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(تاریخ دریافت مقاله - 2931/1/12 :تاریخ پذیرش نهایی)2931/8/15 :

چکیده
کلمات گهربار ائمۀ اطهار(ع) پس از قرآن کریم ،گرانقدرترین میررا دیرن مبرین اسرمم و
دستورالعملی برای سعادت هر دو جهان است .این محتوای غنی و هویتبخش قابلیت آن را
دارد که در حوزههای مختلف علروم بشرری اسرتفاده شرده و مبنرای مطالعرات بنیرادین و
کاربردی در نظر گرفته شود.
به نظر میرسد آنچه امروز میتواند راهگشای فهم بسیاری از وقایع آن دوران باشد ،تبیرین
دیدگاهها و مبانی نظری ائمۀ اطهار(ع) از خِمل تجزیه و تحلیل گفتار ایشران برا اسرتفاده از

روشهای علمی و دقیق باشد ،چرا که به واسطۀ فهم گفتمان هر شخص و چینش منطقری
کلمات او در کنار یکدیگر است که میتوان به درکی جامع از دیدگاههای آن فرد و اعمرا
اندیشههای وی دست یافت.
از جمله روشهای تحقیق مطرح ،روش «تحلیل محتوا» است که پژوهشهای انجام شده بر
مبنای آن در حوزۀ علوم دینی و به ویژه متون حدیثی نشران داده اسرت کره ایرن روش از
قابلیتهای بسیار خوبی جهت فهم و نقد احادیث برخوردار بوده و از همین روی است کره
محققان و پژوهشگران عرصه علوم دینی به جهت استفادۀ بهینره از دانرش خرود و عر رۀ
بهینۀ آن به گروههای مختلف جامعه ،از این روش در تحقیقات خود بهره میگیرند.
در این پژوهش پس از معرفی این روش و فنون خاص آن ،برخی کارکردها و قابلیرتهرای
استفاده از آن در فهم احادیث به طور مستند بیان شده است.

کلیدواژهها :تحلیل محتوا ،حدیث ،روش تحقیق ،نقد حدیث.
 .2نویسندۀ مسئول ،دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صاد (ع):
janipoor@isu.ac.ir

 .1استادیار گروه علوم قرآنی دانشگاه اصفهان.
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مقدمه
با رشد جوامع انسانی و توسعۀ علوم و فنراوری ،انسران بره محردودیت روشهرای اولیره
تحقیق در علوم اجتماعی و علوم انسانی پی برد و برا تممرل بسریار ،روشهرای نروینی را
ابداع کرد تا بتواند در عرصۀ پژوهشهای شناخت روابر انسرانی و فرهنگری از پایرایی و
روایی بیشتری برخوردار باشند.
امروزه روشهای بسیاری وجود دارد که مریتروانیم از طریرق آنهرا رفترار انسران را
مطالعه کنیم ،میتوانیم او را در آزمایشگاه مورد آزمرایش قررار دهریم ،بره او پرسشرنامه
بدهیم یا با او مصاحبه کنیم (پرژوهش پیمایشری) ،رفتارهرای او را مرورد مشراهده قررار
بدهیم (آزمایش میدانی) یا مصنوعات (باستانشناسری) و ارتباطرات او را بررسری کنریم
(تحلیل محتوا).
در این میان یکی از مهمترین روشهای شناسایی و جمعآوری اطمعات که برا توجره
به مو وع ،شرای و اهداف تحقیقات حوزۀ علروم انسرانی اجتمراعی ،دارای کارکردهرای
متعدد و متنوعی بوده و نتایج آن قابلیت اثبات و روایی از جهرات مختلرف را دارد ،روش
«تحلیل محتوا» است.
در این روش اسناد مکتوب نظیر انتشارات عمومی ،نسخههای محدود ،اسناد کمیراب
و نقشهها و اسناد غیرمکتوب نظیرر عکرسهرا ،فریلمهرا ،آثرار هنرری برهجرای مانرده از
گذشتگان بررسی میشود و نتایج آن به گونههای مختلفری منتشرر مریشرود .همچنرین
روش مذکور ،این قابلیت را برای محققان و پژوهشرگران فرراهم مریکنرد کره بره دور از
هرگونه پیشداوری و دخالت نظرهای مختلف در متن اطمعات ،به تحلیل خرالص مرتن
بپردازند و نتایج آن را در قالبهای مختلف عر ه کنند.
از دیگر قابلیتهای ایرن روش ،امکران اعتبارسرنجی آن توسر دیگرر محققران و در
نتیجه اثبات نتایج تحقیق است .به همین دلیل از دیرباز ،اسرتفاده از ایرن روش دغدغرۀ
بسیاری از محققران و پژوهشرگران بروده و ترمشهرای مختلفری در راسرتای تردوین و
نظریهسازی آن انجام شده است.
باید گفت آنچه رورت چنین پژوهشهایی را روشن میسازد ،توجه به نقش مبنایی
و محوری این پژوهشها برای ورود به مباحث تاریخی و تحلیل گفتمان متون روایی ،بره
ویژه احادیث منقول از ائمۀ اطهار(ع) است .بدیهی است این روش خرود سررآغاز ورود بره
پژوهشهایی عمیقتر و گستردهترر بروده و در حقیقرت نترایج آن بیشرتر تبیرینکننردۀ
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سؤالهایی است که پرس از سرالیان متمرادی تحقیرق و مطالعره بررای محققران ایجراد
میشوند.
 .1معرفی روش تحلیل محتوا

1

9

روش «تحلیل محتوا» 2،یا «روش تحلیل مضمونی» که روشی علمی برای تفسیر «مرتن»
است ،از جمله روشهای تحقیقی است که در حوزۀ علوم انسانی ر برهخصروص در مرورد
زیررشتههای علوم سیاسی ،علوم اجتماعی و ارتباطات ر کاربرد داشته و بره علرت اینکره
نتایج به دست آمده از طریق آن ،دارای اعتبار و روایی باالیی اسرت ،بسریار مرورد توجره
محققان و پژوهشگران عرصههای مختلف قرار گرفته است.
«لورنس باردن» در کتاب خود با عنوان «تحلیل محتوا» اشراره مریکنرد کره «تحلیرل
محتوا در حقیقت فن پژوهش عینی ،اصولی و کمّی بره منظرور تفسریر و تحلیرل محتروا
است و تفکر بنیادی تحلیل محتوا عبارت است از قرار دادن اجرزای یر مرتن (کلمرات،
جممت ،پاراگراف ها و مانند آن بر حسب واحدهایی که انتخاب میشوند) در مقوالتی که
از پیش تعیین شدهاند» [ ،9ص.]13
برای فهم بهتر این روش باید گفت که بررسیهای متعارف اجتماعی معمروال مبتنری
بر پرسشنامه هستند ،یعنی آنچه توس پژوهشگر تحلیل میشود ،پاسخهایی است که به
پرسشهای پرسشنامۀ او داده شده است ،اما در روش تحلیل محتوا درست برعکس عمل
میشود و به همین دلیل این فن را گاهی فن «پرسشنامه معکوس» 2نیز مینامند .در این
روش ،پرسشنامه نامعلوم است و هدف ،تلویحا یافتن این پرسشنامه بر اساس پاسخهرایی
است که پیشاپیش طی خبرها ،مقالهها و داستانها داده شده یا به عبارتی در ایرن روش
اسناد گفتاری چنان تحلیل میشوند که گویی جواب سؤالهای پرسشنامه هسرتند [،21
ص.]122
به عبارت دیگر تحلیل محتوا ،روشی است که بره منظرور دسرتیابی بره ویژگریهرای
مختلف پیام ،دیدگاهها و اندیشههای صادرکنندۀ پیام ،علل صدور پیام و آثار پیرام ،بررای
تجزیه و تحلیل عینی و منتظمِ پیامهای مختلفی که از طُر گوناگون مبادله میشوند به

1. Content Analysis
2. Tematic Analysis
3. Text
4. Inverse Questionnaire
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کار میرود .این پیامها ممکن است به اشرکال و طُرر مختلرف صرادر شروند ،از جملره:
کتاب ،مقاله ،دستنوشته ،سخنرانی ،مصاحبه ،فیلم ،نوار ،عکس ،پوستر ،نامه ،پرسشرنامه
و هرگونه پیام دیگری که بتوان به روشهای خواندن ،شنیدن و دیدن و یا حواس دیگرر،
دریافت کرد (یعنی هم اسناد مکتوب و غیر مکتوب و هم پیامهای شنیداری و دیداری).
از تحلیل محتوا می توان در مراحل مختلف تحقیق حتی برای جمعآوری اطمعرات و
داده های آماری در مراحل شناسایی نیز استفاده کرد ،اما در مواردی کره هردف تحقیرق
استخراج نتایج از متون و سایر پیامها باشد ،روش تحلیل محتروا ،روش تجزیره و تحلیرل
اصلی تحقیق است [ ،22ص.]192-193
مزیتهای خاص این روش عبارتاند از :استناد دقیق و استفادۀ آسان به طروری کره
بهکارگیری آن به تخصص ویژهای نیاز نردارد و بخرش عمردهای از اطمعرات الزم بررای
شناسایی ،در آن جمعآوری شدهاند [ ،25ص.]95
زمینههای اصلی کاربرد این روش نیز عبرارتانرد از :شرناخت مو روع و جوانرب آن،
شناسایی نظریههرا ،شناسرایی مطالعرات و تحقیقرات قبلری در ایرن زمینره ،جمرعآوری
اطمعات و انتخاب و تدوین الگوی تحلیلی [ ،22ص.]129-121
عمدهترین کاربردهای تحلیل محتوا نیز عبارتاند از :مطالعۀ اطمعات به منظور پاسخ
دادن به این پرسشها که «چه کسی؟ چه چیزی را؟ به چه کسی؟ چرا؟ چگونه؟ و با چه
تمثیری؟ میگوید» [ ،21ص.]111
تحلیل محتوا در رابطه با متنی معنی پیدا میکند که آن متن برای انتقال پیرامهرا و
مفاهیم معینی نوشته شده و دارای ماهیتی مشخص باشد .پیرامهرایی کره توسر مرتن
منتقل میشوند می توانند دارای معانی مختلفی باشند ،لذا به واسطۀ تحلیل محتروا بایرد
معنای اصلی آن پیام را بازشناخت .روش بازشناسی و تحلیل این پیامها کامم نظراممنرد
بوده و از قوانین و دستورهای مشخصی تبعیت میکند و لذا آشنا شدن برا روش تحلیرل
محتوا نیز روری است.
در سال  2313کنگرهای با حضور  233محقرق برا مو روع دسرتاوردها و روشهرای
استفاده از رایانه در زمینۀ تحلیل محتروا در فیمدلفیرا برگرزار شرد کره مقراالت افررادی
همچون ژ.ژربنر 2،هولستی 1و کریپندورف 9در آن به چاپ رسید .قسرمت مهمری از ایرن
1. G.Gerbner
2. Holsty
3. Krippendorff
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مباحث ،مسئلۀ بازشناسی متون معنیدار ،قواعد ابهامزدایی ،پوشش اطمعراتی و بره کرار
بردن فنون تکمیلی برای تطبیق ماشین با عملیات تحلیل محتوا بود [ ،9ص.]12
 .1 .1انواع طبقهبندی روشهای تحلیل محتوا
در ی

دستهبندی اجمالی محتوا را میتوان به یکی از روشهای ذیل تحلیل کرد:

 .1 .1 .1طبقهبندی بر مبنای روشهای کمّی ـ کیفی
تحلیل محتوا به دو روش تحلیل محتوای مبتنی بر کمیت (آشکار) و تحلیل محتوای مبتنی
بر ارزشگذاری و کیفیت (پنهان) تقسیم میشود .در تحلیل محتوای کمّی ،پژوهشگر بره
مقوله هایی که فق به نمادها و ترکیب های نمادی اشاره دارد ،توجه کرده و آن ها را انتخاب
میکند ،اما در تحلیل محتوای کیفی به خصوصیات دیگری غیر از نمادها نیز توجه میشود.
البته در سطح روششناسی ،تمایز بین پژوهشهای کیفی و کمّی آشکارتر است ،زیرا
پژوهش کیفی مبتنی بر این ایده است که حداقل برخی پدیدههرا بررای بیران و تعمیرق
مقوالت تحلیلی ،نیاز به فرآیند پژوهشی خاصی دارند ترا بتواننرد آزادانره در میران همره
سطوح تحلیلی حرکت کنند [ ،9ص.]292-292
به عبارتی دیگر می توان گفت ،روشهای کمّی توزیعی هسرتند ،مرثم تعرداد زیرادی
اطمعات مختصر تحلیل میشود و واحد اطمعاتی پایه در آنهرا بسرامد ههرور برخری از
خصوصیات محتوای متن است اما روشهای کیفی تشدیدی هستند ،یعنی تعرداد کمری
اطمعات مرکب و مفصل تحلیل میشود و واحد اطمعراتی پایه در آنها ههور یرا غیبرت
ی خصیصه است.
«ریمون کیوی» و «لوک وان کرامپنهود» بردون آنکره مردعی حرل مسرئلۀ مرزبنردی
روشهای متفاوت تحلیل محتوا باشند ،بر حسب اینکه مقصود تحلیرل محتروا پرارهای از
عناصر گفتار باشد یا صورت آن و یا رواب میان عناصر تشکیلدهندهاش ،سه نوع اصرلی
را پیشنهاد و در هر نوع فق به ذکر چند گونۀ اصلی آن بسنده کردهاند:
 .1 .1 .1 .1تحلیلهای مضمونی

روشهایی هستند که محقق به کم آنها تصورات اجتماعی یا قضاوتهرای گوینردگان
را بر مبنای تحلیل پارهای از عناصر تشکیلدهنده گفتارشان آشکار میکند کره خرود بره
دو فن ذیل تقسیم میشوند :تحلیل مقولهای و تحلیل ارزیابی.
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 .2 .1 .1 .1تحلیلهای صوری
این تحلیلها به صورت و اتصاالت اجزای گفتار توجه دارند و مشخصات آن ماننرد تعرداد
واژهها ،طول جملهها ،ترتیب کلمات ،تعداد تردیدها و ...را بره همرراه اطمعراتی از و رع
ذهنی گوینده و تمایمت ایدئولوژیکیاش به دست میدهد .فنرون ایرن نروع تحلیرل نیرز
عبارتاند از :تحلیل بیان و تحلیل گزارهای.
 .3 .1 .1 .1تحلیلهای ساختاری
در این نوع از تحلیل ،محقرق عمردتا بره شریوۀ آرایرش عناصرر پیرام توجره مریکنرد و
همبستگیهای مضامین در توالیهای ارتبرا کممری بررسری مریشروند .البتره برا ایرن
پ ریشفررر

کرره همبسررتگیهررای مضررامین ،اطمعرراتی دربررارۀ سرراختارهای ذهن ری و

ایدئولوژیکی یا دلمشغولی های پنهان گوینده  /مؤلف در اختیرار محقرق قررار مریدهرد.
گونه های این تحلیل نیز عبارتانرد از :تحلیرل همبسرتگیهرا و تحلیرل سراختاری [،21
ص.]112-111
 .2 .1 .1طبقهبندی بر مبنای نظریه یانسن
تحلیل محتوا ،روششناسی مختص بره خرود را بره وجرود مریآورد کره محقرق را قرادر
میسازد تا مستقل از نتایج طرح تحقیق ،به تهیه ،بیان و ارزیابی انتقرادی از آن بپرردازد.
الزمۀ این روششناسی آن است که از توانایی فزایندۀ تجربۀ رویدادهای نمادین پیچیرده
و اتکای زیاد بر تحقیقات سازمان یافته که متضرمن همراهنگی و بررسریهرای کیفری و

کاربرد فنهای پایایی است ،استفاده شود .بر ایرن اسراس «یانسرن» 2نظریرۀ جدیردی در
خصوص فنون تحلیل محتوا بدین شرح ارائه داده است:
 .1 .2 .1 .1تحلیل محتوای عملگرایانه
به معنی شیوههایی که عمئم را بر حسب علل یا آثار محتمل آنها طبقهبندی میکننرد،
مانند شمارش تعداد دفعات بیان چیزی که احتمراال اثرری برر ایجراد نگررش مثبرت در
شنوندۀ معین دارد.
1. Yanssen
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 .2 .2 .1 .1تحلیل محتوای معنایی
شیوههایی که عمئم را بر حسب معنای آنها طبقهبندی میکنند مانند تحلیرل عنراوین،
تحلیل خصوصیات و تحلیل توصیفات.
 .3 .2 .1 .1تحلیل محتوای عالئم

شیوههایی که محتوا را بر حسب خصوصیات روانی مادی عمئرم طبقرهبنردی مریکننرد
[ ،25ص.]22-21

 .2 .1طبقهبندی بر مبنای نظریۀ چوبینه
با افزایش جراید و روزنامهها از قرن نوزدهم ،نیاز به تحلیل متن آنها بره منظرور تعیرین
اولویتها و جابهجایی محتوای آنها آشکار گردید .از ایرن رهگرذر ،فنرون دیگرری بررای
تحلیل محتوا تولید شده که عبارتاند از :تحلیرل محتروای توصریفی و تحلیرل محتروای
استنباطی که جهت پرهیز از اطالۀ کمم از تو یح آن اجتناب میشود [ ،2ص.]25
 .2چگونگی استفاده از روش تحلیل محتوا در متون دینی
در این قسمت به منظور آشنایی با چگونگی استفاده از این روش در تحلیل متون دینری،
در ابتدا فنونی که توس محقق انتخاب شده و مراحل انجام آن تو یح داده مریشرود و
در ادامه نمونههایی از کارکردهای این روش بیان خواهد شد.
در رابطه با فن تحلیل محتوای احادیث ،باید گفت کره پرس از مطالعرۀ انرواع فنرون
روش تحلیل محتروا کره در منرابع مختلرف پیرامرون آن بحرث شرده ،بررای ایرنگونره
پژوهشها ،فن «تحلیل محتوای مضمونی» بر مبنای واحد «جممت» و به صرورت کمّری و
کیفی و با تمکید بر «کلید واژگان» اصلی و فرعی ،انتخاب شده و مضامین ،مفاهیم ،نقرا
تمرکز و جهتگیری هر کدام از عبارات احادیث نیز بر این اساس استخراج و در جرداول
تحلیل محتوا تنظیم گردیده است.
به عبارت دیگر ابتدا با نگاه به واژگان کلیدی هر حدیث ،مفاهیم اولیۀ تشکیلدهنردۀ
مضامین و نقا تمرکز آن استخراج شده که بیانگر فضای کلی حاکم بر هر حدیث است.
در مرحلۀ دوم با درج عبارتهای حردیث در جردولهرای تحلیرل محتروا ،بره اسرتخراج
جهتگیریها و نقا تمرکز هر کدام از جممت تقطیع شده پرداختهایم.
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پس از جمعآوری کلیۀ احادیث ی

امام یا یر

مو روع خراص و نیرز اعتبارسرنجی

آنها ،فرایند تحلیل محتوا و تبدیل جممت به گزارهها و مضامین و استخراج مو روعات
اصلی و فرعی آغاز میشود .چگونگی یافتن مقوالت و نتایج حاصل از تحقیق نیز به شرح
ذیل است:
 .2تجمیع کلیۀ احادیث ی

امام یا ی

2

مو وع در نرمافزار «اکسل» و تفکی

آنهرا

بر اساس مخاطب یا مو وع
 .1بررسی کامل محتوای هر حدیث جهت یافتن مو وع اصلی و کلیدواژگان آن
 .9بررسی کامل عناصر تشکیلدهندۀ هر حدیث جهت یرافتن مو روعات فرعری آن.
منظور از مو وعات فرعی ،عناوینی است که هر چند به صورت مستقل در حدیث مطرح
نشدهاند ،لیکن تشکیلدهنده مفهوم اصلی آن هستند
 .2ثبت سؤالها و نکات قابل توجه هر حدیث در یادداشتهای نظری تحقیرق جهرت
تحلیل محتوای کیفی آن .منظور از این اقدام ،ثبت تحلیلهای توصیفی اولیره اسرت کره
هرچند به اثبات نرسیدهاند ،اما در ادامۀ مسیر میتوانند راهگشای محقق در تحلیلهرای
کیفی باشند
 .5بررسی و تحلیل مو وعات اصلی کلیۀ احادیث به منظور ایجاد یر

دسرته بنردی

مو وعی
 .1بررسی و تحلیل مو وعات فرعی هر دسرته ،بره منظرور ایجراد یر

طبقرهبنردی

مضمونی برای هر مو وع
 .2استخراج اطمعات آماری از مو وعات اصلی احادیث در قالب نمودار
 .8استخراج اطمعات آماری از مو وعات فرعی هر دسته در قالب نمودار
 .3تحلیل کیفی احادیث هر دسته بر اساس نتایج حاصل از تحلیلهای کمّی
 .23مدلسازی و ارائۀ نظریه بر اساس نتایج تحقیق.
در حقیقت این امور دهگانه ،روش تحقیق و عملکرد محققان در اینگونه پرژوهشهرا
را نشان میدهد .قالب جدول تحلیل محتوای احادیث در نرمافزار اکسل نیز بدین صورت
است:

1. Excel
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جدول  .1نمونه جدول تحلیل محتوا
ردیف

متن

مخاطب

حدیث

حدیث

کلیدواژگان

موضوع

موضوعات

اصلی

فرعی

کدگذاری

2

A1

1

A2

9

A3

یادداشتهای
نظری

منظور از محتوا در این روش علمی ،متون سازمانیافته و اندوختهشدۀ مربو به یر
مو وع واحد است که گروهی از حقایق ،مفاهیم ،تعمیمها ،اصول و نظریههرای مشرابه را
شامل میشود« .مو وع اصلی» نیز عنوانی کلیدی و کلی است که بیرانگر مقصرود اصرلی
هر حدیث است .این مو وع کلی است و چارچوب اصلی متن را تشرکیل مریدهرد و برا
نگاهی اجمالی به فهرست آنها و بررسی میزان فراوانی هر کردام مریتروان بره سرهولت
تشخیص داد که متن مورد مطالعه در چه حوزهای بوده و دربارۀ چه مواردی سخن گفته
است.
«مو وع فرعی» نیز عنوانی کلی است که هر کدام از مو وعات مطروحره در مرتن را
شامل میشود به عبارت دیگر به جهت سهولت بررسی هرر مرتن ،مو روعات اسرتخراج
شده در مرحلۀ اول ،در قالب عناوینی جزئیتر درج میشوند که به آن عناوین ،مو وعات
فرعی گویند .این مو وعات که توس تحلیلگر استخراج شدهاند ،الیههای درونری مرتن
را آشکار میسازند .در ادامه جهت رعایت اختصار در کمم ،تنها به ذکرر برخری از نترایج
حاصل از تحلیل محتوای احادیث ائمۀ اطهار(ع) خواهیم پرداخت.
 .3کارکردهای کمّی تحلیل محتوا در فهم احادیث
چنانکه ذکر شد ،کارکردهای استفاده از روش «تحلیل محتوا» در فهم احادیث را میتوان
در دو حوزه تحلیلهای کمّی و کیفی تقسیم نمود .منظور از تحلیلهرای کمّری ،بررسری
فراوانی مضامین و مو وعات اصلی و فرعی مطرحشرده در مرتن اسرت کره محقرق را برا
ساختار عناصر و مؤلفه های بهکاررفته در آن بیشتر آشنا میسازد .در حقیقت تحلیلهای
کمّی راه ورود برای تحلیلهای کیفی را هموار میکنند و در اصل نشران مریدهنرد کره
محقق بر اساس چه مبنایی به تحلیلهای کیفی پرداخته است [ ،25ص.]11
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تحلیل محتوای کیفی نیز فنی برای تفسیر ذهنی محتوای داده هرای مرتن از طریرق
کدگذاری های طبقه بندی شده به صورت سامانمند است که به دنبال مشرخص سراختن
الگوهایی است که در نهایت از مفاهیم سراخته مریشروند بره عبرارت دیگرر اسرتفاده از
تحلیلهای کیفی ،به مثابه فنی برای بررسی عمق بیشتری از پدیده است کره در نهایرت
منجر به نظریهپردازی میگردد [ ،22ص.]22
در ادامه با بیان این پریشفرر کره اسرتفاده از ایرن روش تنهرا راه ورود اولیره بره
تحقیقات کیفی و میان رشتهای بوده و طرح این مو وع به معنای نفی دیگرر روشهرای
تحقیق و آثار فاخر حاصل از میرا حدیثی عالمان جهان اسمم نیست ،به طرح برخی از
قابلیتها و کارکردهای استفاده از این روش در حوزۀ فهم احادیرث مریپرردازیم .شرایان
ذکر است که در این مقاله ،تنها به کارکردهای کمّی پرداخته شده که مرحلۀ اول از فهرم
احادیث است.
 .1 .3قابلیت تفکیک و دستهبندی روایات

از جمله اولین کارکردهای استفاده از روش تحلیل محتروا در مطالعرات حردیثی ،امکران
تفکی و دستهبندی روایات از وجوه مختلف است .این امکان از آن جهت فراهم میشود
که در پی استفاده از این روش در مطالعات حدیثی ،باید در ابتدا کلیۀ احادیث و روایرات
مورد مطالعه در قالب جدولهای از پیش طراحیشده در نرمافزار اکسرل وارد شرده و در
ادامه ،ستونهای مقابل هر حدیث به تفکی مخاطب ،راوی حدیث ،کلیدواژگان ،مو وع
اصلی ،مو وع فرعی ،قالب بیانی و ...تکمیل شوند.
تکمیل هر کدام از ستونهای فو باعث میشود که محقق بتواند با عملیراتی سراده،
گزارشهای مختلفی از مجموع روایرات مرورد مطالعره خرود گرفتره و آنهرا را از وجروه
مختلف تفکی و دستهبندی نماید .در ادامه به منظور تفهیم هرچه بهترر نروع عملکررد
این روش در فهم احادیث ،مثالهایی از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه که توسر
مؤلف انجام شده است ،ارائه میشود:
الــف از امررام حسررن عسررکری(ع) نامررههررای متعررددی در کتررب روایرری و ترراریخی

برجایمانده که مجموع آنها در جلد سوم کتاب «موسوعة االمام العسکری(ع)»جمرعآوری
شده است [رک  ،3 :ص .]922-212تعداد این نامهها 213 ،مورد بوده و عمدتا در منرابعی
ذکر شدهاند که از اعتبار و وثاقرت قابرل ممحظرهای در میران علمرای شریعه برخروردار
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هستند .اولین خروجی و قابلیت استفاده از روش تحلیل محتوا در خصوص این مکاتبات،
تقسیمبندی مجموع آنها بر اساس دو مبنای مختلف زیر است:
الف) تفکی بر مبنای مخاطبان نامه.
ب) تفکی بر اساس علت نگارش نامه.
آن حضرت ،نامههای خود را برای دو دسته از مخاطبان نگاشتهاند :مخاطبان خاص و
مخاطبان عام .منظور از مخاطبان خاص آن دسته از افررادی هسرتند کره نرام آنهرا بره
صورت کامم مشخصی در متن نامه یا اسرناد تراریخی آن ،ثبرت شرده اسرت .منظرور از
مخاطبان عام نیز ،نامههایی هستند که برای اقوام ،اهالی ی شهر ،افراد ی گروه خراص
و یا افراد نامشخص نگاشته شدهاند.
بدیهی است تا زمانی که همه این مکاتبات در جدول تحلیل محتوا ثبت نشده باشند،
امکان این چینش و دستهبندی و سپس طرح سؤال و نظریه در ایرن خصروص کره چررا
(ع)
برای افراد خاصی ،چندین نامه نگاشته شده یا اینکه به چه علت امام حسرن عسرکری
نامههای متعددی به اهل قم نگاشته ،به سختی ممکن است .نمودار ذیل بیانگر آن اسرت
که  22نفر به عنوان مخاطبان خاص و  22گروه به عنوان مخاطبان عام مردنظر آن امرام
بودهاند:

1

2
نمودار  :1تفکیک مکاتبات امام حسن عسکری(ع بر مبنای مخاطبان

درعینحال این مکاتبات را به گونهای دیگر نیز میتوان تقسیم نمود و آن برر مبنرای
علت نگارش آنها است .از این منظر مکاتبات به دو دسته تقسیم میگردنرد :دسرتۀ اول
نامههایی که ابتدا به ساکن از سوی امام(ع) صادر شردهانرد و ایشران قصرد داشرتهانرد ترا
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مهمترین مو وعات مورد نیاز جامعۀ اسممی را به شیعیان منتقل کنند که در این مقالره
اختصارا بدانها «توقیع» گفته شده و دستۀ دوم نامههرایی کره در پاسرخ بره سرؤالهرا و
درخواستهای مردم نگاشته شدهاند:

توقی

1

پاس به
سوا ت

2

نمودار  :2تفکیک مکاتبات امام حسن عسکری(ع بر مبنای علت نگارش

ب همچنین تعداد  111نامه نیز از امام هادی(ع) در منابع روایی و تاریخی نقل شده
[رک  ،3 :ج ،1ص ]922-212که پرس از درج آنهرا در جردول تحلیرل محتروا مشرخص
میشود این مکاتبات نیز بر مبنای مخاطبان و همچنین علت نگارش قابل تفکی اند کره
شرح آن بدین صورت است:
اسامی  221نفر به عنوان مخاطبان خاص نامه احصرا شرده کره تعرداد  113نامره از
طرف امام هادی(ع) برای آنان ارسال شده و اسرامی  21گرروه بره عنروان مخاطبران عرام
احصاء شده که تعداد  99نامه از طرف امام(ع) برای آنان ارسال شده است:
113

250
200
221

150
100

99

21

50
0
مخاطب خاص

مخاطب عام

نمودار  :3تفکیک مکاتبات امام هادی(ع بر مبنای مخاطبان

تعداد

مخاطبین
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نمودارهای فو اگرچه تنها به سنجش فراوانیهای کمّری مریپردازنرد ،لکرن بیرانگر
میزان و گسترۀ اقدامات امام هادی(ع) در مواجهه برا جامعره و همچنرین شردت یرا قلرت
استقبال جامعه و گروههای خاص آن ،از هر امامی است که خود پرسشهایی را در ذهرن
مخاطب ایجاد کرده و مقدمۀ ورود به مراحل بعدی تحقیق میشود.
 .2 .3سنجش فراوانی واژگان کلیدی
کاربرد شناسایی واژگان کلیدی ی متن مکتوب یا گفتار بر این اصل روانشناسی مبتنری
است که هر کس در ارتبا و مکالمه خرود برا دیگرران ،بیشرتر از کلمرات و پیرامهرایی
استفاده میکند که ذهنش بر روی آنها متمرکز است و بره عنروان پیرامهرای اصرلی در
ذهن متکلم یا نویسنده جَوالن دارند به عبارت دیگر کثرت کاربرد ی کلمه یا ی پیرام
در مکالمات و مکاتبات ی فرد بیانگر این مطلب است که آن پیام در سطوح عالی ذهرن
متکلم و نویسنده جای داشته و بیشرترین توجره را بره خرود اختصراص داده اسرت .لرذا
تصریح بر مطلبی و تمکید مجدد بر آن و حتی استفاده از اصطمحاتی خاص و تکرار آنها
بسیار مهم است و به عبارتی باید گفت در اینگونه مکاتبات ،هر کلمرهای رریب خراص
خود را دارد .با این تو یح ،منظور از سنجش فراوانی واژگران ،شرمارش کلمرات کلیردی
است که در متن حدیث خودنمرایی کررده و بره عنروان اجرزاء اصرلی مرتن جلروهگرری
میکنند .الزم به ذکر است که این کلمات از پیش تعیین شده نمیباشند و در مطالعرات
تحلیل محتوا به تدریج خود را برای محقق نمایان میسازند.
از دیگر کارکردهای سنجش فراوانی واژگان کلیدی احادیث ،آن است که محقق را برا
پرکاربردترین و همچنین کمکاربردترین واژگان بهکاررفته در کمم ائمۀ اطهار(ع) و از ایرن
رهگذر با ادبیات بهکاررفته در کمم ایشان آشنا میکند .مثال:
الف از هنگام بیعت عمومی مردم با حضرت علی(ع) تا اتمام جنگ صفین ،نامرههرای
متعددی میان امام(ع) و معاویه رد و بدل شده است که بر اساس تحقیقات صورت گرفتره
و مطالعۀ کتب تاریخی ،تعداد آن ها به  91نامره مریرسرد ،درحرالیکره سرید ر ری در
نهجالبمغه تنها  21نامه از امام(ع) به معاویه را نقل کرده کره البتره بسریاری از آنهرا در
حقیقت تلفیقی از چند نامه بوده و در مواردی هم چندین نامه به صورت واحد درج شده
است [رک  ،2 :ص .]225-83از جمله نکات قابرل توجره و مهمری کره از خرمل تحلیرل
محتوای کمّی مکاتبات میان حضرت علی(ع) و معاویه حاصل شد ،اینکه:

23

مجلۀ پژوهشهای قرآن و حدیث ،سال چهل و ششم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان 2931

او ً ،فراوانی کلمات حضرت در مکاتباتشان با معاویه  9برابر بیشتر از معاویره اسرت
به عبارت دیگر از مجمروع ایرن مکاتبرات %21 ،بره امیرالمرؤمنین(ع) و  %12بره معاویره
اختصاص پیدا کرده است که این مطلب نشان میدهد حضرت بر این جریان نامهنگراری
و هدایت معاویه تمکید بیشتری داشرته و علیررغم مشرکمت و مسرائل فرراوان در دوران
کوتاه حکومت خود ،نه تنها برای معاویه و عمروعراص ،بلکره بررای بسریاری از حاکمران
منصوب از طرف عثمان و همچنین والیانی کره خرود بررای شرهرها تعیرین مریکردنرد،
نامههای مفصلی نوشتهاند که همه بیانگر نوع نگاه آیندهنگرانه حضرت(ع) است.
ثانیاً ،بر اساس سرشماری صورتگرفته از کلمات کلیدی هرر نامره ،بره ایرن نتیجره
بسیار جالب و تمملبرانگیز دست پیدا کردیم که آنچه معاویه بیش از همه بر آن تمکیرد و
تصریح دارد ،مسئله خلفای سهگانۀ سابق و قترل عثمران اسرت .معاویره بره صرراحت در
نامه هایش ،خود را نمایندۀ خلفای سابق دانسته و به همین منظور داعیرۀ خونخرواهی از
خلیفۀ سوم را مطرح میکند و حضرت علری(ع) را بره جررم کمر بره قراتمن عثمران و
حمایت از ایشان متهم مینماید و در نهایت جنگ صفین را برا شرعار اصرلی خونخرواهی
عثمان شروع مینماید.
این در حالی است که در نامههای امیرالمؤمنین(ع) مو وع «قترل عثمران» و «خلفرای
سابق» کمترین کاربرد را داشته و در حقیقت به منظور پاسخگویی به تهمتهای معاویره
مطرح شدهاند .حضرت در مکاتبات خود برا اسرتدالل برر اینکره معاویره بره دلیرل عردم
کم رسانی به موقع به خلیفه سوم ،خیانت کرده و جزء عوامل اصرلی قترل او محسروب
می شود ،این تهمت را پاسخ گفته و در نهایت خود معاویه را متهم می کند که باعث می شود
دیگر معاویه در این زمینه مطلبی را در نامههایش بیان نکند [رک  ،2 :ص.]225-83
در ذیل نمودار سنجش فراوانی کلمرات برهکاررفتره در نامرههرای حضررت علری(ع) و
معاویه به صورت جداگانه درج شده است:

نمودار  :4فراوانی کلیدواژگان نامههای حضرت علی

(ع
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نمودار فو نشان میدهد که آنچه برای حضرت(ع) مهم بوده ،در مرحلرۀ اول مسرتند
کردن کمم خود به آیات قرآن کریم و در مرحلۀ دوم تممین نظر مردم در جامعۀ اسممی
است ،درحالیکه معاویه در نامههای خود از آیات قرآن و نرام و یراد پیرامبر اکررم(ص) برا
درصد کمی استفاده کرده و درعینحال ترمش دارد ترا مسرئلۀ جانشرینی خلفرا و قترل
عثمان را مهمترین مسئلۀ روز جامعۀ اسممی نشان دهد.

نمودار  :5فراوانی کلیدواژگان نامههای معاویه

ب مشابه این تحقیق در خصوص یکی از رسالههای امرام ر را(ع) برا عنروان «رسراله
محض االسمم» که به درخواست مممون عباسی و به منظور معرفی اصول و مبانی مذهب

تشیع نگاشته شده ،نیز انجام شده است .سنجش فراوانی کلیدواژگان مطرح در این مرتن
روایی نیز نشان میدهد که آن حضرت از چه الفاهی بریشتررین و کمتررین اسرتفاده را
داشتهاند:

نمودار  :6فراوانی کلیدواژگان رساله محض السالم
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در ادامۀ مقاله تو یح داده خواهد شد که یکی دیگر از کاربردهرای اسرتفاده از روش

تحلیل محتوا ،آگاهی از شرای سیاسی ر اجتماعی جامعۀ عصر ائمۀ اطهرار(ع) و ورود بره

عرصۀ تحلیل گفتمان است .بدیهی است در زمان امام ر ا(ع) که شیعیان در اقلیرت قررار
داشته و خلفای عباسی تمش داشتند تا از هرگونه رشد و گسترش عقاید شیعه و تقویت
شیعیان جلوگیری کنند ،آن امام همام با آگاهی از این توطئهها ،تمش کرده است بیشتر
بر روی اصول مشترک میران همرۀ مرذاهب اسرممی تمکیرد کررده و از هرگونره مسرئلۀ
اختمفی پرهیز کند که از طریق نمودار فو میتوان به و روح ایرن مطلرب را مشراهده
کرد [.]5
 .3 .3سنجش فراوانی موضوعات اصلی و فرعی
چنانکه اشاره شد از جمله اولین کاربردهای اسرتفاده از روش تحلیرل محتروا در مطالعره

متون روایی و احادیث ائمۀ اطهرار(ع) ،قابلیرت تفکیر

و دسرتهبنردی روایرات اسرت .در

مراحل پس از آن ،از دیگر اقداماتی که در من تجزیره و تحلیرل مجمروع ایرن روایرات
برای محقق حاصل میشود ،استخراج و دستهبندی مو وعات اصلی (عناوین) هرر کردام
از روایات است کره در نهایرت منجرر بره درج نمودارهرای سرنجش فراوانری مو روعات
میشود .این نمودارها به محقق کم

میکند تا بتواند برا نگراهی اجمرالی بره مجموعرۀ

مورد مطالعۀ خود ،با ساختار حاکم بر آنها و مسائل مهم مطرحشده ،آشنا شده و بتوانرد
تحلیلهای کیفی مناسبی در خصوص مجموعۀ آن روایات بیان کند.
از دیگر کاربردهای سنجش فراوانی مو وعات ،آشنایی با اندیشهها و افکار مؤلف متن
است .در موارد متعددی ممکن است ی

متن با عنوانی خاص مشهور شود ،لکن پرس از

بررسی فراوانی مو وعات آن متن میتوان به این نتیجه دست یافت کره شایسرته اسرت
متن مورد مطالعه دارای عنوانی دیگر باشد ،چرا کره فراوانری آن مو روع بیشرتر بروده و
بیانگر دغدغه مؤلف در مورد آن مو وع است .مثال:

(ع)

الف در من مطالعۀ رسالۀ «محض االسمم» امرام ر را کره تعریرف آن گذشرت،
مو وعات اصلی مطرحشده در این رساله در قالرب نمرودار ذیرل درج شردند کره نشران
میدهد آن امام همام در این روایت و حردیث خرود بره چره مو روعاتی اشراره کررده و
فراوانی هر کدام به چه میزان است:
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نمودار  :7فراوانی موضوعات رساله محض ا سالم

همان طور که مشاهده مریشرود ،مو روعات نمراز ،والیرت ائمرۀ اطهرار(ع) ،برائرت از
دشمنان و قرآن از جمله مواردی هستند که به دفعات و با فراوانی بیشتری در این رساله
بیان شدهاند که نشان میدهند موارد فو در ذهن و اندیشه مؤلف از اهمیت و جایگاهی
واال برخوردار بوده و در حقیقت دغدغههای اصلی مؤلف برای نگارش آن متن را تشرکیل
میدهند.
ب همچنین در تحقیقی دیگر تمامی ادعیه امام ر ا(ع) که در کتابی به نام «صرحیفه
جامعه ر ویه» جمعآوری شده است ،به روش تحلیل محتوا مورد مطالعه و ارزیرابی قررار
گرفت که از جمله اولین نتایج آن ،استخراج مو وعات مطرح در این ادعیه است .در این
رابطه باید گفت که این مو وعات از خرمل تحلیرل محتروای مرتن ادعیره ،اسرتخراج و
طبقهبندی شدهاند و به هیچ عنروان ،عنراوین مطررح بررای هرر کردام از ادعیره در ایرن
سنجش ،ممک مطالعه قرار نگرفته اند .این مطلب بردان معناسرت کره در برخری مروارد
ممکن است عنوان روایت یا دعایی از امام معصوم(ع) به دلیل وجود برخی کلمرات خراص
در آن و یا پرداختن بخشی از دعا به مو وعی خراص ،بره نرام همران کلمره یرا مو روع
نامگذاری شود ،درحالیکه با استفاده از روش تحلیل محتوا مریتروان بره گونرهای آزاد و
بدون تعلق خاطر به مو وعات جزئی مطرحشده در روایت ،عنوانی کلی برای آن در نظرر
گرفت و در جدول تحلیل محتوا با عنوان مو وع اصلی ،آن را درج نمود.
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این مطلب خود یکی دیگر از رورتهای استفاده از روش تحلیل محتوا در مطالعات
حدیثی را بیان میکند .در نمودار ذیل فهرستی از مو وعات مطرح در ادعیۀ امام ر را

(ع)

و سنجش فراوانی آنها ارائه شده است:
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نمودار  :سنجش فراوانی موضوعات ادعیۀ رضویه

نکتۀ قابل توجه در این فهرست طلب همکت دشمنان اهلبیرت(ع) و طلرب محشرور

شدن با اهلبیت(ع) است که نشان میدهد آن حضرت تمش داشتهاند تا در قالرب بیرانی
دعا ،به جایگاه رفیع و مهم امام معصوم در جامعۀ اسممی اشاره کرده و درعرینحرال برر
مبارزه با دشمنان ایشان نیز تمکید کنند.

(ع)

ج همچنین در بررسی مکاتبات امام حسن عسکری که بره دو دسرته پاسرخ بره
نامههای شیعیان و نامههای ابتدا به ساکن نگاشته شده توسر امرام تقسریم شرده برود،
میتوان مو وعات اصلی نامههای هرر دو بخرش را بره واسرطۀ جرداول تحلیرل محتروا،
تفکی

و در قالب نمودارهای میلهای به نمایش گذاشت .در قسمت اول ،یعنی نامههرایی
(ع)

که امام حسن عسکری در پاسخ به سؤالهای شیعیان نگاشتهانرد ،از بررسری محتروای
هر نامه میتوان نوع سؤالهای پرسیده شده و مو وع اصلی آنهرا را اسرتخراج کررد کره
نمودار آن بدین شرح است:

25
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نمودار  :سنجش فراوانی موضوع مکاتبات امام حسن عسکری

(ع

د همچنین در پری مطالعرۀ مکاتبرات امرام هرادی(ع) بره روش تحلیرل محتروا نیرز
در مرحلۀ اول مجمروع مکاتبرات ایشران بره دو دسرته پاسرخ بره نامرههرای شریعیان و
نامههایی کره آن حضررت خرود بررای دیگرران نگاشرتهانرد ،تقسریم شرده و در مرحلرۀ
دوم مو وعات مهم و اصرلی نامرههرای هرر بخرش بره تفکیر  ،احصراء و دسرتهبنردی
شدهاند.

در بخش اول یعنی مکاتبات صورت گرفته میان شیعیان با امام هادی(ع) ،سرؤالهرای

متعددی از ایشان در خصوص مو وعات مختلرف کره اکثررا فقهری و اعتقرادی هسرتند،
پرسیده شده است که میتوان آنها را در دو حوزه تفکی

کرد:

الف) پاسخگویی به مو وعات فقهی
ب) تبیین مبانی اعتقادی احکام اسمم.
باالترین فراوانی در بخش اول ،یعنی پاسخگویی به مسائل شیعیان ،بره پرسرشهرای
فقهی اختصاص دارد که در حدود  253نامه از مجموع  111نامه به ایرن مسرئله مربرو
بوده و نشان میدهد که اینگونه سؤالها برای مرردم جامعرۀ آن زمران اهمیرت فراوانری

داشته و امام(ع) نیز به تفصیل بدانها پاسخ دادهاند .در ذیل ،مو وعات فقهری منردرج در
این مکاتبات احصاء و فراوانی آنها سنجیده شده است که نمودار سرنجش آن بره شررح
ذیل هست:
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نمودار  :1سنجش فراوانی موضوعات فقهی مکاتبات امام هادی

(ع

بر مبنای نمودار فو میتوان اینگونه نتیجهگیری کررد کره بریشتررین مو روعات

مررورد پرسررش جامعررۀ عصررر امررام هررادی(ع) چرره نرروع مو رروعاتی برروده و در آن زمرران
چه مسائلی برای مرردم مطررح بروده اسرت .همچنرین دسرتهبنردی نروع پرسرشهرای
مطرحشرده در هرر خصروص نیرز مریتوانرد پرسرشهرای جدیردی را بررای محققران و
پژوهشگران ایجاد کند.
به عنوان مثال بیشترین فراوانی در خصوص پرسشهرای مطررح شرده در خصروص
نماز به پرسشهایی در رابطه با لباس نمازگزار ،کیفیت و رو (بره خصروص مسرح علری
القدمین) ،نماز همراه با اهل سنت و عامه مربو میشود .به عنروان نمونره إبرراهیم برن

عقبة در خصوص نمازخواندن با لباسهایی که از پوست و موی خرگوش تهیره شردهانرد
میپرسد:
«عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِکَ ٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْمَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِی وَبَرِ الْمَرَانِبِ مِنْ غَیْررِ
َرُورَةٍ وَ لَا تَقِیَّةٍ؟»

و امام هادی(ع) در پاسخ وی میفرمایند:
«لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهَرا» [ ،1ج ،1ص ،131ح ،8 831ج ،2ص ،951ح 5922و ص،922
ح ،3 5222ج ،9ص ،29 31ج ،2ص ،235ح ،22 1133ج ،9ص ،933ح.]3
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همچنین محمّد بن الفرج الرخجیّ نیز از آن حضرت در خصوص اوقات نمراز پرسرش
میکند که حضرت در پاسخ وی به طور دقیق اوقات هر کدام از نمازهای واجرب را بیران
میکنند و میفرمایند:
«إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ سُبْحَتَ َ وَ أُحِبُّ أَنْ یَکُونَ فَرَاغُر َ مِرنَ الْفَرِیضَرةِ وَ الشَّرمْسُ
عَلَی قَدَمَیْنِ ثُمَّ صَلِّ سُبْحَتَ َ وَ أُحِبُّ أَنْ یَکُونَ فَرَاغُ َ مِنَ الْعَصْرِ وَ الشَّرمْسُ عَلَری أَرْبَعَرةِ
أَقْدَامٍ فَإِنْ عَجَّلَ بِ َ أَمْرٌ فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَتَیْنِ وَ اقْضِ النَّافِلَةَ بَعْدَهُمَا فَرإِذَا طَلَرعَ الْفَجْررُ فَصَرلِّ
الْفَرِیضَ رةَ ثُ رمَّ اقْ رضِ بَعْ ردُ مَررا شِ رئْت» [ ،1ج ،1ص ،153ح ،3 18ج ،9ص ،23 112ج،1
ص ،29 919ج ،2ص ،192ح.]5821
در بخش دوم ،یعنی نامههایی کره آن حضررت خرود شخصرا بررای مردمران جامعرۀ
اسممی و به خصوص خواص شیعیان آن عصر نگاشتهاند و در پی آن تمش داشتهانرد ترا
مهمترین مو وعات مورد نیاز جامعۀ اسممی را مطرح کنند ،نیز فهرسرتی از مو روعات
در جدول تحلیل محتوای این مکاتبات درج شده است که نمودار آن به شرح ذیل است:
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نمودار  :11سنجش فراوانی موضوعات مطرحشده در حوزۀ و یت توسط امام هادی

(ع

نمودار فو نشان میدهد که مهمترین مو وعی که برای آن امام همام مطرح بروده،
تبیین جایگاه امامت و والیت و ویژگیهای امام معصوم(ع) در جامعۀ اسممی بروده اسرت.
این هدف به منظور افزایش آگاهی و بصیرت جامعه در راستای اتخاذ راه حق و پرهیرز از
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پیروی دیگر فر منحرفه و همچنین معرفی خود و امرام حسرن عسرگری(ع) بره عنروان
جانشین و همچنین حضرت مهدی(ع) به عنوان امام بعدی در جامعۀ اسممی بوده است.
این مطلب بدین جهت مورد توجه خاص آن حضرت بوده که در پی فضای اختنرا و
انحطا قرن دوم هجری که توس خلفای عباسی در جامعۀ اسممی ایجاد شرده برود ،از
جمله مهمترین وهایف ائمۀ اطهار(ع) به خصوص پرس از قیرام اباعبردل الحسرین(ع) در
نیمۀ دوم قرن اول ،ترمش بررای تبیرین جایگراه والیرت و امامرت در جامعرۀ اسرممی و
رورت رجوع مردم در همه امور به سمت ایشان ،بوده اسرت .ایرن امرر بره عنروان یر
راهبرد و سیاست کمن در منظر ائمۀ اطهار(ع) مطرح بروده اسرت ،بره گونرهای کره امرام
ر ا(ع) در سخنان و مکتوبات خود ،هدف اصلی از پذیرفتن والیت عهدی مرممون عباسری
را تمش برای هویت بخشیدن به شیعیان و احراز جایگاه اصلی خمفت و رهبرری جامعرۀ
اسممی برای ائمۀ اطهار(ع) برشمرده و در حدیث معروف و مشهور خود با عنوان «سلسرلة
الذهب» نیز بر مسئلۀ والیت و امامت به عنوان تنها راه نجات و سعادت تمکیرد کرردهانرد
[ ،5ص.]25
(ع)
این جریانسازی و سیاست کلی توس ائمۀ سامرا به ویژه از طرف امام هرادی نیرز
پیگیری شده و به و وح در احادیث و مکاتبات منقول از ایشان قابل مشاهده اسرت کره
فهرست نوع اقدامات ایشان در نمودار فو درج شده است.
 .4 .3سنجش فراوانی قالبهای بیانی
هر انسانی به جهت بیان مطالب و مقاصد ذهنی خویش ،گونرهای از قالربهرای بیرانی را
انتخاب نموده و در کممش از آن برای وصول به مطلوب ذهنی خرود اسرتفاده مریکنرد.
استفاده از قالبهای بیانی ی امر کامم طبیعی است و در حقیقت همچون بافرت مرتن،
در زمینه هر جملهای وجود داشته و محتوای اصلی آن جمله را بیان مریکنرد .از جملره
امور الزم و روری در مطالعات حدیثی ،شناسایی قالبهای بیانی به کار گرفته شرده در
روایات ائمۀ اطهار(ع) است ،زیرا قالربهرای بیرانی ،نقرش راهنمرای تحلیلگرر را داشرته و
شناسایی آن باعث میشود محقق بتواند با بافت فرهنگی ر اجتماعی کرمم آشرنا شرده و
در نهایت با نگاهی عمیقتر با متن حدیث مواجه شود.
لذا در مطالعات حدیثی که با روش تحلیل محتوا انجام میشوند ،ابتدا بایرد فهرسرتی
از قالب های بیانی درج و سپس به شکل کراربردی تعریرف شروند ترا خواننردگان مقالره
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بتوانند با نگاهی اجمالی به نمودارهای سنجش فراوانی آن ،با محتوای کلی آن حدیث یرا
مجموعه احادیث ی امام آشنا شوند.
الف در مواجهۀ اول با مجموع ادعیۀ منقول از امام ر ا(ع) ،این مطلب انتظار مریرود

که همۀ جممت بهکاررفته با قالب بیانی «دعا» بیان شده باشند ،درحالیکه مطالعۀ دقیق
و علمی این متون روایی با روش تحلیل محتوا نشان داد که قالبهای بیانی متعرددی در
این ادعیه به کار گرفتهشده و نکتۀ جالبتر آنکه بیشترین قالبهرای بیرانی نیرز ،قالرب
بیانی «تجلیل» و «توصیف» هستند و نه «دعا».
البته منظور از هر واحد جمله در این تحقیق ،جممت دعایی میباشند و نره مجمروع
ی دعا ،بدان معنا که هر کدام از ادعیه برر اسراس تعراریف علمری زبران و ادبیرات ،بره
جممتی مستقل تقطیع شده و در نهایت قالب بیانی آن جممت استخراج و دسرتهبنردی
شده است:
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نمودار  :12سنجش فراوانی قالبهای بیانی ادعیۀ رضویه

نمودار فو نشان میدهد که قالبهای بیانی تجلیل و توصیف دارای بیشتری کراربرد
و استعمال در ادعیۀ امام ر ا(ع) است .کثرت تجلیلهرای صرورت گرفتره در ایرن مترون
بیانگر آن است که امام ر ا(ع) تمش دارند تا با استفاده از ابزار تبلیغاتی دعا کره از صردر
اسمم توس پیامبر اکرم(ص) شروع شده و در طول تاریخ توس ائمۀ اطهار(ع) ادامه یافتره

53

مجلۀ پژوهشهای قرآن و حدیث ،سال چهل و ششم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان 2931

و به ویژه در زمان امام سجاد(ع) به عنروان یکری از مهرمتررین ابزارهرای تبلیغراتی مرورد
استفاده بوده است ،اهداف و مقاصد خاص خود را به جامعۀ اسممی انتقال دهند.
در حقیقت امام ر ا(ع) تمش دارند تا در من این ادعیه ،بیش از آنکه به رفع حوائج
مردم پرداخته و متونی را صرفا جهت برآورده شدن حاجرات مرادی و معنروی بره مرردم
آموزش دهند ،نقش و جایگاه اهلبیت(ع) ،دین اسمم و قررآن کرریم را بره مرردم جامعرۀ
اسممی گوشزد کرده و آنان را متوجه این مهم سازند که همۀ برکرات و خیررات موجرود
به واسطه حضور این افراد و موارد است و همه نقایص و کمبودها نیز به واسطۀ توجه بره
این افراد برطرف خواهد شد.
(ع)
نکتۀ جالب آن است که در بسیاری از ادعیۀ صادره از امام ر ا مشاهده میشود که
پیش از بیان هرگونه مطلب و درخواستی ،به پیامبر اکرم(ص) و اهلبیرت(ع) ایشران اشراره
شده و از آنان نام برده شده است [رک  ،2 :ادعیه شماره 28 ،22 ،23 ،3 ،8 ،2و.]...
در موارد متعددی نیز به جایگاه واالی اهلبیت(ع) در نظام خلقت و همچنین جایگراه
واالی ایشان در نزد خداوند و اینکه همۀ امور هستی در دست اهلبیرت(ع) اسرت ،اشراره
شده و بدین وسیله تمش شده تا جامعۀ اسممی از خمل قرائت این دعاهرا در مناسربات
زمررانی و مکررانی مختلرف و در هنگررام وقرروع حررواد و مشررکمت متوجرره مقررام شررامخ
اهلبیت(ع) شده و از این طریق بدانان تقرب جویند [رک  ،2 :ادعیۀ شمارۀ  91 ،19 ،12و.]...
به عنوان ی نمونه میتوان به بخشی از دعای شماره  12اشراره کررد کره در آن بره
تجلیل از امیرالمؤمنین(ع) پرداخته و میفرمایند:
«وَ أَنَّ عَلِیّا أَمِیرُ الْمُرؤْمِنِینَ سَریِّدُ الْمَوْصِریَاءِ وَ وَارِ ُ عِلْرمِ الْمَنْبِیَراءِ عَلَرمُ الردِّینِ وَ مُبِیررُ
الْمُشْرِکِینَ وَ مُمَیِّزُ الْمُنَافِقِینَ وَ مُجَاهِدُ الْمَارِقِینَ إِمَرامِی وَ حُجَّتِری وَ عُرْوَتِری وَ صِررَاطِی وَ
دَلِیلِی وَ مَحَجَّتِی وَ مَنْ لَا أَثِقُ بِمَعْمَالِی وَ لَوْ زَکَتْ وَ لَا أَرَاهَرا مُنْجِیَرة لِری وَ لَروْ صَرلَحَتْ إِلَّرا
بِوَلَایَتِهِ وَ الِائْتِمَامِ بِهِ وَ الْإِقْرَارِ بِفَضَائِلِهِ وَ الْقَبُولِ مِنْ حَمَلَتِهَا وَ التَّسْلِیمِ لِرُوَاتِهَا وَ أُقِرُّ بِمَوْصِیَائِهِ
مِنْ أَبْنَائِهِ أَئِمَّة وَ حُجَجا وَ أَدِلَّة وَ سُرُجا وَ أَعْلَاما وَ مَنَارا وَ سَادَة وَ أَبْرَارا» [ ،2دعای .]12
 .5 .3آگاهی از شرایط فرهنگی ـ اجتماعی جامعه
از دیگر کارکردهای کمّری اسرتفاده از روش تحلیرل محتروا در رابطره برا احادیرث ائمرۀ
اطهار(ع) ،آشنایی با شرای فرهنگی اجتماعی جامعۀ عصرر ایشران اسرت .ایرن آگراهی و
آشنایی نیز از طریق احصاء و دستهبندی مو وعاتی صورت میگیرد که روایات منقول از
هر امامی(ع) مطرح شده و نمودارهای آن در ذیل جداول تحلیل محتوا درج شدهاند.
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البته الزم به ذکر است که این مسیر ،تنها مسیر کسب آگراهی از شررای فرهنگری ر
اجتماعی جامعۀ صدر اسمم نیست و راههای دیگری از جملره مطالعره کترب تراریخی و
سیره نیز در این مسیر پیشنهاد میشوند ،لکن آنچه مدنظر مؤلف مقاله از طررح مو روع
در این بخش است ،آن است که از احصاء و دستهبندی روایات هرر امرامی مریتروان بره
مهمترین مو وعات مطرح در عصر آن امام پی بررد .وجره ممیرزۀ ایرن مسریر برا مسریر
مطالعۀ کتب تاریخی آن است که در صدر اسمم با دو جبهۀ نسبتا متقابرل بره نرام اهرل
سنت و تشیع مواجه هستیم که اگرچره در آن زمران نرامگرذاری مشرخص و دقیقری در
خصوص عقاید و پیروان آن ها صورت نگرفته بود ،لکن طررح برخری پرسرشهرا از ائمرۀ
اطهار(ع) و نوع پاسخهایی که ایشان بدان مطالب بیان کرردهانرد ،بره و روح ایرن تقابرل
اعتقادی و سیاسی را نشان میدهد.
این در حالی است که مؤلفین برخی کتب تاریخی به دلیل رویکردهای صرفا تراریخی
یا سیاسی که در ذهن داشتهاند ،تنها به نقل حواد تاریخی بردون توجره بره جریانرات
سیاسی و جایگاه اعتقادی هر کدام ،پرداختهاند .از ایرنروی بره منظرور آگراهی از بافرت
فرهنگی ر اجتماعی جامعۀ صدر اسمم الزم است این دو مسیر همزمران طری شروند .در
ادامه با ذکر چند نمونه این مطلب را تبیین مینماییم.
الف در خصوص روایات منقول از امام حسن عسکری(ع) مطرح شد که بخش مهمری
از روایات ایشان ،مکاتباتی است که با مردم داشتهاند .در این میان بخش انبروهی از ایرن
مکاتبات ،سؤالهایی است که از آن امام همام(ع) پرسیده شرده اسرت .احصراء مو روعات
این پرسشها بیانگر آن است که اوال در خصوص مو وعات متعرددی از ایشران پرسرش
شده و ثانیا کثرت فراوانی هر کدام نیز به دقت تبیین شده که نمرودار سرنجش فراوانری
آنها بدین شرح است:
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نمودار  :13سنجش فراوانی موضوعات مورد پرسش از امام حسن عسکری
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اولین نکتۀ قابل توجه آنکه بیشترین نوع پرسشها ،پرسشهای اعتقادی است و این
مطلب بیانگر آن است که جامعرۀ عصرر امرام حسرن عسرکری(ع) برا مشرکمت اعتقرادی
متعددی مواجه بوده و لذا الزم است در تحلیلهای کیفری و همچنرین تحلیرل گفتمران
دیگر روایات امام(ع) این مطلب لحاظ شود.
ب همانگونه که گفتره شرد ،تحلیرلهرای کمّری راه ورود بره تحلیرلهرای کیفری
میباشند و از این رهگذر است که محقق متوجه میشود به دنبال چره مو روعاتی بایرد
بگردد و چه مسائلی را باید مدنظر تحلیل خود قرار دهد .نمودار فو نشان میدهرد کره
مسائل اعتقادی ،حجم عظیمی از پرسشهای مردم را شامل میشود ،لذا شایسرته اسرت
در ادامۀ مسیر تحلیل محتوا ،ستون ویژهای به منظور تبیین مو وعات خاص هر کدام از
ایررن پرسررشهررای اعتقررادی اختصرراص یافترره و در نهایررت فهرسررتی از ایررن مو رروعات
جمعآوری شود که نمونه آن را میتوان در نمودار ذیل مشاهده نمود:
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اثبات امامت
(ع

نمودار  :14موضوعات اعتقادی مورد پرسش از امام حسن عسکری

نمودار فو به و وح نشاندهندۀ آن است که طرح سؤال از امام جهت اثبات امامرت
ایشان ،مهمترین دغدغهای بوده است که مردم آن جامعه داشتهاند .به نظر میرسرد ایرن
مطلب به جهت خفقان ناشی از فشرار و اسرتبداد حکومرت بررای دوری مرردم از امرام و
همچنین تمش فتنهانگیزان و منحرفان برای فریب مردم و ایجاد فرقههای متعردد باشرد
که در کتب تاریخی و سیره بدان اشاره شده است [.]1
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طرح سؤالهای بسیار سخت و مشکل ،پرسش از فلسفه احکام دین و یا مفهوم واقعی
آیات قرآن و احادیث ائمۀ اطهار(ع) ،طلب برهان برای اثبرات امامرت یر امرام ،از دیگرر
روشها و شیوههایی بوده است که پس از زمان امرام موسری کراهم(ع) و امرام ر را(ع) در
میان شیعیان رواج یافته و به عنوان یکی از معتبرترین راههای اثبات امامت ی امرام بره
شمار میآمده است.
 .6 .3آگاهی از ساختار حاکم بر مجموعۀ روایات
از دیگر کارکردهای کمّی استفاده از روش تحلیل محتوا در مطالعه متون روایری ،آگراهی
از منطررق و سرراختار حرراکم بررر روایررات و احادیررث اسررت .در حقیقررت هرردف اصررلی از
بهکارگیری روش تحلیل محتوا در پژوهشهرای میرانرشرتهای ،کشرف سراختار و نظرام
حاکم بر متون مورد مطالعره بره منظرور ترسریم یر سرامانۀ کامرل و تصرویرپردازی از
محتوای کلی متون است ،چرا که به واسطه فهم گفتمان هر شرخص و چیرنش منطقری
کلمات او در کنار یکدیگر و تحلیل محتوای آنهاست که میتروان ترا انردازه زیرادی بره
درکی جامع از دیدگاههای آن فرد در رابطه با مو وع مورد مطالعه و اعما اندیشههرای
او دست یافت .این مطلب نیز مبتنی بر اصولی است که در علوم روانشناسی و همچنین
زبانشناسی تفصیم مطرح شده است.
(ع)
در خصوص مطالعه احادیرث ائمرۀ اطهرار بایرد گفرت کره ایرن کرارکرد ،از جملره
مهمترین کارکردهای روش تحلیل محتوا است و در نتیجره مجمروع تحلیرلهرای کمّری
حاصل می شود ،بدین معنا که پس از تفکی و دسرتهبنردی روایرات ،سرنجش فراوانری
واژگان کلیدی ،مو وعات اصلی و قالبهای بیانی کره راه را بررای ورود بره تحلیرلهرای
کیفی باز میکنند ،میتوان در نهایت ساختار حاکم برر مجموعره روایرات ائمرۀ اطهرار را
استخراج کرده و نموداری کلی از مجموع کلمات ایشان ارائه داد.
الف بررسی و سنجش فراوانی مو وعات اصلی و فرعی مکاتبات امام هرادی(ع) ایرن

امکان را برای محقق فراهم میسازد که نظام و ساختار حاکم بر این مکاتبات را استخراج
نماید .ترسیم این نمودار بر مبنای نوع دستهبندی خاصی است کره از طررف محقرق بره
صورت ابتکاری ایجاد شده و هدف از آن ترسیم فضای کلی حاکم برر مجمروع مکاتبرات
ایشان و مو وعات مهمی است که از طرف ایشران در آنهرا ارائره شرده ،لرذا اثبرات آن
نیازمند ادامۀ تحقیق در خصوص دیگر روایات و احادیث منقول از ایشان است.

نمودار  :15نظام حاکم بر مکاتبات امام هادی

(ع

نتیجهگیری
در این مقاله تمش شد با بیان برخی از کارکردهای روش «تحلیل محتوا» ،به معرفی ایرن
روش تحقیق پرداخته و با ذکر نمونههایی از پژوهشهای انجامشده در حوزۀ متون روایی
و احادیث ،عمقهمندان به تحقیق و پژوهش در حوزه علوم دینی را به افقی جدید در این
عرصه راهنمایی کند .برخی از نتایج این تحقیق عبارتاند از:
 .2کاربردهای مختلف استفاده از روش تحلیل محتوا را میتوان در دو حوزۀ مشخص
کمّی و کیفی تفکی نمود .منظور از کاربردهای کمّی استخراج آمرار و اطمعراتی اسرت
که اگرچه به صورت عددی و در قالب نمودار و جدول ارائه میشوند ،لکرن موجرب فهرم
اولیه و سریع کل محتوای مورد تحلیل شده و راه را برای ورود به تحلیلهای کیفری براز
میکنند
 .1نتایج تحلیلهای کمّی به محقق میفهماند که مسیر تحلیلهای کیفی خرود را از
کجا باید آغاز کند و به دنبال پاسخگویی به چه پرسشهایی باشد
 .9از دیگر قابلیتهای استفاده از روش تحلیل محتوا ،درج یادداشرتهرای نظرری در
من تحلیل عبارات است که پیگیری آنها مریتوانرد بخشری از محتروای تحلیرلهرای
کیفی را تممین نماید
 .2از جمله کارکردهرای کمّری اسرتفاده از روش تحلیرل محتروا ،قابلیرت تفکیر و
دستهبندی روایات به منظور فهم بهتر مجموعه کلمات ی امرام یرا بخشری از مجموعره
گفتارهای ایشان است
 .5از دیگر کارکردهای این روش سنجش فراوانی واژگان کلیدی ،مو وعات اصرلی و
فرعی و قالبهای بیانی است که از رهگذر نتایج آنها میتوان به طور اجمالی با ماهیرت
این متون ،مهمترین مو وعات مطرح و درعینحال شبکه معنرایی واژگران و مو روعات
مورد استفاده ،آشنا شد.
به عنوان نمونه ،سنجش فراوانی قالبهای بیانی مجموعۀ ادعیۀ ر ویه نشان داد کره
بیش از آنکه این متون جنبۀ دعایی داشته باشند ،جنبۀ آموزشی داشته و آن امام همرام
تمش داشت تا با استفاده از ابزار تبلیغراتی دعرا ،مفراهیم مهمری را بره مرردم و جامعرۀ
اسممی آموزش دهد.
(ع)
همچنین تحلیل محتوای مکاتبات امام هادی نشان میدهد که مهمترین مو وعی
که برای آن امام همام مطرح بوده ،تبیین جایگراه امامرت و والیرت و ویژگریهرای امرام
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معصوم(ع) در جامعۀ اسممی بوده کره بره منظرور افرزایش آگراهی و بصریرت جامعره در
راستای اتخاذ راه حق و پرهیز از پیروی دیگر فر منحرفه و همچنین معرفی خود ،امرام
حسن عسکری(ع) به عنوان جانشین و حضرت مهدی(ع) به عنوان امرام در جامعره دنبرال
میشده است.
 .1شاید بتوان گفت مهمترین کارکرد ایرن روش در نقرد و فهرم احادیرث ،آگراهی از
شرای فرهنگی اجتماعی جامعه و همچنین آگاهی از ساختار حاکم بر مجموعرۀ روایرات
ی امام است که هر کدام به نوبۀ خود فتح برابی بررای یر پرژوهش مسرتقل اسرت و
میتواند مقدمات ورود به «تحلیل گفتمان» را فراهم سازد.
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