گروه علوم قرآنی ،تفسیر و حدیث
QURANIC SCIENCES, EXEGESIS AND HADITH

درباره پژوهشگر

سید محمدهادی گرامی

رتبه :برگزیده دوم بخش بزرگسال
تحصیالت :دکتری
عنوان اثر :نخستین اندیشههای حدیثی
شیعه :رویکردها ،گفتمانها ،انگارهها و
جریانها
S. MOHAMMAD HADI GERAMI
Rank: 2nd Rank in the Adult
Section
Degree: PhD
Research Title: The Earliest
Shi'i Ideas on Hadith

چکیده اثر
تاکنـون تالشـی بـرای ترسـیم تصویـری تاریخـی ،هرچنـد مبهـم ،از گفتمانهـای اختالفالحدیـث ،کتابـت حدیـث،
نقـل بـه معنـا ،اسـناد و  ...در دوره متقـدم امامیـه و چگونگـی تطـور آنهـا صـورت نگرفتـه اسـت .تالشـی کـه علاوه بـر
تاریخگـذاری ایـن گفتمانهـا ،مشـخص خواهـد کـرد رابطـه آنهـا بـا تاریـخ تطـور اندیشـه امامیـه و آرایشهـای بومـی ـ
جریانـی مختلـف در آن دوره چـه بـوده اسـت .ایـن پژوهـش با اتخـاذ رویکـردی تاریخاندیشـگانی بـه دوره متقـدم امامیه
(تـا 260ه.ق) نشـان میدهـد گفتمـان حدیـث در میـان حلقههـای حدیثـی و جریانهـای امامیـه چگونـه تطور پیـدا کرده
اسـت .ایـن رویکـرد تلاش میکنـد تـا بـا کاربسـت ابزارهایـی همچـون جریانشناسـی ،تاریخانـگاره ،توسـعه روشهای
تفسـیری متـن ،دوری از پیشفرضهـای کالمـی ،درانداختـن طـرحواره تاریخـی و  ...پژوهشـی
تاریخاندیشهـای در عیـن توجـه بـه دغدغههـای بومـی و دینـی فراهـم آورد .کلیـات و روششناسـی،
گفتمـان حدیـث شـیعه تـا پایـان دوره امـام باقـر(ع) ،گفتمان حدیـث امامیـه در دوره امام صـادق(ع) و
گفتمـان حدیـث امامیـه از شـهادت امـام صـادق(ع) تـا ابتـدای غیبـت صغـری بـه ترتیـب موضوعاتی
هسـتند کـه در فصلهـای مختلـف ایـن کتـاب تبییـن و بررسـی شـدهاند.

زندگینامه و چکیده اثر برگزیدگان

سـید محمدهـادی گرامـی در سـال  1361در تهـران بـه دنیـا آمـد .وی ابتـدا در
رشـته مهندسـی راه آهـن دانشـگاه علـم و صنعـت مشـغول بـه تحصیل شـد ،اما
پـس از مدتـی بـا توجـه به عالقـه بـه مطالعات دینـی و فلسـفی از ادامـه تحصیل
در رشـته مهندسـی انصـراف داد و بـرای تحصیـل در رشـته الهیـات و معـارف
اسلامی به دانشـگاه امام صـادق(ع) رفـت و دو مقطع کارشناسیارشـد و دکتری
را در ایـن دانشـگاه گذرانـد .وی همزمـان بـا دوره دکتـری ،بـه دلیـل عالقـه بـه
آشـنایی بـا فضـای مطالعـات اسلامی در غـرب ،کارشناسیارشـد دوم خـود در
رشـته تالقیهـای فکـری در جهـان اسلام را از دانشـگاه آزاد برلیـن دریافت کرد
و اندکـی پـس از آن ،دوره دکتـری شرقشناسـی در دانشـگاه بـن را آغـاز کـرد؛
امـا پـس از دو تـرم بـه ایـران بازگشـت و بر رسـاله دکتـری خـود در ایـران متمرکز
شـد .دكتـر گرامـی هماکنـون عضـو هیئـت علمـی پژوهشـکده مطالعـات قرآنی
پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگی اسـت .برخـی از آثـار تألیفی وی
عبـارت اسـت از« :رویکردهـای نویـن در حدیثپژوهـی شـیعه»« ،مقدمهای بر
تاریخنـگاری انگارهـای و اندیشـه :جسـتارهایی دربـاره تاریخنگاری اندیشـه در
مطالعـات اسلامی»« ،نخسـتین مناسـبات فکر ّ
تشـیع؛ بازخوانی مفهـوم ّ
غلو در
ّ
اندیشـه جریانهـای متقـدم امامـی» و «مبـادیء فکـرة الرجعـة عنـد االمامیـة».
دکتـر گرامـی در سـال  2017میلادی بـا همـکاری سـید عطـا انزلـی موفق شـد
کتابـی بـا عنـوان « »Opposition to Philosophy in Safavid Iranرا
در انتشـارات بریـل هلنـد بـه چـاپ برسـاند .ترجمـه ،تصحیـح کتـاب و انتشـار
مقـاالت متعـدد نیـز در کارنامـه علمـی وی دیده میشـود.

