دوفصلنامه علمیـ پژوهشی حدیثپژوهی
سال نهم ،شمارۀ هجدهم ،پاییز و زمستان 139۶
صفحه 1۶۵ـ1۸۸

*

محمدرضا ضمیری

چکیده:
احادیث گنجینۀ بسیار ارزشمندی از معارف دینی بهشمار میآیندد ایدم معدارف مدیتواندد در ممدۀ
عرصهمای زندگی بشر ،گرمگشا باشند .احادیث اجتماعی بخش سدیعی از ایدم احادیدث مبسدو
میشوند که به رابطۀ انسانما با یکدیگر ناظر میباشند از سوی دیگر ایم احادیث در قالب اخباری
انشایی با مباحث جامعهشناسی بهعنوان یک علم شاخص در علوم انسانی ارتباط پیدا میکند .سداا
اساسی در ایم مقاله آن اسد
جامعهشناختی برداش

کده بدا رده ر

مدایی مدیتدوان از احادیدث اجتمداعی ،مبتدوایی

نمود؟ ایم پژ مش که بهنوعی میانرشتهای تلقی میشود با ر

تبلیلی توصیفی ،تال

کرده انواع ر

اجتهدادی

مای مناسدب معهدود جامعدهشناسدی را در برداشد

از

احادیث اجتماعی به یاری بطلبد.
نتایجی که از ایم پژ مش بهدس
ر

تجربی ،ر

قوانیم اجتماعی ،ر

کارکردی ،ر

کشدف

استنطاقی ،ر
نظام ارگی ،ر

میتوان از احادیث اجتماعی ،برداش
کلیدواژهها :ر

آمده ،عبارت اس

از تعریف جامع از احادیث اجتماعی ،اینکده بدا
تبلیل مبتوا ،ر

حکیمی د اجتهادی ،ر

شهید صدر ،ر

آیندهپژ می ر

جامعهشناختی داش .

شناسی ،احادیث اجتماعی ،حدیث ،اجتماع ،ر

* دانشیار دانشگاه پیام نورzamiri.mr@gmail.com /

.

اندیشهشناسدی

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 17:29 +0430 on Monday September 16th 2019

روششناسی احادیث اجتماعی

1۶۶

د فصلنامه حدیثپژ می ،سا نهم ،شماره مجدمم ،پاییز زمستان 139۶

ارتباط با خویشتن ،ارتباط بها دیگهران و ارتبهاط بها طبی هت و م هی زیسهت تسسهی
میشوند .ارتباط انسان با دیگران همان ارتباطات اجتماعی است و احادیث ناظر به این
نوع رابطه را احادیث اجتمهاعی مهیگوینهد .دو گونهه برداشهت از احادیهث اجتمهاعی
می توان انجام داد :یکهی برداشهت مرسهوم و م مهون ماننهد اداش ا شهره و م هاهیمی
همچون تواضع ،خوشاخالقی ،رعایت عدا ت ،رعایت انصاف و ...ایهن برداشهت کهه
عمدتاً به گرایش اخالقی مربوط میشود ،از گذشتۀ دور توس م دثان بزرگوار اسهالم
انجام شده است .گونۀ دوم این است که بتوان با روشهای موجود در جام هشناسی ،از
احادیث اجتماعی گزارههایی را برداشت کرد که ه برای کارشناسهان عوهوم اجتمهاعی
م ید واقع گردد و ه گامی برای اسالمیسهازی عوهوم اجتمهاعی باشهد .پهیش از وارد
شدن در اصل ب ث الزم است م اهی اساسی ب ث مورد کاوش و بازبینی قرار گیرد.
 .۱مفهومشناسی
پیش از ورود در ب ث ،میبایست م اهی اساسی را مورد بررسی قرار دهی .
 .1.1حدیث

حدیث در غت بهم نای نو ،تازه ،سخن گ تن ،سخنرانی کردن و حکایت کردن ،واق هه
و حادثهههههمییومی۴۱۴۱ ،ق ،ج ،2ص /2۱2طری ههههی۴731 ،ش ،ج ،۴ص )۴91و در
اصطالح حدیث به متونی گ ته میشود که ناظر به سخن ،ی ل یا تسریهر م صهومین
باشد.مبهائی۴791 ،ش ،ص۱؛ مامسانی۴711 ،ش ،ج ،۴ص)13
ا بته شی ه با اهل سنت براساس مبانی کالمی در م نای اصطالحی حدیث اخهتالف
دارند .انان دایرۀ حدیث را توس ه داده و شامل کومهات صه ابه و تهاب ین دانسهتهانهد
مسیوطی۴۱23 ،ق ،ص )۱۴و گاهی بهد یل جداسازی کومهات پیهامبر از صه ابه و
تاب ین ،به کومات ایشان اثر میگویند.مسب انی۴712 ،ش ،ص )۴9بههرحان مسصود مها
از حدیث طبق مبنای کالمی شی ه ،همان کومات ناظر بهه گ تهار و ای هان و تسریرههای
م صومین است.
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واژگان گوناگونی برای بیان حدیث اصطالحی بهکهار مهیرود از قبیهل خبهر ،سهنت،

ا ت دیث قاسمی ،مسباس ا هدایة مامسانی ،درایة ا دیث سب انی و درایة ا هدیث شههید
ثانی رجوع شود .برخهی سهند را خبهر دادن از طریهق مهتن ت ریه کهردهاند.مسهیوطی،
۴۱23ق ،ج ،2ص )22حدیث هنگامی اعتبار و حجیت مییابد که تمام راویان از شرایطی
مانند وثاقت و ضاب بودن برخوردار باشند تا دریایتکنندگان حدیث اطمینان پیهدا کننهد
حدیث در طی قرنها بهصورت دقیق و بدون ت ری ی و با کمان امانهت بهه دسهت انهان
رسههیده اسههت؛ امهها م تههوا و مههتن عبههارت اسههت از ا ههاا حههدیث کههه م نهها را ایههاده
میکنند.مهمان) برای شناخت متن حدیث که بهصورت ا اا عربی بیان شهده ،شهناخت
ینون ادبیات عرش اع از صرف و ن و و م انی و بیان و بدیع ضروری است و از سهوی
دیگر ،شناخت مباحث ا اا اصون یسه مانند حجیت ظواهر ،اوامر و نواهی عام و خهاص
و مطوق و مسید و مجمل و مبیّن نیز ضروری اسهت .ازایهنرو بهرای اسهت اده از حهدیث
اگاهی از سند حدیث و دال ت و متن ان الزم است تا نسبت دادن مطا ب حدیث به منبع

صادرکنندۀ حدیث که همان پیامبر و امامان م صوم باشند ،ص یح و دقیهق باشهد.
ا بته روشن است که برای شناخت مباحث سندشناسهی ،عوه رجهان و بهرای اگهاهی از
مباحث م توای حدیثی عو درایة ا دیث پایهگذاری شده است.
 .۲.۱اجتماع
اجتماع از مادۀ جَمْع است و بهم نای گرد اوردن است و در عُرف بهم نای گروههی از

انسانهاست که در جایی زندگی میکنند و دارای یه مهذهب یها دیهن واحدنهد؛ یها
گروهی که دارای شغل واحدی دارند یا انسانهایی که روی زمهین زنهدگی مهیکننهد.
ممصباح یزدی۴739 ،ش ،ص)2۴
کنت میگوید جام ه از تمام ایراد زنده و مردگانی که با تأثیر خود در ذهن ایندگان
به حیات خویش ادامه میدهند ،تشکیل شده است.موثوقی۴733 ،ش ،ص)11
دورکی جام ه را موجود زنده و دارای حیات خاص و وجدانی ویژه مهیدانهد کهه
ایراد را به یکدیگر پیوند میدهد.مابوا سن تنهایی۴73۱ ،ش ،ص)۴72

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 17:29 +0430 on Monday September 16th 2019

روایت ،اثر .این اصطالحات ت اوتهایی با یکدیگر دارنهد کهه م هل ب هث مها در ایهن
پژوهش قرار نمیگیرند ،برای اطالع از انها به کتاش داریة ا دیث شهانهچهی و قواعهد
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شهید مطهری م تسد است جام ه از مجموعهای از ایراد انسهانی کهه بها ناامهات و

گروهی از انسان ها هستند که دارای ی وجه مشترک یها ههدف مشهترک یها کهارکرد
مشترک باشند و میان انها تسسی کار وجود دارد و قوانینی انها را بها یکهدیگر پیونهد
داده است.
ب ثی اساسی که در این زمینه وجود دارد ،حسیست جام ه و اجتماع است ،ایا غیر از
ایراد و رواب میان انها ،موجود مستسوی به نام اجتماع و جام ه وجود دارد؟ یا جام هه
همان ایراد است و وجود مستسوی از ایراد ندارد؟ روشن است که م ل ب هث اصها ت
بهم نای یوس ی است و نه اصا ت بهم نای حسوقی و اجتماعی .بهدین م نها کهه ایها در
کنار وجود عینی یرد ،اجتماع و جام ه ه وجود عینی و خارجی و اثار مستسل دارنهد؟
این ب ثی است که از گذشتههای دور وجود دارد .در میان مسهومین ،عبهدا رحمن بهان
خودون تونسی ،خواجه نصیرا دین طوسی و عالمه طباطبایی و شهید مطهری به وجود
مستسل از یرد رأی دادهاند و شهید صدر و استاد مصباح م تسد به اصها ت یوسه ی یهرد
هستند و در غرش ،پرودون و منتسهکیو و دورکهی بهه اصها ت جام هه و دانشهمندانی
همچون ا کسی دوتوکوبل و جان استوارت میل و سارتر به اصا ت یرد اعتساد داشهتند.
ا بته اگزیستانیا یستها و نومینا یستها و یبرا یستها به یردگرایی باور دارند.
بههرحان دو مبنای اساسی در اصا ت یرد یها اصها ت یوسه ی جام هه وجهود دارد،
بدین م نا که ایا یس یرد وجود عینی دارد و یا عالوهبر یرد ،اجتماع ه وجهود عینهی
با اثار مستسل دارد؟
در ب ث ما درصورتیکه مناور از اجتماع ،وجهود عینهی ایهراد باشهد ،نتیجهه ایهن
میشود احادیث و روایاتی که ناظر به رواب ایرادنهد ،چهه روش و شهیوهای دارنهد؟ و
درصورتیکه اجتماع وجود مستسل از ایراد داشته باشد ،احادیث و روایاتی که نهاظر بهه
وجود مستسل از ایراد هستند ،چه روش و منهجی دارند؟
 .۳.۱روش
روش و منهج و شیوه به ی

م نا هستند .در م نای روش امهده اسهت :طهرز ،طریسهه،
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سنن و اداش و قوانین خاصی به یکهدیگر پیونهد خهوردهانهد و دسهتهجم هی زنهدگی
میکنند ،تشکیل میشود.ممطهری۴71۱ ،ش ،ص )۴۴درمجموع بهنار میرسد اجتمهاع
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قاعده و قانون ،راه ،هنجار ،شیوه ،اسووش ،نسق ،منهوان ،سهب  ،طریهق ،گونهه ،سهنت،

در اصطالح ،روش هرگونه ابزار مناسب برای رسیدن به مسصود است .روش ممکن
است به مجموعه طرقی که انسان را به کش مجهوالت هدایت میکند ،اطالق شود؛ یا
مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش بهکار میرونهد و نیهز مجموعهه ابهزار و
ینونی که ادمی را از مجهوالت به م وومهات راهبهری مهیکنند.مسهاروخانی۴731 ،ش،
ج ،۴ص)2۱
روش بررسی یرایندی عسالنی است که باید برای دستیابی به دانش دنبان کرد.مبیرو،
۴722ش ،ص)227
مسصود از روششناسی ،ت ویل و بررسی کارامد یا ناکارامدی روشی برای شناخت
موضوع م ینی است؛ وقتی گ ته میشود روششناسی جام ههشناسهی ،مناهور بررسهی
روشهایی است که در جام هشناسی بهکار گریته میشود تا دادهها و اطالعات مربهوط
به شناخت جام ه استخراج و ت ویهل گهردد .ییویسهن شها ه در ت ریه

روششناسهی

میگوید« :یوس ۀ عومی را منطق عموی یا متدو وژیمشناخت روش) نیز میتوان نامیهد.
این یوس ه قسمت مه منطق است که خود مطا هۀ حسیسهت و عوه قهوانین اسهتدالن
است .متدو وژی ی نی مطا ۀ ن سانیات عا با روش ص یح .متدو وژی عومهی اسهت
دستوری زیرا برای یکر ،قواعدی مسرر میدارد و ت یین میکند که انسهان چگونهه بایهد
حسایق را در عووم جستوجو کند.مشا ه۴711 ،ش ،ص)22
روشهایی که در عووم مختو بهکار میرود ،به حیثیهت و جههتههای گونهاگون
تسسی بندی میشوند؛ به اعتبار م ریت ،مهیتهوان روش را پهنج دسهتۀ روش تهاریخی،
روش نسوی ،روش یوس ی ،روش شهودی و روش تجربهی تسسهی کهرد و گهاهی نیهز
بهاعتبار ینون گرداوری اطالعات به چههار نهوع روش عمهده تسسهی مهیشهود .روش
مشاهده ،روش پرسشنامه ،روش مصاحبه و روش کتابخانهای و گاهی نیز نار به سطح
ت ویل توصی ی و ت ویوی تسسی میشود .و گاهی هه بهه روش کمهی و روش کی هی
طبسهبندی میشود.
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نم  ،رسه و ایهین ،نهج.مدهخهدا۴733 ،ش ،ج ،9ص۴7331؛ م هین۴72۱ ،ش ،ج،2
ص)۴923
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در پههژوهش حاضههر ،مسصههود مهها از روششناسههی احادیههث اجتمههاعی ،مجموعههه

م ین میشود.
 .۴.۱احادیث اجتماعی

همانطور که گ تی حدیث عبارت است از قون و ی ل و تسریر م صوم و از سوی
دیگر انسان دارای چهار رابطۀ عمده است :رابطه با خود ،رابطه بها خداونهد ،رابطهه بها
طبی ت و رابطه با دیگران و جام ه .بر این اساس مراد از احادیث اجتماعی ،قون و ی ل
و تسریر م صوم که ناظر به رواب میان انسانها با دیگران باشد .این رواب بهه دو قسه
کوی تسسی میشود:
رواب انسانها با یکدیگر در سطح خُهرد و روابه میهان یهردی و دیگهری روابه
انسانها با همدیگر در سطح کالن .به دیگر سخن ،گاهی رابطهۀ انسهان بها انسهانههای
دیگر است و گاهی رابطۀ انسان با گروهها و نهادها و سازمانهای اجتماعی.
و احادیثی که ناظر به رواب اجتماعی است به دو دستۀ کوی تسسهی مهیشهود :گهاهی
احادیث توصی ی است که بیانگر رابطۀ حسیسی و خارجی انسان با دیگران است و ایهن
دسته ناظر به هستها و نیستهای اجتماعی است:
 .۴قان رسون اهلل :ال تختو وا یانّ من کان قهبوک اختو هوا یهوکهوا.ممتسی هنهدی،
۴۱1۴ق ،ح)19۱
 .2قان عوی :من دخل مداخل ا سوء اته ّ.ممجوسی۴۱17 ،ق ،ج ،31ص)9۴
 .7قان عوی :ب سن ا شرة تدوم ا مودة.متمیمی امدی ،۴711 ،ح)۱211
 .۱قان عوی :االنصهاف یریهع ا خهالف و یوجهب االئتالف.مدرایتهی۴722 ،ش،
ص ،79۱ح)9۴۴2
و گاهی ه احادیث هنجاری و دستوری است که در قا ب امر و نهی و یرمان ارائه
میشود و این قس ناظر به بایدها و نبایدهای اجتماعی است و بهعبارت دیگهر ،دسهتۀ
اون ناظر به جام هشناسی است و دستۀ دوم ناظر به جام هسازی ،ی نی جام ۀ مطوهوش
و ایدئان:
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یرایندهایی است که م سق اجتماعی را قادر میسازد تا بتواند از احادیث اجتمهاعی بهه
طرز ص ی ی است اده کند .این یرایندها در ادامه ب ث بههصهورت دقیسهی مشهخ و
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 .۴قان رسون اهلل :جا سو ا کُبهراء وسهائووا ا ومهاء وخها طوا ا کماء.ممجیهدی

ص)۱13
 .7قان رسون اهلل :صل من قط

واحسن ا ی من اساء ا یه

وقهل ا هق و هو

عوی ن س .مهمان ،ص)۴1۴
 .۱قان عوی :من امر با م روف شد ظهور ا مؤمنین.مدرایتی۴722 ،ش ،ص،772
ح)32۱7
 .1قان عوی :من نههی عهن ا منکهر ارغه اُنهوف ا اسهسین.مهمان ،ص ،772ح
)32۱۱
یاداوری این نکته ضهروری اسهت کهه در میهان احادیهث ،بهه پهارهای از احادیهث
اجتماعی برمیخوری که حاوی تسیهاند؛ ی نی گاهی اوضاع اجتماعی بر شهی یان چنهان
سخت و دشوار میشد که برای ح ظ جان و ابرو ،تسیه اجتناشناپذیر مهیشهد .روشهن
است اینگونه احادیث بهصورت م توایی نمیتواند بیهانگر وضه یت اجتمهاعی ثابهت
باشد؛ هرچند میتوان در سایر شرای مشابه از ان بهرۀ اجتماعی گریت.
از سوی دیگر برخی روایات ،بهصورت قضایای خارجیههانهد؛ بهدین صهورت کهه
مخاطبان عمومی نداشته ،و ناظر به مخاطبان خاص و ویژه است.
و گاه نیز برخی احادیث اجتماعی ناظر به احکام حکومتی هستند که ویژۀ زمهان یها
مکان خاصی است؛ زیرا پیامبر و امام عهالوهبهر تبیهین م هارف دینهی ،منصهب
حکومت بر مردم داشتند؛ مانند حک حکومتی امیرمؤمنان در وجوش پرداخت زکات از
اسبان یا حرمت گوشت االغ در جریان جنگ خیبر .باید توجهه داشهت کهه ایهنگونهه
احادیث مخت

ّ به مسطع زمانی یا مکانی خاصی هستند و نمیتوان انها را ت مهی داد

و درنهایت میتوان از انها در جام هشناسی تاریخی بهره برد.
 .۱ .۴.۱انواع روشهای احادیث اجتماعی

سؤان اصوی این پژوهش ان بود که با چه روشهایی میتوان از احادیهث اجتمهاعی در
مباحث عووم اجتماعی بهره گریت؟
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برای پاسخ به این سؤان مسدماتی را در م هومشناسی ارائه دادیه  ،هه اکنهون نوبهت ان
رسیده که این روشها را مورد تجزیه و ت ویل قرار دهی :
روش تجربی ،روش شناختهشدهای در عووم طبی ی و انسانی است که کهاربرد وسهی ی
دارد .در ابتدا سؤان مطرح میگهردد و سه ف یرضهیهای براسهاس اطالعهات مشهابه و
حدسهای عومی بهعنوان ی پاسخ موقت در نار گریتهه مهیشهود و انگهاه ناریهات
موجود مطا ه میشود و پف از انها روش جمعاوری اطالعات مشهخ شهده و در
گام ب دی به گرداوری دادهها و اطالعات اقدام مهیشهود .سه ف نوبهت بهه تجزیهه و
ت ویل کمی و کی ی اطالعات و استخراج نتایج میرسد .در این مرحوه ،یرضهیه مهورد
ازمایش قرار میگیرد و قبون یا ردّ یا تکمیل مهیگهردد .دیمهون کیهوی مراحهل روش
عومی تجربی را شامل ه ت مرحوۀ زیر دانسته است:
پرسش اغازی ،مطا ات اکتشایی ،طرح ناری مسئوۀ ت سیق ،ساختن مدن ت ویوهی،
مشاهده ،ت ویل اطالعات و نتیجهگیری.مکیوی۴731 ،ش ،ص)۴2
در این روش ،سؤا ی از جام ه بر طبق نیازهای ان مطرح میشهود؛ و هی یرضهیه و
پاسخ احتما ی ان از احادیث اجتماعی استخراج مهیگهردد؛ همهانطورکهه طبهق روش
پوزیتویستی می توان یرضیه را از حفّ و تجربه اخذ کرد .اما ایهن یرضهیۀ برخاسهته از
احادیث اجتماعی درصورتی که از نار سندی و دال هی درسهت باشهد ،بهرای مؤمنهان
مطوب اثبات شده اسهت ،و هی تثبیهت ان گهزاره از ناهر عوهوم اجتمهاعی تجربههگهرا
تجربه گذاشته شود تا نتیجۀ ان نههتنهها بهرای مؤمنهان بوکهه بهرای
میبایست به م
هرکف با هر دین و گرایشی ،پذیریته باشد.
روشن است که در این روش ،همۀ متدو وژی تجربی و بههکهارگیری تکنیه ههای
ت سیق از مصاحبه و پرسشنامه مالحاه مهیگهردد و درنهایهت ممکهن اسهت یرضهیۀ
برگریته از احادیث تأیید گردد و گاهی ه ممکن است تأیید نشود که در این صهورت
باید مالحاه کرد که ایا روایت ض سندی دارد؟ در صورت ص ت و اعتبار سهندی
ممکن است در تطبیق حدیث اجتماعی بر مصهادیق ،موق یهتههایی داشهته باشهد کهه
میبایست بهعنوان قید در روایت مالحاه شود و به بیان دیگر حدیث اجتماعی نیازمند
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باشد.

 .۲ .۱ .۴.۱روش استنطاقی

یردی خواسته شود تا به اموری پاسخ دهد .امیرمؤمنان در خطبۀ  ۴11مییرماید« :ذ ه
ا سران یاستنطسوه و ن ینطق و کن اخبرک عنه االن انّ ییه عو ما یأتی وا هدیث عهن
ا ماضی ودواء دائک ونا ما بینک ».
از قران پف طوب کنید نطق و گ تار او را و حان انکه ابهداً گویهام ای) نخواههد شهد و کهن
خبر میده شما را به مضمون ان ،اگاه باشید بهدرستی در قران است عو انچهه کهه خواههد
امد و خبر از گذشتهمی نی متضمن عو او ین و اخرین است) و در ان است داروی امهرا و
دردهای شما و نا و انتاام ما بین شما.

از حدیث یوق است اده میشود که امام عوی ،مخاطبان خود را به پرسشهگری از
قران ترغیب میکند و م تسد است که میبایست سهؤان یهردی و اجتمهاعی خهود را از
خودتان ب رسید و قران با ا اا و زبان با شما سخن نمهیگویهد و م سّهرانی همچهون
حضرت امیر ،اخبار گذشته و حان و رواب اجتماعی حهاک میهان مهردم را بهازگو
میکنند.
در روش استنطاقی ،نخست سؤاالت و پرسشهای ت سیهق کهه نسطهۀ اغهازین ههر
پژوهشاند ،از عووم اجتماعی و جام ههشناسهی اسهتخراج و دسهتهبنهدی شهده اسهت.
سؤاالت را از متون احادیث اجتماعی استنطاق کرده و پاسخههای انهها را از احادیهث
اجتماعی جستوجو میکنی .
مثالً سؤان میکنی عوامل تغییر اجتماعی چیست؟ کارگزاران تغییر کداماند؟ بهدیهی
است که در این روش ،میبایست روشهای م مون در درایة ا دیث و یسه ا هدیث
اعمان گردد .نکتۀ مه انکه میبایست از گونه ت سیر به رأی پرهیز کرد و سه ی نمهود
نار عووم اجتماعی بر احادیث ت میل نشود .بنابراین باید پاسخ احادیث ،اسهتنباطشهده
و بدون ک وکاست در برابر پرسشهای عومی عووم اجتمهاعی و جام ههشناسهی قهرار
گیرد.
ابن عباس ان ا نبی صوی اهلل عویه و ا ه قان :صن ان من امتی اذا صهوی صهوح ا نهاس
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واذا ایسدوا یسد ا ناس ،ا سوطان وا وماء.مسیوطی۴۱1۴ ،ق ،ج ،2ص)3۴2

واالمراء و یا االمراء وا سهاء ه وارد شده است.
از این حدیث م ووم می شود کهه حاکمهان و دانشهمندان از مهه تهرین کهارگزاران
تغییرات اجتماعی توسی مهی شهوند کهه ریتهار و کهنش اجتمهاعی انهان در هنجارهها و
ناهنجاریها و اسیبهای اجتماعی تأثیر مستسی دارد.
 .۳ .۱ .۴.۱روش کارکردی

کارکردگرایی ناام اجتماعی را دارای ت ادن میداننهد و ناهام اجتمهاعی دارای اجزائهی
است که با یکدیگر ارتباط دارند و هری وظی ه و کارکردی بر عههده دارنهد .هنگهامی
که اجزا و عناصر ساخت کارکردی با یکدیگر هماهنگ باشند ،وحدت کارکردی ات هاق
میایتد و ناام اجتماعی سها و زنهده و پویها خواههد بهود و درصهورتیکهه عناصهر،
کارکردهای خود را بهخوبی انجام ندهند ،ناام اجتماعی دچار اختالن میشهود .اصهون
موضوعۀ کارکردگرایی عبارتاند از :اصل وحهدت کهارکردی ،کهارکردگرایی عمهومی،
اصل ضرورت کارکردی ،و کارکردهای پنهان و اشکار.متوسوی۴737 ،ش ،ص)22۴
در این روش ،ی ناام اجتماعی از روایات اجتماعی استخراج میشود که اجهزا و
عناصرش برای انسجام ،کارکردهایی را بر عهده دارند و عناصهر بهرای بهراورده شهدن
هدف نهایی ،با یکدیگر تراب و همکاری دارند؛ مانند ناام اجتمهاعی دینهی کهه بهرای
رسیدن به قرش ا هی بهعنوان ی هدف نهایی تنای شده است و عناصر ان از یرهنگ،
خانواده ،سیاست ،اقتصاد ،و اموزشوپرورش با یکدیگر ارتباط دارند و هری

عهدهدار

کارکردها و وظای ی هستند .در صورتی ناام اجتمهاعی برامهده از احادیهث اجتمهاعی،
خوش و منا عمل میکند که همۀ نهادهای اجتماعی و سازمانها و ایراد به کارکردهها
و وظای شان خوداگاهی داشته و به انها عمل کنند.
در ایههن روش مههیتههوان کارکردهههای اجتمههاعی عههدا ت ،کارکردهههای خههانواده و
کارکردهای اقتصاد را از منار احادیث اجتماعی بررسی کرد .برای نمونه امهام بهاقر
دربارۀ کارکردهای ناام کنترن اجتماعی در جام ه چنین مییرماید« :ان االمر با م روف
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وا نهی عن ا منکر سبیل االنبیاء ومنههاج ا صهو اء یریضهة بهها تسهام ا هرائن وتهأمن

امر به م روف و نهی از منکر راه و روش پیامبران و شیوۀ صا ان اسهت و واجهب
بزرگی است که واجبات دیگر با ان برپا میشود :راهها امن میگهردد ،درامهدها حهالن
میشود و حسوق پایمان شده به صاحبانش برمیگردد ،زمهین ابهاد مهیشهود و حهق از
دشمنان گریته میشود و کارها سامان مییابد.
 .۴ .۱ .۴.۱روش تحلیل محتوا

کاربرد این روش م موالً در روزنامهها ،متهون ،سهخنرانی ،رادیهو و توویزیهون و سهایر
متنهای عومی و ارتباطی است .ازانجاکه انسانها در رواب اجتمهاعی بها یکهدیگر بهه
تبادن نار و ایکار و اطالعات میپردازند و گرایشها و اندیشهها و ایهدهههای خهود را
ابراز میکنند ،برای شناخت عینی و عومی خصوصیات یردی و اجتمهاعی گوینهدگان و
نویسههندگان ،ابههزار و سههنجهای عومههی الزم اسههت تهها بتههوان بههدون حههب و بغههن و
گرایشهای درونی ،اندیشهها و گهرایشهها و ایهدهههای ایهراد را از راه مطا هۀ متهون
گ تاری و نوشتاری انها شناخت.
«مناور از این روش ان است که بتوان براساس ان ،خصوصیات زبانی یه
گ ته یا نوشتهشده را بهطور واقعبینانه یا عینی و بههطهور سیسهتماتی

مهتن

شهناخت و از

ان ها نیز استنتاج هایی دربارۀ مسائل غیرزبهانی ،ی نهی دربهارۀ خصوصهیات یهردی و
اجتماعی گوینده یا نویسنده و ناریات و گرایشهای وی نمود.مرییعپهور۴712 ،ش،
ص)۴19
این تکنی هرچند گ ته میشود در یونان باستان و ب دها در قرن ه ت مهیالدی در
یوسطین برای استخراج تورات بهکار گریته شد ،بهطور مشخ  ،در جنگ جههانی دوم
دربارۀ شیوه های تبویغی ا مان توس گوبل از ان است اده گردید .ا بته در جههان اسهالم
نیز ب ث ت سیر قران و نهجا بالغه و کتب حدیثی ،نوعی ت ویل م تهوای متهون دینهی
بوده که سابسۀ ان به صدر اسالم برمیگردد؛ مثالً کومۀ یوممروز) بهصهورت  721دقیسهاً
به ت داد روزهای سان و بهصورت مثنی و جمع  71مرتبه به ت داد روزهای مهاه اشهاره
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دارد .کومۀ شهرمبهم نای ماه) در کل قران  ۴2مرتبه به ت داد ماههای سان امهده اسهت.

گ تنی است که ت ویل م تهوا بهه دو روش کمهی و کی هی انجهام مهیپهذیرد و در
کتاشهای روشی ت سیق در عووم اجتماعی بهصورت ت صیوی بهدانهها پرداختهه شهده
است.
اما تطبیق این روش در احادیث اجتماعی ،اینطور میشود که برای نمونهه یکهی از
خطبههای نهجا بالغه انتخاش میشود و مباحث م تهوایی ان اسهتخراج و طبسههبنهدی
میگردد و براساس تکرار واژگان و بسهامدها درجههاهمیهت و تأکیهد ان حضهرت بهر
مسائل اجتماعی م ین میشود .حضرت عوی در خطبۀ سوم به نام شسشسیه ،پف از
ت ویل و دستهبندی واژگان و تکرار کومات مشهابه ،بهر چنهد مسو هه تأکیهد کهردهانهد:
شایستگی و او ویت خود بر حکومت پف از پیهامبر ،بهدون مهالک بهودن انتخهاش
خو ا ،یاصوه گریتن مردم از ت ویمات پیامبر اعا  در دوران خو ا ،ب ران و نامت هادن
بودن اوضاع اجتماعی سیاسی ان دوران.
 .۵ .۱ .۴.۱روش شهید صدر

شهید صدر یکی از مت کران م اصر اسالمی است که عالوهبر یساههت و مرج یهت ،در
عووم انسانی اسالمی نیز ناریههپهرداز بهود .وی ابهداعکننهدۀ روش و سهب

نهوینی در

برداشت متون دینی در عووم انسانی بود .او برای شناخت اقتصاد اسالمی و مسایسهۀ ان
با اقتصهاد مارکسیسهتی و سهرمایهداری ،روشهی را ابهداع کهرد کهه مهیتهوان ان را در
روششناسی احادیث اجتماعی نیز بهکار گریت .بهطور مسدماتی الزم است نخست این
طرح در اقتصاد اسالمی توضیح داده شهود و انگهاه در احادیهث اجتمهاعی تطبیهق داده
شود.
شهید صدر نخست میان عوه اقتصهاد و مهذهب اقتصهادی ت کیه قائهل شهده و
میگوید« :عو اقتصاد عبارت است از عومی که به ت سیر ،حیات اقتصادی و رویهدادها
و پدیدههای اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و ان حوادث و رویدادها را بهه عوامهل
ان پیوند میدهد .این عو جدیدا تأسیف بوده و قدمت حداکثر به چهار قرن مهیرسهد
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و ی مذهب اقتصادی عبارت اسهت از شهیوه و روشهی کهه ههر جام هه بهرای حیهات

از سوی دیگر ،شهید صدر بر این باور است که تنای روش و شهیوۀ اقتصهادی در
هر جام های ،متکی به منطق خاصی است و این منطق مبتنی بر ایکار و م هاهی م هین
عومی و اخالقی و یرهنگی است.
وی م تسد است که مناور از اقتصاد اسهالمی ،عوه اقتصهاد نیسهت بوکهه مسصهود،
مذهب اقتصادی است که روش م ینی برای حیات اقتصادی اتخاذ میکند.
درنهایت وی م تسد است که در راه کش

منطق عومیِ مذهب اقتصاد ،میتهوان بهه

شیوۀ استسرایی از ایات و روایات و یتاوی یسهی ،عو اقتصاد اسالمی را کشه نمهود.
در تطبیق این روش بر احادیث اجتماعی ،باید مجموعه احادیث اجتماعی درخصهوص
ی موضوع جمعاوری شود ،م موالً این احادیث توصیههایی را دربارۀ جام ۀ مطووش
دینی ارائه میکنند که از کنار ه گذاشتن انها میتوان به کش منطق عومی ورای ان
گزارههای هنجاری دست یایت .به دیگر سخن ،وقتی نهاد خانواده را مطا ه مهیکنهی ،
مجموعهای از اموزهها و توصیهها که بهصورت هنجاری بیان میشود و ههدف اصهوی
انها م سق کردن خانوادۀ مطووش دینی است ،و مجموعهای از گزارهههای عومهی کهه
ناظر به واق یات عینی خانواده و ویژگیهایی حسیسی و عینهی مهرد و زن و یرزنهدان و
رواب میان انهاست ،کش میشود .روشن است که هنگامی این روش م ید خواههد
بود که همۀ گزارههای حدیثی و یسهی و اخالقی خانواده گرداوری شده و بههصهورت
استسرایی ،ان عو اجتماعی و جام هشناسی ورای احادیث اجتماعی کش

گردد.

 .۶ .1 .۴.1روش کشف قوانین اجتماعی(سنتهای اجتماعی)

شکی نیست که امور طبی ی تابع قانون و همان عوت و م وون است؛ ی نی ناام عویّهت
بر امور طبی ی حاکمیت دارد و هیچ پدیهدۀ طبی هی بهدون عوهت م سهق نمهیشهود و
استمرار نمییابد و برای یه ان پدیده میبایست قوانین حاک بر ان را شناخت .اما در
امور اجتماعی و انسانی ،میان مت کران اختالیاتی به چش میخورد .برخی مانند دیویهد
هیوم ییوسوف اسکاتوندی منکر عویت اجتماعیاند؛ زیرا اساساً به هیچ قس قانونی اعه
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از طبی ی و اجتماعی و زیستی و روانهی بهاور نهدارد .و برخهی دیگهر م تسدنهد امهور

تاریخی به سر میبرنهد ،قهوانین مشهترک و یکسهانی دارند.ممصهباح یهزدی۴739 ،ش،
ص۴71ه)۴77
اما دیدگاه درست و منطسی ان است که امور انسانی و اجتماعی بهسان سهایر امهور
طبی ی و زیستی ،تابع اصل عویت میباشند و امور اجتمهاعی هه قانونمندنهد .هرچنهد
اراده و اختیار انسان در امور انسانی و اجتمهاعی دخا هت دارد ،مسهوّ اسهت کهه ارادۀ
انسان ه تابع منایع و مضاری است که در رواب اجتماعی مالحاه میکند.
در احادیث اجتماعی و ایات قران ،سنتهای اجتماعی دیده میشود که گهاهی از
ان به سنت های ا هی در تدبیر جوامع یاد میشهود .شههید صهدر هه کتهابی دربهارۀ
سنتهای اجتماعی در قران نوشهته انهد کهه در ایهنگونهه مباحهث بسهیار ارزنهده و
رهگشاست .برخی نویسندگان برخی از سنتهای اجتماعی در قران را با این عناوین
ب ث کردهاند :سنت ظهور و سسوط امت ها ،سهنت ارسهان رسهل ،سهنت ههدایت و
اضالن ا هی ،سنت پیروزی حق بر باطل ،سنت مجازات ،سهنت مهوهت دادن ،سهنت
امت ان و ابتال ،و سنت عبرت اموزی.من  :حامدمسدم )۴732 ،ازانجاکه هدف نههایی
عووم اجتماعی و جام هشناسی ،شناخت و کش

قوانینی اجتماعی است که در پرتهو

ان ،ه بتوان پدیده های اجتماعی را ت ویل کهرد و هه بتهوان رویهدادهای اینهده را
پیشبینی کرد ،مطا ۀ سنت های اجتماعی در روایات و تطبیهق انهها بهر حهوادث و
رویدادهای عینی جام ه ،بسیار ضروری و م یهد ارزیهابی مهیشهود .پیهامبر اکهرم
یرمودند« :وا ذی ن سی بیده ترکبّن سنن من کان قبوک حذوا ا ن ل با ن ل».ممجوسی،
۴۱17ق ،ج ،۴7ص)۴11
قس به کسی که جان من در اختیار اوست ،قط اً شما از سنتها و قهوانینی کهه پهیش از شهما
بوده دقیساً پیروی خواهید نمودمهمانند برابر بودن ن ل با ن ل دیگر).

بنابراین یکی از روشهای شناخت احادیث اجتماعی ،شناخت قوانین و سنتههایی
است که در همۀ جوامع جاری و ساری بوده و با شناخت انهها مهیتهوان بههدرسهتی،
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رویدادهای اجتماعی را ت سیر و یه کرد و امکان حوادث مشهابه اینهده را پهیشبینهی

 .۴قان رسون اهلل :ما من قوم یاهر ییه ا ربا االّ اخذوا با سنة وما من قهوم یاههر
ییه ا رُشا االّ اخذوا با رعب.مابن حنبل۴۱11 ،ق ،ج ،۱ص)211
میان هر قومی رباخواری اشکار گردد ،به ق طی گریتار ایند و میان ههر قهومی رشهوهخهواری
شایع شود ،به ترس مبتال گردند.

 .2قان سمان :ان ا ذهب یجرش با نار وا بد ا صا ح یجهرش بها بالء یهاذا احهبّ اهلل
قوماً ابتاله یمن رضی یوه ا رضا ومن سخ یوهه ا سهخ .میین کاشهانی۴711 ،ش،
ج ،3ص)27۱
سمان گ ت :طال با اتش و بنده صا ح با گریتاری ازموده میشود ،پف هرگاه خداوند گروههی
را دوست بدارد ،انها را گریتار میسازد .هرکه راضی باشهد ،خشهنودی خهدا از ان اوسهت و
هرکه ناخشنودی نماید ،خش خدا از ان اوست.

ش .سنت پیروزی حق بر باطل
 .7قان ا صادق :یف من باطل یسوم بازاء ا ق االّ غوب ا هق ا باطهل «ود ه
قو ه ت ا یمبل ت ذف با ق عوی ا باطل ییدمغه)».مکوینی۴731 ،ش ،ج ،1ص)2۱2
هیچ باطوی نیست که در برابر حق بایستد مگر انکه حق بهر باطهل پیهروز شهود و ایهن سهخن
خداوند است که مییرماید :بوکه حق را بر سر باطل میزنی که ان را در ه میکوبد.
 .۷ .۱ .۴.۱روش نظاموارگی(تفکر بین رشتهای)

زندگی امروز نیازمند ارتباط و مشورت ایراد با تخص

های مختوه

اسهت کهه از ان

بهعنوان مطا ات جامع  integrative studiesیهاد مهیشهود و بهه مهدد مطا هات بهین
رشتهای قادر خواهد بود ی مسئوه را از جوانب مختو بررسی کند؛ مثالً مسائوی کهه
در اموزشوپرورش میگذرد ،نیازمند بررسی کارشناسی روانشناسی ،جام ههشناسهی،
اموزشی و تکنو وژی و اقتصادی و سیاسی است و تالشها م طوف به حل مشکل در
این خصوص میباشد؛ زیرا هر مشکوی اب اد مختو ی دارد و با نگاه صریاً تخصصهی و
ت رشتهای ،مشکوی بهصورت جامع حل نخواهد شد .ازاینرو مطا ات بینرشتهای و
ت امل عومی ناری و عموی میان دانشمندان بسیار ضهروری اسهت .در عوه امهروزی،
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کلگرایی ی

ایدۀ جدی در پژوهش است .ا بته ارمان کلگرایی سابسه دارد .رنه دکهارت

«با انکه سخن مشترک همۀ مت کهران اجتمهاعی و دانشهمندان ،هزوم ت امهل سهوء
همکاری در تالش برای ارتسای شناختی بشر و حل مشکالت جهانی است ،همهین دو
م هوم نیز باعث اختالف نارهایی شده است و دانشمندان امروزی با ادبیهات مت هاوتی
چون سازش عووم ،ات اد عووم ،یک ارچهسازی یا جامعسازی عو  ،سنتز م هومی عوه ،
وحدت روش شناختی و وحدت شهناخت وارد ب هث همگرایهی عوهوم و کهلنگهری
میشوند».ممتین۴711 ،ش ،ص)21
در گذشته ،تمامی عووم ت ت عنوان یوس ه و حکمت ب ث میشهد و ریاضهیات و
منطق و طبی یات و ماب دا طبی ه با ه اموزش داده میشود؛ و ی ب دها بهد یل پیشریت
عووم ،رشتههای عومی از یکدیگر ت کی شد و یهه مسهئوه در یه موضهوع دچهار
تشتت و ت رقه شد تا اینجا دوباره در اغاز قرن بیست  ،ضرورت ارتباطات میان عوهوم و
بازگشت به توحید روششناختی بهصورت جدی احساس شد و در نیمۀ قهرن بیسهت ،
اصطالح میانرشتهای وارد ب ث ادبیات عومی شد.
در تطبیق این روش بر احادیث اجتماعی ،مسصود ان است که بهجای انکهه مسهئوۀ
شراشخواری از منار ی

رشتۀ عومی مانند جام هشناسی بررسی شود و طب هاً بهه دو

مسو ۀ عوامل اجتماعی گرایش به شراشخواری یا پیامدهای اجتماعی ان رسیدگی شود
و از سایر نگاههای روانشناختی یا یسهی غ وهت شهود ،در یه نگهاه کهلگرایانهه یها
نااموارگی یا بینرشتهای ،هر انچه مربوط به مسو ۀ شراشخواری است ،مهورد بررسهی
و کاوش قرار گیرد و این عدم ت کی نگاه به ی مسئوه انهه نگهاه میهانرشهتهای و
مطا ات جامع داشتن در احادیث اجتماعی مورد تأکید قرار گریته اسهت .از یه

سهو

شراشخواری حرام یسهی دانسته شده و از سوی دیگر از نگاه جام هشناختی ،بهه طهرد
اجتماعی شراشخوار از مناسبات اجتماعی مؤمنان توجه شده است .ذا از همنشینی بها
شراشخوار منع شده و از همسرگزینی وی ممنوعیت قائهل شهده و از عهدم عهدا ت و
پذیرش شهادت وی م اک قضایی سخن به میان امهده و از ناهر حسهوقی بهر تنبیهه و
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مجازات و اجرای حد او مطا بی بیان شده و در برخی روایهات از مضهرات جسهمی و

مسئوه و وحدت مدیریت و تصمی گیری یرهنگی دربارۀ چنین پدیدۀ اجتمهاعی اسهت؛
ا بته واضح است که است اده از روش بینرشتهای و نااموارگی مستوزم اطالعات جهامع
از عووم مختو

است.

 .۸ .۱ .۴.۱روش حکیمی ـ اجتهادی

برخی از نویسندگان ،در شرح این روش اوردهاند که منابع دینی میتواند مدن خاصهی
در زمینههۀ روششناسههی عوههوم انسههانی بههه نههام روششناسههی اجتهههادی ارائههه کنههد و
روششناسی اجتهادی میتواند در تو ید عووم انسانی مؤثر باشهد .یراینهد شهکلگیهری
ناریات در عووم انسانی را چنین بیان کردهانهد :یوسه ۀ مطوقمدربردارنهدۀ یوسه هههای
مضاف به حسایق و مشخ

شدن مبانی هستیشناختی ،م ریتشناختی ،انسانشناختی،

روششناختی و ← )...شکلگیری ناام ارزشهی و ا گهوی انسهان بایسهته و بایهدها و
نبایدهای انسانیمحسوق و اخالق) ← شکلگیری ناام انسانشناسی یا انسان شایسته و
انسان مطووش ← دستیابی بهه ناهام مکتهب ریتهاری و اجتمهاعی ← تهدوین ناه
روششناسی ← تو ید ناریه ← تو ید عوهوم انسهانی .و در خصهوص روششناسهی
اجتهادی به بیان مبانی زیر پرداخته است:
اون :پذیرش رویکرد رئا یستی شبکهای و ابطان رویکرد ایدئا یس و نسهبیگرایهی؛
دوم :ابطان پارادای ههای گ تمهانی و پساسهاختارگرایی و هرمنوتیه یوسه ی بههد یهل
نسبیگرایی و پذیرش توامان پارادای های تبیینی و ت سیریمبهکارگیری روشهای کمی
و کی ی در شناخت پدیدههای ریتاری و اجتماعی انسان).
سوم :اعتساد به بسهترگرایی واقهعگرایانهه؛ چههارم سهه پهیشیهر
پیشیر نبایسته:
ه است اده از پیشیر

های ابزاری مانند مصاحبه ،پرسشنامه ،روشههای پیمایشهی و

ازمایشی؛
ه است اده از پیشیر

بایسهته و یه

های است هامی برگریته از ناریهها و حوادث؛
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ه است اده از پیشیر

نبایسته :پرهیز از پیشیر

های م نایی ت میوی برگریته از ناهامههای

پنج  :ت اوت روششناسی حکیمی ه اجتهادی با روش اجتهادی مت ارف.
دراینباره مینویسد« :روش اجتهادی مت ارف تنها برای استخراج مسائل یرعی از
نصوص و اصون دینی بهکار میرود و ی روششناسی حکمیهه اجتههادی عهالوهبهر
کارکرد روش اجتهادی مت ارف درصهدد اسهت تها بها اسهت اده از پهیشیهر ههای
پیشگ ته به استخراج ت سیری روشمند از پدیده و مکاتهب انسهانی و نیهز اسهتنطاق
پدیدههای انسانی از پرسشهای دینی ب ردازد .توضیح اینکه روش اجتههادی در ایهن
ا گو عبارت است از استنطاق قران و سنت از پرسشهای جدید جام هه ،دوم تطبیهق
کوی برگریته از قران بر مصادیق جام ۀ سهوم عرضهه پرسهشههای درون قرانهی بهر
جام ۀ م سق.مخسروپناه۴792 ،ش ،ص273ه2۱2؛ همو۴79۱ ،ش ،ص219ه)711
 .۹ .۱ .۴.۱آیندهپژوهی

اینههده درواقههع پرتههوی از گذشههته اسههت و م مههوالً حههوادث اجتمههاعی بهها یکههدیگر
شباهتهایی در ذات و اثار دارند و مدیریت و ادارۀ جام ه بدون نگهاه بهه اینهده م نها
ندارد و هرگونه برنامه ریزی اقتصهادی ،یرهنگهی ،سیاسهی و ارزشهی بهرای کنشهگران
اجتماعی بدون اندیشیدن به اینده ،بیثمر خواهد بود .ا بته روشن است که اینهده دارای
ویژگی عدم قط یت است و انسان با ابزارهای عسوی ،تجربی و شهودی تهوان شهناخت
قط ی اینده را ندارد .اما دین و وحی بهصورت قط ی ،اخباری از اینده جوامهع بشهری
داده و تنها منبع قابل اعتماد برای شناخت ایندۀ جوامع دین و وحی ا هی است.
ایندهپژوهیم )futures studiesبه گمانهزنیهای سیستماتی و خردورزانه در مهورد
نهیس ی اینده بوکه چندین ایندۀ متصور مبادرت میشود ،موضهوعات اینهدهپژوههی
دربرگیرندۀ گونه های ممکهن ،مت مهل و مطوهوش بهرای دگرگهونی از حهان بهه اینهده
میباشند و در ی ت ری ساده و درعینحان ژرف ،ایندهپژوههی عوه و هنهر کشه
اینده و شکل بخشیدن به دنیای مطووش یردا عنوان شهده اسهت.مموکییهر و دیگهران،
۴711ش ،ص)۴3

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 17:29 +0430 on Monday September 16th 2019

ه پیشیر
سکوالر؛

های م ناییمناامهای یوس ی ،انسانشناختی و ارزشی)؛

ر

ایندهپژوهی امروزه بهصورت ی

شناسی احادیث اجتماعی

183

دانش موردتوجه قرار گریته و مراحهل سههگانهۀ

ایتا یا و ایاالت مت ده امریکا موردتوجه قرار گریت .پف از جنگ جهانی دوم ،تسویهت
قدرت ناامی و ح ظ امنیت امریکا و جنگ سرد از عوامل مؤثر رشهد مطا هات اینهده
بود.
سه رویکرد عمده در ایندهپژوهی وجود دارد :اینهدهپژوههی ت ویوهی یها اکتشهایی،
ایندهپژوهی تصویرپرداز و ایندهپژوهی هنجاری یا مشارکتی.
روشهای ایندهپژوهی عبارتاند از :دیدهبانی اینده ،د ی ،واکاوی روندها ،واکاوی
پیشران ،سناریوپردازی ،چش اندازسازی ،نسشۀ راه ،پفنگری ،مدنسازی ،شبیهسازی و
ترکیبی.
باتوجه به مسدمات یادشده ،یکی از مباحثی که از احادیث اجتماعی بهخوبی میتوان
استخراج کرد ،ایندهپژوهی است .در کتاشهایی حهدیثی ،عنهوانی وجهود دارد بهه نهام
مالح و یتن .این عنوان درواقع برای پیشگویی حوادث اینده بهکار میرود؛ بهه ویهژه
برای جنگهای خونین و یتنههایی که در اینده رخ میدهد .روایهات مت هددی در ایهن
خصوص از پیامبر اکرم و ائمه رسیده است .کتاش ا تشری با منن یی ا ت ریه
با تن م روف به ا مالح وا تن نوشتۀ سید بن طاووس از مه ترین کتاشهایی اسهت
که در این زمینه نوشته شده است .ا بته پیش از او ن ی بن حماد کتاش ا تن را نگاشهته
است .مرحوم مجوسی در کتاش ب اراالنوار ،چهار جودم 21تا  )7۴را به مالحه و یهتن
اختصاص داده است.
در کتاشهای حدیثی از چهار عنوان برای ایندهپژوهی است اده شده است:
ا

 .یتن جمع یتنه بهم نای ازمایشها و امت انات است.

ش .مالح جمع مو مه که بهم نای کشتار خونین است.
ج .عالئ ظهور ی نی نشانههای ظهور حضرت حجت.
د .اشتراط ا ساعة اشتراط جمع شرط ی نی نشانه و سهاعة بههم نهای قیامهت اسهت.
اشتراط ا ساعه ی نی نشانههای قیامت.
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ت صیوی و اکادمی ان پیریزی شده است .یرانسویان تأثیری جدی بهر اینهدهپژوههی
داشتهاند و میتوان ژوونل را بنیانگذار این رشتۀ عومی دانسهت .ایهن رشهته ب هدها در
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برای ایندهپژوهی و شناخت ایندۀ جوامع از احادیث اجتماعی ،چههار گهام اساسهی
و استخراج احادیث اجتماعی ناظر به اینده جوامع؛

دوم :اعتبارسنجی احادیث ناظر به اینده؛
سوم :شناخت م توای ان احادیث و تشهخی

دقیهق مد و شهان نسهبت بهه همهۀ

جوامع یا برخی جوامع و یا شناخت زمهان وقهوع ان حهوادثمدرک شهرای مکهانی و
زمانی)؛
چهارم :تطبیق ان احادیث اجتماعی به وقایع موجود جوامعممصداقشناسی).
نمونههایی از احادیث ناظر به ایندهپژوهی:
 .۴قان ا نبی ویّ :ان امتی ست ذر ب
۴۱17ق ،ج ،21ص)11

ب دی ویتبّع ذ ه

برّهها ویاجرها.ممجوسهی،

قط اً امت من در حق تو ج ا و خیانت میکنند و خوبان و بدان ایهن امهت از ان ج ها تب یهت
مینمایند.

 .2قان ابوس ید خدری قان رسون اهلل :ان اهل بیتی سیوسون ب هدی مهن امتهی قهتالً
وتشریداً و انّ اشد قو نا ه بغضاً بنوامیهه و بنهوا مغیره و بنومخزوم.مسهیوطی۴۱۴1 ،ق،
ج ،۴7ص)۱19
پف از من ،اهل بیت من از جانب امت  ،قتل و اوارگی خواهند دید و سرسختتهرین دشهمنان
انان بنیامیه و بنیمغیره و بنیمخزوماند.

 .7قان رسون اهلل :ال تسوم ا سهاعة حتهی یسهلّ ا رجهان ویکثهر ا نساء.مقضهاعی،
۴۱11ق ،ج ،2ص32؛ مجیدی خوانساری ،۴711 ،ص)227
م موالً مباحث ایندهپژوهی را میتوان با «س» یا «سوف» در ابتدای ی ل مضارع که
ناظر به اینده نزدی یا دور است ،در احادیث جستوجو کرد و در احادیث مهدویت،
از ایندۀ جوامع بشری و وض یت نابهنجار جوامع و حاکمیت ضدارزشها و در ض
قرار گریتن دینداران سخن به میان امده است و درنهایت ،پیروزی غوبۀ دیهن حهق بهر
سایر ادیهان و گسهترش عهدا ت و نهابودی باطهل و حاکمیهت یهایتن مستضه ان بهر
مستکبران ،وعدۀ حق دادهشده است.
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 .۱۱ .۱ .۴.۱روش اندیشهشناسی

اجتماعی یا اندیشههای ی

مکتب درخصوص ی

موضهوع .ایهن کهار نهوعی ت سهیر

موضوعی است .درخصوص احادیث اجتماعی میتوان به هر دو شیوه عمل نمود :یکی
اندیشۀ موضوعی اجتماعی مثالً اندیشۀ اجتماعی در روایات امر بهه م هروف و نههی از
منکر ،یا اندیشۀ اجتماعی در رواب اجتماعی مردم با یکهدیگر .در ایهن قسه  ،نخسهت
مجموع روایات امر بهه م هروف و نههی از منکهر جمهعاوری مهیشهود و بها عنهاوین
جام هشناسی ،عنوانگذاری میگردد و س ف بهصورت ی

ناام منسج  ،همۀ اب اد ان

با ادبیات جام هشناسی توضیح داده میشود .نمونۀ همین کهار در کتهاش اندیشههههای
اجتماعی در روایات امر به م روف و نهی از منکر ،توس اقهای غالمرضها اورعهی در
پژوهشگاه قران و حدیث به چاپ رسیده است.
دوم اندیشههای مت کرم ور مانند اندیشههای اجتماعی امام عوی و اندیشهههای
اجتماعی امام رضا .در این قس مجموع اندیشهها و ت کراتی که ی امهام م صهوم
دربارۀ مباحث اجتماعی دارد ،جمعاوری شده و بهصورت ناام منسج ارائه میگهردد.
چنههین مطا هههای امکههان مسایسههه میههان ت کههرات اجتمههاعی ائمههۀ اطهههار بهها سههایر
صاحبناران اجتماعی دنیای م اصر را یراه میکند .روشن است کهه برخهی از ایهن
اندیشهها به صورت قضایای حسیسیه عنوان شهده کهه در همهۀ جوامهع بها قطهع ناهر از
ویژگیهای زمانی و مکانی ،قابویت شمون و تطبیهق دارد و پهارهای از ایهن اندیشهههها
بهصورت قضایای خارجیهه و نه اظر بهه جام هۀ موجهود خهود ان امهام اسهت و قط ه ًا
میبایست بهصورت دقیق ،این جنبههای ثابهت و متغیهر اندیشههههای اجتمهاعی ائمهۀ
اطهار موردتوجه عمیق قرار گیرد.
نتیجهگیری
از مجموع مباحث گذشته بهدست امد که احادیث اجتماعی ظرییت بسیار یراوانی برای
برداشتها و م ارف جام هشناختی روشمند دارد؛ و ی برای این کار روشمند کهارکرد،
کش

و استخراج روشهای نوین برای استنباط مباحهث جام ههشهناختی از احادیهث
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یکی از رویکردها و روشهای مطا اتی ،مطا ه بر ناام اندیشههاست .اندیشهشناسهی
را به دو صورت میتوان تصویر کرد :اندیشهههای یه مت کهر دربهارۀ یه موضهوع
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اجتماعی ،مستوزم یه درست احادیث اجتماعی و تو یق و تطبیق روشهای م مهون و

جام هشناختی برد .ایهن مسا هه گهام کهوچکی بهرای گسهترش روششناسهی احادیهث
اجتماعی م سوش میشود و امید است که با بهکهارگیری و ت مهق ناهری ،روشههای
دیگری در این خصوص استخراج و ارائه گردد.
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