
 

  

  

  
  

  

   مام علیامضامین مرتبط با والیت  شبکۀ

  االثرل مضمون احادیث کتاب کفایة بر تحلی مبتنی

 
  *محمد عترت دوست

  **سید مصطفی قهاري

  

  چکیده      

فی الـنص علـی االئمـإل     کفایإل االثرکتاب در طول تاریخ اسالم،  شده واقعکتب حدیثی مغفول  جمله از

 از جملهده است. خزاز رازي که نوشته ششیعه  ۀبا عصر تألیف کتب اربع زمان همکه  است ثنی عشراال

در این کتاب  بیت  اهلاثبات امامت و وصایت  منظور بهقرن چهارم هجري است،  ۀمحدثان برجست

، مخالفـان  اش هیاولمخاطبان  گویا دهد میاحادیث به ترتیبی خاص نموده که نشان  آوري جمعاقدام به 

برخی عالمان در طول تاریخ، احادیث این کتاب را تضـعیف   از آنجا کهاند.  اثناعشري بوده مذهب شیعۀ

 اعتبارسـنجی  منظـور  بـه است تالش شده  پژوهشی در این مقالۀ اند، توجه جدي نداشته آن به کرده و

هاي کلیدي  به استخراج مضامین و مقوله» تحلیل مضمون«روش  با استفاده از ،احادیث محتوایی متنی و

مضامین احادیث کتاب، مؤیدات تمـامی مضـامین    کتاب پرداخته و ضمن استخراج شبکۀ احادیث این

از  شـده  اسـتخراج مضامین  شبکۀ شود. مطرح از منابع معتبر مثل قرآن کریم و دیگر کتب حدیثی بیان

، تقواي الهـی، تسـلیم حـق    وري والیت با توحید، نبوت پیامبرمح تحلیل مضمونی احادیث بیانگر رابطۀ

مضامین نیز وصایت،  از شبکۀ شده يبند طبقه يها مقوله ترین مهمبودن، ایمان و حقیقت عبادت است. 

تأیید محتـواي ایـن    از آنجا کهاست.  بعد از پیامبر اکرم والیت، امامت و وارث بودن امام علی

 انجام این ضرورتدارد،  اسالمی در جامعۀ آنکتاب نقش مهمی در اعتبارسنجی متنی و معرفی مجدد 

 .شود میبودن آن مشخص  و کاربرديپژوهش 

  .کفایإل االثر تحلیل مضمون، ،والیت، وصایت، امام علی ها: هکلیدواژ
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  مقدمه و طرح مسئله. 1

مسیر  سوي بهوظایف پیامبران الهی، معرفی و شناخت و دعوت اقوام خود،  ترین مهماز 

 رسـولٍ  منْ أَرسلْنا ما و«قرآن کریم فرموده است:  درکه خداوند  چنان حق و صواب بوده،

 ابـراهیم: (».میالْحک زُیالْعز هو و شاءی منْ يهدی و شاءی منْ اللَّه ضلُّیفَ لَهم نَیبیل قَومه بِلسانِ إِإلَّ

 ۀپیامبران صورت گرفته و هر پیـامبري، خبـر و وعـد    این امر از جانب همۀ شک بی )4

ت بـا  ئلۀ نبـو مس که از آنجا جانشین یا پیامبر بعد از خود را به قوم خود رسانیده است. 

 ، بـر ایشـان از جانـب خداونـد    اسـت  یافته پایان حضرت محمد ا�نبیا خاتمپیامبري 

اب�غ شد که ایشان نیز همانند انبیاي پیشین، اوصیا و جانشینان خود را براي قـوم   متعال

ــردم را   ــرده و م ــی ک ــهخــود معرف ــا  آن ســوي ب ــد.ه ــت و وصــایت  دعــوت کن و�ی

و  شـده  معرفـی  هـا  انسـان که بـراي هـدایت   از جانب خدا راهی است  امیرالمؤمنین

امامان بعـد از   و امیرالمؤمنین پیروي ازرا به  ها انساناین بوده که  پیامبر اس�م وظیفۀ

شـناخت اسـ�م و فهـم قـرآن و سـنت پیـامبر را       ی دعوت کند تا همگان راه حقیقـ او 

  پیروي و تبعیت کنند و به معرفت حقیقی نسبت به خداوند برسند.ها  آن بشناسند و از

 تَعـالَى  و تَبـارك   اللَّـه  إِنَّ« :فرماینـد  مـی  نورانی در حدیثی در این زمینه، امام صادق

ضَحإلِ أَومى بِأَئدنْ الْهینَبِ بیت  اهل منْ هع یدهن و لَجأَب نْ بِهِمبِ علِیس اجِهنْهم و فَتَح  ـملَه 

 حلَـاوةِ  طَعـم  وجـد  إِمامـه  حـقِّ  واجِب محمد أُمإلِ منْ عرَف فَمنْ علْمه عِینَابِی باطنِ عنْ

 أَهلِ علَى حجإلً جعلَه و لخَلْقه علَماً الْإِمام نَصب اللَّه إِنَّ إِسلَامه طُلَاوةِ فَضْلَ علم و مانهیإِ

هتطَاع هسأَلْب اللَّه قَارِ تَاجالْو و نْ غَشَّاهارِ نُورِ مبی الْجدبٍ مبنَ بِسم اءمی لَا الس ـعنْقَط  نْـهع 

هادوم ا نَالُی لَا وم نْدع إلِ إِلَّا اللَّهبِجِه ابِهبأَس لُی لَا وقْب الَ اللَّهمالْأَع ادبلْعإِلَّا ل  ـهرِفَتعبِم  ـوفَه 

مالا عی بِملَ رِدیعنْ هم لَاتشْکم حیالْو و معیمنَنِ اتالس و اتشْتَبِهتَن... محکیمی،(». الف 

  )306ص ،2ج ش،1380

 و کرد روشن را خود نید امبریپ خاندان از راهنما امامان ۀوسیل به وجلعز خداى

 بـه  دنیرسـ  راه شـان یا دسـت  بـه  و سـاخت  آشـکار  شانیا ۀوسیل به را خود راست راه

 را خـود  امـام  حـق  محمـد  امت از هرکس پس گشود؛ را خود دانش هاى سرچشمه

 و لطـف  برتـرى  از و دیچش خواهد را مانیا نیریش ۀمز بشناسد، است واجب که چنان
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 بـراى  پرچمى و نشانه همچون را امام متعال خداى رایز ؛شد خواهد آگاه اس�م ىیبایز

 بر وقار افسر ،داده قرار جهان خواران روزي براى تىحج را او برافراشته، خود دگانیآفر

 و دارد ارتبـاط  آسـمان  بـا  امام. است دهیپوشان را او الهى جبروت نور به و نهاده او سر

 خداسـت  نـزد  آنچـه  بـه  امـام  واسطۀ به جز و شود؛ نمى دهیبر وى از آسمانى وضاتیف

 امام که است نیا رد؛یپذ نمى امام معرفت با جز را بندگان اعمال خدا و ست،ین دسترس

  .نیآفر شبهه هاى فتنه و دهیچیپ هاي سنت و نامعلوم مسائل از است آگاه

و چگـونگی بیـان آن از    و�یت و وصایت امـام علـی   مسئلۀتوجه به اهمیت  با

 ویـژه  به بیت  اهل رۀبادر آن حضرتاحادیث دارد که  ضرورت طرف پیامبر اکرم

 ،محـور  و مـتن  اي رشـته  میـان مختلف تحقیـق   هاي روششود و با بازبینی  امام علی

 هـاي  روشضـرورت اسـتفاده از    شـک  بید. قرار گیر بررسی موردن احادیث ای ،مجدد

تحقیـق   هـاي  یافتهاز نتایج و  توان میاست که  و جدید بدین علت اي رشته میانتحقیق 

 اي گونـه  بـه را  بیـت   اهـل مقـام  جایگـاه و  مستند و مستدل دفاع نموده و  اي گونه به

  د.صحیح و خوب به جامعۀ علمی کشور معرفی کر

  و مؤلف آنمعرفی کتاب . 2

کفایإل ا�ثـر فـی الـنص علـی     موردي، احادیث کتاب  مطالعۀ صورت بهدر این پژوهش 

تخصصـی   صـورت  بـه یکی از منابع حدیثی متقدم شـیعه کـه    عنوان به ا�ئمإل اثنی عشر

ده، مـورد  کـر  آوري جمـع را  بیـت   اهـل و�یت و وصـایت   احادیث مرتبط با مسئلۀ

الـرازي کـه    علی الخزاز بن محمد بن علی بوالقاسماتحقیق و بررسی قرار گرفته است. 

دوم قرن چهارم است که  ۀدر نیمزیسته  ۀشیع المانبه خزاز قمی نیز مشهور است، از ع

 بـا ایشـان بـوده اسـت.     عصر هماز شیخ صدوق و ابومفضل شیبانی نقل روایت کرده و 

منطقـه نیـز از   کند که در همـان   ، ایشان را اهل ري معرفی میالفهرستشیخ طوسی در 

 و بالفقـه  أنـس  له و الک�م یف کتب له لیجل متکلّم يالراز الخزاز یعل: «دنیا رفته است

  )290ص ،ق1420 طوسی،(».مات بها و يبالرّ مایمق کان

توان دریافت که ایشان  ، میاست شده ذکر کفایإل ا�ثراز اسانید روایاتی که در کتاب 
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خـزاز   .آمدنـد  فقها و بزرگان شیعه بـه شـمار مـی    ازها  آن رد افرادي بوده که بیشترشاگ

شخصـی ثقـه و    عنـوان  بـه رازي یکی از افرادي است که علماي رجال به توافـق، از او  

 عنـوان  بـه از او  فهرستو  رجالشیخ طوسی در نمونه  براي اند. مورد اعتماد تعبیر کرده

کنى أبـا الحسـن،   ی،  ل الريیالخزاز، نز  علی أحمد بن علی« متکلم جلیل نام برده است:

ل له کتب فی یعلی الخزاز الرازي متکلّم جل«و ) 430ص ش،1373 ،همو(» لیمتکلم جل

نجاشی ) 290ص ،ق1420 ،همو(».و بها مات  ما بالرّيیالک�م و له أنس بالفقه و کان مق

 یعلـ  بـن  محمـد  بـن  یعل«شهور و مورد توجه معرفی کرده است: او را ثقه و فقیهی م

 نیالـد  أصول یف ضاحیا� کتاب له وجها هایفق کان أبوالقاسم و أصحابنا، من الخزاز ثقإل

  )268ص ،ش1365 نجاشی،(».تیالب أهل مذهب على

 خـود  آثـار در  ،شیعه در طول تاریخبسیاري از علماي ذکر است که  شایانهمچنین 

 مناقـب الدر کتـاب   کـه  شهرآشـوب ابن  مانند ؛اند نقل روایت کرده کفایإل ا�ثراز کتاب 

 ،کـرده اسـتناد   کفایإل ا�ثر، به کتاب بعد از نقل روایاتی در مورد امامان معصوم ،خود

و ذلک أنـه   يل الرینز یالنصوص عن الخزاز القم یإل فیفکفاك کتاب الکفا«نویسد:  می

ـ    یـ ن خبرا من طـرق کث یروى مائإل و خمسا و خمس  ». ...یرة مـن جهـإل أصـحاب النب

کفایـإل فـی   کنـد تـو را کتـاب     پس کفایت می )293، ص1ق، ج1379، شهرآشوب (ابن

در شـأن   روایت از طرق بسـیار از اصـحاب پیـامبر    155از خزاز قمی که  النصوص

  نقل کرده است. امامان معصوم

 درطاووس  ابن و) 42ق، ص1385 ی،طبرس(مشکات ا�نوار طبرسی در کتاب ع�مه

بـه  ) 135ص، ق1409طـاووس،   (ابنفرحإل الغري فی تعیین قبر امیرالمؤمنین علیکتاب 

را  کفایـإل ا�ثـر   کتاب تمام روایات نیز ع�مه مجلسیاند.  احادیث این کتاب استناد کرده

؛ 303 و 278ص، 3، جق1403 ی،(مجلسـ نقل کردهخود  ا�نوار بحاردر ابواب مختلف 

 ؤلفی لم فیشر کتاب إلیالکفا کتاب و« :نوشته است رابطه با آندر و  و...) 54، ص4ج

 أدل فـه یتأل و رهایغ و الع�مإل إجازة یف مذکوران مؤلفه و الکتاب هذا و مامإلا� یف مثله

 أصـحابنا  مـن  ثقـإل  کان قال الخ�صإل یف الع�مإل وثقه و انتهید و ثقته و فضله على لیدل
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 و يالـراز  الخـزاز  یعلـ  بن محمد بن یعل المعالم یف شهرآشوب ابن قال و وجها هایفق

 ی،(مجلس »النصوص یف إلیالکفا کتبه من الفقه یف و الک�م یف کتب له و یالقم له قالی

همچنـین  و  ک�م ع�مـه مجلسـی بـدین شـرح اسـت:      . ترجمۀ)29، ص1، جق1403

کتاب شریفی که مانند آن در موضوع امامت تألیف  نام برد؛ ثرا�کفایإل کتاب  ازتوان  می

انـد و   شده ذکرع�مه حلی و غیر آن  نام این کتاب و مؤلف آن، در اجازۀنشده است و 

 الخ�صـه او و ع�مـه نیـز در    داريدینـ کند بر فضل و وثاقـت و   این تألیف د�لت می

نیـز در   شهرآشوب ابن گوید که او از ثقات اصحاب ما و از فقیهان سرشناس است و می

علی بن محمد بن علی الخزاز الرازي که به او الخزاز القمـی  که  نویسد می معالم العلماء

هـاي   کتـاب  از جملهکه  استهایی در ک�م و در فقه  و براي او کتاب شود مینیز گفته 

  است. کفایإل فی النصوصاو، 

راوي بـا موضـوع    28حدیث از  125که تعداد  دهد مین کتاب نشان ای اولیۀ  ۀمطالع

 آوري جمـع در این کتاب  به نقل از پیامبر اکرم بیت  اهلصایت واثبات و�یت و 

است که ابتدا احادیث منقـول   اي گونه بهاحادیث این کتاب  چیدمانیشده است. ترتیب 

آمده است تا تلویحـاً بـه ایـن نکتـه      بیت  اهلاز صحابه درج شده و سپس احادیث 

اصـحاب  بـوده و   اي گسـترده  داراي سند و اعتبار بیت  اهلو�یت  ۀاشاره شود که مسئل

 ،)روایت 10(ابوسعید خدري ،)روایت 5(مسعود ابن )،روایت 5(عباس ابن مانند مختلفی

عمـر بـن    ،)روایـت  7(هابـوهریر  ،)روایـت  9(انس بن مالک )،روایت 4(جابر بن سمرة

 4(زید بن ارقم ،)روایت 5(زید بن ثابت ،)روایت 1(عثمان بن عفان ،)روایت 2(خطاب

  اند. نقل کرده در این زمینه احادیث متعددي را مستقیماً از پیامبر اکرم ) و...روایت

 اصـحاب است که در بعضی از ابواب کتاب، یـک روایـت بـا چنـد سـند از       گفتنی

در ادامـه بـه    نقل شده که در شمارش این موارد، به یک سند اکتفا شده اسـت.  مختلف

  است. شده  پرداختهتحلیل مضمون احادیث این کتاب 

  معرفی روش تحلیل مضمون. 3

استفاده  با .است یفیقات کیمناسب در تحق یلیاز فنون تحل یکی ،روش تحلیل مضمون
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 را شناسایی نمـوده و  یفیک هاي دادهموجود در  اط�عات خوبی بهتوان  یم این روش از

نکـات   تـرین  مهـم ي متعـدد،  الگوها با ترسیم نهایت درد و کر تحلیل و  تجزیهرا ها  آن

ن و یل قالـب مضـام  یتحل کمی تصویرسازي کرد. صورت بهکیفی را  هاي دادهمطرح در 

ل یـ تحل روش در هستند که معمو�ً هایی تکنیکفنون و  از جملهن یمضام ۀل شبکیتحل

 یمراتبـ  سلسله صورت بهن را یاز مضام ین، فهرستیروند. قالب مضام یمضمون به کار م

ه تارنما نشان یشب هایی نگارهن را در یان مضامیز ارتباط مین نیمضام ۀ. شبکدهد مینشان 

  .دهد می

 هاین روش براي کم کـردن حجـم انبـو    ۀدیگر این روش، کارکرد ویژ خصوصیاتاز 

 حـال   عـین  در .در یک یا چند مضمون اصلی و کلیدي استها  آن بندي طبقهاط�عات و 

ی براي رسیدن به مضـمون اصـلی   این روش، داشتن الگوی کارکرد ترین مهم باید گفت که

  )151، صش1390ران، دیگو  يجعفر ي(عابد.لب ک�م است عبارت رایج، یا بهمتن 

تجزیه  .1 ند از:ا ک�ن برخوردار است که عبارت ۀروش تحلیل مضمون از سه مرحل

ترکیب و ادغام متن که با توجه به این سـه   .3 ؛تشریح و تفسیر متن .2 ؛و توصیف متن

مرحله، اقـداماتی همچـون آشـنا شـدن بـا مـتن، ایجـاد کـدهاي اولیـه و کدگـذاري،           

و تـدوین   شبکۀ مضامین، تحلیل شبکۀ مضامینجو و شناخت مضامین، ترسیم و جست

آغاز روش تحلیل مضمون، زمانی است کـه پژوهشـگر،    ۀنقط گیرد. گزارش صورت می

موجـود در   هـاي  ایـده از  اي اولیـه آشنا شده و فهرست ها  آن مطالعه کرده و با را ها داده

، ش1398ران، دیگدوست و  (عترت.را تهیه کرده باشدها  آن توجهو نکات مورد  ها داده

روش تحلیل مضـمون، روشـی بـراي شـناخت،     که  شده  گفتهبه همین دلیل ) 165ص

، فراینـدي بـراي   آنکیفی اسـت کـه بـا     هاي دادهتحلیل و گزارش الگوهاي موجود در 

ی غنـی و  های دادهپراکنده و متنوع را به  هاي دادهآید و  متنی به وجود می هاي دادهتحلیل 

    )Braun & Clarke, 2006, p. 80(.کند تفصیلی تبدیل می

به بهتر دیده شـدن مـتن، برداشـت و درك مناسـب از اط�عـات ظـاهراً        این روش

شخص یا سازمان یـا گـروه و تبـدیل     مند نظام اط�عات کیفی، مشاهدۀرتبط، تحلیل نام
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  )53، ص1394، دیگران(درخشه و .کند کمی کمک می هاي دادههاي کیفی به  داده

  احادیث ۀپایسنجش فراوانی مضامین . 4

که این مرحله  شود میدر روش تحلیل مضمون، ابتدا به تجزیه و توصیف متن پرداخته 

جـو و  و شامل سه بخش آشنا شدن با متن، ایجاد کدهاي اولیـه و کدگـذاري و جسـت   

همچنین پس از انجام این سه مرحله، به تطبیـق دادن کـدها بـا     .استشناخت مضامین 

سـنجش فراوانـی    بـه  ،شـده  کدگذاري هاي بخشخراج مضامین از قالب مضامین و است

توجه به حجـم کـم مقالـه و اختصـار، بخشـی از       با در اینجا .شود میمضامین پرداخته 

آورده  مذکور ا روشبو آشنایی  کار نمونه جهتاحادیث  استخراج مضامین پایۀ جدول

  :شود می

  مضامین پایه کدگذاري
 گیري جهت

  حدیث

راوي 

ف  اصلی
دی

ر
  

  از میان مخلوقات توسط خداوند امیرالمؤمنینانتخاب پیامبر و   1

معرفی 

جانشینان 

  اهللا رسول

  1  عباس ابن

  به امامت توسط خداوند امیرالمؤمنیننصب   2

  امیرالمؤمنینسفارش الهی به پیامبر نسبت به   3

  نسبت به پیامبر امیرالمؤمنینبرادر، وصی، خلیفه و وزیر بودن   4

  امیرالمؤمنینوحدت وجود نوري و معنوي پیامبر با   5

  امیرالمؤمنینخصوصیات خاص   6

  از طرف خدا امیرالمؤمنینحجت بودن پیامبر و   7

  تداوم نسل امامت از امام حسین  8

  و اقدامات ایشان پس از ظهور خصوصیات امام زمان  9

  پیامبران ۀوصی داشتن هم  10

معرفی 

جانشینان 

  اهللا رسول

  2  عباس ابن

  بیت  اهلذکر دقیق نام   11

  بودن امامان با پیامبر رتبه هم  12

  در کتب ادیان قبل اس�م بیت  اهلذکر نام پیامبر و   13

  و اسباط لیاسرائ یبنبه تعداد نقباي  بیت  اهلتعداد   14

  در امت پیامبر اسرائیل بنیتکرار شدن اتفاقات   15
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  امام زمان هاي ویژگیبرخی   16

  بیت  اهلدعاي پیامبر در حق دوستان و دشمنان   17

  بیت  اهلدعاي پیامبر بر دوستداران و نفرین بر دشمنان   18

معرفی 

جانشینان 

  اهللا رسول

  3  عباس ابن

  عاشورا دادن پیامبر از حادثۀ خبر  19

  خصوصیت قات�ن امام حسین  20

  و اثرات زیارت حضرت فضیلت زائر امام حسین  21

  اسرائیل بنی يتعداد امامان به تعداد حواریون، اسباط و نقبا  22

  ها و ذکر خصوصیات آن بیت  اهلذکر نام دقیق   23

  اهمیت معرفت نسبت به امام معصوم  24

  نتایج انکار امامان معصوم  25

  امیرالمؤمنینپیوستگی همراهی و شناخت حق با   26

  با نبوت پیامبر بیت  اهلهمسو بودن و�یت   27

  توسط دشمنان بیت  اهلخاموش نشدن نور   28

  عصمت و مطهر بودن پیامبر و امامان  29

معرفی 

جانشینان 

  اهللا رسول

  4  عباس ابن

  امیرالمؤمنینحق با  ۀهمراهی پیوست  30

معرفی 

جانشینان 

  اهللا رسول

  5  عباس ابن

  امیرالمؤمنین خصوصیات ویژۀ  31

  تداوم امامت از نسل امام حسین  32

  امام زمان نهمین تن از امامان از صلب امام حسین  33

  بیت  اهلنمودن  واسطه باتوسل به خداوند   34

  ي انبیاویژگی اوصیا  35

معرفی 

جانشینان 

  اهللا رسول

انس بن 

  مالک
5  

  وصی و برادر عنوان به امیرالمؤمنینخطاب پیامبر به   36

  امام علی بعد از پیامبر هاي جنگاشاره به   37

  اشاره به تعداد امامان  38

  عترت پیامبر و گوشت و خون اویند بیت  اهل  39

از ایشـان در   پیـامبر  یتی است که صـحابۀ جدول فوق، تحلیل و بررسی چند روا
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 هرکدام پایۀمضامین اصلی و مضامین اند که  نقل کرده بیت  اهلمورد و�یت و وصایت 

مضمون پایه از احادیث  575تعداد  درمجموع .است شده  استخراج، کشف و از روایات

  کدگذاري شدند.

 دهنده پایه براي استخراج مضامین سازمانمضامین  بندي دسته. 5

پـس از بـازبینی و بـازخوانی مکـرر در      بایست میدر گام دوم، مجموع مضامین پایه را 

دهنده دست پیدا کرد. در این  نمود تا به مضامین سازمان يبند دستهمشخصی  هاي گروه

مضـامین  هـا   آن دسته کلـی تفکیـک شـدند کـه بـه      ششدر مضمون پایه  575تحقیق 

یـک از مضـامین   سـنجش فراوانـی هر   . در جـدول ذیـل  شـود  مـی گفتـه  دهنده  سازمان

  :درج شده استدهنده  سازمان

سنجش 

 فراوانی کل

سنجش فراوانی 

  مضامین پایه
  مضامین پایه

مضامین 

  دهنده سازمان

51 

 مقام و جایگاه پیامبر در دنیا و آخرت 15
تبیین جایگاه 

  پیامبر اس�م
 پیشگویی پیامبر از حوادث بعد از وفات خود 14

 ها سفارشمواعظ و  22

81 

12 
خدا و پیامبر بر امامت و وصایت  يها سفارش

 امیرالمؤمنین

تبیین جایگاه 

  امیرالمؤمنین

 به کار بردند امیرالمؤمنینتعابیري که پیامبر در مورد  12

 امیرالمؤمنینامامت  7

 امیرالمؤمنینفضائل و مقام  28

 همراهی ایشان با حق 5

 خلقت نوري ایشان با پیامبر 3

 امیرالمؤمنین هاي جنگ 5

 امیرالمؤمنینجایگاه و عاقبت دوستداران و دشمنان  9

12 

تبیین جایگاه  جایگاه و خصوصیات حضرت زهرا در دنیا و آخرت 7

حضرت 

  زهرا

 نتیجه آزار رساندن به حضرت زهرا 2

 انس شدید حضرت زهرا به پیامبر 3

تبیین جایگاه  تداوم امامت از نسل امام حسین 55 84
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  امام حسن امامت امام حسن و امام حسین 8

و امام 

  حسین

 حسن و امام حسین نزد پیامبرجایگاه امام  9

 فضائل و خصوصیات امام حسن و امام حسین 12

97 

 امام زمان از نسل پیامبر و امام حسین است 40

تبیین جایگاه 

  امام زمان

 امام زمان هاي ویژگیخصوصیات و  18

 مسائل مربوط به ظهور امام زمان 28

 مسائل مربوط به غیبت امام زمان 9

 سفارش و لزوم تبعیت از امام زمان 2

266 

 توسط خدا، پیامبر، جبرئیل بیت  اهلنام دقیق  34

تبیین جایگاه 

  بیت  اهل

 و امامان بعد پیامبر بیت  اهلتعداد  58

 امامان از قریش هستند 5

 بیت  اهلجایگاه و خصوصیات و لزوم تبعیت از قرآن و  138

31 
  بیت  اهلصفات و جایگاه شیعیان و دوستداران 

 و صفات و جایگاه دشمنان ایشان
  

بـا   مطرح در ک�م پیـامبر اکـرم   بیشترین مضامینجدول فوق بیانگر آن است که 

کاربست  دهندۀ نشان بوده است که بیت  اهلدر مورد  مضمون 266سنجش فراوانی 

پـس از آن، مضـامین   . اسـت ي این اصط�ح و این موضـوع در کـ�م آن حضـرت    ا�ب

، مضامین مربوط بـه امـام حسـن و امـام     مضمون 96 با فراوانی مربوط به امام زمان

 81بـا فراوانـی    بوط به امیرالمـؤمنین رمضمون، مضامین م 84با فراوانی  حسین

ترتیب با فراوانی  نیز به مضمون و در پایان مضامین مربوط به پیامبر و حضرت زهرا

و  دفعات به اکرم پیامبربیانگر آن است که  وضوح به. این آمار استمضمون  12و  51

ـ نَ در مورد شخصـیت و ریشـۀ   تا اند داشتهدر موارد متعدد ت�ش  بی امـام زمـان  س ،

 امام حسـن جایگاه و مقام  ،غیبت و اتفاقات و حوادث زمان ظهوراوضاع و شرایط 

فضـایل و   ویژه بهو  کرده  اشاره و تداوم نسل امامان از امام حسین و امام حسین

ۀ و�یـت  بـراي مسـئل   انتصاب از جانب خدا و پیامبر را جهت مقام امیرالمؤمنین

  بیان کنند. اس�می جامعۀ
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و  در ک�م پیـامبر اکـرم   شده بیانتبیین دقیق مضامین  منظور بهدر ادامه این تحقیق 

نشان دادن کاربست و فوایـد اسـتفاده از روش تحلیـل مضـمون بـراي فهـم عمیـق و        

و�یـت و   ۀساختارمند نصوص دینی، به تحلیل کیفی و توصیفی مضامین مرتبط با مقول

 رۀدربـا  اهللا رسـول در کـ�م  را دقیق آنچه  صورت بهپرداخته و  وصایت امام علی

  ساختارمند تحلیل خواهیم کرد. است، شده  بیان امام علی

    در ساختار احادیث کتاب والیت امام علی مقولۀ تحلیل کیفی و توصیفی. 6

با روش تحلیل مضـمون بیـانگر آن    امام علی رۀبایل مجموعه احادیث منقول درتحل

نـخ تسـبیح،    عنوان بهکلی دو مضمون فراگیر در تمامی این احادیث  صورت بهاست که 

نـد. ایـن دو مضـمون فراگیـر     دهنـده و پایـه بـه همدیگر    ن سـازمان وصل مضامی حلقۀ

پیـامبر   دیگـر   عبـارت  بـه ». یتتبیین جایگاه و�«و » ولی هاي ویژگیبیان « :ند ازا عبارت

 هـاي  ویژگـی تا در گام اول مجموعه  اند داشتهه احادیث خود ت�ش مجموع در اکرم

 ،دهکرشخص ولی و امام بعد از خود را معرفی  عنوان به فردي و اجتماعی امام علی

بـا دیگـر ارکـان و    آن  م به تبیین جایگاه و�یت در جامعۀ اسـ�می و رابطـۀ  در گام دو

گـان  و مهم این موضوع را بـراي هم  ا�جایگاه و ،پرداختهنهادهاي اعتقادي و اجتماعی 

  تشریح نمایند.

  ولی هاي ویژگیبیان . 1ـ6

کـه بیـانگر    انـد  تعابیر متعددي را به کار بـرده  امام علیبراي معرفی  پیامبر اس�م

اسـ�می اسـت.    ولی و امام در جامعۀ عنوان بهایشان  فرد منحصربهخاص و  هاي ویژگی

آن حضـرت را   آمده است که پیامبر اکرمحدیث پنجم مالک بن انس نمونه در  رايب

ـ  ییأَنْت وص...: «کردندوصی و برادر خود در دنیا و آخرت معرفی  عنوان به أَخ ـ  یو یف 

  )46ص ،ق1401 رازي، خزاز(». ...خرَةِا�و  ایالدنْ

 پیـامبر بعـد از   امـام و خلیفـۀ   صراحت به، ایشان زید بن ارقم در حدیثی دیگر از

 ». ...يبعـد  فَإلُیالْخَل و ماما� أَنْت یلعل قُولُی اهللا رسول سمعت: «است شده  معرفی

 بیـان  صـراحت  بهقابل توجه است که این عبارات در احادیث متعددي  )82ص همان،(
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فَسـاره   یبِعل دعا الْوفَاةُ اهللا رسول حضَرَت لَما«حدیث دوم عمار: است مانند  شده 

(همـان،  ». ...یفَهم و یعلْم اللَّه أَعطَاك قَد یوارِث و ییوص أَنْت یعل ای قَالَ ثُم لًایطَوِ

  )124ص

خزاز رازي نقـل شـده اسـت، بـه      ثرا�کفایإل تأیید آنچه در احادیث کتاب  منظور به

ي عبارات کلیدي این احادیث در مجامع حـدیثی معتبـر دیگـر پرداختـه و     وجو جست

حـدیث ذیـل    ،ایـن مؤیـدات   از جمله. شود میات را در این زمینه نیز ارائه برخی مؤید

 هـاي  ویژگیبرخی  صراحت بهخود نقل نموده و  مالیا�است که شیخ طوسی در کتاب 

 قَـالَ : قَـالَ  عبـاسٍ  ابـن  عـنِ « را معرفی کـرده اسـت:   از قول پیامبر اکرم امام علی

 تُؤْتَى لَنْ و بابها أَنْت و الْحکْمإلِ نَإلُیمد أَنَا یعل ای طَالبٍ یأَبِ بنِ یلعل اهللا رسول

دنْ ا� نَإلُیالْملِ مبابِ قالْب و نْ کَذَبم معز ی أَنَّهنبیح ی وضُکغب أَنَّکـ  ل  منْـک  أَنَـا  و یمنِّ

کمنْ لَحم میلَح و کمـنْ  دـ  م مید و  ـکوحـنْ  رـ  م وحیر ـرِ  ویسـرِ  رَتُکیسیرَت و 

لَانیعتُک لَانیعیت و أَنْت امإِم تیأُم و یخَللَ یفَتایعه دعيب دعنْ سم کأَطَاع و  ـنْ  یشَـقم 

اكصع و بِحنْ رم لَّاكتَو رَ ونْ خَسم اكادع و نْ فَازم کلَزِم و لَکنْ هم قَکفَار  ثَلُـکم 

ثَلُ وإلِا� ممنْ ئم كلْدو دعثَلُ يبم فنْ نُوحٍ نَإلِیسا مهبکا رنَج نْ وم ـا  تَخَلَّفنْهغَـرِقَ  ع و 

ثَلُکُمثَلُ مومِ ما النُّجکُلَّم  غَـاب  ـمنَج  طَلَـع  ـمـ  إِلَـى  نَج  ،ق1411 ،طوسـی (».امـإلِ یالْق ومِی

  )269ص

یث را با سلسـله  خود مشابه این حد امالیدر بخشی دیگر از کتاب  نیز صدوقشیخ 

  سـمعت  قُـولُ ی ينْصـارِ ا� اللَّـه  عبـد  بـنَ  جـابِرَ  سـمعت «ده است: سند دیگري نقل کر

ـ یخَل و یوارِث و ییوص و یأَخ أَنْت یعل ای طَالبٍ یأَبِ بنِ یلعل قُولُی اهللا رسول یفَت 

 و يعـدو  عدوك و یمبغض مبغضُک و یمحب محبک یوفَات بعد و یاتیح یف یأُمت علَى

لیوک ل125ص ش،1376 بابویه، ابن(».ییو(  

ده ویژگـی  در آن بـه   کـه  کـرده  نقل حدیثی سیق بن میسل از نیز عیاش بن ابی ابان

ـ  بـنِ  مِیسلَ« اشاره شده است:پیامبر اکرم رۀباخاص امام علی در  سـمعت  قَـالَ  سٍیقَ

لاًیع قُولُی کَانَت نْ یلاهللا رسول م ُشْرالٍ عصا خی مرُّننَّ یساهدا بِإِحم تلَ طَلَعیعه 
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سالشَّم ا وم تغَرَب لَیفَق لَه ایبای لَنَا نْه رَیأَم نؤْمقَالَ فَقَالَ نَیالْم اهللا رسـول  یل  ـ ـ  ای لیع 

خُا� أَنْت و أَنْت لُیالْخَل و أَنْت صیالْو و زِ أَنْترُیالْو و أَنْت فَإلُیالْخَل ـلِ ا� یفه ـالِ  والْم 

إلٍیغَ کُلِّ یفب ایأَغهب و نْزِلَتُکنِّ میم نْزِلَتنْ یکَمم بیر و أَنْت فَإلُیالْخَل یف تیأُم لیوک لیـی و 

و كودع وديع و أَنْت رُیأَم نؤْمنَیالْم و یسد ملسنْ نَیالْمم دعق1405 ه�لی،(». ... يب، 

  )830ص ،2ج

، صـراحت  بـه  اکـرم  پیـامبر کـه   شـود  مـی ن روایات چنین برداشت ای ۀ مجموعاز 

است  یبرا وصی، خلیفه، وارث و برادر خود معرفی فرموده و این مطل امیرالمؤمنین

اند و مؤیـدات   نقل کرده که بسیاري از صحابه آن را مستقیماً شنیده و از آن حضرت

 جایگاه و مقـام  . بنابراین هیچ راهی براي انکارشود میدیده  در منابع حدیثی وفور بهآن 

کـه   دهد مینشان  نیز ثرا�کفایإل روایات کتاب  وجود ندارد. بررسیامیرالمؤمنین  و�یت

به موضوع امامت و جانشینی بعد از خود و معرفی امامان و بیان تعـداد   پیامبر اس�م

که در اکثـر روایـات،    اي گونه به ؛اند و اسامی کل امامان بعد از خود، اهتمام جدي داشته

 و تعداد امامان و غیبت و ظهـور امـام زمـان    به تداوم امامت از نسل امام حسین

  اند. اشاره فرموده

  تبیین جایگاه والیت. 2ـ6

برداشـت   ثـر ا�کفایـإل  دومین مضمون فراگیري که از تحلیل مضـامین احادیـث کتـاب    

تـوان   مـی است. با دقت در احادیث این کتاب » تبیین جایگاه و�یت«، مضمون شود می

اسـت،   واقـع شـده   احادیـث کتـاب   که محور همۀ مضمون فراگیر و اصلیدریافت که 

محوریت این احادیث، بیان اهمیت و�یت و عبیر دیگر ت . بهاستامامت و و�یت  مسئلۀ

بنـابراین   .اسـت مسائل در دین اس�م  ترین اساسیاست که یکی از  بیت  اهلامامت 

نیـز بـه   اهمیت است که آیات متعـددي  یت و امامت از موضوعات بسیار باموضوع و�

را مأمور بـه ابـ�غ    این موضوع اشاره دارد. موضوعی که خداوند متعال، پیامبر اس�م

 مسـئله اهمیـت ایـن    آن فرمود و به پیامبر امر فرمود تا آن را در حجإلالوداع مطرح کند.

دیـن و   ۀکننـد  کامـل امامـت را   مسـئلۀ خداونـد متعـال   بدانیم که  شود میزمانی روشن 
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ـ  و  ینعمت کُمیعلَ أَتْممت و نَکُمید لَکُم أَکْملْت ومیالْ: «داند نعمت می کنندۀ تمام  لَکُـم  تیرض

و مطرح نشدن آن را موجب نقصان رسالت تمام انبیا و پیـامبران   )3 مائده:(»ناًید سإلماإل

 و رِسـالَتَه  بلَّغْـت  فَمـا  تَفْعلْ لَم إِنْ و ربک منْ کیإِلَ أُنْزِلَ ما بلِّغْ الرَّسولُ هایأَ ای«دانسته است: 

ی اللَّهکمصنَ عإِنَّ النَّاسِ م ی إل اللَّهديه مر الْقَو67 مائده:(».نَیالْکاف(  

نـد کـه   ا هاس�م معرفی کرد هاي پایهها و  و�یت را یکی از ستون لۀمسئ بیت  اهل

 زش و اهمیت دارد و به هیچ موضوعیو�یت ار ام واجبات و دستورات دین، بر پایۀتم

آمـده   همچون موضوع و�یت سفارش نشده است کما اینکه در حدیثی از امام باقر

 نَادی لَم و إلِیالْولَا و الْحج و الصومِ و الزَّکَاةِ و الصلَاةِ علَى خَمسٍ علَى سلَاما� یبن« است:

ـ الْولَا یعنی هذه تَرَکُوا و بِأَربعٍ النَّاس فَأَخَذَ إلِیبِالْولَا ينُود کَما ء یبِشَ ، ق1407 ینـی، (کل»إلَی

از تحلیل کیفی و توصیفی مضامین مستخرج از احادیث را آنچه  نهایت در) 18، ص2ج

 در تـوان  مـی  ،کتاب ذیل مضمون فراگیر تبیین جایگاه و�یـت بـه دسـت آمـده اسـت     

  د:کر بندي دستهو�یت با موضوعات ذیل تفکیک و  خصوص

  والیت با توحید . رابطۀ1ـ2ـ6

 ۀرابطـ  ، مسـئلۀ آیـد  مـی از تحلیل کیفی احادیث به دسـت   مسائلی که ترین مهمیکی از 

چنین برداشـت   از مضمون احادیث منقول از پیامبر اکرم با توحید الهی است. و�یت

دارد، به  بیت  اهلمستقیم با و�یت  ۀیگانگی و وحدانیت پروردگار رابط که شود می

  منحـرف  از مسـیر حـق   تنهـا  نه ا قبول نکند،ر بیت  اهلاین صورت که هرکسی و�یت 

. شـرط موحـد   شود میبلکه در توحید او نیز ضعف و سستی و خلل ایجاد  ،است شده

فت و شناخت حقیقی خداونـد و  زیرا معر ؛است بیت  اهلشدن انسان، پذیرش و�یت 

بـراي انسـان میسـر     بیـت   اهـل معرفت به وحدانیت او، جز از طریق سخنان و کلمات 

  کند.  شرك را براي آدمی فراهم می ، زمینۀبیت  اهل. پس عدم پذیرش و�یت شود مین

 ، به این نکته اشاره شده استثرا�کفایإل در  از پیامبر امیرالمؤمنیندر روایت دهم 

اقـوامی  وند متعال اقوامی را که از ائمۀ غیرالهی اطاعت کنند، عذاب کرده و تنها خداکه 

 در ادامۀ .دهد میمورد رحمت قرار  ،کنند میکه از فرستادگان و رسو�ن الهی تبعیت را 

 ،: اي علیندفرمود حضرت علیبه  اکرم پیامبراین حدیث طو�نی آمده است که 
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 من است و صلح با تو، صـلح بـا   با تویی، جنگ با تو، جنگامام و جانشین پس از من 

هسـتند کـه    تـو  و فرزندان ذریه؛ تنها من و همسر دختر منی ۀمن است و تو پدر دو نو

ی و یو تو سرور اوصـیا م ی؛ پس من سرور انبیاندا و معصومامامانی مطهر ها  آن برخی از

و  شـد  ه نمـی آفریـد  من و تو از یک شجره هستیم و اگر مـا نبـودیم، بهشـت و دوزخ    

گوید: عرض کردم: اي رسول خدا پـس   . امامشدند آفریده نمیپیامبران و فرشتگان 

خلق کرده و  پهناي هستیآنچه خداوند بر ما بهتر از هر ،اي علی !ما از فرشتگان برتریم

در شناخت خدا  که درحالیو چگونه برتر از آنان نباشیم برتر از فرشتگان مقرّب هستیم 

 ۀواسط بهخدا را شناختند و  ،ما ۀواسط بهآنان  پس ؛ایم گرفتهو توحید او بر ایشان سبقت 

 فَبِنَـا : «راه شناخت خداوند هدایت یافتند سوي بهما،  ۀواسط بهاو را پرستش کردند و  ،ما

 ،ق1401 رازي، خـزاز (»اللَّـه  معرِفَـإلِ  إِلَـى  لَیالسبِ اهتَدوا بِنَا و اللَّه عبدوا بِنَا و اللَّه عرَفُوا

  )158ص

نقل از پدران بزرگوارشان  به حضرت رضا در حدیث معروف سلسلإل الذهب نیز

 �« کلمـۀ  فرمایـد  میو از قول جبرئیل امین فرمودند که خداوند متعال  از رسول خدا

ا� إِله مـن  عـذاب  از گردد داخل من ۀبه قلع هرکس پس من است، قلعۀ و حصار »اللَّه 

. البته آن حضرت در توضیح این حدیث قدسی اضافه کردند کـه ایـن   بود خواهد منیا

 ».شُـرُوطها  مـنْ  أَنَا و بِشُرُوطها«هستم:  آن شروط از جمله خود من و دارد شروطى امر

  )25ق، ص1398 یه،بابو ابن(

ضمن نقل مجدد این حدیث که ابتدا در کتاب  ،خود التوحیددر کتاب شیخ صدوق 

 ا� إِله �« به کلمۀ اقرار شروط از که دهد میچنین توضیح  آورده بود، اعیون اخبار الرض

و شـده  نیمعـ  جـل وعز خداونـد  جانـب  از کـه  است حضرت آن امامت به اقرار »اللَّه 

احادیـث  البتـه  ) 135، ص2ق، ج1378 ،همو(.است واجب و فرض همگان بر طاعتش

نقل شده است که شـرط ورود بـه بهشـت را،     بیت  اهلهمین مضمون از  بادیگري نیز 

و  امیرالمـؤمنین ع�وه بر اقرار به وحدانیت خداوند، اقرار و شهادت دادن به و�یت 

  اهـل مستقیم بـین توحیـد و و�یـت     رابطۀ مطلب، بیان کرده است که این بیت  اهل
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 انصـاري  عبـداهللا  بن جابر از از پدرش نمونه امام صادق براي .رساند میرا  بیت

 نشسـته  پیامبر طرف یک در من. بودم پیامبر نزد: گفت عبداهللا بن جابر که کرد روایت

 بـن  عمـر  هنگـام،  این در. بود نشسته پیامبر دیگر طرف در علی مؤمنان امیر و بودم

 آن: پرسـیدند  حضـرت . آمـد  بود، شده گریبان به دست او با که مردي همراه به خطاب

 شـما  کـه  کـرد  نقـل  شما از مرد این ،خدا رسول اي: گفت عمر است؟ شده چه را مرد

 بهشـت  وارد ،»اوسـت  فرسـتاده  محمـد  و نیست او جز خدایی« بگوید هرکس اید گفته

 خدا، رسول اي. کرد خواهند کوتاهی اعمال در بشنوند، را سخن این اگر مردم. شود می

 و�یـتش  و ]علـی [ این محبت اگر به آري،: فرمود پیامبر ؟اي گفته گونه این تو آیا

  )282ق، ص1414 ی،(طوس».ولَایته و هذَا بِمحبإلِ تَمسک إِذَا نَعم«بزنند:  چنگ

، زمینه شرك را در بیت  اهلتوان نتیجه گرفت که عدم پذیرش و�یت  همچنین می

انـد   تعیین و منصوب شده تعالی حقاز جانب  بیت  اهلزیرا  کند انسان ایجاد میوجود 

  اهـل ، همان پذیرش و�یت خداوند است و اگر کسی و�یت بیت  اهلو پذیرش و�یت 

را قبول نکند و و�یت افراد دیگري را بپذیرد، در امر و�یت الهی شرك ورزیده، بـه   بیت

اللهی شریک کرده است.  کس دیگري را در مقام و�یت الهی،این معنا که در کنار حجت 

ـ  ۀدربار صادق حضرت از که ابوبصیر آمده است تفسیر قمیدر   »مثْلُکُم بشَرٌ أَنَا إِنَّما« ۀآی

ـ غَ محمـد  آلِ إلِیولَا مع تَّخذْی لَا«: فرمود )110 کهف:(  فَمـنْ  الصـالح  الْعمـلُ  تُهمیولَـا  رَهمی

ةِ أَشْرَكادببِع هبر فَقَد لَا أَشْرَكنَایبِوت ا کَفَرَ وبِه و دحج رَیأَم  نـؤْمنَیالْم  قَّـهح لَا ویو تَـه.« 

 کـه اسـت  نقـل شـده    انصـاري  بن عبداهللا جابرهمچنین از  )47، ص2، جق1404 ی،(قم

 لَـا  اللَّـه  إِنَّ« فرمودند: )116 (نساء:»بِه یشْرَك أَن یغْفرُ لَا اللَّه إِنَّ« آیۀ دربارۀ باقر امام گفت

  )106، صق1410 ی،کوف(».طَاعته و طَالبٍ أَبِی بنِ علی بِولَایإلِ یشْرَك أَنْ یغْفرُ

  والیت با نبوت رابطۀ. 2ـ2ـ6

 رابطـۀ مسـئلۀ   ،آید میاز تحلیل کیفی و توصیفی احادیث به دست  مطلب مهم دیگري که

مسـتقیم بـین    نیز، رابطـۀ  مسئلهاست که در این  نبیاءا� خاتمبا نبوت  بیت  اهلت و�ی

خواهد پیرو حقیقی پیـامبر اسـ�م    که اگر کسی می اي گونه بهو�یت و نبوت برقرار است 

در روایـات متعـددي در کتـاب    را بپـذیرد.   بیـت   اهلباشد، باید بعد از ایشان و�یت 
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که پیامبر اس�م، امامان بعد از خود را معرفی فرمودنـد   هاشاره شد مسئلهبه این  ثرا�کفایإل 

  اند. دانسته بیت  اهلپیروي از  قیقی و صحیح اس�م بعد از خود راو مسیر ح

 فرسـتاد و پیـامبر   هـا  انسـان پیـامبر اسـ�م را بـراي هـدایت      خداوند از آنجا که

خداونـد را بـه مـردم برسـاند،      هاي راهنماییمأموریت داشت تا دستورات و هدایت و 

، مسیر اس�م بعد از وفات خود را نیـز بـه مـردم    الشأن عظیمطبق دستور خداوند، پیامبر 

اب�غ کرد که آن پیروي از و�یـت امیرالمـؤمنین و پـذیرش و�یـت ایشـان بـود. پـس        

ت که بعـد  مسلمان حقیقی که مورد قبول خداوند و پیامبر اس�م است، آن مسلمانی اس

به پیروي از ک�م و سفارش پیامبر، از امیرالمؤمنین تبعیـت و پیـروي    از وفات پیامبر

را جانشین ها  آن بپذیرند و یا افراد دیگري را بعد از پیامبرو اگر کسانی و�یت فرد  کند

را زیر پـا   تبعیت و پیروي کنند، قطعاً سفارش و دستور پیامبرها  آن پیامبر بدانند و از

  .اند شده  منحرفذاشته و از مسیر حقیقی اس�م گ

 آن حضـرت کـواء رخ داد،   ابـن  و در احتجاجی که بین امیرالمـؤمنین  مثال براي 

انسانی را که به نبوت پیامبر اس�م اقـرار کـرده ولـی و�یـت ایشـان را بعـد از پیـامبر        

 است نقل نباته بن اصبغ ازکند.  معرفی می بصیرت یب، شخصی کوردل و است نپذیرفته

 آن و بینـد  مـی  روز و شـب  کـه  کیست آن: پرسید امیرالمؤمنین از کواء ابن گفت که

 روز کـه  آن و بینـد  نمـی  روز و بینـد  مـی  شب که آن و ؟بیند نمی روز و شب که چیست

   بیند؟ می شب و بیند نمی

 مپـرس.  بیجا سؤال و رساند نفعی را تو که بپرس چیزي! تو بر واي: فرمود حضرت

 اوصـیاي  و رسـو�ن  تمـام  بـه  که است فردي بیند، می روز و شب که آن اما! تو بر واي

 اسـت  مؤمن نیز دمحم او نبی و خداوند به و آورده ایمان انبیا و کتب تمام و گذشته

 روز شـبانه  که آن اام و ؛است روز و شب در بینا او است، معترف نیز من و�یت به نیز و

 کـه ینا بـا  و اسـت  گذشتگان کتب و اوصیا و انبیا تمام منکر که است فردي است، کور

 بـا  پـس . ندارد قبول نیز مرا و�یت و نیاورده ایمان او به نموده، درك را خدا رسول

 امـا  و ؛است روز شبانه کور او است، نموده انکار را پیامبرش و عزوجل خداوند کار این
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 منکـر  و دارد قبـول  را کتـب  و انبیا تمام که است فردي ،روز  به کور و شب به بینا فرد

 روز بـه  کـور  و شـب  بیناي او پس ندارد، قبول مرا حقّ و و�یت و بوده خدا رسول

 و اوصـیا  و گذشـته  انبیاي منکر که است فردي روز، بیناي و شب کور فرد اام و ؛است

 پذیرفتـه،  مـرا  امامـت  و آورده ایمـان  خداوند و به او و درك را دمحم و است کتب

ـ  فرزندان ما! کواء ابن اي تو بر واي. است روز  به بیناي و شب به کور او پس  طالـب  یاب

 نباتـه  بـن  اصـبغ . نمایـد  مـی  ختم ما به و کرده آغاز ما طتوس را اس�م خداوند هستیم،

 مـن،  سـرور : کردم عرض و رفتم او دنبال به آمد، پایین منبر از حضرت آن وقتی: گوید

 من به علی امیرالمؤمنین! فرمودي توانا و قوي را دلم سخنان این با ،امیرالمؤمنین اي

 کـه  آن و افتـاده  تردید به خود ایمان در کند، شک من و�یت در هرکه ،اصبغ اي: فرمود

 و�یـت  اسـت و  نمـوده  اعتراف خداوند و�یت به اصل در باشد، من و�یت به معترف

 ـ فرمود جمع را انگشت دو آن و ـ انگشت دو این همچون خداوند و�یت به متصل من

 زیان و ناکام آن منکر و است کامیاب و پیروز ،نماید اعتراف من و�یت به هرکه است؛

 أَقَـرَّ  مـنْ : «بمانـد  آن در سال هاي سال رود، آتش به هرکه و است آتش به مایل و دیده

 النَّـار  دخَـلَ  منْ و النَّارِ فی هوي و خَسرَ و خَاب فَقَد ولَایتی أَنْکَرَ منْ و فَاز فَقَد بِولَایتی

  )229، ص1، جق1403 ی،(طبرس»أَحقَاباً فیها لَبِثَ

  والیت با تقواي الهی رابطۀ. 3ـ2ـ6

مهم و قابل برداشت از تحلیل کیفـی و توصـیفی احادیـث ذیـل مضـمون       سومین نکتۀ

و�یت با تقواي الهـی اسـت.    ۀفراگیر تبیین جایگاه و�یت، توجه دادن احادیث به رابط

کـه بعضـی    دهـد  مـی انسان در طول عمر خود، اعمال و رفتارهـاي مختلفـی را انجـام    

قرآن کـریم، اعمـال نیـک و     به فرمودۀ است، امامستحق ثواب و بعضی مستحق عذاب 

 )27 (بقـره: ».نیالْمتَّق منَ اللَّه تَقَبلُی إِنَّما: «شـود  میباتقوا پذیرفته  هاي انسانشایسته فقط از 

فقـط   که شود میگونه معنا  حصر است و این ۀکه نشان شده  بیان »إنّما«این آیه با حرف 

اگـر کسـی   بنـابراین   کنـد.  را قبول مـی ها  آن باتقوا، اعمال هاي انسانو فقط خداوند از 

در مـورد   کـریم  باتقوا قرار بگیـرد، بایـد صـفاتی کـه قـرآن      هاي انسانخواهد جزو  می

  باتقوا بیان فرموده، در وجودش ایجاد کند.  هاي انسان
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این اسـت کـه    شود میبرداشت  بیت  اهل رۀبااز مضمون احادیث منقول در آنچه

زیرا در روایات متعـددي   ؛باتقوا هستند هاي انسانمصداق اتم و اکمل  امیرالمؤمنین

. انـد  شـده   معرفیاتقی الناس  امام المتقین و عنوان بهرالمؤمنین از کتب شیعه و سنی، امی

 سـت ولـی و�یـت امیرالمـؤمنین و ائمـۀ     د ادعا کند که انسانی باتقواتوان میپس کسی ن

را قبول نکند و از امام المتقین و باتقواترین مردم تبعیت و پیـروي نکنـد.    معصومین

قـوي را و�یـت   ن کـریم، منظـور از کلمـإل الت   در قـرآ  اي آیهذیل  بیت  اهلهمچنین 

 ».الْهـدي  سـبِیلُ  و التَّقْوي کَلمإلُ نَحنُ« اند: معرفی کرده معصومین امیرالمؤمنین و ائمۀ

گوید کـه   ع�مه مجلسی در توضیح این روایت می) 432، ص2ش، ج1362 یه،بابو (ابن

 از آن ۀواسـط  بـه  کـه  اسـت  اي کلمـه  بیت  اهل و�یت یعنی» التَّقْوي کَلمإلُ نَحنُ«عبارت 

 خداونـد  قول به دارد اشاره و) 244، ص26، جق1403 ی،(مجلسمانید می امان در آتش

 بـه  تفسیر کلمإل التقوا نیز احادیث از بسیاري در )26 (فتح:».التَّقْوي کَلمةَ أَلْزَمهم و« متعال

 )35، ص23، جق1403 ی،مجلسک: ن(شده است امامان همۀ یا نالمؤمنیامیر و�یت

  .استتقو کلمۀ ایشان امامت به اقرار وها  آن و�یت چراکه

  بودنحق تسلیم  باوالیت  رابطۀ. 4ـ2ـ6

، مسـئلۀ  بیـت   اهـل قابل برداشت از تحلیل کیفی احادیث مـرتبط بـا    چهارمین نکتۀ

سـت کـه   �م و تعبیر مسلمان به این معنااسو�یت با تسلیم حق بودن است. دین  رابطۀ

و  شـده از طـرف خداونـد   یم حضرت حق بداند و دسـتورات صادر انسان خود را تسل

تـ�ش   هـا  آن بـراي انجـام  وچرا و توجیهی قبول کند و  پیامبر اس�م را بدون هیچ چون

 هـا  انسانبه  مواردي است که از سوي خدا و پیامبر از جملهو�یت نیز  مسئلۀد. ماین

دستور، سـر تسـلیم فـرود آورد و    ه با این هو �زم است هر انسانی در مواج اب�غ شده

کـه انسـان در    شود میموجب  زیرا عدم پذیرش آن ؛را قبول کند معصومین ئمۀو�یت ا

انحـراف   هاي زمینهبرابر خواسته و دستور خدا و رسول او، ایستادگی و مقاومت کند و 

ابلیس در برابـر دسـتور خداونـد مبنـی بـر       که چنانروي را براي خود مهیا سازد.  و کج

جده کردن بر آدم، سر تسلیم فرود نیاورد و بر اثر مخالف بـا ایـن دسـتور، از درگـاه     س

  الهی رانده و مورد لعن واقع شد.
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مسلمانان باید در برابر آن تسلیم شوند،  خصوص هب ها انسانمسائلی که  ترین مهماز 

است که اس�م حقیقی نیـز   معصومین و ائمۀ پذیرش و�یت امیرالمؤمنین مسئلۀ

پذیرش و پیروي از دستورات ایشان و طی کردن مسیري است کـه ایـن ذوات نـورانی    

 إِنَّ« ذیـل آیـۀ شـریفۀ    اند. امام باقر و مسلمانان معرفی و مطرح فرموده ها انسانبراي 

نَیالد نْدع اإل اللَّهإلمفرمایند کـه منظـور از اسـ�م، تسـلیم شـدن       می) 19 (آل عمران: »س

در ایـن   )95، ص3ق، ج1379شهرآشـوب،   (ابن.است امیرالمؤمنیننسبت به و�یت 

 پذیرش و�یتبیانگر ارتباط مستقیم  نقل شده که رضاامام از  زمینه حدیث دیگري

ـ  نَیرِالْمؤْمنیأَم ولَاء قَبولهِم یف نَیالْمؤْمن مثَلُ و «... با تسلیم حق بودن است: مِیـ  یفو 

رِیغَد ثَلِ خُمکَإلِ کَملَائالْم یف مهودجس مآدل ثَلُ ونْ مى ملَا أَبإلَیو رِیأَم نؤْمـ  نَیالْم مِیـ  یفو 

ثَلُ رِیالْغَدم ل465، ص1، جق1409طاووس،  ابن(». ... سیإِب(  

  والیت با ایمان رابطۀ. 5ـ2ـ6

و�یـت بـا    ، توجه پیدا کـردن بـه رابطـۀ   ثپنجم در تحلیل کیفی و توصیفی احادی نکتۀ

. طبـق  استو�یت با توحید  متفاوت از رابطۀ اي مسئلهایمان به خداوند متعال است که 

بـین اسـ�م و ایمـان وجـود دارد و      هـایی  تفاوتتوان دریافت که  قرآن کریم، می آیات

بـا   یهرکسـ به این معنـا کـه    ؛ص مطلق است، عموم و خصودیگرنسبت این دو به هم

مان است، ایمان است، قطعاً مسلمان است و در دایره اس�م قرار دارد ولی هرکسی مسل

ـ  لزوماً با د و ایمان نیست. همچنین سفارش قرآن به مسلمانان این است که ایمـان بیاورن

 لَما و أَسلَمنا قُولُوا لکنْ و تُؤْمنُوا لَم قُلْ آمنَّا عراباإل قالَت«اس�م متوقف نشوند:  در مرحلۀ

 غَفُـور  اللَّـه  إِنَّ ئاًیشَ أَعمالکُم منْ لتْکُمی إل رسولَه و اللَّه عوایتُط إِنْ و قُلُوبِکُم  یف مانُیاإل دخُلِی

فرماید که اس�م آوردن با ایمـان آوردن   طبق این آیه، خداوند می )14 حجرات:(».میرح

و در پذیرش ایمان دچـار   از مسلمانان در مرحلۀ اس�م متوقف اي عدهمتفاوت است و 

  .نیستصحیح ها  آن مؤمن براي ۀاند و به همین دلیل، اط�ق کلم لغزش شده

 بیـت   اهـل تبیـین جایگـاه و�یـت     رۀبادر روایات متعدد تحلیل کیفی و توصیفی از

به دسـت   بیت  اهلکه ایمان فقط با پذیرش و�یت و امامت  شود میرداشت ب چنین

در احادیث کتـاب   کند. ایمان وارد نمی پذیرش این امر، انسان را به دایرۀآید و عدم  می
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واثلـإل بـن    از جملـه  که به این رابطه اشاره فرموده؛نیز روایاتی موجود است  ثرا�کفایإل 

 اللَّـه  إِنَّ و تیالْب أَهلَ بِمحبتنَا ا� مانُیا� تمی لَا«: فرمود خدا اسقع نقل کرده که رسول

كارتَب الَى وتَع هِدیإِلَ ع نَای لَا أَنَّهبلَ حأَه ـ الْب ـ  مـؤْمنٌ  ا� تی یتَق ضُـنَا ی لَـا  وغقٌ  ا� بنَـافم 

سعد بن مالک نقل کـرده  یا در حدیث دیگري،  )110، صق1401 ي،(خزاز راز».یشَق

ـ  لَـا  أَنَّـه  ا� موسى منْ هارونَ بِمنْزِلَإلِ یمنِّ أَنْت یعل ای«: فرمود خدا که رسول  ینَبِ

دعيب یتَقْض یدین تُنْجِزُ و اتدیع لُ وتُقَات دعلَى يبا لِیالتَّأْوِ عکَم لَى قَاتَلْتـ  لِیالتَّنْزِ ع  ای

لیع کبانٌیإِ حم و غْضُکفَاقٌ ب135ص همان،(».ن(  

مؤید این مطلب، در کتب حدیثی دیگر روایات متعددي نقل شده است که  عنوان به

نمونه شـیخ کلینـی در کتـاب     براي �یت با ایمان به خدا اشاره دارد؛مستقیم و ۀبر رابط

 مـان یا و اسـ�م  تفـاوت  رۀبـا درنقل کـرده کـه    صادق امامحدیثی از  کافیشریف 

 شـهادت  یعنـی  ؛ندا آن بر مسلمان مردم که است يظاهر وضعیت همان اس�م: ندفرمود

 دادن و نمـاز  داشـتن  برپـا به یگانگی خدا و پذیرش عبد و رسول بودن پیـامبر خـدا و   

در  و�یت و امامت امر به معرفت مان،یا اما رمضان، ماه روزۀ و خدا خانۀ حج و تزکا

 گمراهـى  مسـلمان  نشناسـد،  را امر و�یت و امامـت  انسانی، اگر و است کنار این امور

  )24، ص2، جق1407 ینی،(کل.است

  تاوالیت با حقیقت عباد رابطۀ. 6ـ2ـ6

که از تحلیل کیفی و توصـیفی مضـامین مسـتخرج از کتـاب برداشـت       اي نکتهششمین 

از و�یت با حقیقت عبادت است. این مطلـب   ، توجه پیدا کردن به مسئلۀ رابطۀشود می

 بیـت   اهـل نکاتی است که در اکثریت احادیث ذیل مضمون فراگیر تبیین جایگاه  جمله

بر آن تأکید شده که بدون و�یت، عبادت انسان حقیقی نبـوده و بـه سـرانجام مقصـود     

از  که ودهن فرمبراي پذیرش عبادات انسان، شروطی را معی نیز خداوند متعال. رسد نمی

 تـرین  مهـم  از جملـه ی، طهارت، انجام صحیح عبادات اسـت.  ت قرب الهنیها  آن جمله

است زیرا اعتقاد بـه و�یـت و    بیت  اهلپذیرش و�یت  شرایط پذیرش عبادات نیز

و به  شود می، همچون روحی است که در کالبد اعمال عبادي دمیده بیت  اهلامامت 

روح و بـاطن   ،بیـت   اهـل در آیات و روایات متعدد، و�یـت   رو ینازا ؛دهد میآن جان 
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  است. شده  معرفیاعمال و عبادات 

بـه ایـن   نقل شـده،   بیت  اهل رۀبادر از پیامبر اس�م در روایات کهنمونه  رايب

معصومین را قبول  و ائمۀ امیرالمؤمنیناشاره شده است که عمل کسی که و�یت  مسئله

. این تعبیر در حدیث دوم ابوهریره از پیامبر در کتاب گیرد نمیقرار  یرشپذ موردنکند، 

ده لَو أَنَّ رجلًا عبد اللَّه أَلْـف عـامٍ   ینَفْس محمد بِ يو الَّذ: «...است آمده چنینثر ا�کفایإل 

ا بامٍ مع أَلْف لَایثُمداً بِواحأَتَى ج قَامِ ثُمالْم ـ ینَ الرُّکْنِ و ف اللَّه هلَأَکَب هِمـا     یتنـاً مالنَّـارِ کَائ

  )85، صق1401 ي،(خزاز راز».کَانَ

یک حدیث قدسی نقل شده اسـت کـه هـرکس     عنوان به امام باقراز  بارهدر این 

 محمد عنْ«را قبول نداشته باشد، اعمالش مورد قبول واقع نخواهد شد:  و�یت علی

 قْرِئُـک ی السـلَام  محمـد  ای فَقَالَ یالنَّبِ علَى لُیجبرَئ نَزَلَ: قَالَ هیأَبِ عنْ جعفَرٍ بنِ

لَامالس قُولُی و خَلَقْت اتاومالس عبالس ا وم هِنَّیف ا� وضنَیر  عـبالس ـا  وـ  م  مـا  و هِنَّیعلَ

خَلْقاً خَلَقْت ظَمنَ أَعالرُّکْنِ م قَامِ والْم و ـداً  أَنَّ لَوبع  ـانعنْـذُ  یدم  خَلَقْـت  اتاوـمالس و 

  )90، ص1، جش1371 ی،(برق».سقَرَ یف لَأَکْببتُه یعل إلِیلولَا جاحداً ینیلَق ثُم نَیرضا�

را به همراه  بیت  اهلهرکس و�یت  گوید می امام سجاد نقل از به نیز ابوحمزه ثمالی

 یف نُوح عمرَ ما عمرَ رجلًا أَنَّ لَو«براي او سودي نخواهد داشت:  شعباداتنداشته باشد، 

همقَو نَإلٍ أَلْفا� س سی عاماً نَیخَمومص ارالنَّه ی ولَیاللَّ قُوم یف ککَـانِ  ذَلالْم ـ  و یلَق  اللَّـه 

  )132، صق1414 ی،(طوس».ئاًیشَ نْفَعهی لَم تنَایولَا رِیبِغَ

، بـه حقیقـت بـاطنی اعمـال     بیـت   اهـل همچنین در بعضی از روایات صادره از 

اسـت کـه بـاطن     آننیز نشانگر  مسئلهعبادي همچون نماز، حج و... اشاره شده که این 

است و  بیت  اهلتمام عبادات، و�یت و معرفت و شناخت نسبت به جایگاه و مقام 

 امـام  ازنمونـه   براي ؛برد نمیاز آن عمل عبادي  اي بهرهبدون توجه داشتن به آن، انسان 

 نـد: فرمود کـه  شـد  سـؤال  )97 عمـران:  (آل»آمناً کانَ دخَلَه منْ و« آیۀ رامونیپ صادق

ـ بـه ز  خدا که است اى خانه همان آن که بداند و کند خانه نیا آهنگ که هرکس«  ارتی

ـ دن در بشناسـد،  اسـت  شناخت ستۀیشا که چنانآن  را بیت  اهل ما و داده فرمان آن  و ای
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  )545، ص4ج ،ق1407 ینی،(کل».بود خواهد منیا آخرت

  گیري هیج. نت7

محور،  و متن اي رشته میاندنبال آن بود که با استفاده از یک روش تحقیق  این پژوهش به

اعتبار  دیگر  عبارت بهبه تحلیل نصوص دینی پرداخته و از این طریق، روایی و پایایی یا 

از این نصوص را در کتابی خاص مورد تحقیـق و بررسـی قـرار     اي مجموعهت و صح

ثر فـی الـنص   ا�کفایإل در طول تاریخ به نقد و جرح کتاب برخی افراد  از آنجا کهدهد. 

و تضعیف مؤلف آن خزاز رازي پرداخته و بدین طریق موجبـات   ئمإل اثنی عشرا�علی 

در این پـژوهش   ،به این منبع حدیثی متقدم و ارزشمند را فراهم آورده بودند توجهی بی

مطـرح در   شـبکۀ مضـامین   ،ت�ش شد به تحلیل مضامین احادیث این کتـاب پرداختـه  

  .شودترسیم احادیث آن 

راوي بـا موضـوع    28حدیث از  125که تعداد  دهد میکتاب نشان  این اولیۀ مطالعۀ

 آوري جمـع در این کتاب  به نقل از پیامبر اکرم بیت  اهلصایت واثبات و�یت و 

مضمون  575خراج است تأییدکنندۀبا روش تحلیل مضمون ها  آن مند که تحلیل نظامشده 

دهنده  مضمون سازمان 6مضامین پایه در  این مجموعۀبوده است.  پایه در این خصوص

در ایـن   اسـت. » و�یت امام علـی «مضمون ها  آن ترین مهمشدند که یکی از  بندي دسته

مـرتبط بـا    شبکۀ مضـامین محور، فقط به تحلیل کیفی و توصیفی  مقاله با رویکرد مسئله

  پرداخته شد. » و�یت امام علی«

 هـاي  ویژگیبیان «که دو مضمون فراگیر  دادنشان  کیفی و توصیفی هاي تحلیلنتایج 

 دهنـدۀ  متعدد ذیل مضمون سـازمان  وصل مضامین ، حلقۀ»تبیین جایگاه و�یت«و » لیو

تـ�ش دارنـد تـا     ، پیـامبر اکـرم  هـا  ویژگـی هستند. در بخش بیان  »و�یت امام علی«

را کـه باعـث شایسـتگی و     فردي و اجتماعی امـام علـی   هاي ویژگیاز  اي مجموعه

اس�می است، بیان کنند. در  مامت و رهبري جامعۀلیت ایشان براي پذیرش منصب اقاب

 ۀاسـ�می پرداختـه و رابطـ    ت به تبیین جایگاه و�یت در جامعـۀ گام دوم نیز آن حضر

مهمی مثل توحید، نبوت، تقواي الهی، تسلیم حـق بـودن، ایمـان و     هاي مقولهو�یت با 

  .کنند میحقیقت عبادت را مطرح 
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و جانشینی ایشان بعد  امیرالمؤمنینو�یت  ۀقولاز تحلیل مجموع مضامین مرتبط با م

موضـوعات و مسـائل دینـی و     تـرین  مهـم یکـی از  که  شود میچنین برداشت  از پیامبر

  بیانمکرر  صورت بهدر آیات قرآن و روایات معصومین  هم که اس�می جامعۀاعتقادي 

اس�می توسـط   سیر امامت و رهبري جامعۀو تداوم م بیت  اهلو�یت  ۀ، مسئلشده

  افراد برگزیده و مورد تأیید الهی است.

ایـن اسـت    ثرا�کفایإل تاب احادیث ک تحلیل مضمونی در توجه قابل اتنک از جمله

و ابواب کتاب، احادیـث منقـول از صـحابه را متقـدم بـر       احادیث که مؤلف در چینش

نقل کرده است تا نشان دهد آنچه در ک�م آن حضرات نقل  بیت  اهلمنقول از  احادیث

  اهـل نقل شده و موضـوع و�یـت و وصـایت     دفعات بهشده، در ک�م دیگر صحابه نیز 

مکرر بیـان   طور به ان مبارك پیامبر اکرمموضوعاتی بوده است که از زب از جمله بیت

  قل کنند.متعددي این احادیث را ن اصحابافراد و  شدهو تشریح و باعث 

ه به محـدودیت  با توج» و�یت امام علی«مضمون  مرتبط با شبکۀ مضامین ،در پایان

  است: شده  ترسیمنمودار،  مقاله در انتشار همۀ

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
  

  

شبکه مضامین احادیث کتاب کفایإل االثر

تبیین جایگاه کلی 

)ع(اهل  بیت

تبیین جایگاه امام 

)عج(زمان

تبیین جایگاه امام 

و امام ) ع(حسن

)ع(حسین

تبیین جایگاه 

)س(حضرت زهرا

تبیین جایگاه 

)ع(امیرالمؤمنین

بیان ویژگی هاي  

ولی
تبیین جایگاه والیت

رابطه والیت با  

توحید

رابطه والیت با  

نبوت

رابطه والیت با  

تقواي الهی

رابطه والیت با  

تسلیم حق بودن

رابطه والیت با  

ایمان

رابطه والیت با  

حقیقت عبادات

تبیین جایگاه پیامبر  

)ص(اسالم



 ...مبتنی بر تحلیل مضمون احادیث شبکۀ مضامین مرتبط با والیت امام علی  125

 
  منابع

  ش.1378 ،حوزۀ علمیۀ قم مدرسین ۀناصر مکارم شیرازي، قم: جامع ۀترجم، قرآن کریم .1

 .ش1376 ،تهران: کتابچی، ا�مالی بابویه، محمد بن علی، ابن .2

  ق.1398حوزۀ علمیۀ قم،  مدرسین ۀجامع: قم ،التوحید ،ـــــــ  .3

  ش.1362 ،حوزۀ علمیۀ قم مدرسین ۀ، قم: جامعالخصال ،ـــــــ  .4

  ق.1378 جهان، نشر: تهران ،الرضا اخبار عیون ،ـــــــ  .5

  ق.1379، ، قم: نشر ع�مه مناقب آل أبی طالب ،شهرآشوب، محمد بن علی ابن .6

  .ق1409،  ، تهران: دار الکتب ا�س�میهاقبال ا�عمال ،طاووس، علی بن موسی ابن .7

 ش.1371، ، قم: دار الکتب ا�س�میإلالمحاسن ،برقی، احمد بن محمد بن خالد .8

  .ش1380، ، تهران: نشر فرهنگ اس�میالحیاة ،حکیمی، محمدرضا .9

 .ق1401، ، قم: بیدارا�ئمإل ا�ثنی عشرکفایإل ا�ثر فی النص على  ،خزاز رازي، علی بن محمد .10

جسـتارهاي سیاسـی   ، »اي اهللا خامنـه  اعتمـاد در اندیشـۀ آیـت   تحلیل مضمونی « ،درخشه و دیگران .11

 .53ـ37، صش1394، 3، شمارۀ معاصر

 .ق1403، ، مشهد: نشر مرتضی ا�حتجاج على أهل اللجاج ،طبرسی، احمد بن علی .12

  ق.1385، نجف اشرف: مکتبإل الحیدریإل، غرر األخبارمشکاة األنوار فی طبرسی، علی بن حسن،  .13

  .ق1411، ا�س�میإل المعارف دار: قم ،الغیبإل ،حسن بن محمد طوسی، .14

 .ق1414، الثقافإل ، قم: دارا�مالی ،ـــــــ  .15

  ش.1373، جامعه مدرسین: قم ،الرجال ،ـــــــ  .16

، قـم: مکتبـإل    ا�صـول فهرست کتب الشـیعإل و أصـولهم و أسـماء المصـنفین و أصـحاب       ،ـــــــ  .17

 ق.1420،  المحقق الطباطبائی

تحلیل مضمون و شبکۀ مضامین: روشی سـاده و کارآمـد بـراي    « ،عابدي جعفري، حسن و دیگران .18

ــاي موجــود در داده  ــین الگوه ــی تبی ــاي کیف ــردي ، »ه ــدیریت راهب ــماراندیشــه م ش، 1390، 10ۀ ، ش

 .157ـ151ص

اد فقر در جامعه اس�می از منظر آیـات قـرآن و   شبکۀ مضامین عوامل ایج« ،دوست و دیگران عترت .19

 .165ـ145ش، ص1398، 27ۀ ، شمارمطالعات قرآن و حدیث، »بیت  احادیث اهل

 .ق1404، الکتاب ، قم: دارتفسیر القمی ،قمی، علی بن ابراهیم .20

  .ق1407ه، ، تهران: دار الکتب ا�س�میالکافی ،کلینی، محمد بن یعقوب .21

  .ق1410،  ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اس�می تفسیر فرات الکوفی ،کوفی، فرات بن ابراهیم .22



 1401وهشتم، پاییز و زمستان ، سال چهاردهم، شماره بیستپژوهیفصلنامه علمی حدیثدو   126

، بیـروت: دار احیـاء التـراث    بحار ا�نوار الجامعإل لـدرر أخبـار ا�ئمـإل ا�طهـار     ،مجلسی، محمدباقر .23

 .ق1403، العربی

 ش.1365، ، قم: جامعه مدرسینرجال النجاشی ،نجاشی، احمد بن علی .24

 .ق1405، ، قم: الهادي بن قیس اله�لیکتاب سلیم  ،ه�لی، سلیم بن قیس .25

26. Braun, V. & Clarke, V., "Using thematic analysis in psychology", Qualitative 
Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, 2006, P. 80-101. 

  

  


