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از مسددائل مهددم ،تولیددد علددم و ضددرورت نظر یددهپددرداز ی بددر مبنددای منددابع حدددیثى اسددت کدده

اسدداس آن ،کشد

وا عیددت اسددت ،ندده توصددی

و تجددویز .سددؤال ایددنکدده آیددا فقدده الحدددیث

مىتواند به تولید علدم منجدر شدود؟ هددف ایدن پدژوهش بررسدى امکدان ،مبندا و روش تولیدد

علم از احادیث است .روش این پژوهش ،تجزیه و تحلیل مطالعات بینارشتهای حددیثى
ً
و سپ تجربه آن در حدیثپژوهى بود ،است .یافته پژوهش اینکه اوال امکان تولید علدم

از حدددیث (کشد وا عیددت) و،ددود دارد؛ یددرا سددخن معصددو بددر اسدداس وا عیددتهددا صددادر
ً
مىشود و در الیده یدرین خدود ،آن را پنهدان دارد؛ ثانیدا رویکدرد محقد بایدد فهدم مبندا و الیده
ً
یرین حدیث باشد نه ظداهر آن؛ ثالثدا بدرای دسدتیدابى بده ایدن هددف بایدد ،افدزون بدر فقده
الحدددیث مرسددو  ،از نسددل ،دیددد فقدده الحدددیث اسددتفاد ،کددرد کدده مبتنددى اسددت بددر راهبددرد
پژوهش معکوس ،به منظور شناخت مبنای مؤلفههدای هدر حددیث و سدپ

کشد

دانون

پایدده از طریدد بررسددى مناسددبات مبناهددا بددا یک دددیگر .نتیجددده ایدددنکددده بدددرای تولیددد علدددم و

اسددومىسددازی علددو انسددانى ،پد

از طددى مراحددل نسددل اول ،بایددد مراحددل دیگددری نیددز طددى

شددود .بددر ایددن اسدداس ،بایددد آمددوزش ایددن روش در رشددتههددای علددو حدددیث و علددو ددرآن و

حدیث باید مورد تو،ه رار گیرد.

کلیدددواژههددا :تولیددد علددم ،علددو انسددانى اسددومى ،فقدده الحدددیث ،حدددیثپژوهددى ،پددژوهش

معکوس.

مقدمه

حدیث به عندوان یکدى از دو منبدع مهدم و اساسدى دیدنشناسدى ،سرشدار از گدزار،هدایى در بدار،

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

اسددومى تبدددیل مددىکنددد ،حدددیثپژوهددى روشددمند اسددت کدده فقدده الحدددیث نامیددد ،مددىشددود.

حدیثپژوهان ،در رویکردی ،دیدد ،بده بررسدى تدکحددیث یدا چندحددیث بدا مضدمونى واحدد

پرداخته و ابعاد مختل

سند ،منبع ،و متن آن را بررسى و مفاد آن را ارائه مىکنند .شاید بتوان

این را نسل دو مطالعات حدیثى دانست .نسل اول ،بیشتر موضوعمحور بود ،و با دامنهای بداز
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انسددان، ،امعدده و ددوانین حددا کم بددر هسددتى اسددت .آنچدده ایددن گنجیندده را بدده ثددروت علمددى ،وامددع

به موضوعى ا،تماعى ،اخو ى ،کومى و مانند آن ورود کرد ،و شواهدی از احادیث را گردآوری

و نتایجى را استخراج مىکردند .این گونه مقاالت ،روند خدود را از دسدت داد و مجدوت علمدى
نیز کمتر به آن ا بال نشان مىدهند .در نسل دو  ،حدیثپژوهان ،بیشتر بدر احادیدث مشدخص

و نشاندار و یا احادیث مشکل و نیز بر موضوعات مشخص حوز ،حدیثپژوهى تمرکز کردند.

این رویکرد ،مفید و الز است ،اما برای تولیدد علدم کدافى نیسدت .نبایدد حددیث را در دایدر،

بررسىهای فقه الحدیثى و ر،الى  -که آن را بررسىهای سنتى مىندامم  -محددود کدرد .پد

از

انجا این دست پژوهشها  -که البته الز اند  -باید گا دو  ،یعندى اسدتخراج واعدد و دوانین

نهفته در آنها را  -که به مسائل طبیعى ،یدا ا،تمداعى یدا فدردی مر بدوط مدىشدود  -طراحدى کدرد.

تو

در بررسىهای سنتى حدیثپژوهى ،ما را از حقدای نهفتده درون آنهدا محدرو مدىسدازد.

وا عیت این است که اگر نتوان ادعدا کدرد کده همده ابعداد طبیعدت ،انسدان و ،امعده در احادیدث
آمد ،است ،اما مىتوان ادعا کرد که گزار،های یادی در این موضوعات دارد.

از ضرورتهای ،امعه علمى کشور به ویژ ،در دوران حکومت اسومى  -که باید پاسدخگدوی
ّ
نیازهددای ملددى و منطقددهای باشددد  -تولیددد علددم در حددوز ،علددو انسددانى اسددت .بدددون تولیددد فکددر و
اندیشه  -که نر افزار حرکت ،امعه اسدت  -نمدىتدوان بده پیشدرفت اندیشدید .بده همدین ،هدت

مقددا معظددم رهبددری از دهدده هشددتاد بدده بعددد بددر تحددول و ارتقددای علددو انسددانى ت کیددد ف ددراوان
داشددتهانددد .بددرای تولیددد دانددش اسددومى ،حدددیث یکددى از منددابع مهددم و اساس دى اسددت .و تددى
1

صحبت از رابطه حدیث و علو انسانى مىشود ،مراد این نیست که حدیث برای همه مسدائل

مطددر در علددو انسددانى سددخن دارد؛ امددا مددىتددوان ادعددا کددرد کدده بخددش ابددل تددو،هى از آنچدده در

حدیث آمد ،،مىتواندد بده تولیدد داندش بیانجامدد .سدؤال ایدن اسدت کده چگونده؟ آنچده در نگدا،
نخست از احادیث مىشناسیم ،گزار،های تجویزی و توصیفى است که على الظاهر نسدبتى بدا
کش

وا ع و وانین حا کم بر زندگى ا،تماعى و فردی انسانها ندارند! سؤال این است که این
1. https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1033
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گونه گدزار،هدا چگونده مدىتوانندد بده کشد

واعدد و دوانین منجدر شدوند؟ آنچده ایدن نوشدتار بده آن

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

روش این پژوهش ،تجز یده و تحلیدل مطالعدات بینارشدتهای حددیثى و تجربده آن بدود ،اسدت.

بخشى از تحقیقات بین رشتهای ،به مقایسه و بیان همانندی تحقیقات دینى با علدو تجر بدى

پرداختددهانددد کدده مطالعددات تطبیقددى نامیددد ،مددىشددوند .برخددى دیگددر نیددز بدده تئددوریپددردازی و
الگوپردازی از منابع دینى پرداختهاند .فارغ از اینکده کددا یدک درسدت اسدت یدا اولو یدت دارد،

در هددر دو ،یددک سددو نظر یدهای علمددى و،ددود دارد و در سددوی دیگددر ،حدددیث (یددا آیدده ددرآن) .تحلیددل

فاصددله بددین ایددن دو ،و نیددز رابطدده میددان آنهددا ،روشددى بددود ،کدده ب در اسدداس آن ،ایددد ،تولیددد علددم از
احادیددث اسددتخراج شددد ،اسددت .در گددا بعدددی ،یافتددههددای ایددن تجز یدده و تحلیددل در تحقیقددات

حدددیثى مددورد اسددتفاد ،ددرار گرفتدده و دسددتکددم در بخشددى از احادیددث موفقیددتآمیددز بددود ،اسددت.
اکنددون بدددون ادعددا در بددار، ،امعیددت روش ،مددىتددوان از آن بدده عنددوان مدددلى بددرای تولیددد علددم از

حدیث استفاد ،کرد.
 .1مباحث نظری

در گددا نخسددت بدده مهددمتددرین مباحددث نظددری ایددن مدددل مددىپددردا یم .در ایددن مباحددث بایددد
ً
مشددخص شددود کدده اوال و تددى صددحبت از حدددیث و تولیددد علددم مددىشددود ،مددراد از علددم و حرکددت
ً
علمددى چیسددت؟ ثانیددا نسددبت میددان حدددیث بددا علددم و دانددش چیسددت؟ آیددا مددراد ایددن اسددت کدده

دانش مدون ،در حدیث ارائه شد ،است؟ آیا داندشهدای اسدومى مو،دود (مانندد فقده و کدو و ،)...
ً
به شکل یک دانش کوسیک در احادیث ارائه شد،اند؟ ثالثا باید مشخص شود که حددیث بدر
چه مبنایى مىتواند به تولید علم کمک کند؟ داسدتان حددیث و چگدونگى صددور آن چیسدت
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» اسدت ،نده خلد آن .علدم بده معندای ا ددا اعدد،مندد در ،هدت

توسعه و سدازماندهى هددفمندد اطوعدات بدا ارزش ،هدان اسدت کده در الدب تفسدیرهای ابدل

آزمایش و پیشبینىهایى دربار، ،هان ،صورت مىگیرد .دانشمند درصددد شدناخت واعدد و
1

اصول حا کم بر زندگى انسان است و فعالیت علمى ،حرکدت روشدمندی اسدت کده بده کشد
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و

ماد ،علم 1. https://fa.wikipedia.org/

بخشهای مختل

طبیعدت ،مانندد :خدا  ،آب ،هدوا ،آتدش ،اندواع مدواد ،حیواندات ،گیاهدان،

انسان ،آسمان ،ستارگان و  ...است که در دانشهای فیزیک ،شدیمى ،پزشدکى ،نجدو و مانندد

آنهدا تجلدى یافتده اسدت .دانشددمند ا،تمداعى درصددد یدافتن ددوانین و واعدد حدا کم بدر ،امعدده

انسانى است که در دانشهای ا تصاد ،مدیریت، ،امعهشناسى ،علو سیاسى و مانندد آنهدا
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پددرد،بددرداری از وا عیددات بپددردازد .دانشددمند طبیعددى درصدددد کشد

ددوانین و ضددوابط حددا کم بددر

نمایان شد ،است .گروهى دیگر از دانشمندان با محوریت فرد به بررسدى دوانین و واعدد حدا کم

بر فرد مىپردازند که در دانشهایى مانند روانشناسى ،اخوس و  ...نمود یافته است.
آنچه اینجا مهم اسدت ،ایدنکده علدم بده معندای کشد

تعری

را کش

اسدت ،نده خلد  .حدال بایدد دیدد ایدن

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

 .2-1ظرفیت علمى احادیث

بحث ما در این نوشدتار ،علدو انسدانى مانندد، :امعدهشناسدى ،علدو تربیتدى ،روانشناسدى،

علو سیاسى ،حقدوس و  ...اسدت ،نده علدومى مانندد طدب و سدتار،شناسدى .آمدوز،هدای حددیثى
در هیچ رشتهای از رشتههای علو انسانى مو،ود ،به شدکل داندش م ّ
ددو ن نیسدت؛ امدا ظرفیدت

و ابلیددت دارد تددا در برخددى رشددتهها(ندده همدده آنهددا) ،بدده شددکلگیددری تئددوری یددا دانددش ،دیددد
کمد ددک کند ددد.مراد از ظرفید ددت ،و،د ددود نکد ددات علمد ددى و گد ددزار،هد ددای پنهد ددان و نهفتد دده در م د دتن

روایات است .و تى سخن از رابطده حددیث و علدو انسدانى مدىشدود ،تصدور برخدى آن اسدت کده

دسددتک ددم بایددد بخش ددى از منددابع ح دددیثى ،شددکل و ال ددب کتددابه ددای علمددى  -دانش ددگاهى
داشددته باشددند و چددون چنددین نیسددت ،منکددر اسددتفاد ،از حدددیث در تحقیقددات علددو انسددانى

م ددىش ددوند .ه ددیچ بخش ددى از ددرآن و ح دددیث ،ص ددورتبن دددی علم ددى و نظ ددری از ی ددک موض ددوع
ارائ دده نک ددرد،ان ددد .ن دده تنه ددا در عل ددو انس ددانى ،دی ددد ک دده در خ ددود دان ددشه ددای دین ددى و برآم ددد ،از

مددتن اسددو نیددز چن دین چیددزی و،ددود نداشددته اسددت .دانددش فقدده  -کدده بددزرگتددرین و مهددمتددرین
دانش اسومى است  -هیچگا ،به شدکل یدک داندش در متدون دیندى و،دود نداشدته ،بلکده آنچده

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

در رشته فقه کار مىکرد،اند(فقیهان)  -با مطالعده روشدمندانه آمدوز،هدای فقهدى درآن و حددیث،

منط حا کم بر آنها را کش

و سپ

به صورتبندی علمى آنهدا پرداختده و از تدراکم یافتدههدا

در ابعدداد گوندداگون و در رو یددارویى بددا مسدد لههددا و نیازهددای متعدددد و متنددوع ،دانددش فقدده شددکل
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گرفت دده اس ددت .اص ددول و واع ددد علم ددى اس ددتخراج ش ددد ،از آم ددوز،ه ددای فقه ددى ددرآن و ح دددیث،
اکنددون مددىتوانددد پاسددخگددوی نیازهددایى باشددد کدده هنگددا نددزول آیدده یددا صدددور حدددیث ،و،ددود

نداشددته اسددت .همددین سددخن در دانددشهددای ،دیددد نیددز ،دداری اسددت .علددو انسددانى ،دیددد،
ّ
هدر چنددد تددا کنددون بده طددور ،ددد و کامددل در مندابع اسددومى پیگیددری نشددد ،،امدا امکددان پددى،ددویى
آنه ددا در من ددابع اس ددومى و ،ددود دارد .ش دداهد ای ددن مطل ددب ،تطبید د ه ددای مختلف ددى اس ددت ک دده
بدین تحقیقدات علددو انسدانى و آمددوز،هدای اسدومى در رشددتههدای مختلد

ا تصداد ،مدددیریت،

،امعددهشناسددى ،روانشناسددى ،علددو سیاسددى و ماننددد آنهددا صددورت گرفتدده اسددت .امددروز د،هددا
مقاله ،پایاننامه و رساله در هماهنگ بودن منابع اسومى با تحقیقات علمدى و،دود دارد .ایدن
نشان مىدهد که متون دینى و از ،ملده احادیدث معصدومان ،دارای ظرفیدت و ابلیدت بداالیى
هستند که در صورت استفاد ،هوشمند و روشمندانه ،مىتواند دستاوردهای علمى فراواندى بده

ارماان آورد.

 .1-3مبنای نظری

صدددور احادیددث معصددومان :منطدد ،ددالبى دارد کدده از آن بدده عنددوان «داسددتان صدددور»

یاد میکنیم .آشنایى با این داستان ،هم مىتواند ابها نظدری اسدتفاد ،از حددیث در تحقیقدات

علمد ددى را برطد ددرف کند ددد ،و هد ددم مد ددىتواند ددد راهبد ددرد پد ددژوهش در احادید ددث را مشد ددخص سد ددازد.

وا عیددت ایددن اسددت کدده صدددور احادیددث معصددومان در خددأ صددورت نگرفتدده ،بلکدده مسد لهمحددور
یددا نیددازمحور اسددت .هددر گددا ،فددرد یددا ،امعدده بدده مشددکلى برخددورد کددرد ،و مسد لهای بدده و،ددود آمددد،
کدده بایددد آن را تدددبیر کددرد ،و یددا هددر گددا ،کدده فددرد یددا ،امعدده نیددازی دارد کدده بایددد ت د مین شددود تددا بدده

مشددکل برنخددورد و مسددیر صددیحح را طددى کنددد ،حدددیثى صددادر شددد ،اسددت .بدده همددین دلیددل در
ادبیدات علدو حددیثى بدا اصدطو هدایى بده نددا «سدبب صددور» موا،ده مدىشدویم .پد

سمت مشکل یا نیاز مرد

رار دارد .و در سوی دیگر ،معصومان:

در یددک

رار دارند که به پاسخگدویى

و چار،،ویى مىپردازد .معصومان :برای پاسخگویى به مشکوت و نیازها ،به وانین حدا کم
بر آن موضوع ا،تماعى ،فردی یا طبیعى مرا،عه و بده تناسدب مشدکل یدا نیداز ،نظدر خدود را بیدان

مىدارند .امور فردی ،ا،تماعى و طبیعى وانینى دارد که بدون تو،ه به آنهدا نمدىتدوان نسدخه

پیچید و توصیه کرد .در پ
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زمینه صدور حدیث و پاسخ به نیاز و پرسش« ،حرکدت از دانون بده

گزار »،است .همه ابعاد زندگى بشدر تحدت تسدلط دوانین علمدى اسدت و لدذا معصدومان ،:بدا

آ گاهى از این حقیقت و بدا اطدوع از دوانین حدا کم بدر زنددگى بشدر ،بده تناسدب نیداز گدزار،هدایى را

پزشددک و توصددیه مشدداور ،مبتنددى بددر ددوانین علمددى اسددت ،امددا نظر یددههددای علمددى در آن بیددان
نمىشود.

1

قوانین پایه

مواجهه با مشکل /
نیاز

یافتن راه حل

نسل دوم حدیثپژوهى؛ معنا ،مبنا و روش

بیددان کددرد ،اسددت؛ درسددت شددبیه عملکددرد یددک پزشددک حدداذس یددا مشدداور دانددا .بددىتردیددد نسددخه

ارائه در حدیث

دیاگرام  / 1از مواجهه با مشکل تا صدور حدیث

مددرد بدده نظر یددههددای علمددى و مباحددث تئور یددک کدده مخصددوب فضدداهای دانشددگا ،و مرا کددز

علمى است ،نیاز ندارند؛ بلکه مرد به ارائه گزار،های مشدخص و راهگشدای زنددگى نیداز دارندد

کدده مشددکل آنددان را برطددرف و پیشددرفت و تعددالى آنددان را تضددمین کنددد .ایددن نددوع گددزار،هددا ،همددان

آموز،های حدیثى هستند.

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

 .1ضابطهمندی جهان .کلیه امور فردی ،ا،تماعى و طبیعى انسان و ،هان ضابطهمند اسدت

و این نظم و ضابطه توسط خداوند متعال طراحى و تنظیم شد ،است .بر اساس ایدن اصدل ،را،
موفقیت ،تنظیم امور طب این وانین تاییرناپذیر است.

 .2مبتنی بودن احادیث بر قوانین .احادیث معصومان :بر اسداس وا عیدتهدا و دوانین حدا کم

بددر انسددان و ،هددان صددادر شددد،انددد .آنددان ،بددا در سددینه داشددتن پیددا الهددى (ت ددرآان) و اتصددال بدده
2

پیامبر خدا ۹و خداوند از ایدن دوانین و رابطدههدا آ گدا ،بدود ،و متناسدب بدا پرسدش راوی و نیداز
3

 .1روشدفهمدروانهناختیدمت 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 ددا ،م ددا احادی ددث رس ددید ،از اهدددل بی ددت :در وا ددع ،ح دددیث رس ددول خددددا ۹اسدددت .در تصدددریح بددده ایدددن مطلدددب،
ّ
ع ّ ع
ّ
امددا رض ددا ۷مددىفرمایدددد :هندددا َعدددن اهّلل و َعدددن َرسدددوله ن َحددددث (رجوووالدالکهوووی ،ج ،۲ب )۴۳۱ ،۴۹۳و نیدددز امدددا
ع
ّ
ع
ّ
ع
ع
ع
صددادس ۷مددىفرمایدددَ :حدددیثى َحدددیث أبددى ،و َحدددیث أبددى َحدددیث َ،دددی ،و َحدددیث َ،دددی َحدددیث ع
الح َسددین ،و
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مخاطب و همچنین با در نظر گرفتن سطح علمى و ظرفیت ،امعه آن را در الب حدیث بیدان

مىکنند.

 .3عرفی بودن زبان حدیث .هر چند احادیث مبتنى بر دوانیناندد ،امدا آنچده مدا در ظداهر آنهدا

مشاهد ،مىکنیم ،اصول و وانین علمى نیستند ،بلکه الفاظى هستند که به بان عرف و ابدل
فهم ایشان ،و صدد البتده بدر اسداس دوانین و وا عیدتهدای مدورد نظدر ،صدادر شدد،اندد .ایدن بددان
،هت است که هددف اصدلى دیدن ،کمدک بده مدرد و هددایت آندان اسدت ،نده ارائده نظر یدههدای
علمى که فقط مخاطب آن ،متخصصان باشند.

1

در توضددیح بیشددتر ایددن مطلددب مددىتددوان گفددت کدده در صدددور حدددیث ،دسددتکددم سدده الیدده یددا

سدده نقط دده و ،ددود دارد .الیددهای ک دده م ددا آن را مشدداهد ،م ددىکن ددیم ،سددطحىت ددرین و الی دده نمای ددان
حد دددیث اسد ددت کد دده بد دده دو شد ددکل توصد ددیه ید ددا توصد ددی

از سد ددوی معصد ددو  ۷بید ددان شد ددد،

است؛ توصیههایى در الب امدر و طلدب ،مانندد :امدر بده تقدوا ،یدا نهدى و بارداشدتن همچدون نهدى

از س ددتمکاری .ش ددکل دو ای ددن الید ده آش ددکار و نمای ددان ،توص ددی

و منفى است ،مانند :توصی

و ارزشگ ددذاریه ددایى مثب ددت

ستایشگرانه متقیان و تقبیح نکوهشگرانه سدتمکاران .پدیش از

این الیه رویین ،یک یا دو الیه دیگر ،اما نهان و نهفته دیگدر و،دود دارد .الیده اول ،یدک حقیقدت

علمى است که مبنای صدور گزار ،شد ،است (الیده بنیدادین) و الیده دو  -کده بدین ایدن دو درار

دارد  -دو وضعیت مثبت و منفى برای آن حقیقدت علمدى اسدت (الیده میدانى) کده احادیدث بده
ً
حالددت مثبددت ،امددر و از حالددت منفددى نهددى مددىکننددد و یددا انسددانهددای خددوب (مددثو متقددین) و بددد
ً
(مثو منافقان) را به حالدت خدوب و بدد توصدی و یدا پیامددها ،عوامدل و ابعداد مختلد حالدت
خوب و بد را تشریح مىکنند .و تى معصو  :با یک مشکل یا نیاز موا،ه مىشدود ،بدر اسداس

تشخیص خود ،به انون و اصل پایه مرا،عه مدىکندد و مبتندى بدر آن ،بده تناسدب نیداز سدخنى را

بیان مىکند.

ع
ع
ع
َ ع
َ ع
الح َسن ،و َحدی عث َ
دیث َ
دیث ع
المدؤم َ
المدؤم َ
ددیث أمیدر ع
ددیث أمیدر ع
نین َحددیث َرسدول
نین ،:و َح
الح َسن َح
الح َسین ح
ح
َ ع
ع
َ
َ
۹
اهّلل  ،و حدیث رسول اهّلل ول اهّلل عز و ،ل (الکافى ،ج ،۱ب۱۴ ،۲۳؛ منی دالمری  ،ب۳۷۳؛ اإلرشاد ،ج ،۲ب۱۸۶؛
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یث ،ب.)۸

 .1این البته برای بیشترینه احادیث اسدت و گرنده برخدى احادیدث هدم دار یدم کده صدعب و مستصدعباندد یدا بدرای نسدلهدای

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 بدر آسدایش لدب و بددن را مطدر مدىکندد و از آن بده عندوان عداملى بدرای آسدایش

روانى ( لبى) و تنى یاد کرد ،است .سؤال این است که این حددیث بده چده منظدور صدادر شدد ،اسدت؟
ً
این گونده احادیدث معمدوال هنگدامى صدادر مدىشدوند کده طدرف مقابدل ،نیداز بده راهکداری بدرای آسدایش
روانى و بدنى دارد .اما سدؤال ایدن اسدت کده چدرا بدرای آسدایش تدن و روان ،از چیدزی بده ندا زهدد یداد شدد،

اسددت؟ پاسددخ در چگددونگى سیسددتم روان  -تنددى انسددان اسددت کدده طددرا آن خداونددد متعددال اسددت.
ع
ع
خددرد،سیسددتم آسددایش انسددان تحددت تدد ثیر خددرد،سیسددتم رزبددت انسددان اسددت؛ بدددین معنددا کدده هددر
بىرزبتى به دنیا مو،دب آسدایش مدىگدردد (الیده بنیدادین) .بدر ایدن اسداس ،زهدد  -کده معندای د ید آن
بددىرزبتددى اسددت  -در نسددبت بددا دنیددا ،دارای اثددر مثبددت آسددودگى روانددى اسددت .بددر ایددن پایدده ،اضددطراب
روانددى ،نتیجدده زهددد نور یدددن و رزبددت بدده دنیددا اسددت (الیدده میددانى) .ایددن بیددان خددالى از اشددکال منطقددى

است .گزار« ،اگر ال  ،آنگا ،ب» همتراز با «اگر خوف ب ،آنگا ،خوف ال » درست اسدت؛ و نده «ا گدر

خددوف ال د  ،آنگددا ،خددوف ب» .مبتنددى بددر ایددن دو ،معصددو  ۷بدده تناسددب نیدداز مخاطددب ،راهکددار
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 ،تبددیل «آمدوز ،حددیثى» بده «گدزار ،علمدى» اسدت.

احادیث به شکل آموز،های عرفى  -که ابل فهم و عمل بدرای عمدو اسدت  -بیدان شدد،اندد؛ امدا همدان

گوندده کدده گذشددت ،در هددر موضددوعى ،بددر حقددای و سددنن و ددوانین مربوطدده نیددز مبتنددى اسددت .ایددن هددر دو

نیازمنددد فهددم اسددت .فندداوری دسددتیددابى بدده محتددوای حدددیث ،فقدده الحدددیث اسددت .فقدده الحدددیث

دانشى است کده مدا را بده مقصدود اصدلى معصدو  ۷راهنمدایى مدىکندد .امدا بایدد تو،ده داشدت کده دو
1

مرحله حرکت روشدمندانه و عالمانده در حددیثپژوهدى متصدور اسدت :مرحلده نخسدت ،حرکدت عرفدى
برای فهدم آمدوز ،حددیثى کده از طرید فهدم مفدردات ،فهدم ترکیبدات و گدردآوری و فهدم ریندههدا بده دسدت

مىآید و مرحله دو  ،حرکت علمى که برای فهم وانین و سنن پایده حددیث اسدت .در حرکدت عرفدى،
2

ه دددف فه ددم معن ددای ح دددیث و مقص ددود آش ددکار اس ددت؛ ام ددا در مرحل دده دو (حرک ددت علم ددى) ،ه دددف

دستیابى به مبنای آموز - ،یعنى دوانین و سدنن پایده  -اسدت کده مدىتواندد بخشدى از حقدای و دوانین
حوز ،مربوط را مکشوف و گزار،ای علمدى تولیدد کندد .ایدن ندوع از حرکدت علمدى ،فقده الحددیث خداب

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

فقه الحدیث پیشرفته را در مقایسه با فقه الحدیث سنتى ،به دو صورت مىتوان تصدور کدرد:

یکى به مثابه یک ،ر یدان مدوازی و دیگدری بده مثابده یدک ،ر یدان مکمدل و مدتمم، .ر یدان مدوازی

و تى است که در کنار خط فقه الحدیث سنتى ،خط دیگری ترسیم شود و محق مجبور باشدد

یکى از این دو را برگزیند و ورود در یک خدط ،بده معندای محرومیدت از مزایدای خدط دیگدر اسدت.

،ر یدان مکمددل یددا مددتمم و تددى اسددت کدده در تددداو خددط پیشددین ،خطددى اضددافه گددردد کدده از نقطدده
پایان خط بلى شروع و نقطه پایان دیگری را ترسیم کند .و تى سخن از فقه الحددیث پیشدرفته

مىشود ،مدراد ایجداد خدط مدوازی نیسدت ،بلکده مدراد آن اسدت کده پد

از طدى همده مراحدل فقده

الحدیث سنتى ،فرایند حدیثپژوهى با رویکردی دیگر ادامه یابدد تدا حقدای نهفتده در حددیث
ً
بدده دسددت آیددد .اساسددا در ایددن معنددا ،امکددان طددى مراحددل فهددم پیشددرفته بدددون طددى مراحددل فهددم

سنتى و کوسیک نیست .فهم پیشرفته بر یافتههای روش فهدم سدنتى اسدتوار مدىشدود و آن را تدا
رسیدن به هدف ترسیم شد ،ادامه مىدهد.

 .1ر : .فقهدالح یث  ،4ب.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 پرد،برداری کند و وانین نهفتده در آن

را استخراج نماید .در علو انسانى تجربى ،پژوهشگر روی افراد و ،وامع مطالعده مدىکندد تدا بده

پرسدددش ید ددا فرضد ددیهای کد دده دارد دسدددت یابد ددد .در اید ددن گوند دده پدددژوهشهد ددا ،محق د د بد دده دنبد ددال
کش د

حقیقددت بددا روش تجر بددى اسددت .انسددان، ،امعدده و ،هددان ،سدداخت خداسددت و تمددامى

نسل دوم حدیثپژوهى؛ معنا ،مبنا و روش

 .2مراحل کلی حرکت علمی در حدیث

وانین حا کم بر آن طراحى خداوند متعال اسدت .در حقیقدت ،یدک دانشدمند تجر بدى ،سداخته

خدددا را مطالعدده کددرد ،و سددعى در یددافتن ددوانین آن دارد؛ امددا متددون دینددى نیددز را ،دیگددری بددرای

شناسایى دوانین حدا کم بدر انسدان، ،امعده و ،هداناندد .حددیث ،از آنجدا کده بده سدازند ،هسدتى
متصل است ،مىتواند گویای وانین نهفته در آن باشد .البته متون در این زمینه چند گونهاندد.
ً
برخى متون ،به صورت صریح گفتهاندد کده خداوندد چده طرحدى ریختده اسدت؛ مدثو عدزت را در
بندگى خود رار داد ،،نه خدمت به صداحبان ددرت؛ احسداس زندى و بدىنیدازی را در ناعدت

ددرار داد ،،ندده ثددروت اندددوزی؛ آسددایش مطلد را در آخددرت ددرار داد ،،ندده دنیددا و مددرد ایددنهددا را در

،ای دیگر میجویند و نمىیابند! برخى دیگر هر چند به طراحى خدا تصریح نکرد،اند ،اما بده
1

روابط میدان دو یدا چندد پدیدد ،اشدار ،کدرد،اندد کده البتده مبتندى بدر دوانیناندد و ایدن دوانین ،ابدل
کش

و استخراج و صورتبندی علمى است .پ

محققدى کده بده روش تجر بدى کدار مدىکندد و

محققى که روی حدیث کار مىکند ،هر دو درصدد کش

وانین روانشناختى حا کم بر انسدان

هسددتند؛ یکددى از را ،مطالعدده سدداخته خدددا (انسددان) و دیگددری از را ،مطالعدده سددخن خدددا ( ددرآن و
حدیث).

همان گونه کده گذشدت ،مرحلده صددور حددیث ،مرحلده حرکدت از دانون بده گدزار ،اسدت؛ امدا

برای کش

وانین پایه باید حرکتدى معکدوس را طراحدى کدرد .هددف اصدلى در پدژوهش ،کشد

اصددول و ددوانین پایدده از ال بدده الی متددون اسددت .ایددن آن چیددزی اسددت کدده بدده عنددوان «پددژوهش

معکددوس» شددناخته مددىشددود .در ایددن روش ،محقد حرکددت پژوهشددى خددود را از گددزار ،آزدداز و بدده
2

سمت انون حرکت مىکند تا آن را به دست آورد.

 .1مهکاةداالن ار ،ب .۱۹۳۳ ،۲۶۲

 .2روشدفهمدروانهناختیدمت 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

بددرای یددافتن ددوانین و واعددد پایدده ،بایددد محق د رویکددرد علمددى داشددته باشددد .مددراد از رویکددرد

علمى ،نه فقط روشمندی مطالعه ،بلکه انتخاب ،هتگیری مناسدب در پدژوهش اسدت .گدا،

ممکد ددن اسد ددت ید ددک ،امعد ددهشد ددناس بد ددا موضد ددوع ید ددا مس د د له بحد ددران ا،تمد دداعى ،و ید ددا ید ددک

سیاستشناس(دانشمند علو سیاسى) با موضوع یا مس له بحدران سیاسدى در ،امعده موا،ده

شود .فارغ از ح یا باطدل بدودن بحدران ،هدر یدک بده دنبدال ایدن اسدت کده تبیدین علمدى بدرای آن

بیابد .تبیین علمدى یعندى چدرا ایدن بحدران ا،تمداعى و یدا سیاسدى بده و،دود آمدد؟ چده عوامدل و

شددرایط و زمینددههددایى در شددکلگیددری آن نقددش داشددتند؟ و ماننددد ایددنهددا .و یددا یددک روانشددناس

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

سختى رار مىگیرند ،نه سومت روان آنها به مخداطر ،مدىافتدد و نده مراحدل رشدد آنهدا مختدل
مددىشددود .پرسددش او ایددن اسددت کدده چدده چیددزی مددىتوانددد سددومت روان و نیددز رشددد متعددارف ایددن
کودکددان را تبیددین کنددد؟ چدده عوامددل ،شددرایط و زمینددههددایى دخیددل بددود،انددد؟ در علددو دیگددر نیددز

همین ،ریان و،ود دارد .همه اینها به دنبال تبیین علمى برای پدید،هدا هسدتند و ایدن یعندى
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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 اسدت هددف ایدن باشدد کده

روشمندانه بررسى شود .برای این رویکرد ،روش فقده الحددیث مرسدو و سدنتى مناسدب اسدت.

اما این همه ابلیت حددیث نیسدت؛ بده عندوان نمونده ،بده مقالده «بررسدى تمثیدل خامدة الدزرع در

روایات شیعى و مفاد آن» اشار ،مىکنیم .در رویکرد سنتى ،تعدداد نقدلهدا ،مندابع نقدل کنندد،،
1

اعتبار سندی و منبعى متن ،مفردات ،ترکیبات ،اصطوحات متن بررسى شد ،و معنایى از آن

نسل دوم حدیثپژوهى؛ معنا ،مبنا و روش

در ب ددار ،ف ددون ح دددیث ،عب ددارت د ید د  ،اعتب ددار من ددابع ،اعتب ددار س ددند ،و مف دداد م ددتن ب دده ص ددورتى

به دست مىآید:

آن گاه که تمثی تامةالزرع و السنتلة درباره بالها است ،مراد از آن انعىااف مثتات در
برابر یک حادثه قىعى و پذیرش آن است کاه باه منظاور تاأمین ایمناى و جلاوگیر از
شکسته شدن صورت مىگیارد و لاذا یاک ارزش بشامار ماىرود .باه دیىار بیاان ،در
مواجهه با بالها و مقابله با آنهاا ،دو الىاو رفتاار وجاود دارد« :مادل ساخت» و
«مدل نرم» .این دو مدل ،مربوط به دو گروه کامال متقاب اند؛ یعنى مؤمن و مناافق ،یاا
مؤمن و کافر .اما این همه سخن حدیث نیست .مسأله این حدیث ،مواجهه باا بالیاا و
سختىها زندگى است؛ گروهى از مردم به سالمت از آنها عتور ماىکنناد و برتاى
دیىر آسیب مىبینند .رویکرد علمى در این مسأله این است که چاه چیاز ماىتواناد
عتور ایمن برتى و آسیب دیدگى برتى دیىر را تتیین کند؟
همچنین ،در حدیثى از اما سجاد  ۷آمد ،است:

یَ
یَ
َ
َ
َ
ُ
َ
و ُتعذذمد یَ
ین َأتذذدا َو لن ظ َناذ َذت أ ذ ُذه و یضذ یُذَاَ ،وو َتز َ ذ َذد ین ىف َصذذدّقة َأتذ ٍذد َو لن ظ َناذ َذت أ ذ ُذه و
َ یَ
َ ُ
2
َ
َ
َ
یاف ُعا؛ فإ ا و َتدری َمى َت و َصدیقاَ ،وو َتدری َمى ختم َىل ُد یوا.

ایدن حدددیث توصددیه مددىکندد کدده از دشددمنى کددردن و دوسدتى نکددردن ،بپرهیز یددد .ایددن موضددوع

کلى حدیث است ،اما همه معنای آن نیست .در این زمینه سؤالهای دیگدری نیدز و،دود دارد.

مس له ا،تماعى کده ایدن حددیث بده آن مدىپدردازد ،گدرایش بده دشدمنى کدردن بدا دیگدران و عدد

تمایددل بدده دوسددتى کددردن بددا دیگددران اسددت .در رویکددرد علمددى سددؤال ایددن اسددت کدده از منظددر
ا،تماعى ،چدرا برخدى بده دشدمنى کدردن تمایدل دارندد؟ چدرا برخدى افدراد از دوسدتى کدردن پرهیدز
یث ،ش .۹۴

« .1بررسى تمثیل خامة الزرع در روایات شیعى و مفاد آن» ،عباس پسندید ،،مجلهدعل حد
برای نمونه بیشتر :ر« : .نگاهى به احادیث المجال باالمانة» ،محمدد مدرادی ،مجلوهدعلو حد و یث ،ش ۶۷؛ «روایدات
سبع سنین در فرزندپروری ،گونهها و تحلیل درونى آنها» ،پسندید ،عباس ،مجلهدعل حد یث ،ش .۸۱
 .2ال ّرةدالباهرة ،ب.۲۶
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مىکنند؟ چه چیزی مىتواند تمایل به دشمنى کردن را تبیین کند؟ چده چیدزی مدىتواندد عدد

تمایل به دوستى را تبیین کند؟ چگونه مىتوان تمایل به دشمنى را به عد تمایل تبدیل کرد؟

چگونه مىتوان عد تمایل به به دوستى را به تمایل تبدیل کرد؟ ایدن حددیث مدىتواندد بده ایدن

پرسشها پاسخ دهد؛ اما روش خاب خود را مىطلبد.

بنددابراین ،محقد بایددد رویکددردی علمددى داشددته باشددد و بدده دنبددال تبیددین پدیددد،هددای فددردی،

سیاسددى ،ا،تمدداعى ،ا تصددادی و مدددیریتى بددر اسدداس احادیددث باشددد .ایددن رویکددرد ،سددؤال و

پرسشهای ،دیدی را فراروی محق مىگذارد و مو،ب مدىشدود تدا اسدتنطاس از حددیث ،وارد
مرحلهای ،دید شود.

 .2-2مسألهشناسى حدیث

از ضددرورتهددای رویکددر د علمددى در حدددیثپژوهددى ،مسد لهشناسدى اسددت .مددراد از مسد له در

این بحث ،آن مشکل یا موضوعى است که مرد با آن موا،ه بود ،و این مدتن بده خداطر آن بیدان

شد ،است و دربار ،آن نکتهای را بیان داشته است .شناخت مس له ،کمک مىکند که بددانیم
حدددیث بددرای چدده مشکلى(ا تصددادی ،مدددیریتى، ،امعددهشددناختى ،سیاسددى و )...بیددان شددد،
است .تا مس له مشخص نشدود ،نمدىتدوان رویکدرد علمدى را ا،رایدى نمدود .و تدى مسد له روشدن

شود ،مدىتدوان رویکدردی علمدى بده آن داشدت و پرسدید کده بدرای ایدن مسد له ،چده تبیدین علمدى
و،ود دارد .از این رو ،باید در تشخیص مس له د ت یادی نمود.

مس د له را از «وضددعیت مطلددوب» یددا «وضددعیت نددامطلوب» مددىتددوان بدده دسددت آورد .برخددى از

احادیدث ،در بدار ،یدک فضدیلت یدا موضدوع ارزشدى سدخن مدىگویند(مانندد :زهدد ،تقدوا ،تواضددع،

تعاون ،عدالت و  )...و برخى دیگر دربار ،موضوعات منفى و ضددارزش(مانند :ظلدم ،احتکدار،

حسادت ،حسرت و  .)...احادیث دسدته اول ،دارای وضدعیت مطلدوب و احادیدث دسدته دو

دارای وضدعیت نددامطلوب هسددتند .مدراد از وضددعیت مطلددوب ،نقطدده مثبتدى اسددت کدده معصددو

صد دارد فرد را به آن برساند .البته این نشان مىدهدد کده در حدال حاضدر ایدن حالدت مطلدوب

و،ود ندارد و به همین دلیل معصو مىخواهد با استفاد ،از روشهایى ،فدرد را بده آن وضدعیت

مطلددوب برسدداند .و مددراد از وضددعیت نددامطلوب ،نقطددهای منفددى و ناشایسددت اسددت کدده معصددو

صددد دارد فددرد یددا ،امعدده را از آن دور سددازد و بدده نقطدده مقابددل آن برسدداند .نکتدده مهددم ایددنکدده در
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رویکرد علمى ،به هر دو وضعیت متقابل (مطلوب و نامطلوب) نیاز است .از این رو ،مىتوان بدا
استفاد ،از روش «معکوسسازی» ،وضعیت مقابل را به دست آورد.

این دو ،وضعیتهای نامطلوب نیز به دست مىآیند که عبارت است از« :گدرایش بده دشدمنى»

و «گریز از دوستى».

نسل دوم حدیثپژوهى؛ معنا ،مبنا و روش

بدده عنددوان نموندده ،در حدددیث امددا سددجاد ۷بددرای مو عیددت ارتبدداط بددینفددردی و ا،تمدداعى،
ً
دو وضددعیت مطلددوب بیددان شددد :،یکددى «گریددز از دشددمنى بددا مددرد » (ال تعددادین أحدددا) و دیگددری
«رزبد ددت داشد ددتن بد دده دوسد ددتى بد ددا مد ددرد » (ال تزهد د ّ
ددن فد ددى صد دددا ة أحد د ادد) .از معکد ددوس کد ددردن

و اما در برخى روایات ،از تمثیل «خامدة الدزرع» بدرای بیدان یکدى از ویژگدىهدای مدؤمن اسدتفاد،

شد ،است:

َ َ
َُ
َ
ی ََ
َ یَ
ُ
َ
َ
وکذبنا
ّىلت َذدنت،
ّنذر ی ُ کفأِتذم ،فذإاّ َلذک َنت
ّنذل رِ؛ مذن َتیذث َأتّتذم
َمرص ّملؤمن َکمرص طممة
َُ
َُ
َ 1
عتد َن ٌة ،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 وضدعیت مطلدوب و ندامطلوب آن بیدان

شد ،است« :گذر سالم و ایمن» و «گذر ناسالم و ناایمن» از بوهدا .در ایدن گونده احادیدث ،نیداز بده
معکوس سدازی نیسدت .اکندون مدىتدوان در الدب رویکدرد علمدى ،پرسدید کده چده تبییندى بدرای

گریز از دوستى و نیز گرایش به دوسدتى و،دود دارد؟ و یدا چده تبییندى بدرای گدذر سدالم یدا ناسدالم از

بو ،و،ود دارد؟ و نکته مهمتر اینکه الیه اول و انون پایه این احادیث کددا اندد؟ چده حقیقدت

پایهای و،ود دارد که یکدى در بدو شکسدته مدىشدود و دیگدری سدالم مدىماندد؟ و یدا چده حقیقتدى

و،ددود دارد کدده برخددى بدده دشددمنى گددرایش پیدددا مددىکننددد و برخددى از آن مددىگریزنددد؟ و نیددز چدده

حقیقتى و،ود دارد که برخى از دوستى کردن گریزاناند و برخى بدان گرایش دارند؟ همان گونده
که پیشتر گذشت ،هدف اصلى در این رویکرد فقده الحددیثى ،کشد

دوانین و واعدد حدا کم بدر

انسان و ،امعه و صورتبندی علمى آن از دل حدیث است .این مهم بدون شناسایى مسد له

حدیث ممکدن نیسدت .مسد لهشناسدى ،حدوز ،و موضدوعى را کده بناسدت بدرای آن ایدد،ای بدرای
نظر یددهپ درداز ی اسددتخراج شددود ،مشددخص مددىسددازد و زمیندده را بددرای کش د

مىآورد.

ددانون پایدده فددراهم

 .2-3مؤلفهشناسى حدیث

ً
معموال در احادیث ،دو یا چند متایر و،دود دارندد کده بدین آنهدا رابطدهای بر درار شدد ،اسدت.

مراد از مؤلفهها ،متایرهایى هستند که با یکددیگر تد لی
.1دکنز ّ
العمال ،ج ،۱ب.۷۳۳ ،۱۴۸

شدد ،و حددیث را معندادار مدىسدازند؛
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بدده عنددوان نموندده ،در حدددیث خامددة الددزرع ،دو مؤلفدده در سددمت وضددعیت مطلددوب ددرار دارد:
َ
انعطدداف (کدده از تمثیددل خامددة الددزرع بدده دسددت مددىآیددد) و دیگددری گددذر سددالم از بددو (فد ذا َسدک َنت
ع
َ
اعتد َدد َلت ،و کدذل َ
ک المد ع
دؤمن عیک َفد بد َ
دالبوء) .در سددمت وضددعیت نددامطلوب نیددز دو مؤلفدده و،ددود
عتد َل ٌة) و گذر ناسالم از بوها ( ّ
األر َزة َص ّم عاء عم َ
دارد :عد انعطاف (و َم َث عل الفا،ر ک ُ
حتدى َیقص َدمها

اهّلل هذا َ
ع
شاء).

در حدیث اما سجاد ۷نیدز دو موضدوع و هدر کددا دو مؤلفده دارندد .در موضدوع دشدمنى ،دو

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

 در وضددعیت نددامطلوب :مؤلفدده اول دشددمنى کددردن (عددداوت) و مؤلفدده دو  ،ایمنددى حددال ازّ
یان دشمنى است (و هن ظننت أنه ال یضر ).
 در وضددعیت نددامطلوب :مؤلفدده اول گریددز از دشددمنى کددردن (ال تعد ّدادین) و مؤلفدده دو  ،یددان
آیند ،دشمنى است (ف ّنک ال تدری متى تخاف ّ
عدو ).
و امددا در موضددوع دوسددتى نیددز دو وضددعیت مطلددوب و نددامطلوب و،ددود دارد کدده مؤلفددههددای هددر

کدا با دیگری متفاوت است:

 در وضددعیت نددامطلوب :مؤلفدده اول گریددز از دوسددتى (زهددد در دوسددتى) و مؤلفدده دو  ،فقدددانّ
منفعت حال است(و هن ظننت أنه ال ینفعک)
ّ
تزهدن) و مؤلفده دو  ،منفعدت آیندد،
 در وضعیت مطلوب :مؤلفه اول گرایش به دوستى (الَ ع ع َ
َ
است ( َو ال تدر ی َمتى تخاف َعد ّو ).
 .2-4مبناشناسى مؤلفهها

گدددا مهدددم و اساسدددى در کشد د

دددانون پایددده ،مشدددخص سددداختن ویژگدددى پایددده هدددر کددددا از

مؤلفههاست .همان گونه که در مبنای نظری گذشت ،عبارتهای احادیدث ،معطدوف بده یدک

وا عیت (فردی ،ا،تماعى یا هستى شناختى) و براساس آنها است .با یک مثال عرفدى ،ایدن

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

« -هوا گر شدد ،اسدت» داللدت دارد بدر فصدول هدوا ،گدر بدودن یکدى از فصدول ،تاییدر فصدل و

مانند آن به عنوان وا عیتهای هواشناختى.
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« -مایعددات یدداد بنددوش» داللددت دارد بددر مددایع بددودن برخددى چیزهددا ،نوشددیدنى بددودن برخددى

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 فیزیولوژیک 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

« -تددا گرمددا زد ،نشددوی» داللددت دارد بددر اثر پددذیری بدددن انسددان از هددوا ،اثددر منفددى گرمددا بددر بدددن،

یک سری وا عیتها در دنیا و،ود دارد که ،مله فوس مبتندى بدر آنهاسدت :فصدل گدر ،

بیم دداری گرم ددازدگى و مایع ددات م ددانع .معن ددای ای ددن ح ددرف آن اس ددت ک دده ،م ددوت ب ددر مب ددانى و

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

در مورد احادیث نیز همین اعدد، ،داری اسدت .در مرحلده سدو  ،مؤلفدههدا مشدخص شدد ،و

هر کدا در الب یک عبارت خاب گزارش شد،اند؛ به عنوان نمونه ،انعطاف پذیری مؤمن در
ع
َ َ
ع َ
خامددة الد ّدزرع؛ مددن َحیدث أتتهددا الد ّدر ی عح
الددب یددک تمثیددل بیددان شددد ،اسددتَ « :م َثددل المددؤمن ک َم َثددل
َک َف تهدا» و گدذر سدالم و ایمددن او در الدب ایدن عبدارت« :فد ذا َسد َک َنت َ
اعت َدد َلت ،وکدذل َ
ک المد ع
دؤمن
ع
عیک َفد بد َ
دالبوء» .امدا هددر کدددا از ایدن ،ملددههددا ،بدر یددک وا عیدت مبتنددىانددد .کدار اساسددى و ظر ید
محق آن است که با استفاد ،از عبارتها ،این وا عیتهدا و مبدانى را کشد

کندد .ایدن ا ددا ،

نوعى پژوهش معکوس است؛ اما نه برای به دست آوردن مفاهیم متقابل کده در مسد لهشناسدى

گذشت و آن را «معکوس سازی تقابلى» مىنامیم .نوع دیگری از پژوهش معکوس ،یافتن انون

و وا عیددت پایدده اسددت کدده آن را «معکددوس سددازی در عمد » مددىنددامیم .علددت ایددن نددا گددذاری آن
است که محق باید از ظاهر لفط عبور کرد ،و به عم متن که مبانى یرین آن است نفوذ کند و

آن را بیابددد .بددرای ایددن کددار از فددن ،دددول اسددتفاد ،مددىکنددیم .بایددد حدددیث را در ،دددول ددرار داد و

ا،زای مشخص شد ،آن را در ردی های مخصوب ،ای داد و سپ

با تحلیل و تعم در هدر

عبددارت ،مبنددای پایدده و یددرین آن را بدده دسددت آورد .در ایددن ا دددا  ،دددرت تحلیددل محقد بسددیار
اهمیت دارد، .دول حدیث باال به این شکل است:
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جدول شماره 2

َ ع
َ
َ ع
یح َک َف تهددا ،فد ذا َسد َدک َنت َ
اعتد َدد َلت ،و کد َ
کم َثددل َ
دذلک المد ع
َم َثد عدل المددؤمن َ
دث َأتتهددا الد ّدر ع
دؤمن عیکف د
خامددة الد ّدزرع؛ مددن حید
حدیث
عتد َل ٌةّ ،
کاألر َزة َص ّم عاء عم َ
اهّلل هذا َ
حتى َیقص َمها ع
بالبوء .و َم َث عل الفا،ر ُ
َ
شاء
ََ َ
َ
ّ
کم َثددل َ
اهّلل هذا َ
حتى َیقص َمها ع
َم َثد عدل المددؤمن َ
و َم َث عل الفا،ر ُ
شاء
کاألر َزة
اعتدلت و
خامددة ف ذا َسک َنت
ع
َ ّ ع ع َ ٌَ
ع ع َ
َ
ع َ
َ
کف َ
عتدلة
صماء م
بالبوء
کذلک المؤمن ی
اجزای حدیث الد د ّدزرع؛ مد ددن َحید ددث أتتهد ددا
ّ ع ََ
یح کف تها،
الر
مبنا و واقعیت
پایه

انعطاف در بال

سالمت روحی و روانی

شکست روحی و روانی

عدم انعطاف

و امددا ایددن ا دددا در حدددیث امددا سددجاد ۷بدده ،هددت سدداختاری کدده دارد ،کمددى پیچیددد،تددر
است، .دول مخصوب این حدیث به رار یر است:
جدول شماره 3

حدیث
اجزای

حدیث
مبنا و

َ َّ
َ َ َ َ َ َ َ َّ
ع ّع َ َ َ َ َ
َ
َ
َّ َ ً َ َ َ َ َّ
ع
دت أن عده ال ینف ععدک؛ ف ندک ال تددری َمتدى
زهد ّن فى صدا ة أح ادد و هن ظنن
نت أن عه ال یضر  ،و ال ت
ال تعادین أحدا و هن ظن
َ
َ ع ع َ
َ
َ
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
ر،و
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،

همددان گوندده کدده پددیشتددر گذشددت ،ایددن حدددیث دو موضددوع و مسد له متفدداوت دارد :عددداوت و

صدا ت .از سوی دیگر ،هر کدا از این دو ،دو گونه ار یدابى دارندد؛چون ار یدابى مو عیدت ،یدک

وا عیت انسانى است ،باید اینها را با هم ،مع کرد و الیه یرین هر دو را به دست آورد .معلدو

شددد کدده انسددان یددک سددمت ار یددابى و سددنجش دارد کدده بدده دو شددکل حددالگددرا و آینددد،گددرا عمددل
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

 .۱ویژگى تقابل با دیگرآنکه امری خلقى و رفتاری است و در دو حالت گدرایش و گریدز تجلدى

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 بدا دیگدرآنکده امدری خلقدى و رفتداری اسدت و در دو حالدت گرایش(رزبدت) 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 ،داگانده ،نوبدت بده بررسدى رابطده و مناسدبات

میددان آنهددا مددىرسددد .یددافتن نددوع رابطدده میددان وا عیددتهددا ،مددا را بدده ددانون پایدده حدددیث رهنمددون
مددىسددازد .در مثددال فرضددى «هددوا گددر شددد ،اسددت »...سدده وا عیددت و،ددود داشددت :فصددل گددر ،
بیماری گرمازدگى و مایعات مانع .اما این پایان را  ،نیست؛ بررسى نوع رابطه و مناسدبات میدان

این سه وا عیدت ،گدا مهدم بعددی اسدت .در ایدن مثدال ،از سدویى گرمدای هدوا بدر بددن انسدان اثدر

منفى مىگذارد و از سوی دیگر ،مایعات مانعى برای اثر منفى گرما بر بدن اسدت .بدر اسداس ایدن

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

از دسدتیدابى بده

ویژگىها و وا عیدتهدا بده صدورت تفکیدک شدد ،،بایدد مناسدبات و روابدط آنهدا را بدا اسدتفاد ،از

حدیث به دست آورد.

در حدددیث خامددة الددزرع ،دو وا عیددت و،ددود داشددت :سددومت روحددى و ورانددى در بوهددا و ویژگددى

انعطاف پذیری .از حدیث یاد شد ،چنین به دست مىآید که سدومت روان انسدان در هنگدا بوهدا
وابسته بده ویژگدى انعطداف و عدد انعطداف انسدان اسدت؛ یعندى انسدان بده گوندهای طراحدى شدد ،کده

و تى در مو عیت بو رار مىگیدرد ،سدومت روان او تحدت تد ثیر چگدونگى وا کدنش او بده بدو از ،هدت
انعطدداف و سددختى در موا،هدده اسددت .ا گددر موا،هدده نددر و منعط د

آسددیب نمددىبینددد و ا گددر موا،هدده سددخت و نددامنعط

داشددته باشددد ،روان و رو او نیددز

داشددته باشددد ،روان او آسددیب دیددد ،و سددومت

خود را از دست مىدهد .این انون پایه ایدن حددیث اسدت کده مدىتواندد ایدد،ای بدرای نظر یدهپدردازی
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 د د ددومت روان انس د د ددان در بوه د د ددا انعطدداف در بویددا مو،ددب سددومت رو مثل المؤمن کمثدل خامدة الدزرع؛ مدن حیدث
َََ
َ
ََ
َ
اعتددلت،
أتتها ّالر عیح کف تهدا ،فد ذا َسدک َنت
تحت ت ثیر چگونگى وا کدنش او بده و روان
َ ع
ََ ع
ع
َ
ع
َ
بدو از ،هدت انعطداف و سدختى در عد انعطاف در بویدا مو،دب آسدیب و وکد ددذلک المد ددؤمن یکفدد د بد ددالبوء .و مثد ددل
عتد َلد د ٌدةّ ،
داألر َزة َصد د ّدم عاء عم َ
الفد ددا،ر کد د ُ
حتد ددى
شکست روحى و روانى
موا،هه است
اهّلل هذا َ
َیقص َمها ع
شاء

اکنون با این یافته ،مىتوان فرایند صدور حدیث را  -که پیشتر در مبنای نظری بیدان کدردیم

 -در این حدیث بازخوانى کرد .و تى معصدو  ۷بدا مسد له سدومت و شکسدت در بوهدا موا،ده

مىشود ،به انون پایه مربوطه مرا،عه مىکند و درمى یابد که سومت و شکست مت ثر از ویژگدى

انعطاف و عد انعطداف (دسدتکدم در برخدى افدراد) اسدت .از ایدن رو ،مخاطدب یدا مخاطبدان را

نسبت به ترزیب بده انعطداف و گریدز از عدد انعطداف ا ددا مدىکندد .در ایدن حددیث حضدرت
1

برای بیان مقصود خود ،از الب تمثیدل اسدتفاد ،کدرد ،و راهنمدایى خدود را بدا مثدال خوشده ندر و

درخت سخت مىآمیزد.

و امدا در حددیث امدا سدجاد ۷دو موضدوع متفدداوت و،دود داشدت :عدداوت و صددا ت .هددر

کدا از این دو را ،داگانه بررسى خواهیم کرد:

 -در مس له عداوت ،دو وا عیت داشتیم :یکى ویژگى تقابدلگدری کده بده دو شدکل گدرایش بده

تقابل و گریز از آن تجلى مىکند و دیگری ،یانسنجى تقابل کده در دو مددل معطدوف بده حدال و

معطوف به آیندد ،صدورت مدىگیدرد .روابدط میدان ایدن وا عیدتهدا بددین شدکل اسدت کده ویژگدى

تقابددلگددری ،وابسددته بدده یددانسددنجى فددرد اسددت .معنددای ایددن حددرف آن اسددت کدده گددرایش بدده
تقابلگری و تى اتفاس مدىافتدد کده فدرد معطدوف بده حدال یدانسدنجى کندد و احسداس ایمندى از
یان پیدا کند؛ اما اگر معطدوف بده آیندد ،یدان سدنجى کندد ،احتمدال یدان آیندد ،مطدر شدد ،و

وی را از تقابدلگدری بداز مدىدارد .پد

مددل ار یدابى یدان ،نقدش مهمدى در چگدونگى تقابدلگددری

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 تقربگدری کده بده دو شدکل گدرایش

 .1نکته بسیار مهم ایدنکده هرآنچده بیدان شدد ،در بدار ،حددیثى اسدت کده در شدرایط خداب و بدرای مخاطدب خداب بیدان شدد ،اسدت .ایدن
بدان معناست که ممکن اسدت در موضدوع سدومت و شکسدت در بوهدا ،در مدو عیتى دیگدر و بدرای مخاطبدانى دیگدر ،بده گونده دیگدری

سخن گفته شود که نشان از انونى دیگر برای آن گدرو ،بدا ویدژ ،خداب خودشدان باشدد .مدا اینجدا درصددد تبیدین روش هسدتیم ،نده نظریده
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پردازی کون .در نظریهپردازی کون ،باید همه متون مربوط بده موضدوع ،مدعآوری شدود کده خدانواد ،حددیث نامیدد ،مدىشدود ،و سدپ

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 میدان ایدن وا عیدتهدا نیدز بددین شدکل اسدت کده

ویژگى تقدربگدری ،وابسدته بده منفعدتسدنجى فدرد اسدت؛ بددین معندا کده گدرایش بده تقدربگدری

و تى اتفاس مىافتد که فرد معطوف به حال ،منفعدتسدنجى کندد و بداور بده عدد منفعدت پیددا

کندد .امدا ا گددر معطدوف بدده آیندد ،منفعددتسدنجى کنددد ،احتمدال سددود آیندد ،وی را بدده تقدربگددری

وامىدارد .پ

نسل دوم حدیثپژوهى؛ معنا ،مبنا و روش

به تقابل و گریز از آن تجلى مىکند و دیگری ،منفعدتسدنجى تق ّدرب کده بده دو مددل معطدوف بده

مدل ار یابى منفعت ،نقش مهمى در چگونگى تقابلگری انسدان دارد .ایدن نیدز

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

ایددن بیددانى بددود بددر اسدداس آنچدده در مرحلدده سددو انجددا شددد .امددا بدده نظددر مددىرسددد شدداید بتددوان

ار یابى سود و یان را در هدم ادزدا و موضدوع صددا ت و عدداوت را نیدز بدا هدم بده عندوان دو روی

یک سکه دید ،نه دو موضوع ،داگانه .بر اساس این تجمیع ،از یک سو نظا سنجش و داوری

سددود و یددان ددرار دارد کدده در دو مدددل حددالگددرا یددا آینددد،گددرا عمددل مددىکنددد و از سددوی دیگددر ویژگددى
عداوت و صدا ت و،ود دارد که در دو گونه رفتار گرایش و گریز تجلى مىکند .آنچه مهم است،

اینکه گرایش و گریز در موضوع صدا ت/عداوت ،تحت تد ثیر مددل ار یدابى انسدان اسدت .ا گدر

فرد از مدل حالگرا در ار یابى سود و یان استفاد ،کند ،گدرایش بده دشدمنى و گریدز از صددا ت و
دوسددتى بددا دیگددران پیدددا خواهددد کددرد .و بددالعک

ا گددر مدددل آینددد،گددرا را بدده کددار گیددرد ،از دشددمنى

گریزان و به صدا ت و دوستى با دیگران تمایل پیدا مىکند .با این یافته ،مىتوان الیههای سده

گانه را به شکل یر تصویر کرد:

جدول شماره ۶
الیه اول :حقیقت پایه

الیه میانی :حالت مثبت و منفی

گد د د ددرایش و گرید د د ددز در موضد د د ددوع

منفى :مدل حالگرای ار یابى سود و

صدا ت /عداوت ،تحت تد ثیر

ی ددان ،عام ددل گ ددرایش ب دده عدددداوت و

مدل ار یابى سود و یان است

گریز از صدا ت است
مثبت :مدل آیند،گرای ار یابى سدود
و یددان ،عامددل گددرایش بدده صدددا ت و

الیه نمایان :متن حدیث
َ
کم َث ددل َ
َم َث د عدل الم ددؤمن َ
خام ددة ال د ّدزرع؛ م ددن
َ
ّ ع ََ
ع َ
یح کف تهدا ،فد ذا َسدک َنت
َحیث أتتها الر
َ ع
َ
اعتدد د َدد َلت ،و کدد د َ
دذلک المدد د ع
دؤمن عیکفد د د
دالبوء .و َم َث د عدل الف ددا،ر ک د ُ
بد َ
داألر َزة َص د ّدم 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 آمدد و بدر اسداس آن مدىتدوان

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

خوشبختانه از موضوعاتى که به تازگى بیشتر مورد تو،ه رار گرفتده ،روششناسدى تحقیقدات

اسومى در علو انسانى است .در این زمینه از چیزی به عنوان «روش ا،تهادی» یداد مدىشدود و
آنچه در بیش از همه مورد تو،ه رار مىگیرد ،دانش اص لدفقه است .این رویکدرد معتقدد اسدت

با کاربست واعد اص لدفقه ،مىتوان به اسدتخراج گدزار،هدای علمدى از حددیث ا ددا نمدود .امدا

پرسش این است که آیا اصول فقه ظرفیت دارد معارف علمى احادیث را استخراج کند؟

وا عیت این است که «اصول فهم» ،در هر دانشى ،متناسدب بدا مقتضدیات آن داندش شدکل

مدىگیددرد و در ایددن رهگددذر ممکددن اسددت اصددول فهدم در دانددشهددای مختلد  ،در برخددى مددوارد بددا
یکدددیگر مشددتر و در برخددى مددوارد ،متفدداوت باشددند .هدددف اصددلى فقدده ایددن اسددت کدده تکلید

عمل مکلفین را مشخص سازد و لذا با احکا پنحگانه سر و کار دارد و اصول فقه دانشى اسدت
ً
که واعد استنباط این احکا شرعى را مشخص مىسازد و در این لمرو ،انصافا کارآمد بدود ،و

یکددى از پیشددرفتهتددرین اصددول فهددم اسددت .امددا دانددشهددایى ماننددد روانشناسددى ،علددو تربیتددى،

،امعهشناسى ،مدیریت ،ا تصاد و مانندد آن ،بدا تبیدینهدای علمدى در لمدرو داندش خدود سدر و
کددار دارنددد ،ندده ایددنکدده حکددم موضددوعات را مشددخص سددازد! پ د

تولی دد علددم در علددو انسددانى و

نظر یددهپددرداز ی بددر اسدداس منددابع اسددومى ،بددا رویکددرد فقهددى بدده دسددت نمددىآیددد و بایددد طرحددى نددو

درانددداخت .از آنچدده گذشددت ،بدده دسددت مددىآیددد کدده بدده دسددت آوردن سددطح عمی د تددر معددارف
حدیثى ،نیازمند «فهم پیشرفته» است که از آن به عندوان نسدل دو فقده الحددیث یدا مطالعدات

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

۷

است؛ اما به تناسب رویکرد محق  ،روش آن متفاوت خواهد داشت .یدک رویکدرد ایدن اسدت
1

که معصو « ۷چه گفت؟» .برای این رویکرد ،فقه الحدیث سنتى  -که بسیار د ی و کارآمدد

است  -کافى است .اما اگر رویکدرد محقد ایدن باشدد کده «چدرا چندین گفدت؟» و سدخن او «چده

مبنددای نظددری دارد؟» ،ضددیه فددرس خواهددد کددرد .ایددن رویکددرد پژوهشددى ،افددزون بددر فقدده الحدددیث
سنتى ،نیازمند فقه الحددیثى پیشدرفته و مددرن اسدت کده بتواندد بده الیدههدای عمید و ناپیددای
حدیث نفوذ کرد ،و مبنای سخن را استخراج کند .این را نسدل دو فقده الحددیث یدا مطالعدات
حدددیثى نامیدددیم .در ایددن نسددل ،هدددف اساسددى «کش د

حقددای پایدده» احادیددث و راهبددرد آن،

تحلیل حدیث بدا روش «پدژوهش معکدوس» اسدت .محقد بدا کاربسدت روشهدا و تکنیدکهدای
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 .1روشدفهمد

یث ،ب .7

است .سپ

مؤلفهها یا متایرهای حددیث را بده دسدت مدىآورد .در گدا سدو  ،از ظداهر عبدارت

عبور کرد ،و «وا عیت پایه» هر مؤلفه را بده دسدت مدىآورد .در آخدرین گدا  ،روابدط بدین مؤلفدههدا و

متایرها مورد بررسى رار گرفته و «حقیقت پایه» کل حددیث کشد

مدىشدود .یافتده ایدن مددل از

فقه الحدیث ،تولید اید ،برای نظریهپرداز ی است .نظریهپرداز ی مىتواندد در هدر دو لمدرو علدو

نسل دوم حدیثپژوهى؛ معنا ،مبنا و روش

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

نقلى و علو تجربى باشد که هر کدا ساز و کار و ا تضائات خود را دارد.
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