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 چکیده
عنووا  بشوش    لحدیث به دنبال ارائۀ خوانش و فهمی صحیح و کامل از احادیث بهاز آنجا که علم فقه ا

ها نیازمند آشنایی بوا   مند آ  و تحلیل دقیق و روش  مهمی از منابع متو  دینی است، تالش برای تجزیه

پژوها  نیز با تأکید بر این مسئله که فهم  باشد. حدیث پژوهی می های تحقیق متعدد در حوزۀ متن روش

کند، بوا پورداختن بوه مو وو       ادیث، نیازمند منطق خاص خود بوده و از قواعد مششصی تبعیت میاح

دلیول للبوۀ نهواه سونتی،      حال به اند. با این  های آ  یاد کرده از این فرایند و روش« قواعد فهم حدیث»

هوای   هوای اسوتداده از روش   ای توجه داشوته و همننوا  زمینوه    رشته های تحقیق میا  کمتر به روش

است. به همین دلیل در این مقاله توالش شوده توا بوا       پژوهی در حوزۀ نصوص دینی فراهم نشده متن

پژوهی، به ارائۀ الهویی بورای   ای و پُرکاربرد در حوزۀ متن رشته های تحقیق میا  استداده از برخی روش

ر علوو  اسوالمی   هوا د  سازی کاربست ایون روش  فرایند فهم حدیث پرداخته و گامی در راستای بومی

شده  های معرفی شده، مستشرج از دیهر آثار پژوهشی مؤلف با استداده از روش های بیا  برداریم. مثال

 است.
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 . مقدمه۱
ج ه ب ه عوام      گی رد  تو  یم  از جمله مسائلی که در علم فقه الحدیث مورد توجه قرار 

آش نایی ب ا وااگ ا     « عوام   زب انی  »زبانی و فرازبانی در فهم حدیث است. منظ ور از  
های وااگانی  فهم ترکیبات حدیث  قراین حاکم بر م تن  در  ح حی     حدیث  داللت

دست ب وده و منظ ور     ساختار متن  سبکِ بیا   گزینش و چیدما  متن و مسائلی از این
ئلی همچو  آشنایی با شخصیت گوین ده  شخص یت راوی ا      مسا« عوام  فرازبانی»از 

سند  شناسایی س ب  ح دور  فی ای ح دور  مخ ا بین  فی ای        اعتبارسنجی سلسله
اجتماعی حاکم بر گوینده و راوی ا   تش لی  خ انواده ح دیث و... اس ت ک ه        فرهنگی

 پرداختن به هرکدام در فهم حدیث مؤثر بوده و نقش بس یار مهم ی در ارائ و خوانش ی    
 کنند.  ححی  از متن ایفا می

مان ده از گذش ته  بخش ی از ی ک فی ای       حدیث نیز همانند دیگ ر مت و  برج ای   
اجتماعی است و نباید از آغاز تا پایا  کوشش برای فهم حدیث  تنها به الف ا     فرهنگی

بایست به مسائ  مهم ی از جمل ه عناح ر     یا اعتبارسنجی اسناد آ  بسنده کرد  بلله می
ه ای مقق امی ب وده و     ین ه قررازبانی مرتبط با آ  پرداخت. این عناحر همانن د  زبانی و ف

گویای شرایط اجتماعی   تاریخی   فرهنگی عصر حدور حدیث هستند که توج ه ب ه     
ی بشری  در نهای ت منج ر ب ه فه م ح حی  و کام         ها دانشها و استفاده از دیگر  آ 

 (۱9  ص۱83۴حدیث خواهد شد.)نک: مسعودی  
ها تأکید شده و تالش شده است تا  پژوهی بر فهم این دانش منابع حدیث اگرچه در

آوری و تحلی   های مختلف  این ا العات تاریخی و اجتماعی جمع حد املا  از روش
(  همچنا  خألهایی در این زمینه وجود داش ته و  ۱۷3 ۷۶  ص۱833شوند)نک: همو  

 ور کام  و جامع تبیین نشده اس ت.   گام فهم احادیث به به قواعد و فرایند منطقی و گام
های مناس  برای فه م   ضرورت تأکید بر این مسئله آ  است که بدو  استفاده از روش

ه ا ف راهم نش ده و     پژوهی  املا  فهم جامع آ  مثابو ابزار تخصصی برای متن حدیث به
 ت. ها در راستای توسعو جامعو اسالمی بهره جُس توا  از محتوای غنی آ  بالتبع نمی

پژوه ی آ    های تحقیق مناس   ب رای ح دیث    دیگر ضرورت تأکید بر مسئلو روش
به دنبال این هستیم که فرات ر از   ۱عنوا  یک متن به« حدیث»است که در مواجهه با یک 
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ها  مقاحد نویسنده و شرایط تولید متن را نیز شناسایی ک رده و از ای ن    فهم معنای وااه
ی حدور آ  دست پیدا کنیم؛ به همین دلی  به تحلی  آ  ها  ریق به فهم کاملی از زمینه

 ور کام     توا  به پردازیم. ضرورت این تحلی  از آ  روی است که متن را نمی یممتن 
چ ه چی زی  در چ ه مل انی  در چ ه        سی  دربارۀکه انسا  بداند: چه لفهمید  مگر این

   .رده استک زمانی  برای چه مخا بی  و چرا این مطل  را بیا  
 ۲توجه به این امور که هما  فرایند معلوس تلوّ  و ایجاد یک متن اس ت  تحلی    

 ب ا  کن د. اگرچ ه مؤل ف    یم  ها و سطوح مختلفی تحقق پی دا   یهالشود که در  یمنامیده 
گرفته در این زمینه آشناس ت  ام ا در ای ن     حورت های تالش الحدیثی و فقه های روش

ای  ای و ن وین  دریچ ه   رشته های تحقیق میا  از روش گرفتن  مقاله تالش دارد تا با بهره
ها برای تلمی  این حوزۀ مهم  الحدیث باز کرده و از این روش جدید به روی دانش فقه

ه ا و   از مطالعات اسالمی بهره بگیرد. به همین دلی  در این پژوهش تالش شده تا الی ه 
تحلی    »سه روش تحقیق  گانه استفاده از  سطوح مختلف تحلی  یک متن در فرایند سه

که هرکدام در حوزۀ خاحی از علوم کاربرد  ۵«تحلی  گفتما »و  ۴«تحلی  محتوا» 8 «متن
 الحدیث تبیین شود.   ها در حوزۀ فقه  دارند  بیا  شده و کاربست آ 

 . معرفی روش تحلیل متن۲

که  پژوهی  روش تحلی  متن است استفاده در حوزۀ متن های تحقیق قاب  از جمله روش
پ ردازد.   دهن دۀ آ  م ی   ها و عناحر اح لی تش لی    و تحلی  یک متن به مؤلفه  به تجزیه
س رعت ب ه دیگ ر     های ادبی کاربرد پیدا کردند  به های متنی اگرچه ابتدا در رشته تحلی 
خصوص در ارتباط با علوم قرآ  و ح دیث   شده و به  های علوم انسانی نیز منتق  حوزه

ت وا    ای مثال در مواجهو اولیه با متن آیات قرآن ی و روای ات م ی   کاربرد پیدا کردند. بر
های تاریخی و...  ابتدا به تحلی  متنی آ  پرداخت و عناح ر   فرض بدو  استفاده از پیش

 زبانی و ساختار ادبی آ  را کشف نمود. 
 ش یوۀ  و متنی ح دیث  درو  وااگا  متنی  بررسی ساختار زبانی و تحلی  از مقصود

 خود  تاریخ از ای دوره هر در زبانی هر. است قال  جمالت در یلدیگر باا ه آ  ترکی 
مثاب و   نیز به حدیث خویش است. به مخصوص احولی و حرفی قواعد وااگا  و دارای

از این قاعده مستثنا نیست. لذا بررسی وااگا  متنی حدیث از حیث اینله ب ه   یک متن 
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ها وجود دارد؟  اند؟ چه ارتبا ی میا  آ  تهچه معنا هستند؟ چگونه در کنار هم قرار گرف
متن ی ح دیث    وج ود دارد؟ آی ا انس جام درو     سازگاری آیا میا  وااگا  متن حدیث 

شده وجود داشته؟ آیا متن  مشاهده است؟ آیا املا  بیا  این وااگا  در زما  مطرح قاب 
در دیگ ر  شده  تولی د ش ده باش د؟ آی ا گوین دۀ ک الم        تواند در زما  مطرح حدیث می

احادیث خود نیز از این وااگا  استفاده کرده است؟ آیا مخا با  ب ا ای ن وااگ ا  آش نا     
پرسشگرانه در حوزۀ تحلی  متن ی   و اند؟ و... از جمله سؤاالت نقادانه فهمیده بوده و می

 (8۱۲ 8۱۱  ص۱89۲الحدیث است.)پاکتچی   فقه 
شناس ی   ار بر این اح ِ روا کاربرد شناساییِ وااگا  کلیدی یک متن ملتوب یا گفت

ه ایی   ی ام پمبتنی است که هرکس در ارتباط و ملالمه خ ود ب ا دیگ را   از کلم ات و     
ه ای اح لی در ذه ن     یامپعنوا   ها متمرکز است و به کند که ذهنش روی آ  یماستفاده 

متللم یا نویسنده جقوال  دارند. کثرت کاربرد یک کلم ه ی ا ی ک پی ام در ملالم ات و      
ت یک فرد بیانگر این مطل  است که آ  پیام در س طوح ع الی ذه ن م تللم و     ملاتبا

ی  ب ر  تص ر نویسنده جای داشته و بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است. ل ذا  
یار بس  ه ا   ی خاص و تلرار آ احطالحاتی استفاده از حتید مجدد بر آ  و تأکی و مطلب

 د.ی  خاص خودش را دارضری ا کلمهمهم بوده و هر 
 کاربست روش تحلیل متن در فهم احادیث  .۱ـ۱

فرایندهای الزم برای شناسایی و کشف معانی یک متن  توجه به عل م   ترین مهمیلی از 
عنوا  یلی از احول  شناختی وااگا  است. این فرایند که به ی زبا ها جنبهشناسی و  وااه

ین ی نی ز   رود  در خص وص نص وص د   یم  و مبانی عقال در کشف مراد متللم به ک ار  
زبان ا  جایگ اه و اهمیت ی خ اص دارد. در روش      ویژه برای غیرع رب  حادق بوده و به

گرایش دارد  م تن و اج زای درون ی آ     « گرا شناسی نقش زبا »تحلی  متن که بیشتر به 
گیرد تا معنای متن از خالل آ  استخراج شود. در بررسی  یممورد بررسی و مداقّه قرار 
 بایست  ی شود: تن دو گام مهم میوااگا  با روش تحلی  م

 شناسی واژگان ریشه .۱ـ۱ـ۱
مطابق با فهم عصر نزول  هم واره   و نیز احادیث معصومین دریافت معانی کلمات الهی

؛ زیرا بسیاری از وااگا  در  ول تاریخ های پژوهندگا  قرآنی بوده است یلی از دغدغه
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ان د. پ رداختن ب ه     داده  دچار تحول و تطور معنایی شده و مفهوم اولیو خود را ازدس ت 
ها  امری    بدو  تبیین کام  مفاهیم حقیقی آ آیات قرآ  کریم و احادیث ائمو ا هار

دس تاورد   ۶شناسی  ویژه ریشه گیری از مطالعات زبا  شناسانه  به نادرست است  لذا بهره
پژوه ا  قرآن ی ق رار گرفت ه اس ت. ای ن ش یوه یل ی از          نوینی است که ف راروی وااه 

 رود.  ای مؤثر برای تصحی  و تدقیق قول لغویین نیز به شمار میه روش
اس ت   ینمانند ا یمسائل یها و به دنبال بررس وااه یخیعلم مطالعه تار شناسی  یشهر
 وارد ییه ا  است  در  ول زما  ب ه چ ه زب ا     یزبان  ۀوااه  متعلق به چه خانواد یککه 

 آ  ایج اد   یدر ساختار )فرم( و معنا ییراتیچه تغ یندیتحوالت فرا ینا یشده  و در  
 (Crystal, 1996, p. 149) و در نهایت مفهوم احلی و حقیقی آ   چه بوده است؟  شده

 اخ ذ « وااه یقیحق یمعنا» یباستا  به معن یونانی( از زبا   Etymon ) یناحطالح الت
پ اکتچی    ش ود.)نک:  یگفت ه م   « االس ما   علم » یا« فقه الغه»بدا   یشده و در زبا  عرب

ده د   یم  کهن نشا   های زبا در « قرآ »وااۀ  شناسی ریشهبرای مثال  ( ۱۲۵  ص۱83۷
  زی را اح الا ای ن وااه    «قَرَ َ»بوده است و نه از « قرأ»شک از مادۀ  که ریشو این وااه  بی

تواند  ینمدر زبا  سامی کاربردی نداشته و به دو معنای شاخ یا جمع حد سال آمده که 
ه ا ارتب ا ی داش ته باش د.      آوری آی ات ق رآ  و قرائ ت و خوان د  آ      م ع با مسئلو ج

از  دهد ک ه ای ن وااه پ یش     یمخانوادۀ سامی نشا   های زبا در « قرأ»شناسی وااۀ  ریشه
رفته و کاربرد این احطالح در آغ ازین آی اتی    یماین برای خوانش کت  مقدس به کار 

( تأکیدی بر این مطل   اس ت ک ه ای ن     ۵ ۱نازل شده)نک: مزم :  که بر پیامبر اکرم
بایست همانند کت   مق دس دیگ ر     یمشده  یک متن مقدس و الهی است و  متو  نازل

از  «ق رأ » ۀ ثالث ی م اد  س اخت  ینتر کهن  شناسی بر مطالعات ریشه یمبتنخوانده شوند. 
آغ از   ونقط همعنا توانست ینکه ابوده « فراخواند »و « حدازد » به معنای« قَرَ»مادۀ ثنایی 
 یرد:قرار گ یمعناساز  دو زنجیرۀ
 کرد  یکرد  / مهماندار یراییپذ <( دعوت کرد  یهمانی)به م < حدازد  الف.

 سرود خواند  <خواند  / مطالعه کرد  )نوشته(  < حدازد  ب.
های آفریق ایی   آس یایی داش ته       زبا   شاخهاگرچه زنجیرۀ اول  کاربرد بیشتری در 

وی ژه   سامی شمالی مرکزی و جنوبی و ب ه  های زبا نها در خانواده زنجیرۀ معنایی دوم ت
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دهد ساختی متعل ق ب ه هم ا  مل ا  داش ته اس ت.        یمزبا  عربی یافت شده که نشا  
« و خوان د   مطالعه کرد » یاز معنا« سرود خواند » یساخت معناهمچنین از آنجا که 
 ین ه نتیج ه زم    درهدس ب ود هنگام قرائت متو  مق دو معنا  ینزما  ا محصول رخداد هم

ه اس ت.)نک:  ف راهم آم د    ی ز ن «قدسکتاب م»خود  یبه معنا «یاناقر» ۀساخت واا برای
 (89 ۲۱  ص۱89۲جانیپور و ایزدی  

 معناشناسی اصطالحات   .۲ـ۱ـ۱
شناسی در حوزۀ لفظ با حورت و شل  ساختاری کلمات و عناحر زبانی  و  دانش زبا 

 ۷ر دارد ک ه اح طالحاا ب دا  دان ش معناشناس ی     در حوزۀ محتوا با معنای الفا  س روکا 
های نوبنیاد در مطالعات زبانی است که تالش دارد ب ا  گویند. معناشناسی یلی از روش

ه ای معن ایی آ     مطالعو علمی معنا  به استخراج معن ای نهفت ه در م تن و کش ف الی ه     
ب ه  ( به همین دلی    از س ویی ی ک مفه وم کلی دی را      ۱9  ص۱8۷9بپردازد.)حفوی  

کن د و از س وی دیگ ر  ه ر     های معنایی( خود تجزیه م ی عناحر و اجزای ذاتی )مؤلفه
 آورد تا تصویری کام  از آ  ارائه نماید. مفهوم کلیدی را با مفاهیم پیرامونی آ  گرد می

ده د  های قرآنی و حدیثی اخیر نشا  مینگاهی به مطالعات معناشناسی در پژوهش
مند برای این قسم تحقیقات  عالوه بر ارائو تعریفی  رهایی نظامکه این علم با ارائو راهلا

دقیق از مفاهیم مورد مطالعه و تبیین جایگاه آ  مفهوم در میا  سایر مفاهیم دینی  موفق 
ه ا    های جدیدی از یک مفهوم شده و در تعمی ق مع انی مس تخرج از آ    به کشف الیه

روش وص دین  ی  عم  دتاا از در معناشناس  ی وااگ  ا  نص   نقش  ی بس  زا داش  ته اس  ت.
شود که رویلردی بافت مح ور داش ته و ت الش دارد     استفاده می معناشناسی ملت  بُن

بررسی وااه را در متن معنا کرده و مفهوم مجازی مورد استعمال مؤلف را کشف نماید. 
کاربرست وااه در متن مورد نظر و شناسایی وااگا  همنشین و جانشین آ   بخش ی از  

ده د ک ه    نشا  می قرآ  کریمدر « قدرت»مثال معناشناسی وااۀ  هاست؛ برای  این تالش
ه ای حلیمان ه و معن اداری     بندی خاحی بوده و مشتم  بر الی ه  این وااه دارای تقسیم

است که در دو نسبت با خدا و بشر مورد توجه ق رآ  ک ریم ب وده و مفه وم خ اص و      
ب ار  ب ا    ۱8۲  در ح دود  «قَ دقرق »و جدیدی از آ  استعمال شده است. این وااه از ریش  

و  یرتع زت  اراده  بص    یت گ ا  عل م  ه دا   وااشده و ب ا   ساختارهای مختلفی مطرح
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ق وت  اس تطاعت و    ی ت  سلطا   وال است. همچنین وااگا  نصرت مالزم و همنشین
 و  اغوت در تیاد است. ضعفنیز مترادف این وااه بوده و با وااگا   حلومت

 محتوا . معرفی روش تحلیل۳
شناختی و  های زبا  شناسی و ارتبا ات غیرکالمی در بررسی در پی توجه به دانش نشانه

عنوا  بهترین روش ترکیب ی کمّ ی و    م  روش تحلی  محتوا به۱9۶1پژوهی در دهه  متن
و « مّی ت ک»کیفی  پای به عرحه تحقیقات علمی اندیشمندا  گذاش ت. در ای ن روش    

رود ک ه   یملید احلی ح  معمای فهم متن بشمار که متن  ب 3«مّیکرویلرد »  ورکلی به
پژوهی ترکیبی  های کیفی بوده و بستر مناسبی برای متن ی تحلساز ورود به عرحه  زمینه

 آورد. فراهم می
تحلی    »کن د ک ه    اشاره م ی « تحلی  محتوا»در کتاب خود با عنوا  « بارد لورنس »

منظور تفسیر و تحلی  محتواست  ی بهمحتوا در حقیقت فن پژوهش عینی  احولی و کم
و تفلر بنیادی تحلی  محتوا عب ارت اس ت از ق رار داد  اج زای ی ک م تن )کلم ات         

شوند( در مق والتی   ها و مانند آ  برحس  واحدهایی که انتخاب می جمالت  پاراگراف
( کریپن دورف نی ز در کت اب خ ود ب ا      ۲9  ص۱8۷۵بارد   «)اند. شده که از پیش تعیین

  چه ارچوبی را ب رای اس تفاده از ای ن روش     شناسی تحلی   محت وا   مبانی روش عنوا 
 ش  ناختی اس  ت. کن  د ک  ه دارای س  ه ک  ارکرد تج  ویزی  تحلیل  ی و روش معرف ی م  ی 

 ( 8۱  ص۱8۷3)کریپندورف  
های متعارف اجتماعی معموالا مبتن ی   برای فهم بهتر این روش باید گفت که بررسی

هایی اس ت ک ه    شود  پاسخ توسط پژوهشگر تحلی  می بر پرسشنامه هستند؛ یعنی آنچه
شده است  ام ا در روش تحلی   محت وا ب رعلس عم          های پرسشنامه داده به پرسش

نامن د. پرسش نامه    نیز م ی  9«پرسشنامو معلوس»شود و به همین دلی  این فن را فن  می
ک ه   ه ایی اس ت   نامعلوم است و هدف تلویحاا یافتن این پرسش نامه ب ر اس اس پاس خ    

شده و یا به عبارتی در ای ن روش اس ناد     ها داده ها و داستا  پیشاپیش  ی خبرها  مقاله
های پرسش نامه هس تند.)فیروزا      شوند که گویی جواب سؤال گفتاری چنا  تحلی  می

  (۲۱۱  ص۱8۶1
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توان د   یم  ای اس ت ک ه    رش ته  تحقیق می ا   های روشروش تحلی  محتوا از جمله 
ید  به تحلی  نصوص دینی اعم از قرآ  کریم یا احادی ث بپ ردازد و   عنوا  ابزاری جد به

بایست ادبیات  منظور استفاده از این روش  ابتدا می ها را شناسایی نماید  اما به مدالی  آ 
نظری آ  متناس  با موضوع نصوص دین ی  تعری ف و در نهای ت فن و  مختل ف آ        

س ازی و   تحقیق و فراین د ب ومی  سازی شوند. بدیهی است مسئلو کاربست روش  بومی
اجرای آ  در خصوص موض وع پ ژوهش از اهمی ت واالی ی برخ وردار ب وده و اگ ر        

شک به فهم عمیقی  خوبی روش مدنظر را اجرا و عملیاتی کند  بی پژوهشگری بتواند به
ساز تحولی بزرگ در حوزۀ مطالعات اس المی خواه د ش د ک ه در      یافته و زمینه  دست

 سازی و کاربست آ  تبیین شود. د فرایند بومیشو ادامه تالش می

 . کاربست روش تحلیل محتوا در فهم احادیث۱ـ۳
ید گفت که پ س از مطالع و   بای احادیث  محتوای  تحلی براشده  دربارۀ تلنیک انتخاب

ش ده اس ت.)نک: هولس تی      ی  محتوا که در منابع مختلف معرفیتحلانواع فنو  روش 
  ه ا  پ ژوهش گونه  ی اینبرا( ۵۷ ۲۷  ص۱89۲لرانی  ؛ جانیپور و ش98 ۴۷  ص۱8۷8

« یمی مون ی محت وا ی    تحل»اوالا رویلرد استقرایی پیشنهاد ش ده و ثانی اا ب ر تلنی ک     
ه ر  « قال  بی انی »و تأکید ثانویه بر « وااگا »با تأکید اولیه بر « کدگذاری باز»حورت  به

 ۱۱ه ا   گی ری  جه ت  ۱1شود. تأکی د ب ر کلی دوااگا   نق اط تمرک ز       میمو  پیشنهاد می
عنوا  بخش مهمی  های نظری  به های بیانی و یادداشت ها  قال  یم  مقولهمفاهین  میام

از فرایند پیشنهادی برای تحلی  محتوای میمونی در راستای فهم احادی ث اس ت ک ه    
 توضیحات آ  در ادامه خواهد آمد:

 . تقطیع متن به جمالت محتوایی۱ـ۱ـ۳

دارای یک پیام یا ایده مخصوص به خود ب وده ک ه مس تق  از     بر مبنای اینله هر جمله
توا  به جمالت متع دد تقطی ع نم ود.     دیگر جمالت متن است  متن یک حدیث را می

شده اس ت ک ه م ال       های ذی  معرفی  ور کلی برای تقطیع متن به جمالت  مال  به
ص دین ی   سازی روش تحلی  محت وا ب رای فه م نص و     منظور بومی پیشنهادی مؤلف به

 باشد: مال  سوم می
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متن با توجه به تشلی  جمله از ساختار مُسند و مُس نَدالیه در  « ساختار ادبی» الف.
 جمالت اسمیه یا فع  و فاع  و مفعول در جمالت فعلیه.

متن با توجه به اینله گوینده کالم ی ا مؤل ف م تن  خ ودش     « ساختار بالغی» ب.
 قطیع کرده است.جمله را در کجا به اتمام رسانده و ت

متن با توجه به اینل ه ه ر جمل ه  دارای می مو  ی ا پی ام       « ساختار محتوایی» ج.
  ور مس تق  نی ز بی ا       تواند به رغم ارتباط با دیگر جمالت متن  می خاحی بوده که به

 شود. 
 ی ک  احادی ث  منظور استفادۀ بهینه از نتایج تحقیق  کلیه شود به همچنین پیشنهاد می

 ی  ا«  EXCEL » افزاره  ای تخصص  ی مناس    مانن  د ن  رم را در وض  وعم ی  ک ی  ا ام  ام
« MAXQDA  »افزارها استفاده کنید. ش ایا   از املانات این نرم و تجمیع و تقطیع نموده 

اند که  شده افزارهای تخصصی متعددی برای تحلی  متن  راحی نرم امروزه که است ذکر
 انتخ اب  تحقی ق  گس ترۀ  و ض وع مو ب ه   توج ه  ب ا  داشته و خاحی های هرکدام قابلیت

  .شوند می

 . استخراج کلیدواژگان اصلی۲ـ۱ـ۳

منظ ور   ه ا ب ه   هر جمله از یک یا چند کلیدوااۀ احلی برخوردار است که اس تخراج آ  
 ها برای در  ادبیات به کار گرفته شده توسط ام ام  سنجش فراوانی کمّی کاربرد آ 

مس تقیم ب ا مرحل و اول فراین د فه م      بسیار مهم است. ا العات این بخش در ارتب اط  
وبرگشتی  نتایج همدیگر را تلمی   بوده و در یک عملیات رفت« تحلی  متن»حدیث و 

رغم ظاهر سادۀ این مرحله  دقت در اس تخراج کلی دوااگا  و    کنند. به همین دلی  به می
ا  ها بسیار مهم ب وده و نت ایج مهم ی را در پای ا  تحقی ق  بی        سنجش فراوانی کمّی آ 

 خواهد کرد.
و  کمّی نتایج نمودارهای لذا هستند  کیفی های تحلی  به ورود راه کمی  های تحلی 

از م تن را   اس تنباط  اجازۀ که به محقق غیربسامدی هستند های شاخص  فراوانی سنجی 
کاررفته در یک سوره یا مجموع ه احادی ث    مطالعو مجموعو وااگا  کلیدی به. دهند می

دهد که موض وع اح لی م تن     وضوح نشا  می ها به سنجی آ  راوانیو ف یلی از ائمه
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  ۱89۱چه ب وده و ب ر چ ه مس ائلی بیش ترین تأکی د را داش ته اس ت.)نک: ج انیپور           
 ( ۷1 ۴۵ص

 . کدگذاری و کشف مضامین۳ـ۱ـ۳

  آ  ایده و پی ام  «ساختار محتوایی»پس از تقطیع متن به جمالت متعدد بر مبنای مال  
ح ورت   کن د  ب ه   به ذهن مخا   خطور م ی « تبادر»ق قاعدۀ احول احلی جمله که  ب

ش ود. در برخ ی از    احلی جمله ذک ر م ی   ۱۲«میمو »عنوا   یک جملو خبری کوتاه به
  تعبی ر ش ده   ۱۴«کدگ ذاری »یا  ۱8«زنی برچس »های روش تحقیق  از این اقدام به  کتاب

حتوا وجود دارد که بر که باید توجه داشت دو نوع کدگذاری در روش تحلی  م درحالی
 شود: اساس رویلرد احلی تحقیق انتخاب می

گ ر ب رای تحلی   م تن و انتخ اب       : بدین معنا که تحلی   ۱۱«کدگذاری بسته» .الف
میامین  از عبارات و الگوهای ثابت و مشخص شده توسط دیگرا  استفاده نماید. این 

شود که قصد دارد ب ا مبن ا    انتخاب می ۱۶«قیاسی»نوع کدگذاری به هنگام اتخاذ رویلرد 
ش ده  ح رفاا م وارد مش ابه و      ای از ا العات مشخص از پیش تعیین قرارداد  مجموعه

ه ای ح ورت    مخالف با آ  الگوها را شناسایی کرده و کدگذاری نماید. عمده پژوهش
گرفته در تحلی  متو  آموزشی مدارس یا نقد ادبی آثار  با رویلرد قیاسی و کدگ ذاری  

 ها غلبه دارد. و به همین دلی  نگاه کمّی در آ  بسته بوده
گر برای تحلی  متن و انتخاب میامین  از  : بدین معنا که تحلی ۱۱ب. کدگذاری باز

عناوین و عبارات ابتلاری استفاده نماید و هرآنچه از م تن را برداش ت نم وده ثب ت و     
شود ک ه   انتخاب می ۱3«استقرایی»ضبط کند. این نوع کدگذاری به هنگام اتخاذ رویلرد 

اس ت   ب ه    « تجاه   آگاهان ه  »فرضی   که در واقعی ن وعی    قصد دارد بدو  هیچ پیش
های تفسیری و تدبری در حوزۀ نص وص دین ی ی ا     مطالعو متن بپردازد. عمده پژوهش

پدیدارشناسی وقایع تاریخی و اجتماعی با این رویلرد و کدگذاری باز بوده و به همین 
 ها غلبه دارد.   آ دلی  نگاه کیفی در 

شود از رویلرد استقرایی  به همین دلی  برای تحلی  محتوای احادیث نیز پیشنهاد می
و کدگذاری باز استفاده شود تا با تجاهلی آگاهانه  به فهم عمیق متن نائ  شویم. به نظر 

ـ  ک»در آی و  « اح  ت دبر »رسد این تلنیک موافقت بیشتری با مبنای قرآنی  می نلز  َز اهُ تـاب  َْن



 تحلیل متن، تحلیل محتوا و تحلیل گدتما ۀ گان حدیث در فرایند سهشناسی فهم  روش  301

 

ذن    کمُبـار   کإِلنیْ دبببرووا يااِِـهِ و  لِی تـن ( و نی ز روش پیش نهادی ائم و    ۲9ص: «) رن َوولوواالزأنلزبـاب کلِیـ 
 «مل  الْقُرْآ ُ فَاسْتَنْطِقُوهُ وق لَنْ یقنْطِ قَ لَ  کذَلِ»برای فهم نصوص دینی در حدیث  ا هار

ب ا روش   و امام رض ا مثال در بررسی ادعی دارد؛ برای   (۶۱  ص۱ق  ج۱۷1۷)کلینی  
آوری ش ده  فهرس تی از    جم ع  ححیفه جامعه رض ویه تحلی  محتوا که در کتابی به نام 

 حورت است:  ها بدین شده که نمودار آ  میامین استخراج
 : س جش فراواْی مضامین ادعیۀ رضواه۱ْمودار 

 
و  ل     بی ت  ا  اه    توجه در این فهرس ت   ل   هالک ت دش من     نلتو قاب  

ترین دعاهای آ  حی رت اس ت    عنوا  دو مورد از مهم به بیت محشور شد  با اه  
  تا در قال  بیانی دعا  به جایگاه رفیع و مهم اه  اند داشتهدهد ایشا  تالش  یمکه نشا  

کرده و در عین حال بر مبارزه ب ا دش منا  ایش ا  نی ز      در جامعو اسالمی اشاره بیت
 (۷9 ۵8  ص۱898جانیپور و سروری مجد  نند.)نک: تأکید ک

 . کشف نقاط تمرکز هر جمله۴ـ۱ـ۳

 ور  بیعی  هر جمله دارای یک پی ام و محت وای اح لی اس ت  از آنج ا ک ه        اگرچه به
باش د   موضوع پژوهش در حوزۀ علوم اسالمی  متن نصوص دینی قرآ  و احادیث م ی 

ش مولی   های بشریت و آگاه به اح  جها تمامی نیاز که توسط متللمانی حلیم  عالم به
دین اسالم حادر شده است  لذا این احتمال وجود دارد ک ه فرات ر از می مو  اح لی      

های دیگری نیز بتوا  از جمله استخراج کرد که در اث ر برق راری اُن س ب ا      ها یا ایده پیام
نی ز  ش وند. ی ک ح دیث     ها  به ذهن انسا  متب ادر م ی   متن و ممارست در خوانش آ 

ی ح اکم  فی ا یّت کلیانگر بها   تواند از میامین متعدد برخوردار بوده که مجموع آ  می
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بر حدیث است. در روش تحلی  محتوای پیشنهادی ب رای فه م نص وص دین ی  ای ن      
موض وعات  »یا  ۱9«نقطو تمرکز»شده است که دیگر میامین متن با عنوا   قابلیت اضافه 

مثال   در تحلی  نهایی متن  مدنظر قرار گیرند؛ برای شده و  در ستونی مجزا ثبت « فرعی
عن وا  نق اط    شده از متن خطبو غدیر ب ه  در پژوهشی دیگر  موضوعات فرعی استخراج

ه ا بی انگر نل ات عمیق ی از      تمرکز هر قسمت از متن استخراج شده که توج ه ب ه آ   
 محتوای متن خطبه است:

 تمرکز نقطو میمو  جمله

مْ ل  إِنَّهُ قَدْ نَبَّأَنِی اللَّطِی فُ الْخَبِی رُ أَن  ی مقی  ت  وق أَنَّ    
 أَن ی قَدْ دُعِیتُ فَأَجقبْتُکمقی تُو َ وق 

ه ک  ند لطیف خبیر به م ن خب ر داده   همانا خداو
ه م ن  ک  میرید و گویا  میرم و شما هم مى من مى
 . ام ردهکو آ  دعوت را اجابت  ام شده دعوت

ان    ذار 
 مردم

 خبر از رحلت پیامبر اکرم

 یقتی است برای همگا حقمرگ 

 مرگ  دعوت خداوند است.

 دعوت خداوند )مرگ( را اجابت کرده است. پیامبر اکرم

مْ وق عقمَّ ا  لوق أَن ی مقسْ ئُول  عقمَّ ا أُرْسِ لْتُ بِ هِ إِلَ یْ     
 وق حُجَّتِهِ اهللتَابِ کمْ مِنْ لخَلَّفْتُ فِی

ی ش ما  س و  ب ه ه با آ  کو من در برابر آ  چیزى 
می ا    آنچه ازمسئول هستم و نیز  ام شده  فرستاده

تاب خ دا و حج ت   کگذارم؛ یعنى  شما باقى مى
 او

معرف  ی 
 ثقلین

 در برابر رسالت الهی ئولیت پیامبر اکرممس

 در برابر کتاب خدا و حجت خدا مسئولیت پیامبر اکرم

 برای مردم کتاب خدا و حجت خدا یادگارهای پیامبر اکرم

 تبیین رابطه میا  کتاب خدا و حجت خدا

 مْ  لمْ مقسْئُولُو َ فَمقا أَنْتُمْ قَائِلُو َ لِرَب لوق أَنَّ
یز مسئول هستید. شما ب ه پروردگارت ا    و شما ن

 چه خواهید گفت؟

ان    ذار 
 مردم

 مسئولیت مردم در برابر رسالت پیامبر اکرم

 مسئولیت مردم در برابر کتاب خدا و حجت خدا

 مطالبو پروردگار از مردم در خصوص رسالت پیامبر اکرم

 مطالبو پروردگار از مردم در خصوص کتاب خدا و حجت خدا

الُوا نَقُ  ولُ قَ  دْ بقلَّغْ  تق وق نَصق  حْتق وق جقاهق  دْتق قَ  
 عقنَّا أَفْیَ َ الْجقزَا ِ اهلل  فَجقزَا

گوییم: تو پیام را رسانیدى و نص یحت   گفتند: مى
ردى و مجاه  دت نم  ودى  پ  س خداون  د از ک  

 سوى ما به تو بهترین پاداش بدهد.

اق    رار 
گ  رفتن 
 از مردم

 رفتن از مردمبرای اقرار گ تالش پیامبر اکرم

 توسط مردم تأیید انجام کام  رسالت پیامبر اکرم

عن وا    ب ه  رضایت مردم جامعو اسالمی از اقدامات پیامبر اک رم 
 رهبر جامعه

 درخواست ثواب برای پیامبر اکرم

 (3۷  ص۱89۵زاده   )نک: حسینی 
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 گیری جمالت  . کشف و تبیین جهت۵ـ۱ـ۳

بایس ت ن وع    تمرک ز ه ر جمل ه  در مرحل و بع د م ی      پس از کش ف می مو  و نق اط    
این متو  با حوزۀ احول و فروع دی ن اس الم را شناس ایی و تبی ین کن یم.      « گیری جهت»

ش ده در نص وص    ضرورت این اقدام بدا  سب  است که مجموعه معارف اس المی بی ا   
نب وت   )توحی د   راستای یلی از موضوعات احول دین بایست در دینی  عقالا و منطقاا می

ای از آ  مباحث  به   رح   عنوا  زیرشاخه امامت  عدل  معاد( یا فروع دین بوده باشد و به
مبحثی در آ  حوزه بپردازند. در این میا    رح موضوعات اخالقی و عرفانی نیز جایگ اه  

ها این جایگاه تبیین ش ده اس ت.)نک: ج انیپور      ویژه خود را دارند که در برخی پژوهش
عن وا    مثال  در منابع تاریخی و ح دیثی از س ه م تن متف اوت ب ه      برای ( ۱83  ص۱891

خطبو غدیر یاد شده است که در برخی میامین و عبارات ب ا هم دیگر تف اوت دارن د و     
شده  همچنا  این ابهام  ها انجام های سندی و متنی چندی در خصوص آ  اگرچه پژوهش

باش د. ب ه هم ین دلی   در      لی م ی یک از این متو   خطبو غ دیر اح    وجود دارد که کدام
ش ده و در   شناسی این سه متن پرداخت ه  پژوهشی با استفاده از روش تحلی  محتوا  به الیه
ش ده   ها شناس ایی   های مخفی و پنها  آ  نهایت  ارتباط این متو  با همدیگر تبیین و الیه

 است.  
منظ ور   تن ب ه گیری این سه م   یلی دیگر از نتایج متعدد این تحقیق  شناسایی جهت

ها در نهای ت س ه    مجموع این خطبهاثبات رابطو  ولی این متو  با همدیگر بوده است. 
گیری عمدۀ تبیین عقاید توحیدی  تبیین جایگاه نبوت و تبیین جایگاه امام ت در   جهت

در این خطبه قصد دارن د ب ه م ردم     رسد پیامبر اکرم جامعو اسالمی دارند. به نظر می
است و ای ن   مو اعتقاد به خدا و انبیا  الهی  پذیرش والیت امام علیبفهمانند که الز

احول  زنجیروار به همدیگر متص  هستند. مسئلو اقرار گرفتن از مردم نی ز ک ه در ای ن    
متو  بسیار نمایا  است  در این راستا بوده و تالشی برای تبیین معارفی است که پیامبر 

. همچنین ت الش ب رای تبی ین مش روعیت و     در حال آموزش و بیا  آ  هستند اکرم
برای مردم و انذار داد  ایشا  برای رعای ت جایگ اه    حیرت علی مقبولیت عمومی
ه ا را تش لی     در این راستا بوده و دیگر میامین احلی این خطب ه  و شأ  امام علی
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)نک: گی ری توحی د  نب وت و امام ت هس تند.      دهند که همه در راستای سه جه ت  می
 (۵۴ ۲۵  ص۱89۶و هملارا   جانیپور 

 ینظرهای  . ثبت یادداشت۶ـ۱ـ۳

گر در هنگام خوانش استفهامی و تحلی  متن که نق ش   ترین اقدامات تحلی  یلی از مهم
  و نل ات قاب     س ؤاالت های کیفی و توحیفی دارد  ثب ت   گیری تحلی  مهمی در نتیجه

ی ن اق دام  ثب ت    ااز اس ت. منظ ور    ۲1«ینظ ر های  یادداشت»عنوا   توجه هر حدیث به
گر  یه است که در فرایند تحلی  به ذهن تحلی اولیفی توحهای  ی تحلسؤاالت  نلات و 

ی محق ق در  راهگش ا توانن د   یماند  اما در پایا   یدهنرسخطور کرده و هرچند به اثبات 
  ۲ق  ج۱۴1۷لینى  کذی  ) یفی باشند؛ ب رای مث ال در خص وص روای ت     کهای  ی تحل
 شده است: عنوا  یادداشت نظری ثبت  به ( این مطال ۶8۴ص

 اادداشت ْظری متن حداث

نَّ  ا عِنْ  دق أَبِ  ی  ک
وق  اهللعقبْ   دِ 

مقعقنَ    ا رقبِیعق     ُ 
رْنَا کال  رَّأْیِ. فَ  ذَ 
 فَیْ َ الْقُرْآ ِ.

برده شده؟ عل ت اهمی ت حی ور ی ک      ربیع  الرأی کیست؟ به چه علت در متن روایت از وی نام 
تواند باشد؟ آیا وی تنها عالم اه  سنتی است ک ه در محی ر    یممام چه عالم اه  سنت در محیر ا

امام بوده؟ چرا از دیگر افراد جلسه و نیز حیور دیگر عالما  اه  سنت در روایات سخنی به می ا   
 نیامده است؟

چیست؟ چرا مسئلو فیای  این کتاب که از زما  « فی  القرآ »منظور از سخن گفتن در خصوص 
سال[ در میا  مسلمانا  بوده  اکن و  در ای ن    ۱۵1]در حدود  تا عصر حادقین مپیامبر اکر

 روایت مهم شده است؟

دیگ ر ارتب اط بحث ی در      عب ارت  تواند باشد؟ ب ه   یمبا قرائت قرآ  چه « فی  القرآ »ارتباط مسئلو 
 خصوص محتوای کتاب  با چگونگی خوانش آیات آ  چیست؟

فَقَ  الَ أَبُ  و عقبْ  دِ 
ا َ ک: إِ ْ اهلل

ابْ  نُ مقسْ  عُودا لَ  ا 
یققْ    رَأُ عقلَ    ى 
قِرَا قتِنَ   ا فَهُ   وق  

 ضَالٌّ.

به مسئلو ناهمخوا  بود  قرائت اب ن مس عود ب ا       امام حادقساکن ابتدابهبه چه دلی  ناگها  و 
کنند؟ آیا کسی در جلسه ب ه نق   قرائ ت اب ن مس عود پرداخت ه اس ت؟ آی ا          یمقرائت خود اشاره 

شده؟ ارتباط مسئلو فی  القرآ  با اختالف قرائ ات چیس ت؟ آی ا      خصوص مطرح پرسشی در این
 یا راوی تعمداا بخشی از وقایع جلسه را گزارش نلرده است؟ شده  حذفمتنی از میانه حدیث 

به نادرستی قرائت ابن مسعود پی برده است؟ آیا ذکر نام اب ن   بر مبنای چه دلی  و مدرکی  امام
برای  رح مثال از ن ام   عنوا  نمونه و مثال است؟ آیا شایسته است که امام همسعود در روایت ب

 پیش از دنیا رفته  استفاده کند؟ ها سالکه  مشهورترین ححابی پیامبر

موج  ضاللت و گمراهی است؟ چگونه ممل ن   آیا قرائت نادرست و ناهمخوا  با قرائت امام
ت مشهور ناس ارجاع داده و در روایتی دیگر نس بت ب ه   است که امام در روایتی  همگا  را به قرائ

ت وجهی داده  ول یلن در ای ن روای ت  قرائ ت نادرس ت را        ی مختلف دستور به بیها قرائتوجود 
 موج  ظاللت و گمراهی بداند؟
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فَقَ   الَ رقبِیعق    ُ  
ضَالٌّ؟ فَقَالَ: نَعقمْ 

 ضَالٌّ

اس ت؟ گمراه ی در کش ف و     چه نوع ضاللت و گمراه ی در ای ن روای ت م ورد نظ ر ام ام      
 دلی  ترویج عامدانو یک قرائت نادرست در جامعه؟ شناسایی قرائت ححی  یا گمراهی به

شده با تعج  شدید ربیع  الرأی مواجه ش ده اس ت؟ آی ا تعج   وی در خص وص       چرا حلم بیا 
 محتوای حلم )ضاللت( است یا در خصوص انتساب این حلم به ابن مسعود؟

و عقبْ دِ  ثُمَّ قَالَ أَبُ
: أَمَّ     ا اهلل

نَحْنُ فَنَقْرَأُ عقلَ ى  
 قِرَا قةِ أُبقی

این جمل ه را بالفاح له بی ا  کردن د ی ا تقطیع ی در م تن         علت وقفه در متن چیست؟ آیا امام
 شده است؟ بدا  اشاره « ثم قال»روایت حورت گرفته که با عبارت 

ست ابن مسعود  قرائت ححی  اب ی ب ن   کند تا در مقاب  قرائت نادر یمتالش  به چه علت امام
کع  را معرفی کند؟ چگونه است که در برخی روایات ایشا  نظ ر خ ود را در خص وص قرائ ت     

توجهی نش ا  داده و همگ ا  را ام ر     مورد تأیید خود بیا  نلرده و دربارۀ مسئله اختالف قرائات بی
و حدور حل م ض اللت ب رای     گیری شدید به قرائت الناس نموده  اما در این روایت  ضمن موضع

 پردازند؟ یممخالفا   به معرفی قرائت ححی  نیز 

عنوا  قرائت ححی  و معتبر معرف ی نل رده    را به   قرائت خود یا قرائت امام علیچرا امام
کنند؟ آی ا درج و اعتب ار و وثاق ت اب ی ب ن        یمو برعلس  خود را تابع قرائت ابی بن کع  معرفی 

باالتر است؟ چگونه مملن است که امام معص وم   و دیگر ائمه ا هار یرالمؤمنینامکع  از 
 که الگوی جامعه است  خود را تابع الگویی دیگر معرفی نماید؟

س از   توجه به این نلات  تفلر انتقادی در فهم احادیث را به همراه داش ته و زمین ه   
 (۲۶۵ ۲۵1  ص۱89۴های جدی در این خصوص است.)نک: جانیپور    رح بحث

 بندی مضامین . بازبینی و دسته۶ـ۱ـ۳

پس از اتمام فرایند کدگذاری و استخراج میامین و نقاط تمرک ز احادی ث  و پ یش از    
ش ده  ب ازبینی و    های تحقیق  الزم است مجدداا تمامی میامین نگاش ته  بندی یافته  بقه

خ انواده   مبندی میامین مشتر  و ه دسته ۲۱بازخوانی شوند. منظور از بازبینی میامین 
ح ورت می امین    ها ذی  هم دیگر ب ه   دهی آ  سازی عناوین و سازما  منظور یلسا  به

 احلی و فرعی است. 
ح ورت عن اوینی    در مرحلو اول تالش بر این است تا ادبیات نگارشی میامین ب ه 

لذا ممل ن اس ت ب رای بهب ود س اختار می امین  در        یلسا  و همانند  ویرایش شود.
ها شویم. در مرحلو دوم نیز تالش بر این اس ت ت ا    حالح مجدد آ مواردی مجبور به ا

بن دی ش وند ت ا     حورت یک نمودار درختی ذی  همدیگر دس ته  خانواده به میامین هم
 بدین ترتی   میامین احلی و عام از میامین فرعی و جزئی تشخیص داده شوند.



 931۸بهار و تابستا  م، ویک ، سال یازدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو   3۳2

 ها بندی مضامین و کشف مقوله . طبقه۷ـ۱ـ۳

بن دی   ام و انتظام یک مجموعو معیّن از اشیا  است ک ه ب ه گ روه   بندی  عم  انقس  بقه
شود که متقابالا مانع ورود یل دیگر   های معادل همدیگر منتهی می حورت  بقه جامع به

 ۲۲بن دی  ترین تفاوت دو مرحلو دسته مهمومانع همدیگرند.  نیز هستند و احطالحاا جامع
ای  ش ده از قطع ه   می امین اس تخراج   بن دی   آ  است که در مرحلو دسته ۲8بندی با  بقه

ح ورت می امین اح لی و فرع ی م نظم و       خاص و مشخص از متن  ذی  همدیگر به
بندی  اوالا فقط ب ه می امین اح لی توج ه داش ته و       شدند  اما در مرحلو  بقه چیده می
  ها و نوع نسبتی که با همدیگر دارن د  شناس ایی   شود تا رابطو عقرضی میا  آ  تالش می
ثانیاا از تجمیع برخی میامین احلی دارای رابطه و نسبت مشتر  ب ا هم دیگر    شده و 

تولید شود که در حقیقت  گویای ماهیت احلی و  ۲۴«مقوله»احطالح یا عبارتی با عنوا  
 بنیادین متن حدیث است.

این مرحله اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا با تغییر هرکدام از میامین احلی از یک مقوله 
ای دیگر  حجم انبوهی از میامین و متو  حدیثی کدگذاری شده  به آ  مقول ه   به مقوله

بایست  کنند. لذا در این مرحله می نوعی  ماهیت جدید دریافت می شده و به جدید منتق 
عن وا  مقول و اح لی  قابلی ت تحم   و       شده به شدت دقت شود که آیا مقولو انتخاب به

شدۀ ذی  خود را دارد یا خیر؟ و آیا در ادامو  پذیرش حجم انبوهی از میامین کدگذاری
توانیم ادعا کنیم ک ه آ  بخ ش از می امین  ذی   آ       مسیر تحلی  کیفی و توحیفی  می

. این اقدام در نهایت منتهی به ساخت مجموعو موضوعی احادیث مقوله هستند یا خیر؟
ب وهی از  ترین کارکرد استفاده از روش تحلی   محت وا ب رای فه م حج م ان      شده و مهم

بندی مجموع می امین   مثال  بقه است؛ برای  ا العات حدیثی پراکنده از ائمه ا هار
و معاوی ه  بی انگر ای ن     شده از تحلی  محتوای ملاتبات میا  حیرت علی استخراج

بیشترین فراوانی را در کالم حیرت به خود اختص اص داده  « نصیحت»است که مقولو 
آمده از ای ن   دست ا  بر این موضوع است. اولین فرضیو بهدهندۀ تأکید زیاد ایش که نشا 

ه ا و   گ ویی  بهت رین راهل ار و پاس خ در براب ر ی اوه      نتیجه آ  است ک ه حی رت  
اند. این نصای  در  های معاویه و احالح وی را نصیحت و توحیه به وی دانسته سرکشی

 ر است:اند که میزا  نسبی هرکدام به شرح زی شده بندی سه عنوا  کلی دسته
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( ۱۲3  ص۱891با نگاهی اجمالی به جدول اس تنادات ای ن نص ای )نک: ج انیپور      

بسیار مهم بوده و در روابط سیاسی  شود که مسائ  اخالقی برای حیرت معلوم می
خود با معاویه  بیش از ه ر موض وعی  ب ر اخ الق و رعای ت اخ الق اس المی تأکی د         

  کفَاسْ تَیْقِظْ مِ نْ سِ نَتِ   »فرماین د:   به معاویه م ی ای خطاب  اند؛ برای مثال  در نامه داشته
وق  ک  فَاقْعقسْ عقنْ هذَاالْأَمْرِ وق خُذْ أُهْبق َالْحِسابِ وق شَم رْ لِما قَدْ نَزَلَ بِ  کوقارْجِعْ إِلى خالِقِ

 و ش و  بی دار  غفل ت  خ واب  از؛ «کوقالشَّیْطا َ مِ نْ بُغْیقتِ هِ فی     کالْغُواةَ مِنْ سقمْعِ نِلالتُمق
 !نک   آم اده  حسابرس ى  براى را خود و بدار  ارک این از دست و بازگرد خالقت سوی به

 بازمگ ذار  خود بر را شیطا  دست و برچین دامن  یافت درخواهد را تو آنچه براى پس
  8ج  ۱8۷۵الحدی د    اب ى   ؛ اب ن 33  ص۱8۷1  .)منقرین د ک ت و  ب ا  خواه د  هرچ ه  هک

 (۴۱1ص

 یهنظر. تحلیل توصیفی و ارائۀ ۸ـ۱ـ۳

توا  ب ه   ای از احادیث  می در نهایت پس از انجام تمامی مراح  تحلی  یک یا مجموعه
های تحقیق ارائ ه   هایی در خصوص یافته ها پرداخته و نظریه تحلی  کیفی یا توحیفی آ 

گانه  کاربست روش تحلی  محت وا و عملل رد محق ق در     ین امور نُهایقت حقنمود. در 
ح ورت اجم الی     دهد که در این مقاله تالش ش د ب ه   یما  ی حدیثی را نشها پژوهش

ه ای   جمله تحلی    مثال از سازی شوند؛ برای  های حدیثی بومی معرفی و برای پژوهش
ای  حاکم بر مجموعه نظام واسطو روش تحلی  محتوا  کشف ساختار و توحیفی منتج به
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گ ر ایج اد    ب رای تحلی     ها  این املا  بندی میامین و مقوله از متو  است. در اثر  بقه
بن دی   شود که بتواند ساختار حاکم بر آ  متو  را کشف و تبیین نمای د. م ثالا  بق ه    می

نام  و  8۲ش  ده از تحلی    محت  وای مجم  وع  ه  ای اس  تخراج تم  امی می  امین و مقول  ه
خطاب به معاویه در  ول دورا  حلومت چهارس الو خ ود  ک ه     امیرالمؤمنین علی

ش ده اس ت     ها مط رح  اشاره داشته و مسائ  مختلفی در آ هرکدام به موضوعی خاص 
ها بر مبنای نظ م مشخص ی نگ ارش ش ده و ی ک       بیانگر این حقیقت است که این نامه

  حورت است:  اند که نمودار آ  بدین کرده هدف احلی را دنبال می

 با معاواه : ساختار حاکم بر مکاِبات حضرت علی۲ْمودار 

 
 

یی است که حیرت ها استداللد  این ساختار بیانگر سلسله شو یمکه مشاهده  چنا 
ان د. ایش ا  در ابت دا ت الش      ی ه بی ا  ک رده   معاوو انتقادات  ها تهمتدر مقاب   علی
یت خود مقبولی بود  بیعت مردم با ایشا   عمومیی در مورد ها استداللاند با ارائو  کرده
ی م دارک و سپس با ارائو شواهد و عنوا  رهبر و حاکم جامعو اسالمی مطرح کرده  را به

یا  کنند. در مرحلو س وم نی ز   بیت را مسئولین ای برایت خود مشروعاز قرآ  و سنت  
گناهی خویش در این ماجرا و  با  رح ادلو متعدد  مسئلو قت  عثما  را تبیین نموده و بی

  مقصر بود  معاویه را مطرح کرده و در نهای ت ب ا   رح براهین ی دیگ ر  با    ب ود       
یه بر جامعو اسالمی را نفی ک رده و ماهی ت حقیق ی جن       معاوحلومت فردی چو  

حورت حقیقت جن  حفین   خود با معاویه را  جن  حق با با   قلمداد کرده و بدین
 (۱۲1 ۱۱8  ص۱891اند.)نک: جانیپور   را تبیین نموده

 . معرفی روش تحلیل گفتمان ۴
ه مسیر حرکت خود را از متن شروع ک رده و  ی نقد فرامتنی کها روش ترین مهمیلی از 

محیطی  تالش دارد تا فهم ی عمی ق از    ی متعدد اجتماعیها گزارهگیری از  سپس با بهره
رسد روش مناس  و قاب     یممتن به دست دهد  روش تحلی  گفتما  است که به نظر 
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 عن وا  متن ی نگاش ته ش ده در بس تر ش رایط       ی جهت فهم و نقد ح دیث  ب ه  ا استفاده 
اجتماعی خاص باشد. از آنجا که گفتم ا  در فراین د جریان ات اجتم اعی و ب ا       تاریخی

ای  ی ژه وهای مختلف زبانی و فرازبانی  و در بستر زمانی و مل انی   یوهشبرداری از  بهره
گیرد  لذا در هر دوره  عصر  جامعه و برای هر مقطع اجتماعی و سیاسی ی ک   یمشل  

ای حاکم بر  یشهاندهای ساختاری و  یژگیوکنندۀ  علسگفتما  خاحی وجود دارد که من
 (۲۷  ص۱83۲؛ وا  دایک  3  ص۱8۷9باشد.)نک: فرکالف   یمفرد و جامعه 

ی متعدد و مختل ف علم ی   ها رشتهو  ها حوزهاگرچه مبحث تحلی  گفتما  ناظر بر 
  زب ا  گفت اری و   ه ا  رش ته مسائ  مرب وط ب ه ای ن     ترین مهماست  از آنجا که یلی از 

مند ساختار  کارکرد و فرایند تولید گفتار و نوشتار و معانی وااگا  است   مطالعات نظام
ی گفتمانی از اهمیت بس یاری  ها نظامین تجلی تر ملموسترین و  یرونیبعنوا     به«متن»

 ( ۱۷۷  ص۱83۷برخوردار است.)سجودی  
د ب ه  و تحلی   م تن  روش تحلی   گفتم ا  ت الش دار       های تجزی ه  در میا  روش

و بس ترهای زم انی و مل انی تولی د م تن پرداخت ه و ب ا ش ناخت و         « باف ت »موضوع 
های  یشهاندکالم و  ی برو  زبانی مانند: آشنایی با شخصیت حاح ها داللتکارگیری  به

ه ای درو    او  وضعیت تاریخی  اجتماعی  فرهنگی و جغرافیایی مؤلف و نی ز دالل ت  
متن  در نهایت رابطو میا  متن و زمین ه و مؤل ف را   زبانی مانند معناها زبرین و زیرین 

 ( Bullock & Stallybrass, 1981, p. 175کشف کند.)
ها در نق د و فه م    از آنجا که در این مقاله حرفاا به دنبال معرفی کاربست این روش

 ور مستقیم عملی ات اج رای ای ن     نظر کرده و به حدیث هستیم  از بیا  تعاریف حرف
 (Macmillan, 2006, p. 72خواهیم داد.)روش را توضی  

 . کاربست روش تحلیل گفتمان در فهم احادیث۱ـ۴
 ۲۵ش ده اس ت. روش ف رکالف    ی گوناگونی ارائه ها روشبرای تحلی  گفتما  یک متن 

 ۲3و ش  نتال موف  ه  ۲۷روش ارنس  تو الک  الو  و م(۱99۷)۲۶روش و  دای  ک  م(۱99۵)

هرکدام رویلردی خاص دارند. اما در این  هستند که ها روشاین  ترین مهماز م( ۱93۵)
میا   دکتر حسن بشیر از اندیشمندا  معاحری است که در آثار خ ود ب ه تبی ین روش    

ای از در   یوهش  پرداخته که « پدام»یا  ۲9«روش عملیاتی تحلی  گفتما »جدیدی به نام 
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ز عینیت را های کمّی  نوعی ا ی تحلمتن  زمینه و فرامتن است و تالش دارد تا همچو  
گرا فاحله بگیرد. وی در مقدمو کت اب خ ود    های ذهن ی تحلدر متن بازنمایی کند و از 

گرایی  ی ذهنیتها اشلالروش پدام که پیشنهاد این نگارنده برای خروج از »نویسد:  یم
کارگیری متناس  ذهنیت و عینیت برای در  بیشتر معناها و ایجاد فرایند مشخص  و به

ین و ت ر  س اده ی اس ت  یل ی از   ا رس انه و مراح  مربوط به تحلی  متو  برای انجام کلی
 (۱1  ص۱  ج۱89۲بشیر  «)باشد. یمی تحلی  گفتما  ها روشترین  یاتیعمل

ش ده  دارای    آنچه تاکنو  در مورد روش تحلی  گفتم ا  نوش ته  »وی معتقد است: 
  تا اندازۀ زی ادی از  وبیش منتشر شده هایی هم که تاکنو  کم ی تحلابهام عملیاتی است. 

کنن د ک ه یل ی از دالی   آ   امل ا        یم  ی شخص ی حلای ت   ها برداشتگویی و  کلی
ی معم ول  ه ا  روشهای کامالا متفاوت از یک متن توسط افراد مختلف با هم ا    ی تحل
باشد. البته این را باید قبول کرد که ماهیت تحلی  گفتما   سیالیت و تف اوتی اس ت    یم

حلی  از افراد مختلف وجود داشته باشد. اما نوعی از روای ی و پای ایی   تواند در ت یمکه 
نوعی از  ی متلی بهها برداشتمعقول نیز باید در این زمینه تأمین شود. تدریج در تفلر  

گیرد و نهایت اا پیون د    یمترتی  عقالنی که بر اساس متن و فرامتن در  ی تحلی  انجام 
« پ دام »فرامتن در یک فرایند تحلیلی  کاری است که آمده از متن و  دست داد  معانی به

 (۱۲ ۱۱  ص8  جهما «)در تالش است انجام دهد.
عمدتاا برای تعیین تللیف و ی ا   روایات معصومین ویژه بهاز آنجا که متو  دینی  

ه ا ت ا ح دود زی ادی ح ری  و       شوند  معنای آ  یمتوضی  یک تللیف شرعی مطرح 
توانس تند منش أ عم   ق رار      ینم  ن حورت با وجود ابه ام  آشلار است؛ زیرا در غیر ای

گیرند. توجه به این نلتو مهم بیانگر آ  است که در تحلی  متو  روایی  سیالیت معنایی 
گر از متن وجود ندارد؛ زیرا  تا اندازۀ زیادی وجود نداشته و املا  قرائت مستق  تحلی 

خ اص  ب رای مخا ب انی    متن روایت  در بستر تشریع احلامی خ اص  در موض وعی   
ها و فیای فهم متن و بینامتنیت آ  را  ینهزمخاص و توسط امامی خاص تولید شده که 

دهند. به همین دلی  مؤلف معتقد است که روش عملی اتی تحلی   گفتم ا      یمتشلی  
در ای ن روش ب رای تحلی      تر اس ت.   )پدام( برای ورود به فیای فقه الحدیث مناس 

 شده است:  متو  پنج سط  تعیین
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 . کشف فضای ساختاری۱ـ۱ـ۴

در مرحلو اول ساختارهای زبانی  روابط دستوری و عوام  مؤثر بالغی متن مورد توجه 
گیرند. لذا در ابتدا شناسایی وااگا  همنشین و جانشین در متن  اهمی ت وی ژه    یمقرار 

ست  بنابراین شدت از شرایط محیطی و زمانی تأثیر پذیرفته ا دارد؛ زیرا ساخت زبانی به
توا  به زما  حدور  یمها با یلدیگر  با شناسایی ساختارهای زبانی مشتر  و مقایسو آ 

ی است ک ه بخش ی از   ا دغدغهها پی بُرد. این مطل   هما   یا شرایط حدور همسا  آ 
شناسی را بر آ  داشته تا از روش تحلی  گفتم ا  در فه م م تن     اندیشمندا  حوزۀ زبا 

 استفاده کنند.

 . کشف فضای معنایی۲ـ۱ـ۴

تنه ا در   در مرحلو دوم  توجه به معنای زبرین و زیرین مورد توجه است. ای ن معن ا ن ه   
ظاهر و با ن الفا  و جمالت نهفته است  بلله در اجزا و معنای کلی متن نی ز مس تتر   

های متن برای تحقق اهداف گفتمانی اس ت و   گیری کنندۀ جهت است. این فیا منعلس
شود. قطع اا ای ن    یمتلقی « زمینو خلق روایت»مثابو  کند که به یمزمینه را تبیین نوعی از 

 ها آ ورود نیازمند فهم دینی عالوه بر داشتن علم دینی است؛ زیرا بدو  برخورداری از 
ه ای   ی ه التوا  با معنا و مفهوم حقیقی متن آشنا شد. در این قسمت  هویت متن و  ینم

یافته از وااگا   شده و هویت حورت که معانی ساخته بدین  شود  یممعنایی آ  واکاوی 
و جمله در  ول زما  و فرایند حرکت از معنای اولیه به معنای ثانویه را شناسایی کرده 

کن د. قطع اا در  ای ن     یم  و در نهایت دورنمایی از معانی را در فیای گفتمانی ترسیم 
د در دورۀ ت اریخی ح دور م تن    فیا نیازمند همدلی بین انسا  کنونی و انس ا  موج و  

 است.

 . کشف فضای ارتباطی۳ـ۱ـ۴

در مرحلو سوم  روابط بینامتنی میا  ساختار و معنای موج ود در م تن ب ا س اختارها و     
ی ا مرحله ترین مهمگیرند. کشف این روابط شاید  یممعناهای بیرونی مورد بررسی قرار 

های درو  و  ز آنجا که بینامتنیتاست که در تحلی  گفتما  احادیث مورد توجه باشد. ا
های گوناگو  چرایی  چگونگی و چیس تی خل ق گفتم ا      ینهزمکنندۀ  متن  تبیین  بیرو 
گی ری   جه ت « فیای معن ایی »کند   یمزبا  گفتمانی را تبیین « فیای ساختاری»است  
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کن د ک ه    یم  نیز روح گفتما  را مشخص « فیای ارتبا ی»کند و  یمگفتمانی را ترسیم 
کنندۀ موقعیت ک  و شرایط حاکم در خلق آ  گفتما  است. این ارتباط عمدتاا ب ه   ینتبی

سه حورت کامالا مرتبط و متص   کامالا بدو  ارتباط و منقطع و یا دارای ارتباط نس بی  
توا  به تصحیف  تقطیع نامناس   ح دیث  امل ا      یمها  هستند که از فرایند تحلی  آ 

 ن حدیثی در همدیگر آگاهی یافت.جع  حدیث و یا اندراج چند مت

 . کشف فضای گفتمانی۴ـ۱ـ۴

عنص ر   ت رین  مه م های فعال در جامعه که  لو چهارم  شرایط تاریخی و هژمونیدر مرح
کنن دۀ رویل رد    شود. این شرایط تعیین مؤثر در خلق گفتما  احادیث هستند  مطالعه می

روای ی  بی انگر گفتم انی     گفتمانی متو  روایی است. این فیا  فراتر از گفتما  خ اص 
است که تابعی از قدرت حاکم در وجوه مختلف علم ی  فل ری  تع املی و تعارض ی     

ای برای ضرورت  رح روایات مختلف ی   ینهزمباشد. بنابراین فیای گفتمانی  بیانگر  یم
 توانند مطرح شوند.  یماست که در چنین فیایی 

ش ده   های همسوی تعیین یتروابدیهی است کشف روابط میا  یک روایت با دیگر 
تواند در فهم فیای گفتم انی بس یار تأثیرگ ذار و در تحلی   نه ایی از       یمبرای تحلی  

فرض محقق آ  اس ت ک ه م تن     اهمیت بسیار واالیی برخوردار باشد. در حقیقت پیش
روایت  یک متن مستق  به معنای دارا بود  یک گسست معنایی با سایر روایات نیست. 

اس ت  « فرایند متن ی »یا « گسترۀ متنی»ای بخشی از متو  دینی  دارای یک روایت به معن
کن د و   یم  پیدا « ظهور معنایی»های مختلف   یتموقع  شرایط و ها ملا   ها زما که در 

یابد. بدیهی است این هویت واح د   یمدر قال  الفاظی با ساختار زبانی مشخص تجلی 
ی ظ اهری و  ه ا  تف اوت رغم وج ود   لذا بهمتنی ریشه در هویت واحد دین اسالم دارد  

که    دارای فیای فراگفتمانی واحدی هستند  چنا ساختاری میا  روایات ائمو ا هار
 .«کُللُم نور  واحد »در ادعیه آمده است: 

 . کشف فضای فراگفتمانی۵ـ۱ـ۴

بایست رابطو میا  فی ای گفتم انی و گفتم ا  روای ی  در س طوح       یمدر مرحلو پنجم 
زم انی گفتم ا     و درزمانی کشف گردد. این فیا بیش از آنله ب ه س ط  ه م    زمانی هم

دیگ ر ب ا فراین د تح ول گفتم انی در        عبارت  توجه داشته باشد  به سط  درزمانی و به
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کنن دۀ ش رایط مختل ف ب رای ب روز       ی مختلف توج ه دارد. ای ن فی ا ترس یم    ها دوره
کش ف آ  ب ه فه م دیگ ر     ی مختلف اس ت ک ه   ها دورهی مختلف روایی در ها گفتما 

ک ه رواب ط    کن د. هنگ امی    یم  بسیار کم ک   ا هار ویا دیگر ائم روایات آ  امام
ش ود  و در نهای ت    یم  ی مشابه روایات دیگر بررسی ها گفتما گفتمانی یک روایت با 

گیرد  ب ا   یمهای دیگر متو  دینی مورد مطالعه قرار  فراگفتما  حاح  از آ  با فراگفتما 
ی ه ا  قرائ ت »م تن و ن ه   « گسترش معن ایی »دی در حقیقت ما با نوعی از چنین رویلر
 مواجه هستیم.« متفاوت متن

از آنجا که در این تحقیق قصد آ  نداریم تا حرفاا در خصوص روش و فراین دهای  
آ  ححبت کرده و بیشتر به دنبال کاربست آ  در حوزۀ فق ه الح دیث هس تیم  ب دین     

  ۱89۲دهیم.)ن ک: بش یر     یم  را به منابع احلی ارجاع  حداق  اکتفا کرده و خوانندگا 
 ( ۱۵1 ۱1۲  ص۱898؛ همو  ۲1 ۵  ص۱ج

 . جدول عملیاتی تحلیل گفتمان احادیث۲ـ۴
در این قسمت با توجه به محدودیت حجم مقاله  حرفاا جدول عملیاتی تحلی  گفتما  

  لینىکش ده اس ت)   درج یک حدیث با موض وع اخ تالف قرائ ات از ام ام ح ادق     
ش ده در آ  و نی ز توض یحات     های استخراج ( که توجه به گزاره۶88  ص۲ق  ج۱۴1۷

 ادامه جدول  راهگشای فهم حدیث خواهد بود.
 ِحلیل گفتمان احاداث به روش پدام

 فضای ارِباطی فضای مع اای فضای ساختاری متن حداث
ــای  فضـــ

 گفتماْی

فضــــــــای 
 فراگفتماْی

قَرَأَ رقجُ   عقلَى أَبِی عقبْ دِ  
وق أَنَ  ا أَسْ  تَمِعُ   اهلل

حُرُوفاا مِنَ الْقُرْآ ِ لَ یْسق  
 عقلَى مقا یققْرَأُهقا النَّاسُ

ت    الش راوی جه    ت  
برقراری پیوند میا  وااگا  

 قرائت و حرف

وج         ود 
ی ه   ا قرائ   ت

مختل     ف در 
عص          ر 

 حادقین

تأکید راوی بر نقش 
جهت ح   امام

مش   ل  اخ   تالف 
 قرائات

نق        ش 
در  ام  ام

ح    مس  ائ  
 مستحدثه

رورت وج ود  ض
پ س از   امام

 پیامبر

: اهللفَقَالَ أَبُ و عقبْ دِ   
فَّ عق نْ هق ذِهِ الْقِ رَا قةِ    ک

 مقا یققْرَأُ النَّاسُکإقْرَأْ 

بر احطالح  تأکید امام
 «قرائ الناس»

ممنوعی      ت 
 قرائات مختلف

تولی    د قرائ    ات 
مختل   ف در اث   ر  
جداش  د  از قرائ     

 الناس

وجود تقاب    
و اختالف در 
 هفیای جامع

اعتبار و حجیّ ت  
 سیره مسلمین
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 حقتَّى یققُ ومق الْقَ ائِمُ  
قَ رَأَ   فَإِذَا قَامق الْقَ ائِمُ 

عق  زَّ وق جق   َّ  اهللتَ  ابق ک
 عقلَى حقد هِ

جه  ت  ت  الش ام  ام
داد  مخا      از  س   وق

 خوانش لفظی به فهم قرآ 

حقیق  ی ب  ود  
قرائ         ت 

 قائم

تولی    د قرائ    ات 
مختل   ف در اث   ر  
جداش  د  از قرائ     

 ائمالق 

 امام قائم
کنن دۀ   احالح
 ها بدعت

ضرورت وج ود  
ب  رای  ق  ائم

اح  الح دی  ن و 
 ها بدعترفع 

وق أَخْ   رَجق الْمُصْ   حقفق 
 تَبقهُ عقلِیٌّکالَّذِی 

جه  ت  ت  الش ام  ام
داد  مخا     ب  ه   توج  ه

وج   ود مص   حف ام   ام 
 علی

مبتن   ی ب   ود  
قرائ         ت 

ب  ر  ق  ائم
مص  حف ام  ام 

 علی

تولی    د قرائ    ات 
مختل   ف در اث   ر  

ش        د  از جدا
مص    حف ام    ام 

 علی

 امام قائم
احیا کنن    دۀ 
می       را  

 ائمه

ضرورت وج ود  
جه ت   قائم

 احیای دین

 وق قَالَ أَخْرَجقهُ عقلِیٌّ
إِلَى النَّاسِ حِینَ فَرَغَ مِنْهُ 

تَبقهُ فَقَ الَ لَهُ مْ هق ذَا    کوق 
مقا کعقزَّ وق جق َّ  اهللتَابُ ک

 عقلَى مُحقمَّدا اهللأَنْزَلَهُ 
جقمقعْتُ   هُ مِ   نَ  وق قَ   دْ
 اللَّوْحقیْنِ

جه  ت  ت  الش ام  ام
توج  ه داد  مخا     ب  ه  

 پیشینه مصحف

اق   دام ام   ام  
 عل      ی

جهت حف ظ و  
حیانت قرآ  از 
 وقوع اختالف

گی ری   ریشه ش ل  
اختالف قرائ ات در  

 عصر خلفا

  ام    ام
ح     افظ و 
 نگهبا  قرآ 

  ح افظ  امام
 دین اسالم

فَقَ   الُوا هُ   وق ذَا عِنْ   دقنَا 
جق  امِع  فِی  هِ  مُصْ  حقف  

الْقُرْآ ُ لَا حقاجق َ لَنَ ا فِی هِ   
مقا تَرَوْنَ هُ   اهللفَقَالَ أَمقا وق 

مْ هقذَا أَبقداا إِنَّمقا لبقعْدق یقوْمِ
مْ کا َ عقلَ  یَّ أَ ْ أُخْبِ  رَک  

  حِینَ جقمقعْتُهُ لِتَقْرَ ُوه

جه  ت  ت  الش ام  ام
توج  ه داد  مخا     ب  ه  

 ی تاریخیها عبرت

ناراحتی ش دید  
از  ام    ام 

جهالت جامع و  
 اسالمی

گی ری   ش ل   ریشو
اختالف قرائ ات در  

 جه  مردم

جه  جامع و  
اس      المی 
نس   بت ب   ه 
نق      ش و 
جایگ      اه 

 امام

ن   اس  مُع   ین  
در  ام     ام
 حفظ دین

 
ه ای مط رح در خص وص روای ت ف وق  ن وع قرائ ت         ت رین پرس ش   یلی از مهم

 است که چند احتمال وجود دارد: گرفته در محیر امام حادق حورت

دلی   ن اتوانی ی ا     قرائت آیات به لهجه غیرمتداول؛ بدین معنا که آیات را حرفاا به .۱
 تعص  خاص بر لهجه بومی خود داشتن  با لهجه دیگرى خوانده باشد.

خوانده باش د  « حوف»  «عهن»جای  لماتی از قرآ  به مترادف آ ؛ مثالا بهک. تبدی  ۲
 گفته باشد.« فامیوا»  «فاسعوا»جای  یا به
حس  تاریخ نزول یا پراکن ده   تغییر در ترتی  و نظم آیات قرآ ؛ مثالا آیات را به. 8

 خوانده باشد. 
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. افزود  بعیى تأویالت به آیات؛ بدین معنا که برخ ی از نل ات تفس یری را ب ه     ۴
 هنگام قرائت آیه بیا  کند.

سؤال دیگر این است که چه ارتبا ی میا  بخش اول و دوم حدیث برق رار اس ت؟   
از آ  نه ی   بخش اول حدیث سخن از قرائت نادرستی اس ت ک ه ام ام ح ادق     در

آوری ش ده   جمع اند و در بخش دوم  سخن از قرآنی است که توسط امام علی کرده
بوده و در نهایت توسط ایشا  به جامعو اسالمی عرضه  و در اختیار حیرت مهدی

 شود. می
وص به اظهار نظ ر پرداخت ه و ب ا    برخی از عالما  و اندیشمندا  قرآنی در این خص

توجه به قسمت دوم حدیث و ادامه آنله به موضوع حبر در بیا  حقایق تا زما  ظه ور  
را پرداختن به مس ئله تأوی   و    اشاره دارد  منظور از نهی حیرت حیرت قائم

اند. برای نمونه شیخ انصاری بر این باور است ک ه   بیا  حقایق با نی قرآ  کریم دانسته
ایت مزبور از قرائت نلات تفسیری و تأویلی و بیا  سب  نزول برخی آی ات ق رآ    رو

 نگاشته شده و یا توسط ائمه ا ه ار  کند که عمدتاا در مصحف امام علی نهی می
 (8۶1  ص۱  ج۱۴۱۵شده است.)انصاری   به خواص یارا  خود آموزش داده

قیق ی و کام   نب وده و    اند که قرآ  موجود  ق رآ  ح  برخی نیز چنین برداشت کرده
اس ت و نبای د ب ر مبن ای ق رآ  ن اقص و        قرآ  واقعی تنه ا در اختی ار ام ام زم ا      

    کرد. شدۀ کنونی  قیاوت کرده و حلم دینی حادر  تحریف
ش ده     گفته از مفهوم گفتما  و آنچه در جدول ف وق درج  اما بر مبنای تعاریف پیش

 ر قرآ   چگونگی نزول ق رآ  و نظ ر اه     باید گفت که آنچه مسئلو قرائت قرآ   تفسی
در خصوص این مسائ  را به یلدیگر پیونده داده و دو فی ای مثب ت و منف ی     بیت 

  است؛ بدین معنا ک ه ی ک  « تحریف قرآ »در مقاب  همدیگر ایجاد کرده  وجود گفتما  
و جریا  تالش دارد با استفاده از ابزارهای قدرتی ک ه در اختی ار دارد همچ و  تولی د     

های مختلف در خصوص چگونگی و کیفی ت   یشهاندی مختلف   رح ها قرائتترویج 
و نیز دسّ و جع  در روایات منسوب به پیامبر « سبع  أحرف»نزول قرآ  همانند نظریو 

را ب ه جامع ه   « پ ذیری ق رآ    تحری ف »  ایدۀ احلی خود یعنی و ائمو ا هار اکرم
اس تفاده از ابزاره ای ق درت خ ود مانن د       کند با عرضه کند. اما جریا  دیگر تالش می
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و تخری   جن اح مقاب    ای دۀ      استفاده از ادلو عقلی و برهانی  ارجاع به سنت نبوی
 را به جامعه عرضه کند. « ناپذیری قرآ  تحریف»احلی خود یعنی 

و بقای آ  اس ت؛ ب دین   « قدرت»کند  دعوای  یمدر حقیقت آنچه گفتما  را ایجاد 
گروهی تالش دارد با اس تفاده از ابزاره ای ق درتی ک ه در اختی ار       معنا که هر حزب و

های خود را تبلیغ کند. بدیهی است اگر فرد یا  یشهاندداشته  بقای خود را حفظ کرده و 
گروهی نتوانند بقای خود را حفظ کرده و امنیت خود را تأمین نمایند  از ححنو جامع ه  

اول ی   پیروا  یک م ذه  ب ه  ری ق     حذف خواهند شد. بر این اساس بدیهی است که
سمت خود کشانده و از ابزارهای ق درت   بایست تالش کنند تا هژمونی جامعه را به یم

های خ ود را ت رویج    یشهاندو فیای جامعه به نفع مذه  و آیین خود استفاده کرده و 
 کنند. 

 آمده در آ  فیا نیز از این قاعدۀ و موضوع اختالف قرائات پیش عصر حادقین
توا  تالش دو جبه و مثب ت و منف ی را ب رای ت رویج       یموضوح  کلی مستثنا نبوده و به

ها و افلار خود با رویلرد ایجاد گفتمانی غال  در جامعه مش اهده ک رد. جبه ه     یشهاند
را در جامع ه الق ا نم وده و ب دین     « پذیری قرآ  تحریف»مخالف تالش دارد تا گفتما  

در مقاب  جبهو مواف ق ت الش دارد ت ا ای ن مس ئله را       وسیله بقای خود را تیمین کند. 
را در جامعه القا و تثبیت نموده « ناپذیری قرآ  تحریف»نفی کرده و گفتما   کلی  ور به

با موض وع کل ی    و جبهو مخالف را تخری  کند. مطالعو اجمالی روایات ائمو ا هار
هد ک ه ت الش عم دۀ    د یموضوح این مطل  را نشا   فیای   ماهیت و چیستی قرآ  به

ایشا  برای حفظ و بقای مذه  تشیع در جامعه و در  ول تاریخ  بیشتر ناظر به مسئلو 
مثابو ی ک فرهن   ی ا     تا این موضوع را به اند داشتهناپذیری قرآ  بوده و تالش  تحریف

هنجار در جامعو اسالمی نهادینه ک رده و کی ا  م ذه  تش یع را ب ر اس اس آ  حف ظ        
   فص  چهارم(۱89۴ور  کنند.)نک: جانیپ

 یریگ جهینت. ۵
ای  رش ته  ه ای تحقی ق می ا     در این مقاله تالش شده تا اوالا ضرورت اس تفاده از روش 

حورت ترکیبی و توأم با همدیگر جهت فه م و نق د احادی ث تبی ین ش ود و ب دین        به
 ه ای  ای نو به روی این رشته مهم گشوده گردد. ثانیاا از آنج ا ک ه روش   واسطه  دریچه
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ه ا و   هرک دام از تلنی ک  « تحلی  گفتم ا  »و « تحلی  محتوا»  «تحلی  متن»شدۀ  معرفی
س ازی ای ن    س ازی و ب ومی   رویلردهای مختلف برخوردارند  تالش شده تا به متناس 

ه ای   ه ا هم راه ب ا مث ال     ها در حوزۀ فقه الحدیث پرداخته و کاربست اجرای آ  روش
 مختلف حدیثی ترسیم گردد.

ش  ود عناح ر و اج  زای اح  لی   ت  الش م ی « تحلی   م  تن »ز روش ب ا اس  تفاده ا  .۱
 ور دقی ق فهمی ده و تبی ین ش وند.      و وااگا  احلی به شده ییشناسادهندۀ متن  تشلی 
 شناسی وااگا  و معناشناسی احطالحات در متن  دو گام مهم این روش هستند. ریشه

اط تمرک ز و  شود میامین احلی  نق تالش می« تحلی  محتوا»با استفاده از روش  .۲
های احلی متن به دس ت   ها  مقوله بندی آ  شده و با دسته های متن شناسایی گیری جهت

گان ه   فراین دهای نُ ه   آورده شود تا در نهایت بتوا  ساختار حاکم بر متن را تبیین نم ود. 
اجرای این روش متناس  با فهم نصوص دین ی در م تن اح لی مقال ه هم راه ب ا ذک ر        

 شری  شده است. های حدیثی  ت نمونه
شود رابطو میا  متن با دیگر مت و    تالش می« تحلی  گفتما »با استفاده از روش  .8

ه  ای رقی    و م  وازی و ش  رایط    مش  ابه و همخ  وا  و همچن  ین دیگ  ر جری  ا    
ه ای   ش ده ت ا از ای ن  ری ق بت وانیم ب ه س ؤال        اجتماعی تولید متن  شناسایی  تاریخی
یت به فهم عمیق متن دس ت پی دا کن یم. کش ف     گانه فهم متن پاسخ داده و در نها شش

ه ای مه م روش    فیای ساختاری  معن ایی  ارتب ا ی  گفتم انی و فراگفتم انی از گ ام     
 پیشنهادی مؤلف در این مقاله است.

 

 ها نوشت پی
1. Text 

2. Analysis 

3. Textual Analysis  

4. Content Analysis 

5. Discourse Analysis  

6. Etymology 

7. semantic 

8. Quantitative Perspective 

9. Inverse Questionnaire 

10. Attention 

11. Direction 

12. Theme 
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13. Labeling 

14. Coding 

15. Package Coding 

16. Deductive 

17. Open Coding 

18. Inductive 

19. Attention 

20. transcripts 

21. Reviewing themes 

22. Taxonomy 

23. Classification 

24. Categories 

25. Norman Fairclough 

26. an Dijk 

27. Ernesto Laclau 

28. Chantal Mouffe 

29. Practicle Discourse Analysis Method 
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