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چکیده
توان پی آمِد علل طبیعی و وضعی متعددی از جمله گسـترش لوم حدیث در عصر حاضر را میتحوالت جدید ع

های موجود در میان روایات دانست. دانش بشری و ضرورت پاسخگویی دقیق و علمی به برخی اختالفات و تعارض
پژوهشی باعث شده های این علل به همراه گسترش این دانش در طول پانزده قرن و عجین شدن آن با برخی ضرورت

هـای ها، شـکل گیـری روشهای جدیدی در عرصه حدیث پژوهی مواجه باشیم. از جمله این پدیـدهامروزه با پدیده
توانـد راهگشـای فهـم رسد آنچـه امـروز میتحقیق جدید به منظور پژوهش برای فهم بهتر احادیث است. به نظر می

های علمی و دقیق است.ها با استفاده از روشو تحلیل آنبسیاری از متون روایی و نصوص دینی باشد، تجزیه 
های انجام شده بر مبنای این روش، نشان است که پژوهش» تحلیل محتوا«های علمی، روش از جمله این روش

های بسیار خوبی جهت فهم و نقد احادیث برخوردار بـوده و از همـین روی داده است که تاکنون این روش از قابلیت
شود محققان و پژوهشگران عرصه علوم دینی به جهت استفاده بهینه از دانش خـود و عرضـه بهینـه آن بـه میپیشنهاد 

های مختلف جامعه، از این روش در تحقیقات خود نیز بهره بگیرند. این پژوهش به دنبال آن است تا ضمن بیان گروه
ای ، بـه معرفـی ایـن روش تحقیـق میـان رشـتهبرخی از کارکردهای کیفی استفاده از این روش در حوزه فهم احادیث

های بیان شده در این مقاله، تحقیقاتی هستند که مؤلف با استفاده از این روش انجام داده است.بپردازد. مثال

حدیث، نقد حدیث، متون روایی، تحلیل محتوا، کارکردهای کیفی.:هاکلیدواژه
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مقدمه

فهم نادرست احادیث منقول از رسول اکرم (ص) است، یکی از علل مهم انحراف از سّنت نبوی (ص)
لذا امامان معصوم (ع) به عنوان وارثان و حامالن علم پیامبر اکرم (ص) و به منظور هدایت اّمـت اسـالمی، 

پرداختند. به ارائة شرح و تفسیر درست از احادیث آن بزرگوار می
هایی پردازنـد، گـاه مـا را بـا پرسـشها مینتأمل در کتب روایی، در کنار آثاری که به شرح و توضیح آ

ها ترین این پرسشها تاکنون کمتر سابقه داشته است. به عنوان مثال، یکی از مهمکنند که طرح آنمواجه می
هایی از حیات اسالم، متفـاوت از آن این است که چرا فهم برخی عالمان اسالمی از بعضی روایات در دوره

انـد؟ اساسـًا چـرا چنـین تحـوالتی در فهـم های دیگـر دریافتهها و دورهر سدهچیزی است که دیگر علما د
دانیم که چنین ای پیشنهاد کرد؟ میتوان تبیینی علمی برای چنین مسئلهآید و چگونه میروایات به وجود می

قـرآن ها از برخی آیـات پرسشی در مورد فهم برخی آیات قرآن کریم نیز مطرح است. چه، تفاسیر و دریافت
نیز در طول تاریخ تفسیر دچار تحّول شده است.

انـد. بررسـی های گوناگونی پیشنهاد کردهای در حوزه علم تفسیر، پاسخبی شک برای حل چنین مسئله
ها بهره گرفته است، اسـتفاده از مبانی کالمی یا فقهی مفسر، بررسی سندی و متنی روایاتی که او بعضًا از آن

هـایی تعارض میان دو سخن در علم اصول فقه وجود دارد، و مانند آن، از جمله راههایی که برای حلروش
).١٨٧-١٦٧است که برای تبیین این مسئله ارائه شده است (برای نمونه ر.ک: عمید زنجانی، 

هـای دیگـری نیـز بـرای تبیـین ها که در سنت علمی مسلمانان ابداع شـده، روشاما در کنار این روش
اند، های دیگـری در علـوم بشـری ابـداع شـدهز برخی روایات وجود دارد که اگرچه در حوزهاختالف فهم ا

نهند. به این ترتیـب تری از پدیده اختالف فهم از یک روایت پیش میلیکن در برخی موارد، تبیین قابل قبول
ی جدیـد در تحلیـل تـوان ابـزارها و بومی کردن کاربردشان در حوزه مطالعات اسالمی، میبا استفاده از آن

مدلول برخی روایات به حوزه علم فقه الحدیث وارد کرد.
تواند به عنـوان ابـزاری است که می» تحلیل محتوا«ای، روش های تحقیق میان رشتهاز جمله این روش

جدید برای تحلیل برخی مسائل علوم اسالمی، به خصوص مسائل علمی که همانند فقه الحدیث یا تفسیر، 
پردازند، به محققین و پژوهشگران کمک کنند.هم و مدلول نصوص دینی میبه برسی ف

هاي تحقیق جدید در حوزه فهم حدیثضرورت بکارگیري روش.1
مـتن کـاو و مـتن محـور اسـت کـه در آن ١»تحلیل کیفـی«های از جمله روش١»تحلیل محتوا«روش 

1 Content Analysis
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ای کـه از الیی برخوردار بوده بـه گونـه، از اهمیت وا»شمارش«و » عدد«متن در کنار » معنای«و » مفهوم«

ای کلی از متن، معنایی فراتر از آنچـه در نگـاه اول حاصـل تحلیل تک تک کلمات و سپس استخراج مقوله
شود.شده بود، ایجاد می

شود در فرایندی معکوس، مراحل تکّون و ایجاد یک مـتن شناسـایی شـده، و از در این روش تالش می
های انجام شده بر مبنای این روش اهیت متن پرداخته و متن را تحلیل نمود. پژوهشاین طریق به واکاوی م

های بسیار خوبی جهـت در حوزه علوم دینی و به ویژه متون حدیثی نشان داده است که این روش از قابلیت
فهم و نقد احادیث برخوردار بوده و از همین روی است که محققان و پژوهشـگران عرصـه علـوم دینـی بـه

های مختلف جامعه، از این روش در تحقیقـات جهت استفاده بهینه از دانش خود و عرضه بهینه آن به گروه
گیرند. (به عنوان نمونه ر.ک: جانی پور، تحلیل محتوای ادعیه صحیفه رضویه).خود بهره می

ورودی به متن های کّمی، راه در روش تحلیل محتوا، تالش بر آن است که از تقطع متن و استخراج داده
پیدا شده و تحقیق را به سمت تحلیلی کیفی از متن پیش ببریم. از این منظر روش تحلیل محتوا عهده دار دو 

یابی جهت ورود به حوزه تحقیقات کیفی.) راه٢) سنجش اطالعات کّمی، ١وظیفه مهم است؛ 
ای در های تحقیق میان رشـتهترین دالیلی که حدیث پژوهان را از پرداختن به روشرسد مهمبه نظر می

نقد احادیث بازداشته دالیل ذیل باشد:
الف) صعوبت و ظرافت موضوع نقد حدیث، به عنوان دومین منبع دین اسالم.

ای در حـوزه نقـد حـدیث و متـون های تحقیق میان رشـتهب) ابهام در این زمینه که کدام یک از روش
دارند.روایی کارآمد بوده و قابلیت کاربردی بیشتری

باشـد و اگـر در این میان، مسئله شناسـایی روش تحقیـق و پـژوهش از اهمیـت واالیـی برخـوردار می
های کارآمـد، چنـد ُبعـدی و فراگیـر در حـوزه نقـد پژوهشگری بتواند به این سؤال مهم پاسخ گفته و روش

تحولی بـزرگ در حـوزه حدیث را به عالمان دینی، به ویژه حدیث پژوهان معرفی نماید، بی شک زمینه ساز 
نقد و فهم احادیث شده است.

معرفی روش تحلیل محتوا.2
اسـت، از ٣»مـتن«که روشی علمی برای تفسـیر ٢»روش تحلیل مضمونی«و یا » تحلیل محتوا«روش 

های علـوم های تحقیقی است که در حوزه علوم انسانی و به خصـوص در رابطـه بـا زیـر رشـتهجمله روش

1 Qualitative Analysis
2. Thematic Analysis
3. Text
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ی کاربرد داشته و به علت این که نتـایج بـه دسـت آمـده از طریـق ایـن روش، دارای سیاسی و علوم اجتماع

باشند، بسیار مورد توجه محققین و پژوهشگران قرار گرفته است. در ذیل به صورت اعتبار و روایی باالیی می
شود.مختصر اطالعاتی در رابطه با این روش بیان می

های تحقیق اولیه در علـوم ولوژی، انسان به محدودیت روشبا رشد جوامع انسانی و توسعه علوم و تکن
هـای نـوینی را ابـداع کـرد تـا بتوانـد در عرصـه اجتماعی و علوم انسانی پـی بـرده و بـا تأمـل بسـیار روش

های شناخت روابط انسانی و فرهنگی از پایایی و روایی بیشتری برخوردار باشند.پژوهش
ها (اطالعات) که با توجه به موضوع، شـرایط و آوری دادهجمعهای شناسایی و ترین روشیکی از مهم

باشد.هدف این تحقیق کاربرد بیشتری برای محققان داشته است، روش تحلیل محتوا می
تحلیل محتـوا در حقیقـت فـن «کند که اشاره می» تحلیل محتوا«لورنس باردن در کتاب خود با عنوان 

یر و تحلیل محتوا است و تفکر بنیـادی تحلیـل محتـوا عبـارت پژوهش عینی، اصولی و کمی به منظور تفس
هـا و ماننـد آن بـر حسـب واحـدهایی کـه است از قرار دادن اجزای یک متن (کلمات، جمـالت، پاراگراف

).٢٩(باردن، » اندشوند) در مقوالتی که از پیش تعیین شدهانتخاب می
هـا و مفـاهیم کند که آن مـتن بـرای انتقـال پیامدر حقیقت تحلیل محتوا در رابطه با متنی معنی پیدا می

ای کـه معینی نوشته شده باشد و دارای ماهیتی مشخص باشد؛ لذا تحلیل محتوا در مـورد کلمـات عامیانـه
شـود هـایی کـه توسـط مـتن منتقـل میرود. پیامدارای مفاهیم ساده بدیهی و مشخصی هستند به کار نمـی

لذا به واسطه تحلیل محتوا باید معنـای اصـلی آن پیـام را بازشـناخت. تواند دارای معانی مختلفی باشد می
کننـد مند بوده و از قوانین و دستورات مشخصـی تبعیـت میها کامًال نظامروش بازشناسی و تحلیل این پیام

باشد.لذا آشنا شدن با روش تحلیل محتوا نیز ضروری می
ستفاده از این روش برای اولـین بـار کتـب و متـون تحلیل محتوای متن تاریخچه بسیار قدیمی دارد. با ا

م مجموعه اشعار شاعری ناشناس تحت عنوان ١٩٥٥دادند. در سال مذهبی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می
گیرد چرا که از سانسور دولتـی مصـون بـوده و منجـر بـه تضـعیف سرودهای صهیون مورد بررسی قرار می
شود. اهمیت این تحلیل بر سر خطرناک بودن یا نبودن مضمون ایـن روحانیت ارتدوکس کلیسای دولتی می

).٩اشعار است (باردن، 
ترین کاربرد تحلیل محتوا را، مطالعه ارتباطات به منظور پاسخ دادن به این سـؤال قـدیمی السول، عمده

ثیری؟ چه کسی؟ چه چیزی را؟ به چه کسی؟ چرا؟ چگونه؟ و بـا چـه تـا«داند که تحقیق در ارتباطات می
).٢٢٢(کیوی و کامپنهود، ». گویدمی

در رابطه با فن انتخاب شده برای تحلیل محتوای احادیث، باید گفت که پس از مطالعه انواع فنون روش 
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هـا، فـن تحلیـل تحلیل محتوا که در منابع مختلف پیرامون آن بحث شده اسـت، بـرای ایـن گونـه پژوهش

کید بـر کلیـد واژگـان اصـلی و محتوای مضمونی بر مبنای واحد جمالت و ب ه صورت کّمی و کیفی و با تأ
فرعی انتخاب شده است. مضامین، مفاهیم، نقاط تمرکز و جهت گیری هر کدام از عبارات احادیث نیـز بـر 

این اساس استخراج و در جداول تحلیل محتوا تنظیم شده است.
م اولیه تشکیل دهنده مضـامین و نقـاط به عبارت دیگر ابتدا با نگاه به واژگان کلیدی هر حدیث، مفاهی

تمرکز آن استخراج شده که بیانگر کلیت فضای حاکم بر هر حدیث است. در مرحلـه دوم بـا درج عبـارات 
ها و نقاط تمرکز هر کدام از جمالت تقطیع شـده حدیث در جداول تحلیل محتوا، به استخراج جهت گیری

ایم.پرداخته
هـا، فراینـد تحلیـل امام یا یک موضوع خاص و اعتبار سـنجی آنپس از جمع آوری کلیه احادیث یک 

شود. چگونگی ها و مضامین و استخراج موضوعات اصلی و فرعی آغاز میمحتوا و تبدیل جمالت به گزاره
باشد:یافتن مقوالت و نتایج حاصل از تحقیق نیز به شرح ذیل می

هـا بـر اسـاس و تفکیـک آن١»اکسـل«تجمیع کلیه احادیث یک امام یا یک موضوع در نـرم افـزار .١
مخاطب یا موضوع

بررسی کامل محتوای هر حدیث جهت یافتن موضوع اصلی آن..٢
بررسی کامل عناصر تشـکیل دهنـده هـر حـدیث جهـت یـافتن موضـوعات فرعـی آن. منظـور از .٣

ل اند، لیکن تشکیباشند که هر چند به صورت مستقل در حدیث مطرح نشدهموضوعات فرعی، عناوینی می
دهنده مفهوم اصلی آن هستند.

های نظری تحقیق جهت تحلیل محتـوای ثبت سؤاالت و نکات قابل توجه هر حدیث در یادداشت.٤
اند، امـا در های توصیفی اولیه است که هرچند به اثبـات نرسـیدهکیفی آن. منظور از این اقدام، ثبت تحلیل

باشند.های کیفیتوانند راهگشای محقق در تحلیلادامه مسیر می
بررسی و تحلیل موضوعات اصلی کلیه احادیث به منظور ایجاد یک دسته بندی موضوعی..٥
بررسی و تحلیل موضوعات فرعی هر دسته، به منظور ایجاد یک طبقه بنـدی مضـمونی بـرای هـر .٦

موضوع.
استخراج اطالعات آماری از موضوعات اصلی احادیث در قالب نمودار..٧
وضوعات فرعی هر دسته در قالب نمودار.استخراج اطالعات آماری از م.٨
های کّمی.تحلیل کیفی احادیث هر دسته بر اساس نتایج حاصل از تحلیل.٩

1. Excel
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مدل سازی و ارائه نظریه بر اساس نتایج تحقیق..١٠

دهـد ها را نشان میگانه، روش تحقیق و عملکرد محققان در این گونه پژوهش١٠در حقیقت این امور 
ز مطالعه روش تحقیق به صورت اجمالی مشخص شده و در طول تحقیـق نیـز بـه که در ابتدای کار و پس ا

صورت تفصیلی، تبیین شده است.
به عنوان نمونه، قالب جدول تحلیل محتوای احادیث در نرم افزار اکسل بدین صورت است:

. نمونه جدول تحلیل محتوا١جدول 

ف
متن ردی

حدیث

مخاطب 

حدیث

واژگان کلید

حدیث

موضوع 

اصلی

مضامین 

فرعی
کدگذاری

های یادداشت

نظری

١A1
٢A2
٣A3

منظور از محتوا در این روش علمی، متون سازمان یافته و اندوخته شده مربوط بـه یـک موضـوع واحـد 
). ٦٧شـود (چوبینـه، میهای مشابه را شاملها، اصول و نظریهاست که گروهی از حقایق، مفاهیم، تعمیم

به معنای متنی است منقول از امام (ع) که در منابع تـاریخی نقـل شـده و در حـال » محتوا«در این تحقیق، 
باشد.حاضر محور مطالعه پژوهشگر می

باشـد. ایـن ؛ عنوانی کلیدی و کلی است که بیـانگر مقصـود اصـلی هـر حـدیث می»موضوع اصلی«
هـا و بررسـی دهد و با نگاهی اجمالی به فهرست آنی متن را تشکیل میموضوع کلی بوده و چارچوب اصل

ای بوده و در رابطه توان به سهولت تشخیص داد که متن مورد مطالعه در چه حوزهمیزان فراوانی هر کدام می
با چه مواردی سخن گفته است.

شـود. بـه شـامل می؛ عنوانی کلی است که هر کدام از موضوعات مطروحه در متن را »موضوع فرعی«
عبارت دیگر به جهت سهولت بررسی هر متن، موضوعات استخراج شده در مرحله اول، در قالب عنـاوینی 

شوند که به آن عناوین، موضوعات فرعی گویند. ایـن موضـوعات کـه توسـط تحلیـل گـر تر درج میجزئی
سازند.های درونی متن را آشکار میاند، الیهاستخراج شده

ت رعایت اختصار در کالم، تنها به ذکر برخی از نتایج حاصل از تحلیل محتوای احادیـث در ادامه جه
ائمه اطهار (ع) خواهیم پرداخت.
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کارکردهاي کیفی تحلیل محتوا در فهم احادیث.3

چنانکه در بخش روش توضیح داده شد، روش تحلیل محتوا در دو حوزه مطالعات کّمی و کیفـی قابـل 
های کّمی، بررسی فراوانی مضامین و موضوعات اصلی و فرعی مطرح شده حلیلپیگیری است. منظور از ت

سـازد. های بـه کـار رفتـه در آن بیشـتر آشـنا میباشد که محقـق را بـا سـاختار عناصـر و مؤلفـهدر متن می
دهند کـه محقـق بـر کنند و در اصل نشان میهای کیفی را هموار میهای کّمی راه ورود برای تحلیلتحلیل

).٢٦های کیفی پرداخته است (کریپندورف، س چه مبنایی به تحلیلاسا
از آنجا که مؤلف پیش از این در مقاله ای دیگر به کارکردهای کّمی استفاده از روش تحلیل محتوا اشاره 

) لذا در این مقاله صـرفًا بـر کاربردهـای ٥٧-٢٧نموده، (جهت مطالعه بیشتر ر.ک: جانی پور و شکرانی، 
کید شده که توضیح آن بدین شرح است.کیفی در حو زه فهم احادیث تأ

رود. تحلیل محتـوای ها به کار میهای تحلیل دادهتحلیل محتوا در رویکرد کیفی به عنوان یکی از شیوه
مند متـون یـا کیفی، روشی است که با استفاده از رویکرد کیفی و با بکارگیری فنون مختلف، به تحلیل نظام

توان با این روش مـورد افزون بر این، موادی مانند تصاویر، نوارهای صوتی و غیره را نیز میپردازد.اسناد می
).٢٦٤تحلیل قرار داد (حریری، 

به طور اساسی تقلیل متن به اعداد در تکنیک کمی، به دلیل از دسـت دادن اطالعـات ترکیبـی و معنـا، 
هایی ر جـایی کـه تحلیـل کمـی بـه محـدودیتاغلب مورد انتقاد قرار گرفته است. تحلیل محتوای کیفی د

توان روش تحقیقی برای تفسیر ذهنـی محتـوایی یابد. بنابراین تحلیل محتوای کیفی را میرسد، نمود میمی
سازی یا طراحی الگوهای شناخته شده مند، کدبندی و تمبندی نظامهای متنی از طریق فرایندهای طبقهداده

پردازی به جای آزمون نظریـه اسـت. های کیفی نظریهای بنیادین پژوهشهدانست. همچنین یکی از ویژگی
شناسنامه و کنترل شـده مرحلـه بـه مرحلـه را بـا رعایـت توان یک رویکرد تجربی، روشبا تحلیل کیفی می

عناصر مورد مطالعه در نظر گرفت.
ها را لت و حقیقت دادهدهد اصاکنند که تحلیل محتوای کیفی به محققان اجازه میاین تعاریف بیان می

منـد به گونه ذهنی، ولی با روش علمی تفسیر کنند. عینیت نتایج به وسیله وجود یـک فراینـد کدبنـدی نظام
هـا یـا رود و تمشود. تحلیل محتوای کیفی به فراسویی از کلمات یـا محتـوای عینـی متـون مـیتضمین می

آزماید.آشکار میالگوهایی را که آشکار یا پنهان هستند به صورت محتوای
گیری دربـاره ایـن موضـوع بنابراین یکی از موضوعات درخور توجه در تحلیل محتوای کیفی، تصـمیم

کید می کند یا آشکار؛ زیرا محتوای آشکار و محتوای پنهان در تحلیل است که آیا تحلیل بر محتوای پنهان تأ
انـد. همـین عامـل موجـب ح انتزاع متفاوتاند، ولی تفسیرها در عمق و سطمحتوای کیفی به تفسیر مربوط
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های متنـی در ویژه برای دادهپذیر، بهشده است که محققان، تحلیل محتوای کیفی را به منزله روشی انعطاف

نظر بگیرند.
در بخش پیشین، برخی از کارکردهای کمّی استفاده از این روش به اجمال توضیح داده شد چرا که قبًال 

توانند بدان مراجعـه کننـد (جهـت سنده در این خصوص منتشر شده و عالقه مندان میمقاله مستقلی از نوی
کیـد شـده، ٥٧-٢٧مطالعه بیشتر ر.ک: جانی پور و شـکرانی،  )، امـا آنچـه در ایـن مقالـه بیشـتر بـر آن تأ

شـود بـه کارکردهای کیفی استفاده از روش تحلیل محتوا در حوزه فهم احادیث است که در ادامه تـالش می
ها بیان شود:فصیل مواردی از آنت

گاهی از شرایط فرهنگی ـ اجتماعی جامعه.١-٣ آ
ترین کارکردهای کیفی استفاده از روش تحلیل محتوا در رابطه با احادیث و متـون روایـی، از جمله مهم

آشنایی با شرایط فرهنگی اجتماعی جامعه عصر ائمه اطهار (ع) است. این آگاهی و آشـنایی نیـز از طریـق 
گیرد کـه در روایـات منقـول از هـر امـامی (ع) مطـرح شـده و اء و دسته بندی موضوعاتی صورت میاحص

اند.نمودارهای آن در ذیل جداول تحلیل محتوا درج شده
البته الزم به ذکر است که این مسیر، تنها مسیر کسب آگاهی از شرایط فرهنگی ـ اجتماعی جامعه صدر 

شوند، لکن مله مطالعه کتب تاریخی و سیره نیز در این مسیر پیشنهاد میهای دیگری از جاسالم نیست و راه
باشـد، آن اسـت کـه از احصـاء و دسـته بنـدی آنچه مدنظر مؤلف مقاله از طرح موضوع در این بخـش می

ترین موضوعات مطرح در عصر آن امام پی برد. وجه ممیزه ایـن مسـیر بـا توان به مهمروایات هر امامی می
ه کتب تاریخی آن است که در صدر اسالم با دو جبهه نسبتًا متقابل به نـام اهـل سـنت و تشـیع مسیر مطالع

ها صـورت مواجه هستیم که اگرچه در آن زمان نامگذاری مشخص و دقیقی در خصوص عقاید و پیروان آن
بیـان هایی کـه ایشـان بـدان مطالـبنگرفته بود، لکن طرح برخی سؤاالت از ائمه اطهار (ع) و نـوع پاسـخ

دهد.اند، به وضوح این تقابل اعتقادی و سیاسی را نشان میکرده
این در حالی است که مؤلفین برخی کتب تاریخی و سیره بـه دلیـل رویکردهـای صـرفًا تـاریخی و یـا 

اند، تنها به نقل حوادث تاریخی بدون توجه به جریانات سیاسی و یا نقل جریانات سیاسی که در ذهن داشته
اند. از این روی به منظور آگاهی از بافت ن توجه به جایگاه اعتقادی هر کدام از مذاهب پرداختهسیاسی بدو

فرهنگی ـ اجتماعی جامعه صدر اسالم الزم است این دو مسیر توأمان طی شوند و این همان است که بدان 
شود.گفته می» تحلیل گفتمان«

ئمه اطهار (ع) به خصوص پس از شـهادت به عنوان مثال در خصوص وضعیت حاکم بر جامعه عصر ا
ای بود کـه علویـان و شـیعیان امام رضا (ع) و امام جواد (ع) گفته شده که در آن زمان شرایط جامعه به گونه
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های اجتماعی و علنی را نداشته و مجبور بودند که در خفا و با رعایـت جوانـب آزادی بیان و امکان فعالیت

بایست از طرف ائمه اطهار (ع) ردازند. در چنین شرایطی قطعًا مسئله تقیه میاحتیاط به ترویج عقاید خود بپ
به عنوان راهکاری جهت حفظ هویت و موجودیت شیعه در جامعه مطرح شده و بیاناتی در ایـن خصـوص 

بویژه در راستای تئوریزه کردن آن در میان شیعیان بیان کنند.
را اثبات کرده و جزئیات ایـن تئـوری سـازی و نظریـه تواند این مدعاهای تحقیقی که مییکی از روش

پردازی را تبیین نماید، تحلیل محتوای مجموعه احادیث این ائمه (ع) گرانقدر اسـت. نتـایج برخـی از ایـن 
دهد مسئله تقیه در میان ائمه سامراء بیش از دیگر ائمه اطهار (ع) رواج و ظهور داشـته و ها نشان میتحقیق

هـا کـه در اند. به عنوان مثال از جمله این تالشسبت به این مسئله توجه بیشتری نشان دادهایشان به مراتب ن
گرفت، نام گذاری افراد به عنـاوین و القـابی مواردی بعضًا ابتدا به ساکن از جانب ائمه اطهار (ع) شکل می

در تشـخیص است که تا پیش از آن وجود نداشته و همین امـر باعـث سـردرگمی و حیـران شـدن دشـمنان
کند که اولین کسی که جد ایشان یعنی سلیمان بن شد. به عنوان نمونه أبو غالب الزرارّی نقل میشیعیان می

ملقب کرده است، أبـو الحسـن علـّی بـن محّمـد، » زراری«الحسن بن الجهم بن بکیر بن أعین را به لقب 
را بـدین نـام ملقـب نمـوده اسـت باشد که به جهت توریه و تقیه و حفظ جـان وی، اوصاحب العسکر می

).١٥٣/ ٣؛ خزعلی، ٢٣، ح ٢٨٠/ ١؛ ابن بابویه، عیون أخبار الرضا، ٣٢(ابوغالب زراری، 
های تـوان بـه برخـی از احکـام فرقـهپرسـد: آیـا میای از امـام میهمچنین علّی بن مهزیار نیز در نامه

َسـَأْلُتُه َهـْل «و مجبور هستیم، عمل کنـیم؟ اندمخالف مادامی که اصل احکامشان را از ما (شیعیان) گرفته
ا ِفی َأْحَکاِمِهْم  َیُجوُز َلُکـْم َذِلـَک ِإْن «نویسند: امام در پاسخ می». َنْأُخُذ ِفی َأْحَکاِم اْلُمَخاِلِفیَن َما َیْأُخُذوَن ِمنَّ

ـُة ِمـْنُهْم َو اْلُمـَداَر  ِقیَّ ُه ِإَذا َکاَن َمْذَهُبُکْم ِفیِه التَّ ، ح ٢٢٦/ ٢٧(حـر عـاملی، وسـائل الشـیعه، » اُة َلُهـْم َشاَء اللَّ
).١٧٨/ ٣؛ خزعلی، ٣٣٦٥٢

گاهی از ساختار حاکم بر روایات.٢-٣ آ
از جمله دیگر کارکردهای کیفی استفاده از روش تحلیل محتوا در مطالعه متون روایی، آگاهی از منطـق 

رگیری روش تحلیـل محتـوا در و ساختار حاکم بر روایات و احادیث است. در حقیقت هدف اصلی از بکـا
ای، کشف ساختار و نظام حاکم بر متون مورد مطالعه به منظور ترسیم یـک سـامانه های میان رشتهپژوهش

کامل و تصویرپردازی از محتوای کلی متون است، چرا که به واسـطه فهـم گفتمـان هـر شـخص و چیـنش 
توان تا اندازه زیادی به درکی جـامع از میهاست کهمنطقی کلمات او در کنار یکدیگر و تحلیل محتوای آن

های او دسـت یافـت. ایـن مطلـب نیـز های آن فرد در رابطه با موضوع مورد مطالعه و اعماق اندیشهدیدگاه
شناسی تفصیًال مطرح شده است.شناسی و همچنین زبانمبتنی بر اصولی است که در علوم روان
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تـرین کارکردهـای ید گفت که این کارکرد، از جمله مهمدر خصوص مطالعه احادیث ائمه اطهار (ع) با

شود، بدین معنا کـه پـس از تفکیـک و های کّمی حاصل میباشد و در نتیجه تحلیلروش تحلیل محتوا می
های بیانی که راه را برای ورود دسته بندی روایات، سنجش فراوانی واژگان کلیدی، موضوعات اصلی و قالب

توان در نهایـت سـاختار حـاکم بـر مجموعـه روایـات ائمـه اطهـار را کنند، میمیهای کیفی باز به تحلیل
استخراج کرده و نموداری کلی از مجموع کلمات ایشان ارائه داد.

نامه مابین ایشـان و معاویـه رد و ٣٢ساله امیرالمؤمنین (ع)، تعداد ٤به عنوان مثال در دوران حکومت 
ها مطـر شـده اسـت. یکـی از شاره داشته و مسائل مختلفی در آنبدل شده که هر کدام به موضوعی خاص ا

دهـد. در ترین نتایج تحلیل محتوای این مکاتبات، آن بود که ساختار حاکم بر این مکاتبات را نشان میمهم
هایی اسـت کـه ذیل نموداری درج شده است که بیانگر ساختار حاکم بر این مکاتبـات و سلسـله اسـتدالل

اند:ها و انتقادات معاویه مطرح کردهمقابل تهمتحضرت علی (ع) در

های حضرت علی (ع) در برابر معاویه: زنجیره استدالل١نمودار 

هایی در مورد عمـومی بـودن اند با ارائه استداللشود، حضرت در ابتدا تالش کردهچنانکه مشاهده می
م جامعه اسالمی مطرح کـرده و سـپس بـا ارائـه بیعت مردم با ایشان، مقبولیت خود را به عنوان رهبر و حاک

شواهد و مدارکی از قرآن و سنت، مشروعیت خود برای این مسئولیت را نیز بیان کنند. در مرحله سوم نیز بـا 
طرح ادّله ای، مسأله قتل عثمان را تبیین نموده و بی گناهی خویش در این مـاجرا و مقصـر بـودن معاویـه را 

ز با طرح براهینی دیگر، باطـل بـودن حکومـت فـردی چـون معاویـه بـر جامعـه مطرح کرده و در نهایت نی
اسالمی را نفی کرده و ماهیت حقیقی جنگ خود با معاویه را، جنگ حـق بـا باطـل قلمـداد کـرده و بـدین 

اند.صورت حقیقت جنگ صفین را تبیین نموده
گاهی از سبک و سیره خاص هر امام (ع).٣-٣ آ

اده از روش تحلیل محتوا در خصوص متون روایی منسوب به ائمه اطهار از دیگر کارکردهای کیفی استف
(ع) به ویژه تحلیل مجموعه روایات یک امام (ع)، آگاهی یافتن از سبک و سیره خاص آن امام در برخورد با 

تـوان شود که در پی تحلیل مجموعه کلمات ایشـان، میمسائل مختلف است. این آگاهی از آنجا ناشی می
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های نظری جمـع آوری ی خاصی را مشاهده و در ضمن جداول تحلیل محتوا و در قالب یادداشتهاویژگی

های تحقیق بیان شوند.ها و خروجیکرد تا در نهایت به عنوان یکی از گزارش
ای نیز برای محققین فراهم شده و به عنوان یک امر طبیعی این آگاهی اگرچه به صورت مطالعه کتابخانه

شـود کـه از رهگـذر مطالعـه مطالـب های اجتماعی شناخته میات سیره شناسی و پژوهشدر حوزه مطالع
مربوط به یک نفر، از افکار و عقاید و سبک زندگی آن فرد اطالعاتی را کسـب کننـد، لکـن وجـه خـاص و 

ممیزه استفاده از روش تحلیل محتوا در این خصوص آن است که:
یچ گونه پـیش فرضـی مطالعـه و تحقیـق را شـروع کـرده و اوًال؛ در روش تحلیل محتوا، محقق بدون ه

سازند و لذا ایـن های اولیه کّمی خود را برای محقق نمایان میعناصر شاخص و ویژه هر متن پس از تحلیل
دهد.های کیفی را به محقق نشان میمتن مورد مطالعه است که مسیر ادامه تحقیق و گزاره تحلیل

تواند پـس از مواجهـه بـا هـر مـورد خـاص و وش تحلیل محتوا، محقق میثانیًا؛ در ضمن استفاده از ر
ای که در نگاه اول، جایگاهی در ساختار پژوهش نداشته و وضعیت آینده آن معلوم نیست، گزاره مـورد ویژه

درج نمایـد. طبیعـی اسـت پـس از اتمـام تحلیـل » های نظـرییادداشـت«نظر خود را در ستونی با عنوان 
های کّمی، جایگاه برخی از مطالب یادداشت شده مشخص شـده استخراج نتایج تحلیلمجموعه مطالب و

تواند با مروری سریع بر آنچه نگاشته اسـت، ادامـه مسـیر در حـوزه آن موضـوع و در آن صورت محقق می
خاص را پیگیری کند.

هـای ر فیشبایسـت هـر نکتـه خـاص و برجسـته را دای، محقق میثالثًا؛ در ضمن مطالعات کتابخانه
ها استفاده کند. طبیعی است که این فیش نگـاری ای یادداشت کرده تا بتواند در انتهای تحقیق از آنجداگانه

اند و یا اینکه در طی مسیر تحقیـق ایـن شود: یا موضوعات از قبل مشخص شدهنیز به دو صورت انجام می
تواند یـک توا است، محقق تنها میشوند. در حالت دوم که مشابه روش تحلیل محموضوعات مشخص می

متن را به یک فیش خاص اختصاص دهد در حالی که ویژگی خاص و ممیزه روش تحلیل محتوا کـه حتـی 
های مطالعه و تحقیق نام برد، این است که یک این روش نسبت به دیگر روش» برگ برنده«توان از آن به می

داده شود تا در مواقع مورد نیـاز بتـوان بـر اسـاس فیلتـر های مختلف و متعددی استنادتواند به فیشمتن می
کردن آن موضوع، به متن مورد مطالعه دست یافت.

طبیعی است که انجام این کار به صورت دستی بسیار سخت و طاقت فرسا بـوده و بـه همـین دلیـل در 
صـلی مـورد مطالعـه شود تا همه متـون اهای معاصر، با استفاده از نرم افزارهای مختلف تالش میپژوهش

هـای مربوطـه ها و فیشهای الزم هر متن بـه قسـمتابتدا به صورت دیجیتالی ثبت و در مرحله دوم بخش
الصاق شود.
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توان در صورت لزوم هر کدام از موضوعات مورد نیاز را نهایت آنکه با استفاده از روش تحلیل محتوا می

ای نوین جمـع آوری و ند، در کمترین زمان و با شیوهاهای نظری تحقیق نگاشته شدهکه در بخش یادداشت
شود.های از این اقدام بیان میاحصاء نمود. در ادامه به منظور تبیین بهتر این مطلب نمونه

یتی امام علی (ع).١- ٣-٣ گاهی از الگوی مدیر آ
لم و ستم اند، رها کردن انسان از زنجیرهای ظدانیم، رسالتی که انبیای الهی بر دوش داشتهچنان که می

ظالمان و مستکبران بوده است؛ همان حرکت آزادی بخش که بسترهای مناسب را جهـت پـذیرش هـدایت 
کند. پیـامبر اکـرم (ص) و حضـرات معصـومین آماده کرده و محیط فکری انسان را از عناصر مضر پاک می

می نوین و حـاکمیتی فـوق اند به ایجاد نظ(ع) نیز با پیاده کردن الگوهای جامع الهی ـ اخالقی سعی داشته
هـا دسـت بزننـد تـا در ایـن راه، بشری در حیـات دینـی، اجتمـاعی، سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـی ملت

مستضعفان را ِضد مستکبران یاری کرده و محیطی عاری از شرور را تأسیس کنند.
یسته است در این میان شناسایی الگوهای اتخاذ شده از سوی ایشان امری مهم و ضروری است، لذا شا

رهبران، مسئوالن و دغدغه مندان هر جامعه ای در راستای مدیریت بهینه جامعه خود به مطالعه و اسـتخراج 
این الگوها پرداخته و مسیر هدایتگرانه آن رهبران الهی را ادامه دهند.

خـالل بر اساس آنچه از تحلیل محتوای مکاتبات مبادله شده میان امیرالمؤمنین علی (ع) و معاویـه در
هـای صـورت گرفتـه در دوران تـرین جنگترین و بحرانیترین، حسـاسجنگ صفین به عنوان یکی از مهم

توان برداشت کرد اینکه امام علی (ع) به منظور مدیریت این بحران راه کارها حکومت کوتاه آن حضرت، می
. از جمله آن که حضـرت (ع) بهتـرین اندهایی اتخاذ کرده و متناسب با آن اقداماتی را انجام دادهو استراتژی

های معاویه و اصالح انحرافـات ایجـاد شـده توسـط وی را، ها و سرکشیراه کار و پاسخ در برابر یاوه گویی
اند در حد ممکن نصایحی اعتقادی، سیاسی و تمسک به اصول اخالقی دانسته و به این مناسبت تالش کرده

بیانگر ُبعد خاصی از نحوه مدیریت سیاسی حضرت است.اخالقی به وی داشته باشند که این مطلب 
گاه سازی توان به تالشاز دیگر اقدامات حضرت می های ایشان برای تبیین علل وقوع جنگ به منظور آ

مردم جامعه و همچنین افشای ماهیت نفاق رهبران احزاب مخالف (قاسطین، مارقین و ناکثین) اشاره کـرد. 
از مکاتبات آن حضرت با معاویه و دیگر خواص جامعه آن زمان، به موضـوع به عنوان نمونه بخش عظیمی 

تبیین علل شروع جنگ و افشای ماهیت منافقانه معاویه، عمروعاص و برخی افراد دیگر اختصاص دارد.
تـوان بـه های حضرت علی (ع) در حل قائله جنـگ صـفین و مـدیریت بحـران آن میاز دیگر سیاست

آن حضرت برای تبیین نقاط منفی و ضعف احزاب مخالف و همچنین تالش بـرای تبیـین نقـاط هایتالش
مثبت و قوت احزاب موافق اشاره کرد. این عمل هم در رفتار و گفتار حضـرت و هـم در مکاتبـات صـورت 
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ای هـگرفته مشهود بوده است. در ادامه به منظور تبیین بهتر آنچه گفته شـده، مـدل الگـوی مـدیریت بحران

سیاسی ـ اجتماعی از منظر امیرالمؤمنین علی (ع) که ماحصل استفاده از روش تحلیل محتوا در فهم کـالم 
باشد، به صورت ذیل درج شده است:ایشان می

یتی حضرت علی (ع)١نمودار  . الگوی مدیر

مطالعه صورت گرفته بـه روش تحلیـل محتـوا و بـر مبنـای به اعتقاد نگارنده، اگرچه این مدل بر مبنای
ترین و ترین، طوالنیمکاتبات آن حضرت با معاویه بوده است، لکن از آنجا که جنگ صفین یکی از بحرانی

های واقع شده در دوران خالفت آن حضرت بـوده و دشـمنان آن حضـرت نیـز از جملـه ترین جنگپیچیده
ای که ماهیت نفاق آنـان حتـی بـرای برخـی از یـاران و امعه بوده به گونههای حیله گر و منافق جشخصیت

تواند به عنـوان صحابه امام (ع) نیز روش نبود، لذا الگوهای به کار گرفته شده از جانب آن حضرت (ع) می
های سیاسی اجتمـاعی مشـابه قلمـداد شـده و بـه عنـوان الگـویی الگویی عام و قابل انطباق با دیگر بحران

سب در دیگر مناسبات پیگیری شود.منا



98شمارةثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره42
گاهی از اقدامات امام هادی (ع) برای تبیین جایگاه والیت و امامت.٢- ٣-٣ آ

در پی فضای اختناق و انحطاط قرن دوم هجری که توسط خلفای عباسی در جامعه اسالمی ایجاد شده 
تالش بـرای تبیـین ترین وظایف ائمه اطهار (ع) به خصوص در نیمه دوم قرن اول هجری، بود، یکی از مهم

جایگاه والیت و امامت در جامعه اسالمی و تبیین مسئله ضرورت رجوع مردم در همه امور به سـمت امـام 
معصوم (ع) بوده است. این جریان سازی و سیاست کلی توسط ائمه سامرا به ویژه از طرف امام هـادی (ع) 

ان قابل مشاهده است. ایشان این هـدف را نیز پیگیری شده و به وضوح در احادیث و مکاتبات منقول از ایش
اند، همچون: ارائه دلیل و برهان به منظور اثبات خود به عنـوان امـام بـر های مختلفی پیگیری نمودهبا شیوه

حق، تجلیل از ائمه اطهار پیشین، معرفی جانشینان خود، معرفی حضرت مهدی (عـج) بـه عنـوان آخـرین 
رائت از دشمنان اهل بیت (ع) و آموزش تقیه از دشمنان به شیعیان.امام موعود، معرفی نواب و وکالء، ب

های امام هادی (ع) برای پیگیری موارد فوق نیز یکی از نکات بسیار مهم، استفاده از در خصوص شیوه
هـای ائمـه اطهـار (ع) در کنـار اسـتناد بـه اقـوال پـدران به عنوان یکی از خصـائص و ویژگی» علم غیب«

مبتی بر تعیین ایشان است. این امر عمدتًا در قالب پاسخ گویی به سؤاالت ذهنی افراد بزرگوارش و نصوص
باشد و منظور از این اصطالح، تالش امام برای پاسخ به سواالتی است که آن فرد یا افراد نزدیک بـه او از می

اند. امام هادی (ع) طرح نمودهاند اما به دالیلی در نامه خود ننوشته و تنها در ذهن خود آن را امام (ع) داشته
در این گونه موارد در کنار پاسخ گویی به سؤاالت ظاهری افراد، به آن سؤال ذهنی و طرح نشـده نیـز پاسـخ 

اندداده و بدین وسیله تالش دیگری برای اثبات امامت و حقانیت خود نموده
َکَتْبُت ِإَلی َأِبی اْلَحَسـِن (ع) َو «سد: نویبه عنوان نمونه أّیوب بن نوح نامه ای بدین مضمون برای امام می

َض ِلی َجْعَفُر ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد اْلَقاِضی َو َکاَن ُیْؤِذیِنی ِباْلُکوَفِة َأْشُکو ِإَلْیِه َما َیَناُلِنی امـام ». ِمْنُه ِمَن اْألََذیَقْد َتَعرَّ
ایوب بن نـوح در ادامـه گـزارش خـود ». ی َشْهَرْینُتْکَفی َأْمَرُه ِإلَ «نویسند: هادی (ع) نیز در پاسخ به وی می

دهد که حاکم کوفه پس از گذشت دو ماه از منصب خـود عـزل و بـه مکـانی دیگـر تبعیـد شـد توضیح می
؛ حر عاملی، إثبـات الهـداة بالنصـوص و ٥٥، ح ١٧٥/ ٥٠؛ مجلسی، ٣٨٥/ ٢؛ اربلی، ٣٩٨/ ١(راوندی، 

٢).١٣٤/ ٣؛ خزعلی، ٥، ح ٢٠٣/ ٢؛ نباطی بیاضی، ٥٧، ح ٣٨١/ ٣المعجزات، 

ای نگاشته و در آن از بیماری خـود کند که برای امام (ع) نامههمچنین علّی بن محّمد الحّجال نقل می
شکایت کرده و از آن حضرت طلب دعا برای سالمتی نموده است، لکن امـام هـادی (ع) در پاسـخ بـه وی 

درج شده و سپس بر مبنای آن، معتبرترین مکاتبات جهت ذکر الزم به ذکر است که منابع یاد شده در انتهای هر نامه، ابتدا در نرم افزار اکسل٢
اند. لذا کثرت منابع یاد شده به جهت تبیین اعتبار نامه و همچنین دقت در نقل اقوال است.نمونه انتخاب شده
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ُه َعْنَک َو َعْن «اند: چنین نگاشته دهـد کـه و در ادامه علّی بن محّمد الحّجـال توضـیح می». َأِبیکَکَشَف اللَّ

؛ حـر ٣٨٨/ ٢پدرم نیز از جمله موالیان حضرت و بیمار بوده، اما اسمی از او در نامه نبرده اسـت (اربلـی، 
/ ٣؛ خزعلـی، ٥٦، ح ١٨٠/ ٥٠؛ مجلسـی، ٦٠، ح ٣٨٢/ ٣عاملی، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، 

١٧٩.(
راهکارهای حضرت هادی (ع) در راستای زمینه سازی بـرای غیبـت حضـرت مهـدی (عـج)، از دیگر 

تعیین نواب و وکالء جهت مراجعات مستقیم مردم با ایشان، اخذ وجوهات شرعیه، پاسخگویی به مسائل و 
افتا و ... بوده است. در این خصوص حضرت افرادی خاص و متعهد را شناسایی و هر کس را در شهر خود 

ب کرده و با نگارش نامه به بزرگان و مردم آن بالد، آنان را معرفی کرده است.منصو
ای به امام نوشـته و در ه.ق نامه٢٤٨کند که در سال به عنوان نمونه إبراهیم بن محّمد الهمدانّی نقل می

رسش نمودم. اند، پآن از دو تن که خود را نائب و وکیل آن امام خوانده و باعث اضطراب و حیرت مردم شده
ُه َقـْدَر َعِلـیِّ ْبـِن «امام هادی (ع) در پاسخ فرمودند:  َم اللَّ َلْیَس َعْن ِمْثِل َهَذا ُیْسَأُل َو َال ِفی ِمْثِلِه ُیَشکُّ َقْد َعظَّ

ُه َتَعاَلی َعْن َأْن ُیَقاَس ِإَلْیِه، َفاْقِصْد َعِلیَّ ْبَن َجْعَفٍر ِبَحَواِئِجَک  ، َو اْجَتِنُبوا َفاِرسـًا َو اْمَتِنُعـوا ِمـْن َجْعَفٍر، َمَنَعَنا اللَّ
ُه َقْد َبَلَغِنـی َمـا ِإْدَخاِلِه ِفی َشْیٍء ِمْن ُأُموِرُکْم َأْو َحَواِئِجُکْم، َتْفَعُل َذِلَک َأْنَت َو َمْن َأَطاَعَک ِمْن َأْهِل ِبَالِدَک، فَ  ِإنَّ

اِس َفَال َتْلَتِفُتوا ِإَلْیهِ  ُه ِبِه َعَلی النَّ هُتَموِّ ).١٠٢/ ٣؛ خزعلی، ١٠٠٩، رقم ٥٢٧(کّشی، » ِإْن َشاَء اللَّ
آنچه در این بخش مهم است، تالش دقیق و ظریف امام برای بکارگیری علم غیب خـود جهـت اثبـات 

ها باشد که تنها پس از یک دسته بندی کلی و احصـاء جمیـع نامـهامامت و حقانیت خود و فرزندانشان می
نه با مشاهده هر نامه ممکن است ذهن به سمت آن موضوع خاص معطوف شده و توان متوجه آن شد وگرمی

اند، غافل شود.از درک کلیت موضوعاتی که در این زمینه بیان شده
گاهی از روش امام هادی (ع) برای تبیین مبانی احکام دین.٣- ٣-٣ آ

های مختلـف نـههای مردم در زمیدانیم که یکی از شئون امام (ع) در جامعه، پاسخگویی به پرسشمی
اعتقادی، سیاسی، فقهی، اجتماعی و همچنین تبیین مبانی احکام اسالمی در جامعـه اسـت. در ایـن میـان 
آنچه مهم است، شناسایی شیوه هر امام در این زمینه و استخراج کیفیت کاربرد هر کـدام از مـوارد فـوق در 

)، بیانگر این مطلب بـود کـه ایشـان دو باشد. تحلیل محتوای مجموع مکاتبات امام هادی (عکالم امام می
اند که عبارت هستند از:اقدام مهم و اساسی در این زمینه انجام داده

الف) تصحیح اعتقادات در خصوص اصول دین
های کشف احکامب) تبیین مالک
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این تفکیک و دسته بندی محصول تجزیه و تحلیل مجمـوع مکاتبـات بـوده و در حقیقـت مـالک نـام 

سیم، نتایجی است که بر مبنای جداول تحلیل محتوا استخراج شده است.گذاری و تق
در بخش تصحیح اعتقادات تالش امام هادی (ع) بر آن بوده است که مباحث مربـوط بـه اصـول دیـن 
مانند توحید، نبوت، امامت، عدالت و معاد را به طور کامل برای مردم جامعـه خـود تشـریح کـرده و تبیـین 

ای بـه امـام نوشـته و در آن اخـتالف نظـر مـردم در مثال إبراهیم بن محّمد الهمدانّی نامـهنمایند. به عنوان 
َأنَّ َمـْن «خصوص توحید را به اطالع امام رسانده و نظر امام را جویا شده است. نگاشـته وی چنـین اسـت: 

ْوِحیِد َفِمْنُهْم َمْن َیُق  ».وُل ِجْسٌم َو ِمْنُهْم َمْن َیُقوُل ُصوَرةٌ ِقَبَلَنا ِمْن َمَواِلیَک َقِد اْخَتَلُفوا ِفی التَّ
ـِمیُع «باشد: پاسخ امام نیز بدین شرح می ُسْبَحاَن َمْن َال ُیَحدُّ َو َال ُیوَصُف َلْیَس َکِمْثِلـِه َشـْیء َو ُهـَو السَّ

).٩٧/ ٣؛ خزعلی، ٥، ح ١٠٢/ ١؛ کلینی، ١٧، ح ٢٩٤/ ٣(مجلسی، » اْلَعِلیم
َجَعَلِنـَی «نمایـد: یقطینّی نیز چنین پرسشی را در خصوص توحید مطرح میمحّمد بن عیسی بن عبید ال

ـُه یَ  َه ِفی َمْوِضٍع ُدوَن َمْوِضٍع َعَلی اْلَعْرِش اْسَتوی َو َأنَّ ِدی َقْد ُرِوَی َلَنا َأنَّ اللَّ ُه ِفَداَک َیا َسیِّ ْنـِزُل ُکـلَّ َلْیَلـٍة ِفـی اللَّ
ْیِل إِ  ْصِف اْألَِخیِر ِمَن اللَّ َة َعَرَفَة ُثمَّ َیْرِجـُع ِإَلـی َمْوِضـِعِه َفَقـاَل َبْعـُض النِّ ُه َیْنِزُل َعِشیَّ ْنَیا َو ُرِوَی َأنَّ َماِء الدُّ َلی السَّ

ُف َعَلْیِه َو اْلَهَو  ـُف اُء ِجْسٌم َمَواِلیَک ِفی َذِلَک ِإَذا َکاَن ِفی َمْوِضٍع ُدوَن َمْوِضٍع َفَقْد ُیَالِقیِه اْلَهَواُء َو َیَتَکنَّ َرِقیٌق َیَتَکنَّ
ُف َعَلْیِه َجلَّ َثَناُؤُه َعَلی َهَذا اْلِمَثاِل  ».َعَلی ُکلِّ َشْیٍء ِبَقْدِرِه َفَکْیَف َیَتَکنَّ

ُر َلُه ِبَمـا ُهـَو َأْحَسـُن َتْقـِدیرًا َو «فرمایند: امام هادی (ع) در پاسخ به وی می ِعْلُم َذِلَک ِعْنَدُه َو ُهَو اْلُمَقدِّ
َها َلـُه َسـَواٌء ِعْلمـًا َو ُقـاْعَلْم َأنَّ  ْنَیا َفُهَو َکَما ُهَو َعَلی اْلَعْرِش َو اْألَْشَیاُء ُکلُّ َماِء الدُّ ْدَرًة َو ُمْلکـًا َو ُه ِإَذا َکاَن ِفی السَّ
؛ فـیض ١٧٦، ح ٢١١/ ١؛ حر عاملی، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ٤، ح ١٢٦/ ١(کلینی، » ِإَحاَطة

).٣/٢١٦؛ خزعلی، ٧، ح ٣١/ ٣؛ زرکشی، ٣٢٤، ح ٤٠٣/ ١کاشانی، 
های کشف احکام نیز تالش امام هادی (ع) بر آن است که بـا ارجـاع مـردم بـه در رابطه با تبیین مالک

کید کرده و این  قرآن کریم و سپس روایات ائمه اطهار (ع) به گونه دیگری، بر نقش ائمه در جامعه اسالمی تأ
شود:د. در این قسمت نیز به عنوان نمونه مکاتبات صورت گرفته مطرح میمهم را به همگان گوشزد کنن

کند که عالمان دربار متوکل در خصوص مردی نصـرانی کـه مرتکـب کبیـره جعفر بن رزق الّله نقل می
شده و در هنگام اقامه حد بر او اسالم آورده است، اختالف نظر پیدا کرده بودند. برخـی از قاضـیان معتقـد 

ای که انجام داده و در شرایط حاضر نفعی به حال او نـدارد امـا برخـی یمان او به واسطه عمل کبیرهبود که ا
دهـد دیگر معتقد بودند آن فرد باید بخشیده شود. به علت کثرت اختالف نظرها، متوکل عباسی دسـتور می

ر پاسخ بـه ایشـان چنـین که ماوقع را خدمت امام هادی (ع) گزارش داده و نظر ایشان را جویا شوند. امام د
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ا ِبِه ُمْشـِرِکیَن «نگارند: می ِه َوْحَدُه َو َکَفْرنا ِبما ُکنَّ ا ِباللَّ ا َرَأْوا َبْأَسنا قاُلوا آَمنَّ . َفَلـْم بسم الّله الرحمن الرحیم، َفَلمَّ

ِتی َقْد َخَلْت  ِه الَّ َت اللَّ ا َرَأْوا َبْأَسنا ُسنَّ / ٧(کلینی، » ٣ِفی ِعباِدِه َو َخِسَر ُهناِلَک اْلکاِفُروَن َیُک َیْنَفُعُهْم ِإیماُنُهْم َلمَّ
، ح ١٤١/ ٢٨؛ حــر عــاملی، وســائل الشــیعه، ٢، ح ١٠٤/ ٤؛ زرکشــی، ٤، ح ١٨/ ٥؛ بحرانــی، ٢، ح ٢٣٨

).١٩٧/ ٣؛ خزعلی، ٣٤٤٢٠
شود متوکل دستور دهد تا آن مرد نصرانی را اعدام کنند.این پاسخ مستدل و مستند امام باعث می

کنند، امام ایشـان را های خود از آن حضرت طلب دعا میتی در مواردی که افراد برای شفای بیماریح
ْنَیا َو اآلِْخَرِة َو َأَلـحَّ َعَلْیـِه ِبـاْلُقْرآِن «فرمایند: به قرآن ارجاع داده و می ُه ُضرََّک َو َدَفَع َعْنَک َمَکاِرَه الدُّ َکَشَف اللَّ

ُه َیْشِفی ِإْن َش  ُه َتَعاَلیَفِإنَّ ؛ ٢، ح ١٠٥/ ٩٢؛ مجلسـی، ١٤، ح ٤٤٦؛ بسـطام، ١٨، س ٣٦٥(حمـوی، » اَء اللَّ
).١٤٧/ ٣خزعلی، 

داود بن فرقد الفارسّی نیز در رابطه با کیفیت عمل به روایات منقول از ایشان و پدران بزرگوارشان پرسش 
ُه َقْولُ «فرمایند: نموده که امام در پاسخ می وُه ِإَلْیَناَما َعِلْمُتْم َأنَّ ، ح ٥٤٤(صـفار، » َنا َفاْلَزُموُه َو َما َلْم َتْعَلُموا َفُردُّ

).١٥٠/ ٣؛ خزعلی، ٣٠٥/ ١٧؛ صدر،٣٣، ح ٢٤١/ ٢؛ مجلسی، ٢٦
گاهی از اقدامات امام حسن عسکری (ع) برای تبیین جایگاه والیت و امامت.٤- ٣-٣ آ

، ائمه سامرا در نیمه اول قرن دوم همانگونه که در خصوص فضای عصر امام هادی (ع) توضیح داده شد
های آن آشنا کرده و هجری تالش داشتند تا هرچه بیشتر جامعه شیعیان را با مفهوم امامت و والیت و ویژگی

بدین وسیله هم تبلیغات مسموم حکومت عباسی را خنثی نموده و هم برای تولد و غیبـت حضـرت مهـدی 
باشد، شناسایی نوع اقدامات این امامان همـام در آنچه مهم می(عج) زمینه سازی کرده باشند. در این راستا

این زمینه است.
های تقسیم بندی در بخش کارکردهای تحلیل محتوای کّمی در فهم احادیث گفته شد که یکی از مالک

مکاتبات هر امام، بر مبنای علت نگارش نامه است. از این روی کلیه مکاتبات امام حسـن عسـکری (ع) را 
وان به دو دسته تقسیم بندی نمود: مکاتباتی که در پاسخ به سؤاالت افراد بیان شده است و مکاتباتی کـه تمی

%١٨ها در حدود اند. این بخش از نامهامام (ع) ابتدا به ساکن به نگارش آن پرداخته و مطالبی را بیان نموده
گر اقداماتی است که آن امام همـام در ها بیانشود که فهرست موضوعات آنعدد نامه را شامل می٢٩یعنی 

ها بـه شـرح ذیـل اند و نمودار سنجش فراوانی آنراستای تبیین جایگاه والیت و امامت در جامعه انجام داده
است:

)٨٥و ٨٤(سوره غافر: ٣
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: سنجش فراوانی موضوع توقیعات امام حسن عسکری (ع)٣نمودار 

هایی است کـه امـام ه از مکاتبات، مربوط به نامهدهد که بیشترین فراوانی این دستنمودار فوق نشان می
اند تا به واسطه آن، جایگاه امامت در جامعه اسالمی را تبیین نموده و مردم را در ایـن خصـوص قصد داشته

گاه نمایند. به عنوان مثال توقیعی از ایشان نقل شده است که مفهوم کلی آن، بیـان جایگـاه و اهمیـت ائمـه  آ
ُة َو اْلَوَالَیـُة َو «...ان در هدایت جامعه بشری است: اطهار (ع) و نقش آن ُبـوَّ ـَناُم اْألَْعَظـُم َو ِفیَنـا النُّ َفَنْحُن السَّ

ْنِبَیاُء َکاُنوا َیْقَتِبُسوَن ِمْن َأْنَواِرَنا َو یَ  ـُة ْقَتُفوَن آَثاَرَنا َو َسـاْلَکَرُم َو َنْحُن َمَناُر اْلُهَدی َو اْلُعْرَوُة اْلُوْثَقی َو اْألَ َیْظَهُر ُحجَّ
ْظَهاِر اْلَحق... ْیِف اْلَمْسُلوِل ِإلِ ِه َعَلی اْلَخْلِق ِبالسَّ ). مشخص است که مفهوم کلـی ٢٦٤/ ٢٦(مجلسی، » اللَّ

این نامه، بیان جایگاه و اهمیت ائمه اطهار (ع) و نقش آنان در هدایت جامعه بشری است.
کاتباتی است که امـام بـه منظـور هشـدار دادن بـه شود، ممورد مهم دیگر که در این بخش مشاهده می

انـد. بـه اند و آنان را در خصوص برخی مسائل اجتماعی و حتی عبادی و فردی انـذار نمودهشیعیان نگاشته
توان گفت یکی از وظایف خاص انبیاء و اولیاء الهی، این انذار و هشدار دادن به مـردم جهـت راستی که می

ست.رعایت تقوا و حدود الهی ا
صادر شده است که مضمون آن » اسحاق بن اسماعیل«به عنوان نمونه، توقیعی از آن حضرت (ع) برای 

یـٌل عـذابها «باشد: بدین شرح می َها َلَعَقَبٌة َکُئوٌد َشِدیٌد َأْمُرَها َصْعٌب مسـلکها َعِظـیٌم َبَالُؤَهـا َطِو ِه ِإنَّ َو اْیُم اللَّ
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ُبِر اْألُوَلی ِذکْ  ْنَیا َأْعمـی َفُهـَو ِفـی َقِدیٌم ِفی الزُّ ُرَها... َو اْعَلْم َیِقینًا َیا ِإْسَحاُق َأنَّ َمْن َخَرَج ِمـْن َهـِذِه اْلَحَیـاِة الـدُّ

َها َیا اْبَن ِإْسَماِعیَل َلْیَس َتْعَمی اْألَْبَصاُر َو لِکْن َتْعَمی اْلُقُلوُب  ِتی ِفی الصُّ اآلِْخَرِة َأْعمی َو َأَضلُّ َسِبیًال ِإنَّ ؛ »ُدورِ الَّ
ای است دشوار گذر، کارش سخت و راهش دشوار و گرفتـاریش بـزرگ سوگند بخدا که گردنه قیامت، گردنه

های پیشینیان هست...ای اسحاق به یقین بدان؛ هر کس کـه از ایـن جهـان باشد، که ذکر و یاد آن در نوشته
نه کوری چشم است بلکه کـوری تر، ای اسحاق منظور کور خارج شود، در آن جهان نیز کور است و گمراه

)٥٧٥ها است. (کشی، دلهائی که در سینه
نکته دیگر در این بخش، تالش امام برای معرفی جانشین بعد از خود و معرفی حضرت مهدی (عج) به 

ترین و پر کاربردترین موضوعات فرعی عنوان امام پس از خود است. این مطلب که در حقیقت یکی از مهم
کید بر نام مبارک ایشان مشاهده میمطرح شده در تم شود.امی مکاتبات امام است، به وضوح و حتی با تأ

کند که توجه داشته باشیم امام حسن عسکری (ع) برای این مطلب زمانی اهمیت خاص خود را پیدا می
ار عمـومی اند که تعیین وکالء، در غیبت بودن از انظـابالغ این مطلب، از راه کارهای متعددی استفاده کرده

کید  مردم، تالش برای ترویج مکاتبه با امام به جای مشاهده حضوری، نگارش نامه به همه بالد مسلمین، تأ
های ارسالی، به کارگیری علم غیب در پاسخ به سؤاالت مردم، پاسخ به سؤاالت ذهنی افـراد بر اصالت نامه

باشند.کارها میها و راههایی از این شیوهو مواردی از این دست، تنها نمونه
کنیم، تالش امام برای آموزش دعا به شیعیان است. به نظـر مطلب دیگری که در این بخش مشاهده می

رسد یکی از کارکردهای مهم ارسال انبیاء و اولیاء الهی، آموزش چگونگی برقـراری ارتبـاط بـا خداونـد می
رفتار و سیره پیامبر مکرم اسالم (ص) و متعال از خالل آموزش دعا به ایشان است. این مطلب به وضوح در

شود. امام حسن عسکری (ع) نیز ایـن وظیفـه را بـه نحـو احسـن انجـام داده و ائمه اطهار (ع) مشاهده می
).٦٣اند. (ر.ک: ابن طاووس، هایی را به مردم آموزش دادهادعیه

سـکری (ع) بـه روش های امام حسن عهمچنین آنچه پس از یک دسته بندی کلی و احصاء جمیع نامه
توان به دست آورد، این است که تالش امام برای اثبات امامت و حقانیت خود و فرزندشان تحلیل محتوا می

بوده و این نتیجه ای اسـت کـه تنهـا در پایـان » علم غیب«حضرت مهدی (عج) بیشتر به واسطه بکارگیری 
با مشـاهده هـر نامـه ممکـن اسـت ذهـن توان بدان دست یافت، وگرنههای کّمی و کیفی میجمیع تحلیل

اند، مخاطب به سمت آن موضوع خاص معطوف شده و از درک کلیت موضوعاتی که در این زمینه بیان شده
غافل شود.

اند که عـالوه بـر پاسـخ گـویی کردهای عمل میبه عنوان نمونه ایشان در پاسخ به پرسش افراد، به گونه
، مطالبی را به عنوان ضمیمه پاسخ، بیان نمـوده تـا »علم غیب«ه از قدرت علمی و دقیق به آن فرد، با استفاد
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فرد با مطالعه آن متوجه شود که فرستنده نامه، عالم به همه احوال درونی و باطنی وی بوده و از همـه اسـرار 

گاه است. این مطلب به وضوح در اکثریت نامه شود.ها مشاهده میوی آ
گوید: دو مسأله در سینه من خطور کرد و خواستم برای پاسـخش می» حسن بن ظریف«به عنوان مثال 

ای به امام عسکری (ع) بنویسم، آنگاه نامه نوشتم و از یکی از آن دو مسـأله پرسـش کـرده و دیگـری را نامه
از امام قائم پرسیدی؟ چون او قیام کند به علم خود میـان «ام که آمد نوشته بود: فراموش نمودم. جواب نامه

خواستی از عالج تب و نوبه بپرسی و های حضرت داود، و گواه نخواهد، و میم داوری کند مانند داوریمرد
یا ناُر ُکوِنی َبْردًا «ای بنویس و بهمراه شخص تب دار کن: فراموش کردی، برای معالجه آن این آیه را در ورقه

).٥٠٩/ ١دار کردم و خوب شد (کلینی، من آن آیه را نوشتم و همراه تب ». َو َسالمًا َعلی ِإْبراِهیَم 
کند که پس از درخواست آموزش دعا و دریافت پاسخ امـام (ع)، در انتهـای همچنین ابوهاشم نقل می

ُهمَّ اْجَعْلِنی ِفی ِحْزِبَک َو ِفی ُزْمَرِتک«دعا عبارت  را از جانب خود اضافه نموده و تنها این مطلـب را در » اللَّ
َأْنَت ِفی ِحْزِبـِه َو «دارد که: رسد و بیان میای از امام (ع) به دست او میه مجددًا نامهذهن خود داشته تا اینک

قًا َو ِألَْوِلَیاِئِه َعاِرفًا َو َلُهْم َتاِبعا... ِه ُمْؤِمنًا َو ِلَرُسوِلِه ُمَصدِّ تو خود بـه خـود در حـزب و ». ِفی ُزْمَرِتِه ِإْذ ُکْنَت ِباللَّ
در صورتی که به خداوند ایمان داشته باشی و رسول او را تصدیق نمـائی و عـارف بـه ها خواهی بودزمره آن

).٤٢١/ ٢حق اولیای الهی گردی و از آنان اطاعت کنی... (اربلی، 
اند که هم آن ای پاسخ دادهخود به گونه» علم غیب«مشخص است که در این موارد، امام (ع) بر مبنای 

ها را جزء ادّله امام (ع) برای اثبـات توان آنسخی را داشته و هم به نوعی میفرد در ذهن خود انتظار چنین پا
های امـام (ع) نیـز امامت خود قلمداد نمود. این مطلب، یعنی استفاده از قدرت علم غیب، در دیگر پاسـخ

از نویسـد وای به امام حسـن عسـکری (ع) میمشهود است. به عنوان مثال، داود بن القاسم الجعفرّی نامه
نماید. امـام (ع) در کند و از امام (ع) طلب دعا برای آزادی میسختی زندان و شکنجه مأموران شکایت می

ْهَر ِفی َمْنِزِلَک «نویسند: پاسخ وی می ی اْلَیْوَم الظُّ ؛ نماز ظهر امروز را در منزلت خـواهی خوانـد. »َأْنَت ُتَصلِّ
وران زندان به سراغ وی آمده و او را آزاد کرده و او نماز ظهـر کند که در هنگام ظهر مأموی در ادامه بیانی می

).٤٣٢/ ٤را در منزل خود خوانده است (ابن شهر آشوب، 
همچنین وی مردی تنگدست نیز بوده است اما در نامه خود از امام (ع) حیا کرده و راجع به این مطلب 

ود شده، صد دینار از طرف امام (ع) برای وی چیزی نگفته است اما هنگامی که از زندان آزاد و وارد منزل خ
ِإَذا َکاَنْت َلَک َحاَجٌة َفـَال َتْسـَتْحِی َو َال َتْحَتِشـْم َو اْطُلْبَهـا «ای بدین مضمون ارسال شده است: همراه با نامه

ه َک َتَری َما ُتِحبُّ ِإْن َشاَء اللَّ واه؛ کـه آنچـه هر گاه حاجتی داشـتی شـرم و مالحظـه نکـن، و آن را بخـ». َفِإنَّ
ه (االرشاد،  ).٣٣٠/ ٢خواهی به تو خواهد رسیدان شاء اللَّ
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گیرينتیجه

، در عـین »تحلیل محتـوا«در این مقاله تالش شد تا با بیان برخی از کارکردهای کیفی استفاده از روش 
حادیث های تحقیق جدید و میان رشته ای در حوزه فهم امعرفی این روش تحقیق، ضرورت استفاده از روش

و نصوص دینی تبیین شود و عالقه مندان به تحقیق و پژوهش در حوزه علوم دینی را به افقـی جدیـد در ایـن 
عرصه راهنمایی کند.

تـوان در دو حـوزه کاربردهـای کّمـی و کیفـی کاربردهای مختلف استفاده از روش تحلیل محتوا را می
و اطالعاتی است که اگرچه به صورت عددی و در تفکیک نمود. منظور از کاربردهای کّمی؛ استخراج آمار 

شوند، لکن موجب فهم اولیه و سریع کل محتوای مورد تحلیل، شـده و راه را قالب نمودار و جدول ارائه می
هـای کّمـی اسـت کـه بـه محقـق کنند. در حقیقت این نتـایج تحلیلهای کیفی باز میبرای ورود به تحلیل

هایی خود را از کجا باید آغاز کند و به دنبال پاسخگویی بـه چـه پرسـشهای کیفیفهماند مسیر تحلیلمی
توانـد بخشـی از های نظری نگاشته شده در طول مسیر تحقیق نیز میباشد. طبیعی است پیگیری یادداشت

های کیفی را تأمین نماید.محتوای تحلیل
هستند که در این مقاله صرفًا به در بخش کارکردهای کیفی، نتایج و موارد مختلفی قابل پیجویی و بیان 

گـاهی ٢) آگاهی از شرایط فرهنگی ـ اجتماعی جامعه عصر ائمه اطهـار (ع)، ١ها از جمله: سه نمونه آن ) آ
) آگاهی از سبک و سیره خاص هر امام (ع) اشـاره ٣از ساختار حاکم بر روایات یک امام معصوم (ع) و نیز 

های متعددی بیان گردید تا این نتـایج بطـور ملمـوس و عینـی بـرای ها و مثالشد و در ذیل هر کدام، نمونه
های مطرح شده در ذیل هر کـدام از ایـن دو کـارکرد کلـی خـود خواننده گرامی قابل فهم و درک باشد. مثال

بیانگر این موضوع هستند که به چـه میـزان ایـن کارکردهـا کلـی و فراگیـر بـوده و خـود موجبـات ورود بـه 
کنند.و جزئی تری از تحلیل را باز میهای جدیدترعرصه

در حقیقت ویژگی خاص و مهم این مقاله در این است که بر خـالف کتـب تـاریخی و یـا شـرح حـال 
کنند، در پی این بوده تا از نگاری که تنها از کلمات ائمه اطهار (ع) برای استنادات تاریخی خود استفاده می

به تحلیل محتوای آنچه ائمه اطهار (ع) در کلمات خـود بـه رویکردهای تاریخی چشم پوشی کرده و صرفاً 
ها و مبانی ایشان را پیرامون مسـائل مهـم و مـورد اند، بپردازد و از خالل آن، دیدگاهمردم جامعه بیان فرموده

نیاز جامعه استخراج نماید.
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یخ الغیبةمحمد، صدر، ق.١٤١٢دارالتعارف، ، بیروت:تار

ق.١٤٠٤، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، درجات فی فضائل آل محمدبصائر الصفار، محمد بن حسن، 
ق.١٤٠٣، مشهد: نشر مرتضی، االحتجاج علی أهل اللجاجطبرسی، احمد بن علی، 

ق.١٤١٧، قم: آل البیت، إعالم الوری بأعالم الهدیطبرسی، فضل بن حسن، 
ق.١٤١١، چاپ اول، ، قم: مؤسسه معارف اسالمیالغیبه للحجة______________، 

ق.١٤١١، قم: دار المعارف اإلسالمیة، الغیبةطوسی، محمد بن حسن، 
.١٣٦٥، تهران، دارالکتب االسالمیه، چاپ چهارم، تهذیب االحکام______________، 

تا.، قم: مکتبة الداوری، بیعیون المعجزاتعبد الوهاب، حسین، 
ق.١٤١٢هاشم رسولی محالتی، تهران: المکتبة العلمیة اإلسالمیة، ، تحقیق سید التفسیرعیاشی، محمد بن مسعود، 

، تصـحیح ضـیاء الـدین حسـینی اصـفهانی، اصـفهان: کتابخانـه الـوافیفیض کاشاني، محمد بـن شـاه مرتضـي،
ق.١٤٠٦امیرالمؤمنین علی (ع)، 

رسـین، چـاپ چهـارم، (ع)، سید حسن اسالمی، قم: انتشارات جامعـه مدزندگانی امام هادیقرشی، باقر شریف، 
١٣٧٥.

ق.١٤٠٩، قم: مؤسسه امام مهدی (عج)، چاپ اول،الخرائج و الجرائحقطب راوندي، سعید بن هبةالله، 
.١٣٧٨، ترجمه هوشنگ نائینی، انتشارات روش، مبانی روش شناسی تحلیل محتواکریپندورف، کلوس، 

.١٣٤٨د: دانشگاه مشهد، (اختیار معرفة الرجال)، مشهرجال الکشیکشی، محمد بن عمر، 
.١٣٦٥، تهران: دارالکتب االسالمیة، چاپ چهارم، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 

، ترجمـه عبدالحسـین نیـک گهـر، تهـران: روش تحقیق در علـوم اجتمـاعیکیوی، ریمون و کامپنهود، لوک وان، 
.١٣٨١انتشارات توتیا، چاپ ششم، 

ق.١٤٠٤، بیروت: موسسة الوفاء، النواربحار امجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 
ق.١٤٢٦، قم: انتشارات انصاریان، إثبات الوصیة لإلمام علی بن أبی طالبمسعودی، علی بن حسین، 

یخ حدیث شیعهمعارف، مجید،  .١٣٨٣، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تار
، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفیـد، چـاپ اول، اداالرشاد فی معرفة حجج الله علی العبمفید، محمد بن محمد، 

ق.١٤١٣
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ق.١٣٨٤، نجف: المکتبة الحیدریة، الصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیمنباطی بیاضی، علی، 

، ترجمـه نـادر سـاالرزاده امیـری، تهـران: انتشـارات تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسـانیهولستی، آل. آر، 
.١٣٧٣یی، دانشگاه عالمه طباطبا


