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چکیده 

مجموعــۀ حدیثــی کافــی نوشــتۀ محمدبن یعقــوب کلینــی از مجموعه هــای مهــّم حدیثــِی شــیعیان 
ــا مجموعــۀ حدیثــی دیگــر  ــر ب اثنی عشــری اســت. برخــی از مستشــرقان تفاوت هــای میــان ایــن اث
شــیعی یعنــی بصائــر الدرجــات را بررســی کــرده و بــه ایــن نتیجــه رســیده اند که کافــی هرچنــد از نظر 
محتوایــی هماننــد بصائرالدرجــات نماینــده فضــای غالیانــه قــم اســت امــا چــون شــیعیان عقل گــرای 
ــوده  ــدال را پیم ــی راه اعت ــا به نوع ــش آنه ــث و چین ــرار داده، در انتخــاب احادی ــداد را مخاطــب ق بغ
اســت و بــر خــاف کتــاب بصائرالدرجــات، امــوری کــه محتوایــی خارق العــاده داشــته ـ همچــون علــم 
نامحــدود امامــان )علیهم الســام(، منابــع غیرعــادی ایــن علــوم و نیز توانایــی زنده کــردن مــردگان و...ـ  
در ایــن کتــاب عنــوان نشــده اســت. در ایــن پژوهــش به منظــور پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا کتاب 
الحجــه کافــی و بصائرالدرجــات در بیــان شــاخصه های امامــت وجــه تمایــزی دارنــد و  فضایــل امامــان 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــورد بی توجه ــی م ــاً توســط کلین ــر مطــرح شــده واقع ــه در بصائ )علیهم الســام( ک
اســت یــا خیــر؟ الحجــه کافــی و بصائرالدرجــات بــا یکدیگــر مقایســه و احادیــث و ابــواب مشــترک و 
غیرمشــترک دو کتــاب اســتخراج گردیــد و درنهایــت بــا روش تحلیــل محتــوا، یکــی از ابوابــی کــه تنها 
در کتــاب الحجــه کافــی بیــان شــده )بـَـاٌب نـَـاِدٌر َجاِمــٌع فـِـي َفْضــِل اإلَِمــاِم َو ِصَفاتـِـه ( تحلیل و بررســی و 
مشــخص شــد برخــاف ادعاهــای مطرح شــده، ایــن روایــت مفصــل از امام رضــا )علیه الســام( از نصــب 

الهــی، عصمــت و علــم لّدنــی به عنــوان اوصــاف امــام و شــاخصه های امامــت ســخن گفتــه اســت.
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مقدمه

ــوان  ــداد1 عن ــم و بغ ــان ق ــی می ــان حدیث ــی؛ گفتم ــّیع دوازده امام ــکل گیری تش دورۀ ش
ــائل  ــی و مس ــیعه دوازده امام ــی ش ــای حدیث ــکل گیری مجموعه ه ــه ش ــت ک ــی اس کتاب
ــث شــیعه را  ــه حدی ــاری اســت ک ــد و جــزء نخســتین آث ــا آن را بررســی می کن ــط ب مرتب
ارزیابــی کــرده اســت. محــور اصلــی ایــن کتــاب، بررســی ســه کتــاِب حدیثــِی کافــی نوشــتۀ 
محمدبن یعقــوب کلینــی، بصائــر الدرجــات نوشــتۀ محمدبن حســن صّفــار قمــی و محاســن 
نوشــته احمدبن محمدبــن خالــد برقــی اســت کــه هرســه توســط دانشــمندان قمی گــردآوری 
شــده اســت. در ایــن کتــاب نویســنده بــر آن اســت تــا نشــان دهــد آنهــا در انتخــاب احادیــث 
خــود متأثــر از شــرایط زمانــی و مکانــی زمانــه خویــش بوده انــد. بــه گــزارِش مؤلـّـف، شــیعیاِن 
بغــداد در مواجهــه بــا غیبــت امــام دوازدهــم، بــا بــه کار بــردن ابزارهــای عقل گرایــان به دنبــال 
حفــظ و پیشــبرد منافــع جامعــه شــیعه بودنــد کــه ایــن از جهاتــی بــا مبانــی شــیعیان قم در 
تضــاد بــود. نبــوِد امــام در ایــن دوران، اســتواری و پایبنــدی شــیعیان را نســبت بــه اعتقــادات 
ــی اعتقــادی ایشــان امــری  ــود و بدین جهــت، تقویــت مبان ــه مخاطــره افکنــده ب خویــش ب
ــاب  ــه در دو کت ــی ک ــیاری از روایات ــف، بس ــدگاه مؤل ــد. از دی ــر می آم ــب به نظ الزم و واج
ــِم  ــون عل ــوری چ ــر ام ــته و ب ــاده داش ــی خارق الع ــت، محتوای ــده اس ــر آم ــن و بصائ محاس
ــردن  ــی زنده ک ــز توانای ــوم و نی ــن عل ــادی ای ــع غیرع ــان )علیهم الســام( مناب نامحــدوِد امام
ــوده  ــی ب مــردگان توســط ایشــان داللــت می کننــد. ایــن روایــات به جهــت تســکیِن مؤمنان
کــه بــا دشــواری های سیاســی، اجتماعــی و مذهبــی روبــه رو بوده انــد زیــرا بــر اســاس ایــن 
روایــات، شــیعیان از طینــت اهــل بیــت )علیهم الســام( بــوده و امامــان )علیهم الســام( بــه 
احــوال ایشــان آگاهنــد و بــه امورشــان رســیدگی کــرده و در روز پــاداش نیــز در بهشــت برین 

همنشــین ایشــان خواهنــد بــود )ر.ک: حائــری،1391(.

ــم  ــب ق ــدۀ مکت ــه نویســنده آن تربیت ش ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــی ب ــارۀ کاف ــن« درب »نیوم
بــوده اســت امــا او بیست ســاِل پایانــِی زندگــِی خــود را در بغــداد به ســر بــرد و کتــاب کافــی 

1. ترجمه ای است از نوشتۀ َ»اندرو جی نیومن«، استاد علوم اسامی و ایرانی دانشگاه إدینبورو در انگلستان با عنوان:
 «The Formative Period of  Twelver Shi’ism: Hadith as discourse between Qum and Baghdad» 
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ــی و  ــی و امام ــاِن معتزل ــون عقل گرای ــه کان ــهری ک ــت؛ ش ــهر نوش ــوِد آن ش ــّو موج را در ج
حدیث گرایــان ســّنی مذهــب بــود. کلینــی در چنیــن جــّوی بــر آن شــد تــا مکتــِب حدیثــِی 
امامــی را در بغــداد ـ بــه همــان شــکلی کــه در قــم متــداول بــوده اســت ـ پایه ریــزی کنــد. 
وی بــا ایــن کار از یــك ســو، عقل گرایــاِن امامــی را بــه چالــش می کشــید و از ســوی دیگــر در 
مقابــِل جوامــِع حدیثــِی عمــدۀ اهــل تســّنن قــد علــم می کــرد. در نتیجــه، روایاتــی کــه کلینی 
در کتــاب خــود گنجانــد، شــیعیان بغــداد را هــدف مســتقیم خــود قــرار داده اســت. امــا نکتــۀ 
مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه کلینی کتــاب خــود را در جــّو غلوســتیزانه آشــکارِ بغداد نوشــت 
کــه بــه وی اجــازه نقــل هــر حدیثــی را نمــی داد. از ایــن رو، به گونــه ای نظام یافتــه از تأکیــد بــر 
گرایش هــاِی حدیثــِی قــم کــه به ویــژه در بصائــر به چشــم می خــورد، کاســت و احادیــث آن را 

ــن،1386: 390(. ــوه داد )نیوم کم اهمیــت جل

در ایــن پژوهــش، بــرای بررســی ادعــای مؤلــف کتــاب  دورۀ شــکل گیری تشــیع دوازده امامــی 
ــان )علیهم الســام(  ــل امام ــت و فضای ــا شــاخصه های امام ــه آی ــن پرســش ک ــه ای و پاســخ ب
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــورد بی توجه ــی م ــط کلین ــاً توس ــده واقع ــات مطرح ش ــه در بصائرالدرج ک
اســت یــا خیــر، دو کتــاب الحجــه کافــی و بصائرالدرجــات بــا یکدیگــر مقایســه و احادیــث و 
ابــواب مشــترک و غیرمشــترک آنهــا اســتخراج شــد. در نهایــت، بــا روش تحلیــل محتــوا، یکــی 
از ابوابــی کــه تنهــا در کافــی بیــان شــده تحلیــل و بررســی گردیــد تــا مشــخص شــود آیــا 
کلینــی در کتــاب خــود بــه احادیثــی کــه دربردارنــدۀ مفاهیمــی چــون علــم نامحــدود امامــان 
)علیهم الســام(، عصمــت و... اســت، توجــه کــرده یــا ایــن مفاهیــم را غلّوآمیــز دانســته و از ذکــر 

آنهــا خــودداری کــرده اســت.
 

1.  بررسی احاديث مشترک کتاب بصائر و  الحجه کافی

ــه  ــد ک ــم گردی ــی تنظی ــا در جدول ــی بررســی و مشــترکات آنه ــر و کاف ــاب بصائ ــث دو کت احادی
ــر اســت: ــه شــرح زی بخشــی از آن ب
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ــوان  ــر، عن ــی و بصائ ــواب الحجــه کاف ــن اب ــه ترســیم شــد و مقایســۀ بی ــی ک ــق جدول طب
ــه  ــد، ب ــات نیامده ان ــتند و در بصائرالدرج ــی هس ــه کاف ــاب الحج ــط در کت ــه فق ــی ک باب های

ــر اســت: شــرح زی

 َوَجــلَّ ــَة)علیهــمالســام(ُخَلَفــاُءاهللَِعــزَّ اأْلَئِمَّ ــة،2-بـَـاُبأَنَّ 1-بـَـاُبااِلْضِطــَراِرإِلـَـیالُْحجَّ
َو ــزَّ ُــوُراهللَِع ــَة)علیهــمالســام(ن اأْلَئِمَّ َــاُبأَنَّ ــی،3-ب ــایُْؤتَ ــيِمْنَه َّتِ ُــُهال ــيأَْرِضــِهَوأَبَْواب فِ
ــَة)علیهــمالســام( اأْلَئِمَّ َجــل،4-بـَـاٌبنـَـاِدٌرَجاِمــٌعفـِـيفَْضــِلاإْلَِمــاِمَوِصَفاتـِـه،5-بـَـاُبأَنَّ
َّــاأَنَْزلْنــاهُفـِـيلَْیَلــِة فـِـيِکتَابـِـه،6-بـَـاٌبفـِـيَشــْأنِإِن َوَجــلَّ َّتـِـيَذَکَرَهــااهللَُعــزَّ ُهــُمالَْعَاَمــاُتال
ــَةاإْلَِمــاِم)علیــهالســام(،8-بـَـاُبثَبَاِت َّتـِـيتُوِجــُبُحجَّ الَْقــْدِرَوتَْفِســیِرَها،7-بـَـاُباأْلُُمــوِرال
َواَلَغْیِرِهَمــاِمــَنالَْقَرابـَـات،9-بـَـاُب ََّهــااَلتَُعــوُدفِــيأٍَخَواَلَعــمٍّ اإْلَِماَمــِةفِــياأْلَْعَقــاِبَوأَن
ــِة)علیهــمالســام(َواِحــداًفََواِحــدا،10-بـَـاُب َوَرُســولُُهَعَلــیاأْلَئِمَّ َوَجــلَّ اهللَُعــزَّ َمــانـَـصَّ
َعَلــی )علیــهالســام(،11-بـَـاُباإْلَِشــاَرةَِوالنَّــصِّ َعَلــیالُْحَســْیِنبـْـِنَعلـِـيٍّ اإْلَِشــاَرةَِوالنَّــصِّ
َعَلی ــاِدِقَصَلــَواُتاهللَِعَلْیِهَمــا،12-بـَـاُباإْلَِشــاَرةَِوالنَّــصِّ ــٍدالصَّ أَبـِـيَعْبــِداهللَِجْعَفــِربـْـِنُمَحمَّ
َعَلــیأَبـِـيالَْحَســِنالثَّالـِـِث َضــا)علیــهالســام(،13-بـَـاُباإْلَِشــاَرةَِوالنَّــصِّ أَبـِـيالَْحَســِنالرِّ
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اِر)علیــهالســام(،15-بـَـاٌب إِلـَـیَصاِحــِبالــدَّ )علیــهالســام(،14-بـَـاُباإْلَِشــاَرةَِوالنَّــصِّ
فـِـيتَْســِمیَِةَمــْنَرآهُ)علیــهالســام(،16-بـَـاٌبفـِـيالنَّْهــِيَعــِنااِلْســم،17-بـَـاٌبنـَـاِدٌرفـِـي
َّــُهَمــْنَعــَرَف َحــاِلالَْغْیبَــة،18-بـَـاٌبفِــيالَْغْیبَــة،19-بـَـاُبَکَراِهیَــِةالتَّْوقِیــت،20-بـَـاُبأَن
ــَن ــاٌمِم إَِم ــُلُهإاِلَّ ــاَماَلیَْغِس اإْلَِم ــاُبأَنَّ َ ــر،21-ب ــُرأَْوتََأخَّ ــَذااأْلَْم َمَه ــدَّ هُتََق ــرَّ ــْمیَُض َ ــُهل إَِماَم
الَْواِجــَبَعَلــیالنَّــاِسبَْعــَدَمــایَْقُضــوَنَمنَاِســَکُهْمأَْن )علیهــمالســام(،22-بـَـاُبأَنَّ ــةِ اأْلَئِمَّ
یَْأتـُـوااإْلَِمــاَمفَیَْســَألُونَُهَعــْنَمَعالـِـِمِدینِِهــْمَویُْعلُِمونَُهــْمَواَلیَتَُهــْمَوَمَودَّتَُهــْملـَـه،23-بـَـاُبَمــا
ــِةالُْمْســلِِمیَنَواللُّــُزوِملَِجَماَعتِِهــْمَوَمــْنُهــم )صلــیاهللعلیــهوآلــه(بِالنَِّصیَحــِةأِلَئِمَّ أََمــَرالنَّبـِـيُّ
ِعیَّــِةَعَلــیاإْلَِمام)علیــهالســام( الرَّ ِعیَّــِةَوَحــقِّ اإْلَِمــاِمَعَلــیالرَّ 24-بـَـاُبَمــایَِجــُبِمــْنَحــقِّ
اأْلَْرَضُکلََّهــالِْلَِمــاِم)علیــهالســام(،26-بـَـاُبِســیَرةِاإْلَِمــاِمفـِـينَْفِســِهَوفـِـي ،25-بـَـاُبأَنَّ

الَمْطَعــِمَوالَْمْلبـَـِسإَِذاَولـِـَياأْلَْمــر.

از میــان ایــن ابــواب احادیــث بــاب »بـَـاٌبنـَـاِدٌرَجاِمــٌعفـِـيفَْضــِلاإلَمــاِمَوِصَفاتـِـه« انتخــاب 
گردیــد. ایــن بــاب دارای دو حدیــث از امام رضا)علیــه  الســام( و امــام صــادق )علیــه الســام( 
اســت. حدیــث اول کــه از امام رضــا )علیــه الســام( روایــت شــده اســت، بــا روش تحلیــل محتوا 

ــود.  تحلیل می ش

2. اعتباريابی حديث

ــُه ــهُاهللَُرفََع ــاِءَرِحَم ــُنالَْع ــُمبْ ــٍدالَْقاِس ــث به صــورت »أَبُوُمَحمَّ ــی ســند حدی ــاب کاف در کت
َضــا)علیــهالســام(بَِمــْرو...«ذکــر شــده اســت  َعــْنَعْبِدالَْعِزیــِزبْــِنُمْســلٍِمقَــاَل:ُکنَّــاَمــَعالرِّ

)کلینــی،1407ق، ج 1: 198(.

محدثــان در کتــب حدیثــی خــود همیــن متنــی را کــه در کافــی آمــده، بــا اندکــی اختــاف 
همــراه بــا سلســله اســناد مختلــف یــا همــان سلســله ســند کلینــی، ذکــر کــرده    انــد. 

در کتــاب الغیبــة نعمانــي ایــن حدیــث بــه نقــل از محمدبــن یعقــوب کلینــی ذکر شــده اســت 
ــب ،1397ق: 217(. ــن أبي زین )اب
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شــیخ صــدوق در کتــاب عیــون اخبــار الرضــا، معانــی االخبــار و کمــال الدین دو سلســله ســند 
دبـْـُنإِبَْراِهیــَمبـْـِن بــراي ایــن روایــت نقــل کــرده اســت کــه ســند اول از طریــق»أَبُوالَْعبَّــاِسُمَحمَّ
« نقــل شــده )ابن بابویــه،1403ق: 96( و ســند دوم از طریــق شــش نفــر بــا  الََقانـِـيُّ إِْســَحاَقالطَّ
ــِد ــُدبـْـُنُمَحمَّ ــُدبـْـُنُموَســیبـْـِنالُْمتـَـَوکِِّل« )همــان، 1395ق، ج 2: 675( و »ُمَحمَّ اســامی»ُمَحمَّ
بـْـُنَعْبــِد قَّــاُق«َو»َعلِــيُّ ــِدبـْـِنِعْمــَراَنالدَّ بـْـُنأَْحَمــَدبـْـِنُمَحمَّ «َو»َعلِــيُّ بـْـِنِعَصــاٍمالُْکَلْینـِـيُّ
رَّاُق«َو»الَْحَســُنبـْـُنأَْحَمــَدالُْمــَؤدُِّب«َو»الُْحَســْیُنبـْـُنإِبَْراِهیــَمبـْـِنأَْحَمــَدبـْـِنِهَشــامٍ اهللِالـْـوَ
الُْمَؤدُِّب« )همــان، 1378ق، ج 1: 216( نقــل شــده اســت. اســناد ایــن روایــت بدیــن شــرح اســت:

ثَنَــاأَبـُـو َرِضــَياهللَُعْنــُهقَــاَلَحدَّ الََقانـِـيُّ ــُدبـْـُنإِبَْراِهیــَمبـْـِنإِْســَحاَقالطَّ 1. »أَبُوالَْعبَّــاِسُمَحمَّ
ثَنـَـاأَبـُـوَحاِمــٍدِعْمــَراُنبـْـُنُموَســیبـْـِن قـَـاَلَحدَّ الَْهاُرونـِـيُّ ــِدبـْـِنَعلِــيٍّ أَْحَمــَدالَْقاِســُمبـْـُنُمَحمَّ
ــِد ــيالَْقاِســُمبْــُنُمْســلٍِمَعــْنأَِخیــِهَعْب ثَنِ ــاَلَحدَّ ــاِمقَ قَّ إِبَْراِهیــَمَعــِنالَْحَســِنبْــِنالَْقاِســِمالرَّ

الَْعِزیــِزبـْـِنُمْســلٍِم«

بْــُن ــيُّ َوَعلِ ــيُّ ــِدبْــِنِعَصــاٍمالُْکَلْینِ ــُدبْــُنُمَحمَّ ــَوکِِّلوُمَحمَّ ــُدبْــُنُموَســیبْــِنالُْمتَ 2. ُمَحمَّ
ــَد ــُنأَْحَم ــُنبْ اُقَوالَْحَس ــَورَّ ْ ــِداهللِال ــُنَعْب بْ ــيُّ ــاُقَوَعلِ قَّ ــَراَنالدَّ ــِنِعْم ــِدبْ ــِنُمَحمَّ ــَدبْ أَْحَم
ثَنـَـا الُْمــَؤدُِّبَوالُْحَســْیُنبـْـُنإِبَْراِهیــَمبـْـِنأَْحَمــَدبـْـِنِهَشــامٍالُْمــَؤدُِّبَرِضــَياهللَُعْنُهــْمقَالـُـواَحدَّ
ثَنـِـيالَْقاِســُمبُْنُمْســلٍِم ــٍدالَْقاِســُمبـْـُنالَْعــاِءقـَـاَلَحدَّ ثَنـَـاأَبـُـوُمَحمَّ ــُدبـْـُنیَْعُقــوَبقـَـاَلَحدَّ ُمَحمَّ

َعــْنأَِخیــِهَعْبــِدالَْعِزیــِزبـْـِنُمْســلٍِم.

عامــه مجلســی نیــز در بحاراالنــوار بــه نقــل از کتــب شــیخ صــدوق، ســند اول ایشــان را ذکر 
کرده اســت )مجلســی،1403ق ، ج 25: 120(.         

ایــن حدیــث را همچنیــن طبرســی در کتــاب احتجــاج بــدون ذکــر کامــل ســند بــا عبــارت 
ــلِم« )طبرســی،1403ق ، ج 2:  ــِنُمْس ــِزبْ ــِدالَْعِزی ــِهَعْب ــْنأَِخی ــلِمٍَع ــِنُمْس ــِمبْ ــِنالَْقاِس »َوَع
433( و ابن شــعبه حرانــی در تحف العقــول بــا عبــارت »قـَـاَلَعْبُدالَْعِزیــِزبـْـُنُمْســلِمٍ« )ابن شــعبه 

ــد. ــت کرده ان ــی، 1404ق: 436( روای حران

نمــودار زیــر درصــد کلمــات قرآنــی بــه کار رفتــه در روایــت امام رضــا )علیه الســام( را نشــان 
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می دهــد. طبــق ایــن جــدول، حــدود یك چهــارم از روایــت را کلمــات و آیــات قرآنــی تشــکیل 
می دهــد کــه ســبب اعتباربخشــی و اطمینــان بــه صــدور آن از جانــب معصــوم اســت.

نمودار درصد کلمات قرآنی به کار رفته در روایت امام رضا )علیه السام(
               

3. معرفی روش تحقیق

یکــی از روش هــاي مهــّم  شناســایی و جمــع آوري داده هــا کــه بــا توجه بــه موضوع، شــرایط و 
هــدف ایــن تحقیــق کاربــرد بیشــتري بــراي محققــان داشــته، روش بررســی اســناد اســت. این 
روش از طریــق اســناد مکتــوب نظیــر انتشــارات عمومــی، نســخه هاي محــدود، اســناد کمیــاب 
ــده از  ــه  جــاي مان ــار هنــري ب و نقشــه ها و اســناد غیرمکتــوب نظیــر عکس هــا، فیلم هــا و آث

گذشــتگان صــورت می گیرد.

 »لورنــس  بــاردن« در کتــاب خــود بــا عنــوان »تحلیــل محتــوا« اشــاره می کنــد کــه »تحلیل 
ــل  ــیر و تحلی ــور تفس ــی به منظ ــی و کّم ــی، اصول ــی عین ــّن پژوهش ــت ف ــوا در حقیق محت
محتواســت. تفکــر بنیــادی تحلیــل محتــوا نیــز عبــارت اســت از قــراردادن اجــزای یــك متــن 
)کلمــات، جمــات، پاراگراف هــا و ماننــد آن بــر حســب واحدهایــی کــه انتخــاب می شــوند( در 

ــاردن، 1375: 29(. مقوالتــی کــه از پیــش تعییــن شــده اند.« )ب

در حقیقــت، تحلیــل محتــوا در رابطــه بــا متنــی معنــی پیــدا می کنــد کــه آن متــن بــرای 

 

77%

23%

سایر کلمات کلمات قرآنی
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انتقــال پیام هــا و مفاهیــم معّینــی نوشــته شــده و دارای ماهیتــی مشــخص باشــد. لــذا، تحلیــل 
محتــوا در مــورد کلمــات عامیانــه ای کــه دارای مفاهیــم ســادۀ بدیهــی و مشــخص هســتند، 
ــی  ــد دارای معان ــود، می توان ــل می ش ــن منتق ــیلۀ مت ــه به وس ــی ک ــی رود. پیام های ــه کار نم ب
ــد معنــای اصلــی آن پیــام را بازشــناخت.  ــذا به واســطۀ تحلیــل محتــوا بای مختلفــی باشــد ل
روش بازشناســی و تحلیــل ایــن پیام هــا به صــورت نظام منــد بــوده و از قوانیــن و دســتورهای 
ــز ضــروری اســت  ــوا نی ــل محت ــا روش تحلی ــذا آشناشــدن ب ــد؛ ل ــروی می کنن مشــخصی پی

)جانی پــور،1390)ب(:196(.

ــۀ ارتباطــات به منظــور پاســخ دادن  ــوا را مطالع ــل محت ــرد تحلی ــن کارب »الســول« عمده تری
بــه ایــن ســؤال قدیمــی تحقیــق در ارتباطــات می دانــد کــه »چــه کســی؟ چــه چیــزي را؟ بــه 
چــه کســی؟ چــرا؟ چگونــه؟ و بــا چــه تأثیــري؟ می گویــد« )کیــوي و کامپنهــود،1381 : 222(.

ــر اســاس واحــد  ــی ب ــوای مضمون ــل محت ــّن تحلی ــق، ف ــن تحقی ــك اتخاذشــده در ای تکنی
جمــات اســت کــه بــه شــرح زیــر اســت: 1. شــمارش کلمــات حدیــث 2.یافتــن کلیدواژه هــای 
اصلــی 3. تجزیــه عناصــر تشــکیل دهنده و تقطیــع موضوعــی جمله هــا در جدول هــا 4. یافتــن 
ــا  ــه گزاره ه ــه ب ــك جمل ــط در ی ــر مرتب ــل عناص ــری 5. تبدی ــی و جهت گی ــات اصل موضوع
و مضامیــن جهــت یافتــن موضوعــات فرعــی و نقــاط متمرکــز متــن 6. اســتخراج اطاعــات 
ــر اســاس نتایــج  آمــاری از موضوعــات اصلــی و فرعــی در قالــب نمــودار 7. تحلیــل کیفــی ب
حاصــل از تحلیــل کّمــی 8. مقوله بنــدی موضوعــات و مضامینــی کــه فراوانــی باالتــری دارنــد 

ــف(:87(. ــور، 1390)ال ــه )جانی پ ــۀ نتیج ــازی و ارائ 9. مدل س

4. تحلیل محتوای حديث

ــه مــرو  ــازه ب عبدالعزیــز بــن مســلم نقــل مــی کنــد موقعــی کــه امام رضــا )علیه الســام( ت
آمــده بودنــد، خدمــت آن حضــرت رســیدم و موضــوع امامــت را کــه مــورد اختــاف بســیاری از 
مــردم بــود و در پیرامــون آن گفتگــو می کردنــد بــه خدمتــش عــرض کــردم. ســپس امام رضــا 
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)علیه الســام( توضیحاتــی را فرمودنــد )کلینــی،1407ق، ج 1: 198(.

ــده  ــوا درج ش ــدول محت ــده در ج ــورت تقطیع ش ــت به ص ــن روای ــدا مت ــش، ابت ــن بخ در ای
ــت  ــن اســت. روای ــز مت ــاط تمرک ــی و نق ــای کلّ ــن، جهت گیری ه ــای مضامی ــه گوی اســت ک
در مجمــوع بــه 54 واحــد متــن تقطیــع شــده و حــدود 163مضمــون و پیــام از آن برداشــت 
ــر  ــارات صرف نظ ــه عب ــار، از درج کلی ــت اختص ــاب و رعای ــز از اطن ــرای پرهی ــت. ب ــده اس ش
ــات  ــاي مطالع ــه مبن ــدول ک ــن ج ــود. ای ــر می ش ــدول ذک ــط قســمت هایی از ج ــرده و فق ک

ــن شــرح اســت: ــۀ حاضــر اســت، بدی ــه در مقال صورت   گرفت
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چنان کــه ذکــر شــد، ایــن جــدول طوالنــی اســت و بــه جهــت اختصــار، تنهــا بخشــی از آن 
درج شــده اســت.
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1-4 تحلیل محتواي کّمی روايت

منظــور از تحلیــل      هــاي کّمــی، بررســی فراوانــی کلمــات، قالب هــا، مضامیــن و موضوعــات 
مطــرح شــده در متــن اســت کــه  بــه محقــق کمــك می  کننــد تــا بیشــتر بــا ســاختار عناصــر 
ــراي تحلیل هــاي  ــه کار رفتــه در آن آشــنا شــود. تحلیل هــاي کّمــی راهِ ورود ب و مؤلفه هــاي ب
کیفــی را همــوار می کننــد و نشــان می دهنــد کــه محقــق بــر چــه مبنایــی بــه تحلیــل کیفــی 

پرداختــه اســت )کریپنــدورف، 1387 :26(.

درادامه به چند مورد از تحلیل هاي کّمی پرداخته شده است.

1-4-1 فراوانی کلمات 

  منظــور از فراوانــی کلمــات، شــمارش کلیدواژه هــای مفهوم ســاز اســت. در ایــن شــمارش، 
واژگان مشــابه در یــك دســته جــای گرفتــه و همچــون یــك مفهــوم مشــترک درقالــب نمــودار 
نمایــش داده می شــوند. نمــودار میلــه اي فراوانــی بیشــترین کلمــات استفاده شــده در حدیــث، 

بدیــن شــرح اســت:

نمودار فراوانی کلمات
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پــس از لفــظ جالــه اهلل، کلمــات امــام، علــم و عقــل و اختیــار  باالتریــن فراوانــی  را دارنــد. 
ــم  ــر عل ــد را ب ــان همــه اوصــاف بیشــترین تأکی طبــق جــدول، امام رضــا )علیه الســام( از می
امــام نمــوده و بــه تبییــن آن پرداخته انــد. همچنیــن، بحــث امــکان یــا عــدم امــکان انتخــاب 

امــام بــا اختیــار، عقــل و رأی مــردم، بســیار مــورد توجــه حضــرت بــوده اســت.

1-4-2 فراوانی موضوعات

ــن  ــا و مضامی ــه عبارت ه ــی اســت ک ــدي و کل ــن کلی ــات، عناوی ــی موضوع منظــور از فراوان
ــن موضوعــات  ــوان می باشــند. ای ــا آن عن ــان شــرحی در رابطــه ب ــال بی ــف متــن به دنب مختل
کلّــی بــوده و چارچــوب اصلــی متــن را تشــکیل می دهنــد و بــا نگاهــی اجمالــی بــه فهرســت 
آنهــا و بررســی میــزان فراوانــی هــر یــك، می تــوان بــه ســهولت تشــخیص داد کــه متــن مــورد 
ــه اســت. نمــودار  ــواردي ســخن گفت ــا چــه م ــوده و در رابطــه ب ــه در چــه حــوزه اي ب مطالع

ــه درج شــده اســت. ــا )علیه الســام( در ادام ــث امام رض ــات مطــرح شــده در حدی موضوع

نمودار فراوانی موضوعات

ــه  ــت ک ــان دهندۀ آن اس ــات نش ــی موضوع ــودار فراوان ــود، نم ــاهده می ش ــه مش چنان ک
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ــگاه  ــت و جای ــت و منزل ــداف امام ــان اه ــام، بی ــای ام ــات و ویژگی ه ــن صف ــات تبیی موضوع
ــث امام رضــا )علیه الســام(  ــات در حدی ــه به دفع ــواردی هســتند ک ــه م باعظمــت آن، از جمل
بیــان شــده اند. ســپس موضــوع جهــل بشــر و ناتوانــی او در تعییــن امــام و الهی بــودن انتصــاب 

ــت.  ــوده اس ــام( ب ــا )علیه الس ــه امام رض ــورد توج ــام، م ام

1-4-3 فراوانی جهت   گیري ها

ــِی  ــات اصل ــدام از موضوع ــر ک ــه ه ــتند ک ــی هس ــن کل ــا، عناوی ــت گیري ه ــور از جه منظ
مطروحــه در متــن را شــامل می شــوند. بــه عبــارت دیگــر، بــه  جهــت ســهولت بررســی هــر 
ــر درج  ــی کلی ت ــب عناوین ــۀ دوم در قال ــی اســتخراج شــده، در مرحل ــات اصل ــی، موضوع متن

ــد. ــری می گوین ــن جهت گی ــه آن عناوی ــه ب ــوند ک می ش

جهت گیری هــای استخراج شــده از حدیــث امام رضــا )علیه الســام( در قالــب دو عنــوان 
ــر اســت: ــه شــرح زی ــه نمــودار آن ب ــی دســته بندي شــده اند ک کل

ایــن دســته بندي کلــی نشــان 
ــام(  ــا )علیه الس ــه امام رض ــد ک می ده
ــی  ــۀ اصل ــه دو مؤلف ــود ب در کام خ
ــی  ــه اول معرف ــتند. مؤلف ــه داش توج
ــا و  ــاف، ویژگی ه ــان اوص ــا بی ــام ب ام
تبییــن مقــام باعظمــت امامــت اســت 
ــه  ــان حضــرت حکــم مقدم کــه در بی
را دارد. مؤلفــه دوم، بیــان روش تعییــن 
امــام و برطرف کــردن اختاف هــای 
ــه در  ــت ک ــه اس ــن زمین ــردم در ای م
ــه را دارد.  ــم نتیج ــرت حک ــان حض نمودار فراوانی جهت گیری هابی
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2-4  تحلیل محتواي کیفی روايت

در ایــن مرحلــه کــه خاصــه ای از یافته هــا و ایده هــای کّل فراینــد تحقیــق اســت، محقــق 
ــا  ــری کاری انتزاعــی و فکــری ام ــردازد. »نتیجه گی ــِی بیشــتری می پ ــل ذهن ــه تجزیه وتحلی ب
متکــی بــر تجزیه وتحلیــل داده هاســت و منطــق و قــدرت اســتدالل محقــق جایــگاه ویــژه ای 
ــۀ  ــه در مرحل ــت ک ــب اس ــن ترتی ــه ای ــد ب ــام فراین ــی، 1376: 249(. انج در آن دارد.« )عزت
مضمون گیــری و طــرح جــدوِل تحلیــِل محتــوای مضمونــی، مضامیــن دســته بندی و موضوعات 
پیشــنهادی بــرای ســاخت مقــوالت نهایــی مطــرح می شــود )جانی پــور، 1390)الــف(: 295(. 

تببیــن امامــت در ایــن روایــت نورانــی در ســه مقولــۀ ویژگی هــا و لــوازم امامــت، فلســفه و 
اهــداف امامــت و نحــوۀ شــناخت و تعییــن امــام، خاصــه می شــود.

2-4-1 مقوله ويژگی ها و لوازم امامت

امام رضا )علیه السام( در تبیین ویژگی ها و لوازم امامت، پنج مورد را ذکر کردند:

ــد علمــی  ــرآن، خداون ــات ق ــم خــدادادی اســت کــه طبــق آی ــودن عل 1. ویژگــی اول دارا ب
مخصــوص را بــه برگزیــدگان خــود عطــا می کنــد. بنابرایــن، علــم امــام اکتســابی نبــوده بلکــه 

از جانــب خداونــد بــه ایشــان اعطــا می گــردد. ایــن علــم از قبیــل علــوم غیرعــادی اســت کــه 
به صــورت الهــام و تحدیــث مائکــه بــا ایشــان، صــورت می گیــرد. بنابرایــن، امــام همه چیــز را 
می دانــد مگــر آنچــه علمــش مخصــوص خــدا باشــد. امــام آگاهــی کامــل بــه مســائل و معــارف 
دیــن و امــور مــردم دارد و بــا الهــام الهــی بــه آنچــه در مســیر هدایــت بنــدگان و انجــام وظیفــه 
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امامــت خــود بــه آن نیــاز دارد، آگاه اســت و نیــازی بــه فراگیــری از دیگــران نــدارد. امام رضــا 
)علیه الســام( در نهایــت الزمــۀ عصمــت و مســئولیت های امــام را بهره منــدی از علــم فــراوان 

می داننــد.

ــه فرمــودۀ امام رضــا  ــام، برخــورداری از مقــام عصمــت اســت کــه ب 2. دومیــن ویژگــی ام
ــرا  ــدارد زی ــچ خطــا و لغزشــی ن ــوده و هی ــان ب ــوب و گناه ــزه از عی ــام من )علیه الســام( ام
خداونــد امــام را هدایــت نمــوده و هیــچ انحرافــی در او وجــود نــدارد. امام رضــا )علیه الســام( 
خلیفــه و حجــت خــدا بــودن و دعــوت بــه دیــن الهــی و دفــاع از آن را علــت ضــرورت عصمت 

بــرای امــام می داننــد.

ــام( و از  ــم )علیه الس ــرت ابراهی ــل حض ــام از نس ــه ام ــت ک ــن اس ــی ای ــومین ویژگ 3. س
ــه( و از  ــر )صلی اهلل علیه وآل ــت پیامب ــل بی ــام از اه ــت. ام ــم اس ــش و بنی هاش ــدان قری خان
ــداد  ــت. در اج ــام اهلل علیها( اس ــه )س ــرت فاطم ــام( و حض ــی )علیه الس ــام عل ــدان ام فرزن

ــت. ــریف ترین نسل هاس ــان از ش ــل ایش ــدارد و نس ــود ن ــی وج ــن و عیب ــچ طع ــام هی ام

4. چهارمیــن ویژگــی امــام ایــن اســت کــه بــر همــه افــراد برتــری دارد و یگانــۀ  زمــان خــود 
اســت. امــام در فضایــل بی ماننــد بــوده و هیــچ مثــل و نظیــری بــرای او وجــود نــدارد. فضایــل 
امــام اکتســابی نیســت، بلکــه خداونــد از جانــب خــود همــۀ فضیلت هــا را بــه امــام اختصــاص 

داده است.

5. پنجمیــن ویژگــی امــام، داشــتن شــرح صــدر، قــدرت و شــجاعت در امــر امامــت اســت 
ــده از  ــام یاری ش ــت. ام ــراوان اس ــم ف ــتن حل ــان ها داش ــت انس ــت و هدای ــۀ تربی ــرا الزم زی
طــرف خداونــد اســت و خــدای متعــال امــام را نیرومنــد در جنــگ، دیــن و احــکام آن قــرار 
داده اســت. لــذا امــام در اجــرای حــدود و احــکام و امــور امامــت، بــا شــجاعت و قــدرت عمــل 

ــدارد. ــچ ضعــف و ترســی در او راه ن ــد و هی می کن
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پس از دسته بندی مضامین مرتبط با ویژگی ها و لوازم امامت، نمودار زیر رسم می شود:

نمودار ویژگی ها و لوازم امامت در کام امام رضا)علیه السام(
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2-4-2 مقوله فلسفه و اهداف امامت

ــوم اشــاره  ــه دو مفه ــت، ب ــداف امام ــۀ فلســفه و اه ــن مقول امام رضــا )علیه الســام( در تبیی
فرمودنــد:

1. امام رضــا )علیه الســام( در تبییــن جایــگاه امامــت می فرماینــد کــه امامــت مقامــی رفیــع 
و باعظمــت اســت کــه حتــی از مقــام نبــوت باالتــر اســت. امامــان )علیهم الســام( جانشــینان 
خــدا و رســول او هســتند کــه حــّق امــر و نهــی و حکومــت بــه ایشــان داده شــده اســت. امامت 
کامل کننــدۀ دیــن و گســترش دهندۀ اســام درهمــۀ ابعــاد اســت و امامــان امانتــداران علــم و 
دیــن و دســتورهای الهی انــد. بــا امــام حجــت خــدا بــر بنــدگان تمــام می شــود و اطاعــت اوامــر 

ایشــان بــر همــگان واجــب اســت.

2. امام رضــا )علیه الســام( در بیــان مســئولیت های امــام بــه ایــن مــوارد اشــاره 
ــده  ــن و دفع کنن ــع دی ــی، مداف ــریعت اله ــن و ش ــظ دی ــا و حاف ــام راهنم ــد: ام می فرماین
ضــرر و زیــان از حرمــات اهلل اســت )امــام حرمــات اهلل ماننــد خانــه، کتــاب، اوامــر و نواهــی 
ــۀ  ــام مای ــد(. ام ــوت می کن ــه آن دع ــردم را ب ــم م ــی دارد ه ــزرگ م ــود ب ــم خ ــی را ه اله
ــام  ــت. ام ــان اس ــا و عزتش ــی آنه ــلمانان، قدرت یاب ــی مس ــام اجتماع ــظ نظ ــاد و حف اتح
ــت  ــق تمامی ــام و شــرط تحق ــه وجــه تم ــۀ  آن ب ــر احــکام شــریعت و ســبب اقام تبیین گ
آن اســت. امــام مجــری حــدود الهــی اســت و بــرای دعــوت مــردم به ســوی خــدا، به جــای 
ــچ  ــد و هی ــه و جــدل احســن اســتفاده می کن ــان، خطاب ــگ و کشــتار، از بره ــد، جن تهدی
اجبــاری در هدایــت امــام وجــود نــدارد. امــام، رهبــر بــه ســمت هدایــت و ســعادت و ســبب 
تشــخیص راه صحیــح می گــردد. امــام هنــگام بــروز فتنه هــا و شــبهات، هدایتگــر مــردم و 
نجات بخــش آنهــا از هاکــت بــوده و  نهایــت دلســوزی و خیرخواهــی را نســبت بــه مــردم 

ــت. ــردم در گرفتاری هاس ــاه م دارد و پن

پس از دسته بندی مضامین مرتبط با فلسفه و اهداف امامت، نمودار زیر رسم می شود:
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نمودار فلسفه و اهداف امامت در کام امام رضا )علیه السام(
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2-4-3 مقولۀ نحوۀ شناخت و تعیین امام

دربــارۀ چگونگــی شــناخت و تعییــن امــام، در روایــت بــه تبییــن ســه مفهــوم پرداختــه شــده 
: ست ا

ــدا  ــب خ ــر از جان ــن پیامب ــد تعیی ــام همانن ــن ام ــذا تعیی ــت؛ ل ــی اس ــد اله ــت عه 1. امام
ــی  ــی، امام عل ــان اله ــه فرم ــوداع ب ــه( در حجةال ــر )صلی اهلل علیه وآل ــرد. پیامب ــورت می گی ص

ــد. ــی کردن ــردم معرف ــه م ــود ب ــین خ ــوان جانش ــام( را به عن )علیه الس

ــا  2. امام رضــا )علیه الســام( بــه ناکارآمــدی عقــل بشــر در تعییــن امــام اشــاره می کننــد؛ ب
ایــن بیــان کــه عقــل بشــر در شــناخت صفــات، ویژگی هــا و جایــگاه رفیــع امامــت ناقــص و 
ــد  ــدارد. هیچ کــس نمی توان ــت آن را ن ــدر و منزل ــه ق ــی درک کن ــز توانای ــوده و هرگ ــوان ب نات
ــا عقــل، رأی و انتخــاب مــردم هرگــز  شــأنی از شــؤون امــام را وصــف کنــد و تعییــن امــام ب
ممکــن نیســت و در تعییــن امــام عقل هــای ناقــص و آرای گمراه کننــده جــز دوری از حــق، 
بهــره ای ندارنــد زیــرا اختیــار در صــورت وجــود شــناخت و آگاهــی از مبحــث مربــوط اســت. 

لــذا، جهــل مــردم اختیــار تعییــن امــام را از ایشــان ســلب کــرده اســت.

3. در ایــن قســمت امام رضــا )علیه الســام( بــه نکوهــش کســانی می پــردازد کــه از انتخــاب 
خــدا و پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( و اهــل بیــت ایشــان )علیهم الســام( رویگــردان شــده و بــه 
انتخــاب خــود روی آورده انــد و ســرانجام آنهــا نابــودی و هاکــت اســت. امام رضــا )علیه الســام( 
علــت گمراهــی ایــن افــراد را آرزوهــای باطــل، فریب خــوردن از شــیطان، تدبـّـر نکــردن در قرآن 

و پیــروی از هوس هــا به جــای پیــروی از کتــاب خــدا عنــوان فرمودنــد.

پس از دسته بندی مضامین مرتبط با شناخت و تعیین امام، نمودار زیر رسم می شود:
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نمودار نحوۀ شناخت و تعیین امام در کام امام رضا )علیه السام( 

نتیجه گیری

در ایــن پژوهــش دو کتــاب الحجــه کافــی و بصائرالدرجات مقایســه و احادیث و ابواب مشــترک 
و غیرمشــترک دو کتــاب اســتخراج شــد و عنــوان باب هایــی کــه فقــط در کتــاب کافــی ذکــر 
شــده بودنــد، مشــخص گردیــد. ســپس، بــا روش تحلیــل محتــوا، یکــی از ایــن ابــواب )بَاٌب نـَـاِدٌر 
َجاِمــٌع فـِـي َفْضــِل االَِمــاِم َو ِصَفاتـِـه ( تحلیــل و بررســی شــد. در ابتــدا، روایــت بــه 54 واحــد متن 
تقطیــع شــد و حــدود 163مضمــون و پیــام از آن برداشــت گردیــد. در تحلیــل محتــوای کّمــی، 
فراوانــی کلمــات، موضوعــات اصلــی و جهت گیری هــا بررســی شــد. در تحلیــل محتــوای کیفــی، 
ــت،  ــوازم امام ــا و ل ــه ـ ویژگی ه ــه مقول ــب س ــته بندی و در قال ــده دس ــن استخراج ش مضامی

فلســفه و اهــداف امامــت و نحــوه شــناخت و تعییــن امــامـ  طبقه بنــدی گردیــد. 
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در مقولــۀ »ویژگــی هــا و لــوازم امامــت« اشــاره شــده اســت کــه علــم امــام اکتســابی نیســت 
ــه آنچــه در مســیر  ــام الهــی ب ــا اله ــام ب ــه ایشــان اعطــا می گــردد و ام ــد ب ــب خداون و از جان
هدایــت بنــدگان و انجــام وظیفــۀ امامــت خــود بــه آن نیــاز دارد، آگاه اســت. امــام برخــوردار 
ــر  ــت پیامب ــل بی ــام( و از اه ــم )علیه الس ــرت ابراهی ــل حض ــوده و از نس ــت ب ــام عصم از مق
)صلی اهلل علیه وآلــه( و از فرزنــدان امــام علــی )علیه الســام( و حضــرت فاطمــه )ســام اهلل علیها( 
اســت. امــام بــر همــۀ افــراد برتــری دارد و یگانــۀ زمــان خــود اســت. امــام در فضایــل بی ماننــد 
اســت و هیــچ مثــل و نظیــری بــرای او وجــود نــدارد و دارای شــرح صــدر، قــدرت و شــجاعت در 

امــر امامــت اســت.

در بخــش فلســفه و اهــداف امامــت، بــه تبییــن جایــگاه امامــت و مســئولیت های امــام پرداخته 
شــده اســت. امــام جانشــین خــدا و رســول خداســت. امامــت مقامــی رفیــع و برتــر از نبــوت، 
ــئولیت های  ــان مس ــت. در بی ــاد اس ــۀ ابع ــام درهم ــترش دهندۀ اس ــن و گس ــدۀ دی کامل کنن
امــام، اشــاره شــده اســت کــه امــام راهنمــا و حافــظ دیــن و شــریعت الهــی اســت. امــام مایــۀ 
اتحــاد و حفــظ نظــام اجتماعــی مســلمانان، قدرت یابــی آنهــا و عزتشــان اســت. امــام تبیین گــر 

احــکام شــریعت و ســبب اقامــۀ آن بــه وجــه تمــام و شــرط تحقــق تمامیــت آن اســت.

دربــارۀ نحــوه شــناخت و تعییــن امام، مشــخص شــد که تعییــن امام هماننــد تعییــن پیامبر از 
جانــب خــدا صــورت می گیــرد و تعییــن امــام بــا عقــل، رأی و انتخــاب مــردم ممکــن نیســت و 
ســرانجام کســانی کــه از انتخــاب خــدا رویگــردان شــده و به انتخــاب خــود روی آوردنــد، نابودی 

ــت.  و هاکت اس

در نهایــت، مشــخص شــد برخــاف ادعاهــای مطرح شــده، ایــن روایــت مفصــل کتــاب کافــی 
ــت  ــام و شــاخص های امام ــوان اوصــاف ام ــی به عن ــم لّدن ــام، عصمــت و عل ــی ام از نصــب اله
ســخن گفتــه اســت. در نتیجــه، دیــدگاه برخــی از مستشــرقان در زمینــۀ اختــاف میــان دو 
کتــاب الحجــه کافــی و بصائرالدرجــات نفــی و روشــن می شــود کــه کلینــی نه تنهــا از گفتمــان 
حــوزه حدیثــی قــم دســت برنداشــته بلکــه آن را به گونــه ای نظام منــد و در قالبــی جدیــد ارائــه 

کرده اســت.
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