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مصطفی عليمرادی و احمد اکبری
چکیده

ايقالب اعالهی بش پایه هبايی دیًی ؽکل گشفـث و دس ایـى ساعـحا بـا ظمایـث اص فْاییـثهـا
پژوهؾی دس ظىصه هبايی و هًابِ دیًی هىشب ؽذ جا فْاییثهـا چؾـن گیـش دس سؽـحه ظـذید و
ّلىم ظذید به ویژه دس گغحشه به کاسگیش فًاوس اىالّات ،دس ایى سؽحه ؽکل گیشد .بشسعـی آذـاس
فًاوسايه جىییذ ؽذه دس ایى دوسه هیجىايذ ها سا به ویژگیها و ايىاُ ایى آذاس سهًمىو عاصد.
دس ظىصه سقمی عاص و فشاوس هعحىاها ظذیری ،هیجىاو به دیصیحال عاص هقـادس ظـذیری،
اّشاب گزاس هقادس ظذیری ،بشچغبگزاس ها جخققی و هىمىّی و بـهکاسگیش فًـىو هـحى
کاو اؽاسه يمىد .دس ظىصه ّشمه يحیصه فشاوس هـا دس عـکىها و قایـبهـا گىيـاگىو ،سو یـىض
فؾشده ،پایگاه ایًحشيحی و ویژه ظاهلها همشاه ّشمه ؽذه که هیجىاو به يشمافضاسها کحابخايـها و
به فىست ویژه شاهِ االظادید و هْصن فقهی ،و يشم افضاسها هىمـىّی و دايؾـًاهه ا پـژوهؼ
بًیاو اص شمله هْصن هىمىّی بعاس و کحب اسبْه و وعائل ایؾـیْه اؽـاسه يمـىد کـه هصمىّـه ایـى
هعقىالت جىايغحه اعث ممى شلب اّحماد هخاىباو ،صهیًهعـاص قشیـب بـه اجفـاو پژوهؼهـا
ظذیری دس دوسه هْافش باؽذ.
واژگان کلیذی :دايؼ ظذید ،فْاییثها فًاوسايـه ،ايقـالب اعـالهی ایـشاو ،دیصیحـالعـاص
هقادس ظذیری ،جؾخیـ خىدکاس اظادید هؾابه.
 .تاریخ دریافت 7991/1/71 :و تاریخ تأییذ. 7991/71/71 :
 .کاسؽًاط يشم افضاسها ّلىم اعالهی و فًاوس اىالّات. malimoradi@noornet. net :
 .کاسؽًاعی اسؽذ ّلىم ظذید کاسؽًاط يشم افضاسها ّلىم اعالهی و فًاوس اىالّات. akbari@noornet. net :

اضاره

اگشچه جالػ ّلما بشا جذاوم و جىعْه دايؼها ظذیری همىاسه و بـه فـىست هغـحمش و ّلـی
سغن فشاص و يؾیبها جاسیخی بشقشاس بىده اعث ویی يگاهی به جاسیخ ظذید ظکایث اص آو داسد کـه
همشاهی و ظمایث ظاکماو عیاعی يقـؼ بششغـحها دس جىعـْه ،جْمیـ و بـه ذمـش يؾغـحى ایـى
جالػها داؽحه اعث .يگاسػ شىاهِ اوییه و ذايى یه ظذیری ؽیْه ،دس ظکىهث آل بى یه بـه هشکض یـث
بغذاد و ظکىهث ففى یه دس اففهاو اص ایى يمىيههاعث .ایى دو ظکىهث يقؼ بغـضایی دس جىعـْه
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فْاییثها ظذیری ّلما ؽیْه ایفا يمىده اعث که يگاسػ ایى شىاهِ سا هیجىاو به ًّىاو قله ایى
فْاییثها به ؽماس آوسد.
بش همیى اعاط ،پظ اص ايقالب اعالهی ایشاو و ؽکلگیش شمهىس اعالهی که بشپایـه هبـايی
اعالهی ؽیْی ؽکل گشفحه و قىاهؼ بش کالم هْقىهاو اعث ،ايحَاس هیسود کاسها اسصؽمًذ دس
ظىصه ظذید به ايصام سعیذه باؽذ.
ضکوفایی حدیث و علوم حدیث پس از انقالب اسالمی

ايقالب اعالهی يقيه ّيف ههمی دس جاسیخ کؾىس ایشاو به ؽماس هیسود .ایى سویـذاد ههـن دس
ابْاد هخحلف جأذیشات ؽگشفی داؽحه و صهیًهها سؽذ و پیؾشفث سا فشاهن يمىده اعث .یکی اص ایـى
ابْاد ههن ،پیؾشفث ّلمی اعثّ .لن پایه همه پیؾشفثها یک شاهْه اعـث .دس سوایحـی اص اهـام

ّلی ّلیه ایغالم آهذه اعث که« :العلم سلطان مه وجده صال به و مه لم يجده صيل عليهه» دايـؼ،
عليًث و قذست اعث ،هش که آو سا بیابذ با آو یىسػ بشد و هش که آو سا اص دعث بذهذ بـش او یـىسػ
بشيذ (ابى ابی ایعذیذ ،ؽشض يهس ایبالغه ،بیجا.)979 :
هقام هَْن سهبش دس ایى باسه هیفشهایًذ:
«یکی اص کاسها ههن ايقـالب ایـى بـىد کـه ّلـن سا دس داخـل کؾـىس جـشویس کـشد» (پایگـاه
اىالُسعايی دفحش هقام هَْن سهبش  )7919 ،دس ایى ساعحا به بشکث ايقـالب اعـالهی ایـشاو صهیًـه
پیاده عاص بغیاس اص اظکـام اعـالهی و يؾـش و گغـحشػ اسصػهـا و هْـاس دیًـی فـشاهن آهـذ.
«ايقالب اعالهی افحخـاسػ ایـى اعـث کـه اسصػهـا اعـالهی ،جىظیـذ ،اظکـام ایهـی و اسصػ
هًْىیث اعالم سا ،داسد به ديیا هْشفی هیکًذ و هىف ؽذ» (هماو.)7911 ،
دس ظىصه ظذید ،پظ اص ايقالب اعالهی ،فْاییثها چؾمگیش ايصام ؽذه اعث که هیجىاو
چًیى دعحهبًذ کشد:
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 .7کاسها پژوهؾی گشوهی :پیؼ اص ايقالب کاسها گشوهی بغیاس هعذود بـىد و يمىيـههـا
ايذکی ،هايًذ کاس شاهِ اظادید ؽیْه با يَاست آیث ایله بشوششد  و کاس هْصـن ظـذید ،صیـش
يَش آیث ایله خى یی ،ايصام هیؽذه اعث .اها پظ اص ايقالب کاسهـا پژوهؾـی گشوهـی بغـیاس
شذ جش و بیؾحش دس صهیًه ظذید و ّلىم هشجبو با آو ايصام ؽذه اعث. .
 .1ایصاد هشاکض بشا فْاییثها پژوهؾی دس صهیًه ظذید :پیؼ اص ايقالب اعـالهی هشاکـض
هعذود هحکفل ايصام کاسها پژوهؾی بىديذ ،اها پظ اص ايقالب هشاکض گىياگىيی ایصاد ؽـذيذ جـا
به ؽیىه جخققی کاسها پژوهؾی ايصام دهًذ که اص آو هیاو هیجىاو بـه هشکـض داسایعـذید ،بًیـاد
پژوهؼ ظذید آعحاو قذط سمى  ،هشکض جخققی ظذید ظىصه ،و يَایش آو اؽاسه کشد.
 .9جؾکیل گشوهها آهىصؽی ظذید :جعقیل يَامواس و جخققی ظذید اص شمله صهیًههایی
بىد که پظ اص ايقالب اعالهی به گىيه شـذ ايصـام و هشاکـض آهىصؽـی جخققـی دس ظـىصه ّلـىم
ظذید ایصاد ؽذ .پیؼ اص ايقالب گشچه بشخی اص دسطها دس صهیًه ّلىم ظذید وشىد داؽحه اعث.
که هیجىاو به دسطها اعحاد ؽايهچی دس دايؾگاه هؾهذ اؽاسه کشد ،اها ّلىم ظذید به هرابـه یـک
گشوه آهىصؽی عابقها دس پیؼ اص ايقالب يذاسد .اص آو يمىيه هیجـىاو بـه دايؾـگاه قـشآو و ظـذید
وابغحه به هشکض داسایعذید و گشوه ّلمی جشبیحی ّلىم ظـذید دس شاهْـه ایمقـيفی کـه اخیـشا بـه
هذسعه ّایی ّلىم ظذید اسجقا یافحه اعث ،و هنچًیى گشوه ّلمـی جـاصه جاعـیظ هشکـض جخققـی
ظذید ظىصه اؽاسه کشد.
 .6ساهايذاص يؾشیات جخققی ظذید :صهیًهها ايحؾاس يحیصه پژوهؼها فىست گشفحـه دس
ظىصه ظذید ،با ایصاد يؾشیات جخققی ظذیری ،پظ اص ايقالب فـشاهنجـش ؽـذ .دس ظـال ظامـش
يؾشیات جخققی که داسا سجبهها ّلمی و پژوهؾیايـذ بغـیاسيذ .يؾـشیه ّلـىم ظـذیدّ ،لـىم
ظذید ّشبی ،ظذید ايذیؾه ،هیشاخ ظذید ؽیْه ،عفیًه ،يهسایبالغه ،هيایْات قشآو و ظـذید،
ّلىم ظذید جيبیقی و يَایش آو.
 .1ایصاد کحابخايهها جخققی :کحابخايهها جخققی گىياگىيی دس ؽهشها هخحلف بـشا
هيایْه پژوهؾگشاو ّلن ظذید ایصاد ؽذ .افضوو بش کحابخايههـا فیضیکـی (کحـابهـا چـاپی)،
کحابخايهها سقمی دس ظىصه ظذید يیض دس ظال جىعْهايذ.
 .4بشگضاس همایؼها جخققی ظذید :همایؼها گىياگىو بشگضاس ؽذه بـشا بضسگذاؽـث
هعذذاو ،اص يمىيهها آو اعث.
 .1ظنىس بايىاو دس ايصام فْاییثها پژوهؾی و ّلمی دس صهیًه ظذید :با ایصاد دايؾگاهها و
دايؾکذهها جخققی ظذید ،و پزیشػ دايؾصى صو ،اهشوصه هحخققاو ظذیری دس هیاو بايىاو
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فشاواوايذ .افضوو بش آو ،ظىصهها ّلمیه بايىاو يیض پظ اص ايقالب بغیاس جأعیظ ؽذه اعث و دس پـی
آو ىالب بايى ،با هباظد ظذیری يیض آؽًا هیؽىيذ.
 .1پشداخحى به هباظد يَش دس صهیًه ظذید :پیؼ اص ايقالب چًیى هباظری به ایى گغـحشدگی
ايصام يمیپزیشفحه اعث .به عبب گغحشػ هشاکض جخققی ظذید ،پژوهؾگشاو هصال هـنايذیؾـی
و يَشیهپشداص دسباسه هباظد ظذیری هییابًذ؛ به گىيها که اهشوصه به بشکث ایى يؾغثها هغائلی
دس صهیًه ظذید ىشض هیؽىد که يَیش دس گزؽحه يذاؽحه اعث.
 .9باصآسایی و اعحخشاز اظادید هؾحشک ؽیْه و اهلعًث :هباظد هقاسيه ظذید کـه اص دیشبـاص
يیض هيشض بىده ،پظ اص ايقالب ؽکلها هًغصنجش یافحه اعث (ههشیض ٍ ،هىس فنا شـذ دس
هيایْات ظذیری.)14 :7911 ،
 .71اعحفاده اص فًاوس اىالّات دس ايصام فْاییثها پژوهؾی ظذیری :اص شمله کاسهـایی کـه
دس صهیًه ظذید به گىيه کاهل پظ اص ايقالب بـه آو پشداخحـه ؽـذه ،اعـحفاده اص فًـاوس اىالّـات
اعث ،که دس اداهه به جفقیل به ایى هىمىُ پشداخحه خىاهذ ؽذ.
فناوری اطالعات و گسترش علوم حدیث

هادس بغیاس اص ّلىم اعالهی یا همه آيها (پایگاه اىالُسعايی دفحش هقام هَْن
ظذید به ًّىاو ِ
سهبش  )7916 ،شایگاه ویژها دس هیاو ّلىم اعالهی داسد .هیشاخ اسصؽمًذ ظذید ؽـیْه اص آغـاص
جاکًىو دس ؽاخهها هخحلف هحى پژوهؾی ،دسایه ،سشـال ،جـاسیخ ظـذید ،جـذو یى هصمىّـهها
شذیذ ،جقعیط ،جْلی  ،هغًذيى یغی ،هغحذسک يى یغی ،اظیا يغخهها خيی و . . .هىسد جذبش و
پژوهؼ ظذید پژوهاو بىده اعث؛ اها دس ّقش ظامش به شهث فـشاهن ؽـذو ابضاسهـا شذیـذ دس
ؽیىهها جعقی و پژوهؼ و خقىفا بـه شهـث آو کـه فًـاوس اىالّـات و فنـا هصـاص دس
خذهث ّلىم و اص شمله آيها دايؼ ظذید دسآهذه اعث؛ صهیًه فْاییثها شذیذ بـشا خـذهث
به ظذید و جکمیل هغیش جکاهل آو فشاهن آهذ.
دوسه  61عایه پظ اص ايقـالب اعـالهی ایـشاو ،ؽـاهذ جعـىیی ؽـگش و بـا عـشّث بیؾـحش اص
23
دوسهها قبل بىد به ًّىاو يمىيه دس ابحذا همیى دوسه هْاشن یفَی بشا هًابِ افلی ظذیری جهیـه
ؽذ که پظ اص گزؽث صهاو کىجاهی شا خىد سا به ابضاسها ایکحشويیکی داد.
ٍهىس سایايه و اعحفاده اص آو دس صهیًهها گىياگىو پژوهؾی و آهىصؽـی ،فْاییـثهـا پژوهؾـی
ظذیری سا يیض جعث جأذیش قشاس داسد .يؾش و جىصیِ عشیِ و آعاو هًابِ عبب ؽذ ،اص هماو عالها
آغاصیى پیشوص ايقالب اعالهی ،پژوهؾگشاو ظىصو به فکش اعحفاده اص ایى فًاوس هـا دس ّلـىم

اعالهی باؽًذ .گام يخغث دس ایى صهیًه با جأعـیظ هشکـض جعقیقـات کـاه یىجش ّلـىم اعـالهی
بشداؽحه ؽذ و يخغحیى کاس يیض دس ظىصه ظذید فىست گشفـث .ههنجـشیى کاسهـا ايصـام ؽـذه
ظذیری دس ؽکل سقمی يیض دس هشاکض ظىصو و به ىىس و یژه دس هشکض جعقیقـات کـاه یىجش ّلـىم
اعالهی يىس اعث.
دستآوردهای حدیثی

 .1رقمیسازی و فراوری محتواهای حدیثی

دس ایى بخؼ اص يىؽحه ،کاسهایی که با اعحفاده اص سایايه بشا جغهیل دس پژوهؼ فـىست گشفحـه،
آوسده هیؽىد .هذ اص ايصام ایى کاسها ،دقی جش کشدو يحیصه پژوهؼها ظذیری بىده اعث.
یک ـ دیجیتالساسی مصادر حذیثی

اص ههنجــشیى فْاییثهــا فًاوسايــه پــظ اص ايقــالب اعــالهی ،کــه ّمــذجا دس هشکــض جعقیقــات
کاه یىجش ّلىم اعالهی دس قن ايصام ؽذه اعث ،جىییذ يشمافضاسها کـاسبشد هحًـىُ بـشا ظـذید
پژوهاو اعث .دس اذش جىییذ ایى بشياههها ،همه هًابِ و هقادس ظذیری ؽیْه و ؽشوض و جششمهها آو
سقمی ؽذهايذ .سقمیؽذو هحـىو ظـذیری اسصػ بغـیاس دس پـشداصػ هىؽـمًذ آو هحـىو داسد ،بـه
گىيها که اهشوصه ههنجشیى عشهایه هش ؽشکحی که فْاییثها سقمی ايصام هیدهـذ ،دادگـاو هحًـی
هاؽیىخىاو اعث .سقمیعاص دسعث و دقی  ،و با کنجشیى خيا ،به ایى عبب بـا اسصػ اعـث کـه
با اعحفاده اص فًىو پشداصػ صباو ىبیْی هیجىاو کاسهـا پژوهؾـی و آهىصؽـی بغـیاس اص هحـىو سا
ايصام داد .افضوو بش هشکض جعقیقات کاه یىجش ّلىم اعالهی ،هشکض هْصن فقهـی کـه جعـث اؽـشا
آیث ایله گل ایگايی سه فْاییث هیًمىد يیض به و یژه دس سقىهی عاص هقادس ظذیری اهلعًث کاسها
اسصؽمًذ ّشمه کشده اعث.

نقص انقالب اسالمی در فعالیتهای فناورانه دانص حدیث

ویژگیها ايعقاس سایايه و فًـاوس اىالّـات ،صهیًـه يـىیًی سا بـشا پـژوهؼ دس هًـابِ و
دعحیابی به آهىصهها ظذیری و يیض ايصام کاسها عخث و ىىاليی سا دس هذت صهاو کىجاهی فـشاهن
آوسده اعث .بش ایى اعاط ،دس دههها اخیش ،پژوهؾگشاو و هؤعغات جعقیقاجی ،فًاوس اىالّات
و ویژگیها آو سا به خذهث ظذید دسآوسدهايذ.
دس يحیصه به کاسگیش ابضاسها سایايهبًیاو ،فشفثهایی دس اخحیاس پژوهؾگشاو ظذید قشاس گشفحـه
اعث که هیجىاو اص یک هًَش آو سا دس دو دعحه کلی شا داد .7 :سقمیعاص و فـشاوس هعحىاهـا
ظذیری؛ ّ .1شمه يحیصه فشاوس ها دس عکىها و قایبها گىياگىو.
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اّشاب گزاس هحىو ّشبی کاس با عابقها اعث و پیؾیًه آو به فذس اعالم باص هیگشدد .هؾهىس
ایى اعث که افـىل يقيـه گـزاس واّـشاب قـشآو سا ابىاالعـىد دوئلـی بـه دعـحىس اهـام ّلـی ابـى
ابیيایب پایه گزاس کشده اعث .با وشىد ایًکه ّشبی ،صباو هادس ّشبها بىده اعث ،ویی آياو
بش دسعث يىیغی و دسعث خىايی هحى قشآو کشین اهحمام ویژها داؽحهايذ و ائمه دیـى هـن بـش ایـى
هغئله جأکیذ هیکشدهايذ.
هشکض جعقیقات کاه یىجش ّلىم اعالهی به هًَىس باصعاخث و اظیا ايبـىه اىالّـات ظـذیری
اقذام به ِاّشاب گزاس هحىو افیل سوایی کشده اعث .ایى اقـذام کـه بـا پؾـحىايه ّلمـی و پژوهؾـی
فىست پزیشفحه ،افضوو بش جغهیل دس دعحیابی همه ّالقههًذاو به هفاهین هًابِ دعث اول اعـالهی،
هیجىايذ جالؽی بشا ظفٌ و فیايث ایى هیشاخ َّین اعالهی و فشهًگی بـشا يغـلها آیًـذه دس
عیش جيىس و جعىل صباو و فشهًگ باؽـذ .دس اداهـه و بـا بـه کـاسگیش ؽـیىهها هىؽـمًذ پـشداصػ
هاؽیًی ،اّشابگزاس خىدکاس هحىو ظذیری آغـاص گشدیـذ کـه پیؾـشفحی َّـین دس ّشمـه کاسهـا
فًاواسايه ظذیری به ؽماس هیسود و دس صهیًه آهىصػ و پژوهؼ اهمیحی بغیاس داسد.
پشداصػ یک هحى ّشبی و اّشاب گزاس هحىو با اهذا هخحلـف هرـل خىايـا کـشدو هـحى و یـا
اعحخشاز هؾابهات هحًی ،با سوػها هحًىّی همکى اعث ايصـام ؽـىد .ایـى سوػهـا بـه خـاىش
اغشاك هخحلف با هن هحفاوت خىاهذ بىد؛ هرال اگش هذ اّشاب گزاس هحى باؽذ ،سوػ پـشداصػ
با صهايی که بخىاهین هحى سا به هذ اعحخشاز هحؾابهات پشداصػ کًین ،هحفاوت اعث .ظحـی بـشا
هذ ها واظذ هن سوػها هحفاوت وشىد داسد؛ به ًّىاو يمىيه ،گاهی بشا پشداصػ هحى کـاهال
هکايیضه ّمل هیؽىد و با سّایث قىاّذ صبـاو ،هـحى سا واسد سایايـه هـیکًًـذ و اص یـک بشياهـه بـشا
پشداصػ هحى اعحفاده هیؽىد جا به يعى هيلىب اّشاب گـزاس ؽـىد (عـقایی ،فًـاو اىلْـات دس
خذهث اّشابگزاس اظادید اهل بیث.)1 :7919 ،
اص کاسها دیگش دس صهیًه اّشاب اظادید ،عاهايه اّشاب گزاس ظذید اعث کـه جىعـو هشکـض
جعقیقــات کــاه یىجش ّلــىم اعــالهی دس پایگــاه داده کــاو ایــى هشکــض ّشمــه ؽــذه اعــث
 .)www.ai.inoor.ir( 25هنچًیى يشم افضاس هىؽمًذ اّشاب گزاس اظادید سا هیحـىاو يـام بـشد کـه بـش
اعاط هًي قیاط و اعحًحاز اظحمایی اقذام به ؽًاخث اّـشاب کلمـات هـیکًـذ ،جىعـو هؤعغـه
ّلمی فشهًگی داسایعذید ىشاظی ؽذه اعث.
سه ـ تزچسة گذاریهای تخصصی

بشچغبگزاس هعحىا (ّ )Content taggingباست اص افضودو واژه یا ّباسجی بـه بخؾـی اص هعحـىا
بشا جىفیف یا دعحهبًذ آو اعث .ایى کاس ،به ویژه دس فنا سقمی بغیاس هحذاول و عىدهًذ اعث.

دس ایى بشچغبگزاس  ،واظذها اىالّاجی هحىو دس صهیًههـا جْیـیى ؽـذه ّالهـثگـزاس
هیؽىيذ ،ع ظ ّباستها اعحخشاز ؽذه به کلمات قابـل فهـن و هغـحقل ،بـا ًّـىاو «کلیـذواژه»
جبذیل هیگشديذ .بشا افضایؼ مشیب باصیـابی اىالّـات ،هماهًـگعـاص واظـذها اىالّـاجی
هنهًْا و اّمال عیغحنها شايبی هؾحشکات ،هحشادفات و هشجبيات يیض ايصام هیپزیشد .دعحهبًـذ
و شذاعاص هيایب هًذسز دس یک هحى اص هحىو جعقیقاجی عبب جغهیل دس ّشمه و اسجقا کیفیـث
اىالُسعايی آو هیگشدد .به همیى هًَىس هعحىیات یک هـحى پـظ اص جْیـیى گـشوههـا هخحلـف
اىالّاجی ،به ؽیىهها دعحی و هاؽیًی فشهثگزاس هیؽىد .هعققاو به گىيه خالفه ایـى کاسهـا
سا ايصام هیدهًذ:
شايبی (آیات ،اظادید ،اعًاد ،يامها ،اهاکى ،اصهًه ،هفاهین ) . . .؛  .1واژهعاص .
با ایى کاس هاؽیى جىايمًذجش هیؽىد ،به گىيها که اص شغحصى یفَی فش فشاجش هـیسود و بـه
هفاهین هیسعذ .با اعحفاده اص ایى کاس پژوهؾی ،هعققاو هیجىايًـذ هعحىاهـا دیخـىاه سا بـه گىيـه
دقی جش بیابًذ.
چهار ـ تزچسةگذاریهای موضوعی

بشچغبگزاس هىمىّی اسائهکًًذه اىالّات ىبقهبًذ ؽذه بـش اعـاط هىمـىُ (چکیـذه)،
يمایه و جکواژه ،همشاه با قابلیثها هْاشن یفَی اعث.
دس ایى ؽیىه به جشجیب چکیذه هحى با يؾايیدهی دقی به هًضیه هىمىُ ،صیشًّـىاوهـا جشکیبـی
اعحخشاشی اص هىمىُ به هرابه يمایه و ًّاویى و جْابیش کلیجش بـشا سعـیذو بـه يمایـههـا بـه هًضیـه
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 .7بشچغبگزاس (فشهثگزاس )؛  .1فهشعثعاص ؛  .9هماهًگعاص ؛  .6ایصاد يَامهـا

جکواژه جىعو هعققاو هحخقـ جىییذ ؽذه اعث.
اىالو هىمىُ (چکیذه) به هحى ایىگىيه ايصام هی ؽىد کـه هعققـاو يخغـث یـک فقـل
[ظذید یا بخؾی اص ظذید ىىاليی] سا کاهال هيایْه هی کًًذ و ع ظ هيایب آو سا دس ّباسات
و افيالظاجی هیآوسيـذ .ایـى هىمـىّات (چکیـذه هـا) سا بـه افـيالض « سوض کلـی فقـل»
ياهیذه ايذ .ایى چکیذه ها به ؽکل هىمىّات ّاد  ،اعحًباىی ،یا هىمىّات دیگ ش که هش یـک
با ّالهحی ویژه اعحخشاز هیگشدد ،ذبث هیؽىيذ .هشگاه هيلبـی بـه فـشاظث دس هـحى يیاهـذه
باؽذ و اص یىاصم به ؽماس يیایذ ،با ّالهث خاؿ ذبث هـی گـشدد جـا بیـايگش بشداؽـث ؽخقـی
هعق اص هحى باؽذ (سعحمیاو .)9731
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اص اسکاو هْاشن هىمىّی يؾايی هىمىّات اعث .سوػ يؾايیدهی بـش اعـاط عـيش و کلمـه
ايصام هیگیشد؛ به ایى گىيه که آغاص هش هيلب دس هىمىّات کاهال هؾخـ گشدیذ و بشا يمىيه اگش
هيلب اص وعو عيش  1آغاص ؽىد ،ؽماسه عيش و ؽماسه کلمه دس شا ویـژه ذبـث ،و دس بشياهـه يیـض
جْییى هیؽىد .اص ههنجشیى کاسها ظذیری که با اعحفاده اص ایى ؽیىه جىییذ ؽذه ،هْصـن هىمـىّی
بعاس االيىاس ،هْصن هىمىّی وعائل ایؾیْه و هْصن هىمىّی کحب اسبْـه اعـث کـه دس هصمـىُ
هؾحمل بش بخؼ اَّن سوایات هىشىد دس هقادس ظذیری ؽیْه اعث.
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پنج ـ تهکارگیزی فنون متنکاوی

خقىفیات صبايی ویژه هحىو ظذیری (صباو ّشبی قذین و هحىو سوایثگىيه) ،هغحلضم گـشدآوس
و بهشه گیش اص ؽیىهها خاؿ پشداصػ صباو ىبیْی ،هايًذ هحىکاو اعث .هـحىکـاو بـه فشایًـذ
اعحخشاز اىالّات اص هحى با اعحفاده اص ابضاسها جعلیل هاؽیًی گفحه هیؽىد .هحى کاو  ،ظـىصها
يى و هیاو سؽحها اعث که اص سؽحهها باصیابی اىالّات ،داده کاو  ،یادگیش هاؽیًی ،آهاس و صباو
ؽًاعی هعاعباجی هؾح ؽذه اعث ).(Gupta and Lehal 2009, 60
ههنجشیى فْاییثها هحى کاو هن دس هشکض جعقیقات کاه یىجش ّلـىم اعـالهی فـىست گشفحـه
اعث که هحخققاو ایى هشکض ،دس ایى ظىصه يَامها هخحلف هبحًی بش هحى کاو سا ىشاظی کشدهايـذ.
ایى فْاییثها دس ظىصه ظذید ،ؽاهل يمىيه هایی همچىو يَام کؾف سوایات هؾابه اعث.
ؽًاعایی هیضاو ؽباهث یک هحى با ظصن ايبىهی اص هحىو دیگش دس هحىو ظـذید ،بـا اعـحفاده اص
ایى يَام ايصـام هـیؽـىد ]9[ .اص شملـه کاسبشدهـا «عـاهايه جؾـخیـ هاؽـیًی سوایـات هؾـابه»
ّباستايذ اص :جؾخیـ صیشهصمىّه بىدو اظادید ،پیذا کـشدو هـحى و جششمـه ،ؽًاعـایی اظادیـد
غیشجکشاس  ،ؽًاعایی جْابیش هخحلف اعًاد ،ؽًاعایی کحابها هفقىده ،هىمىّات هؾـابه ،هیـضاو
اظادید هؾابه بیى هْقىهیى ،ؽًاعایی هْقىم به ًّىاو ساو ظذید.
ایبحه فْاییثها ایى هشکض دس ایى ظىصه ،به همیى عاهايه خالفـه يمـیؽـىد و صهیًـهها الصم
بشا اعحفاده اص فًىو هحى کاو دس هحىو ظذیری ایصاد ؽذه اعث .فْاییثها دیگش يیـض دس ظـال
 27ايصام اعث که هًىص به ؽکل هعقىل هغحقل آهاده اسائه يؾـذه و یـا مـمى هعقـىالت دیگـش ،دس
ظال ّشمه اعث.
 .2عرضه نتیجه فراوریها در سکوها و قالبهای گوناگون

دس اداهه ههنجشیى دعثآوسدها ظذیری که دس عایه ابضاسها فًاوسايه و اهکايات و قابلیثهـا
آو ،به هن سعیذه اعث بیاو هیؽىد.

یک ـ نزم افشارهای کتاتخانهای

پظ اص ايقالب اعالهی ،هقادس ظذیری دس ههنجشیى هىمىّات هيشض دس ایـى ّلـن دس کـايىو
جىشه هشاکض ظذیری قشاس گشفث و دس يحیصه آو آذاس ظذیری ؽیْه ،اهلعًث ،و ّایماو بششغحه ّلـىم
ظذید دس قایب کحابخايه سقمی جىییذ ؽذ.
دو ـ مصادر حذیثی شیعه

سه ـ مصادر حذیثی فزیقین

افضوو بش هقادس ظذیری ؽیْه ،هقادسظذیری اهلعًث يیـض دس کـايىو جىشـه قـشاس گشفـث و دس
هشاکض گىياگىو پژوهؼ ظذید دس ایى صهیًه فْاییحهایی ايصام ؽذ .دس ایى هیاو ،جىییذ يشمافضاس کـه
دسبشداسيذه اظادید فشیقیى باؽذ ،بیؼ اص همه سؽحهها ّلىم اعالهی مشوست داؽحه و قابل جىشـه
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سقمیعاص هقادس ظذیری اص اوییى کاسهایی بىده اعث که پظ اص ايقالب اعالهی ،بذاو جىشـه
ؽذه اعث .دس گامها يخغث ،هعحىا «کحب اسبْه» و «بعاسااليىاس» که سو  71دیغـکث 1 .9
ایًچی قشاس داؽث ،با يام «هْصن ایفاً يىس» به شاهْه ّلمـی ،اسائـه گشدیـذ .ایـى پذیـذه بـه دییـل
ویژگیهایی که داؽث ،دس فنا ّلمی آو سوص ،همگاو سا ؽگفث صده يمىد و بـا اعـحقبال و ّالقـه
صیاد اص عى فشهیخحگاو هىاشه گشدیذ (اکبش  ،پایگاه شاهِ االظادید.)16 :7999 ،
وقحی هعیوها ویًذوص اص ظایث ؽايضده بیحی به عی و دو بیحی ايحقـال یافـث و ویًـذوص  91دس
باصاس ّشمه ؽذ ،کاسها يشم افضاس به آو هعیو هًحقل ؽذه و پظ اص آو بشياهه «شـاهِ االظادیـد»
(يىس  )1 .1اسائه ؽذ که دس ظقیقث با ایى کاس ،يغل شذیذ اص بشياههها جىییذ ؽذ.
يشم افضاس شاهِ االظادید (يىس  ،)1 .1دس ظقیقث گام شذیذ بىد که ایى جعـىل ؽـگش سا بـه
اوز خىد سعايذ و به ًّىاو ههنجشیى هعقىل سوایی ؽیْه ٍاهش ؽذ که هًابِ اسصؽمًذ سا دس خىد
شا داد .ایى بشياهه ؽاهلًّ 711 :ىاو  661شلذ کحاب ظذیری اص  91هؤیف بىد و به ًّىاو اویـیى
يشم افضاس ظذیری دس هعیو ویًذوص ّشمه گشدیذ.
و یژگیهایی بیيَیش چىو ظصن باال اىالّات و هًابِ ،کیفیث هعحـىایی اص قبیـل ِاّـشاب و
دقثّ ،شمه قابلیثها هخحلف فًی دس بخؼ شغحصى و يمایؼ ،به همشاه دیگش هضایـا ایـى يـشم
افضاس ،هىشب ؽذ جا ایى بشياهه اص عال  7919جا عاییايی به ًّىاو ههنجشیى يشم افـضاس ظـذیری هـىسد
اعحفاده پژوهؾگشاو ّلىم اعالهی قشاس گیشد.
ایى بشياهه به دییل اعحقبال خىب کاسبشاو اص آو ،بْـذها بـا جغییـشات اعاعـی دس جْـذاد هًـابِ و
اهکايات پژوهؾی سوصآهذ ؽذ و با ًّىاو «شاهِ االظادید  »1 .9اسائه گشدیذ.
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بىده اعـث جـا هعققـاو هشیـک اص هـزاهب اهلعـًث و اهاهیـه اعـالهی بحىايًـذ بـا بهشهگیـش اص
کاسآهذجشیى و شذیذجشیى ابضاسها سایايها به پژوهؼها فقهی و اّحقاد ب شداصيذ .هشکـض هْصـن
فقهی اص اوییى هشاکض بىد که به ایى هىمىُ اهحمام و یژه داؽث و هقادس ظذیری فشیقیى سا دس کًـاس
یکذیگش ّشمه هیيمىد.
بش ایى اعاط هشکض جعقیقات کاه یىجش ّلىم اعالهی يیض يغخه اوییه يشمافـضاس کحابخايـه شـاهِ
سوایات فشیقیى سا جىییذ کشد .آيچه دس جىییذ ایى يشمافضاس هىسد جىشه قشاس گشفحـهّ ،شمـه هصمىّـها
کاهل اص ههنجشیى هقادس افیل و هحقذم ظذیری ؽیْه و اهلعًث اعث که با اسائه ًّ 11ىاو کحـاب
دس  791شلذ ،ؽاهل کحابها «يهس ایبالغـه»« ،فـعیفه عـصادیه»« ،ایمعاعـى»« ،ایکـافی»،
«هىالیعنشهایفقیه»« ،ایحهزیب»« ،االعحبقاس»« ،ایخقال»« ،هْايی األخباس»« ،ذىاب األّمال و
ّقاب األّمال»« ،فعیط ایبخاس »« ،فعیط هغلن»« ،عًى ایًغائی»« ،عًى ایحشهز »« ،عًى
ابیداود»« ،عًى ابى هاشه»« ،هىىأ هایک»« ،عًى ایذاسهی»« ،ایمصحبـی هـى ایغـًى» و «هغـًذ
اظمذ» هیگشدد؛ بًابشایى ،هصمىُ کحابها يشمافضاس ؽاهل ًّ 71ىاو کحاب اص هًـابِ ؽـیْی و 71
ًّىاو کحاب اص هًابِ اهلعًث اعث.
چهار ـ تزنامههای شخصیتمحور

ّایماو عحشگ دس پیؾبشد ّلن و جًَین و جبىیب ؽاخهها ّلمی و هباظـد آو ،يقـؼ ههمـی سا
ایفا کشده ايذ .دس ظىصه ظذید ،هعذذاو بششغحه بشا جذویى هحىو ظذیری و يیض باببًذ  ،جششمـه،
ؽشض و عایش فْاییثها هشجبو با ظذید ،کىؽؼ بغیاس کشدهايذ.
یکی اص اقذاهات فىست گشفحه بشا جغهیل دعحشعی به هصمىّه ایى آذاس و خذهات جىییـذ يـشم
افضاسها ؽخقیث هعىس ،به ویژه هصىّه آذاس هعذذاو بضسگ بىد.
اص ویژگیها پشوژهها ؽخقیث هعىس ایى اعث که هعق و پژوهؾگش هیجىايذ به آعايی بـه
جماهی آذاس یک ايذیؾمًذ که دس سؽحهها و ّلـىم گىيـاگىو جـاییف يمـىده اعـث دس یـک يـشم افـضاس
دعحشعی داؽحه باؽذ .ایى سوػ اص ّشمه هصمىّه آذاس یک دايؾمًذ ،دس هعافل ّلمـی ديیـا اهـش
 34هحذاول و پزیشفحه ؽذه اعث.
جاکًىو بشا هعذذاو بضسگی چىو :ؽیخ کلیًی ،ؽیخ فذوو ،ؽیخ ىىعی ،ؽیخ بهـایی ،ؽـیخ
ظش ّاهلی ،فیل کاؽايی ،هعذخ شضائش و . . .يشمافضاسها هغحقل اسائه ؽذه اعث.
پنج ـ نزم افشارهای پژوهشتنیان

جىییذ يشمافضاسها ظذیری هعذود به ّشمه يغخه سقمی کحابهـا يبـىده اعـث و يـشمافضاسهـا
گىياگىيی يیض جىییذ ؽذه اعث که دس آو فشادادهها و جىفیفگشهایی به هعحىا افضوده ؽذه اعث جا کاس

پژوهؾگشاو اص شغحصى یفَی فش فشاجش سود و هفاهین و هْايی سا يیض دس بشگیشد .ایى بشياهههـا دس
ؽکلها ریل هْشفی هیؽىيذ:
شش ـ معاجم موضوعی

نقص انقالب اسالمی در فعالیتهای فناورانه دانص حدیث

بشياههها هىمىّی بش خال يشم افضاسها کحابخايها و هْاشن یفَی ،پژوهؾـگش سا اص هغـیش
کلیذواژه به هىمىّات و ع ظ به هحى هًبِ ظذیری هًحقل هیکًذ .جىییذ بشياههها ظذیری با ؽـیىه
اسائه دس قایب هْصن هىمىّی ،گام شذیذ بىد کـه اص همـاو سوصهـا يخغـث ظنـىس سایايـه دس
هعافل ّلمی ؽشوُ ؽذ.
اوییى کاس هىمىّی به کحاب گشاوعًگ بعاسااليىاس اخحقـاؿ داسد کـه ههـنجـشیى ویژگـی آو،
اسائه بیؼ اص  17919کلیذ واژه ،افضوو بش  71117يمایه جشکیبی 79611 ،يؾـايی بـه همـشاه بـیؼ اص
 711979هىمىُ اعث.
کحـابهـا ب ـشداصد و بـا جشکیـب

دس ایى بشياهه کاسبش هیجىايذ به شغحصى دس هحى و ًّاویى ابىاب
سیؾهها ،کلیذواژه و يمایهها ،ظىصه جعقی خىد سا دس هیاو هىمىّات ظذیری بشياهه گغحشػ دهـذ.
اسشاُ افـيالظات هنّـشك دس يَـام هحشادفـات ،جفکیـک افـيالظات چًـذ هًْـایی دس يَـام
هؾحشکات ،اسائه فهشعث هفاهین وابغحه دس يَام هشجبيـات ،اص اهکايـات هفیـذ اعـث کـه دس ایـى
بشياهه اسائه ؽذه اعث .به جاصگی يغخه دوم ایـى بشياهـه دس قایـب شذیـذ کـه هحفـاوت اص عـاخحاس
بشياههها هىمىّی عاب اعث ،اسائه ؽذه اعث که کاس اعـحفاده اص ایـى يـشم افـضاس سا بغـیاس آعـاو
يمىده اعث.
پظ اص ایى دس اداهه بشا «کحب اسبْه» و يیض «وعائل ایؾیْه» هْصن هىمىّی جهیه ؽذ که هـن
اکًىو دس دعحشط هعققاو ظذیری اعث.
هفت ـ نهجالثالغه

يهس ایبالغه ایى اذش گشايغًگ عیذ سمی دس هیاو کحابها ظذیری ؽـیْه ،بغـیاس هـىسد جىشـه
هخاىباو ّمىهی و اخحقافی اعث .وقحی عال  7919اص عى سهبش هَْـن ايقـالب اعـالهی بـه
ًّىاو عال اهام ّلی ّلیه ایغالم يامگزاس ؽذ ،فشفث هًاعبی به دعث آهـذ کـه کاسهـا ايصـام
ؽذه دس ایى ظىصه با ؽحاب بیؾحش به اجمام بشعذ و دس قایب يشم افضاس هن اسائه گشدد .دس ایـى بـاسه دس
هماو عال دو اذش ههن دس ّشفه فًاوس اىالّات قذ ّلن کشد .اول يشم افـضاس «دايؾـًاهه ّلـى » اص
هعقىالت ظذیری هشکض جعقیقات کاه یىجش ّلىم اعالهی بىد .ایى بشياهه ؽاهل ًّ 771ىاو کحاب
دس بیؼ اص  111شلذ ،دسباسه يهسایبالغه بضسگ جشیى دایشة ایمْاس سایايها عخًاو اهام ّلی ّلیـه
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ایغالم اعث .دس ایى بشياهه ًّ 99ىاو ؽشض و جْلیقه دس  749شلذ به صباوها فاسعی و ّشبـی14 ،
جششمه به صباوها فاسعی ،ايگلیغی و فشايغى و  1ؽشض و جششمه هًَىم اسائه ؽذ .هنچًـیى هـحى
يهسایبالغه بشاعاط پًس يغخه هْحبش به يمایؼ گزاؽحه ؽذ.
بشياهه ههن دیگش که دس آو سوصها اسائه ؽذ يشم افضاس «يهـسایبالغـه» هشکـض جعقیقـات سایايـها
ظىصه ّلمیه اففهاو بىد .دس ایى بشياهه هحى  111شلذ کحاب دس هىسد يهس ایبالغـه همـشاه 74111
هىمىُ به فىست عاخحاس دسخحی گًصايذه ؽذه اعث .يمایؼ هحى آیات قشآو کشین به همشاه جشجیل،
اظادید يبى  ،اهرال و ظکن ،ؽخقیث ها ،يغخه بذل ،عًذها و هقادس و يیض جششمههایی به صباو:
ّ
ههن ایى دايؼ ياهه به
فاسعیّ ،شبی ،ايگلیغی ،فشايغى  ،ایحاییایی ،اع ايیایی و اسدو اص قابلیثها
ؽماس هیآیذ .اص دیگش اهکايات بشياهه ،اسائه یغث ياهـه بـا جششمـه فاسعـی و ّشبـی ؽـاهل بـیؼ اص
 1111یغث و هْصن ایمفهشط يهس ایبالغه هیباؽذ.
هشت ـ رجال حذیث و اسناد روایات

اسجباه جًگاجًگ عًذ با هحى ظذید و جأذیش ویژگیها ساویاو و اعًاد دس قناوت دسباسه اّحباس یا
ّذم اّحباس سوایات و يیض يیاصهًذ هعققاو دس پژوهؼها عًذ هشجبو با سوایات ،ایصاب هیکشد
که به ّلن سشال و ساو ؽًاعی و هًابِ سشایی جىشه ویژه ؽىد .بـه همـیى هًَـىس هشکـض جعقیقـات
کاه یىجش ّلىم اعالهی دس ایى صهیًه هن اقذام به جىییذ یـک بشياهـه سشـایی يمـىد کـه اص آو صهـاو
جاکًىو ههنجشیى يشم افضاس سشایی ؽیْه به ؽماس هیآیذ.
يشم افضاس «دسایة ایًىس» ،يخغحیى يشم افضاس جخققی سشایی ؽیْه اعث که ّالوه بـش اسائـه هـحى
کحابها هؾحگايه سشال ؽیْه و يیض هْصن سشال ایعـذید آیـث ایلـه خـىیی ،صهیًـه بغـیاس اص
فْاییثها پژوهؾی سشایی سا فشاهن آوسده اعث .آؽًایی و هيایْه و ؽـشض ظـال ساویـاو ظـذید،
اسصیابی و باصعاص اعًاد ،ؽًاعایی ساویاو ظذید اص ىشی دو فهشعث ًّىاو هْیاس و ًّىاو افـلی
و دههااهکاو هحًىُ و پیؾشفحه پژوهؾی دیگش ،اص شمله هىمىّات ایى يشم افضاس جخققی اعث.
يشم افضاس سشایی دسایه ایًىس ،گام ههمی دس عشّث و دقـث پژوهؼهـا سشـایی هعققـاو ایـى
ظىصه بشداؽث ،اص ایى سو ،پظ اص دسیافث يَشات کاسبشاو و جکمیل اهکايات و قابلیثها پیؾـشفحه،
33
يغخه شذیذ ایى بشياهه جهیه ؽذه اعث که به صود سويمایی هیؽىد.
پظ اص اسائه دسایه ایًىس ،به هًَىس جىعْه قابلیثها و جْمین اهکايات بشياهه دسایه ایًـىس بـه عـایش
کحابها سشایی ،يشمافضاس دیگش با ًّىاو «فشهًگ اعًاد کحب ؽیخ فـذوو»ّ ،شمـه ؽـذ؛ ایـى
بشياهه هؾحمل بش هحى کاهل  71کحاب ظذیری ؽیخ فذوو به همشاه بشسعی اعًاد آيهـا اعـث کـه
هايًذ دسایه ایًىس اعًاد اظادید سا باصعاص يمىده و ویژگی هایی اص قبیـل جْلیـ  ،جعىیـلّ ،يـف،
ممیش و . . .دس اعًاد سا هؾخـ يمىده اعث.

نه ـ حذیث در وب

اص سوصها يخغث ظنىس ایًحشيث دس ایشاو ،بخؾی اص فْاییثها ظذیری هْيـى بـه عـمث
وب ؽذ .به ًّىاو يمىيه پایگاه ظىصه اص اوییى پایگاه هایی بىد که با هعحىا فاسعی دس ایًحشيث پا بـه
ّشفه وشىد گزاؽث و جشویس هْاس ظذیری سا هذ يَش قشاس داد.
دس سوصها يخغث ،ههنجشیى سویکشد پایگاه ظىصه که اعاط فْاییـثهـا اوییـه آو سا جؾـکیل
هیداد ،جهیه دايؾًاهههایی دس هىمىّات هخحلف و اص شمله دايؾًاهه ّلىم ظذید دس ایًحشيث بـىد.
دايؾًاهه ّلىم ظذید ،دسخثواسه ا اص ّلىم ظذید بىد که اص ىشی هـشوس هغـیش ؽـاخهها و صیـش
ؽاخهها ،هباظد ظذیری سا دس اخحیاس کاسبشاو قشاس هیداد .ایى دايؾًاهه اکًـىو دس قایـب  11يمایـه
ؽاهل؛  71يمایه افلی و  11يمایه فشّی ،بـش سو پایگـاه ایًحشيحـی ظـىصه دس دعـحشط ّالقمًـذاو
[]2
هیباؽذ.
پایگاه ظذید وابغحه به هؤعغه ّلمی فشهًگی داسایعذید يیض اص شمله پایگاههایی اعث کـه اص
هماو ابحذا به اسائه هباظد هشجبو با ظذید و ّلىم ظذید پشداخـث و اکًـىو دس ؽـماس پایگاههـا
ههن و جأذیشگزاس دس ایى هىمىُ اعث.

نقص انقالب اسالمی در فعالیتهای فناورانه دانص حدیث

پظ اص ایى ،جىییذ کحابخايه ا بشا هًابِ سشایی ؽیْه ،دس دعحىس کاس قشاس گشفث .هعذود بىدو
هًابِ سشایی ؽیْه ،به افىل ذمايیه سشایی و هْصن سشال ایعذید دس يشمافـضاس دسایـة ایًـىس و يیـاص
پژوهؾگشاو هباظد سشایی و ظـذیری بـه هًـابِ جعقیقـ بیؾـحش و بهشهگیـش اص يَـشات ّلمـی و
کاسؽًاعی بخؼ قابل جىشهی اص دايؾمًذاو سشال ظذید ؽیْه ،صهیًهعاص جىییذ يشمافضاس دیگش بـا
ًّىاو «کحابخايه سشال ؽیْه» گشدیذ.
کحابها ؽیْه دس صهیًه سشـال ،همـشاه بـا قابلیـثهـا هحًـىّی
دس ایى بشياهه ،هحى ههنجشیى 
شهث شغثوشى و ايصام پژوهؼها گىياگىو دس آوها فشاهن آهـذ .ایـى کحابخايـه ؽـاهل ظـذود
یکقذ ًّىاو اص هًابِ و جأییفات ههن ّلن سشال اعث .ايىاُ هخحلف يگاؽحهها سشـایی گشدآهـذه
دس ایى هصمىّه ،اّن اص ىبقات ،فهشعثيگاس  ،جکيگاس  ،ششض و جْـذیل و غیـشه کـه دس فافـله
صهايی قشو عىم هصش جا قشو اخیش به سؽحه جعشیش دسآهذه اعث ،کحابخايه يغبحا کاهل و شـاهْی سا،
با بیؼ اص پايقذ شلذ کحاب ،دس اخحیاس هعققاو و ىالب عيىض ّـایی ظـىصه و دايؾـصىیاو ّلـىم
ظذید قشاس هیدهذ.
اسائه کحابخايها دس صهیًه ّلىم ظذید سا هیحىاو یکی اص ههنجشیى خألها دس صهیًه يشم افضاسهـا
ظذیری به ؽماس آوسد که ّلی سغن يیاص ؽذیذ هعققاو به آو جا کًىو جىییذ يؾذه اعث.
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دس صهیًه اسائه هحىو ظذیری بشا هحخققاو و پژوهؾگشاو ،هشکض جعقیقات کاه یىجش ّلىم اعـالهی
دس اداهه جىییذ يشمافضاسها هحًىّی که دس ظىصه ظذید ّشمه يمىد ،دس عالها اخیش ،اقذام به ساهايـذاص
وبگاهی ظذیری يمىد ]9[ ،جا مـمى ّشمـه دعـثآوسدها پیؾـیى خـىد دس هعـیو وب ،قابلیثهـا
شذیذ سا دس اخحیاس شاهْه ظذیدپژوهاو و هعققاو ّالقمًذ به هباظد ظذیری قشاس دهذ.
وبگاه شاهِ االظادیـد ،وبگـاهی ظـذید هعـىس اعـث کـه اص قایـب کحابخايـها خـاسز ؽـذ
(بهشاهی ،وبگاه يىس ظذید )74 ،7991 ،دس آو هصمىّه سوایات هىشىد دس ظذود ًّ 111ىاو اص هقـادس
ظذیری ؽیْه ّشمه گشدیذه اعث .ایى ًّاویى که ؽاهل بـیؼ اص  111شلـذ هـیباؽـذ ،فهشعـث يغـبحا
کاهلی اص کحابهـا ظـذیری ؽـیْه اعـث کـه هقـادس ادواس هخحلـف يگـاسػ ظـذید ،بـه خقـىؿ
کحابها ظذیری باقیمايذه اص پًس قشو اول سا جؾکیل هیدهذّ .الوه بـش ایـى ،بشخـی اص ههنجـشیى هًـابِ

ههن هىسد جىشه و اعحفاده ظذیدپژوهاو دس دوسهها هحأخش يیض با ایى هصمىّه همشاه ؽذه اعث.
هیجىاو گفث هش کذام اص فْاییثها ظذیری که ىی عالها هحمـاد دس هشکـض ايصـام ؽـذه،
بخؾی اص پایگاه يىسظذید سا ؽکل داده اعث؛ به بیاو دیگش ،ایى پایگاه ،بشآهـذه اص قشیـب بـه عـی
عال جالػ هشکض يىس دس ظىصه ظذید اعث (هماو).
وبگاه يىسظذید ،دس ظقیقث يغخه آيالیى يشم افضاس شاهِ االظادید اعث که ایبحه بـه اقحنـا
فنا وب ،قابلیثها هحًاعب با وب سا دس خىد شا داده اعث .اص ویژگیها ایى وبگاه که آو
سا اص يشمافضاس شاهِ االظادید هحمایض هیعاصد ،ایى اعث که به شـا ّشمـه هـحى کاهـل کحابهـا،
فهشعث کاهلی اص اظادید اهل بیث اص کحابها ظـذیری سا اعـحخشاز و اسائـه کـشده اعـث .دس
فنا ّشمه ظذید هعىس ،اهکايات بیؾحش دس اسجباه با هش ظذید اسائه و فشاهن ؽـذه اعـث .بـا
جىشه به اسجباه وذی اظادید با هعحـىایی کـه دس کحابهـا ،دس کًـاس اظادیـد ّشمـه ؽـذه اعـث،
کاسبشهی جىايذ ظذید هىسد يَش سا با صدو یک کلیذ دس خالل فـفعات کحـاب دس کحابخايـه بـشخو
يىسالیب هؾاهذه يمایذ.
هًابِ ظذیری ایى پایگاه ؽاهل اظادید ،جششمهها و ؽشوض يگاؽحه ؽذه بش سوایات هیباؽـذ کـه
 33دس ظال ظامش بیؼ اص  999111ظذید سا دس خىد شا داده اعث؛ بـیؼ اص  14هـضاس سوایـث دس
پایگاه داسا جششمه اعث و بشا جششمه آيها اص ًّ 799ىاو کحاب دس  171شلذ اعحفاده ؽذه اعـث.
هنچًیى بیؼ اص  91هضاس سوایث پایگاه که بخؼ ّمذه آيها ،سوایـات کحـب اسبْـه ظـذیری اعـث،
داسا ؽشض اعث .بشا ایى ؽشوض اص ًّ 79ىاو کحاب دس  714شلذ اعحفاده ؽذه اعث ،که ایى آهـاس
دس ظال افضایؼ يیض هغث .هنچًیى اهکاو گفثوگى دس خقىؿ جششمـهها و ؽـشوض يقـل ؽـذه اص
کحابها و یا افضودو جششمه و ؽشض جىعو کاسبشاو يیض دس ریل هش ظذید فشاهن آهذه اعث.

پینوضتها

[ ]7بشا ایى کاس عاهايها  ،بـه ؽـکل هبحًـی بـش وب اسائـه ؽـذه اعـث و دس يؾـايی ایًحشيحـی:
 http://textmining. noorsoft. org/FA/SimilarHadithدر دسترس است.

[ ]1دعحشعی به ایى دايؾًاهه دس وبگاه اىالُ سعايی ظىصه با يؾايی:

.www. hawzah. net/fa/Subjects/78448
[ ]9پایگاه شاهِ االظادید (يىسظذید) با يؾايی.www. noorhadith. ir :

نقص انقالب اسالمی در فعالیتهای فناورانه دانص حدیث

اص ویژگیها بششغحه يىسظذید ،اعحفاده اص اهکايات هىؽمًذعاص هحىو ظذیری اعث .پشداصػ
هىؽمًذ هحىو ،اص فًاوس ها يغبحا شذیذ اعث .اعحفاده اص پشداصػها هاؽـیًی و هىؽـمًذ ،هـن دس
بخؼ آهاده عاص اىالّات و کاسهایی هايًذ ،اّشاب و بشچغب گزاس هحىو بکاس گشفحـه ؽـذه و هـن
دس بخؼ اسائه هيایب بشا کاسبش ،دس کاسهایی هايًذ هؾابه یابی یفَی و هًْایی سوایات بـه کـاس گشفحـه
ؽذه اعث که دس قغمحی جعث ًّىاو اظادید هشجبو به آو پشداخحه ؽذه اعث.
ّلیسغن کاسها اسصؽمًذ ايصام گشفحه دس صهیًه ظذید ،هًىص کاسها ايصام يؾذه بغـیاس وشـىد داسد
که بایغحه اعث هشاکض ظذیری به آو ب شداصيذ .اص شمله آو جىشه به جىییذ بشياهههایی بشا ظاهلهـا همـشاه
اعث .همهگیش اعحفاده اص ابضاسها هىؽمًذ همشاه فشفحی بشا جىعْهدهًذگاو و بشياهـهيىیغـاو فـشاهن
آوسده اعث جا بشياههها کـاسبشد هحًاعـب بـا ّشمـه دس ایـى وعـایل جىییـذ کًًـذ .هشاکـض ظـذیری يیـض
فْاییثهایی دس ایى باسه ايصام دادهايذ؛ اها يیاص شاهْه کاسبشاو بیؼ اص آو اعث.
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