باشههند داشههته
 موضهههوع یهههک از نظهههری و علمهههى بنهههدیصهههورت حهههدیث، و  هههرآن از بخشهههى ههههیچ شهههوند.مهههى
 از برآمهههد، و ینهههىد یههههادانهههش خهههود در کهههه یهههد،د ىانسهههان علهههو  در تنهههها نهههه .انهههد،نکهههرد ارائهههه
 تههرینمهههم و ینتههربههزرگ کههه - فقههه دانههش اسههت. نداشههته و،ههود یههزیچ ینچنهه یههزن اسههو  مههتن

 آنچهه بلکهه، نداشهته و،هود دینهى متهون در دانهش یهک شکل به گا،هیچ - است اسومى دانش
 کهه - اسومى دانشمندان است! بود، روایت یا آیه  الب در فقهى هایآموز، فقط داشته، و،ود

 حهدیث، و  هرآن فقههى ههایآموز، روشمندانه مطالعه با - ن(اند)فقیهاکرد،مى کار فقه رشته در
کم منط  کم از و پرداختهها آن علمى بندیصورت به سپ  و کش  راها آن بر حا  ههایافتهه ترا
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گون ابعههاد در یههارویى در و گونهها  شههکل فقههه دانههش ،متنههوع و متعههدد نیازهههای وههها هل مسهه بهها رو
 ههههای فقههههى  هههرآن و حهههدیث،د، از آمهههوز،شههه اسهههتخراج علمهههى  واعهههد و اصهههول اسهههت. گرفتهههه

کنههون مههى کههه هنگهها  نهههزول آیههه یهها صههدور حههدیث، و،هههودتوانههد پاسههخا  گهههوی نیازهههایى باشههد 
 هههای ،دیههد نیههز ،ههاری اسههت. علههو  انسههانى ،دیههد،نداشههته اسههت. همههین سههخن در دانههش

کامههل در منهابع اسههومى پیگیههری نشههد،، امها امکههان پههى کنههون بهه طههور ،ههّد و   یى،ههوههر چنههد تهها 
کهههههههها در منهههابع اسهههومى و،هههود دارد. شهههاهد ایهههن مطلهههب، تطبیههه آن  ههههای مختلفهههى اسهههت 

ههای مختلهه  ا تصهاد، مههدیریت، ههای اسهومى در رشههتهبهین تحقیقهات علههو  انسهانى و آمههوز،
گرفتههه اسههت. امههروز د،، علههو  سیاسههى و ماننههد آنشناسههىروانشناسههى، ،امعههه ههها ههها صههورت 

در هماهنگ بودن منابع اسومى با تحقیقات علمهى و،هود دارد. ایهن نامه و رساله مقاله، پایان
که متون دینى و از ،ملهه احادیهث معصهومان، دارای ظرفیهت و  ابلیهت بهاالیى نشان مى دهد 

که در صورت استفاد، هوشمند و روشمندانه، مى تواند دستاوردهای علمى فراوانهى بهه هستند 
 ارماان آورد.

 مبنای نظری .3-1
 «صهههدور داسههتان» عنهههوان بههه آن از کهههه دارد ،ههالبى منطههه  :معصههومان دیهههثاحا صههدور

 تحقیقهات در حهدیث از استفاد، نظری ابها  تواندمى هم داستان، این با آشنایى میکنیم. یاد
 سههههازد. مشههههخص را احادیههههث در پههههژوهش راهبههههرد توانههههدمههههى هههههم و کنههههد، برطههههرف را علمههههى
 محهورمسه له بلکهه نگرفتهه، صهورت خهأ در معصهومان احادیهث صهدور کهه اسهت ایهن وا عیت

 آمههد، و،ههود بهههای مسهه له و کههرد، برخههورد مشههکلى بههه ،امعههه یهها فههرد گهها، هههر اسههت. نیههازمحور یهها
 بههه تهها شههود تهه مین بایههد کههه دارد نیههازی ،امعههه یهها فههرد کههه گهها، هههر یهها و کههرد، تههدبیر را آن بایههد کههه

 در دلیههل همههین بههه ت.اسهه شههد، صههادر حههدیثى کنههد، طههى را صههیحح مسههیر و برنخههورد مشههکل
 یهک در په  شهویم.مهى موا،هه «صهدور سهبب» نها  بهه ههایىاصهطو  بها حهدیثى علهو  ادبیات
 بهههه کهههه دارنهههد  هههرار :معصهههومان دیگهههر، سهههوی در و دارد.  هههرار مهههرد  نیهههاز یههها مشهههکل سهههمت
 بهه نیازهها، و مشهکوت بهه یىگهوپاسخ برای :معصومان پردازد.مى ،ویىچار، و یىگوپاسخ
کمح  وانین  نظهر نیهاز، یها مشکل تناسب به و مرا،عه طبیعى یا فردی ا،تماعى، موضوع آن بر ا
ههها آن بهه تو،ههه بهدون کههه دارد  هوانینى طبیعههى و ا،تمهاعى فههردی، امهور دارنههد.مهى بیههان را خهود
 پرسهش، و نیهاز بهه پاسهخ و حهدیث صهدور زمینهه په  در کرد. توصیه و پیچید نسخه تواننمى

 لهذا و اسهت علمهى  وانین تسلط تحت بشر زندگى ابعاد همه است. «زار،گ به  انون از حرکت»
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گاهى با ،:معصومان کم  هوانین از اطوع با و حقیقت این از آ  تناسهب بهه بشهر، زنهدگى بهر حها
 دانها. مشهاور یها حهاذس پزشهک یهک عملکهرد شهبیه درسهت اسهت؛ کهرد، بیهان را هایىگزار، نیاز
 در علمهى هاینظریه اما است، علمى  وانین بر مبتنى مشاور، توصیه و پزشک نسخه تردیدبى
  1شود.نمى بیان آن

 
 
 
 
 
 
 

گرام   / از مواجهه با مشکل تا صدور حدیث 1دیا

یههک مباحههث و علمههى هههاینظریههه بههه مههرد  کههز و دانشههگا، فضههاهای مخصههوب کههه تئور  مرا
 دارنهد نیهاز ندگىز راهگشای و مشخص هایگزار، ارائه به مرد  بلکه ندارند؛ نیاز است، علمى

 همههان ههها،گههزار، نههوع ایههن کنههد. تضههمین را آنههان تعههالى و پیشههرفت و برطههرف را آنههان مشههکل کههه
 هستند. حدیثى هایآموز،
  داشت: بیان را  یر گانهسه اصول توانمى، گذشت آنچه از
 منههدضههابطه ،هههان و انسههان طبیعههى و ا،تمههاعى فههردی، امههور کلیههه مندددی جهددان.. ضدداب ه1

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

کم  هوانین و ههاوا عیهت اسهاس بر :معصومان احادیث . مبتنی بودن احادیث بر قوانین.2  حها
 بههه اتصهال و 2)ت هرآان( الههى پیها  داشهتن سهینه در بهها آنهان، انهد.شهد، صهادر ،ههان و انسهان بهر

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

 .۶۸، بروشدفهمدروان ناختیدمت نددینی. 1

نٌُتافی) .2 یسِ ََ َواآٌَُتا ْلاهن وَنااََ ُِلمن اللظسَ آَُِتنُاِإْاسَ َِ ا ْجَحدن ََ َماَواُْا ُْ ِْ ولالْل وتن
ن
ذیَناأ

وِرالنسَ دن  (.۴۹سور، عنکبوت آیه ) (صن

 صهههریح بهههه ایهههن مطلهههب،اسهههت. در ت ۹در وا هههع، حهههدیث رسهههول خهههدا :. از نگههها، مههها احادیهههث رسهههید، از اههههل بیهههت3
ثع مهههى ۷امههها  رضههها َحهههّد  ه  نع وووی) فرمایهههد: هّنههها َعهههن  اهّلل  و َعهههن َرسهههول     ( و نیهههز امههها ۴۰۱  ،۴۹۰، ب۲، جرجوووالدالک  

 قوانین پایه

 ارائه در حدیث

 یافتن راه حل

مواجهه با مشکل / 
 نیاز
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 حههدیث  الههب در را آن ،امعههه ظرفیههت و علمههى سههطح گههرفتن نظههر در بهها همچنههین و مخاطههب
  کنند.مى بیان

هها آن ظهاهر در مها آنچهه امها انهد، وانین رب مبتنى احادیث چند هر . عرفی بودن زبان حدیث.3
 و عههرف  بههان بهه کههه هسهتند الفههاظى بلکهه نیسههتند، علمههى  هوانین و اصههول کنهیم،مههى مشهاهد،

 ایهن انهد.شهد، صهادر نظهر، مهورد ههایوا عیهت و  هوانین اسهاس بهر البتهه صهد و ایشان، فهم  ابل
 ارائههه نههه اسههت، آنههان هههدایت و مههرد  بههه کمههک دیههن، اصههلى هههدف کههه اسههت ،هههت بههدان
 1باشند. متخصصان آن، مخاطب فقط که علمى هاینظریه
 یهها الیههه سههه کههمدسههت حههدیث، صههدور در کههه گفههت تههوانمههى مطلههب ایههن بیشههتر توضههیح در
 نمایهههان الیهههه وتهههرین سهههطحى، کنهههیممهههى مشهههاهد، را آن مههها کههههای هالیههه دارد. و،هههود نقطهههه سهههه

 شهههههد، بیهههههان ۷معصهههههو  سهههههوی از توصهههههی  یههههها توصهههههیه شهههههکل دو بهههههه کهههههه اسهههههت حههههدیث
 نههى همچهون بارداشهتن و نههى یها تقهوا، بهه امهر ماننهد:، طلب و امر  الب در یىهاهتوصی است؛

 مثبهههت ههههایىگهههذاریارزش و توصهههی  نمایهههان، و آشهههکار الیهههه ایهههن دو  شهههکل سهههتمکاری. از
 از پهیش ستمکاران. گرانهنکوهش تقبیح و متقیان گرانهستایش توصی : مانند، است منفى و
 حقیقهت یهک اول، الیهه دارد. و،هود دیگر نهفته و نهان اما، دیگر الیه دو یا یک رویین، الیه نای

  هرار دو ایهن بهین که - دو  الیه و بنیادین( )الیه است شد، گزار، صدور مبنای که است علمى
 بهه احادیهث کهه میهانى( )الیهه است علمى حقیقت آن برای منفى و مثبت وضعیت دو - دارد

 بهد و متقهین( )مهثوً  خهوب ههایانسهان یها وکننهد مهى نههى منفهى حالهت از و امهر ،مثبهت حالت
 حالهت مختله  ابعهاد و عوامهل پیامهدها، یها و توصهی  بهد و خوب حالت به را منافقان( )مثوً 
 اسهاس بر شود،مى موا،ه نیاز یا مشکل یک با :معصو  و تى کنند.مى تشریح را بد و خوب

 را سهخنى نیهاز تناسهب بهه آن، بهر مبتنهى و کندمى مرا،عه پایه لاص و  انون بهخود،  تشخیص
 .کندمى بیان

                                                                                                                             
، و َحههدیثع أبههى َحههدیثع َ،ههّدی، و فرمایههد: َحههدیثى َحههدیثع أبههى، ومههى ۷صههادس  َسههین   َحههدیثع َ،ههّدی َحههدیثع الحع

َسین  َحدیثع الَحَسن   نیَن  ، وَحدیثع الحع هؤم  نیَن َحهدیثع َرسهول   ، و:َحدیثع الَحَسن  َحدیثع أمیهر  المع هؤم  َحهدیثع أمیهر  المع
 ،۲ج ،اإلرشوواد ؛۳۷۳ب ،منیوو دالمریوو  ؛۱۴  ،۵۳ب ،۱ج ،َحههدیثع َرسههول  اهّلل  َ ههولع اهّلل  عههز و ،ههل )الکههافى ، و۹اهّلل  

 .(۸، بخیردودبرکتدازدنگاهدقرآندود  یث ؛۱۸۶ب

کهه صهعب و مستصهعب. این البته 1 یهم  گرنهه برخهى احادیهث ههم دار ههای انهد یها بهرای نسهلبرای بیشترینه احادیث اسهت و 
گردان و مخاطبان ویژ، و خاب آیند،  .(۲۸۴، بشناختد  یثآسیبر. : )اند و یا برای شا
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 گانه متون دینیهای سه/ الیه 1 نمودار

  :فرمایدمى ۹اهّلل رسول نمونه، عنوان به

ن ىف   ّنزیُ ُد    1؛ّنَ َدَن  و ّنَقلىَل  ُ  ی یُ  میّندیُ
 سازد.مى آسوده را تن و جان ا،یدن از ندنک بر دل

کنهد و از آن بهه عنهوان عهاملى بهرای آسهایش این حدیث، اثر زهد بهر آسهایش  لهب و بهدن را مطهر  مهى
روانى ) لبى( و تنى یاد کرد، است. سؤال این است که این حهدیث بهه چهه منظهور صهادر شهد، اسهت؟ 

آسهایش شهوند کهه طهرف مقابهل، نیهاز بهه راهکهاری بهرای این گونهه احادیهث معمهواًل هنگهامى صهادر مهى
روانى و بدنى دارد. اما سهؤال ایهن اسهت کهه چهرا بهرای آسهایش تهن و روان، از چیهزی بهه نها  زههد یهاد شهد، 

کههه طههرا  آن خداونههد متعههال اسههت.  - اسههت؟ پاسههخ در چگههونگى سیسههتم روان تنههى انسههان اسههت 
هههرد، هههرد،خع کهههه ههههر سیسهههتم آسهههایش انسهههان تحهههت تههه ثیر خع سیسهههتم رزبهههت انسهههان اسهههت؛ بهههدین معنههها 

کهه معنهای د یه  آن  -گهردد )الیهه بنیهادین(. بهر ایهن اسهاس، زههد زبتى به دنیا مو،هب آسهایش مهىربى
در نسههبت بهها دنیهها، دارای اثههر مثبههت آسههودگى روانههى اسههت. بههر ایههن پایههه، اضههطراب  -رزبتههى اسههت بههى

روانههى، نتیجههه زهههد نور یههدن و رزبههت بههه دنیهها اسههت )الیههه میههانى(. ایههن بیههان خههالى از اشههکال منطقههى 
اگهر »درست اسهت؛ و نهه « اگر خوف ب، آنگا، خوف ال »تراز با هم« اگر ال ، آنگا، ب»است. گزار، 

بههه تناسههب نیههاز مخاطههب، راهکههار  ۷مبتنههى بههر ایههن دو، معصههو  «. خههوف الهه ، آنگهها، خههوف ب
 کند.آسایش تن و روان را در  الب یک ،مله توصیفى بیان مى

                                                      
  .۱۱۴   ،۷۳ب  ،الخصال. 1
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 حدیثى مطالعات جدید نسل. 4-1
اسهت. « گهزار، علمهى»بهه « آمهوز، حهدیثى»د اساسى در حرکت علمى مبتنى بر حدیث، تبهدیل راهبر

انهد؛ امها همهان بیهان شهد، - که  ابل فهم و عمل بهرای عمهو  اسهت -های عرفى احادیث به شکل آموز،
کههه گذشههت، در هههر موضههوعى، بههر حقههای  و سههنن و  ههوانین مربوطههه نیههز مبتنههى اسههت. ایههن هههر دو  گونههه 

یههابى بههه محتههوای حههدیث، فقههه الحههدیث اسههت. فقههه الحههدیث فهههم اسههت. فنههاوری دسههت نیازمنههد
کهه مها را بهه مقصهود اصهلى معصهو  امها بایهد تو،هه داشهت کهه دو  1کنهد.راهنمهایى مهى ۷دانشى است 
پژوههى متصهور اسهت: مرحلهه نخسهت، حرکهت عرفهى مرحله حرکت روشهمندانه و عالمانهه در حهدیث

کهه از گهردآوری و فههم  رینهه برای فههم آمهوز، حهدیثى  هها بهه دسهت طریه  فههم مفهردات، فههم ترکیبهات و 
و مرحله دو ، حرکت علمى که برای فهم  وانین و سنن پایهه حهدیث اسهت. در حرکهت عرفهى،  2آیدمى

ههههدف فههههم معنهههای حهههدیث و مقصهههود آشهههکار اسهههت؛ امههها در مرحلهههه دو  )حرکهههت علمهههى(، ههههدف 
توانهد بخشهى از حقهای  و  هوانین اسهت کهه مهى - و سهنن پایهه یعنى  هوانین - یابى به مبنای آموز،دست

ای علمهى تولیهد کنهد. ایهن نهوع از حرکهت علمهى، فقهه الحهدیث خهاب حوز، مربوط را مکشوف و گزار،
 نامیم. طلبد که آن را فقه الحدیث پیشرفته در امتداد فقه الحدیث مرسو  مىخود را مى

 تصههور تههوانمههى صههورت دو بههه سههنتى، الحههدیث فقههه بهها مقایسههه در را پیشههرفته الحههدیث فقههه
 ،ریههان مههتمم. و مکمههل ،ریههان یههک مثابههه بههه دیگههری و مههوازی ،ریههان یههک مثابههه بههه یکههى کههرد:

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

 طهى از په  کهه اسهت آن مهراد بلکهه نیست، موازی خط ایجاد مراد شود،مى پیشرفته الحدیث
 حقهای  تها یابهد ادامهه دیگهر رویکهردی بها پژوهىحدیث فرایند سنتى، الحدیث فقه مراحل همه

 طهى بهدون پیشرفته فهم مراحل طى امکان معنا، این در اساساً  آید. دست به حدیث در نهفته
 وارتسهها سههنتى فهههم روش هههاییافتههه بههر پیشههرفته فهههم نیسههت. کوسههیک و سههنتى فهههم مراحههل

 دهد.مى ادامه شد، ترسیم دفه به رسیدن تا را آن و شودمى
                                                      

 .۱۷، ب1 فقهدالح یث. ر. : 1

کم دو اثر ارزشمند2 ، منطقدفهومد و یث. ۲، ، اثر عبدالهادی مسعودیروشدفهمد  یث. ۱ و،ود دارد: . در این بار، دست 
 کاظم طباطبایى. اثر سید
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 حدیث در علمی حرکت کلی مراحل. 2
 در نهفتهه  هوانین و کنهد بهرداریپهرد، حقیقت روی از کوشدمى علم گذشت، که گونه همان

 تها کنهدمى مطالعه ،وامع و افراد رویگر پژوهش تجربى، انسانى علو  در نماید. استخراج را آن
 دنبهههال بهههه محقههه  هههها،پهههژوهش گونهههه ایهههن در ابهههد.ی دسهههت دارد کههههای هفرضهههی یههها پرسهههش بهههه

 تمههامى و خداسههت سههاخت ،هههان، و ،امعههه انسههان، اسههت. تجربههى روش بهها حقیقههت کشهه 
کم  وانین  سهاخته تجربهى، دانشهمند یهک، حقیقهت در است. متعال خداوند طراحى آن بر حا
 بهههرای دیگهههری را، نیههز دینهههى متههون امههها؛ دارد آن  هههوانین یههافتن در سهههعى و کههرد، مطالعهههه را خههدا

کم  وانین شناسایى هسهتى  سهازند، بهه کهه آنجها از حهدیث،انهد. ،ههان و ،امعهه انسهان، بر حا
 چنهههد زمینههه ایههن در متههون البتههه باشههد. آن در نهفتهههه  ههوانین گویههای توانههدمههى اسههت، متصههل

 مهثوً  اسهت؛ ریختهه طرحهى چهه خداونهد کههانهد هگفته صهریح صهورت بهه متهون، برخهى .اندهگون
 را نیهازیبهى و زنهى احسهاس  هدرت؛ صاحبان به خدمت نه داد،،  رار خود بندگى رد را عزت

 مههرد  و دنیهها نههه داد،،  ههرار آخههرت در را مطلهه  آسههایش انههدوزی؛ ثههروت نههه داد،،  ههرار  ناعههت در
 تصههریح خههدا طراحههى بهه چنههد هههر دیگههر برخهى 1یابنههد!نمههى و میجوینههد دیگهر ،ههای در راههها ایهن
 ایهن وانهد  هوانین بر مبتنى البته کهاند ،کرد اشار، پدید، چند یا دو میان بطروا به اما ،اند،نکرد

 تجربهى روش بهه کهه محققى پ  است. علمى یبندصورت و استخراج و کش   ابل  وانین،
 شهناختىروان  هوانین کشه  درصدد دو هر کند،مى کار حدیث روی که محققى و کندمى کار

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

 امها؛ اسهت گهزار، بهه  هانون از حرکهت مرحلهه حدیث، صدور مرحله گذشت، که گونه همان
 کشه  پهژوهش، در اصهلى ههدف کرد. طراحى را معکوس حرکتى باید پایه  وانین کش  برای

 پههژوهش» عنههوان بههه کههه اسههت چیههزی آن ایههن اسههت. ونمتهه الی بههه ال از پایههه  ههوانین و اصههول
 بهه و آزهاز گهزار، از را خهود پژوهشهى حرکهت محقه  روش، ایهن در 2شهود.مهى شهناخته «معکوس

  آورد. دست به را آن تا کندمى حرکت  انون سمت

                                                      
 .۱۹۰۳  ،۵۶۵ب  ،م کاةداالن ار. 1

 .۶۸، بروشدفهمدروان ناختیدمت نددینی. 2



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
شم

و ش
ت 

بیس
ماره

، ش
 

 دوم

74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آن در پژوهش و حدیث صدور روند / 2 نمودار
  پرداخت. واهیمخ آن به ادامه در که دارد فنونى کار این

ویکرد .2-1 وهىحدیث در علمى ر  پژ
 رویکههرد از مههراد باشههد. داشههته علمههى رویکههرد محقهه  بایههد پایههه،  واعههد و  ههوانین یههافتن بههرای
 گها، اسهت. پهژوهش در مناسب گیری،هت انتخاب بلکه مطالعه، روشمندی فقط نه علمى،
 یههههک یهههها و ا،تمههههاعى، بحههههرانمسهههه له  یهههها موضههههوع بههههاشههههناس ،امعههههه یههههک اسههههت ممکههههن

 موا،هه ،امعهه در سیاسهى بحهرانمس له  یا موضوع با سیاسى( علو  )دانشمندشناسسیاست
 آن بهرای علمهى تبیهین کهه اسهت ایهن دنبهال بهه یهک ههر بحهران، بهودن باطل یا ح  از فارغ شود.
 و عوامهل چهه آمهد؟ و،هود بهه سیاسهى یها و ا،تمهاعى بحهران ایهن چهرا یعنهى علمى تبیین بیابد.

 شههناسروان یههک یهها و .هههاایههن ماننههد و داشههتند؟ نقههش آن گیههریشههکل در هههایىینهههزم و شههرایط
 تنگنها در که هنگامى ها،نظریه همه خوف بر که شود موا،ه کودکان از گروهى با است ممکن

 مختهلها آن رشد مراحل نه و افتدمى مخاطر، بهها آن روان سومت نه گیرند،مى  رار سختى و
 ایههن متعههارف رشههد نیههز و روان سههومت توانههدمههى چیههزی چههه کههه اسههت نایهه او پرسههش شههود.مههى

 نیههز دیگههر علههو  در ؟انههد،بههود دخیههل هههایىزمینههه و شههرایط عوامههل، چههه کنههد؟ تبیههین را کودکههان
 یعنهى ایهن و هسهتند هاپدید، برای علمى تبیین دنبال بهها این همه دارد. و،ود ،ریان همین
 ها.یتوا ع سری یک از برداری پرد، و کش 
 کهه باشهد این هدف است ممکن گا، دارد. و،ود نوعى به  ضیه همین نیز حدیث عالم در

مرا،عه به اصول 
 و  وانین

 مشکل یا نیاز صدور حدیث
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 صهههورتى بهههه مهههتن مفهههاد و سهههند، اعتبهههار منهههابع، اعتبهههار د یههه ، عبهههارت حهههدیث، فهههوندربهههار، 
 اسهت. مناسهب سهنتى و مرسهو  الحهدیث فقهه روش رویکرد، این برای شود. بررسى روشمندانه

 درالهزرع  خامهة یهلتمث ىبررسه» مقالهه بهه نمونهه، عنهوان بهه؛ نیسهت یثحهد  ابلیت همه این اما
 کننهد،، نقهل منهابع هها،نقل تعداد سنتى، رویکرد در 1کنیم.مى اشار، «آن مفاد و یعىش یاتروا

 از معنهایى و شهد، بررسهى مهتن اصهطوحات ترکیبهات، مفهردات، متن، منبعى و سندی اعتبار
  آید:مى دست به آن

 برابهر در مثبهت انعطهاف آن از مراد است، بوهادربار،  السنبلة و خامةالزرع یلتمث که گا، آن
 شهدن شکسهته از ،لهوگیری و ایمنهى ته مین منظهور بهه کهه است آن پذیرش و  طعى حادثه یک

 بها مقابلهه و بوهها بها موا،ههه در بیهان، دیگهر بهه رود.مهى بشهمار ارزش یهک لذا و گیردمى صورت
 دو بهه مربهوط مهدل، دو ایهن «.نهر  مهدل» و «سهخت مهدل» دارد: و،هود یرفتهار الگهوی دو ها،آن

 نیست. حدیث سخن همه این اماکافر.  و مؤمن یا مناف ، و مؤمن یعنى اند؛متقابل کاموً  گرو،
 از سهومت بهه مهرد  از گروههى اسهت؛ زنهدگى ههایسهختى و بویا با موا،هه حدیث، اینمس له 

 کهه اسهت ایهنمسه له  ایهن در علمهى رویکرد بینند.مى آسیب دیگر برخى و کنندمى عبورها آن
  کند؟ تبیین را دیگر برخى دیدگى آسیب و برخى ایمن عبور تواندمى چیزی چه

 است: آمد، ۷ سجاد اما  از حدیثى در همچنین،
ینیَ  و لن أَتدا   ُتعمد  ذُه  َظَناذَت  َو د، و أ یَ َیُ لن أَتذٍد  َصذدَّقة   ىف َتزَ ذَدنیَ  َوو یُضذ ذُه  َظَناذَت  َو  و أ یَ

ا یاَفُعا؛ د خَتمُ   َمى َتدری َوو َصدیَقا، َت  و َمى َتدری و َفإ  یَ  2.ىَلُدویَ
 موضهوع ایهن. بپرهیزیهد نکهردن، دوسهتى و کهردن دشهمنى از کهه کنهدمهى توصیه حدیث این

 دارد. و،هود نیهز دیگری هایسؤال زمینه این در نیست. آن معنای همه اما است، حدیث کلى
 عهد  و دیگهران بها کهردن دشهمنى بهه گهرایش پهردازد،مهى آن بهه حدیث این که ا،تماعىس له م

 منظههر از کههه اسههت ایههن سههؤال علمههى رویکههرد در اسههت. دیگههران بهها کههردن دوسههتى بههه تمایههل
 زیهپره کهردن ىدوسهت از افهراد برخهى چهرا ؟دارنهد لیهتما کهردن ىدشهمن بهه ىبرخ چرا ا،تماعى،

                                                      
 .۹۴، ش مجلهدعل حد  یث، عباس پسندید،، «بررسى تمثیل خامة الزرع در روایات شیعى و مفاد آن». 1

روایهات »؛ ۶۷، ش مجلوهدعلو حد و یث، محمهد مهرادی، «نگاهى به احادیث المجال  باالمانة»نمونه بیشتر: ر. :  برای
گونه  .۸۱، ش مجلهدعل حد  یث، پسندید، عباس، «هاها و تحلیل درونى آنسبع سنین در فرزندپروری، 

ةدالباهرة. 2  .۲۶ب ،ال ر 
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 عهد  توانهدمهى چیزی چه کند؟ تبیین را کردن ىدشمن به لیتما دتوانىم یزیچ چه کنند؟ىم
 تبههدیل تمایهل عههد  بهه را ىدشههمن بهه لیههتما تهوانمههى چگونهه کنههد؟ نیهیتب را ىدوسههت بهه لیهتما

 بهه تواندمى حدیث این کرد؟ تبدیل لیتما به را دوستى به به تمایل عد  توانمى چگونه کرد؟
 طلبد.مى را خود خاب روش اما دهد؛ پاسخ هاپرسش این

 فههردی، هههایپدیههد، تبیههین دنبههال بههه و باشههد داشههته علمههى رویکههردی بایههد محقهه  ،بنههابراین
 و سههؤال رویکههرد، ایههن باشههد. احادیههث اسههاس بههر مههدیریتى و ا تصههادی ا،تمههاعى، سیاسههى،

 وارد حهدیث، از اسهتنطاس تها شودمى مو،ب و گذاردمى محق  فراروی را ،دیدی هایپرسش
  شود. ید،دای همرحل
 حدیث شناسىمسأله .2-2
 درمسهه له  از مههراد اسهت. ىشناسههمسه له پژوهههى،حهدیث در علمههى د رویکهر هههایضهرورت از
 بیهان آن خهاطر بهه متن این و بود، موا،ه آن با مرد  که است موضوعى یا مشکل آن بحث، این

 کههه نههدکمههى کمههک ،مسهه له شههناخت اسههت. داشههته بیههان راای هنکتهه آندربههار،  و اسههت شههد،
 بیهان و...( سیاسهى شهناختى،،امعهه مهدیریتى، مشکلى)ا تصهادی، چهه بهرای حدیث بدانیم
مسه له  و تهى نمهود. ا،رایهى را علمهى رویکهرد تهواننمهى نشهود، مشهخصمسه له  تها اسهت. شد،

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

 از برخههى آورد. دسههت بههه تههوانمههى «نههامطلوب وضههعیت» یهها «مطلههوب وضههعیت» از رامسهه له 
 تواضههع، تقهوا، زههد، گویند)ماننهد:مهى سهخن ارزشهى موضهوع یها فضهیلت یهکدربهار،  احادیهث،

 احتکهار، ظلم، مانند:ضدارزش) و منفى موضوعاتدربار،  دیگر برخى و ...( و عدالت تعاون،
 دو  دسهته احادیهث و مطلهوب وضهعیت دارای اول، دسته احادیث ...(. و حسرت حسادت،

 معصهو  کهه اسهت مثبتهى نقطهه مطلهوب، وضهعیت از مهراد هسهتند. نهامطلوب وضعیت دارای
 مطلهوب حالهت ایهن حاضهر حهال در که دهدمى نشان این البته برساند. آن به را فرد دارد  صد
 وضهعیت آن بهه را فرد هایى،روش از استفاد، با خواهدمى معصو  دلیل همین به و دندار و،ود

 معصهو  کهه اسهت ناشایسهت و منفهى اینقطهه نهامطلوب، وضهعیت از مهراد و برسهاند. مطلوب
 درکههه ایههن مهههم نکتههه برسههاند. آن مقابههل نقطههه بههه و سههازد دور آن از را ،امعههه یهها فههرد دارد  صههد

 تهوانمهى رو، ایهن از اسهت. نیاز نامطلوب( و )مطلوب متقابل وضعیت ود هر به علمى، رویکرد
  آورد. دست به را مقابل وضعیت ،«سازیمعکوس» روش از استفاد، با
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 ا،تمههاعى، و فههردیبههین ارتبههاط مو عیههت بههرای ۷سههجاد امهها  حههدیث در نمونههه، عنههوان بههه

 دیگههری و أحههدًا( ادینتعهه )ال «مههرد  بهها دشههمنى از گریههز» یکههى شههد،: بیههان مطلههوب وضههعیت دو
(. صههههدا ة فههههى تزهههههدّن  )ال «مههههرد  بهههها دوسههههتى بههههه داشههههتن رزبههههت»  کههههردن معکههههوس از أحههههدا

 «دشهمنى بهه گرایش» از: است عبارت که آیندمى دست به نیز نامطلوب هایوضعیت دو، این
  «.دوستى از گریز» و

 اسهتفاد، مهؤمن ههایویژگهى از یکهى بیهان برای «الزرع خامة» تمثیل از روایات، برخى در اما و
  است: شد،

؛ طمَمة   کَمَرص   ّملؤمن   َمَرُص  رع 
ن ّنلیَ یُ   أَتّتذم َتیذُث  م  ىلَتذَدَنت فذإاّ َکَفأِتذم، ّنذری   ّ  وکذبنَا ، َلذَکَنت 

  ّملؤمُن 
ُ
مُ   کمألْرَزةَف  ّنفم      و َمَرُص . بمنَ ال    ُیکَفأ ، َصمی َنة  َمهم تىی  ُمعَتد   1.شمَ   لاّ ُّه  َیقو 

 بیهان آن نامطلوب و مطلوب وضعیت دو که دارد و،ود «بو» نا  به مو عیتى ثحدی این در
 به نیاز احادیث، گونه این در بوها. از «ناایمن و ناسالم گذر» و «ایمن و سالم گذر» است: شد،

کنهون نیسهت. سازی معکوس  بهرای تبیینهى چهه کهه پرسهید علمهى، رویکهرد  الهب در تهوانمهى ا
 از ناسهالم یها سهالم گهذر بهرای تبیینى چه یا و دارد؟ و،ود دوستى به ایشگر نیز و دوستى از گریز
 حقیقهت چهه ند؟اکدا  احادیث این پایه  انون و اول الیهکه تر اینمهم نکته و دارد؟ و،ود بو،
 حقیقتهى چهه یها و مانهد؟مهى سهالم دیگهری و شهودمهى شکسته بو در یکى که دارد و،ود ایپایه

 چههه نیههز و گریزنههد؟مههى آن از برخههى و کننههدمههى پیههدا گههرایش دشههمنى هبهه برخههى کههه دارد و،ههود
 همهان دارنهد؟ گهرایش بهدان برخهى وانهد گریهزان کهردن دوسهتى از برخهى که دارد و،ود حقیقتى

  واعههد و  ههوانین کشهه  الحههدیثى، فقههه رویکههرد ایههن در اصههلى هههدف گذشههت، پیشههتر کههه گونههه
کم  بهههدون مههههم ایهههن اسهههت. حهههدیث دل از آن علمهههى یبنهههدصهههورت و ،امعهههه و انسهههان بهههر حههها

 بهرای بناسهت کهه را موضهوعى و حهوز، ى،شناسمس له نیست. ممکن حدیثمس له  شناسایى
  هانون کشه  بهرای را زمینهه و سهازدمهى مشهخص شود، استخراج یپردازنظریه برای ایاید، آن

 آورد.مى فراهم پایه
 حدیث شناسىمؤلفه .3-2

 اسهت. شهد، بر هرارای هرابطههها آن بین که دارند و،ود متایر چند یا دو احادیث، در معموالً 
؛ سهازندمهى معنهادار را حهدیث و شد، ت لی  یکدیگر با که هستند متایرهایى ها،مؤلفه از مراد

                                                      
ال.د1  .۷۳۳،  ۱۴۸، ب۱، جکنزالعم 
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 دارد:  ههرار مطلههوب وضههعیت  سههمت در مؤلفههه دو الههزرع، خامههة حههدیث در، نمونههه عنههوان بههه
 َنت  َک َسه فه ذا) بهو از سهالم گهذر دیگهری و آیهد(مهى دسهت بهه الهزرع خامهة تمثیهل از )که انعطاف
 کیع  المهؤمنع  َک ذلکه و، اعَتهَدَلت

ع
 و،هود مؤلفهه دو نیهز نهامطلوب وضهعیت  سهمت در (.بهالَبوء   َفه 

ر   َمَثهههلع  و) انعطهههاف عهههد  دارد: َلهههٌة  َصهههّماءع  األُرَز   کههه الفههها،  عَتد   حّتهههى) بوهههها از ناسهههالم گهههذر و (مع
َمهایَ    (.شاَء  هذا اهّللع  قص 

 دو دشهمنى، موضهوع در دارنهد. مؤلفه دو کدا  هر و موضوع دو نیز ۷سجاد اما  حدیث در
 است: متفاوت دیگری با کدا  هر هایمؤلفه که دارد و،ود نامطلوب و مطلوب وضعیت

 از حههال ایمنههى دو ، مؤلفههه و )عههداوت( کههردن دشههمنى اول مؤلفههه مطلههوب: وضههعیت در -
یان  یضر (. ال هأنّ  ظننت هن )و است دشمنى  

یههان دو ، مؤلفههه و تعههادیّن( )ال کههردن دشههمنى از گریههز اول مؤلفههه نههامطلوب: وضهعیت در -   
 عدّو (. تخاف متى تدری ال )ف ّنک است دشمنى آیند،
 ههر ههایمؤلفهه کهه دارد و،هود نهامطلوب و مطلهوب وضهعیت دو نیهز دوسهتى موضوع در اما و
 است: متفاوت دیگری با کدا 
 فقهدان دو ، مؤلفهه و دوسهتى( در )زههد دوسهتى از گریهز اول مؤلفهه طلوب:نهام وضعیت در -

 ینفعک( ال أّنه ظننت هن است)و حال منفعت

 آیند، منفعت دو ، مؤلفه و تزهدّن( )ال دوستى به گرایش اول مؤلفه مطلوب: وضعیت در -
ّوَ  َتخافع  ىَمت یَتدر ال َو ) است   (.َعدع

  هامؤلفه مبناشناسى .4-2
 از کهههدا  ههههر پایهههه ویژگهههى سهههاختن مشهههخص پایهههه،  هههانون کشههه  در اساسهههى و ممهههه گههها 

 یهک به معطوف احادیث، هایعبارت گذشت، نظری مبنای در که گونه همان هاست.مؤلفه
 ایهن عرفهى، مثال یک با است.ها آن براساس و شناختى( هستى یا ا،تماعى )فردی، وا عیت
یاد مایعات است، شد، گر  هوا» گوید:مى کسى و تى شود.مىتر روشن موضوع  گرما تا بنوش  

 هاست:وا عیت و مبانى سری یک بر مبتنى ،مله این «نشوی زد،
 و فصهل تاییهر فصهول، از یکهى بهودن گهر  ههوا، فصهول بهر دارد داللهت «است شد، گر  هوا» -
 هواشناختى. یهاوا عیت عنوان به آن مانند

یههاد مایعههات» -  برخههى بههودن نوشههیدنى چیزههها، برخههى بههودن مههایع بههر دارد داللههت «بنههوش  
 مواد. برخى باب در یىهاوا عیت عنوان به آن مانند و نوشیدن داشتن انداز، مایعات،
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 بههدن، بههر گرمهها منفههى اثههر هههوا، از انسههان بههدن اثرپههذیری بههر دارد داللههت «نشههوی زد، گرمهها تهها» -
 انسان. یکفیزیولوژ یهاوا عیت عنوان به آن مانند و بدن بیماری و سومت

 1 جدول شماره

گرما زده نشوی» جمله گرم شده است، مایعات زیاد بنوش تا   «هوا 
گرم شده است» اجزای جمله گرم زده نشوی» «مایعات زیاد بنوش» «هوا   «تا 

مبانی و 
 های پایهواقعیت

 اثرپذیری بدن انسان از هوا مایع بودن برخى چیزها مندی هوافصل
گر  داشتن فصول گرما بر بدن نوشیدنى بودن برخى مایعات سرد و   اثر منفى 
 سومت و بیماری بدن انداز، داشتن نوشیدن  گر  بودن یکى از فصول

یاد نوشیدن مایعات تاییر فصل  و ... اثربخشى  
 و ... و ... و ...

 گهر ، فصهل هاسهت:آن بر مبتنى فوس ،مله که دارد و،ود دنیا درها وا عیت سری یک پ 
 و مبهههانى بهههر ،مهههوت کهههه اسهههت آن حهههرف ایهههن معنهههای مهههانع. مایعهههات و گرمهههازدگى اریبیمههه

 یافت. دستها آن به توانمى ،مله، ا،زای بررسى با لذا و دارند «داللت»ها وا عیت
 و شهد، مشهخص ههامؤلفهه سهو ، مرحلهه در اسهت. ،اری  اعد، همین نیز احادیث مورد در

 مهؤمن پهذیری انعطهاف نمونهه، عنهوان بههاند؛ ،شد گزارش خاب عبارت یک  الب در کدا  هر
؛ خاَمهة   َمَثهل  ک المؤمن   َمَثلع » است: شد، بیان تمثیل یک  الب در رع  هن الهّزَ  حع یالهّر   أَتتهها ثع یهَح  م 
 المهؤمنع  َک ذلکهو، اعَتهَدَلت َنت  َک َسه فه ذا» عبهارت: ایهن  الب در او ایمن و سالم گذر و «َف تهاَک 
 کیع 

ع
 ظریه  و اساسهى کهارانهد. مبتنهى وا عیهت یهک بهر هها،،ملهه ایهن از کهدا  ههر اما «.بالَبوء   َف 

 ا هدا ، ایهن کند. کش  را مبانى وها وا عیت این ها،عبارت از استفاد، با که است آن محق 
 ىشناسهمسه له در که متقابل مفاهیم آوردن دست به برای نه اما است؛ معکوس پژوهش نوعى

 یههافتن معکههوس، پههژوهش از دیگههری نههوع نههامیم.مههى «بلىتقهها سههازی معکههوس» را آن و گذشههت
 گهذارینها  ایهن علهت نامیم.مى «عم  در سازی معکوس» را آن که است پایه وا عیت و  انون

 نفهوذ اسهت آن  یهرین مبهانى که متن عم  به و کرد، عبور لفط ظاهر از باید محق  که است آن
  هرار ،هدول در را حهدیث بایهد کنهیم.مهى فاد،اسهت ،هدول فهن از کهار این برای بیابد. را آن و کند
 و تحلیههل بهها سههپ  و داد ،ههای مخصههوب هههایردیهه  در را آن شههد، مشههخص ا،ههزای و داد

 تحلیههل  ههدرت ا ههدا ، ایههن در آورد. دسههت بههه را آن  یههرین و پایههه مبنههای عبههارت، هههر در تعمهه 
 است: شکل این به باال حدیث ،دول دارد. اهمیت بسیار محق 
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 2جدول شماره 

 حدیث
؛ خاَمههة   کَمَثههل   المههؤمن   َمَثههلع  رع  ههن الههّزَ یحع  أَتتههها َحیههثع  م  کههذلَک َسههَکَنت  اعَتههَدَلت،  فهه ذا َکَف تههها، الههّر    المههؤمنع  و 

ع
کَفهه   یع

ر   و َمَثلع . بالَبوء   َلٌة، َصّماءع  کاألُرَز    الفا،  عَتد  َمها حّتى مع  شاَء  هذا اهّللع  َیقص 

 اجزای حدیث
 خاَمههة   ل  کَمَثه المهؤمن   َمَثهلع 

؛ رع  ههههن الههههّزَ  أَتتههههها َحیههههثع  م 
یحع    َکَف تها، الّر 

و  َسَکَنت  اعَتَدَلت ف ذا
  المؤمنع  کذلَک 

ع
کَف   بالَبوء   یع

ر   و َمَثلع   کاألُرَز    الفا، 
َلٌة  َصّماءع  عَتد   مع

َمها حّتى  شاَء  هذا اهّللع  َیقص 

مبنا و واقعیت 
 شکست روحی و روانی ع افعدم ان سالمت روحی و روانی  انع اف در بال پایه

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

 3جدول شماره 

یّنَ  ال حدیث عههاد  هن أَحههداً  تع هههع  َظَننههَت  َو ههّرع ، ال أّنَ هههع  نههَت َظَن  هن َو  أَحههدا  َصههداَ ة   فههى َتزَهههَدّنَ  ال َو  یضع ههک؛ ال أّنَ ههک ینَفعع ّنَ  َتههدری ال َف  
ّوَ  َتخافع  َمتى َتدری ال َو  َصدیَقک، َتر،و َمتى  َعدع

اجزای 
یّنَ  ال حدیث عاد  هع  َظَننَت  هن َو  أَحداً  تع  ال أّنَ

ّرع   یضع
 فى َتزَهَدّنَ  ال َو 

 أَحدا  َصداَ ة  
هع  َظَننَت  هن َو   ال أّنَ

ک  ینَفعع

ک ّنَ  َتدری ال َف  
 وَتر، َمتى

 َصدیَقک

 َمتى َتدری ال َو 
ّوَ  َتخافع   َعدع

مبنا و 
 واقعیت پایه

تقابل با دیگران 
 )خلقى و رفتاری(

سنجش  یان 
 حال

تقرب با دیگران 
 )خلقى و رفتاری(

سنجش منفعت 
 حال

سنجش منفعت 
آیند، / احتمال 
 منفعت آیند،

سنجش  یان 
آیند، / احتمال 

  یان آیند،

 و عهداوت دارد: متفهاوتمسه له  و موضهوع دو حهدیث ایهن گذشهت، تهرپهیش کهه گونه همان
یابى گونه دو دو، این از کدا  هر دیگر، سوی از صدا ت. یابى چون؛دارند ار   یهک مو عیت، ار 
 آورد. دسههت بههه را دو هههر  یههرین الیههه و کههرد ،مههع هههم بهها راههها ایههن بایههد اسههت، انسههانى وا عیههت

یهابى  سهمت یهک انسهان که شد معلو   گهراآینهد، و گهراحهال شهکل دو بهه کهه دارد سهنجش و ار 
  کرد: بیان گویاتر وتر ساد، شکل به را باال ،دول توانمى رو این از کند.مى عمل

 ۴جدول شماره 
 مسأله عداوت

دا   ُتعاِدین    ال اجزاء نت   إن و   أح  ن  ُه  ظ  ک ال أن   دری ال)فإن ک( ...  یُضر ُ تی ت  خاُف  م  ک ت  ُدو    ع 

 سنجى تقابل یان تقابل با دیگران )خلقى و رفتاری( عیت پایهمبنا و واق
 گراسنجى آیند،یان  گراحال سنجىیان 

 مسأله صداقت
ن    ال و   اجزاء د  زه  ِة  فی ت  داق  د   ص  نت   إن و   أح  ن  ُه  ظ  ُعک ال أن   ک ینف  ِإن   دری ال ف  تی ت  رجو م  ک ت  دیق   ص 

 سنجى تقربمنفعت ن )خلقى و رفتاری(تقرب با دیگرا مبنا و واقعیت پایه
 گراآیند، سنجىمنفعت گراحال سنجىمنفعت
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یم: پایه وا عیت دو عداوت،مس له  در که آمد دست به تحلیل این از   دار
 گریههز و گههرایش حالههت دو در و اسههت رفتههاری و خلقههى امههریکههه آندیگههر بهها تقابههل ویژگههى. ۱

  یابد؛مى تجلى

یان ویژگى. ۲  دارد. آیند، به معطوف و حال به معطوف مدل دو که قابلت سنجى 
یم: پایه وا عیت دو نیز صدا تمس له  در   دار
 و گرایش)رزبهت( حالهت دو در و اسهت رفتهاری و خلقهى امریکه آندیگر با تقرب ویژگى. ۱

  صدا ت(؛ به رزبت و صدا ت در رزبتىیابد)بىمى تجلى گریز)زهد(

 دارد. آیند، به معطوف و حال به معطوف مدل دو هک تقرب سنجىمنفعت ویژگى. ۲
کنون  است. فراهم بعد مرحله برای زمینه ا

 پایه قانون کشف .5-2
گانه، صورت به پایه هایوا عیت شناسایى از پ   مناسهبات و رابطهه بررسهى بهه نوبهت ،دا
 رهنمههون حههدیث پایههه  ههانون بههه را مهها ،هههاوا عیههت میههان رابطههه نههوع یههافتن رسههد.مههىههها آن میههان
 گههر ، فصههل داشههت: و،ههود وا عیههت سههه «اسههت... شههد، گههر  هههوا» فرضههى مثههال در سههازد.مههى

 میان مناسبات و رابطه نوع بررسى نیست؛ ، را پایان این اما مانع. مایعات و گرمازدگى بیماری
 اثهر انسهان بهدن بهر ههوا گرمهای سهویى از مثهال، ایهن در اسهت. بعهدی مهم گا  وا عیت، سه این

 ایهن اسهاس بر است. بدن بر گرما منفى اثر برای مانعى مایعات دیگر، سوی از و گذاردمى منفى
 بهه ىیهابدسهت از پ  ،بنابراین بود. خواهد صحیح و کندمى پیدا معنا ،مله آن  انون، و مبنا

 از اسهتفاد، بها راهها آن روابهط و مناسهبات بایهد شهد،، تفکیهک صهورت بهههها وا عیت و هاویژگى
 آورد. تدس به حدیث

در حههدیث خامههة الههزرع، دو وا عیههت و،ههود داشههت: سههومت روحههى و ورانههى در بوههها و ویژگههى 
آید که سهومت روان انسهان در هنگها  بوهها انعطاف پذیری. از حدیث یاد شد، چنین به دست مى

گونهه کهه وابسته بهه ویژگهى انعطهاف و عهد  انعطهاف انسهان اسهت؛ یعنهى انسهان بهه  ای طراحهى شهد، 
گیهرد، سهومت روان او تحهت ته ثیر چگهونگى واکهنش او بهه بهو از ،ههت در مو عیت بو  رار مىو تى 

گههر موا،هههه نههر  و منعطهه  داشههته باشههد، روان و رو  او نیههز  انعطههاف و سههختى در موا،هههه اسههت. ا
گههر موا،هههه سههخت و نههامنعط  داشههته باشههد، روان او آسههیب دیههد، و سههومت آسههیب نمههى بینههد و ا

کهه مهىمى خود را از دست پهردازی ای بهرای نظریههتوانهد ایهد،دهد. این  انون پایه ایهن حهدیث اسهت 
گانه این حدیث را بدین شکل نشان داد:توان الیهباشد. بر این اساس مى  های سه 



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
شم

و ش
ت 

بیس
ماره

، ش
 

 دوم

82 

 ۵جدول شماره 
 الیه نمایان: متن حدیث الیه میانی: حالت مثبت و منفی الیه اول: حقیقت پایه

بوهههههههها سهههههههومت روان انسهههههههان در 
کهنش او بهه  تحت ت ثیر چگونگى وا
بهو از ،ههت انعطهاف و سهختى در 

 موا،هه است

 انعطههاف در بویهها مو،ههب سههومت رو 

 و روان 
عد  انعطاف در بویها مو،هب آسهیب و 

 شکست روحى و روانى

؛ خاَمهة   کَمَثل   المؤمن   َمَثلع  رع  هن الهّزَ  َحیهثع  م 
یحع  أَتتها َدَلت، َسهَکَنت  اعَته فه ذا َکَف تها، الّر 

  المهههههؤمنع  وکهههههذلَک 
ع
کَفههههه   و َمَثهههههلع . بهههههالَبوء   یع

ر   َلههههٌة، َصههههّماءع  کههههاألُرَز    الفهههها،  عَتد   حّتههههى مع
َمها  شاَء  هذا اهّللع  َیقص 

کنههون  بیههان نظههری مبنههای در تههرپههیش کههه - را حههدیث صههدور فراینههد تههوانمههى یافتههه، ایههن بهها ا
 بوهها در شکسهت و سهومته مسه ل بها ۷معصو  و تى کرد. بازخوانى حدیث این در - کردیم
 مته ثر شکسهت و سهومت کهه یابهد درمى و کندمى مرا،عه مربوطه پایه  انون به شود،مى موا،ه

 یهها مخاطههب رو، ایههن از اسههت. افههراد( برخههى در کههم)دسههت   انعطههاف عههد  و انعطههاف ویژگههى از
 حههدیث ایههن در 1کنههد.مههى ترزیههب انعطههاف عههد  از گریههز و انعطههاف بههه نسههبت را مخاطبههان
 مثههال بهها را خههود راهنمههایى و کههرد، اسههتفاد، تمثیههل  الههب از خههود، مقصههود بیههان بههرای حضههرت

 آمیزد.مى سخت درخت و نر  خوشه
 ههر صهدا ت. و عهداوت داشهت: و،هود متفهاوت موضهوع دو ۷سهجاد اما  حدیث در اما و
گانه را دو این از کدا    کرد: خواهیم بررسى ،دا
 بهه گهرایش شهکل دو بهه که گریتقابل ویژگى یکى داشتیم: وا عیت دو عداوت،مس له  در -
یان، دیگری وکند مى تجلى آن از گریز و تقابل  و حال به معطوف مدل دو در که تقابل سنجى 

 ویژگهى کهه اسهت شهکل بهدین ههاوا عیهت ایهن میهان روابهط گیهرد.مهى صهورت آیند، به معطوف
یههان بههه وابسههته گههری،تقابههل  بههه گههرایش کههه اسههت آن حههرف ایههن معنههای .اسههت فههرد سههنجى 
یهان حهال بهه معطهوف فهرد که افتدمى اتفاس و تىگری تقابل  از ایمنهى احسهاس و کنهد سهنجى 
یان گر اما؛ کند پیدا   یهان آینهد، بهه معطوف ا یهان احتمهال کنهد، سهنجى    و شهد، مطهر  آینهد،  
یهابى مهدل په  دارد.مهى بازگری تقابل از را وی یهان، ار  گهری تقابهل چگهونگى در مهىمه نقهش  

 کند.مى تبیین راگری تقابل از گریز و گرایش که است پایه  انون یک این دارد. انسان

 گهرایش شهکل دو به که گریتقرب ویژگى یکى داشتیم: وا عیت دو نیز صدا تمس له  در -
                                                      

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

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

 اج و تبیین شود.تر استخرهای  انونى هر کدا  پیدا شد، و سپ  نظریه کونطب  روشى که بیان شد، پایه



حد
دوم 

سل 
ن

ثی
 ؛ىپژوه

ش
و رو

مبنا 
عنا، 

م
 

 

 

83 

 بهه وفمعطه مهدل دو به که تقّرب سنجىمنفعت، دیگری وکند مى تجلى آن از گریز و تقابل به
 کهه اسهت شهکل بهدین نیهز ههاوا عیهت ایهن میان روابط گیرد.مى شکل آیند، به معطوف و حال

 گهریتقهرب بهه گهرایش کهه معنها بهدین اسهت؛ فهرد سهنجىمنفعهت بهه وابسهته گری،تقرب ویژگى
 پیهدا منفعهت عهد  بهه بهاور و کند سنجىمنفعت حال، به معطوف فرد که افتدمى اتفاس و تى
گهر امها کند.  گهریتقهرب بهه را وی آینهد، سهود احتمهال کنهد، سهنجىمنفعهت آینهد، بهه عطهوفم ا
یابى مدل پ  دارد.وامى  نیهز ایهن دارد. انسهانگری تقابل چگونگى در مهمى نقش منفعت، ار 
 کند.مى تبیین را گریتقرب از گریز و گرایش که است دیگری پایه  انون

 بتههوان شههاید رسههدمههى نظههر بههه امهها شههد. ا انجهه سههو  مرحلههه در آنچههه اسههاس بههر بههود بیههانى ایههن
یابى یان و سود ار   روی دو عنهوان بهه ههم بها نیهز را عهداوت و صدا ت موضوع و ادزا  هم در را  

گانههه. موضههوع دو نههه، دیههد سههکه یههک  و سههنجش نظهها  سههو یههک از تجمیههع، ایههن اسههاس بههر ،دا
یهان و سود داوری  دیگهر سهوی از و کنهدمهى مهلعگهرا آینهد، یهاگهرا حهال مهدل دو در کهه دارد  هرار  
 آنچهه کنهد.مهى تجلهى گریهز و گهرایش رفتهار گونهه دو در که دارد و،ود صدا ت و عداوت ویژگى

یابى مدل ت ثیر تحت صدا ت/عداوت، موضوع در گریز و گرایشکه ، ایناست مهم  انسان ار 
گر است. یابى درگرا حال مدل از فرد ا یان و سود ار   از گریز و دشمنى به گرایش کند، استفاد،  

گهر بهالعک  و کرد. خواهد پیدا دیگران با دوستى و صدا ت  از گیهرد، کهار بهه راگهرا آینهد، مهدل ا
 تهوانمهى یافتهه، ایهن بها کنهد.مهى پیهدا تمایهل دیگهران بها دوستى و صدا ت به و گریزان دشمنى

 کرد: تصویر  یر شکل به را گانه سه هایالیه

 ۶جدول شماره 
 الیه نمایان: متن حدیث الیه میانی: حالت مثبت و منفی پایه الیه اول: حقیقت

گر یشگههههههههرا در موضههههههههوع  یههههههههزو 
 یرعداوت، تحت ته ث صدا ت/

یان یابىمدل ار   است سود و  

یابى سود و منفى: مدل حال گرای ار 
گهههرایش بهههه عههههداوت و  یهههان، عامهههل   

 گریز از صدا ت است

؛ خاَمهههة   کَمَثهههل   المهههؤمن   َمَثهههلع  رع  هههن الهههّزَ  م 
یحع  أَتتها یثع َح  َسهَکَنت   فه ذا َکَف تها، الّر 

کههههههذلَک اعَتههههههَدَلت،    المههههههؤمنع  و 
ع
کَفهههههه   یع

ر   و َمَثهههلع . بهههالَبوء    َصهههّماءع  کهههاألُرَز    الفههها، 
َلٌة، عَتد  َمها حّتى مع  شاَء  هذا اهّللع  َیقص 

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

 گریز از عداوت است

 تهوانمهى آن اساس بر و آمد دست به حدیث تحلیل و تجزیه از کهتر ،امع است  انونى این
 پرداخت. بار، این در یپردازنظریه به
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 گیرینتیجه و یبندجمع
 شناسهههىروش گرفتهههه،  هههرار تو،هههه مهههورد بیشهههتربهههه تهههازگى  کهههه موضهههوعاتى از خوشهههبختانه

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

 حهدیث از علمهى ههایگهزار، اسهتخراج بهه تهوانمهى ،اص لدفقوه  واعد کاربست با است معتقد
 را احادیههث علمههى رفدارد معهها ظرفیههت فقههه اصههول آیهها کههه اسههت ایههن پرسههش امهها نمههود. ا ههدا 

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

 بها مهوارد برخهى در مختله ، ههایدانهش در فههم اصهول اسهت ممکهن رهگهذر این در و گیردمى
 تکلیهه  کهه اسهت ایهن فقهه اصهلى ههدف باشهند. متفهاوت مهوارد، برخهى در و مشهتر  یکهدیگر

 دانشههى فقههه اصههول و دارد کههار و سههر گانهههپههنح احکهها  بهها لههذا و سههازد مشههخص را مکلفههین عمههل
 انصههافاً   لمههرو، ایههن در و سههازدمههى مشههخص را شههرعى احکهها  ایههن اسههتنباط  واعههد کههه اسههت
 علهو  شناسهى،روان ماننهد هایىدانش اما است. فهم اصول ترینپیشرفته از یکى و بود، کارآمد

 دانهش  لمهرو در علمهى ههایتبیهین بها آن، ماننهد و ا تصهاد مهدیریت، اسهى،شن،امعهه تربیتى،
 علهو  در علهم تولیهد په  سهازد! مشهخص را موضهوعات حکهمکهه ایهن نهه دارنهد، کهار و سهر خود

 طرحى باید و آیدنمى دست به فقهى رویکرد با اسومى، منابع اساس بر یپردازنظریه و انسانى
 معهارف تهرعمیه  سهطح آوردن دسهت بهه کهه آیهدمهى دسهت بهه، گذشت آنچه از درانداخت. نو

 مطالعهات یها الحهدیث فقهه دو  نسهل عنوان به آن از که است «فهم پیشرفته» نیازمند حدیثى،
 ۷معصو  مقصود به ىیابدست الحدیث، فقه تاییرناپذیر و اصلى هدف کردیم. یاد حدیثى

 اسهت ایهن رویکهرد یهک داشت. خواهد متفاوت آن روش محق ، رویکرد تناسب به اما 1؛است
 و د یهه  بسههیار کههه - سههنتى الحههدیث فقههه رویکههرد، ایههن بههرای «.گفههت؟ چههه» ۷ معصههو  کههه

گر اما است. کافى - است کارآمد  او سهخن و «گفت؟ چنین چرا» که باشد این محق  رویکرد ا
 یثالحهد فقهه بر افزون پژوهشى، رویکرد این کرد. خواهد فرس  ضیه ،«دارد؟ نظری مبنای چه»

 ناپیهدای و عمیه  یههاهالیه بهه بتوانهد کهه اسهت مهدرن و پیشرفته الحدیثى فقه نیازمند سنتى،
 مطالعهات یها الحهدیث فقه دو  نسل را این کند. استخراج را سخن مبنای و کرد، نفوذ حدیث
 آن، راهبههرد و احادیههث «پایههه حقههای  کشهه » اساسههى هههدف نسههل، ایههن در نامیههدیم. حههدیثى

                                                      
 .7 ، بروشدفهمد  یث. 1
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 ههایتکنیهک و ههاروش کاربسهت بها محقه  اسهت. «معکهوس پهژوهش» روش با حدیث تحلیل
ای ،حوز یا موضوع چه به مربوط که شود مشخص تا آوردمى دست به را حدیثمس له  خاب،
 عبهارت ظهاهر از، سهو  گها  در آورد.مهى دست به را حدیث متایرهای یاها همؤلف سپ  است.

 وهها همؤلفه بهین روابهط گها ، آخهرین در آورد.مى دست به را مؤلفه هر «پایه وا عیت» و کرد، عبور
 از مهدل ایهن یافتهه شود.مى کش  حدیث کل «پایه حقیقت» و گرفته  رار بررسى مورد متایرها

 علهو   لمهرو دو هر در تواندمى یپردازنظریه است. یپردازنظریه برای اید، تولید الحدیث، فقه
 دارد. را خود ا تضائات و ارک و ساز کدا  هر که باشد تجربى علو  و نقلى

 کتابنامه 
د.قرآندکریم

 یبهرکالع النعمهان بهن محّمد بن محّمد عبداهّلل أبو ،االرشاددفیدمعرف د ججداللَّهدعلیدالعباد -
 مؤّسسهة  هم: ،:تیهالب آل مؤّسسهة  :یتحق (ه ۴۱۳)  دیالمف خیبالش المعروفی الباداد

 س.۱۴۱۳ االولى، الطبعة ،:تیالب آل
 .ش۱۳۸۹ زائر، انتشارات  م: مسعودی، عبدالهادی ،یثتد  شناخیبآس -
: متهر،م محمهد تقهدیری،، شههری ری محمهدی محمهد حهدیث، و  هرآن نگا، از برکت و خیر -

 .ش۱۳۸۷ دارالحدیث،  م: شیخى، علیرضا
ةدالباهرةدمنداألصو افدالطواهرة -  األّول(، دی)الشههس( ۷۸۶ى ) العهاملى ّکهم بهن محّمهد ،ال ر 

 ش.۱۳۶۵ المقّدسة، ةیالرضو للحضر  التابعة النشر و طبعال مؤّسسة مشهد:
یالرجالد -   :یهتحق ،س(۴۶۰) طوسى حسن بن محّمد ،عفر ابو ،(الر،ال معرفة اریاخت) ک  

 س.۱۴۰۴ اول، ت،یالب آل مؤسسة  م: ر،ائى، مهدى دّی س
 حهههدیث، علهههو  دانشهههکد، و سهههمت تههههران: مسهههعودی، عبهههدالهادی ،روشدفهووومد ووو یث -

 .ش۱۳۸۴
  هدس آسهتان پژوهشهای بنیاد مشهد: پسندید،، عباس ،شناختیدمت نددینیرواندروشدفهم -

 .ش۱۳۹۸ رضوی،
 .ش۱۳۹۸ دارالحدیث،  م:، مسعودی عبدالهادی ،1یثفقهدالح  -
 روت:یهب الاّفهارى، بهرکا علهى  :یتحق ،س(۳۲۹)  الرازى نىیلکال عقوبی بن محّمد ،الکافی -

 .س۱۴۰۱ التعارف، دار و صعب دار
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الدکنز - ی الهنهد نیالهد حسها  بهنى المّتقه ّى عله نیالهد عهوء ،األفعالدفیدسننداألق الدودالعم 
 االولهههى، الطبعهههة ،ىاإلسهههوم التهههراث تبهههةکم روت:یهههب السهههقا، صهههفو  ح:یتصهههح (،س۹۷۵) 

 س.۱۳۹۷
 ،ىالطبرسه الحسن بن الفضل بن الحسن بن ّى عل الفضل أبو ،م کاةداألن اردفیدغررداألخبار -

 س.۱۳۸۵ االولى، الطبعة ة،یماإلسو تبکال دار طهران:
 خمینههى، امهها  مؤسسههه انتشههارات  ههم: طباطبههایى، سههیدمحمدکاظم ،منطووقدفهوومد وو یث -

 .ش۱۳۹۳
 

- https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1033 
- https://fa.wikipedia.org/ماد، علم 

 

 
 


