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 چکیده

اسرمم و   ینمبر  یرن د یررا  م ینقدرتر گران یم،پس از قرآن کر )ع(اطهار ۀکلمات گهربار ائم
آن را  یتقابل بخش یتهوو  یغن یمحتوا ینجهان است. ا دوسعادت هر  یبرا یدستورالعمل

و  نیرادین مطالعرات ب  یو مبنرا شرده  فاده اسرت  یمختلف علروم بشرر   یها در حوزه کهدارد 
  .در نظر گرفته شود یکاربرد
 یرین تبآن دوران باشد،  یعوقااز  یاریبسفهم  یراهگشاتواند  یمآنچه امروز  رسد یمبه نظر 

برا اسرتفاده از    یشران اگفتار  تجزیه و تحلیل از خِمل )ع(اطهارائمۀ  ینظر یمبانو  ها یدگاهد
 یمنطقر  ینشچفهم گفتمان هر شخص و ۀ واسطچرا که به  ،باشد علمی و دقیق یها روش
 اعمرا  آن فرد و  های یدگاهدجامع از  یدرکبه  توان یماست که  یکدیگراو در کنار کلمات 
 .یافتدست  یو های یشهاند

بر  شده  انجام یها پژوهش که است« تحلیل محتوا»، روش تحقیق مطرح یها روشاز جمله 
نشران داده اسرت کره ایرن روش از      و به ویژه متون حدیثی علوم دینیحوزۀ در  آنمبنای 
کره   است احادیث برخوردار بوده و از همین روی و نقد بسیار خوبی جهت فهم های یتقابل

 ۀبهینره از دانرش خرود و عر ر     ۀو پژوهشگران عرصه علوم دینی به جهت استفاد محققان
 .گیرند یمت خود بهره در تحقیقا مختلف جامعه، از این روش یها گروهآن به بهینۀ 
 هرای  یرت قابلکارکردها و برخی  ،و فنون خاص آن معرفی این روش پس از شپژوه ینادر 

 .شده استدر فهم احادیث به طور مستند بیان  آناستفاده از 
 

 روش تحقیق، نقد حدیث. ،، حدیثمحتوا یلتحل   :ها هکلیدواژ

                                                      
 : )ع(دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صاد ، مسئولنویسندۀ  .2

janipoor@isu.ac.ir 

 .اصفهاندانشگاه  استادیار گروه علوم قرآنی .1
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 مقدمه

یره  اولی هرا  روشیت محردود انسران بره   ، فنراوری علوم و  ۀی و توسعانسانبا رشد جوامع 
ینی را نرو ی هرا  روش ،یاربسر ی برد و برا تممرل   پی انسانی و علوم اجتماعیق در علوم تحق

یرایی و  پای از فرهنگر ی و انسران ی شناخت روابر   ها پژوهش ۀابداع کرد تا بتواند در عرص
 یشتری برخوردار باشند.بیی روا

رفترار انسران را    هرا  آناز طریرق   نیمتروا  یمر بسیاری وجود دارد که  یها روشامروزه 
او را در آزمایشگاه مورد آزمرایش قررار دهریم، بره او پرسشرنامه       توانیم یممطالعه کنیم، 

بدهیم یا با او مصاحبه کنیم )پرژوهش پیمایشری(، رفتارهرای او را مرورد مشراهده قررار       
 کنریم رسری  بررا  او ( و ارتباطرات یشناسر  باستانیا مصنوعات ) )آزمایش میدانی( بدهیم

 )تحلیل محتوا(.
که برا توجره    اطمعاتی آور جمعیی و شناسای ها روش ینتر مهمدر این میان یکی از 

علروم انسرانی اجتمراعی، دارای کارکردهرای      ۀیقات حوزتحقی  و اهداف شرابه مو وع، 
، روش داردمتعدد و متنوعی بوده و نتایج آن قابلیت اثبات و روایی از جهرات مختلرف را   

 است. «ل محتوایتحل»
 یراب کممحدود، اسناد  یها نسخه، یعمومانتشارات  یرنظدر این روش اسناد مکتوب 

مانرده از    یجرا  بره  یهنرر ، آثرار  هرا  یلمفر ، هرا  عکرس  یرر نظمکتوب یرغو اسناد  ها نقشهو 
 ین. همچنر شرود  یمر مختلفری منتشرر    یها گونهو نتایج آن به  شودیمگذشتگان بررسی 

کره بره دور از    کنرد  یمر و پژوهشرگران فرراهم    انمحققا برای قابلیت راین ، مذکورروش 
مختلف در متن اطمعات، به تحلیل خرالص مرتن    هاینظرو دخالت  داوری یشپهرگونه 
 د.  نمختلف عر ه کن یها قالبو نتایج آن را در  بپردازند

و در ن امحققر ایرن روش، امکران اعتبارسرنجی آن توسر  دیگرر       های یتقابلاز دیگر 
 ۀات نتایج تحقیق است. به همین دلیل از دیرباز، اسرتفاده از ایرن روش دغدغر   نتیجه اثب

مختلفری در راسرتای تردوین و     یهرا  ترمش و پژوهشرگران بروده و    انبسیاری از محققر 
 آن انجام شده است. سازی نظریه

 ییمبنا، توجه به نقش سازد یمرا روشن  ییها پژوهش ینچن رورت  آنچهباید گفت 
متون روایی، بره  گفتمان  یلتحلو  یخیتارورود به مباحث  یبراها  شپژوه ینا یمحورو 

بدیهی است این روش خرود سررآغاز ورود بره     .است )ع(اطهار ۀویژه احادیث منقول از ائم
 ۀکننرد  یرین تببروده و در حقیقرت نترایج آن بیشرتر      ترر  گستردهو  تر یقعم ییها پژوهش
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ایجراد   انمطالعره بررای محققر    که پرس از سرالیان متمرادی تحقیرق و     استهایی  سؤال
 . شوند یم

 
 معرفی روش تحلیل محتوا .1

 9«مرتن »یر تفسی برای علمی روشکه  1«روش تحلیل مضمونی»یا  2،«یل محتواتحل»روش 
 مرورد خصروص در   بره ر  یانسانعلوم  ۀحوزیقی است که در تحقی ها روشاست، از جمله 

ینکره  ار کاربرد داشته و بره علرت    ی و ارتباطاتاجتماعیاسی، علوم سعلوم  های یررشتهز
یار مرورد توجره   بسر ، اسرت یی باالیی روای اعتبار و دارا، آنیق طریج به دست آمده از نتا

 مختلف قرار گرفته است. یها عرصهو پژوهشگران  محققان
یرل  تحل»کنرد کره    یمر اشراره  « یل محتواتحل»در کتاب خود با عنوان « لورنس باردن»

یرل محتروا   تحلیر و تفسر ی بره منظرور   کمّی و اصولینی، عیقت فن پژوهش حقمحتوا در 
، کلمرات ی یر  مرتن )  اجرزا یل محتوا عبارت است از قرار دادن تحلیادی بن تفکراست و 

 کهی مقوالتشوند( در  یمانتخاب  کهیی واحدهاها و مانند آن بر حسب  جممت، پاراگراف
 .[13، ص9]« اند یین شدهتعیش پاز 

متعارف اجتماعی معمروال  مبتنری    های یبررساید گفت که برای فهم بهتر این روش ب
است که به  ییها پاسخ، شود یمبر پرسشنامه هستند، یعنی آنچه توس  پژوهشگر تحلیل 

او داده شده است، اما در روش تحلیل محتوا درست برعکس عمل  ۀپرسشنام یها پرسش
در این . نامند یمنیز  2«پرسشنامه معکوس»و به همین دلیل این فن را گاهی فن  شود یم

 ییهرا  پاسختلویحا  یافتن این پرسشنامه بر اساس  ،پرسشنامه نامعلوم است و هدفروش، 
داده شده یا به عبارتی در ایرن روش   ها داستانو  ها مقالهاست که پیشاپیش طی خبرها، 
، 21] پرسشنامه هسرتند  یها سؤالکه گویی جواب  شوند یماسناد گفتاری چنان تحلیل 

 [.122ص
 هرای  یژگری وبره   یابیدسرت است که بره منظرور    یروش ،محتوا یلتحلبه عبارت دیگر 

 یبررا ، یرام پو آثار  یامپ، علل صدور یامپ ۀصادرکنند های یشهاندو  ها یدگاهد، یامپمختلف 
به  دنشو یمگوناگون مبادله   رطُکه از  یمختلف های یامپو منتظمِ  ینیع یلتحلو  یهتجز

                                                      
1. Content Analysis 

2. Tematic Analysis 

3. Text 
4. Inverse Questionnaire 
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ر  مختلرف صرادر شروند، از جملره:     ممکن است به اشرکال و طُر   ها میاپ ینا. رود یمکار 
، نوار، عکس، پوستر، نامه، پرسشرنامه  یلمف، مصاحبه، یسخنران، نوشته دستکتاب، مقاله، 
، یگرر دحواس  یاو  یدندو  یدنشنخواندن،  یها روشکه بتوان به  یگرید یامپو هرگونه 

 .(یداریدو  یداریشن های یامپو هم  مکتوب یرغهم اسناد مکتوب و  یعنیکرد ) یافتدر
اطمعرات و   یآور جمع یبرا یحت یقتحقدر مراحل مختلف  توان یممحتوا  یلتحلاز 
 یرق تحقکره هردف    یموارداما در  ،استفاده کرد یزن ییشناسادر مراحل  یآمار یها داده

 یرل لتحو  یره تجزمحتروا، روش   یلتحلباشد، روش  ها یامپ یرسااز متون و  یجنتااستخراج 
 [.192-193، ص22] است یقتحق یاصل

آسان به طروری کره    ۀاستفادو  یقدقاز: استناد  اند عبارتخاص این روش  های یتمز
 یبررا از اطمعرات الزم   یا عمرده نردارد  و بخرش    یازن ای یژهوبه تخصص آن  یریکارگ به

 [.95، ص25] اند شده یآور جمعدر آن  ،ییشناسا
از: شرناخت مو روع و جوانرب آن،     انرد  عبرارت ش نیز کاربرد این رو یاصل های ینهزم
 یآور جمرع ، ینره زم یرن ادر  یقبلر  یقرات تحقمطالعرات و   ییشناسرا ، هرا  یهنظر ییشناسا

 [.129-121، ص22] یلیتحل یالگو ینتدواطمعات و انتخاب و 
  اطمعات به منظور پاسخ ۀاز: مطالع اند عبارتیل محتوا نیز تحلین کاربردهای تر عمده
ی؟ چرا؟ چگونه؟ و با چه کسیزی را؟ به چه چی؟ چه کسچه »که  ها پرسشین اه دادن ب
 [.111ص، 21] «گوید یم؟ یریتمث

و  هرا  یرام پانتقال  یبراکه آن متن  کند یم یداپ یمعن یمتنمحتوا در رابطه با  یلتحل
کره توسر  مرتن     هرایی  یرام پمشخص باشد.  یتیماه یدارانوشته شده و  ینیمع یممفاه

 یرد بامحتروا   یلتحل ۀلذا به واسط ،دنباش یمختلف یمعان یدارا ندنتوا یم دنشو یممنتقل 
منرد   نظرام  کامم  ها یامپ ینا یلتحلو  یبازشناسرا بازشناخت. روش  یامپآن  یاصل یمعنا

 یرل تحللذا آشنا شدن برا روش   و کند یم یتتبع یمشخص هایو دستور ینقوانبوده و از 
 .است ی رور یزنمحتوا 

 یهرا  روشمحقرق برا مو روع دسرتاوردها و      233با حضور  یا کنگره 2313در سال 
تحلیل محتروا در فیمدلفیرا برگرزار شرد کره مقراالت افررادی         ۀدر زمین یانهرااستفاده از 

در آن به چاپ رسید. قسرمت مهمری از ایرن     9و کریپندورف 1هولستی 2همچون ژ.ژربنر،

                                                      
1. G.Gerbner 

2. Holsty 

3. Krippendorff 
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، پوشش اطمعراتی و بره کرار    ییزدا هاماب، قواعد دار یمعنبازشناسی متون  مسئلۀمباحث، 
 [.12، ص9] ماشین با عملیات تحلیل محتوا بود تطبیقبردن فنون تکمیلی برای 

 

 محتوا لیتحل های روش یبند طبقهانواع  .1. 1

 :کرد لیتحل لیذ یها روشاز  یکیبه  توان یممحتوا را  یاجمال یبند دسته  یدر 
 
 کیفی ـکمّی  یها روشبر مبنای  یبند طبقه .1. 1. 1

 مبتنی محتوای تحلیل و )آشکار( کمیت بر مبتنی محتوای تحلیل روش دو به محتوا تحلیل

پژوهشگر بره   ،. در تحلیل محتوای کمّیشود یمو کیفیت )پنهان( تقسیم  یگذار ارزشبر 
 انتخاب را ها آن و کرده توجه دارد، اشاره نمادی یها بیترک و نمادها به فق  که ییها مقوله

 .شود یم توجه نیز نمادها از غیر دیگری خصوصیات به کیفی محتوای تحلیل در اما ،کند یم
 زیراکیفی و کمّی آشکارتر است،  یها پژوهشتمایز بین  ،یشناس روشدر سطح البته 

 بررای بیران و تعمیرق    هرا  دهیپدپژوهش کیفی مبتنی بر این ایده است که حداقل برخی 
پژوهشی خاصی دارند ترا بتواننرد آزادانره در میران همره       مقوالت تحلیلی، نیاز به فرآیند

 [.292-292، ص9] تحلیلی حرکت کنند سطوح
 یرادی زمرثم  تعرداد    ،هسرتند  یعیتوز یکمّ یها روش ،گفت توان یمبه عبارتی دیگر 
از  یبرخر بسرامد ههرور    هرا  آندر  یهپا یاطمعاتو واحد  شود یم یلتحلاطمعات مختصر 

 یکمر یعنی تعرداد   هستند، یدیتشد یفیک یها روشاما   ستمتن ا یمحتوا یاتخصوص
 یبرت غ یرا ههور  ها آندر  یهپا یاطمعراتو واحد  شود یم یلتحلاطمعات مرکب و مفصل 

 است. یصهخص ی 
 یمرزبنرد  ۀحرل مسرئل   یمردع بردون آنکره   « لوک وان کرامپنهود »و « یویک یمونر»
از  یا پراره محتروا   یرل تحلصود مق هکینامحتوا باشند، بر حسب  یلتحلمتفاوت  یها روش

 یاصرل ، سه نوع اش دهنده یلتشکعناصر  یانمرواب   یاصورت آن و  یاعناصر گفتار باشد 
 :اند کردهآن بسنده  یاصل و در هر نوع فق  به ذکر چند گونۀ یشنهادپرا 

 
 یمضمون یها لیتحل .1. 1. 1. 1

 ینردگان گو یهرا  قضاوت یا یاجتماعتصورات  ها آنهستند که محقق به کم   ییها روش
کره خرود بره     کند یمگفتارشان آشکار  دهنده یلتشکاز عناصر  یا پاره یلتحل یمبنارا بر 

 .یابیارز یلتحلو  یا مقوله یلتحل: شوند یمدو فن ذیل تقسیم 
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 یصور یها لیتحل .2. 1. 1. 1

داد تعر  ماننرد گفتار توجه دارند و مشخصات آن  یاجزااتصاالت به صورت و  ها یلتحل ینا
از و رع   یاطمعرات و... را بره همرراه    یدهاترد ، تعدادکلمات یبترت، ها جمله، طول ها واژه
. فنرون ایرن نروع تحلیرل نیرز      دهد یمبه دست  اش یدئولوژیکیا یمتتماو  یندهگو یذهن
 .یا گزاره یلتحلو  یانب یلتحلاز:  اند عبارت
 
 یساختار یها لیتحل .3. 1. 1. 1

و  کنرد  یمر توجره   یرام پعناصرر   یرش آرا ۀیوشر محقرق عمردتا  بره    ، از تحلیل نوع ینادر 
البتره برا ایرن     .شروند  یمر  یبررسر  یکممر ارتبرا    های یتوالدر  ینمضام های یهمبستگ

و  یذهنرر یسرراختارها ۀدربررار یاطمعررات، ینمضررام هررای یهمبسررتگکرره  فررر  یشپرر
. دهرد  یمر  محقرق قررار   یرار اختمؤلف در  / یندهگوپنهان  های یمشغول دل یا یدئولوژیکیا

، 21] یسراختار  یرل تحلو  هرا  یهمبسرتگ  یرل تحل از: انرد  عبارت نیز یلتحل ینا یها گونه
 [.112-111ص
 

 بر مبنای نظریه یانسن یبند طبقه .2. 1. 1

را قرادر   محقرق کره   آورد یمر مختص بره خرود را بره وجرود      یشناس روش ،تحلیل محتوا
آن بپرردازد.   و ارزیابی انتقرادی از  به تهیه، بیان مستقل از نتایج طرح تحقیق، تا سازد یم
رویدادهای نمادین پیچیرده   ۀتجرب ۀکه از توانایی فزایندآن است  یشناس روشاین  ۀالزم
کیفری و   یهرا  یبررسر که متضرمن همراهنگی و    یافته سازمانزیاد بر تحقیقات  یو اتکا
ی در جدیرد  ۀنظریر  2«یانسرن »بر ایرن اسراس    .، استفاده شودپایایی است یها فنکاربرد 

 خصوص فنون تحلیل محتوا بدین شرح ارائه داده است:
 
 گرایانه تحلیل محتوای عمل .1. 2. 1. 1

 ،کننرد  یم یبند طبقه ها آنکه عمئم را بر حسب علل یا آثار محتمل  ییها وهیشبه معنی 
ایجراد نگررش مثبرت در     مانند شمارش تعداد دفعات بیان چیزی که احتمراال  اثرری برر   

 ارد.معین د ۀشنوند

                                                      
1. Yanssen 
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 تحلیل محتوای معنایی .2. 2. 1. 1

، تحلیرل عنراوین   مانند کنند یم یبند طبقه ها آن که عمئم را بر حسب معنای ییها وهیش
 تحلیل خصوصیات و تحلیل توصیفات.

 
 تحلیل محتوای عالئم .3. 2. 1. 1

 کننرد  یمر  یبنرد  طبقره که محتوا را بر حسب خصوصیات روانی مادی عمئرم   ییها وهیش
 [.22-21ص، 25]
 
 چوبینه  ۀبر مبنای نظری یبند طبقه .2. 1

 نیری تعبره منظرور    ها آنمتن  لیتحلبه  ازیناز قرن نوزدهم،  ها روزنامهو  دیجرا شیافزابا 
فنرون دیگرری بررای     ،. از ایرن رهگرذر  دیگرد آشکار ها آن یمحتوا ییجا هجابو  ها تیاولو

 یمحتروا  لیر تحلو  یفیتوصر  یحتروا م لیر تحلاز:  اند عبارتتحلیل محتوا تولید شده که 
 [.25، ص2] شود یمکمم از تو یح آن اجتناب  ۀکه جهت پرهیز از اطال یاستنباط

 
 چگونگی استفاده از روش تحلیل محتوا در متون دینی .2

در این قسمت به منظور آشنایی با چگونگی استفاده از این روش در تحلیل متون دینری،  
و  شرود  یمر انتخاب شده و مراحل انجام آن تو یح داده ق قدر ابتدا فنونی که توس  مح

 از کارکردهای این روش بیان خواهد شد. ییها نمونهدر ادامه 
انرواع فنرون    ۀگفت کره پرس از مطالعر    یدبا احادیث، یمحتوا یلتحلدر رابطه با فن 

 گونره  یرن ا یبررا ، آن بحرث شرده   یرامرون پمحتروا کره در منرابع مختلرف      یلتحلروش 
و  یکمّر و به صرورت   «جممت»واحد  یمبنابر  «یمضمون یمحتوا یلتحل» فن ،ها پژوهش

، نقرا   یممفاه، ینمضام و هانتخاب شد ،یفرعو  یاصل «واژگان یدکل»بر  یدتمکو با  یفیک
اساس استخراج و در جرداول   ینابر  یزن احادیثهر کدام از عبارات  یریگ تمرکز و جهت

 .گردیده است یمتنظمحتوا  یلتحل
 ۀدهنرد  یلتشک ۀیاول یممفاه، حدیثهر  یدیکلابتدا با نگاه به واژگان  یگردت به عبار
است.  حدیثحاکم بر هر کلی  یفضا یانگرباستخراج شده که آن و نقا  تمرکز  ینمضام

محتروا، بره اسرتخراج     یرل تحلهرای   جردول در  حردیث های  عبارتدوم با درج  ۀدر مرحل
 .یما پرداختهشده  یعتقطت و نقا  تمرکز هر کدام از جمم ها یریگ جهت
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 یاعتبارسرنج  نیرز  واحادیث ی  امام یا یر  مو روع خراص     ۀیکل یآور جمعپس از 
و استخراج مو روعات   ینمضامها و  جممت به گزاره یلتبد و محتوا یلتحل یندفرا ،ها آن
به شرح  نیز یقتحقحاصل از  یجنتامقوالت و  یافتن یچگونگ. شود یمآغاز  یفرعو  یاصل
 :ستا یلذ

 هرا  آن ی تفکو  2«اکسل» افزار نرمدر  احادیث ی  امام یا ی  مو وع ۀیکل یعتجم .2
  مخاطب یا مو وعبر اساس 
  آن و کلیدواژگان یاصلمو وع  یافتنجهت  حدیثهر  یمحتواکامل  یبررس .1
آن.  یفرعر مو روعات   یرافتن جهت حدیث هر  ۀدهند یلتشککامل عناصر  یبررس .9

مطرح حدیث که هر چند به صورت مستقل در  است ینیعناو، یرعفمنظور از مو وعات 
  هستند آن یاصلمفهوم  دهنده یلتشک یکنلاند،  نشده
جهرت   یرق تحق ینظر های یادداشتدر حدیث و نکات قابل توجه هر ها  سؤالثبت  .2
اسرت کره    یره اول یفیتوص های یلتحلاقدام، ثبت  ینا. منظور از آن یفیک یمحتوا یلتحل

 هرای  یلتحلدر  محقق یراهگشا توانند یم یرمس ۀ، اما در اداماند یدهنرساثبات  هرچند به
  باشند یفیک

 یبنرد  دسرته  یر   یجادابه منظور احادیث  ۀکلی یاصلمو وعات  یلتحلو  یبررس .5
  یمو وع
 یبنرد  طبقره  یر   یجراد ابره منظرور    ،هر دسرته  یفرعمو وعات  یلتحلو  یبررس .1
  هر مو وع یبرا یمضمون
  در قالب نمودار احادیث یاصلاز مو وعات  یآمارستخراج اطمعات ا .2
  هر دسته در قالب نمودار یفرعاز مو وعات  یآماراستخراج اطمعات  .8
  یکمّ های یلتحلحاصل از  یجنتاهر دسته بر اساس  احادیث یفیک یلتحل .3
 .یقتحق یجنتابر اساس  یهنظر ۀو ارائ یساز مدل .23
 هرا  پرژوهش  گونه یناو عملکرد محققان در  یقتحق، روش گانه دهر امو ینا یقتحقدر 
بدین صورت  نیز اکسل افزار نرمدر  قالب جدول تحلیل محتوای احادیث .دهد یم را نشان
 است:

 

                                                      
1. Excel 
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 . نمونه جدول تحلیل محتوا1جدول 

ف
دی
ر

 

متن 

 حدیث

مخاطب 

 حدیث
 کلیدواژگان

موضوع 

 اصلی

 موضوعات

 فرعی
 کدگذاری

 های یادداشت

 نظری

2      A1  
1      A2  
9      A3  

 

 یر  مربو  به  ۀشد اندوختهو  یافته سازمان، متون یعلمروش  ینامنظور از محتوا در 
مشرابه را   هرای  یهنظر ، اصول وها یمتعم، یممفاه، یقحقااز  یگروهمو وع واحد است که 

 یاصرل مقصرود   یرانگر باست که  یکلو  یدیلک یعنوان نیز «یاصلمو وع . »شود یمشامل 
و برا   دهرد  یمر  یلتشرک متن را  یاصلو چارچوب  است یکلمو وع  ینا. است حدیثهر 
بره سرهولت    تروان  یمر هر کردام   یفراوان یزانم یبررسها و  به فهرست آن یاجمال ینگاه
 سخن گفته یمواردچه  رۀبوده و دربا یا حوزهداد که متن مورد مطالعه در چه  یصتشخ
 است.
است که هر کدام از مو وعات مطروحره در مرتن را    یکل یعنوان نیز «یفرعمو وع »
  اسرتخراج هرر مرتن، مو روعات     یبررسبه جهت سهولت  یگردبه عبارت   شود یمشامل 
، مو وعات ینعناوکه به آن  شوند یمدرج  تر یجزئ ینیعناواول، در قالب  ۀدر مرحل شده
مرتن   یدرونر  های یهال، اند شدهگر استخراج  یلتحلس  مو وعات که تو ینا. یندگو یفرع

 یجنترا  ذکرر برخری از   تنها بهجهت رعایت اختصار در کمم،  در ادامه .سازند یمرا آشکار 
 پرداخت. یمخواه )ع(اطهار ۀاحادیث ائم یمحتوا یلتحلحاصل از 
 
 کمّی تحلیل محتوا در فهم احادیثکارکردهای  .3

 توان یمرا  در فهم احادیث« تحلیل محتوا» ستفاده از روشکارکردهای اچنانکه ذکر شد، 
 یبررسر ، یکمّر  هرای  یلتحلمنظور از کمّی و کیفی تقسیم نمود.  های یلتحلدر دو حوزه 

را برا   محقرق کره   اسرت در مرتن   شرده  مطرح یفرعو  یاصلو مو وعات  ینمضام یفراوان
 های یلتحل در حقیقت .سازد یمآشنا  یشتربدر آن  کاررفته به یها مؤلفهعناصر و  ساختار
کره   دهنرد  یمر و در اصل نشران   کنند یمرا هموار  یفیک های یلتحل یبراراه ورود  یکمّ

 .[11ص، 25]پرداخته است  یفیک های یلتحلبه  ییمبنابر اساس چه  محقق
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 یرق طرمرتن از   یهرا  داده یمحتوا یذهن یرتفس یبرا یفن یزن یفیک یمحتوا یلتحل
که به دنبال مشرخص سراختن    است سامانمند صورتشده به  یبند طبقه های یگذارکد

 اسرتفاده از  یگرر دبره عبرارت     شروند  یمر سراخته   یممفاهاز  یتنهااست که در  ییالگوها
 یرت نهاکره در  است  یدهپداز  یشتریبعمق  یبررس یبرا فنی، به مثابه یفیک های یلتحل

 .[22، ص22] گردد یم پردازی یهنظرمنجر به 
کره اسرتفاده از ایرن روش تنهرا راه ورود اولیره بره        فرر   یشپر این  در ادامه با بیان
 یهرا  روشبوده و طرح این مو وع به معنای نفی دیگرر   ای رشتهیان متحقیقات کیفی و 

تحقیق و آثار فاخر حاصل از میرا  حدیثی عالمان جهان اسمم نیست، به طرح برخی از 
 شرایان . پرردازیم  یمر فهم احادیرث   ۀزو کارکردهای استفاده از این روش در حو ها یتقابل

اول از فهرم   ۀمرحلدر این مقاله، تنها به کارکردهای کمّی پرداخته شده که که ذکر است 
 احادیث است.

 
 روایات یبند دستهتفکیک و قابلیت  .1. 3

از جمله اولین کارکردهای استفاده از روش تحلیل محتروا در مطالعرات حردیثی، امکران     
 شود یم. این امکان از آن جهت فراهم استروایات از وجوه مختلف  یبند دستهتفکی  و 

احادیث و روایرات   ۀکلیدر ابتدا  بایدکه در پی استفاده از این روش در مطالعات حدیثی، 
اکسرل وارد شرده و در    افزار نرمدر  شده یطراحاز پیش  های جدولمورد مطالعه در قالب 

مخاطب، راوی حدیث، کلیدواژگان، مو وع  مقابل هر حدیث به تفکی  یها ستون ،ادامه
 مو وع فرعی، قالب بیانی و... تکمیل شوند.، اصلی

محقق بتواند با عملیراتی سراده،    که شود یمفو  باعث  یها ستونتکمیل هر کدام از 
را از وجروه   هرا  آنمختلفی از مجموع روایرات مرورد مطالعره خرود گرفتره و       یها گزارش

ماید. در ادامه به منظور تفهیم هرچه بهترر نروع عملکررد    ن یبند دستهمختلف تفکی  و 
از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه که توسر    ییها مثال، در فهم احادیثروش این 

 :شود یممؤلف انجام شده است، ارائه 
در کتررب روایرری و ترراریخی ی متعررددی هررا نامرره )ع(از امررام حسررن عسررکری الــف 

 یآور جمرع «)ع(یالعسکرموسوعة االمام » کتابلد سوم در ج ها آنکه مجموع  مانده یبرجا
 یمنرابع عمدتا  در  ومورد بوده  213ها،  نامه ینا. تعداد [922-212، ص3:   رک]شده است 

برخروردار   یعهشر  یعلمرا  یران مدر  یا ممحظره از اعتبار و وثاقرت قابرل    کهاند  شده ذکر
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 وا در خصوص این مکاتبات،خروجی و قابلیت استفاده از روش تحلیل محت یناول. هستند
  :زیر است بر اساس دو مبنای مختلفها  بندی مجموع آن تقسیم

 .نامه مخاطبان یمبنابر الف( تفکی  
 نامه. علت نگارشب( تفکی  بر اساس 

خاص و ن امخاطب: اند نگاشتهن امخاطبخود را برای دو دسته از  یها نامهآن حضرت، 
بره   هرا  آنکره نرام    آن دسته از افررادی هسرتند   خاص نامخاطب . منظور ازعامن امخاطب

منظرور از   شرده اسرت.   ثبرت  ،آن یخیترار اسرناد   یادر متن نامه  یمشخص صورت کامم 
گروه خراص   ی شهر، افراد  ی  یاهالاقوام،  یبراهستند که  ییها نامه، یزنعام  نامخاطب
 اند. شده نگاشتهافراد نامشخص  یاو 

مکاتبات در جدول تحلیل محتوا ثبت نشده باشند، بدیهی است تا زمانی که همه این 
کره چررا    و نظریه در ایرن خصروص   سؤالو سپس طرح  یبند دستهامکان این چینش و 

 )ع(برای افراد خاصی، چندین نامه نگاشته شده یا اینکه به چه علت امام حسرن عسرکری  
گر آن اسرت  به سختی ممکن است. نمودار ذیل بیان های متعددی به اهل قم نگاشته، نامه
 مردنظر آن امرام   عام نامخاطب به عنوان گروه 22 وخاص  نامخاطبنفر به عنوان  22که 
 :اند بوده

 

           

 2  

           

1   

 
 نابر مبنای مخاطب )ع : تفکیک مکاتبات امام حسن عسکری1نمودار 

 
 یمبنرا نمود و آن برر   یمتقس توان یم یزن یگرد یا گونهمکاتبات را به این  حال یندرع
 اول ۀدسرت  :گردنرد  یم یمتقساتبات به دو دسته مکمنظر  ینا. از است ها آنارش علت نگ
انرد ترا    داشرته  قصرد  یشران اانرد و   صادر شرده  )ع(امام یسواز  ساکنابتدا به  یی کهها نامه
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در این مقالره   که اسممی را به شیعیان منتقل کنند جامعۀمو وعات مورد نیاز  ینتر مهم
و  هرا  سرؤال در پاسرخ بره    یی کره هرا  نامه دوم ۀدستو  گفته شده« توقیع» ها بداناختصارا  
 :اند شده نگاشتهمردم  یها درخواست

 

توقی 

پاس  به   1

سوا ت

 2 

 
 بر مبنای علت نگارش )ع : تفکیک مکاتبات امام حسن عسکری2نمودار 

 
نقل شده  یخیتار روایی و منابعدر  )ع(نیز از امام هادی نامه 111اد تعدهمچنین  ب 

مشرخص   در جردول تحلیرل محتروا    هرا  آنپرس از درج  که  [922-212ص، 1، ج3:   کر]
کره   اند تفکی  قابل و همچنین علت نگارش مخاطباناین مکاتبات نیز بر مبنای  شود می

 شرح آن بدین صورت است:
نامره از   113 تعرداد  کره  شرده خاص نامه احصرا   اطبانمخنفر به عنوان  221اسامی 
 عرام  مخاطبران  بره عنروان   گرروه  21 اسرامی و  برای آنان ارسال شده )ع(هادیطرف امام 
 :برای آنان ارسال شده است )ع(نامه از طرف امام 99تعداد که  احصاء شده
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لکرن بیرانگر    ،پردازنرد  یمر کمّری   های یفراواننمودارهای فو  اگرچه تنها به سنجش 
ت قلر  در مواجهه برا جامعره و همچنرین شردت یرا      )ع(هادی اقدامات امام ۀمیزان و گستر
در ذهرن  را  ییها پرسشکه خود  استاز هر امامی  ،خاص آن یها گروهو  استقبال جامعه

 .شود یمورود به مراحل بعدی تحقیق  ۀمخاطب ایجاد کرده و مقدم
 
 کلیدی سنجش فراوانی واژگان .2. 3

کاربرد شناسایی واژگان کلیدی ی  متن مکتوب یا گفتار بر این اصل روانشناسی مبتنری  
هرایی   یرام پاست که هر کس در ارتبا  و مکالمه خرود برا دیگرران، بیشرتر از کلمرات و      

هرای اصرلی در    یرام پمتمرکز است و بره عنروان    ها آنکند که ذهنش بر روی  یم استفاده
به عبارت دیگر کثرت کاربرد ی  کلمه یا ی  پیرام    ذهن متکلم یا نویسنده جَوالن دارند

در مکالمات و مکاتبات ی  فرد بیانگر این مطلب است که آن پیام در سطوح عالی ذهرن  
رین توجره را بره خرود اختصراص داده اسرت. لرذا       متکلم و نویسنده جای داشته و بیشرت 

 ها آنی خاص و تکرار اصطمحاتی استفاده از حتید مجدد بر آن و تمکی و مطلبیح بر تصر
یب خراص   رر  یا کلمره مکاتبات، هر  گونه یناید گفت در بای عبارتو به  استیار مهم بس

کلیردی  کلمرات  ش ، شرمار واژگران فراوانی سنجش منظور از  با این تو یح، خود را دارد.
 یگرر  جلروه خودنمرایی کررده و بره عنروان اجرزاء اصرلی مرتن        حدیث است که در متن 

و در مطالعرات   باشند ینم شده یینتع. الزم به ذکر است که این کلمات از پیش کنند یم
 .سازند یمتحلیل محتوا به تدریج خود را برای محقق نمایان 

است که محقق را برا  آن  ،احادیث دیکلی سنجش فراوانی واژگان هایکارکرداز دیگر 
و از ایرن   )ع(اطهار ۀدر کمم ائم کاررفته بهکاربردترین واژگان  پرکاربردترین و همچنین کم

 :مثال .دکن یمدر کمم ایشان آشنا  کاررفته بهرهگذر با ادبیات 
 یهرا  نامره  ،ینصفجنگ تا اتمام  )ع(هنگام بیعت عمومی مردم با حضرت علی از الف 
که بر اساس تحقیقات صورت گرفتره   ه استرد و بدل شد یهمعاوو  )ع(امام یانم یمتعدد
در  یر ر  یدسر  کره  یدرحرال  ،رسرد  یمر نامره   91به  ها آنتعداد  ،کتب تاریخی ۀو مطالع
در  هرا  آنکره البتره بسریاری از     کردهرا نقل  یهمعاوبه  )ع(نامه از امام 21تنها  البمغه نهج

د درج شده ده و در مواردی هم چندین نامه به صورت واححقیقت تلفیقی از چند نامه بو
ی کره از خرمل تحلیرل    مر از جمله نکات قابرل توجره و مه   [.225-83ص ،2:   رک] است

 :اینکه حاصل شد،و معاویه  )ع(کاتبات میان حضرت علیمحتوای کمّی م
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  اسرت  از معاویره  بیشتربرابر  9 معاویهفراوانی کلمات حضرت در مکاتباتشان با  ،او ً
% بره معاویره   12و  )ع(یرالمرؤمنین ام% بره  21تبرات،  به عبارت دیگر از مجمروع ایرن مکا  

 ینگرار  نامهحضرت بر این جریان  دهد یماختصاص پیدا کرده است که این مطلب نشان 
 دورانو هدایت معاویه تمکید بیشتری داشرته و علیررغم مشرکمت و مسرائل فرراوان در      

بلکره بررای بسریاری از حاکمران      ،عراص وای معاویه و عمرکوتاه حکومت خود، نه تنها بر
، کردنرد  یمر منصوب از طرف عثمان و همچنین والیانی کره خرود بررای شرهرها تعیرین      

 است. )ع(حضرت نگرانه یندهآکه همه بیانگر نوع نگاه  اند نوشتهمفصلی  یها نامه
ن نتیجره  ایر  گرفته از کلمات کلیدی هرر نامره، بره    صورتبر اساس سرشماری  ،ثانیاً

و  یرد تمکاز همه بر آن  یشب یهمعاوآنچه دست پیدا کردیم که  یزبرانگ تمملبسیار جالب و 
بره صرراحت در    یره معاوسابق و قترل عثمران اسرت.     ۀگان سه یخلفا مسئلهدارد،  یحتصر
از  یخونخرواه  ۀیر داعمنظور  ینهمخلفای سابق دانسته و به  ۀیندنما، خود را یشها نامه
را بره جررم کمر  بره قراتمن عثمران و        )ع(و حضرت علری  کند یمح سوم را مطر ۀیفخل

و در نهایت جنگ صفین را برا شرعار اصرلی خونخرواهی      نماید یمحمایت از ایشان متهم 
 .نماید یمعثمان شروع 

خلفرای  »و  «قترل عثمران  »مو وع  )ع(یرالمؤمنینام یها نامهدر این در حالی است که 
معاویره   یها تهمتدر حقیقت به منظور پاسخگویی به کاربرد را داشته و  ینتر کم «سابق
عردم   یرل دلبره   یره معاو ینکره ابرا اسرتدالل برر    . حضرت در مکاتبات خود اند شدهمطرح 
قترل او محسروب    یاصرل کرده و جزء عوامل  یانتخسوم،  یفهخلبه موقع به  یرسان کم 
 شود یم باعث که ندک یم متهم را معاویه خود نهایت در و گفته پاسخ را تهمت ینا ،شود یم
 .[225-83ص ،2:   رک] کندن یانب یشها نامهرا در  یمطلب ینهزم ینادر  یهمعاو یگرد

و  )ع(علری  حضررت  یهرا  نامره در  کاررفتره  بره کلمرات  در ذیل نمودار سنجش فراوانی 
 :درج شده استبه صورت جداگانه  یهمعاو
 

 
 )ع یعلی حضرت ها نامهن یدواژگاکلی فراوان: 4نمودار 
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اول مسرتند   ۀمرحلر در  ،مهم بوده )ع(حضرت یبراکه آنچه  دهد یمنشان نمودار فو  
 یاسمم ۀجامعتممین نظر مردم در دوم  ۀمرحلدر و  کریم قرآن یاتآکردن کمم خود به 

برا   )ص(خود از آیات قرآن و نرام و یراد پیرامبر اکررم     یها نامهمعاویه در  که یدرحالاست، 
خلفرا و قترل    جانشرینی  مسرئلۀ  ترا  ترمش دارد  حال یندرعرصد کمی استفاده کرده و د

 اسممی نشان دهد. جامعۀروز  مسئلۀ ینتر مهمعثمان را 
 

 
 یهمعاوی ها نامهیدواژگان کلی فراوان: 5نمودار 

 

رسراله  »برا عنروان    )ع(امرام ر را   یها رسالهدر خصوص یکی از  تحقیقمشابه این  ب 
ول و مبانی مذهب که به درخواست مممون عباسی و به منظور معرفی اص «االسمم محض

، نیز انجام شده است. سنجش فراوانی کلیدواژگان مطرح در این مرتن  تشیع نگاشته شده
و کمتررین اسرتفاده را    تررین  یشبر که آن حضرت از چه الفاهی  دهد یمروایی نیز نشان 

  :اند داشته

 
 : فراوانی کلیدواژگان رساله محض السالم6نمودار 
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مقاله تو یح داده خواهد شد که یکی دیگر از کاربردهرای اسرتفاده از روش    ۀدر ادام
و ورود بره   )ع(اطهرار  ۀعصر ائم جامعۀتحلیل محتوا، آگاهی از شرای  سیاسی ر اجتماعی  

که شیعیان در اقلیرت قررار    )ع(در زمان امام ر ا تحلیل گفتمان است. بدیهی است ۀعرص
رشد و گسترش عقاید شیعه و تقویت داشته و خلفای عباسی تمش داشتند تا از هرگونه 

 ، تمش کرده است بیشترها توطئه شیعیان جلوگیری کنند، آن امام همام با آگاهی از این
ۀ لئمسر هرگونره   مرذاهب اسرممی تمکیرد کررده و از     ۀبر روی اصول مشترک میران همر  

به و روح ایرن مطلرب را مشراهده      توان یماختمفی پرهیز کند که از طریق نمودار فو  
 .[5] کرد
 
 اصلی و فرعی سنجش فراوانی موضوعات .3. 3

چنانکه اشاره شد از جمله اولین کاربردهای اسرتفاده از روش تحلیرل محتروا در مطالعره     
روایرات اسرت. در    یبنرد  دسرته تفکیر  و   ، قابلیرت )ع(اطهرار  ۀمتون روایی و احادیث ائم

پس از آن، از دیگر اقداماتی که در  من تجزیره و تحلیرل مجمروع ایرن روایرات       لحامر
مو وعات اصلی )عناوین( هرر کردام    یبند دسته، استخراج و شود یمبرای محقق حاصل 

کره در نهایرت منجرر بره درج نمودارهرای سرنجش فراوانری مو روعات          استاز روایات 
 ۀتا بتواند برا نگراهی اجمرالی بره مجموعر      کند یم. این نمودارها به محقق کم  شود یم

و بتوانرد   شدهآشنا  ،شده مطرحو مسائل مهم  ها آنخود، با ساختار حاکم بر  ۀمورد مطالع
 آن روایات بیان کند. ۀکیفی مناسبی در خصوص مجموع های یلتحل

و افکار مؤلف متن  ها یشهاندا از دیگر کاربردهای سنجش فراوانی مو وعات، آشنایی ب
لکن پرس از   ،است. در موارد متعددی ممکن است ی  متن با عنوانی خاص مشهور شود

به این نتیجه دست یافت کره شایسرته اسرت     توان یمبررسی فراوانی مو وعات آن متن 
چرا کره فراوانری آن مو روع بیشرتر بروده و       ،متن مورد مطالعه دارای عنوانی دیگر باشد

 . مثال:استآن مو وع مورد ر دغدغه مؤلف در بیانگ
کره تعریرف آن گذشرت،     )ع(امرام ر را   «محض االسمم» ۀرسال ۀمطالع  من در الف 
نشران   کره درج شردند   این رساله در قالرب نمرودار ذیرل    در شده مطرح اصلی مو وعات

آن امام همام در این روایت و حردیث خرود بره چره مو روعاتی اشراره کررده و         دهد یم
 : وانی هر کدام به چه میزان استفرا
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 : فراوانی موضوعات رساله محض ا سالم7نمودار 

 
، برائرت از  )ع(اطهرار  ۀ، مو روعات نمراز، والیرت ائمر    شرود  یمر که مشاهده  همان طور

رساله  این در و با فراوانی بیشتری دشمنان و قرآن از جمله مواردی هستند که به دفعات
موارد فو  در ذهن و اندیشه مؤلف از اهمیت و جایگاهی دهند  نشان میکه  اند شدهیان ب

اصلی مؤلف برای نگارش آن متن را تشرکیل   یها دغدغهواال برخوردار بوده و در حقیقت 
 .دهند یم

صرحیفه  »که در کتابی به نام  )ع(ادعیه امام ر اهمچنین در تحقیقی دیگر تمامی  ب 
قررار  شده است، به روش تحلیل محتوا مورد مطالعه و ارزیرابی   یآور جمع «جامعه ر ویه

در این  .استکه از جمله اولین نتایج آن، استخراج مو وعات مطرح در این ادعیه  گرفت
اسرتخراج و   ،تحلیرل محتروای مرتن ادعیره    خرمل  رابطه باید گفت که این مو وعات از 

بررای هرر کردام از ادعیره در ایرن      و به هیچ عنروان، عنراوین مطررح     اند شده یبند طبقه
در برخری مروارد    . این مطلب بردان معناسرت کره   اند نگرفتهقرار  مطالعه ممک ،سنجش

به دلیل وجود برخی کلمرات خراص    )ع(ممکن است عنوان روایت یا دعایی از امام معصوم
در آن و یا پرداختن بخشی از دعا به مو وعی خراص، بره نرام همران کلمره یرا مو روع        

آزاد و  یا گونره بره   تروان  یمر با استفاده از روش تحلیل محتوا  که یدرحالشود،  یرگذا نام
در روایت، عنوانی کلی برای آن در نظرر   شده مطرحبدون تعلق خاطر به مو وعات جزئی 

 آن را درج نمود. ،مو وع اصلیگرفت و در جدول تحلیل محتوا با عنوان 
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از روش تحلیل محتوا در مطالعات  استفاده یها  رورتاین مطلب خود یکی دیگر از 
 )ع(امام ر را  ۀمطرح در ادعی فهرستی از مو وعاتدر نمودار ذیل  .کند یمحدیثی را بیان 
 ارائه شده است: ها آنو سنجش فراوانی 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : سنجش فراوانی موضوعات ادعیۀ رضویه نمودار 

 

ر و طلرب محشرو   )ع(یرت ب اهلطلب همکت دشمنان  فهرست قابل توجه در این  ۀنکت
تا در قالرب بیرانی    اند داشتهآن حضرت تمش  دهد یمکه نشان  است )ع(یتب اهلشدن با 

برر   حرال  یندرعر اسممی اشاره کرده و  جامعۀدعا، به جایگاه رفیع و مهم امام معصوم در 
 مبارزه با دشمنان ایشان نیز تمکید کنند.

پاسرخ بره     که بره دو دسرته   )ع(یعسکرکاتبات امام حسن در بررسی مهمچنین  ج 
، برود تقسریم شرده    توسر  امرام   ته شدهشنگاابتدا به ساکن  یها نامهشیعیان و  یها نامه
 جرداول تحلیرل محتروا،    ۀبره واسرط  هرر دو بخرش را    یها نامهمو وعات اصلی  توان یم

 ییهرا  نامه، یعنی لدر قسمت او به نمایش گذاشت. ای یلهمو در قالب نمودارهای  تفکی 
، از بررسری محتروای   انرد  نگاشتهشیعیان های  سؤالدر پاسخ به  )ع(ریکه امام حسن عسک

کره   کررد پرسیده شده و مو وع اصلی آنهرا را اسرتخراج    های سؤالنوع  توان یمهر نامه 
 نمودار آن بدین شرح است:
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 )ع : سنجش فراوانی موضوع مکاتبات امام حسن عسکری نمودار 

 

 بره روش تحلیرل محتروا نیرز      )ع(مکاتبرات امرام هرادی    ۀهمچنین در پری مطالعر   د 
 شریعیان و   یهرا  نامره اول مجمروع مکاتبرات ایشران بره دو دسرته  پاسرخ بره         ۀمرحلدر 
  ۀحلر مرو در  شرده   یمتقسر ، انرد  نگاشرته کره آن حضررت خرود بررای دیگرران       ییها نامه

  یبنرد  دسرته هرر بخرش بره تفکیر ، احصراء و       یهرا  نامره دوم مو وعات مهم و اصرلی  
 .اند شده

 هرای  سرؤال ، )ع(ام هادیدر بخش اول یعنی مکاتبات صورت گرفته میان شیعیان با ام
متعددی از ایشان در خصوص مو وعات مختلرف کره اکثررا  فقهری و اعتقرادی هسرتند،       

   را در دو حوزه تفکی  کرد: ها آن توان یمشده است که  یدهپرس
  الف( پاسخگویی به مو وعات فقهی

 تبیین مبانی اعتقادی احکام اسمم.ب( 
هرای    پرسرش  پاسخگویی به مسائل شیعیان، بره  اول، یعنی در بخش یفراوان ینباالتر
نامه به ایرن مسرئله مربرو      111نامه از مجموع  253در حدود  که اختصاص دارد یفقه
 یفراوانر  یرت اهمآن زمران   ۀمرردم جامعر   یبراها  سؤال گونه ینا که دهد یمنشان  وبوده 

، مو وعات فقهری منردرج در   یلذ. در اند دادهپاسخ  ها بدان یلتفصبه  یزن )ع(داشته و امام
بره شررح    آنشده است که نمودار سرنجش   یدهسنج ها آن یفراوانمکاتبات احصاء و  ینا
 :هست یلذ
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 )ع امام هادی مکاتبات فقهی موضوعات فراوانیسنجش  : 1نمودار 
 

ت مو روعا  تررین  یشبر کررد کره    گیری یجهنت گونه ینا توان یمبر مبنای نمودار فو  
 چرره نرروع مو رروعاتی برروده و در آن زمرران  )ع(عصررر امررام هررادی جامعررۀمررورد پرسررش 

هرای    پرسرش  نروع  یدبنر  دسرته چه مسائلی برای مرردم مطررح بروده اسرت. همچنرین      
ان و محققر ی هرای جدیردی را بررا    پرسرش  توانرد  یمر در هرر خصروص نیرز     شرده  مطرح

 کند. ایجادپژوهشگران 
در خصروص   شرده  مطررح  هرای  پرسشفراوانی در خصوص  ترین یشببه عنوان مثال 

، کیفیت و رو )بره خصروص مسرح علری      نمازگزاردر رابطه با لباس  ییها پرسشنماز به 
برن   یمإبرراه . به عنروان نمونره   شود یمو عامه مربو   تمراه با اهل سنالقدمین(، نماز ه
 انرد  شرده  یره خرگوش ته یکه از پوست و مو ییها لباسبا  نمازخواندنعقبة در خصوص 

 :  پرسد می
 یْررِ غَنِبِ مِنْ وَبَرِ الْمَرَا یفِتُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْمَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ  تِکَ ٌعِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ »

   «؟یَّةٍتَقِ َرُورَةٍ وَ لَا 
 :  فرمایند یم یدر پاسخ و )ع(یو امام هاد
، 922ص و 5922، ح951، ص2ج ،8  831، ح131، ص1، ج1] «یهَرا فِلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ »
 .[3، ح933، ص9، ج22  1133، ح235، ص2ج، 29  31ص ،9ج، 3  5222ح
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از آن حضرت در خصوص اوقات نمراز پرسرش    زین یّالرخجمحمّد بن الفرج  همچنین
 یران واجرب را ب  یاوقات هر کدام از نمازها یقبه طور دق یکه حضرت در پاسخ و کند یم
 :فرمایند یمو  کنند یم

وَ الشَّرمْسُ   یضَرةِ الْفَرِمِرنَ   فَرَاغُر َ  یَکُونَوَ أُحِبُّ أَنْ  سُبْحَتَ َإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ »
أَرْبَعَرةِ   یعَلَر مِنَ الْعَصْرِ وَ الشَّرمْسُ   فَرَاغُ َ یَکُونَوَ أُحِبُّ أَنْ  سُبْحَتَ َثُمَّ صَلِّ  یْنِقَدَمَ یعَلَ

وَ اقْضِ النَّافِلَةَ بَعْدَهُمَا فَرإِذَا طَلَرعَ الْفَجْررُ فَصَرلِّ      یضَتَیْنِبِالْفَرِأَمْرٌ فَابْدَأْ  بِ َأَقْدَامٍ فَإِنْ عَجَّلَ 
، 1، ج23  112ص ،9ج، 3  18، ح153ص ،1ج ،1] «اقْررضِ بَعْرردُ مَررا شِررئْت ثُررمَّ یضَررةَالْفَرِ
 .[5821ح، 192، ص2ج ،29  919ص

 جامعرۀ کره آن حضررت خرود شخصرا  بررای مردمران        ییها نامهدر بخش دوم، یعنی 
ترا   انرد  داشتهو در پی آن تمش  اند نگاشتهاسممی و به خصوص خواص شیعیان آن عصر 

اسممی را مطرح کنند، نیز فهرسرتی از مو روعات    جامعۀرد نیاز مو وعات مو ینتر مهم
 :استدر جدول تحلیل محتوای این مکاتبات درج شده است که نمودار آن به شرح ذیل 
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 ع )و یت توسط امام هادی ۀدر حوز شده مطرحسنجش فراوانی موضوعات  :11نمودار  

 
آن امام همام مطرح بروده،   یبراکه  یمو وع ینتر مهم که دهد یمنمودار فو  نشان 

بروده اسرت.    یاسمم ۀجامعدر  )ع(امام معصوم های یژگیوو  یتامامت و وال یگاهجا یینتب
از  یرز پرهاتخاذ راه حق و  یراستاجامعه در  یرتبصو  یآگاه یشافزاهدف به منظور  ینا
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بره عنروان    )ع(یحسرن عسرگر   امرام  و خود یمعرف ینهمچنو  منحرفه فر  یگرد یرویپ
 .است بوده اسممی ۀجامعدر  بعدی به عنوان امام )ع(یمهدحضرت  همچنین و ینجانش

این مطلب بدین جهت مورد توجه خاص آن حضرت بوده که در پی فضای اختنرا  و  
برود، از   اسممی ایجاد شرده  جامعۀانحطا  قرن دوم هجری که توس  خلفای عباسی در 

در  )ع(به خصوص پرس از قیرام اباعبردل الحسرین     )ع(اطهار ۀوهایف ائم ینتر مهمجمله 
اسرممی و   جامعرۀ دوم قرن اول، ترمش بررای تبیرین جایگراه والیرت و امامرت در        ۀنیم

 رورت رجوع مردم در همه امور به سمت ایشان، بوده اسرت. ایرن امرر بره عنروان یر        
کره امرام    یا گونره مطرح بروده اسرت، بره     )ع(اطهار ۀظر ائمراهبرد و سیاست کمن در من

مرممون عباسری    عهدی یتوالدر سخنان و مکتوبات خود، هدف اصلی از پذیرفتن  )ع(ر ا
 جامعرۀ را تمش برای هویت بخشیدن به شیعیان و احراز جایگاه اصلی خمفت و رهبرری  

سلسرلة  »ر خود با عنوان برشمرده و در حدیث معروف و مشهو )ع(اطهار ۀاسممی برای ائم
 انرد  کررده والیت و امامت به عنوان تنها راه نجات و سعادت تمکیرد   ۀمسئلنیز بر « الذهب
 .[25، ص5]

نیرز   )ع(سامرا به ویژه از طرف امام هرادی  ۀسازی و سیاست کلی توس  ائم این جریان
سرت کره   پیگیری شده و به و وح در احادیث و مکاتبات منقول از ایشان قابل مشاهده ا

 فهرست نوع اقدامات ایشان در نمودار فو  درج شده است.
 
 های بیانی سنجش فراوانی قالب .4. 3

ی بیرانی را  هرا  قالرب ی از ا گونره یش، خوی ذهنیان مطالب و مقاصد بهر انسانی به جهت 
کنرد.   یمر ی خرود اسرتفاده   ذهنانتخاب نموده و در کممش از آن برای وصول به مطلوب 

ی بیانی ی  امر کامم  طبیعی است و در حقیقت همچون بافرت مرتن،   ها بقالاستفاده از 
از جملره   کنرد.  یمر وجود داشته و محتوای اصلی آن جمله را بیان  یا جملهدر زمینه هر 

در  شرده  گرفتهی بیانی به کار ها قالبامور الزم و  روری در مطالعات حدیثی، شناسایی 
یلگرر را داشرته و   تحلی راهنمرا یرانی، نقرش   بی اهر  قالرب  زیرا، ستا )ع(اطهار ۀروایات ائم

محقق بتواند با بافت فرهنگی ر اجتماعی کرمم آشرنا شرده و      شود یمشناسایی آن باعث 
 با متن حدیث مواجه شود. تر یقعمدر نهایت با نگاهی 

فهرسرتی  بایرد  شوند، ابتدا  یملذا در مطالعات حدیثی که با روش تحلیل محتوا انجام 
مقالره  یرف شروند ترا خواننردگان     تعری کراربرد انی درج و سپس به شکل بی یها قالباز 
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بتوانند با نگاهی اجمالی به نمودارهای سنجش فراوانی آن، با محتوای کلی آن حدیث یرا  
 مجموعه احادیث ی  امام آشنا شوند.

رود  انتظار مری ، این مطلب )ع(منقول از امام ر ا ۀادعیاول با مجموع  ۀمواجهدر  الف 
دقیق  ۀمطالع که یدرحال ،بیان شده باشند« دعا»با قالب بیانی  کاررفته بهجممت  ۀکه هم

بیانی متعرددی در   یها قالبو علمی این متون روایی با روش تحلیل محتوا نشان داد که 
بیرانی نیرز، قالرب     یهرا  قالب ترین یشبتر آنکه  جالب ۀنکتو  شده گرفتهاین ادعیه به کار 

 «.دعا»و نه  هستند« فتوصی»و « تجلیل»بیانی 
و نره مجمروع    باشند یمالبته منظور از هر واحد جمله در این تحقیق، جممت دعایی 

ی  دعا، بدان معنا که هر کدام از ادعیه برر اسراس تعراریف علمری زبران و ادبیرات، بره        
 یبنرد  دسرته مت استخراج و جممتی مستقل تقطیع شده و در نهایت قالب بیانی آن جم

 :شده است

 رضویه ۀهای بیانی ادعی : سنجش فراوانی قالب12مودار ن

 

برد های بیانی تجلیل و توصیف دارای بیشتری کرار  دهد که قالب نمودار فو  نشان می
مترون   یرن صرورت گرفتره در ا   هرای  یلکثرت تجل. است )ع(امام ر ا ۀو استعمال در ادعی
از صردر   کره  دعا یغاتیابزار تبل ازش دارند تا با استفاده تم )ع(ر ا امام بیانگر آن است که
 یافتره ادامه  )ع(اطهار ۀتوس  ائم یخطول تار درشروع شده و  )ص(اکرم یامبراسمم توس  پ
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 مرورد  یغراتی تبل یابزارهرا  ینترر  مهرم از  یکری به عنروان   )ع(در زمان امام سجاد یژهبه وو 
 .انتقال دهند میاسم جامعۀا به استفاده بوده است، اهداف و مقاصد خاص خود ر

از آنکه به رفع حوائج  یش، بادعیه ینا من تمش دارند تا در  )ع(امام ر ا در حقیقت
بره مرردم    یو معنرو  یمراد را صرفا  جهت برآورده شدن حاجرات   یمردم پرداخته و متون

 ۀجامعر را بره مرردم    یماسمم و قررآن کرر   ین، د)ع(یتب اهل یگاهآموزش دهند، نقش و جا
موجرود   یررات برکرات و خ  ۀمهم سازند که هم ینآنان را متوجه ا وگوشزد کرده  اسممی
توجه بره   ۀبه واسط یزن کمبودهاو  نقایصافراد و موارد است و همه  ینحضور ا به واسطه

 .د شدبرطرف خواهافراد  ینا
که  شود یمشاهده م )ع(صادره از امام ر ا ۀیادعاز  یاریجالب آن است که در بس ۀنکت

اشراره   یشران ا )ع(یرت ب اهلو  )ص(اکرم یامبربه پ ،یدرخواستگونه مطلب و هر یاناز ب یشپ
 .[...و 28، 22، 23، 3، 8، 2ادعیه شماره ،2 :  رک]شده و از آنان نام برده شده است 

 یگراه جا یندر نظام خلقت و همچن )ع(یتب اهل یواال یگاهبه جا یزن یموارد متعدد در
اسرت، اشراره    )ع(یرت ب اهلدر دست  یامور هست ۀهم ینکهخداوند و ادر نزد  یشانا یواال

دعاهرا در مناسربات    ینااز خمل قرائت  یاسمم جامعۀتمش شده تا  یلهوس ینشده و بد
و در هنگررام وقرروع حررواد  و مشررکمت متوجرره مقررام شررامخ  فمختلرر یو مکرران یزمرران
 .[...و 91 ،19 ،12 ۀشمار ۀیادع ،2 :  رک] یندجو تقرب بدانان یقطر ینا از و شده )ع(یتب اهل
اشراره کررد کره در آن بره      12شماره  یاز دعا یبه بخش توان ینمونه م ی عنوان  به
 :فرمایند یمپرداخته و  )ع(یرالمؤمنیناماز  یلتجل
 یررُ وَ مُبِ ینِالردِّ  عَلَرمُ  یَراءِ وَ وَارِ ُ عِلْرمِ الْمَنْبِ  یَاءِالْمَوْصِر  یِّدُسَر  ینَالْمُرؤْمِنِ  یرُأَمِ یّا وَ أَنَّ عَلِ»
وَ  یوَ صِررَاطِ  یوَ عُرْوَتِر  یوَ حُجَّتِر  یإِمَرامِ  ینَالْمَارِقِ مُجَاهِدُوَ  ینَالْمُنَافِقِ یِّزُوَ مُمَ ینَالْمُشْرِکِ
تْ إِلَّرا  صَرلَحَ  لَروْ وَ  یلِر  یَرة  وَ لَوْ زَکَتْ وَ لَا أَرَاهَرا مُنْجِ  یوَ مَنْ لَا أَثِقُ بِمَعْمَالِ یوَ مَحَجَّتِ یلِیدَلِ
 یَائِهِلِرُوَاتِهَا وَ أُقِرُّ بِمَوْصِ یمِبِهِ وَ الْإِقْرَارِ بِفَضَائِلِهِ وَ الْقَبُولِ مِنْ حَمَلَتِهَا وَ التَّسْلِ ائْتِمَامِوَ الِ یَتِهِبِوَلَا

 .[12 دعای ،2] «ادَة  وَ أَبْرَارا وَ أَدِلَّة  وَ سُرُجا  وَ أَعْلَاما  وَ مَنَارا  وَ سَ حُجَجا مِنْ أَبْنَائِهِ أَئِمَّة  وَ 
 
 اجتماعی جامعه فرهنگی ـ آگاهی از شرایط .5. 3

 ۀاسرتفاده از روش تحلیرل محتروا در رابطره برا احادیرث ائمر        کمّری  از دیگر کارکردهای
اسرت. ایرن آگراهی و     ایشران عصرر   جامعۀ، آشنایی با شرای  فرهنگی اجتماعی )ع(اطهار

که روایات منقول از  گیرد یممو وعاتی صورت  یبند دستهآشنایی نیز از طریق احصاء و 
 .اند شدهمطرح شده و نمودارهای آن در ذیل جداول تحلیل محتوا درج  )ع(هر امامی
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البته الزم به ذکر است که این مسیر، تنها مسیر کسب آگراهی از شررای  فرهنگری ر     
ه کترب تراریخی و   دیگری از جملره مطالعر   یها راهصدر اسمم نیست و  جامعۀاجتماعی 

لکن آنچه مدنظر مؤلف مقاله از طررح مو روع    ،شوند یمسیره نیز در این مسیر پیشنهاد 
بره   تروان  یمر روایات هرر امرامی    یبند دستهآن است که از احصاء و  ،استدر این بخش 

ایرن مسریر برا مسریر      ۀمو وعات مطرح در عصر آن امام پی بررد. وجره ممیرز    ینتر مهم
نسبتا  متقابرل بره نرام اهرل      ۀجبهآن است که در صدر اسمم با دو کتب تاریخی  ۀمطالع

مشرخص و دقیقری در    یگرذار  نرام سنت و تشیع مواجه هستیم که اگرچره در آن زمران   
 ۀاز ائمر  هرا  پرسرش صورت نگرفته بود، لکن طررح برخری    ها آنخصوص عقاید و پیروان 

، بره و روح ایرن تقابرل     نرد ا کررده که ایشان بدان مطالب بیان  ییها پاسخو نوع  )ع(اطهار
 .دهد یماعتقادی و سیاسی را نشان 

به دلیل رویکردهای صرفا  تراریخی  این در حالی است که مؤلفین برخی کتب تاریخی 
، تنها به نقل حواد  تاریخی بردون توجره بره جریانرات     اند داشتهیا سیاسی که در ذهن 

وی بره منظرور آگراهی از بافرت     ر اند. از ایرن  جایگاه اعتقادی هر کدام، پرداختهسیاسی و 
در  .طری شروند   همزمران صدر اسمم الزم است این دو مسیر  جامعۀفرهنگی ر اجتماعی  

 .نماییم یمادامه با ذکر چند نمونه این مطلب را تبیین 
مطرح شد که بخش مهمری   )ع(یعسکردر خصوص روایات منقول از امام حسن  الف 

. در این میان بخش انبروهی از ایرن   اند داشتهدم از روایات ایشان، مکاتباتی است که با مر
ت. احصراء مو روعات   شرده اسر   یدهپرس )ع(همام امام آن که از هایی است  سؤال ،مکاتبات
 در خصوص مو وعات متعرددی از ایشران پرسرش    بیانگر آن است که اوال  ها پرسشاین 

 یفراوانر سرنجش   شده که نمرودار  کثرت فراوانی هر کدام نیز به دقت تبیینشده و ثانیا  
 است: بدین شرح ها آن
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و این  است یاعتقاد های پرسش، ها پرسشنوع  ترین یشبکه قابل توجه آن ۀاولین نکت
برا مشرکمت اعتقرادی     )ع(صرر امرام حسرن عسرکری    ع جامعرۀ مطلب بیانگر آن است که 

کیفری و همچنرین تحلیرل گفتمران      های یلتحلمتعددی مواجه بوده و لذا الزم است در 
 این مطلب لحاظ شود.  )ع(دیگر روایات امام

کیفری   هرای  یرل تحلکمّری راه ورود بره    هرای  یرل تحلکه گفتره شرد،    گونه همان ب 
به دنبال چره مو روعاتی بایرد     شود یمتوجه و از این رهگذر است که محقق م باشند یم

کره   دهرد  یمبگردد و چه مسائلی را باید مدنظر تحلیل خود قرار دهد. نمودار فو  نشان 
، لذا شایسرته اسرت   شود یممردم را شامل  یها پرسشمسائل اعتقادی، حجم عظیمی از 

هر کدام از ای به منظور تبیین مو وعات خاص  مسیر تحلیل محتوا، ستون ویژه ۀادامدر 
اعتقررادی اختصرراص یافترره و در نهایررت فهرسررتی از ایررن مو رروعات  یهررا پرسررشایررن 
 در نمودار ذیل مشاهده نمود: توان یمشود که نمونه آن را  یآور جمع
 

 )ع مورد پرسش از امام حسن عسکری اعتقادی: موضوعات 14نمودار 
 

از امام جهت اثبات امامرت   سؤالآن است که طرح  ۀدهند نشاننمودار فو  به و وح 
 یرن ا رسرد  یمبه نظر  اند. بوده است که مردم آن جامعه داشته یا دغدغه ینتر مهم، یشانا

مرردم از امرام و    یدور یبررا از فشرار و اسرتبداد حکومرت     یناشخفقان  به جهت مطلب
باشرد   متعردد  یها قهفر یجادامردم و  یبفر یبراو منحرفان  یزانانگ فتنهتمش  ینهمچن

 [.1] یره بدان اشاره شده استکه در کتب تاریخی و س
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 یواقعمفهوم  یاو  یندسخت و مشکل، پرسش از فلسفه احکام  یاربس های سؤالطرح 
 دیگرر امرام، از   یر  اثبرات امامرت    یبرابرهان  طلب ،)ع(اطهار ۀائم یثاحادآن و قر یاتآ

در  )ع(ر را و امرام   )ع(کراهم  یموسر ن امرام  بوده است که پس از زما هایی یوهشها و  روش
بره  امرام   ی اثبات امامت  یها راه ینمعتبرتراز  یکیو به عنوان  یافتهرواج  یعیانش یانم

 .استآمده  شمار می
 
 روایات ۀآگاهی از ساختار حاکم بر مجموع .6. 3

اهی ی استفاده از روش تحلیل محتوا در مطالعه متون روایری، آگر  ردهای کمّکارک دیگراز 
و سرراختار حرراکم بررر روایررات و احادیررث اسررت. در حقیقررت هرردف اصررلی از  منطررق از 
 ، کشرف سراختار و نظرام   ای رشرته  یران م یهرا  پژوهشروش تحلیل محتوا در  یریکارگ به

کامرل و تصرویرپردازی از    ۀسرامان متون مورد مطالعره بره منظرور ترسریم یر        حاکم بر
 یمنطقر  یرنش چشرخص و   هرگفتمان چرا که به واسطه فهم محتوای کلی متون است، 

بره   یرادی زترا انردازه    تروان  یمهاست که  آن یمحتوا یلتحلو  یکدیگر کنارکلمات او در 
 هرای  یشهاندآن فرد در رابطه با مو وع مورد مطالعه و اعما   های یدگاهدجامع از  یدرک

نین شناسی و همچ این مطلب نیز مبتنی بر اصولی است که در علوم روان .یافتاو دست 
 شناسی تفصیم  مطرح شده است. زبان

بایرد گفرت کره ایرن کرارکرد، از جملره        )ع(اطهرار  ۀدر خصوص مطالعه احادیرث ائمر  
کمّری   هرای  یرل تحل مجمروع  و در نتیجره  استکارکردهای روش تحلیل محتوا  ینتر مهم

بنردی روایرات، سرنجش فراوانری      بدین معنا که پس از تفکی  و دسرته ، شود یمحاصل 
 هرای  یرل تحلبیانی کره راه را بررای ورود بره     یها قالبیدی، مو وعات اصلی و واژگان کل
اطهرار را   ۀدر نهایت ساختار حاکم برر مجموعره روایرات ائمر     توان یم، کنند یمکیفی باز 

 از مجموع کلمات ایشان ارائه داد.استخراج کرده و نموداری کلی 
ایرن   )ع(ات امام هرادی بررسی و سنجش فراوانی مو وعات اصلی و فرعی مکاتب  الف

مکاتبات را استخراج  این حاکم بر و ساختار نظامکه  سازد یمامکان را برای محقق فراهم 
بره   محقرق بندی خاصی است کره از طررف    این نمودار بر مبنای نوع دسته ترسیم نماید.

صورت ابتکاری ایجاد شده و هدف از آن ترسیم فضای کلی حاکم برر مجمروع مکاتبرات    
ارائره شرده، لرذا اثبرات آن      هرا  آناز طرف ایشران در   و وعات مهمی است کهایشان و م
 .استتحقیق در خصوص دیگر روایات و احادیث منقول از ایشان  ۀنیازمند ادام
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 یریگ جهینت

، به معرفی ایرن  «تحلیل محتوا»ن برخی از کارکردهای روش در این مقاله تمش شد با بیا
متون روایی  ۀدر حوز شده انجام یها پژوهشاز  ییها نمونهروش تحقیق پرداخته و با ذکر 

به تحقیق و پژوهش در حوزه علوم دینی را به افقی جدید در این  مندان عمقهو احادیث، 
 از: اند بارتعبرخی از نتایج این تحقیق  عرصه راهنمایی کند.

مشخص  ۀدر دو حوز توان یمکاربردهای مختلف استفاده از روش تحلیل محتوا را  .2
. منظور از کاربردهای کمّی  استخراج آمرار و اطمعراتی اسرت    تفکی  نمود کمّی و کیفی

، لکرن موجرب فهرم    شوند یمکه اگرچه به صورت عددی و در قالب نمودار و جدول ارائه 
کیفری براز    های یلتحلو راه را برای ورود به  وای مورد تحلیل شدهاولیه و سریع کل محت

  کنند یم
کیفی خرود را از   های یلتحلمسیر  که فهماند یمکمّی به محقق  های یلتحلنتایج  .1

  باشد ییها پرسشکجا باید آغاز کند و به دنبال پاسخگویی به چه 
نظرری در   هرای  یادداشرت ج استفاده از روش تحلیل محتوا، در های یتقابلدیگر از  .9

 هرای  یرل تحلبخشری از محتروای    توانرد  یمر  ها آنپیگیری که  است من تحلیل عبارات 
  کیفی را تممین نماید

، قابلیرت تفکیر  و   روش تحلیرل محتروا  از  اسرتفاده  یکارکردهرای کمّر   از جمله .2
 روایات به منظور فهم بهتر مجموعه کلمات ی  امرام یرا بخشری از مجموعره     یبند دسته

  استگفتارهای ایشان 
از دیگر کارکردهای این روش  سنجش فراوانی واژگان کلیدی، مو وعات اصرلی و   .5

اجمالی با ماهیرت   به طور توان یم ها آنبیانی است که از رهگذر نتایج  یها قالبفرعی و 
ی واژگران و مو روعات   شبکه معنرای  حال یندرعمو وعات مطرح و  ینتر مهماین متون، 
 .شد ، آشناادهمورد استف

 کره  نشان داد یهر و ۀیعاد ۀبیانی مجموع یها قالبسنجش فراوانی  ،به عنوان نمونه
داشته و آن امام همرام   یآموزش ۀداشته باشند، جنب ییدعا ۀمتون جنب یناز آنکه ا یشب

 جامعرۀ را بره مرردم و    یمهمر  یمدعرا، مفراه   یغراتی تا با استفاده از ابزار تبل داشتتمش 
 ش دهد.آموز یاسمم

 یمو وع ینتر مهم دهد که یمنشان  )ع(همچنین تحلیل محتوای مکاتبات امام هادی
امرام   هرای  یژگری و و یرت امامرت و وال  یگراه جا یینآن امام همام مطرح بوده، تب یکه برا
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جامعره در   یرتو بصر  یآگراه  یشبره منظرور افرزا    کره بوده  یاسمم جامعۀدر  )ع(معصوم
 امرام خود،  یمعرف ینفر  منحرفه و همچن یگرد یرویز پا یزو پره اتخاذ راه حق یراستا

 به عنوان امرام در جامعره دنبرال    )ع(یو حضرت مهد ینبه عنوان جانش )ع(یرکحسن عس
 است. شده یم

کارکرد ایرن روش در نقرد و فهرم احادیرث، آگراهی از       ینتر مهمشاید بتوان گفت  .1
روایرات   ۀر حاکم بر مجموعر شرای  فرهنگی اجتماعی جامعه و همچنین آگاهی از ساختا

و  اسرت خود فتح برابی بررای یر  پرژوهش مسرتقل       ۀبه نوب هر کدامکه  استی  امام 
 .را فراهم سازد« تحلیل گفتمان»مقدمات ورود به  تواند یم
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