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 فصل اول

 شناخت حدیث و سنت پیامبراکرم (ص) و معصومان (ع)،روش شناسی استفاده از احادیث

 آشنایی با انواع حدیث روایه الحدیث

 

 

 

 

 

 شناخت علم حدیث 

روش عقلی،تجربی و نقلی فراهم آمده و یک،معارف بشري که از و از دو چشمه سیراب شده است:ریشه روییده دو درخت تنومند دانش ازدر ارتباط علم و دین، 
 فربه شده،دو،ادیان الهی که از سرمنزل عالم الوهیت نازل شده و گسترش یافته است

 هاي آنهاست.احادیث از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) به ما رسیده وشامل گفته

ما باید سعی کنیم علم حدیث اصل ومعتبر را از روایات نامعتبر شناخته  که شناخته شده و قوانینی دارد پیامبر(ص) وائمه(ع)علمی است که توسط علم حدیث:
 شده وتشخیص بدهیم و درمسیر زندگی به کار ببریم.

 

 روایات معتبر شیعه:

 از کتابی که محدثین و علماي ما در آن باشد. •

 انتساب کتاب مورد نظر به صاحب کتاب معتبر باشد. •

 اعتماد)باشد.صاحب کتاب در نقل روایت ثقه (مورد  •

 

 حدیث:پدیده جعل 

ثان و نشر کتب محد از صدر اسالم تاکنون بوده و یزرگترین ضربه به اسالم و انسانیت زده است.نقل روایت به نام رواي دیگریست و فرد به نام خود(دستکاري)در
ن فضائل امام علی(ع)،مشروعیت بخشیدن به حاکمان و خلفا نسخه هاي دروغین ،را از شیوه هاي جعل حدیث دانسته اند. در انگیزه جعل حدیث ،کم رنگ کرد

 و تعصب ورزي نسبت به فرقه خود بوده است.

 معرفی کرده است. شانتن از جعل کنندگان را به همراه برخی از احادیث ساختگی700عالمه جعفري در اثر نفیس خود ،الغدیر،حدود 

 

 نهج البالغه کتابی است به حق   

 فروتر از کالم خالق                                          

 فراتر از سخن مخلوق                                                                     

 

۱ 
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حیح ،نفی برخی از احادیث صحیح ،محرومیت مردم از اهل بیت و تدوین کتاب هاي رجالی می آثار و پیامد جعل حدیث:سخت شدن دستیابی به احادیث ص
 باشد.

 در بحث ارتباز بین رشته اي ،روانشناسی با دین،معتبرترین کتاب که نهج البالغه است ،استفاده کرده و به آن اسناد می کنیم.

 

 حدیث:

 مسلمانان به سخنان پیامبران حدیث می گویند. •

 به سخنان اهل بیت حدیث می گویند. شیعیان •

 بعد از قرآن به نهج البالغه رجوع می شود. •

 در لغت به معنی هرچیز نو و جدید و خبر دادن است. •

 

 احادیث در پذیرش:

 ل مستقل آنها را می پذیرد وسند این احادیث اهمیت علمی ندارد.احادیثی که عق •

 امامان مورد قبول است وحرف اول را می زند ،احادیث تعبدي گفته می شود. احادیثی که به جهت اعتبار انتسابشان به پیامبر و •

 

 علم حدیث 

 (اصول الحدیث)روایت احدیث-1

 (فقه الحدیث)درایه الحدیث-2

 

 علمی است که از کیفیت اتصال به پیامبر و امامان است.:روایت الحدیث

 علم رجال-1

 مصطلح الحدیث-2

 

 شرح حال حدیث سخن به میان می آورد.از نظر لغت و متن و درایه الحدیث:

خبر جماعتی است که کثرت و فراوانی آنها ،سبب می شود احتمال توافق  عمدي آن ها منتفی می شود و بدین جهت موجب : حدیث متواتر
 از شخص معصوم می شود. اطمینان به صادر شدن حدیث

 است.حدیث کسا،حدیث ثقلین،حدیث غدیر              حدیث متواتر 
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  ارتباط روانشناسی بادیناهمیت موضوع 

آموزه ها و احکام دینی باشد و نه میتوان به یافته هاي علمی بشر در علوم انسانی و اجتماعی بی توجهی جدا از اندیشه ها و  میتوانزندگی مادي و معنوي را ن
 کند.

o ر تجربه هاي علمی بشر آمده است و سؤاالتی از قبیل:چرا که پاسخ بسیاري از مشکالت و سؤاالت بشر عالوه بر متون مقدس دینی د 

 زکجا آمده ام ،آمدنم بهره چه بود                                   به کجا می روم آخر ننمایی وطنم                           

o ست می دهد و چگونه می تواند بر اضطراب درونی چرا انسان به افسردگی دچار می شود و در اثر آن به چه میزان کارایی و موفقیت خود را از د
 خویش غلبه کند،را باید در متن یافته هاي علمی بشر در روانشناسی بیابد و جستجو کرد.

 به همین دلیل اهمیت مباحث بین رشته اي روشن می شود .

 مثل: جامعه شناسی و روانشناسی،قرآن و علوم روانشناسی،معماري و روانشناسی

 

 رشته اي مأموریت بین 

 اطالعات هر دو رشته را بدانیم و درخصوص تلفیق آن و تسلط داشته باشیم.--1

 ،روانشناسی)اطالعات داشتهدرتلفیق روانشناسی با مباحث دینی: ذکر گفتن،برسالمت روح تأثیر می گذارد به اجبار در هر دو حیطه (مباحث قرآنی و حدیث
 . باشیم

 می توان از قرآن و احادیث هم استفاده کرد. ،قدرت طلبی،تبعیض،پیش داورينحوه پیدایش انسان،فرایند رشد،نیازها،امیال،هیجان ها ارتباط تنگاتنگی دارد.--2

 سالگی بسیار تاکید می کند. 7مشاهده یادگیري بندورا،در نهج البالغه،تا سن —3

  نمایان است.خود شکوفایی مزلو،در زندگی معصومین ،رفتار و سیره عملی آنها کامال—4

 .در نهایت تلفیق رشته ها با هم و پیوندشان باعث رفع نیازها و حل معضالت در همه زمینه هاست و پیشگیري از آفت هاست

 

 روش شناسی 

 می کند.مجموعه گفتارهاي منطقی که در ارتباط بین ذهنی اندیشمندان در جوامع علمی است،یا مدلی منطقی که اصول نظري را براساس نظریه هدایت 

 منطقی است و یک رویکرد کلی که به مطالعه و بررسی موضوعات پژوهش می پردازد.-روش شناسی در چارچوب ،نظري

 در روش،شناخت و پاسخ به پرسش هاي پژوهش:

 روش تحقیق:نمونه گیري،گردآوري مطالب،آزمایش،ابزار اندازه گیري(تست)—1

ه اي و تحلیل محتوا مورد بررسی قرار می گیرد که روانشناسی و ارتباط با قرآن و حدیث از این دسته نظري که از طریق کتاب خان-روش پژوهش بنیادي —2
 پژوهش هاست.
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 روش رویکرد هاي روانشناسی 

 روان تحلیل گري:فروید                  به بخش ناهوشیار وجود انسان می پردازد.

 هیپنوتیزم-تحلیل رویا-روش هاي فرافکنی                                              

 

   بررسی رفتار آشکار از روش هاي عینی در پژوهش استفاده می کند.  واتسون           -رفتارگرایی:اسکینر

 شخصیت و رفتار می پردازد.برونر            به مسئله شناخت و تأثیر آن بر –گشتالت -شناخت گرایی:پیازه

 نهج البالغه 
o ت.سکتابی است که درهاي بالغت را به روي بیننده می گشاید و خواسته هایش را به او نزدیک می سازد و به معناي روش رسا و به جا سخن گفتن ا 
o  وجود امیر المؤمنین است.ي نازله 
o می پردازد و حقایق تازه اي می گشاید و آفرینش  ابعاد وجودي ،قواي او،شناخت انسانبررسی  به. 
o .محتوي سخنان امیرالمؤمنین ،نامه ها و کلمات آن بزرگوار است که به وسیله سید شریف رضی جمع آوري شده است 

o  سید شریف رضی چهار صد سال بعد از شهادت حضرت علی(ع)و در قرن چهارم می زیست و در تصمیم به جمع آوري موضوعات نهج البالغه
 خت.پردا

o .تمام موضوعات نهج البالغه درباره خدا ،جهان،انسان مطرح شده است 

o .دائره المعارفی از فرهنگ اسالمی می گویند و مهم ترین منبع شناخت اسالم است.گنجینه اي از حقایق و گوهرهاي ناب است 

o  ع ترین سخنان است.حضرت علی(ع) بعد از قرآن و سخن نبوي،شریف ترین و بلیغ ترین و پر معناترین و جامسخن 

o .هم دوش قرآن و چراغ هدایت و راه سعادت است 

o               خطبه و کلمات241نهج البالغه داراي سه بخش اصلی 

 نامه و مکتوبات 79                                                       
 حکمت وسخن کوتاه حکمت آموز 48                                                      
 
 اهمیت و ضرورت نهج البالغه 

 جایگاه ارزشمندي در فرهنگ اسالمی دارد.

 دومین منبع دینی شیعیان و تاکنون کتابی در حوزه روانشناسی باالتر از نهج البالغه وجود ندارد.

و معنوي می توان ابعاد تازه اي از انسان را در حوزه شناختی،انگیزشی،عاطفی،توانشی،روحانی را بگشاید و مبناي نظري ویژه اي را در  به عنوان یک کتاب دینی
 خصوص روانشناسی در انسان به اختیار ما قرار می دهد.

 و اسالمی کردن ارتقا کیفیت زندگی انسان است.بومی سازي 

 مثال: امید به زندگی

 هدف غایی و اساس زندگی ،کاهش تنش است.        در نظام فروید  
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 .دید فروید در مورد انسان             جبرگرایانه است. انسان را مثل سردابی تاریک است و درحال جوش و خروش است و به نهاد اشاره دارد

 دیدگاه قرآن              منشأ آفرینش انسان ،ابتدا خاك وسپس نطفه

 پیدایی انسان از دیدگاه امام علی(ع)مستقل از موجودات دیگر از خاك و آب است و نفخه الهی دمیده شده است.در 

 در اسالم مخفی بودن مرگ بر سالمت روانی انسان اثر دارد:

 امید بخشی و تالش بیشتر براي موفقیت و لذت از زندگی-1

 کاهش ترس از مرگ-2

 ی بودن مرگ براي تقویت ایمان و عمل صالحسعی درآمادگی براي آخرت و ناگهان-3

------------- 

 فروید         نهاد را نیرومندترین بخش شخصیت انسان مطرح شده است.

 ولی

 قرآن         در مورد سرشت نخستین، انسان ،آن را فطرت الهی می داند. 

 آن پرداخته است.امام علی(ع)           به تفاوت هاي انسان ها بسیار توجه کرده و به 

 

 

٥ 
 


