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ترسیمنظامارتباطباخدابراساساحادیثقدسی
بااستفادهازروشتحلیلمحتوا

مهدی مطیع

امیر احمدنژاد
مریم پیمانی

1
2
3

چکیده

روشهای تحلیل متن ا ز دیرباز در فههم متهون مقهدس مهؤثر بهوده و تها کنهون نیهز در مطالعهه
معانی بلند این متون مورد استفاده قهرار مهیگیهرد .تحلیهل محتهوا  -کهه یکهی از رایهجتهرین

ایههن روشهاسههت  -بههه منظههور مطالعههه احادیههث قدسههی و ترسههیم نظههام ارتبههاط بهها خههدا بههر
اسههاس ایههن احادیههث ،مههورد تو،ههه نوشههتار حاضههر اسههت .موضههوعات اخالقههی از ،ملههه
موضوعات پربسامد در احادیث قدسی است .احادیث قدسی اخالقهی ،بهیش از هرچیهز

به اخالق فردی توصیه کهرده و اصهالح فهرد را مرکهز تو،هه خهود قهرار مهیدههد .در ایهن میهان

نقش محوری در این رده از احادیث را ارتباط با خدا ایفا میکند .مطالعه این احادیث بهر

مبنای روش تحلیل محتوا  -که تنها ابزار تحلیل در آن ،خود متن است  -نشان مهیدههد
که اساس نظام اخالقی قدسی را ارتباط با خدا شکل میدهد؛ به طوری که میتوان نظهام

اخالقی احادیث قدسی را در پرتو نظام ارتباط با خدا ترسیم کرد.

کلیدواژهها :حدیث قدسی ،نظام اخالقی ،ارتباط با خدا ،تحلیل محتوا.

 .1بیان مسأله
ارتباط انسان و پروردگار  -کهه بسهیار مهورد تأ کیهد خداونهد اسهت  -در طهول تهاریخ از ،انهب
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مسجود مال

و اشرف مخلوقات بود ،با اولین عصیان ،اولین ضربه را به این رابطهه نزدیه

و

مثال زدنی وارد کرد .ضربهها و آسیب هایی که انسان در طول تهاریخ بهر پیکهره ایهن ارتبهاط وارد
آورده ،ههر بهار مو،هب دورتههر شهدن او از خداونهد گردیههده و ایهن فاصهله نیهز رفتههه رفتهه بهر شههدت و

کثههرت آسههیب ها مههؤثر بههوده اسههت .تأ کیههدی کههه خداونههد همههواره بههر اصههالح ایههن رابطههه داشههته،
مو،ب گشته است که یکی از مهمترین آموزش هایی که پیامبران مأمور به آن بودند ،به آشهتی
دادن بین انسهان و خهدا و بهبهود رابطهه بنهده و مهوال اختصهاص یابهد .احادیهث قدسهی نیهز  -کهه

ترسیم نظام ارتباط با خدا بر اساس احادیث قدسی ...

انسههان بسههیار آسههیب پذیرفتههه ،هههر چنههد از سههوی خداونههد کههامال حف ه شههده اسههت .آدم  -کههه

حامهل پیام هههای الههی اسههت کههه بها واسههطه پیههامبران و در مهواردی ا مههه اطهههار بهه گههوش انسههان

رسیده  -بر اشتیاق خداوند به تجدید و بهبود این رابطه و ضرورت و اهمیت آن برای سهعادت
انسان به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مطرح در این گونه از احادیث تأ کید دارد.

مضامین این دسته از احادیث سرشار است از راهکارهایی برای حذف فاصله بهین انسهان

تهها خههدا و برقههراری ارتبههاطی کههه خداونههد ،از میههان مخلوقههاتش تنههها انسههان را شایسههته آن دیههده
است .در حقیقهت احادیهث قدسهی همچهون طبیبهی دلسهوز در ابتهدا درد انسهان دور از وطهن را
تشخیص داده و سهپس بهه درمهان آن مبهادرت ورز یهده اسهت؛ امها بها و،هود ظرفیتهی کهه حهدیث

قدسههی در ا،ابههت فرمههان پروردگههار بههرای پیمههودن راه او دارد ،بسههیار از نگههاه انسههان دور مانههده و

مورد لفلت واقع شده است .به نظهر میرسهد یکهی از بزرگتهرین مسها ل انسهان در عصهر حاضهر
دیهن و معنو یههت اسههت، .هههان کنههونی در متوقه

کهردن انسههان ،کههه تنههها بههرای عبههادت آفر یههده

شده ،از پیمودن راه خدا بیشترین اسهتعداد را دارد و در شکسهت خهوردن تالشههای احتمهالی
که در این زمینه صورت گرفته ،بسیار مؤثر است .بها ایهن و،هود و بها عنایهت بهه تجربهههایی کهه

انسان در دنیاگرایی و تمایل افراطی به مادیات دارد ،می کوشد اگر نه به نفهی دنیها ،بهه اهمیهت

بعد معنهوی در زنهدگی خهود و شهیوهای از زنهدگی کهه دیهن و دنیها و بهه عبهارتی خهدا و ا،تمهاع را
تو مههان بههرای او بههه ارمغههان آورد ،دسههت یابههد .احادیههث قدسههی بهها منشههأیی الهههی بسههیار مسههتعد
هههدایت انسههان و فههراهم آوردن شههرایطی بههرای بازگردانههدن او بههه ،ههوار رحمههت الهههی اسههت .ایههن

دسهته از احادیهث از ایههن منظهر دارای و،هه شههباهت بها قهرآن اسههت؛ امها ،های تردیههد نیسهت کههه

ادبیات آن متفاوت از ادبیات قرآن است.

اهمیههت ارتبههاط بهها خههدا و تأ کیههد و یههژه احادیههث بههر آن ،ضههرورت پههرداختن بههه ایههن موضههوع و

مطالعههه و بررسههی راه هههای پیشههنهادی احادیههث قدسههی بههرای ایجههاد چنههین رابطهههای را نشههان

میدهد .این احادیث بیشتر گفتو گوهای خصوصی خداست با بنهدگان برگز یهدهاش و پنهد و
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موعظههه هههای خههاص خداونههد بههه بهتههرین بنههدگان اوسههت؛ امهها تهها کنههون ،ههز در مههواردی معههدود،
محدود ،گزینشی و تکراری مورد تو،ه پژوهش گران قرار نگرفتهه اسهت .موضهوع مهدنظر نگهارش

حاضههر نیههز از ایههن امههر اسههتثنا نبههوده و از ایههن لحههار کههامال بههدیع بههه نظههر میرسههد .ایههن نگههارش
می کوشههد کههه ضههمن نشههان دادن بسههامد بههاالی احادیههث اخالقههی در میههان احادیههث قدسههی،
موضوعات مختل

اخالقی در این رده از احادیث را شناسایی کرده و میهزان اهمیهت آنهها را

از دی ههدگاه احادی ههث قدس ههی دریاب ههد .اص ههلیترین پرس ههش پ ههیش روی ای ههن پ ههژوهش ،چیس ههتی
پیشهنهاد ایهن دسهته از احادیهث بههرای ایجهاد و حفه رابطهه انسهان بهها خداسهت .بهه بیهان دیگههر،

تالش میشود راه کارهایی که خداوند به عنوان تنها کسی که صهالحیت ارا هه درمهان ههر درد را
دارد ،در موضوع شکل گیری دوباره رابطه انسان با خدا ،شناخته و بررسی شود و از ایهن رهگهذر

راه حلی کامال کاربردی و قابل ا،را برای پیمودن صهراط مسهتقیم مطهرح گهردد ،بهه گونههای کهه
بتوان از آن به عنوان نقشه راه استفاده نمود .در خالل پاسخ به ایهن سهؤال میتهوان دریافهت کهه

در ایجاد این رابطه اولویت بها کهدام یه

از راهههای مو،هود اسهت و آیها میتهوان بهه بهانهه تأ کیهد

احادیث بر اصالح فردی ،از اصالح ،امعهه فهارغ شهد و اساسها پیشهنهاد احادیهث قدسهی بهرای

اصالح ،امعه چه چیزی میتواند باشد؟

 .2معرفی روش تحلیل محتوا
مقالههه حاضههر روش تحلیههل محتههوا را ،هههت تحلیههل احادیههث قدسههی بهها موضههوع «رحمههت»

برگزیده است .تعری

و انواع آن در پی میآید.

 .1-2تعریف روش تحلیل محتوا

تحلیل محتوا به عنوان ی

خطههوط اصههلی یه

روش عبهارت اسهت از شهناخت و بر،سهته سهاختن محورهها یها

مههتن یهها متههون مکتههوب ،یه

یهها مجموعهههای از سههخنرانیههها ،سلسههلهای از

تصاویر ،نوارها ،وصیت نامهها ،نامههای خصوصی ،سؤالهای باز یه

پرسهش نامهه و . ...در

مواردی چند ،تحلیل محتوا روشی توصیفی یا تشر یحی است که در نهایت تحلیلهی وصهفی را

به دست میدهد؛ اما همیشه چنهین نیسهت و نمهیتهوان گفهت کهه ایهن روش فقهر در خهدمت

،امعهنگاری یا ،امعهشناسی وصفی اسهت؛ چهه ،مهیتهوان از طر یه کهاربرد آن بهه شهناخت و
ّ
هم معرفت دست یافت .در این حد باید تحلیل محتوا به عنوان ی ابزار ،امکان تحلیل علی
60

را فراهم سازد یعنی نه تنها به ارا ه تصهویر واقعیهت در سهطح بپهردازد ،بلکهه در اعمهاق فهرو رود و

علهل یهها عههواملی را مشههخص دارد کههه در هههر زمینههه ا،تمههاعی شههبکه سههطحی واقعیههت را فههراهم

تحلیههل محتههوا ،تکنیکههی پژوهشههی بههرای اسههتنباط تکرار پههذیر و معتبههر از دادهههها در بههاره مههتن

آنها اسهت و شهامل شهیوهههای تخصصهی در پهردازش دادهههای علمهی اسهت .ههدف تحلیهل
مانند همه تکنی

های پژوهشی فراهم آوردن شناخت ،بینشی نو ،تصویر واقعیت و راهنمهای

عمل است .در تعری دیگری که برلسون ارا هه کهرده ،تحلیهل محتهوا ،تکنیکهی پژوهشهی بهرای
توصی عینی ،منظم و ّ
کمی محتوای آشکار پیام به شهمار آمهده اسهت .شهرط عینهی و مهنظم
بودن تکنین

در این تعری

بههودن توصههی

کههه محههدود کننههده اسههت و دیگههری شههرط «محتههوای آشههکار پیههام» کههه مو،ههب

کریپنهدورف در شهرح تعر یه

مشمول شرط تکرارپذیری در تعری

پیشین است.

ترسیم نظام ارتباط با خدا بر اساس احادیث قدسی ...

میآورند.

4

برلسهون ،دو شهرط را قابههل انتقهاد مهیدانههد :یکهی شهرط « ّ
کمههی»

نادیده گرفتن محتوای پنهان است .وی تحلیل محتوا را روشهی در کنهد و کهاو معنهای نمهادین
ّ
پیامها توصی کرده و آن را دال بر دو نکته میداند :نخست این که ،پیهامهها معنهای واحهدی
ندارند که مستلزم کش

باشد و همواره میتوان دادهها را خاصه در ،ایی که ماهیتها نمهادین

هستند از دیدگاه های مختلفی نگریست .بنا بهر ایهن ،ممکهن اسهت یه

پیهام حتهی بهرای یه

مخاطب دربر گیرنده چند محتوا باشد .در چنین شرایطی ادعای تحلیل کامل یه

پیهام دال

بر موضعی نامعقول است .نکته دیگر آن که ،معنا لزومها بهرای همگهان یکسهان نیسهت؛ گهو ایهن

که ا،ماع ی ا اشترا ذهنهی در بهاره معنهای پیهام ،تحلیهل محتهوا را فهوق العهاده سهاده مهیسهازد.

چنین ا،ماعی فقر درباره واضح ترین یا آشکارترین و،ه پیام یها بهرای معهدودی از مهردم کهه از

دیدگاه های فرهنگی و سیاسی و ا،تماعی یکسانی برخوردارند ،پیش میآید.

5

 .2-2انواع روش تحلیل محتوا

روش تحلیل محتوا را در سه سطح میتوان پی گرفت:
 .1-2-2تحلیل محتوای ّکمی

شههرط ّ
کمیههت ،لالبهها هههم توسههر کسههانی کههه ایههن فههن را علمههیتههر از دیگههر روشهههای تحلیههل

اسنادی میدانند و هم توسهر کسهانی کهه انتقهادیتهرین موضهع را نسهبت بهه آن دارنهد ،بهه یه

اندازه ضروری قلمداد شده است .دیدگاه اخیر بر آن اسهت کهه دلیهل واضهح و مشخصهی بهرای
ب ههه ک ههار گی ههری روش تحلی ههل محت ههوا و ،ههود ن ههدارد ،مگ ههر ای ههن ک ههه س ههؤالی ک ههه ش ههخص در پ ههی

 .4روشهای تحقی در علوم ا،تماعی ،ج ،1ص.281
 .5تحلیل محتوا؛ مبانی روششناسی ،ص.26-27
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پاسخ گویی به آن استّ ،
کمی باشد 6.در واقع دو نوع روش را میتوان به طور مؤثر در یه

پهروژه

بههه کههار گرفههت ،امهها اللههب محققههان و در اللههب تحقیقههات روی یکههی از ایههن روشههها تکیههه

می کنند و این امهر تها حهدی بهه دلیهل اعتقهادات شخصهی و همچنهین بهه خهاطر آمهوزش کسهب
شههده و بههه علههت طبیعههت مسهها لی کههه مههورد مطالعههه اسههت ،صههورت مههیگیههرد 7.عههدهای از
کمههی پهها را فراتههر نهههاده و روشهههای ّ
صههاحبنظران نیههز در اثبههات ضههرورت تحلیههلهههای ّ
کمههی و
کیفی را مکمل یکدیگر میدانند.

هولستی به نقل از پول مینویسد:

نبایههد تصههور کههرد کههه روشهههای کیفههی دارای بصههیرتاند و روشهههای ّ
کمههی فقههر

روشهای رسیدگی فرضیه ها هستند .ارتباط بهین ایهن دو روش ،ارتبهاطی دورانهی

است؛ هری

از آنها بینشی را شکل میدهند که دیگری از آن تغذیه میکند.

8

بر این اسهاس روش تحلیهل محتهوا دارای دو مشخصهه بهارز اسهت :یکهی امکهان فههم معنهای
مستتر در متن و دیگری ضرورت انجام تحلیل ّ
کمی و اساسی بودن این مرحله از تحلیل.
 .2-2-2تحلیل محتوای کیفی

تحقی کیفی عبهارت اسهت از ههر نهوع تحقیقهی کهه یافتههههایی را بهه دسهت مهیدههد کهه بها
شیوههایی لیر از روشهای آماری یا هرگونه ّ
کمی کهردن کسهب شهدهانهد .شهیوه مهذکور ممکهن
است به تحقی درباره زندگی افراد ،شرح حال ها ،رفتارها و همچنین درباره کهارکرد سهازمانی،

،نههبش هههای ا،تمههاعی یهها روابههر بههین الملههل معطههوف باشههد 9.روشهههای کیفههی بههرای پههرده
برداشتن از پدیدهههایی کهه کمتهر شهناخته شهدهانهد و دیهدن ایهن کهه در پشهت آنهها چهه نهفتهه
اسهت ،بهه کهار گرفتههه مهی شهوند .عههالوه بهر ایهن ،بههرای کسهب نگهاهی نههو در بهاره آن چیزههایی کههه

میزانی از آ گاهی دربارهشان و،هود دارد نیهز بهه کهار گرفتهه مهیشهود .همچنهین روشههای کیفهی
میتوانهد ،ز یهات ظریفهی از پدیهدهههایی کهه ارا هه آنهها بهه روش ههای ّ
کمهی مشهکل اسهت ،بهه

دست دهد.

62

10

 .6تحلیل محتوا در علوم ا،تماعی و انسانی ،ص.16
 .7اصول روش تحقی کیفی؛ نظریه مبنایی ،رویهها و شیوهها ،ص.18
 .8تحلیل محتوا در علوم ا،تماعی و انسانی ،ص.25
 .9اصول روش تحقی کیفی؛ نظریه مبنایی ،رویهها و شیوهها ،ص.17
 .10همان ،ص.19

تحلیههل توص ههیفی متضههمن ارا ههه یافت هههههها ،معن ههاداری آم ههاری آنههها و در ص ههورت اقتض ههاء

برازنههدگی آن ههها بههه منظههور نیههل بههه شههناختی پیشههرفته اسههت .الزم اسههت در گههزارش تحقی ه بههه
رویکردهههایی کههه یافتههههههای در خههور بههه بههار نیههاورده نیههز اشههاره کههرد .فقههدان آشههکار سههاختار نیههز
ممکن است به اندازه حضور آن دارای اهمیت باشد و از اینرو نبایهد آن را بهه نفهع دیگهری عیهان

نسههاخت 11.آخههرین مرحلههه تحلیههل یهها بههه ارا ههه یه
گردآوری شده ،توصی

نظر یههه مههیانجامههد و یهها دسههت کم دادههههای

میشود .فهرق نظر یهه و توصهی

در ایهن اسهت کهه در نظر یهه از مفهاهیم

ترسیم نظام ارتباط با خدا بر اساس احادیث قدسی ...

 .1-2-2تحلیل محتوای توصیفی

استفاده میشود .دادههای مشابه دستهبندی میشوند و عنوان مفههومی را بهه خهود مهیگیرنهد.
این بدان معنا است که دادهها تعبیر و تفسیر میشوند .تفاوت دوم ،ایهن اسهت کهه مفهاهیم بهه
وسههیله اظهههارات مبتنههی بههر روابههر بههه همههدیگر متصههل مههیشههوند .در توصههی  ،دادهههها بنهها بههر
موضههوعی خههاص سههازمان مههییابنههد .موضههوعههها ممکههن اسههت نههوعی مفهههوم پههردازی دادهههها

باشند ،اما بهه احتمهال قهوی خالصههای از واژ گهانی هسهتند کهه بهه طهور مسهتقیم از دادههها اخهذ

شدهاند .در این حالت ،تعابیر از دادههها حتهی در صهورتی کهه تعبیهری انجهام شهود ،در حهداقل
اسههت و تالشههی ،هههت مر بههوط سههاختن موضههوع ههها بههرای ایجههاد ی ه

نمیگیرد.

12

طههرح مفهههومی صههورت

 .3روش کار در پژوهش حاضر
پیش از شروع مطالعه احادیث ،گردآوری آنها به صورتی که اطمینانی نسبی حاصهل شهود

که ،مع آوری کاملی صورت گرفته ،ضروری است .به همین منظور کلیه منابعی کهه در طهول

تاریخ تالش کرده اند ،گردآوری کاملی از احادیث قدسی ارا ه دهند ،شناسایی و مورد مطالعه
قرار گرفت .مهمترین این منهابع عبارتانهد از :الجهواهر الس ّهنیة فهی االحادیهث القدسهیه ،تهألی

شههیخ حه ّهر عههاملی؛ کلمههة اهلل ،تههألی

سههید حسههن شههیرازی؛ مشههکاة االنههوار فههی مهها رو ی عههن اهلل

ابههن عر بههی؛ االحادیههث القدسههیه ،تههألی

سههبحانه مههن االخبههار ،تههألی
المقاصههد السه ّهنیة فههی االحادیههث االلهیههه ،از ابوالقاسههم علههی بههن بلبههان مقدسههی ناصههری کرکههی؛
یحیههی بههن شههرف نههووی؛

معجم االحادیث القدسیة الصحیحة و معها االربعون القدسهیه ،از نورالهدین علهی بهن سهلطان

محمد قار ی .مجموع احادیث ،معآوری شده از منابع ،بالغ بر  4100حدیث اسهت کهه پهس از
 .11تحلیل محتوا؛ مبانی روششناسی ،ص.243
 .12اصول روش تحقی کیفی؛ نظریه مبنایی ،رویهها و شیوهها ،ص.29
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چنههد مرحل ههه حههذف ،از می ههان آنه هها بههیش از  1030ح ههدیث ب ههه ،هههت تحلی ههل و دس ههتهبندی
موضههوعی گههزینش شههد .در مرحلههه بعههد بههیش از  260حههدیث از کههل ایههن احادیههث ،در موضههوع

اخالق ردهبندی شده و مبنای کار پژوهش کنونی قرار گرفت.

پهس از درج کلیهه احادیههث قدسهی در ،هداول اکسههل و مطالعهه آن ،بها نگههاهی گهذرا «،هههت

گیهری اصههلی» احادیههث تعیههین گردیههد .احههادیثی کهه ،هههت گیههری اصههلی آن «اخههالق» اسههت،
موضوع مورد مطالعه پژوهش حاضر است .عالوه بر ایهن سهتونی مجهزا ،ههت انتخهاب موضهوع

اصلی احادیث به ،دول اضاف ه شده و با دقت در متن حدیث ،موضوع اصلی آن کهه الزامها بها
،هت گیری حدیث در ارتباط است و به عبارت دیگهر موضهوعات اخالقهی ،انتخهاب گردیهد.

نتیجه این موضوع دههی و نیهز معرفهی بیشهترین فراوانهی موضهوعات اخالقهی ،ذیهل بنهد تحلیهل
محتهوای ّ
کمههی و در قالهب نمههودار ارا هه خواهههد شهد .در مرحلههه بعهد تحلیههل کیفهی و اسههتخراج

پیامهای آشکار و نیز پیام های نهفته در حدیث تحت عنوان موضوعات فرعی انجام گردیهد.
مرحله پایانی ،توصی نظاممند تحلیلهای کیفی بها تو،هه بهه نمودارههای تحلیهل ّ
کمهی و نیهز
،هداول تحلیههل کیفهی اسههت .نتیجهه ایههن مرحلهه نیههز بهه شههکل مهدلهههایی ذهنهی نمههایش داده

میشود .از آن ،ا که تنوع موضوعی در رده اخالق بسیار ز یهاد و بنها بهر ایهن ،پهرداختن بهه تمهامی
این موضوعات ،خارج از توان و ظرفیت این نگارش است ،تنها موضوعات «ذکر» و «طاعهت»

و «انفاق» که دارای بیشترین فراوانهی اسهت ،مهورد مطالعهه دقیه تهر قهرار گرفتهه و نظهام ارتبهاط بها
خدا بر مبنای پیامها و آموزه های احادیث این سه رده موضوعی تصهویر مهیشهود .ا گهر چهه ایهن
نظام ا،زای متنوع و گوناگونی دارد ،اما ساختمان اصهلی و قهوام آن متکهی بهه ایهن سهه موضهوع

است.

 .1-3تعریف پارامترهای جدول

تحلیل ّ
کمهی و کیفهی، ،ههت سههولت در مطالعهه احادیهث ،بها ترسهیم ،هدولی در نهرم افهزار

اکس ههل انج ههام ش ههد ،ل ههذا تعر یه ه

مینماید.

پارامتره ههای آن ب ههه منظ ههور در بیش ههتر از ای ههن روش ض ههروری

 .1-1-3جهت گیری اصلی

منظههور از ،هههت گیههری همههانطور کههه از نههامش پیداسههت ،تعیههین کلههیتههرین موضههوع ی ه

حدیث و ،هتی اسهت کهه مهورد اشهاره حهدیث اسهت، .ههت گیهری احادیهث مهورد مطالعهه در
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این پژوهش ،رحمت خداوند است.

موضههوع اصههلی ،محتههوای کلههی ی ه

حههدیث اسههت کههه تحههت ی ه

مههی شههود ،بههه طههوری کههه مخاطههب بتوانههد در ی ه

،ز یات آن دست نیابد.

عنههوان کوتههاه معرفههی

نگههاه ،پیههام آن حههدیث را دریابههد ،هههر چنههد بههه

 .3-1-3موضوعات فرعی

موضوعات فرعهی ،درونهیتهرین و ،ز یهیتهرین الیهه تحلیلانهد کهه بهه صهورت ،مهالت کوتهاه

خبری عنوان میشوند و باید نشان دهنده پیام های آشکار و پنهان حدیث باشند .بهه عبهارت

ترسیم نظام ارتباط با خدا بر اساس احادیث قدسی ...

 .2-1-3موضوع اصلی

دیگر ،پیامهای حدیث هر چه ،زییتر از متن آن و در قالب ،مالتی کوتاه و خبری استخراج
شده و تحت عنوان موضوعات فرعی در ،دول قرار میگیرنهد .الگهوی ز یهر ،نمونهه ،هدولههای

تحلیل کیفی است.
ردیف

حدیث

جهت گیری اصلی

موضوع اصلی

موضوعات فرعی

 .4تعریف حدیث قدسی
به نظر می رسد اولهین کسهی کهه تعریفهی از حهدیث قدسهی بهه دسهت داده ،میهر سهید شهری

،ر،انی (م816ق) است .وی در کتاب التعریفات در این باره مینویسد:

حدیث قدسی از حیث معنها از ،انهب خداونهد اسهت و از حیهث لفه از ،انهب

حضرت رسول .خداوند به طری الهام یا خواب به پیهامبرش اخبهار مهیدههد ،امها

پیهامبر بهها الفهار خههود از آن معنها خبههر مهییابههد .بنها بههر ایهن ،قههرآن افضهل از حههدیث

قدسی است که لفظش نیز از ،انب خداست.

13

همهین معنهها را ابوالبقههاء در دانشههنامه خههود ،معجههم فههی المصههطلحات و الفههروق اللغو یههه ،ذکههر

کرده و سپس به نقل از طیبی مینویسد:

قهرآن ،همهان لفظهی اسهت کهه ،بر یهل بهر پیهامبر نهازل کهرد و حهدیث قدسهی ،خبههر
دادن معنایی توسر خداوند بر پیامبر در خواب یا به طری الهام است که پیهامبر

 .13التعریفات ،ص.146
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آن را با الفار و عبارات خود بر مردم میخواند ،ولی سایر احادیث به خدا نسهبت
داده نشده و از او روایت نمیشود.

14

تهههانوی نیههز پههس از تقسههیم حههدیث بههه دو نههوع نبههوی و الهههی بههه بیههان دیههدگاه چلپههی در بههاره

حدیث قدسی میپردازد:

احادیث الهی ،احادیثی هستند که خدا بر پیامبر اکرم در شب معراج وحی کرده

و «اسرار وحی» نامیده میشود.

تهانوی بعد از آن با تقسیم کالم خدا به سه قسم ،حدیث قدسی را قسم سوم دانسهته و آن را

حدیثی برمی شمرد که به نقل واحد از پیامبر به دسهت مخاطهب رسهیده کهه گهاهی بهه خداونهد
نسبت داده میشود؛ چون متکلم آن خداست و گاهی به پیامبر چهون ناقهل آن اسهت .تههانوی
معتقههد اسههت در کیفیههت نههزول حههدیث قدسههی هههیچ گونههه انحصههاری نیسههت؛ معههانی ممکههن

است در خواب نازل شهود و یها بهه قلهب پیهامبر القهاء شهود ،چهه بها واسهطه ،بر یهل یها بیواسهطه

او.

15

صبحی صالح نیز بهه همهین ترتیهب حهدیث قدسهی را چیهزی مها بهین قهرآن و حهدیث عهادی

دانسههته و بههه «حههدیث الهههی» و «حههدیث ر بههانی» بههه عنههوان دو نههام بههرای حههدیث قدسههی اشههاره
میکند.

16

این است که هیچ کدام از آنها برای تعری

ایهن دسهته

مهمترین نکته در نقد این تعاری

محتوای آنها نداشتهاند ،بلکه حداکثر استناد ایشان به احادیهث در بهاب تعر یه

آن ،اسهتناد

از احادیههث بههه خههود احادیههث مرا،عههه نک ههرده و در تعههریفش هههیچ اشههارهای بههه موض ههوعات و

به سند آنهاست .حال آن که اگر تالش میشد که حدیث قدسی بر اساس محتوای آنچهه تها
کنون به این عنوان شهرت یافته ،تعری

شود ،مرز آن بها قهرآن بسهیار روشهنتهر مهینمهود و نیهازی

نبود برای ا ثبات برتری قرآن و تفاوت آن با حدیث قدسی به حدس و گمان متوسل گردید.

 .5موضوعات مطرح در احادیث قدسی
اولههین دسههتاورد ا،ههرای روش تحلیههل محتههوا ،گههرد آوردن احادیههث ذیههل ی ه
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 .14معجم فی المصطلحات و الفروق اللغویة ،ج ،4ص.38
ّ .15کشاف اصطالحات الفنون و العلوم ،ج ،1ص.280-281
 .16علوم الحدیث و مصطلحه ،ص.122-123

عنههوان و تمرکههز

به نمایش میگذارد.

نمودار  :1فراوانی کالن ردههای موضوعی

ترسیم نظام ارتباط با خدا بر اساس احادیث قدسی ...

بخشیدن به پراکندگیهای آنهاست .نمودار  ،1موضوعات احادیث را در چهار دسته اصهلی

نمودار فهوق نشهان مهیدههد کهه از میهان اقسهام تعهالیم اسهالمی ،مهمتهرین موضهوع از دیهدگاه

احادیث قدسی ،اعتقادات و سهپس اخهالق اسهت .رده «عبهادات» کمتهرین حجهم احادیهث را

به خود اختصاص داده است .نکات برآمده از این نمودار را میتوان به شکل زیر خالصه کرد:
 .1فزونی اهمیت حوزه نظر نسبت به حوزه عمل.

 .2فزونی اهمیت اعتقادات نسبت به عبادات و احکام عملی.

 .3پیش نیاز بودن حوزه نظر نسبت به حوزه عمل.
 .4اهمیت قابل تو،ه احادیث اخالقی.
 .5ارتباط نزدی

دو موضوع اعتقادات و اخالق در تعالیم قدسی.

گفتنی است نکات گفته شده بهه عنهوان احتمهاالت برآمهده از نمهودار مطهرح شهده و بررسهی

میزان قوت این احتماالت در بند «تحلیل توصیفی» قابل بررسی است.
 .1-5جایگاه اخالق در احادیث قدسی

احادیث قدسی در بخش اخالق در مقام معلمهی دلسهوز و مهربهان هشهدار مهیدههد ،امها نهه

تهدید وحشت زا و دفع کننده ،بلکه با همان زبان نرم و آرام دهنهده کهه بشهارت مهیدههد ،انهذار
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مهی کنههد .در مجمهوع ،بیشههترین حجهم احادیههث در ایههن بخهش بههه فضهایل اخالقههی اختصههاص
دارد؛ به این معنا که احادیث قدسی تالش میکند با زبان تبشیر ،شهعور آدمهی را بهه در،ههای از
کمال برساند که خود از زشتیهای اخالقی پرهیز کند.

در ایههن بخههش بههه تحلیههل نمودارهههای مر بههوط بههه احادیههث قدسههی اخالقههی بههه عنههوان دومههین

موضوع پر تراکم این احادیث پرداخته میشود.
 .1-1-5تحلیل محتوای ّکمی احادیث اخالقی

در باب اخالق ،پس از موضوع دهی بهه احادیهث ،بهه دلیهل تنهوع فهراوان ایهن موضهوعات ،بها

تقسیم بندی آن به فضایل و رذایل ،به نوعی پراکندگی احادیث سامان بخشیده شد.
نمودار : 2فراوانی جهت گیریهای اصلی اخالقی

آمار احادیثی که به فضهایل اخالقهی مهی پهردازد ،بهیش از دو برابهر رذایهل اخالقهی اسهت .ایهن

تفههاوت فراوانههی بههین فضههایل و رذایههل اخالقههی نشههان دهنههده دیههدگاه احادیههث قدسههی در بههاب
تربیههت آدمههی در حههوزه عمههل و رفتههار اسههت .از نظرگههاه ایههن دسههته از احادیههث ،بهتههرین راه بههرای

تربیت انسان در حوزه اخالق تأ کید بر آموزه های اخالقهی مثبهت اسهت .رذایهل در ایهن دسهته از

احادیث ،حجم کمتری از احادیث را بهه خهود اختصهاص داده و از تنهوع موضهوعی کمتهری نیهز

برخوردار است.
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نمودار :3فراوانی موضوعات اصلی فضایل اخالقی

در مرحله بعد به علت این که بیشترین حجم احادیث اخالقهی مر بهوط بهه فضهایل اخالقهی

اسههت ،ایههن دسههته از احادیههث مرکههز تو،ههه قههرار گرفههت .بههه منظههور ایجههاد سهههولت در مطالع هه

احادیثی که بیشترین تنوع موضوعی را داراسهت ،نهوعی دسهتهبندی دیگهر در بهاره ایهن احادیهث

انج ههام ش ههده و آن را ب ههه احادی ههث «ف ههردی» و «،مع ههی» تقس ههیم نم ههود .هم ههان گون ههه ک ههه نم ههودار
گویاست ،تکیه احادیث بر تربیت فردی است .پیام احادیث قدسی در باب تربیهت ،تو،هه دو

چندان نشان دادن به ح وزه اخالق فردی است .روشن اسهت کهه علهت اصهرار احادیهث بهر ایهن
نوع آموزش ،تأثیر اصالح فرد در اصالح ،امعه است.
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نمودار :4فراوانی موضوعات اصلی فضایل اخالقی

همچنان که پیش از این گفته شد ،فضایل اخالقی به لحار موضوع بسهیار متنهوع اسهت و

لذا تحلیل آنها بدون انجام دستهبنهدی های متنهوع امکهان پهذیر نیسهت؛ از ایهن رو تصهمیم بهر
آن شد که این دسته از احادیث از زاویهای دیگر نیز مطالعه شهود .حاصهل ایهن تغییهر ،ههت در

مطالعههه احادیههث ،تقسههیمبندی آن بههه دو حههوزه «کنشههی» و «نگرشههی» اسههت .فضههایل اخالقههی
کنشی ،احادیثی است که مخاطب را به انجام عملی دعوت میکند ،مانند اطعهام مسهاکین،

امهها احادیههث اخالقههی نگرشههی ،بههه احههادیثی گفتههه مههیشههود کههه بههه اصههالح دیههدگاههههای فههرد

میپردازد؛ به عنوان مثال میتوان احادیثی با موضوع «رضا» را ،زء فضایل اخالقی نگرشهی بهه
حساب آورد؛ چرا که رضا هر چند نمود خار،ی دارد ،اما فی نفسه ،نشان دهنهده تغییهر نگهرش
فرد است .در مقابل موضوعاتی مثل اطعام مسهاکین ،مخاطهب را بهه یه

می کند .ههر چنهد در ایهن بهاره ههم تغییهر نگهرش مطهرح اسهت ،امها مهال

است که در هر کدام از این دو رده ،کدام ،نبه اهمیت بیشتری دارد.

عمهل عینهی دعهوت

ایهن تقسهیمبندی ایهن

نمودار فوق نشان میدهد که تأ کید احادیث قدسی بر فضیلتهایی است که بر عمل فرد

تمرکههز دارد .نزدی ه

بههه دو سههوم فضههایل اخالقههی ،بههه اصههالح انسههان در حههوزه عمههل اشههاره دارد.

دلیل این تأ کیهد مهیتوانهد ،نهوع مخاطهب احادیهث باشهد .مهمتهر از آن ،بهه ایهن وسهیله اهمیهت
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فوق العاده عمل را نشان داده و از یکی از بدترین رذایل اخالقهی پرهیهز مهیدههد کهه ا گهر تغییهر و

 .1- 1- 1- 5موضوعات اصلی فضایل اخالقی

بها تحلیهل نمودارههای 3و  4روشهن شهد کهه اهمیهت فضهایل اخالقهی فهردی بهیش از فضهایل

،معههی اسههت .بههه همههین دلیههل تمرکههز در ایههن بخههش بههر ایههن دسههته از احادیههث قههرار مههیگیههرد و

فراوانترین موضوعات اصلی آن استخراج میشود.

نمودار  :5فراوانی موضوعات اخالق فردی

ترسیم نظام ارتباط با خدا بر اساس احادیث قدسی ...

اصالح دیدگاه به تغییر و اصالح عمل نینجامد ،فرد به ورطه نفاق سقوط میکند.

ب ا تو،ه به تنوع فراوان موضوعات اخالق فردی و با عنایت به این که مهمترین دیهدگاهههای

احادیث را میتوان با مطالعه موضوعات پرتراکم بدست آورد ،تر،یح داده شهد کهه ایهن بخهش
به ارا ه نمودار موضهوعاتی کهه بیشهترین فراوانهی را داراسهت ،اختصهاص یابهد .بهر اسهاس نمهودار

 ، 5ذکر خهدا بیشهترین تهأثیر را در حهوزه اخهالق فهردی دارد و طاعهت و خهوف در ردهههای بعهدی
قرار میگیرد .این امر ،اهمیت و نقش ارتباط با خدا را در ارتقای اخالق فردی نشان میدهد.
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نمودار  :6فراوانی موضوعات اخالق کنشی

در حهوزه اخههالق کنشهی نیههز بهه همههان ترتیهب پههیش گفتهه ،موضههوعاتی کهه بیشههترین فراوانههی

اخالقی را دارا بود ،از ،داول استخراج شده و بر اساس آن نمودار  6ترسیم گردید .در این حهوزه

نیز موضوع «ذکر» بیش از هر موضوع دیگری اهمیهت دارد و طاعهت و انفهاق در ردهههای بعهدی
قرار میگیرد .نتیجه ،الهب تهو،هی کهه از مقایسهه دو نمهودار  5و  6بهه دسهت مهیآیهد ،اشهترا

این نمودارها در دو موضوع اول است که از اهمیت یکسان دو قید «فردی» و «کنشی» در بهاب

فضههایل اخالقههی حکایههت دارد .بههه عبههارت دیگههر ،انسههان در امههر اصههالحات اخالقههی در حههوزه
اخهالق عملهی نیههز بایهد بهیش از تو،ههه بهه ا،تمهاع ،بههر اصهالح خهود تمرکههز داشهته باشهد و اخههالق

عملی فردی را ارتقا بخشد .این بخش از احادیث یادآور میشود که ههر فهرد موظه

بهه اصهالح

خویش است؛ چرا که با اولین گهامی کهه در مسهیر اصهالح خهویش برمهیدارد ،اصهالح ،امعهه را

که وظیفه تمام افراد حاضر در آن ،امعه است ،رقم میزند .در حقیقت احادیث قدسی نیز بهه
َ
َ َ
َ َّ َ
َ
ُ
سان آیه یا َیها ّال َ
یض ُّهر َ
هیکم َن ُف َس َ
ذین َآم ُنوا َع َل َ
کم َم َهن ضهل ِإذا َاه َتهد ُیتم  17معتقهد اسهت
هکم ال
برای اصالح ،امعه ،ههر فهرد بایهد در اصهالح خهویش بکوشهد؛ بهه ایهن ترتیهب عهالوه بهر این کهه از
انحراف دیگران تأثیر نمیپذیرد ،میتواند راهنمایی نیز برای آنها محسوب شود.

نتیجهای که از ظاهر آمار ارا ه شده به دست میآید ،ایهن اسهت کهه ذکهر و طاعهت و انفهاق،
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شد .مطالعه دقی احادیث این موضوعات و نیز تحلیل موضوعات فرعی آنها در بند تحلیل
محتوای توصیفی ارا ه شده و از این رهگذر مدل نظام ارتباط با خدا دست میآید.
 .2-1-5تحلیل محتوای کیفی احادیث اخالقی

احادیهث ایههن رده بههه دو دسهته فضههایل و رذایههل اخالقهی تقسههیم مههیشهود .فضههایل اخالقههی،

بیشههترین حجههم احادیههث ایههن رده را تشههکیل مههیدهههد و مهمتههرین نکتهههای کههه احادیههث ایههن

ترسیم نظام ارتباط با خدا بر اساس احادیث قدسی ...

هر سه مسیر ارتباط با خدا را هموار میکنند ،اما ضریب تأثیر این چند عمل متفاوت است .به
منظور دستیابی به قرینهای برای ّقوت این احتمال ،موضوعات فرعی مطالعهه و دسهتهبندی

بخش به آن اشاره میکند ،ارتباط با خداست .فضهایل اخالقهی در حقیقهت راهههای ارتبهاط بها

خدا را آموزش میدهد و رذایل ،مو،بات انحراف از مسیر ح را یادآور میشود.
راههای ارتباط با خدا از دیهدگاه احادیهث قدسهی فهراوان اسهت .ق ّهوت تهأثیر ایهن راههها بها ههم
برابر نیست ،بعضی باید بها ههم بهه کهار گرفتهه شهوند تها راههرو را بهه مقصهد برسهانند ،پایهان برخهی

راه ها با آلاز برخی دیگر مصادف است ،بعضی از این راهها در ادامه دیگری است و برخهی نیهز
مصههداقی بههرای برخههی دیگههر اسههت؛ بههه عنههوان مثههال ذکههر ،راهههی اسههت کههه از دیههدگاه احادیههث

قدسی کاملترین راه است و میتواند به تنهایی به مقصد برساند .راهرو با ذکر وارد ی

چرخهه

شده و با طی مراحلی به مقصد می رسد .طاعهت ،امها در کنهار ذکهر و مصهداقی بهرای آن اسهت.

ذکهر و طاعهت و انفهاق ،سهه راه از بهتههرین راه ههایی اسهت کهه احادیههث قدسهی بهرای رسهیدن بههه

خدا معرفی می کند .منازلی که رهرو باید در این سه راه طی کنهد ،در بخهش بعهدی و در قالهب
نمودارهایی تشریح میشود.

،دول  ،1تحلیل ههای کیفهی احادیهث حهوزه اخهالق را بهه صهورت نمونهه نشهان داده و شهکل

کامل آن در بخش ضمیمه ارا ه میشود.

جدول :1تحلیل کیفی احادیث اخالقی
ردیف

حدیث

موضوع اصلی

1

یا عبادی ،انی حرمت الظلم علی
نفسی و ،علته بینکم محرما فال
تظالموا

ظلم

موضوعات فرعی

گفتو گوی بیواسطه خدا با انسان//
تحریم ظلم برای خدا و انسان از سوی
خدا //پرهیز از ظلم در روابر بین
انسانها //ضرورت اتصاف به صفات
الهی
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ردیف

2

3
4

74

َ َ
ُ
اهلل َ،ا ِلسا ِإذ َر َین ُاه
َب َینما َر ُسول ِ
یضح َح َّتی َب َد َت َث َن ُ
ایاه فقال عمر
َ
اهلل ،بابی انت و
ما اضحک یا َر ُسول ُ ِ
امی؟ َف َق َال َر َُ ،ال ِن ِم َن َّم ِتی ََ ،ثیا َب َ
ین
َ
ََ َ َ ُ
َ
یدی َر ّ ِبی فقال َ َحد ُه َما یا َر ِ ّب ُخذ
ََ َ ََُ َ
َ
ِل َی ِب َم َظ ِل َم ِتی ِم َن ِخی فقال اهلل تعالی
َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ّ ََ
َ
َع ِر خا مظ ِلمته فقال یا ر ِب لم
ََ َ
َ
َیب َ ِم َن َح َس َنا ِتی شیء َ فقال یا َر ِ ّب
ََ َ َ
یح ِمل َع ِّنی ِم َن َو َز ِار ی
فل

موضوع اصلی

موضوعات فرعی

حدیث

ح الناس

تأ کید بر ادای ح الناس در روز قیامت
با حسنات بدهکار و سیئات طلبکار
 //اشاره به شدت و دقت در امر
محاسبه اعمال //اشاره به تأ کید خدا
در پرسش از ح الناس و ادای آن

یقول اهلل عزو،ل ابن آدم ،اذا ذکرتنی
شکرتنی

ذکر

ُ
قال اهلل عزو،ل انف انف علی

انفاق

5

ان اهلل عزو،ل یقول انا مع عبدی اذا
ذکرنی و تحرکت بی شفتاه

ذکر

6

ّإن هذا دین ارتضیته لنفسی و لن
یصلحه ّإال ّ
السخاء و حسن الخل
فأ کرموه بهما ما صحبتموه

سخاوت و
حسن خل

7

اوحی اهلل عزو،ل الی موسی ان لن
تتقرب الی بشیء احب الی من الرضا
بقضایی

رضا

گفتو گوی بیواسطه انسان با خدا//
تأ کید بر رابطه این همانی یاد خدا و شکر
خدا
اشاره به نقش انفاق در برخورداری از
رحمت خدا //ارحم ترحم //عطای
الهی ،اثر وضعی انفاق
هرکس به یاد خدا باشد ،خدا با
اوست //هر کس خدا با او باشد ،او به
یاد خداست //نقش اراده خدا در
ذکر //اشاره به اهمیت ذکر دا می

تأ کید بر سخاوت و حسن خل به عنوان
پایههای دین اسالم //توصیه به
بزرگداشت اسالم با سخاوت و حسن
خل  //اشاره به قوت تأثیر سخاوت و
حسن خل در ،ذب مردم به اسالم//
توصیه به اکرام همیشگی دین اسالم

دوست داشتنی ترین وسیله تقرب به
خدا نزد خدا ،رضا به قضای اوست//
اشاره به اهمیت رضای انسان به قضا
نزد خدا //اشاره به اشتیاق خدا به رابطه
نزدی با انسان

8

لما خل اهلل االرض ،علت تمید
فخل الجبال فعاد بها للیها
فاستقرت ،فعجبت المال که من
شده الجبال فقالوا یا رب هل من
خلق شی اشد من الجبال قال نعم
الحدید ،قالوا یا رب فهل من خلق
شی اشد من الحدید قال نعم النار
قالوا یا رب فهل من خلق شی اشد
من النار قال نعم الماء فقالوا یا رب
فهل من خلق شی اشد من الماء
قال نعم الریح قالوا یا رب فهل من
خلق شیء اشد من الریح قال نعم
ابن آدم ،تصدق بصدقه بیمینه
یخفیها من شماله.

انفاق

9

قال اهلل عزو،ل انا عند ظن عبدی بی
و انا معه حین یذکرنی ،إن ذکرنی فی
نفسه ذکرته فی نفسی و إن ذکرنی فی
مأل ذکرته فی مأل خیر منهم

ذکر

10

قال اهلل تعالی یا داود حذر بنی
اسراییل اکل الشهوات فان القلوب
المعلقه بالشهوات عقولها محجوبه
عنی

شهوت رانی

اشاره به مظاهر آفرینش و استحکام
آنها //اشاره به رضایت خدا از پنهان
کردن عمل صالح //اشاره به اهمیت و
،ایگاه صدقه نزد خدا //تأ کید بر
مناعت طبع به عنوان صفت خداپسند
انسان

ترسیم نظام ارتباط با خدا بر اساس احادیث قدسی ...

ردیف

حدیث

موضوع اصلی

موضوعات فرعی

هر کس یاد خدا کند ،خدا با اوست//
فزونی کیفیت یاد خدا از انسان نسبت
به یاد انسان از خدا //ارتباط مستقیم
یاد خدا از انسان و یاد انسان از خدا//
هر کس خدا با او باشد ،او به یاد
خداست
خداوند با داود وارد گفتو گوی
صمیمانه میشود //خداوند ،انسان را از
تن پروری برحذر میدارد //شهوت،
یکی از حجابهای ظلمانی انسان
است //هرکس لرق در شهوت باشد،
خدا را در نخواهد کرد //در خدا با
عقل میسر است

 .3-1-5تحلیل محتوای توصیفی احادیث اخالقی

پس از اعتقادات ،اخالق بیشترین حجهم احادیهث قدسهی را بهه خهود اختصهاص مهیدههد.
همان گونه که نمودارهای تحلیل ّ
کمهی نشهان مهیدههد ،احادیهث اخالقهی بهه دو دسهته اصهلی

«فضایل» و «رذایل» تقسیم می شود و طب آمهار ایهن نمودارهها ،فضهایل اخالقهی بهیش از رذایهل
مههورد تو،ههه احادیههث قدسههی اسههت .نتیجههه دیگههری کههه از ایههن آمههار بههه دسههت مههیآیههد ،فراوانههی
فضایل فردی اخالقی است .احادیث قدسی بهیش از دو برابهر اخهالق ،معهی بهه اخهالق فهردی

پرداختههه اسههت .بههر ایههن اسههاس تههالش احادیههث قدسههی معطههوف اسههت بههر اصههالح فههرد کههه آن را

75

علوم حدیث ،سال بیست و دوم ،شماره سوم

مقدمه اصالح ،امعه میداند .در عین حال به تعامل مثبت و سازنده فرد با ،امعه نیز تأ کیهد
بسیار دارد و معتقد است که نجات ،امعه به دست فرد فرد افراد ممکهن اسهت .بنها بهر ایهن ،از

نظرگههاه احادیههث قدسههی حاصههل ارتبههاط بهها ،امعههه ،اصههالح ،امعههه اسههت .از سههوی دیگههر و بههر

اساس آنچه از احادیث آموخته میشود ،اصلیترین ههدف احادیهث اخالقهی ،ایجهاد و بهبهود
ارتباط بنده با خداست .احادیث ،خدا را بسیار مشتاق چنین رابطههای مهیدانهد و تأ کیهد دارد
که خداوند همواره چشم انتظار باز گشت آدمی به ،وار رحمهت اسهت .احادیهث اخالقهی نقشهه
راه است و گام به گام همراه انسان در پیمودن این مسیر.

بهها تو،ههه بههه تنههوع فههراوان موضههوعات اخالقههی ،ایههن نگههارش تههالش مههیکنههد بهها مطالعههه دقی ه

موضوعات فرعی مقوالتی که دارای بیشترین فراوانی است ،اصلیترین پایهههای نظهام ارتبهاط

با خدا را معرفی کند .نظر به این که در روش تحلیل محتوا به ویژه با حجهم دادههها و اطالعهاتی

ز یهاد ،عمومها موضهوعاتی کهه دارای بیشهترین فراوانههی اسهت ،مهورد تحلیهل دقیه و ،زییتهر قههرار
می گیرند ،پژوهش حاضر نیز بر آن است تها بهر اسهاس نمودارههای ّ
کمهی ،موضهوعات فرعهی سهه

مقوله «ذکر» و «طاعت» و «انفاق» را در ،داولی مجزا ارا ه کرده و به تحلیل دقی آن بپهردازد تها
نهایتا به مدل نظام ارتباط با خدا دست یابد.
 .1- 3- 1- 5ذکر

به منظور دست یابی به ،ایگاه ذکر در نظام ارتباط با خدا احادیث اخالقی با موضوع ذکهر از

،داول تحلیل کیفی مجزا گردیده است، .دول  ،2نمونهای است از این ،داول کهه بهه دلیهل
حجههم بههاالی آن و بهها تکیههه بههر موضههوعات فرعههی ،بههه طههور خالصههه در نمههودار  7نمههایش داده

می شود .بررسی موضوعات فرعی حاکی از این است کهه احادیهث بهیش از همهه از ویژگهیهها و

پاداش ذکر سخن می گوید و اندکی نیز به مراتب یا مصادی ذکر میپردازد.
جدول  :2موضوعات فرعی ذکر
ردیف

موضوعات فرعی

مقوله

1

تأ کید بر رابطه این همانی یاد خدا و شکر خدا

رابطه ذکر و شکر

2
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هرکس به یاد خدا باشد ،خدا با اوست
هر کس خدا با او باشد ،او به یاد خداست

همنشینی خدا با ذاکر

نقش اراده خدا در ذکر
اشاره به اهمیت ذکر دا می
3

ارتباط مستقیم یاد خدا از انسان و یاد انسان از خدا

ذکر خدا از ذاکر

تأ کید بر همنشینی خدا با ذاکر
4

فاصله با خدا ،نتیجه فراموش کردن خدا

ترسیم نظام ارتباط با خدا بر اساس احادیث قدسی ...

ردیف

موضوعات فرعی

مقوله

اهمیت ذکر دا می

ذکر دا می ،بهترین اعمال نزد خداوند
معیار بندگی ،ذکر است
5

بنده مطل  ،دا ما در ذکر خداست

معیار بندگی

اشتیاق مال که به شناخت اهل ذکر
حمایت مال که از اهل ذکر
عبادت عاشقانه اهل ذکر با و،ود حجاب دنیا
ایمان قلبی اهل ذکر به خدا
6

اطمینان اهل ذکر به وعده و وعیدهای خداوند

تأثیر ایمان در کیفیت ذکر

فزونی اشتیاق اهل ذکر به خدا و نعمتهایش بعد از رفع حجاب
اشاره به نقش ذکر در برخورداری از رحمت خدا
تابش نور و،ود اهل ذکر به دیگران و بهره مندی آنها
یاد خدا ،طاعت اوست
7

مغفرت ،یاد خدا از بنده مطیع
بیزاری خدا از بنده گناهکار

مغفرت ،ذکر خدا از انسان
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نمودار :7مقوله ذکر

از مطالعه دقی موضوعات فرعی مقوله ذکر نتایج زیر به دست میآید:

 .1ذکر ،فرایندی است که طی آن ذاکر در حضهور خهدا قهرار مهیگیهرد .ههر عملهی کهه خهدا را و

حضور پررنگش در ،ههان خلقهت را بهه یهاد انسهان بیهاورد ،ذکهر اسهت و شهرط آن اخهالص .تنهها

عاملی که مو،ب میشود عمل انسهان در ایهن دنیهای بیاعتبهار ارزش یابهد و بهه توشههای بهرای
زندگی باقی تبدیل شود ،اخهالص اسهت و عمهل بها اخهالص ،بها هرچهه تفهاوت در ک ّهم و کیه ،

ذکر محسوب میشود.

 .2چرخه ذکر از خدا آلاز میگردد و به خدا نیهز خهتم مهیشهود .آلهاز ذکهر ههر چنهد بهه ظهاهر از

،انب انسان است ،اما الهام آن نعمتی از سوی خداوند محسوب میگردد .تهأثیر اراده خهدا در

شههکل گیههری و تههداوم چرخههه ذکههر بههه معنههای نفههی تههأثیر عملکههرد انسههان در ایههن چرخههه نیسههت.

اهمیت عملکرد انسان در چرخه ذکر از آن،ا روشن میشهود کهه ذکهر را معیهار بنهدگی مهیدانهد؛
به این معنا که هرکس طالب بندگی است ،بایهد از مسهیر ذکهر بهه آن دسهت یابهد .از سهوی دیگهر

ذکهر را ویژگههی اولیهاء و دوسههتان خهدا معرفههی مهی کنههد؛ بنها بههر ایهن ،ذکههر مقهامی اسههت کهه هههرکس

نمههی توانههد ادعههای آن را داشههته باشههد و دسههت کههم بایههد گفتههه شههود کههه دارای مراتههب اسههت و
باالترین آن نصیب اولیاءاهلل میشود.

 .3برخههی از مراتههب ذکههر کههه در احادیههث نههام بههرده شههده ،از ایههن قههرار اسههت :کرامههت ،شههکر،

طاعههت و عبههادت .نکتههه ای کههه در بههاره کرامههت قابههل ذکههر اسههت ایههن کههه ،ذکههر فقههر در ارتبههاط
خصوصی بنده و خدا نیست بلکه در متن ،امعه نیز باید در ،ستو،وی آن بود.

 .4از آن،ا که خداوند همیشه شکرگزار اعمال انسان است ،در باره ذکهر نیهز پهاداشههایی در
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نظر گرفته است که به نظر می رسد با تو،ه به مراتب مختل

ذکر ،پاداش آن ههم دارای مراتهب

ترتیب گفته شده بتواند مراتب ذکر و پاداش آن را نشان دهد.

 .5صرف نظر از این که ذکر الهامی از ،انب خداست ،هرگاه انسان یاد خدا کند ،خهدا نیهز

یاد او می کند و یاد او به پاداشی است که برای ذکر در نظر میگیرد .بهه ایهن ترتیهب پیامهد ههر دو

ذکههر متو،ههه انسههان اسههت .ا گههر چرخههه ذکههر بههه صههورت دا مههی تکههرار شههود ،اشههتغال بههه ذکههر بههرای
انسان حاصل میشود و در نتیجه آن دل به حرم امهن الههی تبهدیل مهیگهردد .سهکونت خهدا در

ترسیم نظام ارتباط با خدا بر اساس احادیث قدسی ...

گوناگونی باشد .آن چه به عنوان پاداش ذکر در احادیث مورد تو،ه قرار گرفته ،عبارت اسهت از:
کفایههت ّ
مهمههات ،ا،ابههت دعهها ،مغفههرت ،بهشههت ،همنشههینی و انههس بهها خههدا .بههه نظههر مههیرسههد

دل آدمی آن قدر ادامه پیدا میکند که دل و دلدار با هم یکی میشود.
نمودار زیر تحلیل مقوله ذکر را نشان دهد.

نمودار :8مدل ذهنی مقوله ذکر

 .2- 3- 1- 5طاعت

به همان ترتیب گفته شده درباره مقوله ذکر ،موضوعات فرعهی احادیهث اخالقهی بها موضهوع

طاعهت نیههز بهه ،هههت مطالعهه دقیه آن و سهپس تشههخیص ،ایگهاه طاعههت در نظهام ارتبههاط بهها

خدا استخراج گردیده ،پس از ارا ه نمونهای از این موضوعات ،در قالب نمودار ارا ه میگردد.

بیشترین حجم احادیث طاعت را مقوالت مربوط به معادالت طاعت ،ویژگهیهها و پهاداش

آن تشکیل میدهد.
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جدول :3موضوعات فرعی طاعت
ردیف

1

موضوعات فرعی

نقش طاعت در برخورداری از رحمت الهی
تغییر کیفیت نزول رحمت با عصیان پروردگار

موضوع

بستر نزول رحمت

تأ کید بر نقش طاعت در کفایت امور و ا،ابت دعا
2

اشاره به این نکته که نتیجه اشتغال به ذکر خدا ،حمایت الهی است

رابطه ذکر و طاعت

اشاره به تحویل قلوب به دست خدا
3

ضرورت طاعت پروردگار
اشاره به نقش طاعت در برخورداری از رحمت و مغفرت

رحمت

طاعت خدا ،شکر نعمتهای الهی
اشاره به ضرورت طاعت و تر معصیت
4

اشاره به نقش طاعت در برخورداری از حمایت الهی
اشاره به عقوبت معصیت
اشاره به ناسپاسی انسان و نارضایتی خدا از عصیان
ضرورت ارا ه برهان در عصیان پروردگار
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یاری مطیع از سوی خدا

ترسیم نظام ارتباط با خدا بر اساس احادیث قدسی ...

نمودار  :9مقوله طاعت

حاصل مطالعه و تحلیل موضوعات فرعی مقوله طاعت ،تأ کید زیاد احادیث بر ّقوت تهأثیر

طاعت است ،اما احادیث به روشنی نشان میدههد کهه طاعهت و میهزان تهأثیر آن بسهی کمتهر از

ذکر است .در احادیث هیچ نشانی از شروع طاعت از ،انب خدا نیست؛ هر چنهد بها حمایهت
الهههی تههداوم مههییابههد و اوج قه ّهو ت آن خههدایی شههدن اسههت .نتههایج ز یههر از ایههن مطالعههه اسههتخراج
میشود:

 .1طاعهت ،یه

خههر سهیر اسههت کههه از بنههده آلهاز شههده و تهها مههرز خهدا پههیش مههیرود .بنههده را

تغییر ماهیت میدههد ،خهدایی مهیکنهد ،امها بها خهدا یکهی نمهیکنهد .طاعهت بهه رضهایت خهدا
میانجامد و رضایت به رحمت خدا.

 .2بنده باید با طی طری طاعت به مقصدی برسهد ،امها وقتهی بیراههه مهیرود ،رحمهت خهدا

در قالب ابتال ات دنیایی به کمکش آمده و خطایش را ،بران میکند.
 .3طاعت ،ی

معامله است بین بنهده و خهدا .ههیچ عهاملی ،هز خهدا و بنهده نبایهد در ایهن

معامله دخیل باشد (اخالص) .به همین دلیل است که توصیه میکند ،بهه ،ههت ،لهب نظهر

بزرگان خود در برابر آن ها عجز و البه نکنید بلکه به درگهاه مهن طاعهت آور یهد تها در ازایهش قلهوب

آنها را به سوی شما متو،ه کنم.

 .4مورد معامله ،طاعت است و خریدار ،خداوند کهه ههم امانهتدار قابهل اعتمهادی اسهت و

هم لش در معامله نمیکند ،بهای کاال را کامل میپردازد .شأن بنهده نیهز در ایهن معاملهه فقهر
طاعهت آوردن اسههت و کفایههت امههورش را بهه دسههت خههدا سههپردن .طاعهت ،حمایههت الهههی را بههه

دنبال دارد و خداوند وکالت امور مطیع را به عهده میگیرد.
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 .5طاعت ی

نعمت الهی است .هرگاه بنده طاعهت خهدا کنهد ،خداونهد در ازایهش توفیه

بر طاعت میدهد (شکر نعمت ،نعمتت افزون کند).

 .6طاعهت، ،بهران فقهر و،هودی انسهان اسهت و نیهاز او بهه چشهمه رحمهت را مرتفهع مهیکنههد؛

پهس انسههان موظه

اسههت بههای نیههاز خهود را بپههردازد و ههر قههدر کهه احسههاس نیهاز بههه آن رحمههت

میکند ،تالش کند.

 .7میزان تأثیر طاعهت بهه قهدری اسهت کهه مهیتوانهد در ههر شهرایطی سرنوشهت بنهده را تغییهر

دهد؛ پس میدان عمل همواره برای بنده باز است و خداوند همیشه پذیرای بنده مطیع.

 .8طاعههت مفهههومی ذومراتههب اسههت .مغفههرت و تحههریم عههذاب ،پههاداش کسههی اسههت کههه

باالترین مرتبه آن را احراز کرده باشد.

 .9طاعت ،زهد و گوشه نشینی را تو،یه نمیکند و بنده برای کسب شرایر طاعت بایهد در

متن ،امعه حضور داشته باشد .طاعت مو،ب محبوبیت بنده در ،امعه است.
نمودار زیر تحلیل مقوله طاعت را خالصه میکند.

نمودار  :10مدل ذهنی مقوله طاعت

 .3- 3- 1- 5انفاق

موضوعات فرعی احادیث انفهاق نیهز همچهون دو موضهوع گذشهته از ،هداول تحلیهل کیفهی

تفکیه

شهده و بهه منظهور بررسهی و تحلیهل دقیه بهه شهکل ،هدولی کهه نمونهه آن در ،ههدول ،4

نشان داده شده ،تهیه گردید.

احادیث انفاق بیش از همه درباره معادالت و شرایر انفهاق سهخن گفتهه اسهت .نمهودار ،11

دستهبندی مقوالت مستخرج از ،دول را نشان میدهد.
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ردیف

موضوعات فرعی

موضوع

اشاره به نقش انفاق در برخورداری از رحمت خدا
1

ارحم ترحم

بستر رحمت

عطای الهی ،اثر وضعی انفاق

ترسیم نظام ارتباط با خدا بر اساس احادیث قدسی ...

جدول :4موضوعات فرعی انفاق

انفاق از نعمتهای الهی مورد انتظار است
2

اشاره به اهمیت ارتباط با مردم نزد خدا

صفت الهی

اشاره به انفاق به عنوان شکر نعمت
اشاره به بینیازی خدا از انفاق انسان
اشاره به بازگشت کامل اعمال به انسان
3

بخل انسان ،فقر به زیان خود اوست

شرط توانایی

اشاره به ضرورت انفاق به شرط توانایی
اشاره به پاداش گشاده دستی
خداوند با انسان وارد معامله میشود
4

در فرایند عمل صالح ،انسان باید فقر با خدا معامله کند
عمل صالح آن گاه به مقصد میرسد که همه واسطهها از میان برداشته شوند

قرض الحسنه به
خدا

در فرایند عمل صالح ،انسان باید فقر با خدا معامله کند
5

توصیه به پنهان کردن صدقه
پرهیز از ریا

اخفاء صدقه
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نمودار  :11مقوله انفاق

از نظرگههاه احادیههث قدسههی ،انفههاق بهتههرین مصههداق طاعههت اسههت .هرگههاه بنههده اراده انفههاق

کند ،طاعت خدا را نموده اسهت .ارتبهاط بها خله  ،یکهی از راهکارههای احادیهث قدسهی اسهت

برای ارتباط با خدا و انفاق یکی از آن هاست .انفاق ،عملی است دارای دو ،نبه :یکهی ،نبهه

ارتباط با خدا و دیگری ،نب ه ارتباط بها خله و البتهه ،نبهه اول را از قبهل دومهی دارد .نتهایج ز یهر
حاصل تحلیل موضوعات فرعی احادیث انفاق است:

 .1انفاق تنها عملی است کهه خداونهد پاداشهش را بیواسهطه مهیدههد ،معاملهه خهدا و بنهده

است ،واسطههها را از میهان برمهیدارد و بنهده را بهرای یکهی شهدن بها خهدا آمهاده مهیکنهد .انفهاق،
صفتی الهی است ،انسان را خدایی میکند.

 .2پنهههانی عمههل کههردن هههر چنههد شههرط ضههروری بههرای انفههاق نیسههت ،امهها بسههیار مههورد تأ کیههد

حههدیث قدسههی اسههت .اخههالص در فراینههد انفههاق نقههش بسههیار مهمههی دارد .انفههاق بهها اخههالص

است که بنده را به خدا نزدی

خزانه رحمت الهی باشد.

میکند .بنده باید در انفاق فقر خهدا را ببینهد و تکیهه گهاهش،

 .3انفاق پنهانی ،برخاسته از مناعهت طبهع اسهت و تنهها عملهی اسهت کهه صهالحیت دارد،

انسان و استحکام او را توصی

کند.

 .4در فرایند طاعت ،انفاق در عمل مقدم بر صبر است .بهه عبهارت دیگهر انفهاق ،پهیش نیهاز

صبر و تسهلیم اسهت ،تمه رین صهبر اسهت؛ بهر ایهن اسهاس انفهاق در مرتبهه پهایینتهری از صهبر قهرار

دارد.

 .5انفاق ،سرنوشت را تغییر میدهد .پاداش انفاق کننده ،انفاق است و کسی که با انفهاق
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سرنوشت دیگهری را تغییهر مهیدههد ،خداونهد در ازایهش سرنوشهتش را دیگرگهون مهیکنهد .نمهودار

نمودار  :12مدل ذهنی مقوله انفاق

ترسیم نظام ارتباط با خدا بر اساس احادیث قدسی ...

 ،12مقوله انفاق را تحلیل میکند.

 .2-5نظام ارتباط با خدا

پس از مطالعه موضوعات فرعی این نتیجه حاصل میشود که مهمترین موضهوع از دیهدگاه

احادیث قدسی اخالقی ،ایجاد ارتباط بها خهدا و تهالش بهرای حفه و تقو یهت آنسهت .طاعهت و

ذکر ،در شکل گیری نظام ارتباط با خدا نقش زیادی بر عهده دارنهد .ههر چنهد ایهن نظهام ا،هزای
ز یهادی دارد ،امهها شهکل گیههری آن بهها ایهن دو ،ههزء امکهان مههییابههد .بها و،ههود اهمیهت نقههش ذکههر و

طاعت در این نظام ،آنچه بهه ایهن نظهام هو یهت مهیبخشهد ،صهرف انجهام اعمهالی بیههدف و

،هت نایافته نیست که اعمال انسان به این شهکل بهه ههیچ مقصهدی نمهیرسهد و نمهیرسهاند
اگر از مقصد دور نکند بلکه اخالص و استقامت است که به آن عمل معنها مهیبخشهد و حهول

یه

محههور بههه آن نظههم و پیوسههتگی مههیدهههد .گههر چههه در ایههن نظههام عملکههرد انسههان بسههیار مههؤثر

اسههت ،امهها نقههش خداونههد را نیههز در آن نمههیتههوان نادیههده گرفههت .نمههودار ذکههر نشههان مههیدهههد ک هه

فرایند آن بدون عنایت الهی در تمام مراحل امکانپذیر نیست .در فرایند طاعهت نیهز کهه نقهش

بنده پررنگتر مهیشهود ،همچنهان حمایهت و امهداد الههی ضهرورت دارد .وظیفهه اصهلی بنهده در

این نظام ،عمل به شرط اخالص است .پایداری در عمل و در نتیجه حف ارتبهاط بها خهدا کهه

گاهی در ارتباط با ،امعه نمود مهییابهد ،دومهین شهرطی اسهت کهه بنهده بایهد بهرای ایفهای نقهش

خود در این نظام ،احراز کند.

نمودار  ، 13نظام اخالقی احادیث قدسی را در پرتو نظام ارتباط با خدا نشان میدهد.
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نمودار  :132نظام ارتباط با خدا

 .6نتیجه
احادیث قدسی را میتوان در سهه دسهته اعتقهادات و اخهالق و عبهادات ،طبقهبنهدی نمهود.

فضههایل و رذایههل اخالقههی یکههی از موضههوعات پههر اهمیههت در معههارف قدسههی اسههت .از دیههدگاه

احادیث قدسی پس از این که انسان با شکل صحیح عقایهد آشهنا شهده و آن عقایهد در ذههن و

،ههانش رسههوخ کههرد ،آمههاده اسههت کههه وارد حههوزه عمههل شههود .آنچههه در بههاب عمههل بههیش از همههه

اهمیت پیدا می کند ،رعایت اصول اخالقی است .بها ایهن کهه احادیهث ههم بهه اخهالق فهردی و

هم ،معی تو،ه کهرده ،امها بهیش از ههر چیهز بهر اخهالق فهردی تمرکهز داشهته و تأ کیهد می کنهد کهه

برای داشتن ،امعههای صهالح بایهد تمهام افهراد ،امعهه قهدم در راه اصهالح گذارنهد کهه ،امعهه را
فرد فرد اعضای آن میسازد و لذا اصالح ،امعه بدون اصالح ت

ت

اعضاء ممکن نیسهت.

شاگردان مکتب حدیث قدسی همین که در راه اصالح عمهل خهود تهالش کننهد ،گهویی در راه

نجات ،امعه از سقوط تالش کردهاند .احادیث از این رهگذر شیوه صحیح اصهالح ،امعهه و

برخههورد بهها کسههانی کههه ا،تمههاع را بههه انحههراف مههیکشههانند ،آمههوزش مههیدهههد .در میههان تمههام
موضوعات و مفاهیم مطرح در احادیث اخالقی قدسی که بهه همهان شهیوه لیهر مسهتقیم عمهل
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گرایی را مرکز تو،ه خود قرار میدهد ،ارتباط با خدا نقشی محوری دارد؛ به طهوری کهه مهیتهوان

گفت که نظام اخالقی احادی ث قدسی بر مبنهای ارتبهاط بها خهدا پایهه گهذاری شهده اسهت .ایهن

ارتباط با ،امعه به عنوان یکی از این راه ها تأ کید زیادی دارد ،اما به وضوح نشهان مهیدههد کهه
اشتیاق و رضایت خدا در ارتباط فردی با اوست.

ضمائم
جدول  :1مقوله ذکر
ردیف

موضوعات فرعی

مقوله

1

تأ کید بر رابطه این همانی یاد خدا و شکر خدا

رابطه ذکر و شکر

ترسیم نظام ارتباط با خدا بر اساس احادیث قدسی ...

دسهته از احادیهث سهعی دارد راه ههای ارتبهاط بها خهدا را بهه مخاطهب آمهوزش دههد و ههر چنهد بههه

هرکس به یاد خدا باشد ،خدا با اوست
هر کس خدا با او باشد ،او به یاد خداست

2

نقش اراده خدا در ذکر

همنشینی خدا با
ذاکر

اشاره به اهمیت ذکر دا می
ارتباط مستقیم یاد خدا از انسان و یاد انسان از خدا

3

ذکر خدا از ذاکر

تأ کید بر همنشینی خدا با ذاکر

4

فاصله با خدا ،نتیجه فراموش کردن خدا

اهمیت ذکر دا می

ذکر دا می ،بهترین اعمال نزد خداوند
5

معیار بندگی ،ذکر است
بنده مطل  ،دا ما در ذکر خداست

معیار بندگی

اشتیاق مال که به شناخت اهل ذکر
حمایت مال که از اهل ذکر
6

عبادت عاشقانه اهل ذکر با و،ود حجاب دنیا
ایمان قلبی اهل ذکر به خدا

تأثیر ایمان در
کیفیت ذکر

اطمینان اهل ذکر به وعده و وعیدهای خداوند
فزونی اشتیاق اهل ذکر به خدا و نعمتهایش بعد از رفع حجاب
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ردیف

موضوعات فرعی

مقوله

اشاره به نقش ذکر در برخورداری از رحمت خدا
تابش نور و،ود اهل ذکر به دیگران و بهره مندی آنها
یاد خدا ،طاعت اوست
7

مغفرت ،یاد خدا از بنده مطیع
بیزاری خدا از بنده گناهکار

مغفرت ،ذکر خدا از
انسان

تأ کیذ بر ذکر به عنوان نشانه اولیاء خدا
8

خدا ،اولیایش را به شایستگی یاد می کند

ذکر ،نشانه اولیا

اشاره به اهمیت رابطه ی دو،انبه با خدا
9

شهرت و محبوبیت بین اهل آسمان ،پاداش ذکر خدا

محبوبیت ذاکر

تأ کید بر اهمیت و ،ایگاه ذکر نزد خدا
الهام ذکر خدا به بنده از ،انب خدا
10

محبوبیت ذاکر نزد خدا
در حجاب رفتن خدا برای کسی که ذکر ندارد

ذکر کثیر ،محبوب
خدا

کسی خداوند از او در حجاب باشد ،نمیتواند یاد خدا کند
بغض خداوند نسبت به کسی که یاد او نکند
تأ کید بر ذکر دا می
بینیازی ،نتیجه ذکر دا می
11

کفایت خدا از کسی که اشتغال به قرآن دارد
فضل خدا درباره ذاکر دا می

بی نیازی ذاکر

شکرگزاری خدا از اعمال انسان
یاد خدا ،بهترین مشغله برای انسان
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12

بر،ستگی اهل ذکر در میان اهل محشر
تأ کید بر صفت کرم به عنوان ویژگی اهل ذکر

کرم ،ویژگی اهل ذکر

ردیف

موضوعات فرعی

چشیدن حالوت ذکر ،محصول ذکر دا می
رابطه عاشقانه خدا و انسان ،محصول ذکر
رفع حجب ،محصول رابطه عاشقانه خدا و انسان
اشتیاق خدا به ایجاد رابطه ای نزدی
13

ز مل

با انسان

تا ملکوتش حجاب بردارند /هرآنکه خدمت ،ام ،هان نما بکند

رابطه ذکر و عش

ترسیم نظام ارتباط با خدا بر اساس احادیث قدسی ...

مقوله

اشاره به رابطه ذکر و عش خدا
مصونیت از خطا ،محصول رفع حجب
تالی تلو انبیا شدن ،محصول مصونیت از خطا
تأثیر و،ود اهل ذکر در بخشش اهل زمین
چرخه ذکر از خدا آلاز میشود و به خدا پایان می گیرد
14

ذکر خدا بدون اراده خدا ناممکن است

ذکر خدا از انسان

صعود ذکر بدون اتصال قلبی با خدا ناممکن است
15

نجات بنده از بال ،محصول ذکر خدا در هنگام آسایش

گشایش

ذکر ،سکونت خدا در دل بنده
16

اتصال دا می با خدا ،محصول دعا

حقیقت ذکر

در دسترس بودن دا می خداوند برای بنده
لزوم رعایت اخالص در فرایند ذکر خدا
17

بهرهمندی از مغفرت خدا ،محصول ذکر با اخالص

مغفرت

بهره مندی از فضل و رحمت خدا در تبدیل سیئات به حسنات ،محصول ذکر
با اخالص
،ایگاه ویژه ذاکر دا می در بهشت
18

شنیدن صدای بی سابقه تسبیح و تقدیس ،پاداش ذاکر دا می

بهشت

اشاره به شکرگزاری خدا از اعمال انسان
19

ذکر خدا در هر حالی پسندیده است

ذکر دا می
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ردیف

موضوعات فرعی

مقوله

تأ کید بر کظم لی
20

کظم لی به منزله ذکر خدا
بهره مندی از مغفرت خدا ،محصول کظم لی

کظم لی  ،ذکر

بهره مندی از حمایت الهی ،محصول کظم لی
برخورداری از رحمت خدا به دلیل ذکر خدا
21

دوری از رحمت خدا به دلیل فراموش کردن خدا

رحمت

ارتباط مستقیم ذکر خدا و رحمت
22

کفایت مهمات ،محصول ذکر دا می

گشایش

بهره مندی از نعمت الهی ،محصول ذکر
23

طاعت و عبادت ،ذکر خدا

طاعت

بهره مندی از رحمت و رضوان ،محصول ذکر خدا
24

همصحبتی و انس با خدا ،محصول ذکر دا می

انس با خدا

25

ذکر خدا ،موهبت الهی

نعمت

26

حمد و ذکر ،متأثر از تنعم
اشاره به ضرورت حمد و ذکر در نعمت

ذکر ،نتیجه تنعم

ذکر خدا ،بهای نعمت عمر
ذکر ،تنها توشه مفید برای آخرت
27

ذکر ،تنها عمل مو،ه برای انسان

رحمت

تأ کید بر حبر اعمال خارج از محدوده ذکر
اشاره به نقش ذکردر برخورداری از رحمت
28
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فزونی کیفیت یاد خدا از انسان نسبت به یاد انسان از خدا

ذکر خدا از ذاکر

موضوعات فرعی

ردیف

موضوع

شایستگی انسان در حمل امانت الهی
1

حمل امانت الهی ،پاداش دارد و ضایع کردنش ،عذاب
امانت الهی ،طاعت الهی

امانت الهی

ترسیم نظام ارتباط با خدا بر اساس احادیث قدسی ...

جدول :2مقوله طاعت

هبوط آدم به زمین ،نتیجه ضایع کردن امانت الهی
2

نقش طاعت در برخورداری از رحمت الهی
تغییر کیفیت نزول رحمت با عصیان پروردگار

بستر نزول رحمت

اشاره به بازگشت کامل اعمال به انسان
3

تأ کید بر رعایت اخالص در عمل
اشاره به ضع

بازگشت اعمال به انسان

و،ودی انسان در رساندن عمل به مقصد

تأ کید بر نقش طاعت در کفایت امور و ا،ابت دعا
4

اشاره به این نکته که نتیجه اشتغال به ذکر خدا ،حمایت الهی است

تحویل قلوب //رابطه
ذکر و طاعت

اشاره به تحویل قلوب به دست خدا
5

ضرورت طاعت پروردگار
اشاره به نقش طاعت در برخورداری از رحمت و مغفرت

رحمت

طاعت خدا ،شکر نعمتهای الهی
اشاره به ضرورت طاعت و تر معصیت
6

اشاره به نقش طاعت در برخورداری از حمایت الهی
اشاره به عقوبت معصیت

یاری مطیع از سوی
خدا //نعمت

اشاره به ناسپاسی انسان و نارضایتی خدا از عصیان
ضرورت ارا ه برهان در عصیان پروردگار
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ردیف

موضوعات فرعی

موضوع

اشاره به ناسپاسی و عصیان انسان در برابر رحمت خدا
اشاره به نقش نیازمندی انسان در طاعت
اشاره به بی طاقتی انسان در برابر عذاب آتش
اشاره به شدت عذاب آتش
7

نقش باقی دانستن اخرت در عمل گرایی

رابطه ضع و،ودی
انسان و طاعت

توصیه به عمل گرایی
اشاره به سختی و ناهمواری راه آخرت
اشاره به دنیا به عنوان محل کاشت و عمل و ،هاد
اشاره به آخرت به عنوان محل برداشت و آسایش
8

اشاره به طاعت خدا به عنوان تنها نقش فعاالنه انسان

تنها شأن بنده

9

تأ کید بر نقش طاعت در برخورداری از حمایت الهی

رابطه طاعت و حمایت
خدا

10

اشاره به مقام مطیع نزد پروردگار
اشاره به مراتب طاعت
اشاره به عدم تأثیر سابقه نی

مغفرت

در عقوبت انسان

تأ کید بر عقوبت لرور و نافرمانی خدا
11

اشاره به عدم تأثیر سابقه بد در پاداش انسان

تغییر سرنوشت

توصیه به طاعت و تو،ه انسان به خدا در هنگام بال و سختی
اشاره به پاداش طاعت
12
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13

تأ کید بر رضا به عنوان پاداش طاعت
اشاره به دامنه لضب پروردگار
اشاره به اثرات طاعت پروردگار

رضایت و رحمت
محبوبیت در ،امعه

اشاره به اهمیت پیوند با مردم
14
15

اشاره به نقش طاعت در اتصاف به صفات الهی
اشاره به نقش مؤثر انسان در هستی به دلیل طاعت خدا
طاعت خدا ،پذیرایی خدا از بنده

خدایی شدن
مهمانی خدا

ترسیم نظام ارتباط با خدا بر اساس احادیث قدسی ...

ردیف

موضوعات فرعی

موضوع

جدول :3مقوله انفاق
ردیف

موضوعات فرعی

موضوع

اشاره به نقش انفاق در برخورداری از رحمت خدا
1

ارحم ترحم

بستر رحمت

عطای الهی ،اثر وضعی انفاق
اشاره به رضایت خدا از پنهان کردن عمل صالح
2

اشاره به اهمیت و ،ایگاه صدقه نزد خدا

مایه استحکام
انسان

تأ کید بر مناعت طبع به عنوان صفت خداپسند انسان
انفاق از نعمتهای الهی مورد انتظار است
3

اشاره به اهمیت ارتباط با مردم نزد خدا

صفت الهی

اشاره به انفاق به عنوان شکر نعمت
4

وصیت به انفاق از مال میت مورد انتظار است
تأ کید بر پاداش وصیت به صدقه از مال میت

وصیت میت

اشاره به بی نیازی خدا از انفاق انسان
5

اشاره به بازگشت کامل اعمال به انسان
بخل انسان ،فقر به زیان خود اوست

شرط توانایی
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ردیف

موضوع

موضوعات فرعی

اشاره به ضرورت انفاق به شرط توانایی
اشاره به پاداش گشاده دستی
خداوند با انسان وارد معامله میشود
6

در فرایند عمل صالح ،انسان باید فقر با خدا معامله کند
عمل صالح آنگاه به مقصد میرسد که همه واسطهها از میان برداشته شوند

قرض الحسنه به
خدا

در فرایند عمل صالح ،انسان باید فقر با خدا معامله کند
7
8

توصیه به پنهان کردن صدقه
پرهیز از ریا
تأ کید بر نقش صدقه در نجات از عذاب و برخورداری از رحمت

اخفاء صدقه
بستر رحمت

اشاره به اهمیت اتکاء به رحمت خدا
اشاره به عقوبت امسا از انفاق
9

اشاره به پاداش انفاق

متکی به امید به
رحمت

پرهیز از بخل و امسا به سبب ترس از فقر
توصیه به اتکاء به خدا در انفاق از مال
تأ کید بر ضرورت انفاق
اشاره به انفاق به عنوان معامله با خدا
10

تأ کید بر پاداش مضاع

انفاق

بستر رحمت

اشاره به دنیا به عنوان ابزار آزمایش انسان
اشاره به محرومیت از فضایل اخالقی و رحمت و هدایت به عنوان عقوبت
امسا
11
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اشاره به اعطای پاداش انفاق ،مستقیما از سوی خدا

پاداش مستقیم خدا

_ االتحافات الس ّهنیة باالحادیهث القدس ّهیة ،ز یهن الهدین بهن تهاج العهارفین ،تحقیه  :محمهد منیهر
دمشقی ،مصر :انتشارات محمد علی صبیح و اوالده1354 ،ق.
_ االتحاف ههات الس ه ّهنیة ف ههی االحادی ههث القدس ه ّهیة ،عالم ههه محم ههد مک ههی ،حی ههدرآباد دک ههن :دای ههره
المعارف العثمانیه بالعاصحه1358 ،ق.
_ االحادیههث القدسه ّهیة المشههترکة بههین السههنة و الشههیعة ،سههید محسههن حسههینی امینههی ،تهههران:
مجمع العالمی للتقریب بین المذاهب االسالمیه1425 ،ق.
_ االحادیهث القدسه ّهیة  ،المجلههس االعلههی للشههوؤن االسهالمیة بالقههاهره ،نههاظر :درو یههش ،و یههدی،

ترسیم نظام ارتباط با خدا بر اساس احادیث قدسی ...

کتابنامه

بیروت :المطبعه العصریه1426 ،ق.
ّ
القدسیة  ،ابوزکریا یحیی بن شرف نووی ،تحقیه  :مصهطفی عاشهور ،قهاهره :مکتبهه
_ االحادیث
القرآن ،بیتا.

_ اصول روش تحقی کیفی؛ نظریه مبنایی ،رویهها و شیوهها ،آنسلم استراس؛ ،ولیت کهوربین،
تر،مه :بیو محمدی ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1387 ،

_ تحلیههل محتههوا در علههوم ا،تمههاعی و انسههانی ،ال-آر هولسههتی ،تر،مههه :نههادر سههاالرزاده امیههری،
تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی.1373 ،

_ تحلیل محتوا؛ مبانی روششناسی ،کلوس کریپندورف ،تر،مه :هوشنگ نهایبی ،تههران :نهی،
.1391

_ التعریفات ،علی بن محمد شری
_ ،ههامع االحادی ههث القدسه ّهیه الص ههحیحة ،محم ههد بههن ر ی ههاض االحم ههد اال ثههری ،بی ههروت :ع ههالم
،ر،انی ،بیروت :دار النفا س1428 ،ق.

الکتب1426 ،ق.
ّ
_ الجواهر ّ
القدسیة ،محمد بن حسن ح ّر عاملی ،وحدت بخش ،بیتا.
السنیة فی االحادیث

_ روشهههای تحقیه ه در علههوم ا،تم ههاعی  ،ب ههاقر سههاروخانی ،ته ههران :پژوهشههگاه عل ههوم انس ههانی و
مطالعات فرهنگی.1383 ،

ّ
القدسیة ،مصطفی بن عدوی ،بطنطا :دار الصحابه للتراث،
_ الصحیح المسند من االحادیث
1410ق.

_ علوم الحدیث و مصطلحه ،صبحی صالح ،قم :منشورات الرضی.1363 ،
_ ّکشههاف اصههطالحات الفنههون و العلههوم ،محمههداعلی بههن علههی تهههانوی ،تهههران :خیههام و شههرکاه،
1967م.
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_ کلمة اهلل ،سید حسن شیرازی ،بیروت :مؤسسه الوفا.1382 ،
ّ
القدسیة ،بینا ،شرح :احمد الشرباصی ،بی،ا.1389 ،
_ مجموعة االحادیث

_ مشکاة االنوار فیمها روی عهن اهلل سهبحانه مهن االخبهار ،محهی الهدین بهن عر بهی ،تحقیه  :ابهوبکر
مخیون ،قاهره :مکتبه القاهره1420 ،ق.
_ معجههم االحادیههث القدسه ّهیة الصههحیحة و معههها االربعههون القدسه ّهیة ،نورالههدین علههی بههن سههلطان
محمد قاری ،تحقی  :ابوعبدالرحمن کمال بن بسیونی ابیانی مصری ،قاهره :مکتبة السنة،

1412ق.

_ معجم فی المصطلحات و الفروق اللغویة ،ایوب بن موسی حسینی کوفی ،قاهره :دار الکتاب
االسالمی1413 ،ق.
السنیة فی االحادیث ّ
_ المقاصد ّ
االلهیة ،علی بن بلبان مقدسی ،دمش -بیروت :دار ابن کثیر،
1408ق.
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