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ایآ نوشتار به «تحلیل محتوا»ج کتام «سرالسراء فی شر حودیث المعورا »
تألیف مرحوم آیت َ ّالل سوعادتپرور و کتوام «جام السوعادات» توألیف عقموه
نراقی ،از نظر میزان استفاده هریک از آنها از ادعیه در تحلیلهواج عرفوانی و
اخققی اختصاخ دارد تا در مرایسهاج طولی و عرضی ،ضومآ معرفوی عملوی
کارکردهاج تحلیل محتوا در تحریرات حوزه متون عرفان اسقمی ،به ارزیوابی
نرش ادعیه در استنباط آموزههاج عرفانی در مرایسوه بوا اسوتنباط آموزههواج
اخققی در دو کتام م کور بپردازد.
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چارچوم نظرج ایآ تحریق ،نظریات «افول استنباط» و «درایوةالحودیث»
درباره ارزش استنباطی ادعیه است و روش تحریق در ایوآ نوشوتار ،تلفیروی از
تحلیل محتوا و روش کتابجانهاج است .نوع تحریق ،توفیفیتحلیلی اسوت کوه
کمی و تطبیری استفاده میکند.
در تجزیهوتحلیل ،از روش ّ

تحلیل محتواج ایآ دو متآ ،از اسوتفاده بیشوینه هور دو منبو از ادعیوه در

استنباطهاج عرفانی نسبت به برداشتهاج اخققی حکایت دارد .همچنیآ ایوآ
تحلیل نشان میدهد که سرالسراء نسبت به جام السعادات ،در گسوتره بسویار
وسی ترج از مناب ادعیه در ایآ استنباط ها استفاده کرده و موفق شده است افق
نوج منب بودن ادعیه را براج عرفان مأثور ،در رفتار پهوهشوی خوود بوهخوبی
ترسیم کند.
بنابرایآ ،براسا

ایآ مطالعه میتوان گفوت از نظور ایوآ دو عرفوانپهوه و

اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

اخقپشنا  ،آموزههاج مندر در ادعیه ،بیشتر آموزههاج عرفانی را تشوکیل
میدهند تا اخققی .مشجصکردن دعاهایی که در استنباطهاج عرفوانی بیشوتر
استفاده می شوند نیز از دیگر دستاوردهاج ایآ تحریق است.
واژههای کلیدی
سرالسراء ،جام السعادات ،دعا ،عرفان ،استنباط عرفانی.
 .1مقدّمه (معرفی مسئله ،ابعاد و اهمیت آن)
عرفان نظرج عبارت اسوت از دانشوی کوه دربواره وجوود مطلوق (حقتعوالی)
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گفووتوگو میکنوود (ابآترکووه18 :1381 ،ب امووام خمینووی )451 ،18 :1386 ،و
عرفان عملی عبارت است از برنامههاج «نظرج» که براسا

آن ،سویر بواطنی

انسان در درک ه
قلبی مرصد عرفان نظرج ،حافل میشوود .ایوآ مرصود همانوا
معرفت خداج متعال و حیور فیض او در هموه هسوتی اسوت( .اموام خمینوی،
علم به آنکه نفس انسانی چگونه ُخلق اکتسام تواند کرد که جملگی احوال و
افعال که با اراده ا ز او فادر شود ،جمیل و محمود بود( .طوسی ،بیتا)14 :

و برخی آن را به نظرج و عملی ترسیم کردهاند( .جوادج آملی13 :1372 ،ب
مهدوج کنی)15 :1376 ،
اخقپ و عرفان را می توان با رویکرد عرلی یا نرلی یا تلفیری مطالعوه کورد.
آنچه در ایآ تحریق مدنظر است ،حرکت در متآ کتام و سنت براسا

استنباط

روشمند و تفرّه ساختمند بهسوج کشف ایآ آموزهها است .در همویآ راسوتا،
ادعیه از مفاخر شیعه و از مناب مهم در استنباط آموزههاج نام عرفان و اخقپ
مأثور هستند که بهتعبیر برخی بزرگان ،از همه متون عرفانی دلانگیزترندب زیورا
بهسو مرصود راهبرند ،نه راهنما و دست انسان حقجو را میگیرند و بهسوو
او میبرندب گرچه ایآ بزرگان ،افسو

و فدافسو

میخورند که چورا موا از

آنها فرسنگها دور هستیم و مهجور( .امام خمینی)453 ،18 :1386 ،
عقمه محمدمهدج نراقی

 ،فریه اخققی و فیلسوف عوارف عصور قاجوار

است که در آستان قرآن و حدیث رحل اقامت افکنده و تالیف اخققی مانودگار
«جام السعادات» را از دریاج قرآن و عتورت فوید کورده اسوتب کتوابی بوس
ارجمند کوه از نظور بزرگوانی چوون عقموه طباطبوایی

بهتوریآ کتوام در
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453 ،18 :1386ب آشتیانی )37 :1370 ،همچنیآ علم اخقپ عبارت است از:

اخقپاسقمی در متوسطات (متوس در حجم) است( .تهرانی)86 :1417 ،
اسووتاد عرفووان و اخووقپ در عصوور حاضوور ،مرحوووم حجووتالحق آیووت َ ّالل
سعادتپرور نیز از دانشورانی است کوه توفیوق یافتوه خوود را هور انودازه
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که بتواند به موتآ کتوام و سونت نزدیوکتر کنود و عرفوان و اخوقپ «نوام»
را در تحلیوول بیواسووطۀ گزارههوواج قوورآن و حوودیث بهدسووت آورد .تحلیلووی
که زبان کتام و سونت را بوه افوطقحی دیگور ترجموه نکورده و معنوی را در
ظرفی جز کتام و سونت عرضوه نکورده اسوت .سرالسوراء ،توألیف مانودگار
ایشان در حوزه عرفوان و اخوقپ موأثور اسوت کوه بوا فشوردگی فوراوان بوه
ایووآ عرفووۀ علمووی قوودم نهوواده اسووت .ایووآ تووالیف گرانسوونگ بووه شوور
قرآنیروایووی «حوودیث معوورا » بووا رهیووافتی فریهانووه (فرووه ف فهووم روشوومند
کتووام و سوونت) در بازتولیوود تفرووه عرفووانی و اخققووی بوور اسووا

مبووانی

منطرووی اسووتنباط همووت گماشووته اسووت و درایووآ راسووتا ،متووون ادعیووه را
بووهعنوان یکووی از مصووادیق «سوونت» بهفووورت دقیووق بررسووی کوورده اسووت.
گفتنووی اسووت ایشووان در تووألیفی مسووترل بووهنام «نووور هوودایت» بووه شوور
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دعاهوواج کتووام «اقبالالعمووال» کووه از کتووب تجصصووی در حوووزه دعووا و
زیووارت اسووت ،همووت گماشووتهاند و بوورایآ اسووا « ،نووور هوودایت» نیووز
پشتوانهاج غنی براج «سرالسوراء» فوراهم کورده اسوت .ایشوان همچنویآ در
تألیفووات عرفووانی دیگوور خووود چووون راز دل (شوور گلشووآ راز) و جمووال
آفتووام (شوور دیوووان حووافظ در ده مجلوود) بهشووکل گسووتردهاج از ادعیووه
استفاده کردهاند.
نوشتار حاضر بنا دارد با روش تحریق شایستهاج بتواند بوهمیزان بهرهمنودج
ایآ دو تألیف ارجمند از ادعیه پیبرده و به تحلیل تطبیری ایآ دو کتام بپردازد.
در ایووآ مرایسووه ،در پووی کشووف میووزان اسووتفاده مؤلّفووان آنهووا از ادعیووه در
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استنباطهاج عرفانی در مرایسه با استنباطهاج اخققی هستیم تا ظرفیت ادعیه
را از نظر منب بودن براج عرفان اسقمی شناسایی کنیم.

 .2چارچوب نظری
همه تحلیلهاج ما مبتنی بر نظریه هستند و از نظریوهها باردارنود و در پرتووج
در تعریف ،منظمکردن ،توضیح و پیشگویی رواب بیآ پدیدهها است (حافظنیا،
 )35 :1386و درواق  ،بهعنوان چراغوی بوراج راهنموایی در تحریوق (سواعی،
 )61 :1387و شالودهاج براج بررسی فرضیه و پاسوخدادن بوه سووال تحریوق
است( .کامپنهود و کیوج )94 :1389 ،اساسو ًا تحریوق بودون نظریوه نمیتوانود
مطالعه علمی باشدب بلکه تنها جم آورج دادههاج خام اسوت( .سواعی:1387 ،
 )66ایآ کارکرد از نظریه ،بهعنوان منطوق ،در هور علموی وجوود داردب گرچوه
ممکووآ اسووت در علوووم مجتلووف خصوفوو ًا تحریرووات حوووزه دیووآ ،داراج
برخ ی الزاموات خواخ باشود .تحریوق حاضور بوا کموک ایوآ منطوق ،رفتوار
کقننظریه اسوت،
پهوهشی دو اخقپپهوه را با مبانی نظرج «استنباط» که خود ْ
تطبیق میدهد.
کقننظریۀ «استنباط روشمند»
چارچوم نظرج ایآ تحریق ،عبارت است از ْ
کقننظریه براسوا
عام تحریق است .ایآ ْ
که گفتمان ّ

نظریوه علوم «افوول» و

دانش «درایةالحدیث» در بررسی نرش «سنّت» در استنباط آموزههاج دینوی از
مناب مأثور شکل گرفته و داراج دو محور زیر است که هر یك بوه نوبوۀ خوود،
خردهگفتمانی در ایآ علوم هستند:
مناب معتبر در استنباط آموزههاج اسقمی عبارتاند از :کتام ،سنت ،عرول
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نظریهها است که چنیآ میبینیم( .ساعی )60 :1387 ،نظریه در علووم انسوانی،

و اجماع( .شیخ طوسی10 – 9 ،1 :1417 ،ب قمی)9 :1378 ،
ادعیه بجشی از «سنّت» در استنباط روشمند استب زیرا سنّت طبق تعریوف
علماج افول و درایه ،عبارت است از قول معصوم یا فعل یا ترریر وج( .قموی،
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409 :1378ب شیخ انصارج ،بیتوا238/1 ،ب خراسوانی293 :1409 ،ب خوویی،
147 ،2 :1417ب شیخ بهایی4 :1378 ،ب سبحانی )19 :1426 ،عموم «قوول» در
ایآ تعریف ،ادعیۀ فادره از معصوومان را هوم شوامل اسوت ،گرچوه در منواب
پیش گفته خبرج از تصریح به ایآ مصداپ نیست و گویا فردان احکام فرهوی در
ْ
ایآ مصادیق سبب ایآ نبود تصریح است.
 .3مبانی روششناختی
ایآ تحریق از نوع توفیفی تحلیلی است که در آن عقوه بر تصویر آنچه هست،
به دلیل چگونهبودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن میپوردازد .ایوآ نووع
تحریق ،جزئیات مسئله تحریق را با کلیاتی که در مباحث نظرج تحریق بهعنوان
چارچوم استدلل خود تدویآ میکند ،ربو مویدهود و نتیجوهگیرج میکنود
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(حافظنیا ،)61 – 60 :1386 ،با ایآ پیشفرض که تحریق توفویفی نیوز داراج
متغیوور اسووت( .حافظنیووا ،)41 :1386 ،متغیوور ایووآ تحریووق عبووارت اسووت از
«مرایسه میوزان اسوتفاد دو کتوام جام السوعادت و سرالسوراء از ادعیوه در
استنباطهاج عرفانی و مرایسۀ آنها با یکودیگر در ایوآ اسوتنباطها و نیوز در
استنباطهاج اخققی».
ایآ تحریق از دو روش براج رسیدن به پاسخ سوال خود بهره میبرد:
روش کتابجانهاج )(Documentary research
روش تحلیل محتوا )(Content analysis

روش کتابجانهاج روشی است که از آغاز تا انتها بر مطالعه کتوب و اسوناد و
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نرم افزارهاج حاوج متون علمی مبتنی است و با ابزارهایی مانند فیش و جدول
و فرم و  ...بهکمک استدلل عرلی ،به بررسی متون براج دستیافتآ بوه پاسوخ

سوووال میپووردازد( .حافظنیووا )172 - 164 :1386 ،ایووآ روش در تولیوود
چارچوم نظرج لزم و نیز استجرا مناب جام السعادات بهکار میرود.
ارتباطی است که طی آن ،ارزشهاج عددج براسا

قوانیآ معتبر انودازهگیرج،

به متآ نسبت داده میشود و سپس با استفاده از روشهاج آمارج ،روابو بویآ
آن ارزشها تحلیل میشود .ایآ عمل بوهمنظور توفویف محتوواج ارتباطهوا،
استجرا نتیجه درباره معنی آن یا پیبردن بوه بافوت و زمینوه ارتبواط ،هوم در
مرحله تولید و هم در مرحله مصرف فوورت میگیورد( .محمودجمهر:1387 ،
 )25نمادهاج ارتباطی می توانند گفتارج شفاهی یوا متنوی مکتووم یوا موتآ و
گفتارج دیجیتال یا آنالوگ یا هر نوع نشانۀ ارتباطی دیگر باشوند کوه در نظوام
ارتباطی تعریف شود.
کمی داراج تکنیک هاج مجتلفی است و آنچه در اینجا انجام
تحلیل محتواج ّ

میگیرد ،تحلیل محتواج مرولهاج است که به شومارش اجوزاج پیوام براسوا

تجزیه به مرولت (ردهها یا طبرات) میپردازد( .رفی پور )112 :1382 ،انجوام
ایآ تحلیل ،نیازمند تدویآ مواد لزم به شر زیر است:
واحد تحلیل ) (unit of analysisعبوارت اسوت از چیوزج کوه دربوار آن
سؤال میشود (ساعی ،)24 :1388 ،متآ و محتواج بررسیشوده را بوه عنافور
مجزا و یکسان ،ترسیم و شومارشپ یر (انودازهگیرج) میسوازد و آن را بوراج
کمیشدن آماده میکند( .محمدجمهر )81 :1387 ،در ایآ تحریق ،واحد تحلیول
ّ
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کمی ،آزمون نظاممند (سیستماتیك) و تکرارپو یر نمادهواج
تحلیل محتواج ّ

«ارجاع به مناب ادعیه» است.

مروله عبارت است از فیایی که واحدها باید در آن طبرهبندج شوند .ارزش
تحلیل محتوا بر پایه مرولت آن استب زیورا موواد افولی تحریوق را تشوکیل

139

میدهند( .بیابانگرد )316 ،1 :1387 ،مرولت ایآ تحریوق« ،دعوا»« ،اسوتنباط
عرفانی» و «استنباط اخققی» است .ایآ مرولت با توجه به تعریف ایآ مفاهیم
در چارچوم نظرج و نیز در مردمه تحریق ،قابل تشجیص هستند.
جامعه و نمونه (در فورت نیواز) :در ایوآ تحریوق ،بوهعلت تمامشومارج،
«نمونه» نجواهیم داشت و «جامعوه» هوم عبوارت اسوت از آموزههواج موأثور
استفادهشده در سرالسراء و جام السوعادات کوه بویآ آنهوا شومارش انجوام
میگیرد تا میزان حیور ادعیوه در ایوآ آموزههوا تحلیول شوود« .موتآ موورد
بررسی» در ایآ نوشتار ،کل ایآ دو کتام است.
تحلیل محتوا داراج نوعی برداشت انحرافی رایج است کوه تحلیول را بوراج
تحلیل انجام میدهندب یعنی نوعی بیهدفی که برخوی آن را «سوندرم شومارش
بوووراج شووومارش» نامیدهانووود (بیابوووانگرد )312 ،1 :1387 ،و اثووور آن در
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تجزیهوتحلیل نتایج آشکار می شود .براج پرهیوز از ایوآ سوندرم ،روشهوایی
وجود دارد:
گاه تعداد ایآ پیامها خود گویاج مطلبی خاخ هستند کوه در شورای عوادج
جلبتوجه نمیکنندب اما مجاطوب را بوهطور نا(خود)آگواه تحتتوأثیر قورار
میدهند .گاهی نسبت تعداد ایآ پیامها با تعداد پیامهاج دیگر مرایسه میشود
و از ایآ طریق اطقعاتی بهدست میآید( .رفی پور)112 :1382 ،

تحریق حاضر از هر دو امتیاز نکرشده براج تحلیل نتوایج شمارشوی خوود
بهره میبرد.
روش تجزیهوتحلیل نتایج حافل از تحلیلمحتواج ایآ دو کتام ،توفویفی

140

کمی ،کیفوی و تطبیروی انجوام
) (Descriptive Analysisاست که به سه فورت ّ

خواهد گرفوت .در تجزیوهوتحلیل توفویفی ) ،(Descriptive Analysisنتوایج

تحریق در نمونه ،بهکمک آمار توفیفی خقفه مویشوود( .وا )137 :1389 ،
بیآ روشهاج آمار توفیفی نیز در تحریق تکمتغیره با سوطح سونجش اسومی
میشود .سادهتریآ راه تبیویآ فراوانوی از طریوق جودولی ارائوه مویشوود کوه
ه
حالوت متغیور و
سطرهاج آن را حالت متغیرها و یک ستون آن فراوانوی هور
ستون دیگر هم درفد فراوانوی آن حالوت را تشوکیل میدهود( .وا :1389 ،
 )140همچنیآ پس از تهیه و تنظیم جدول توزی فراوانی ،باید دادهها بوهکمک
نمودار ارائه شده و بااسوتفاده از سوایر شواخصهاج آموار توفویفی خقفوه
شوووند( .دلور )292 :1386 ،بووالخره اینکووه بووراج سووطح سوونجش اسوومی،
مناسب تریآ شاخص توفیف عبارت است از تحلیل درفدج و تعیویآ پاسوخ
نماینده که «نما» خوانده می شود .نما ،هموان بیشوتریآ فراوانوی اسوت( .وا ،
)140 – 144 :1389
همچنیآ ازآنجاکه:
کمی بینیاز از تحلیل کیفی نیست و محرق بوهمنظور تکمیول تحلیول و
تحلیل ّ
کموی را بوا تحلیول
دستیابی به بسندگی معنایی ،نیازمند آن است که تحلیل ّ
کموی را روشوآتر نمایود( .سواعی،
کیفی همراه کند و بار معنوایی یافتوههاج ّ
)144 :1387

نتایج تحلیل درفدج بررسی کیفی شدهاند تا ارزش درفدها در پاسوخ بوه
سوال تحریق مشجص شود .تحلیل کیفی عبارت است از کمکگرفتآ از عرل و

اخالق *بررسي ظرفیت ادعیه در استنباطهای عرفاني (براساس «تحلیل محتوا»ی تطبیقي جامعالسعادات و سراالسراء)

]مانند تحریق حاضر[ ،از توزیو فراوانوی ( )frequency distributionاسوتفاده

منطق جهت غور در مدارک علمی و انجام تحلیلهوا و تعمیمهواج لزم جهوت
دستیافتآ به پاسخ سووال( .حافظنیوا )233 – 232 :1386 ،بنوابرایآ ،نتوایج
کمی م کور باید به فورت کیفی تحلیل شود.
تحلیل ّ
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در نهایت از روش تطبیری براج دست یافتآ به نتوایج نهوایی اسوتفاده شوده
است .روش تطبیری ( )Comparativeیعنیب
بررسی به منظور دریافت وجود شباهت یا اختقف بویآ دو پدیوده( .اعرابوی،
 )11 – 10 :1382روش تطبیروووی روشوووی اسوووت بوووراج تجزیوووهوتحلیل
اطقعات ،نه روش تحریق مسترل و نه روش جم آورج اطقعوات( .اعرابوی،
)24 :1382

در مراحوول سووهگانۀ گووردآورج دادههووا ) ،(data collectionدادهآمووایی
) (data processingو تحلیل دادهها ) (data analysisاز نرمافزار  Excelاستفاده
شده است.
 .4یافتههای تحقیق
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یافتووههاج حافوول از تحلیوولمحتواج آموزههوواج دینووی موجووود در کوول
جام السعادات و هس ُّراْلسراء از نظر میزان استفاده از ادعیه ،در تحلیلی توفیفی
در قالب جدول شماره  1و  2و نمودار شماره  1و  2ارائه شده است.
جدول شماره  :1میزان استفادة جامعالسعادت از ادعیه در استنباطهای عرفانی و اخالقی

ردیف

نوع استنباط

فراوانی

درصد

1

استنباط عرفانی

19

79/16 %

2

استنباط اخققی

5

20/83 %

24

100 %

مجموع

نمودار شماره  :1میزان استفادة جامعالسعادت از ادعیه در استنباطهای عرفانی و اخالقی

19

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

5

نوع
استنباط

استنباط اخالقی

استنباط عرفانی

جدول شماره  :2میزان استفادة سراالسراء از ادعیه در استنباطهای عرفانی و اخالقی

ردیف

نوع استنباط

فراوانی

درصد

1

استنباط عرفانی

201

99/5 %

2

استنباط اخققی

1

0/5 %

202

100 %

مجموع
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فراوانی
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نمودار شماره  :2میزان استفادة سراالسراء از ادعیه در استنباطهای عرفانی و اخالقی

فراوانی
250
201

200
150
100
50

نوع
استنباط

1

استنباط اخالقی
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بر اسا

0

استنباط عرفانی

ایآ یافتهها ،از  24فراز ادعیه که در کول جام السوعادات اسوتفاده

شده19 ،فراز آن عرفانی و تنها در  5فراز آن ،از استنباطهاج اخققوی اسوتفاده
شده استب به ایآ معنی کوه 79/16درفود از اسوتفاد ایوآ کتوام از ادعیوه را
استنباطهاج عرفانی تشکیل میدهند .همچنویآ از  201فوراز از ادعیوه کوه در
سرالسراء حیور دارند ،در  200فراز از استنباطهاج عرفانی اسوتفاده شوده و
تنها در  1فراز از ایآ ادعیه ،از آموزههاج اخققی استفاده شده اسوتب بوه ایوآ
معنی که  99/5 %درفود کوارکرد ادعیوه در رویکورد اسوتنباطی سرالسوراء را
مباحث عرفانی تشکیل میدهد.
ادعیۀ استفادهشده ایآ دو منب نیز افق تازهاج در شوناخت منواب اسوتنباط
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عرفانی ترسیم میکنند .فراوانی اسوتفاده از ادعیوه در دو منبو مو کور نیوز در
جداول شماره  3و  4و نمودارهاج شماره  3و  4بیان شده است.

جدول شماره  :3ادعیة استفادهشده در جامعالسعادات در استنباطهای عرفانی

1

دعاج عرفه

2

8/33%

2

مناجات خمسعشر

8

33/33%

3

سایر ادعیه

14

58/33%

24

99/99%

مجموع

نمودار شماره  :3ادعیة استفادهشده در جامعالسعادات در استنباطهای عرفانی

فراوانی
16

14

14
12
10

8

8

6
2

نام
دعا

4
2
0

ساير ادعيه

مناجات خمس عشر

دعای عرفه
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ردیف

نام دعا

فراوانی

درصد

145

جدول شماره  :4ادعیة استفادهشده در سراالسراء در استنباطهای عرفانی

ردیف
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نام دعا

فراوانی

1

ادعیة صحیفة مبارکة سجادیه

64

2

مناجات خمسعشر

27

3

دعای ابوحمزه

15

4

دعای سحر

2

5

دعای کمیل

8

6

دعای عرفه

30

7

مناجات شعبانیه

11

8

دعای صباح

2

9

دعای سمات

6

10

دعای نوف بِکالی

4

11

دعای آنس اآلنسین

4

12

سایر ادعیه

29
مجموع

202

نمودار شماره  :4ادعیة استفادهشده در سراالسراء در استنباطهای عرفانی

فراوانی

60
50
40

30

29

11

27

20

15

8

10

4

4

6

سایر دعا

دعا

دعا

ادعیه آهس

هوف سمات صلاح شعلاهیه عرفه کمیل سحر ابو میه خمس سجادیه

2

30

2

0

نام
دعا

اآلهسین بمکالی

دعا مناجات دعا

دعا

دعا

دعا مناجات صحیاه
عنر

مقصود از سایر ادعیه ،دعاهایی اسا که هه ماهند دعا عرفه ،شرارت بره
متن عرفاهیبودن دارهد و هه بیش از یك مورد در این منابع استااده شدهاهدی
جداول و همودارها شماره  3و  4هنان مریدهنرد کره هرر دو منلرع برر
مناجات خمس عنر و دعا عرفه به عنوان منلع استنلاط ها عرفراهی تاکیرد
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64

70

دارهرردی صررحیاة سررجادیه و دعررا سررحر و مناجررات شررعلاهیه و ییی کرره در
سراالسراپ استااده شدهاهد هیی از منلعبودن این ادعیه در عرفران اسرالمی ،برر
اسام گسترش تحقیقات عرفان مأرور توسط مول محترم ،کایا داردی
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 .5ارزیابی تحلیل کمّی (روایی و پایایی)
اعتلار ( )Validityبه معنا عرام کلمره ،اسمینران بره هترایج تحقیرق اسرا و
براسام آن ،هتایج تحقیقی معتلرر اسرا کره تمرام فراینردها آن مطرابق برا
معیارها علمی باشدی (محمد مار )129 :1387 ،اعتلار یا روایی این بدرش
از تحقیق ،از سریق اعتلار صرور ترأمین شرده اسرا ( )Face Validityکره
علارت اسا از داور اجتماع علمی دربراره سررح ،روش ،تحلیرل و هترایج
تحقیق باتوجه به شاخ

علمیی (رای  )166 :1381 ،اعتلار صور بره ایرن

معن ی اسا که داوران صالح و ماهر ،صال یا تحقیق را تأیید کررده و اعرالم
کنند که یافته ها تحقیق جیئی از داهش علمی اسرای (رایر )156 :1381 ،
در بینررتر تحقیقررات تحلیررل محترروا توصرریای ،اعتلررار را بررا همررین روش
میسنجندی (بیاباهگرد)330 ،1 :1388 ،
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394
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%OA − %EA
1 − %EA

= 𝑖𝑝

درصد توافق مناهده شده = OA

درصد توافق مورد هظر= EA
p2i

= درصد توافق مورد هظر

درصد هسلاها هر سلقه از یك متغیر=Pi

فرمول 𝐢𝐩 اسکات جاا محاسله جایایی تحلیل محتوا
(تحلیل جلامها رساهها ،

150و )151

جایایی ) (reliabilityرا قابلیا اعتماد هم هامیدهاهدی این به این معنی اسرا
که اگر کدگذاران مدتل  ،یك دستورالعمل کدگذار را دربراره یرك محتروا

بهکار بلرهد به یك هتیجه برسندی (رایر  )59 :1381 ،ارزیرابی جایرایی ایرن
تحقیق از سریق آزمونم آزمرون مجردد ( )test – retest metodکره یکری از
جایایی با کمك فرمول جا اسکات (𝒊𝒑) محاسله خواهد شدی
هموهررها کرره برررا اهجررام جایررایی هیرراز اسررا ،از سریررق هموهررهگیررر
تصررادفی ) (random samplingاهتدرراب مرریشررودی علررا اهتدرراب ایررن
روش این اسا که هموهه گیرر تصرادفی یکری از مطمرئن تررین روشهرا
هموهه گیر اسا (بلی )398 :1385 ،که در آن همه اعضا تعری شده بررا
اهتدررابشرردن شرراهس برابررر دارهررد (دالور )116 :1386 ،و هتررایج ایررن
هموهه ها قابلیا تعمیم به کل جامعه مردهظر را داردی ( راف هیرا)123 :1386 ،
برا اهتداب افرادِ هموهرة ا تمرالی سراده از جامعره هیری از روش مرنظم یرا
سیستماتیك ) (sistematic samplingاستااده میشرود کره باعرث مریشرود
افراد هموهه به سور یکنواخا در سراسر جامعره جراکنرده باشرندی ( راف هیرا،
)126 - 123 :1386
درصد توافق دو کدگذار بهاین شرح اسا کره در کرل کدگرذار هرا دو
کدگررذار در ایررن هموهرره ،هررردو کدگررذار هررم در جررامعالسررعادات و هررم در
سراالسراپ ،در تمام کدگذار ها توافق داشتهاهدی توافق مورداهتظرار در ردود
 8/1درصد اسا بنابراین ،ضریب جایایی در هر دو علارت برابر  1خواهد بود
و شاخ

در ارزش ضریب جایایی آن اسا که از  +0/7کمتر هلاشد ،در غیرر
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روش ها بررسی جایایی اسا (وام )62 :1389 ،اهجام میگیررد و ضرریب

این صورت جووهنگر برا تاسیر دسرتاوردها خرود و تکررار تحقیرق برا
منکل روبهرو خواهد بودی (رای  )151 :1381 ،از آنجاکره هتیجره محاسرله
اهجام شده ،بینتر از این مییان اسا ،این تحقیق جایا اسای
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 .6نتیجهگیری
دسررتاوردها ایررن تحقیررق براسررام تحلیررل کیارریتطلیقرری یافتررههررا،
علارتاهد از:
اولین و اساسی ترین قاعده ا که این تحقیق تواهسرته اسرا بره آن دسرا
یابد ،تثلیا جایگاه مغاولماهده ادعیه و تاکید بر اصل اهمیا ادعیه برهعنروان
بدنی از سنا در استنلاط ها عرفاهی اسا زیرا بسیار از معارف الاری و
عرفراهی در ادعیره منرردرج اسرای خصوصراً برا وجررود رواجهیرافتن اسررالق
سنا بر ادعیه بره عنروان یکری از منرابع اسرتنلاط در منرابع اسرتنلاسی و در
ایةالحدیث ،این دستاورد می تواهد درخورتوجه باشدی اللتره کسری در صرحا
اسالق «سنا» بر ادعیه شك هدارد زیرا مصداقی برا «قول معصوم» اسرا
که در چارچوب هظر  ،آن را به عنوان تعری

سنا معرفی کردیم امرا ادعیرة
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مررأروره ،در ملا ررث رایررج عرفرراهی و اخالقرری ،دارا

ضررور کررمرهررگ

هسرتندی ارائرة میریان کمری ضرور ادعیره در دو کتراب جرامعالسرعادات و
سراالسراپ ،متکاّل ارلات این مسئله اسا بهاینمعنا که این دو کتراب (گرچره
در سطو ی متاراوت کره در بنرد بعرد بره ایرن تاراوت خرواهیم جرداخرا)
به ادعیه توجه داشتهاهد و در استنلاط آموزهها عرفراهی و اخالقری از آنهرا
باره بردهاهدی
دستاورد دوم این تحقیق این اسا که تواهسرته فراواهری زیراد اسرتااده دو
کتاب جامعالسعادا ت و سراالسرراپ از ادعیره در ملا رث عرفراهی هسرلا بره
ملا ث اخالقی را ارلات کند بنابراین ،هرر دو کتراب ایرن اهگراره را ترداعی
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می کنند که ادعیه ،منلعی غنی برا ملا ث عرفاهی اسا و هسلا این ملا رث
در ادعیه به ملا ث اخالقی بسیار زیادتر اسای

دستاورد دیگر این تحقیق این اسا که تواهسته با مقایسه مییان استااده دو
کتاب جامعالسعادات و سراالسراپ از ادعیره ،روهرد صرعود میریان اسرتااده
اسام ادعیه را ارلات کندی این صعود دارا سه معنا اسا:
1ی کتاب سراالسراپ در مقایسره برا جرامعالسرعادات ،توجره فروقالعراده
زیادتر به ادعیه در استنلاط ملا ث عرفاهی دارد
2ی کتاب سراالسراپ این قابلیا را دارد که بهعنوان منلعی در ارائه کلیردها
و کرردها الزم در تحقیررق عرفرراهی براسررام ادعیرره ارزیررابی شررود و هرروع
استااده ها سراالسراپ در این زمینه در کاهون توجه قرار گرفته ،زمینره بررا
تحقیقات گسترده تر در آموزهها عرفاهی استاادهشده از ادعیه در ایرن کتراب
هموار شودی
تعیین هام ادعیه ا که ظرفیا زیاد در تولید آمروزههرا عرفران مرأرور
دارهد ،دستاورد دیگر این تحقیق اسای این تعیین هام ،با مند

کردن بسرامد

ادعیه استاادهشده در این دو کتاب به دسا آمده اسای در این میران ضرور
دعا عرفه امام سین
عرفه امام سجاد

 ،مناجات خمس عنر ،مناجات شرعلاهیه و دعرا

 ،به عنوان ادعیه شاخ

درخورتوجه هستند و استااده از

این ادعیه در مطالعات عرفان مأرور می تواهد اصل و قاعده باشدی هاْس ضور
برخی ادعیه غیرمعروف ماهند دعا هوف بمکالی و دعرا آهرساآلهسرین هیری
گرچرره در کمیررا اهرردك اسررا امررا برره علررا منرراورهلررودن ،ضورشرران
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سراالسراپ از ادعیه در مقایسه با جرامع السرعادات در اسرتنلاط عرفراهی برر

درخورتوجه اسای
ارائه عملی کاربرد استااده از روش تحلیل محتوا در تحقیقرات عرفراهی در
منابع عرفان اسالمی ،ضمن رعایا کامل اجیا منطقی ایرن روش ،خصوصراً
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ارزیابی (روایی و جایایی) دقیق هتایج و تحلیل کیای داده ها کمی و اسرتااده
از تطلیق دو مجموعه داده ها (سراالسراپ و جامعالسعادات) در راستا بررسی
معنادار داده ها کمی ،آخرین دستاورد این تحقیق اسای
الزم به ذکر اسا که متأسرااهه دو محرور اخیرر در بسریار از تحقیقرات
تحلیلمحتوا در علوم اجتماعی و اهساهی مغاول ماهده اسای
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