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211- 187، صص9، پیاپی1390پاییز و زمستان  –سال پنجم، شمارة اول مطالعات قرآن و حدیث،

  

  )السالملیهع(اجایگاه نماز در اندیشه امام رض

پورمحمد جانی
  25/4/1390: تاریخ دریافت                                                                             

  6/9/1390:تاریخ پذیرش                    

  چکیده  

تب معتبر حدیثی، متنی از امام رضادر ک
)ع(

با موضوع تشریح اصول و مبانی دین اسالم نقل  

اي جامع و کامل در باب احکام دین خدا، فرائض، سنن و  شده است که همچون رساله

اگرچه این رساله در پاسخ به درخواست مأمون عباسی . باشد اعتقادات مذهب تشیع می

چنین درخواستی،  توسط آن امام همام نگارش یافته اما صرف نظر از اهداف سیاسی مأمون از

براي شیعیان و محبین ائمه اطهار آنچه امروزه
)ع(

باشد، نگاشته  ارزشمند و قابل توجه می 

مکتوبی است که از آن حضرت بر جاي مانده و بیان کننده بسیاري از عقاید و احکام دین 

. باشد مبین اسالم می

تحلیل  لنمودارهاي سنجش فراوانی کلمات و موضوعات استخراج شده از جدو

محتواي رساله امام رضا
)ع(

دهند که مهمترین و پر کاربردترین موضوع مطرح شده  نشان می 

 در این رساله آنچه. در این رساله، تأکید بر نماز و بیان برخی از احکام و فضایل آن است

مقدمات، اجزاء، فضایل، احکام : توان به چند دسته تقسیم نمود که عبارتند از را میشده بیان 

  .نمازها و معرفی الگوهایی براي  نماز و اشاره به مبناي استخراج آن

روش تحلیل هدف این مقاله آن است که با بررسی و تجزیه و تحلیل این رساله به 

، جایگاه نماز، این فریضه بزرگ الهی را در کالم و اندیشه حضرتمحتوا
)ع(

کشف و  

  .استخراج نماید

  واژگان کلیدي

امام رضا
)ع(

  حدیث، تحلیل محتوا ، نماز،

                                                


علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق يدانشجوي دکتر 
  )ع(

         janipoor@isu.ac.ir
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  مقدمه

در جایگاه مفسر و نگهبان معارف قرآن، به ترسیم و ) ع(اهل بیت عصمت و طهارت 

اند تا به خوبی این  تبیین احکام و معارف این کتاب آسمانی پرداخته و تالش نموده

برنامه هدایت انسان را به بشرّیت معرفی نمایند تا قرآن مداران و جستجوگران حقایق 

ی بتوانند با تمسک به کتاب آسمانی، به وظایف دینی خود عمل نموده و طریق اله

.سعادت و هدایت را بپویند

جمله اقداماتی است که ائمه تبیین احکام و معارف مرتبط با مسأله نماز از 

کثرت احادیث و روایات متعددي که از ایشان در . اند در این زمینه انجام داده) ع(اطهار

بیان شده است، بیانگر اهمیت و جایگاه واالي این مسأله در نظر ایشان این خصوص 

  .دارد

باشد و  می) ص(اگرچه اولین تبیین کننده احکام مرتبط با نماز شخص پیامبر اکرم 

آموخته بود ) ص(بر حسب روایات جبرئیل از آغاز بعثت وضو و نماز را به پیامبر اکرم 

خواندند و در نماز ایشان عمل  ا ایشان نماز میب )ع(طالبو على بن ابی )ع(و خدیجه

شده است اما نباید از نظر دور داشت که بسیاري از احکام و  رکوع و سجود، انجام می

صادر ) ع(روایات مرتبط با موضوع نماز و مقدمات و اجزاء آن از طرف ائمه اطهار 

  .شده است

مطالعات علوم قرآن و در این میان اگرچه بسیاري از محققان و پژوهشگران حوزه 

و بررسی جایگاه ارزشمند ) ع(هاي ائمه اطهار  اند به بازشناسی اندیشهحدیث کوشیده

نماز در نزد آنان بپردازند، لیکن آنچه تاکنون مطرح شده، بیشتر شرح و تفسیر احادیث 

  . منقول از آنان همراه با غلبه نگاه تفسیري بوده است

ها و مبانی نظري و اعتقادي هر یین دیدگاهرسد الزم است جهت تب به نظر می

شخصیتی، به بررسی و تحلیل محتواي کالم او پرداخت چرا که به واسطه فهم گفتمان 

هاست که  هر شخص و چینش منطقی کلمات او در کنار همدیگر و تحلیل محتواي آن

ضوع مورد هاي آن فرد در رابطه با موتوان تا اندازه زیادي به درکی جامع از دیدگاهمی

نیز بر این مسأله ) ع(هاي او دست یافت، چنانکه امیرالمؤمنین مطالعه و اعماق اندیشه
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سید رضی، (»ء مخْبوء تَحت لسانهتَکَلَّموا تُعرَفُوا فَإِنَّ الْمرْ«: فرمایند تأکید کرده و می

  ).392حکمت  ،1386

  .ر زبان خود پنهان استان در زیسخن بگوئید تا شناخته شوید، چرا که انس

در حقیقت رویکرد این مقاله آن است که با نگاهی کلی به منطق حاکم بر مجموعه 

ها، به بازسازي یک سامانه کامل  و تحلیل محتواي آن) ع(باقیمانده از کلمات امام رضا 

و تصویرپردازي از نگاه آن حضرت در رابطه با نماز و جایگاه آن در دین مبین اسالم 

اي از آن امام همام است که در ادامه به علت  محور مطالعه این مقاله، رساله .بپردازد

توضیحاتی مختصر پیرامون . نگارش و اعتبارسنجی اسناد موجود آن اشاره شده است

هاي  و روش تحقیق اتخاذ شده در این تحقیق نیز از دیگر بخش) ع(شخصیت امام رضا 

  .نمود ضروري میها  مقاله است که پرداختن به آن

  نماز در قرآن. 1

بار در قرآن کریم به کار رفته  98بار و با مشتقات،  61بدون مشتقات، » الصلوة«واژه 

به معناى افروختن » صلى یصلى«: این واژه در قرآن با دو ریشه ذکر شده است. است

جهنَّم یصلَونَها «: آتش یا چیزى شبیه آن که ارتباطى با مفهوم نماز ندارد، مانند آیات

ادهالْم 56:ص(»فَبِئْس(  ۀً«ویاملَى نَاراً حتَص«)از » صلوة«و دیگرى خود واژه  )4:غاشیه

  :که در قرآن به چند معنا به کار رفته است» صلى یصلو«ریشه 

إِنَّ «و  )103:توبه(»و صلِّ علَیهِم إِنَّ صالتَک سکَنٌ لَهم«: دعا، تبریک و تمجید.1

هلَیلَّوا عنُوا صینَ آما الَّذها أَیی لَى النَّبِیلُّونَ عصی کَتَهالَئمو 56:احزاب(»اللَّه(.  

فَاذْکُرُوا اللّه قیاماً و قُعوداً و علَى  الصالَةَفَإِذَا قَضَیتُم «: )نماز(عبادت خاص .2

 أْنَنتُمفَإِذَا اطْم نُوبِکُموا جیمالَةَفَأَقالَةَإِنَّ  الصتَاباً  الصینَ کنؤْملَى الْمع کَانَت

  ).103:ساءن(»موقُوتاً

  .)35:انفال(»تَصدیۀًو ما کَانَ صالَتُهم عند الْبیت إِالَّ مکَاء و «: عبادت.3

  .)157:بقره(»رحمۀٌأُولئک علَیهِم صلَوات من ربهِم و «: رحمت خداوند.4

جِد یذکَرُ فیها اسم ات و مسـامع و بِیع و صلَوالَهدّمت صو«: هاي یهودیان کنیسه.5

  .)40:حج(»اللّه کَثیرًا
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از ریشه عبرى گرفته شده و در زبان عبرانیان » صالة«زبان شناسان معتقدند واژه 

» صلوها«از لفظ عبرى » صلوة«نولدکه به نظر . به معناى کنیسه یهودیان است» صلوتا«

به چشم  مشتق است، چنانکه در منابع سریانى الفاظى مشابه و معادل با اقامه صالت

  ).338، ص1387خزائلى، . (خورد می

اند و با تحقیقاتى که اخیراً به  خرین ریشه این واژه را آرامى پنداشتهبرخى از متأ

سریانى باشد که نخست در  صلوةه اصل عمل آمده، این احتمال قوت گرفته است ک

جنوب عربستان و در میان اعراب قحطانی معمول گردیده و پس از آن اعراب شمالى 

در هر حال پیش از اسالم، این لفظ به معانى پرستشگاه . اند عدنانی آن را استعمال نموده

 همان؛. (شدبا سوره حج به همین معنا مى 40و نیایش به کار رفته است چنان که در آیه 

  ).ماده صال ق،1412راغب اصفهانى، 

گذارى کل به نام  براى دعا بوده و از باب نام» صالة«اصل : نویسد راغب مى

  ).همان. (اجزایش، بر نماز که بخشى از اجزاى آن دعا است اطالق گشته

را به معناى توجه و » صالة«صاحب قاموس هم به دنبال دیدگاه عالمه طباطبائى 

دهند، نیز  گرفته است و افعالى را که مسلمانان با آن کیفیت خاص انجام مىانعطاف 

  ).149، ص4ق، ج  1412، قرشى. (داند یکى از مصادیق توجه و انعطاف به خداوند مى

صالتى  )43:احزاب(»هو الَّذي یصلِّی علَیکُم«عالمه طباطبایی معتقد است درآیه 

. نان استمعناى رحمت ویژه خداوند در حق مؤم که به خداوند نسبت داده شده، به

  ).335ص،16، ج 1374طباطبایى، (

  )ع(شخصیت امام رضا. 2

ه و امامی) ع(، امام هشتم از ائمه اثنى عشر»ضار«ملقب به ) ع(ابوالحسن على بن موسى

ق ..هـ 153و  148ل تولد آن حضرت را سا. است) ع(دهمین معصوم از چهارده معصوم

اند و مشهور آن است که ایشان را ذو الحجه و ذو القعده و ربیع االول گفتهو ماه تولد 

  .روز تولد آن حضرت یازدهم ذو القعده بوده است

نیز مکَّنى به) ع(باشد و چون امام موسى کاظم می» نابو الحس«کنیه آن حضرت 

مشهورترین لقب . اندگفته» ابو الحسن ثانى«را ) ع(اند، حضرت رضابوده» ابو الحسن«
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رضی بِه «: بوده است و بنا بر روایتى علت این لقب نیز آن است که» رضا«ایشان 

 هائن آبم دألَح ککُن ذَللَم ی و هیائن أَولقُونَ موافالم بِه یضا رکَم هائن أَعدفُونَ مخالالم

 لَیهِمالعمس کذّلفَل المّهم بِالرِضَاسینن بم 13ص،1، ج 1363صدوق، (» ...ی.(  

رضایت دادند و ) والیت عهد او(یعنى هم دشمنان مخالف و هم دوستان موافق به 

چنین چیزى براى هیچ یک از پدران او دست نداده بود، از این رو در میان ایشان تنها 

  . نامیده شد» رضا«او به 

الرضى «روایات دیگري نیز در کتب متعدد نقل است که مأمون آن حضرت را البته 

،2، ج1363؛ صدوق، 251ص،10، ج 1378طبرى، . (نامیده است» من آل محمد

  ).147ص

در کتاب عیون اخبار الرضا روایتی به نقل از عبدالعظیم حسنی آمده است که نشان 

صورت ) ع(عنی امام موسی کاظم دهد این نام گذاري توسط پدر بزرگوار ایشان ی می

  : گرفته است

الرِّضَا و کَانَ یقُولُ ادعوا لی ولَدي ) ع(یسمی ولَده علیاً ) ع(کَانَ موسى بنُ جعفَرٍ «

  ).5ص،49ق، ج  1412مجلسی، . (»...ضَا الرِّ

طی از در کتاب علل الشرایع شیخ صدوق نیز آمده است که احمد بن ابی نصر بزن

کنند مأمون به دلیل رضایت  اي گمان می در این رابطه سوال کرد که عده) ع(امام جواد 

در ) ع(امام جواد . اند پدر بزرگوارتان بر والیت عهدي، ایشان را ملقب به رضا کرده

  : پاسخ فرمودند

ه کرُالى ذعتَ هللاِ ىضَرِ) ع(کانَ هنَّأَل ضاَالرِ اهمس الىعتَ ل اهللاُوا، برُّجفَ و اهللاِوا وبذَّکَ«

فی سمائه رِ وضى رَلسوله األَوئۀَم بعده ی أَفرضه ...و نّأَلرِ هبِ ضیه المفونَخال ن م

 یمس کذللفَ) ع(ه ن آبائم دحأَل کن ذلکُم یلَ ه وائولیِن أَم قونَوافالم ضیما رِکَ هعدائأَ

من ب14، ص1ج  ،1363صدوق، ؛ 237، ص1ج  ق، 1413صدوق، . (»اضَهم الرِین.(  

بود، یعنی از جمله کنیزانى که از موالى خود فرزند » ام ولد«مادر آن حضرت 

در رابطه با نام و زادگاه مادر آن حضرت نیز اختالف نظر است و احتمال . آورده بودند

صاحب کشف . یا مغرب مراکش بوده است بیشتر آن است که از مردم شمال آفریقا



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

9، پیاپی1390پاییز و زمستان  –سال پنجم، شمارة اول مطالعات قرآن و حدیث،    192

» سکَینَۀُ النُّوبِیۀُ«، »شَقْرَاء النُّوبِیۀَ«، »الْخَیزُرانَ الْمرْسیۀَ«الغمه نام اصلی مادر آن حضرت را 

  ). 3ص،49ق، ج  1412مجلسی، . (نسته استدا» أُم الْبنینَ«و 

یا » نجمه«ام ایشان پیش از این برخی دیگر از روایات بیان کننده این است که ن

توسط ) ع(بوده و پس از تولد حضرت رضا » تُکْتَم«و یا » سمانُ«یا » سکَنُ«یا » أَروى«

، ؛ طبرسی11ص،49ق، ج  1412مجلسی، . (افته استتغییر ی» طاهره«به ) ع(امام کاظم 

  ).313ص،1358

و اعتقاد ) ع(رضا شخصیت ملکوتى و مقام شامخ علمى و زهد و اخالق حضرت 

شیعیان به ایشان سبب شده بود که نه تنها در مدینه بلکه در سراسر دنیاى اسالم، علی 

ترین فرد خاندان رسول اکرم  ترین و محبوب به عنوان بزرگ) ع(بن موسی بن جعفر 

ترین پیشواى دین بشناسند و نامش  مورد قبول عامه باشد و مسلمانان او را بزرگ) ص(

آن حضرت در حالی که بیست سال بیشتر نداشت، در . ت و تقدیس ببرندرا با صلوا

  .داد نشست و براي مردم فتوى می مدینه بر منبر می) ص(مسجد رسول اللّه 

علمش : هاي اخالقی آن حضرت نقل است که در رابطه با خصوصیات و ویژگی

 م مىکران و رفتارش پیامبر گونه و حلم و رأفت و احسانش شامل خاص و عابى

هیچ . کردسخن کسى را قطع نمى . آزردکسى را با عمل و سخن خود نمى . گردید

داد و پاى در حضور مهمان به پشتى تکیه نمى. گرداندحاجتمندى را مأیوس باز نمى 

نشست و غذا هرگز به غالمان و خدمه دشنام نداد و با آنان مى . کردخود را دراز نمى 

هاي تاریک در مدینه  شب. خواندخوابید و قرآن بسیار مى ها کم مى شب. خوردمى 

در تابستان بر حصیر و در زمستان بر پالس . کردگشت و مستمندان را کمک مى مى 

فرمود و عطر و بخور بسیار به کار نظافت را در هر حال رعایت مى . کردزندگى مى 

ها و  لس و براى مالقاتپوشید ولى در مجا عادتاً جامه ارزان و خشن مى. بردمى 

اش رنگین نبود و خورد و سفره  غذا را اندك مى. کردها لباس فاخر در بر مى  پذیرایی

.کرد تا مردم مسلمان را به وظایف خود آگاه سازد در هر فرصت مناسب تالش می

  ).259ص،2ق، ج  1381، ی ل ارب(
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  رساله سنجیاعتبار . 3

، )ق. هـ 4م قرن (از ابن شعبه حرانى » عقولتحف ال«هاي حدیثی همچون  در کتاب

از » بحار االنوار«و ) ق. هـ 381د / ق . هـ 305م (از شیخ صدوق » عیون اخبار الرضا«

متنی جامع و کامل از امام ) ق. هـ 1110د / ق . هـ 1037م (عالمه محمد تقی مجلسی 

بر مبناي تشریح با موضوع تشریح شرایع و اصول دین اسالم ) ع(علی بن موسی الرضا 

است که در حقیقت پاسخی بوده به درخواست مأمون عباسی  شده عقاید حقّه شیعه نقل

روایت است که . اي در باب احکام دین خدا و فرائض و سنن جهت نگارش رساله

اي  فرستد تا از او تقاضا کند رساله می) ع(مأمون، فضل بن سهل را خدمت امام رضا 

مورد استفاده قرار بگیرد و حضرت نیز در پاسخ به این بنویسد تا براي آیندگان 

دهند که خود  کنند و به فضل دستور می درخواست، بالفاصله تقاضاي قلم و کاغذ می

  ).416صق، 1404حرانی، . (ا بر عهده گیردوظیفه نگارش این رساله ر

شروع » ...أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه شَهادةُأَنَّ محض الْإِسلَامِ «از آنجا که این رساله با عبارت 

با صرف نظر از اهداف سیاسی . معروف شده است محض االسالمشود، به رساله  می

مأمون از چنین درخواستی، آنچه امروزه در کتب تاریخی نقل است و براي شیعیان و 

به ی است که حضرت عاجل باشد، پاسخ محبین آن امام همام ارزشمند و قابل توجه می

هاي این رساله، مکتوب بودن آن است  از جمله ویژگی. اند نسبت به این درخواست داده

  . ترین اختالفی در الفاظ نقل شود که موجب شده در کتب تاریخی با کم

این نکته بر اهل تحقیق و مطالعه پوشیده نیست که در میان احادیث و روایات 

توب باشد، بسیار کم و نادر بوده و در آنچه به صورت مک) ع(صادر شده از ائمه اطهار 

رساله از  این. عین حال از ارزش و اعتبار روایی باالیی نیز نزد محدثین برخوردار است

مند بوده و همین امر موجب شده است تا محقق با استفاده از این امتیاز بزرگ بهره

  . روش تحلیل محتواي کالم بدان بپردازد

یز باید گفت که محدثین در کتب حدیثی خود، دو متن در رابطه با سند این رساله ن

اسناد مختلف  نظر گرفتن اندکی اختالفات جزئی همراه با سلسلهبا در را کامالً مشابه 

شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا سه سلسله سند براي این روایت . اند ذکر کرده
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شابوري نقل شده و نقل کرده است که سند اول و دوم از طریق محمد بن عبدوس نی

  :باشد اسناد این روایت بدین شرح می). ع(سند دوم از طریق زید بن علی بن الحسین 

) رضی اللَّه عنْه(حدثَنَا عبد الْواحد بنُ محمد بنِ عبدوسٍ النَّیسابورِي «: سند اول

 قُتَیبۀَقَالَ حدثَنَا علی بنُ محمد بنِ  ثَلَاثمائَۀٍخَمسینَ و اثْنَتَینِ و  سنَۀِبِنَیسابور فی شَعبانَ 

  ).122ص،2، ج 1363صدوق، (»النَّیسابورِي عنِ الْفَضْلِ بنِ شَاذَانَ

الْحسینِ بنِ  بنُ محمد بنِ أَبِی جعفَرِ بنِ محمد بنِ زید بنِ علی بنِ حمزَةُ«: سند دوم

قَالَ حدثَنی أَبو نَصرٍ قَنْبرُ بنُ علی بنِ شَاذَانَ عنْ أَبِیه عنِ الْفَضْلِ ) ع(علی بنِ أَبِی طَالبٍ 

  ). 127ص،2، ج 1363صدوق، (»)ع(بنِ شَاذَانَ عنِ الرِّضَا 

براي مأمون ) ع(بر اینکه این رساله را امام رضا اي دالّ البته در این سند جمله

همچنین اختالفاتی در نقل برخی مضامین آن وجود دارد که . نگاشته باشند وجود ندارد

  .بسیار جزئی است

سند سوم نیز که مضامین روایت آن مطابق با سند اول و روایت محمد بن عبدوس 

رضی (محمد جعفر بن نعیم بن شاذان و حدثنا الحاکم أبو «: باشد، بدین شرح است می

»)ع(اذان عن الفضل بن شاذان عن الرضاعن عمه أبی عبد اهللا محمد بن ش) اهللا عنه

  ).127ص،2، ج 1363صدوق، (

خود هیچ ) 416صق،1404حرانی، (» تحف العقول«اب انی در کتابن شعبه حرّ

این کتاب  خسرامون نُسندي براي این روایت بیان نکرده است ولیکن تحقیقات متعدد پی

شتن و در دست دا) ع(دهد که به علت نزدیکی زمان مؤلف به زمان ائمه اطهار  نشان می

توان اینگونه نتیجه گرفت که متن کتاب از اعتبار واالیی  می کتب اصول چهارصدگانه

) ع(این متن با متنی که شیخ صدوق به طریق زید بن علی بن الحسین . برخوردار باشد

  .رده یکسان استبیان ک

عالمه مجلسی نیز با ذکر اسناد فوق به نقل از شیخ صدوق و ابن شعبه حرانی، دو 

عن أبی علی محمد بن الحسین «: باشند ذکر کرده است که بدین شرح میسند دیگر نیز 

بن الفضل عن أحمد بن علی بن حاتم عن أبیه عن علی بن جعفر عن علی بن أحمد بن 

ان الهاشمی عن محمد بن یقطین و إبراهیم بن محمد رووا کلهم الفضل بن سن«و » حماد

  . »)ع(عن الرضا 
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ه مجلسی روایت محمد بن آنچه مشخص است اینکه هم شیخ صدوق و هم عالم

ترك اند و عالمه مجلسی با صراحت بیان کرده است که  دانسته تریحصحعبدوس را 

یت محمد بن عبدوس بهتر بودن روا تریحصحایت دوم به دلیل تکرار مضامین و رو

بدین جهت ما نیز در این تحقیق، روایت محمد بن عبدوس نیشابوري را مالك . است

صدوق، (پردازیم می) ع(اي کالم حضرت رضا قرار داده و بر مبناي آن به تحلیل محتو

نیز نقل دیگري با  361و  352ص،10ق، ج  1412مجلسی، ؛ 154ص،2، ج 1363

  ).داردبرخی اختالفات جزئی 

  معرفی روش تحقیق. 4

، الزم )ع(پیش از پرداختن به نتایج به دست آمده از تحلیل محتواي رساله امام رضا 

که روشی علمی » تحلیل محتوا«روش . است ابتدا به توضیح روش تحقیق پرداخته شود

هاي تحقیقی است که در حوزه علوم انسانی  باشد، از جمله روش می» متن«براي تفسیر 

هاي علوم سیاسی و علوم اجتماعی کاربرد دارد و به  خصوص در رابطه با زیر رشته و به

این علت که نتایج به دست آمده از طریق این روش، داراي اعتبار و روایی باالیی 

در ذیل به صورت . باشد، بسیار مورد توجه محققین و پژوهشگران قرار گرفته است می

  .شود ش بیان میمختصر اطالعاتی در رابطه با این رو

هاي  با رشد جوامع انسانی و توسعه علوم و تکنولوژي، انسان به محدودیت روش

هاي نوینی  تحقیق اولیه در علوم اجتماعی و علوم انسانی پی برده و با تأمل بسیار روش

هاي شناخت روابط انسانی و فرهنگی از پایایی  را ابداع کرد تا بتواند در عرصه پژوهش

  .ري برخوردار باشندو روایی بیشت

که با توجه ) اطالعات(ها آوري دادههاي شناسایی و جمعیکی از مهمترین روش

است، روش به موضوع، شرایط و هدف این تحقیق کاربرد بیشتري براي محققان داشته 

هاي باشد که از طریق اسناد مکتوب نظیر انتشارات عمومی، نسخه بررسی اسناد می

ها، آثار هنري ها، فیلمها، و اسناد غیر مکتوب نظیر عکسو نقشه محدود، اسناد کمیاب

  . گیردبه جاي مانده از گذشتگان صورت می
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تحلیل «کند که اشاره می» تحلیل محتوا«لورنس به اردن در کتاب خود با عنوان 

محتوا در حقیقت فن پژوهش عینی، اصولی و کمی به منظور تفسیر و تحلیل محتوا 

کلمات، (نیادي تحلیل محتوا عبارت است از قرار دادن اجزاي یک متن است و تفکر ب

در مقوالتی ) شوند بر حسب واحدهایی که انتخاب می مانند آنها و  جمالت، پاراگراف

  ).29، ص1375اردن، ب(» اند پیش تعیین شده که از

ال قکند که آن متن براي انت در حقیقت تحلیل محتوا در رابطه با متنی معنی پیدا می

نوشته شده باشد و داراي ماهیتی مشخص باشد؛ لذا تحلیل محتوا  ها و مفاهیم معینیپیام

اي که داراي مفاهیم ساده بدیهی و مشخصی هستند به کار  در مورد کلمات عامیانه

تواند داراي معانی مختلفی باشد لذا  شود می هایی که توسط متن منتقل می پیام. رود نمی

روش بازشناسی و . را بازشناخت به واسطه تحلیل محتوا باید معناي اصلی آن پیام

ها به صورت نظاممند بوده و از قوانین و دستورات مشخصی تبعیت  تحلیل این پیام

  .باشد کنند لذا آشنا شدن با روش تحلیل محتوا نیز ضروري می می

با استفاده از این روش براي . تحلیل محتواي متن تاریخچه بسیار قدیمی دارد

م  1955در سال . دادند ی را مورد تجزیه و تحلیل قرار میاولین بار کتب و متون مذهب

مجموعه اشعار شاعري ناشناس تحت عنوان سرودهاي صهیون مورد بررسی قرار 

گیرد چرا که از سانسور دولتی مصون بوده و منجر به تضعیف روحانیت ارتدوکس  می

مضمون این نبودن  اهمیت این تحلیل بر سر خطرناك بودن یا. شود کلیساي دولتی می

  ).9، ص1375اردن، ب(اشعار است 

ترین کاربرد تحلیل محتوا را، مطالعه ارتباطات به منظور پاسخ دادن  السول، عمده

چه کسی؟ چه چیزي را؟ به چه «داند که  به این سوال قدیمی تحقیق در ارتباطات می

  ).222ص،1381و کامپنهود، کیوي. (»گوید و با چه تاثیري؟ میکسی؟ چرا؟ چگونه؟ 

در مقاله ) ع(در رابطه با فن انتخاب شده براي تحلیل محتواي رساله امام رضا 

حاضر باید گفت که پس از مطالعه انواع فنون روش تحلیل محتوا که در منابع مختلف 

پیرامون آن بحث شده است، براي مقاله حاضر فن تحلیل محتواي مضمونی بر مبناي 

ی و با تأکید بر کلید واژگان اصلی و فرعی واحد جمالت و به صورت کمی و کیف
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مضامین، مفاهیم، نقاط تمرکز و جهت گیري هر کدام از عبارات . انتخاب شده است

  .رساله نیز بر این اساس استخراج و در جداول تحلیل محتوا تنظیم شده است

به عبارت دیگر ابتدا با نگاه به واژگان کلیدي هر عبارت، مفاهیم اولیه تشکیل 

ده مضامین و نقاط تمرکز استخراج شده که هم بیانگر کلیت فضاي حاکم بر رساله دهن

  .ها است و هم راهنماي چگونگی انتخاب گزاره

در مرحله دوم با درج عبارات رساله در جداول تحلیل محتوا به استخراج جهت 

آن بالغ ایم که از ره آورد  ها و نقاط تمرکز هر کدام از جمالت تقطیع شده پرداخته گیري

ها و مضامین و  فرایند تبدیل جمالت به گزاره. مضمون استخراج شده است 211بر 

ها و نقاط تمرکز هر متن و چگونگی یافتن مقوالت و نتایج  استخراج جهت گیري

  :باشد حاصل که همان روش تحلیل محتواي این مقاله است به شرح ذیل می

منظور . جمالت در جداول تجزیه کامل عناصر تشکیل دهنده جمالت و تقطیع.1

از جمله، عبارتی است خبري که داراي معنی کامل و تمام بوده و به صورت 

  .کند مستقل مفهومی واحد را بیان می

  .شمارش کلمات کلیدي عبارات امام و درج در جداول مخصوص.2

منظور از . یافتن ارتباط میان عناصر جزئی جمله جهت یافتن موضوع اصلی آن.3

باشند که  ان موضوعات فرعی مطرح شده در عبارت میعناصر جزئی هم

شوند و لیکن تشکیل  هرچند به صورت مستقل به صورت جمله محسوب نمی

  .دهنده مفهوم جمله هستند

تبدیل عناصر مرتبط در یک جمله به گزاره و مضمون جهت یافتن موضوعات .4

  .فرعی یا نقاط تمرکز متن

منظور . دداشت نظري تحقیقطرح سواالت و نکات قابل توجه متن در یا.5

گنجد  هاي توصیفی است که هرچند در قالب جداول تحلیل محتوا نمی تحلیل

  .شوند ولیکن در هنگام نتیجه گیري استفاده می

بررسی مجدد کلیه جمالت و مضامین آنها به منظور یافتن جهت گیري و .6

  .عنوان کلی براي موضوعات اصلی

.آمده در جدول تحلیل محتوا کدگذاري جمالت و نقاط تمرکز به دست.7
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  .ها مقوله بندي مضامین و نقاط تمرکز مشترك جهت دسته بندي آن.8

هاي کمی در قالب  تحلیل توصیفی جمالت بر اساس نتایج حاصل از تحلیل.9

.جداول و نمودار

.مدل سازي و ارائه نظریه بر اساس نتایج تحقیق.10

محقق در این مقاله را نشان گانه، روش تحقیق و عملکرد  10در حقیقت این امور 

دهد که در ابتداي کار و پس از مطالعه روش تحقیق به صورت اجمالی مشخص  می

منظور از محتوا در این . شده و در طول تحقیق نیز به صورت تفصیلی، تبیین شده است

روش علمی، متون سازمان یافته و اندوخته شده مربوط به یک موضوع واحد است که 

. شود هاي مشابه را شامل می ها، اصول و نظریه ق، مفاهیم، تعمیمگروهی از حقای

  ).67، ص1380چوبینه، (

که در ) ع(به معناي متنی است منقول از حضرت رضا » محتوا«در این تحقیق، 

  .باشد منابع تاریخی موجود است و در حال حاضر محور مطالعه پژوهشگر می

یانگر مقصود اصلی عبارت اصلی ؛ عنوانی کلیدي و کلی است که ب»موضوع اصلی«

این موضوع کلی بوده و چارچوب اصلی متن را تشکیل . باشد و تقطیع شده متن می

توان به  ها و بررسی میزان فراوانی هر کدام می دهد و با نگاهی اجمالی به فهرست آن می

اي بوده و در رابطه با چه  سهولت تشخیص داد که متن مورد مطالعه در چه حوزه

  .ي سخن گفته استموارد

عنوانی کلی است که هر کدام از موضوعات مطروحه در متن را  »ت گیريجه«

به عبارت دیگر به جهت سهولت بررسی هر متنی، موضوعات ریز . شود شامل می

شوند که به آن عناوین،  استخراج شده در مرحله دوم در قالب عناوینی کلی درج می

  .گویند جهت گیري می

ز مضمونی فرعی است که توسط تحلیل گر استخراج شده و نی» نقاط تمرکز«

نقاط تمرکز مشتمل بر مواردي هستند که اگرچه . سازد هاي درونی متن را آشکار می الیه

اند اما در برخی موارد ممکن است در حاشیه  در قالب موضوع اصلی متن نیز بیان شده

شد، لذا به جهت پرهیز از ها در بخش موضوعات اصلی نبا قرار گرفته و امکان درج آن

  .شوند ها در بخش نقاط تمرکز درج می عدم توجه به آن
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اي عمل شده است که در  در کدگذاري جداول تحلیل محتواي این مقاله به گونه

هر مرحله از مسیر تحلیل محتوا و بررسی نتایج، با نگاهی اجمالی به کدهاي شناسه و 

در این Aحرف . آن جمله دست یافتتوان به سند و منبع  ردیف هر موضوع، می

نیز بیانگر عبارت Bکدگذاري بیانگر نقاط تمرکز استخراج شده از رساله و حرف 

  .باشد که همراه با عدد به صورت ترتیبی درج شده است تقطیع شده از متن می

  سالهتحلیل محتواي ر. 5

فروع دین اسالم  ها و کند که اصول، پایه در خواست می) ع(مأمون عباسی از امام رضا 

گویا مأمون، فضل به سهل را خدمت . را به صورت کلی و خالصه شده براي او بنویسد

فرستد تا این تقاضا را مطرح کند و حضرت نیز در پاسخ، بالفاصله تقاضاي  می) ع(امام 

ارش این رساله را بر دهند که خود وظیفه نگ کنند و به فضل دستور می قلم و کاغذ می

  ).416، صق 1404حرانی، (عهده گیرد

جدول «در این بخش متن روایت به صورت تقطیع شده در جدولی با عنوان 

هاي کلی  درج شده است که گویاي مضامین، نقاط تمرکز و جهت گیري» تحلیل محتوا

جمله تقطیع و حدود  77به ) ع(الزم به ذکر است که متن روایت امام . باشد متن می

با توجه به اینکه موضوع مقاله بررسی . برداشت شده استمضمون و پیام از آن  211

و مطالب مربوط به آن است اوالً؛ در استخراج ) ع(جایگاه نماز در اندیشه امام رضا 

مضامین تأکید بیشتر بر این مباحث بوده و ثانیاً؛ به جهت پرهیز از اطناب و رعایت 

رده و فقط مباحث مربوطه اختصار در مقاالت علمی، از درج کلیه عبارات صرف نظر ک

صفحه  10شود چرا که اصل این جدول به صورت کامل در حدود  در جدول ذکر می

این جدول که مبناي مطالعات صورت گرفته در مقاله حاضر است بدین شرح . است

  :باشد می
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  تحلیل محتواي رساله .1جدول 

امحتوفردی

موضوع 

اصلی

جهت 

گیري

زتمرکنقطه 

کد

هشناس

B1

 ةُ أَنْ لَا إِلَهادلَامِ شَهالْإِس ضحأَنَّ م

لَه لَا شَرِیک هدحو إِلَّا اللَّه

A1توحید خالص الهیلاصودتوحی

B2

إِلَهاً واحداً أَحداً صمداً قَیوماً سمیعاً 

عالماً لَا  ،بصیراً قَدیراً قَدیماً باقیاً

غَنیاً لَا  ،قَادراً لَا یعجِزُ ،یجهلُ

تَاجحی، ورجلًا لَا یدقُ  ،عخال أَنَّه و

لَا شبه  ،ءء و لَیس کَمثْله شَییکلش

 أَنَّه و لَه لَا کُفْو و لَه دلَا ض و لَه

الْمقْصود بِالْعبادةِ و الدعاء و الرَّغْبۀِ 

الرَّه ۀِوب

لاصودتوحی

صفات خداوند 

لمتعا
A2

B3

عبده و رسولُه و  )ص(و أَنَّ محمداً 

 و هنْ خَلْقم تُهفْوص و هیفص و ینُهأَم

 ینَ والنَّبِی خَاتَم ینَ ولرْسالْم دیس

 ینَ لَا نَبِیالَملَا  عدهبأَفْضَلُ الْع و

و لَا تَغْیِیرَ لشَرِیعتهلملَّتهتَبدیلَ

لاصوتنبو

م صفات پیامبر اکر

)ص(
A3

B4

و أَنَّ جمیع ما جاء بِه محمد بنُ 

 بِینُ وقُّ الْمالْح وه اللَّه دبع

یقُ بِهدالتَّص

عفرونقرآ

قرآن حق مبین 

تاس
A4

تأکید بر تصدیق 

نقرآ
A5

A6از طرف  قرآن
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امحتوفردی

موضوع 

اصلی

جهت 

گیري

زتمرکنقطه 

کد

هشناس

تخداوند اس

B16

 عبرُ أَرلَاةُ الْفَرِیضَۀُ الظُّهالص و

 و اتکَعر عبرُ أَرصالْع و اتکَعر

 شَاءالْع و اتکَعثَلَاثُ ر غْرِبالْم

الْآخرَةُ أَربع رکَعات و الْغَداةُ رکْعتَانِ 

هذه سبع عشْرَةَ رکْعۀً

عفروزنما

تبیین تعداد رکعات 

بنمازهاي واج
A73

B17

و السنَّۀُ أَربع و ثَلَاثُونَ رکْعۀً ثَمانُ 

رکَعات قَبلَ فَرِیضَۀِ الظُّهرِ و ثَمانُ 

 اتکَعر عبأَر رِ وصلَ الْعقَب اتکَعر

بعد الْمغْرِبِ و رکْعتَانِ منْ جلُوسٍ 

مۀِ تُعدانِ بِرَکْعۀٍ و ثَمانُ بعد الْعتَ

رکَعات فی السحرِ و الشَّفْع و الْوتْرُ 

 نِ وتَیالرَّکْع دعب لِّمتُس اتکَعثَلَاثُ ر

رکْعتَا الْفَجرِ

عفروزنما

تبیین تعداد رکعات 

نمازهاي مستحب و 

هنافل

A74

B18قْتلِ الْوی أَولَاةُ فالص عفروزنماو

تأکید بر نماز اول 

توق
A75

B19

 و عبأَر لَى الْفَرْدۀِ عاعمفَضْلُ الْج و

عشْرُونَ

عفروزنما

تأکید بر فضیلت 

تنماز جماع
A76

B20 ىقْتَدلَا ی الْفَاجِرِ و لَاةَ خَلْفلَا ص عفروزنماو

تبیین احکام امام 

تجماع
A77
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امحتوفردی

موضوع 

اصلی

جهت 

گیري

زتمرکنقطه 

کد

هشناس

امام جماعت نباید إِلَّا بِأَهلِ الْولَایۀِ

دفاجر باش
A78

امام جماعت باید 

اهل والیت ائمه 

داطهار باش

A79

B21ِاعبالس لُودی جلَّى فلَا تُص عفروزنماو

تبیین احکام لباس 

رانمازگز
A80

B22

 دی التَّشَهأَنْ تَقُولَ ف وزجلَا ی و

 لَاملِ السالْأَو اللَّه ادبلَى عع نَا ولَیع

الصالحینَ لأَنَّ تَحلیلَ الصلَاةِ 

تلَّمس ذَا فَقَده فَإِذَا قُلْت یملالتَّس

عفروزنما

تبیین احکام تشهد 

زو سالم نما
A81

B23

و التَّقْصیرُ فی ثَمانیۀِ فَرَاسخَ و ما 

 رْتإِذَا قَص و ادز نْ لَمم و أَفْطَرْت

یفْطرْ لَم یجزِ عنْه صومه فی السفَرِ 

 موص هلَیع سلَی أَنَّهل الْقَضَاء هلَیع و

فی السفَرِ

زنما

عفرو

تبیین احکام نماز و 

رروزه مساف
A82

  هروز

B24

 اةِ وی الْغَدۀٌ فاجِبنَّۀٌ وس الْقُنُوت و

 شَاءالْع غْرِبِ والْم رِ وصالْع رِ والظُّه

الْآخرَةِ

عفروزنما

تأکید بر قنوت در 

زنما
A83

B25 سخَم تیلَى الْملَاةُ عالص عفروزنماو

تبیین احکام نماز 

تمی
A84
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امحتوفردی

موضوع 

اصلی

جهت 

گیري

زتمرکنقطه 

کد

هشناس

خَالَف فَقَد نْ نَقَصفَم تَکْبِیرَات

B26

و  قبلِ رِجلَیهو الْمیت یسلُّ منْ 

رَهلَ قَبخإِذَا أُد رْفَقُ بِهی

عفروگمر

تبیین احکام کفن و 

تدفن می
A85

B27

و الْإِجهار بِ بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ 

الرَّحیمِ فی جمیعِ الصلَوات سنَّۀٌ

عفروزنما

تأکید بر بلند گفتن 

بسم اهللا الرحمن 

زالرحیم در نما

A86

چنانکه ذکر شد این جدول بسیار طوالنی است و به جهت اختصار در اینجا تنها 

.بخشی از جدول درج شده است

  سالهتحلیل محتواي کمی ر.5-1

ها، مضامین و موضوعات  هاي کمی، بررسی فراوانی کلمات، قالب منظور از تحلیل

با ساختار عناصر و کنند تا بیشتر  باشد که به محقق کمک می مطرح شده در متن می

هاي کیفی  هاي کمی راه ورود براي تحلیل تحلیل. هاي به کار رفته در آن آشنا شود مؤلفه

هاي  ی به تحلیلدهند که محقق بر اساس چه مبنای کنند و در اصل نشان می را هموار می

  ).26، ص1378کریپندورف، (کیفی پرداخته است

ه با رساله محض االسالم امام در رابطهاي کمی  در ذیل به چند مورد از تحلیل

الزم به تذکر است که همه اعداد استخراج شده از جدول . پرداخته شده است) ع(رضا

  .اند به درصد تبدیل شده و به صورت درصدي در نمودارها درج شده

  تفراوانی کلما. 1- 5-1

منظور از فراوانی کلمات، شمارش واژگان کلیدي است که در متن خودنمایی کرده و به 

الزم به ذکر است که این کلمات از پیش . کنند عنوان اجزاء اصلی متن جلوه گري می

باشند و در مطالعات تحلیل محتوا به تدریج خود را براي محقق نمایان  تعیین شده نمی
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ار جداول تحلیل محتوا، ستونی اختصاص به واژگان 

شوند و در نهایت مورد 

در بازشماري این کلمات، واژگان مشابه در یک دسته جاي گرفته و همچون یک 

اي فراوانی  نمودار میله

بدین شرح ) ع(بیشترین کلمات استفاده شده در رساله محض االسالم امام رضا 

  

بایست در این رساله باالترین فراوانی را 

، تأکید بر واژه امامت و والیت و 

باشند که نشان از اهمیت و 

باشند که عبارات و مضامین 

این موضوعات کلی . باشند

ها و  دهند و با نگاهی اجمالی به فهرست آن

5.2

3.1

9، پیاپی1390پاییز و زمستان  –سال پنجم، شمارة اول  مطالعات قرآن و حدیث،

ار جداول تحلیل محتوا، ستونی اختصاص به واژگان سازند بدین صورت که در کن

شوند و در نهایت مورد  کلیدي داشته و در حین مطالعه متن، به تدریج تکمیل می

  .گیرند بازشماري قرار می

در بازشماري این کلمات، واژگان مشابه در یک دسته جاي گرفته و همچون یک 

نمودار میله. وندش مفهوم مشترك در قالب نمودار به نمایش گذاشته می

بیشترین کلمات استفاده شده در رساله محض االسالم امام رضا 

  

  فراوانی کلمات رساله .1نمودار 

بایست در این رساله باالترین فراوانی را  که طبیعتاً می» اهللا«پس از لفظ جالله 

، تأکید بر واژه امامت و والیت و )ص(ت نماز، نام پیامبر اکرم داشته باشد، کلما

باشند که نشان از اهمیت و  همچنین تأکید بر قرآن مجید داراي باالترین فراوانی می

  .جایگاه واالي این واژگان در اندیشه و کالم حضرت دارد

  فراوانی موضوعات

باشند که عبارات و مضامین  میمنظور از فراوانی موضوعات، عناوین کلیدي و کلی 

باشند مختلف متن به دنبال بیان شرحی در رابطه با آن عنوان می

دهند و با نگاهی اجمالی به فهرست آن بوده و چارچوب اصلی متن را تشکیل می

23.7
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10.310.3

8.2

5.25.2
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سازند بدین صورت که در کن می

کلیدي داشته و در حین مطالعه متن، به تدریج تکمیل می

بازشماري قرار می

در بازشماري این کلمات، واژگان مشابه در یک دسته جاي گرفته و همچون یک 

مفهوم مشترك در قالب نمودار به نمایش گذاشته می

بیشترین کلمات استفاده شده در رساله محض االسالم امام رضا 

  :باشد می

  

پس از لفظ جالله 

داشته باشد، کلما

همچنین تأکید بر قرآن مجید داراي باالترین فراوانی می

جایگاه واالي این واژگان در اندیشه و کالم حضرت دارد

فراوانی موضوعات. 2- 5-1

منظور از فراوانی موضوعات، عناوین کلیدي و کلی 

مختلف متن به دنبال بیان شرحی در رابطه با آن عنوان می

بوده و چارچوب اصلی متن را تشکیل می
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وان به سهولت تشخيص داد كه متن مورد مطالعه در 

ها و افكار مؤلف  از ديگر كاربردهاي سنجش فراواني موضوعات، آشنايي با انديشه

در موارد متعددي ممكن است يك متن با عنواني خاص مشهور شود لكن 

توان به اين نتيجه دست يافت كه شايسته 

است متن مورد مطالعه داراي عنواني ديگر باشد چرا كه فراواني آن موضوع بيشتر بوده 

در ذيل نمودار موضوعات 

شده است كه بدين شرح 

  

4.8

3.6

2.42.4

در انديشه امام رضاجايگاه نماز 

وان به سهولت تشخيص داد كه متن مورد مطالعه در ت بررسي ميزان فراواني هر كدام مي

  .اي بوده و در رابطه با چه مواردي سخن گفته است

از ديگر كاربردهاي سنجش فراواني موضوعات، آشنايي با انديشه

در موارد متعددي ممكن است يك متن با عنواني خاص مشهور شود لكن . متن است

توان به اين نتيجه دست يافت كه شايسته  واني موضوعات آن متن ميپس از بررسي فرا

است متن مورد مطالعه داراي عنواني ديگر باشد چرا كه فراواني آن موضوع بيشتر بوده 

در ذيل نمودار موضوعات . باشد و بيانگر دغدغه مؤلف در رابطه با آن موضوع مي

شده است كه بدين شرح  درج) ع(مطرح شده در رساله محض االسالم امام رضا 

  

  اواني موضوعات رسالهفر .2نمودار 

16.7

10.7

9.5

8.3

7.17.1

6.06.06.0

4.84.8

بررسي ميزان فراواني هر كدام مي

اي بوده و در رابطه با چه مواردي سخن گفته است چه حوزه

از ديگر كاربردهاي سنجش فراواني موضوعات، آشنايي با انديشه

متن است

پس از بررسي فرا

است متن مورد مطالعه داراي عنواني ديگر باشد چرا كه فراواني آن موضوع بيشتر بوده 

و بيانگر دغدغه مؤلف در رابطه با آن موضوع مي

مطرح شده در رساله محض االسالم امام رضا 

  : باشد مي
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، برائت از )ع(شود، موضوعات نماز، والیت ائمه اطهار 

بیان ) ع(دشمنان و قرآن از جمله مواردي هستند که به دفعات در رساله امام رضا 

فوق در ذهن سنجش فراوانی این موضوعات بیانگر این مطلب است که موارد 

هاي  و اندیشه مؤلف از اهمیت و جایگاهی واال برخوردار بوده و در حقیقت دغدغه

ها، عناوین کلی هستند که هر کدام از موضوعات اصلی مطروحه 

به عبارت دیگر به جهت سهولت بررسی هر متنی، 

شوند  تر درج می موضوعات اصلی استخراج شده، در مرحله دوم در قالب عناوینی کلی

ل موضوعات اصلی استخراج شده از 

اي آن  اند که نمودار کلوچه

  

. باشد میتوحید، عدل، نبوت، امامت و معاد 

باشد که از کتاب خدا و سنت 

. اند در رساله خود بدان اشاره کرده

9، پیاپی1390پاییز و زمستان  –سال پنجم، شمارة اول  مطالعات قرآن و حدیث،

شود، موضوعات نماز، والیت ائمه اطهار  همانطور که مشاهده می

دشمنان و قرآن از جمله مواردي هستند که به دفعات در رساله امام رضا 

سنجش فراوانی این موضوعات بیانگر این مطلب است که موارد 

و اندیشه مؤلف از اهمیت و جایگاهی واال برخوردار بوده و در حقیقت دغدغه

  .دهند اصلی مؤلف براي نگارش آن متن را تشکیل می

  ها فراوانی جهت گیري

ها، عناوین کلی هستند که هر کدام از موضوعات اصلی مطروحه  منظور از جهت گیري

به عبارت دیگر به جهت سهولت بررسی هر متنی، . شوند در متن را شامل می

موضوعات اصلی استخراج شده، در مرحله دوم در قالب عناوینی کلی

ل موضوعات اصلی استخراج شده از در ذی. گویند می» جهت گیري«که به آن عناوین، 

اند که نمودار کلوچه در قالب سه عنوان کلی دسته بندي شده) ع(رساله امام رضا 

  :باشد به شرح ذیل می

  هاي رساله گیريفراوانی جهت .3نمودار 

توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد : منظور از اصول دین موارد مانند

باشد که از کتاب خدا و سنت  منظور از فروع دین نیز احکام و دستورات شرعی می

در رساله خود بدان اشاره کرده) ع(استخراج شده است و امام رضا ) ص

مطالعات قرآن و حدیث،     206  

همانطور که مشاهده می

دشمنان و قرآن از جمله مواردي هستند که به دفعات در رساله امام رضا 

سنجش فراوانی این موضوعات بیانگر این مطلب است که موارد . اند شده

و اندیشه مؤلف از اهمیت و جایگاهی واال برخوردار بوده و در حقیقت دغدغه

اصلی مؤلف براي نگارش آن متن را تشکیل می

فراوانی جهت گیري. 3- 5-1

منظور از جهت گیري

در متن را شامل می

موضوعات اصلی استخراج شده، در مرحله دوم در قالب عناوینی کلی

که به آن عناوین، 

رساله امام رضا 

به شرح ذیل می

منظور از اصول دین موارد مانند

منظور از فروع دین نیز احکام و دستورات شرعی می

ص(پیامبر 
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: منظور از اخالقیات نیز مواردي هستند که به زندگی اجتماعی مردم ارتباط دارند مانند

، حقوق والدین و فرزندان، چگونگی روابط یک فرد )ع(مه اطهار هاي اخالقی ائ ویژگی

  .در حال تقیه، شرایط امر به معروف و نهی از منکر و غیره

در کالم خود به همه موارد ) ع(دهد که امام رضا  این دسته بندي کلی نشان می

 اصلی و فرعی و اخالقی دین مبین اسالم توجه داشته و در یک رساله کوتاه به صورت

خالصه همه آنچه یک فرد در رابطه با دین اسالم باید بداند و بدان عمل کند را بیان 

دهد که رساله امام، به عنوان یک کتاب اصول عقاید و  موارد فوق نشان می. اند کرده

  .احکام و حتی کتابی اخالقی قابل بررسی و مطالعه است

  رسالهتحلیل محتواي کیفی . 5-2

هاي متن از  کیفی، تکنیکی براي تفسیر ذهنی محتواي داده منظور از تحلیل محتواي

باشد که به دنبال  هاي طبقه بندي شده به صورت سیستماتیک می طریق کدگذاري

به عبارت . شوند مشخص ساختن الگوهایی است که در نهایت از مفاهیم ساخته می

یده اتخاذ هاي کیفی، به مثابه تکنیکی براي بررسی عمق بیشتري از پد دیگر تحلیل

  ).14، ص1373هولستی، (شوند می شوند که در نهایت منجر به نظریه پردازي می

در این قسمت با توجه به موضوع اصلی مقاله قصد آن داریم تا به بررسی جایگاه 

تر در بخش تحلیل محتواي کمی گفته  چنانکه پیش. بپردازیم) ع(نماز در کالم امام رضا 

موضوع . سازند هاي کیفی هموار می ا براي ورود به تحلیلهاي کمی راه ر شد، تحلیل

ترین  نماز و بیان احکام و فضایل آن از جمله مهمترین، پر کاربردترین و کلیدي

  .اند موضوعاتی است که امام در رساله خود بدان اشاره فرموده

اند را  در رساله محض االسالم در رابطه با موضوع نماز بیان کرده) ع(آنچه امام

مقدمات و شروط نماز، اجزاء نماز، : توان به چند دسته تقسیم نمود که عبارتند از می

فضایل نماز، بیان احکام نماز، اشاره به مبناي استخراج احکام نماز و معرفی الگوهایی 

  .براي نماز

موارد فوق بر اساس دسته بندي نقاط متمرکز استخراج شده از متن رساله به دست 

  :جدول ذیل به همراه کد شناسه هر کدام نشان داده شده استاند که در  آمده
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  بط با نماز در رسالهدسته بندي مفاهیم مرت .2جدول 

کد شناسهنقطه تمرکزمفهومردیف

1
  مقدمات

و شروط

A67قرآن مجیدگرفتن بر مبناي آیاتتبیین چگونگی وضو

A68تبیین موارد نقض وضو

A72هاي واجب تأکید بر انجام غسل

A77تبیین احکام امام جماعت

A78امام جماعت نباید فاجر باشد

A79امام جماعت باید اهل والیت ائمه اطهار باشد

A80تبیین احکام لباس نمازگذار

اجزاء2

A73تبیین تعداد رکعات نمازهاي واجب

A74و نافله تبیین تعداد رکعات نمازهاي مستحب

A81تبیین احکام تشهد و سالم نماز

A83تأکید بر قنوت در نماز

A86تأکید بر بلند گفتن بسم اهللا در نماز

فضایل3

A75تأکید بر نماز اول وقت

A76تأکید بر فضیلت نماز جماعت

A60تأکید بر طول سجود

A62تأکید بر نماز شب

احکام4

A82احکام نماز و روزه مسافرتبیین 

A84تبیین احکام نماز میت

A147تبیین احکام نماز عید فطر و عید قربان

A90تبیین احکام نماز زن حائض

A148تبیین احکام نماز زن نفساء

A93تأکید بر عدم اقامه جماعت در نماز مستحبی

A121احکام و دستورات از قرآن مجیدتأکید بر اخذ کلیه مبناي استخراج 5
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A122تأکید بر عدم سستی و انحراف در احکام الهیاحکام

الگو6

A60)ع(تأکید بر طول سجود ائمه اطهار 

A62)ع(تأکید بر نماز شب ائمه اطهار 

  :مفاهیمی که در جدول فوق بیان شده، نشان دهنده این است که

اي  نماز جایگاه بسیار واالیی را قائل هستند به گونهبراي مسأله ) ع(؛ امام رضا اوالً

که در رساله مختصر خود از پرداختن به مقدمات، اجزاء و حتی فضائل نماز نیز کوتاهی 

به عنوان مثال پرداختن به چگونگی وضو و . اند نکرده و اهم این موارد را بیان نموده

نین بیان چگونگی تشهد غسل و بیان تعداد رکعات نمازهاي واجب و مستحب و همچ

ها در جدول تحلیل  و سالم و قنوت در نماز از جمله این موارد است که بخشی از آن

  .محتواي روایت درج شده است

به منظور مستحکم نمودن کالم خود، به مبناي استخراج این احکام ) ع(؛ امام ثانیاً

نْزَلَ اللَّه عزَّ و جلَّ فی کتَابِه و لَا عولَ و الْفَرَائض علَى ما أَ«: فرمایند نیز اشاره کرده و می

بدین معنی که کلیه احکام بیان شده در رابطه با نماز و غیره، همگی از قرآن  )B46(» فیها

باشد که حضرت  این مطلب تعبیر دیگري از عبارت ذیل می. کریم استخراج شده است

و أَنَّهم الْمعبرُونَ عنِ الْقُرْآنِ و «: اند ودهفرم) ع(در ابتداي رساله در شأن ائمه اطهار 

  ).B10(» به البیان) ص(النَّاطقُونَ عنِ الرَّسولِ 

؛ آن حضرت به منظور معرفی الگوهایی کامل و شایسته در رابطه با اقامه نماز، ثالثاً

طول سجود و پرداخته و به عنوان مثال به ) ع(هاي ائمه اطهار  به بیان برخی از ویژگی

اي دیگر بیانگر تأکید امام  این مطلب از جنبه. اند قیام ایشان براي نماز شب اشاره کرده

بیان  2باشد که در جدول شماره  به طول سجود و شب زنده داري و اقامه نماز شب می

  .شده است

  گیرينتیجه

ها و گفتار حجت  هدف این نوشتار آن بود که به صورت بسیار کوتاه به بررسی اندیشه

در رابطه با نماز و جایگاه آن پرداخته و گزارشى ناتمام ) ع(هشتم الهى، حضرت رضا 

هاى گرچه در این زمینه، گزارش. دهداز کالم آن امام همام در این خصوص ارائه 
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است اما در منابع حدیثی معتبر، متنی دست نوشته و حدیثى و تاریخى بسیاري موجود 

محض «مکتوب از آن حضرت نقل شده است که به دلیل جمله آغازین آن به رساله 

در این رساله جمالت و تأکیدات مختلف و متعددي در . مشهور شده است» االسالم

خورد  رابطه با اصول، فروع و احکام دین اسالم و همچنین مباحث اخالقی به چشم می

که محقق با استفاده از روش تحلیل محتواي کالم تالش کرده است این موارد را 

  .استخراج و تبیین نماید

از مباحث این رساله به فروع % 51دهد که در حدود  هاي کمی نشان می تحلیل

بیشترین موضوعات . نیز به اخالقیات پرداخته است% 24به اصول دین و % 25دین، 

، برائت از دشمنان و تأکید بر )ع(رساله؛ نماز، والیت ائمه اطهار  مطرح شده در این

دهد، این موارد در ذهن و اندیشه  ها نشان می باشد که سنجش فراوانی آن قرآن کریم می

هاي اصلی مؤلف  مؤلف از اهمیت و جایگاهی واال برخوردار بوده و در حقیقت دغدغه

  .دهند براي نگارش متن را تشکیل می

بایست  که طبیعتاً می» اهللا«بیشترین کلمات کلیدي نیز پس از لفظ جالله همچنین 

، تأکید بر واژه )ص(در این رساله باالترین فراوانی را داشته باشد؛ نماز، نام پیامبر اکرم 

امامت و والیت و همچنین تأکید بر قرآن مجید است که نشان از اهمیت و جایگاه 

  .م حضرت داردواالي این واژگان در اندیشه و کال

از اهمیت و جایگاهی ) ع(ت، موضوع نماز در رساله امام رضاچنان که مشخص اس

واال برخوردار است لذا بدین جهت محقق به صورت جزئی به تجزیه و تحلیل مباحث 

در ) ع(امام . مطروحه در این زمینه پرداخته و نکات قابل تأملی را استخراج کرده است

مقدمات نماز به مواردي همچون چگونگی وضو گرفتن، انواع این رساله با اشاره به 

  .اند غسل، انتخاب امام جماعت و لباس نمازگذار اشاره کرده

در رابطه با اجزاء نماز نیز به تبیین احکام تشهد و سالم نماز، تأکید بر قنوت و 

فضایل نیز اند و در رابطه با  در نماز اشاره نموده» بسم اهللا الرحمن الرحیم«بلند گفتن 

بیان احکام نماز و روزه مسافر، . اند بسیار بر نماز اول وقت و نماز جماعت تأکید کرده

نماز میت، نماز عید فطر و عید قربان، نماز زن حائض و نفساء و تأکید بر عدم اقامه 
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در رساله خود بدان ) ع(جماعت در نمازهاي مستحبی از دیگر مواردي است که امام 

  .ندا اشاره نموده

همچنین ایشان مبناي خود براي استخراج این احکام را قرآن مجید دانسته و به 

مانند طول ) ع(هاي ائمه اطهار  منظور معرفی الگوهایی براي نماز نیز به برخی از ویژگی

  .اند سجود و اقامه نماز شب اشاره کرده

کتابنامه

قرآن مجید

مکتبه : ی، تبریزهاشم رسول تعلیق، ۀاالئم ۀفی معرف ۀکشف الغم، )ق1381(ی س ی ن ع ی ب ل ی، ع ل ارب

  .هاشم بنی

: ن، ترجمه ملیحه آشتیانی و محمد یمنی دوزي، تهراتحلیل محتوا، )1375(اردن، لورنسب

  .انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

مان پژوهش و برنامه ساز: ، تهرانطرح مطالعاتی راهنماي برنامه درسی، )1380(چوبینه، مهدي

  .ریزي آموزشی

  .درسینانتشارات جامعه م: ، قمتحف العقول، )ق1404(حرانى، حسن بن شعبه

  .انتشارات معرفت، چاپ اول: تهران، احکام القرآن، )1387(خزائلى، محمد

تصحیح صفوان ، المفردات فی غریب القرآن، )ق1412(راغب اصفهانى، حسین بن محمد

. دار العلم: ن داودى، بیروتعدنا

: ، ترجمه محمد دشتی، مشهدالبالغۀ نهج، )1386(سید رضی، ابوالحسن محمد بن حسین

.ه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنینانتشارات سنبله، مؤسس

دفتر انتشارات اسالمى وابسته : قم ، علل الشرایع، )ق1413(صدوق، محمد بن على بن بابویه

  .درسین حوزه علمیه، چاپ دومبه جامعه م

  .انتشارات جهان: ، قم)ع(ار الرضا عیون أخب، )1363(همو

، ترجمه موسوى همدانى سید المیزان فى تفسیر القرآن، )1374(طباطبایى، سید محمد حسین

  .علمیهمدرسین حوزه  جامعهانتشارات اسالمى : محمد باقر، قم

: علی اکبر غفاري، قم کوشش ، بهاعالم الوري به اعالم الهدي، )1358(بن حسنطبرسی، فضل

.دارالمعرفه

  .سروش: ، تحقیق محمد روشن، تهرانىتاریخنامه طبر، )1378(طبري، محمد بن جریر
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