سخن سر دبیر
پژوهشهــای حدیثــی معاصــر پــس از انقــاب اســامی ایــران بــا ارتقایــی چشــمگیر ،وارد مرحلــه
جدیــدی شــد؛ ایــن پژوهشهــا گاه فــردی و گاه بــ ه پشــتوانه یــک نهــاد یــا مرکــز علمــی در
عرصههــای مختلــف رخ نمــود .کتابهــای حدیثــی ،علــوم حدیــث ،مقــاالت گوناگــون و
مجلههــای حدیثــی ارمغــان ایــن خیــزش علمــی ـ حدیثــی اســت.
مرکــز تخصصــی حدیــث حــوزه علمیــه قــم در کنــار تربیــت دههــا طلبــه در عرصــۀ دانــش
حدیــث بــا ارزیابــی وضعیــت موجــود بــا محوریــت مطالعــات حدیثــی از ســال  1389شمســی
دوفصلنامــه علمــی ـ ترویجــی حدیــث حــوزه را بــا هــدف ارتقــاء توانافزایــی طــاب جــوان در
ارائــه نوآوریهــای حدیثــی خویــش تأســیس کــرد و ب ـ ه حمــدهلل تــا بــه امــروز  16شــماره از ایــن
مجلــه را منتشــر ســاخته اســت.
انتشــار  109مقالــه در علــوم مختلــف حدیثــی رهآورد تــاش هشتســاله دســتاندرکاران
ایــن مجلــه ارزشــمند اســت؛ برخــی از مقــاالت مجلــه (ماننــد مقالــه برنامــه مطالعاتــی «حدیــث
خوانــی روشــمند» و «پنــداره نحوســت مــاه صفــر») بــا اســتقبال کمنظیــر جامعــه علمــی روبــرو شــد؛
بهگونـهای کــه همچنــان بهعنــوان یــک منبــع علمــی در مراکــز پژوهشــی و آموزشــی مــورد اســتناد
اســت.
اکنــون کــه نمایــه موضوعــی مقــاالت 16شــماره مجلــه آمــاده شــده 1،نــکات ویــژهای قابــل
دقــت اســت شایســته اســت کــه نویســندگان بــا عنایــت بــه ایــن نــکات پژوهشهــای خویــش
را ســامان دهنــد:
1ـ فزونی مقاالت در دانش رجال و فقه الحدیث
روشــن اســت کــه دو دانــش رجــال و فقــه الحدیــث دارای دانشهــای فرعــی نظیــر مبانــی
جــرح و تعدیــل،توثیقــات عــام ،توثیــق و تضعیــف ،شــرح الحدیــث ،غریــب الحدیــث،اختــاف
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الحدیــث  ،مشــکل الحدیــث و  ...هســتند؛ بنابرایــن فراوانــی نــگارش مقالــه در ایــن دو
دانــش اصلــی علــوم حدیــث طبیعــی اســت؛ امــا بــا توجــه بــه فراوانــی مجلههــای حدیثــی
یــا قــرآن و حدیــث کــه بــه صــورت عــام بــه مجموعــه دانشهــای حدیثــی پرداختهانــد،
جــای آن دارد کــه مجالتــی ویــژه دانشهــای رجــال و فقــه الحدیــث شــکل گیــرد تــا
یتــر در یــک مجموعــه ارائــه شــود و مطالعــه آن بــرای
مقــاالت به صــورت تخصص 
عالقمنــدان ،به راحتــی ُم ّ
یســر شــود.
2ـ کمی مقاالت نقدالحدیث
بــه طــور کلــی ـنــه فقــط در ایــن مجلــه ـ مقــاالت نقــد الحدیثــی در پژوهشهــای معاصــر
بســیار انــدک هســتند؛ شایســته اســت پیــش از آنکــه دیگــران و مخالفــان بــا بــی انصافــی،
احادیــث امامیــه را مــورد هجمــه قــرار دهنــد ،دانشــیان و نویســندگان شــیعی بــا عیــاری
اســتوار داشــتههای شــیعی را محــک بزننــد و ســره را از ناســره ممتــاز ســازند.
3ـ بازخوانی و بررسی پژوهشهای خاورشناسان
خاورشناســان در دهههــای اخیــر پژوهشهــای قابــل توجهــی را در دامنــه احادیــث
شــیعه بــه جامعــه علمــی در قالــب کتــاب و مقالــه عرضــه کردهانــد.

بازخوانــی ایــن تالشهــا از یــک ســو و نقــد و بررســی آن از ســوی دیگــر از
رســالتهای جدیــد حدیثپژوهــان معاصــر اســت؛ در طــول هشت ســال انتشــار
مجلــۀ حدیــث حــوزه تنهــا پنــج مقالــه بــه بازگردانــی متــون خاورشناســان و نقــد
ایشــان اختصــاص یافتــه کــه نیازمنــد تقویــت و بســط جــدی اســت؛ همچنیــن
همیــن مشــکل در بازخوانــی پژوهشهــای عامــه در عصــر حاضــر نیــز وجــود دارد
کــه شناســایی آنهــا در وهلــه نخســت و ســپس بازخوانــی و نقــد ایــن پژوهشهــا
ضــروری اســت؛ «حدیــث حــوزه» بنابــر آن دارد تــا در شــمارههای آتــی بخشــی از
اینگونــه پژوهشهــا را بــرای آشــنایی بیشــتر مخاطبــان معرفــی کنــد.

