
 

  

  اول مقدمه

مطالعه تاريخ اسالم نيازمند تحول اساسي است. اين تحول نيازمند تجديد نظر در نگاه به اصل 

تحول مورد نظر، تحول صوري در تغيير واژگان مرتبط با تاريخ،  تاريخ و حوادث تاريخي است.

تاريخ نگاري، تاريخ پژوهي و غيره نيست. اين حوزه نيز نيازمند نوعي از بازنگري مفهومي و مصداقي 

مي باشد. اما فراتر از آن تحول مزبور نيازمند يك تغيير ساختاري در جهت گيري نگاه به تاريخ و 

ل در شيوه بكارگيري روش هاي گوناگون در كشف ناگفته هاي تاريخي است. حادثه تاريخي و تحو

ناگفته ها را مي توان در اين زمينه به دو گونه ارزيابي كرد، ناگفته هايي كه فراتر از گفته هاي موجود 

است و از متن موجود غايب مي باشند و ناگفته هايي كه مي توان بر مبناي متن، قرائت نمود و كشف 

آنچه كه در اين رابطه مد نظر است هر دو شيوه از كشف است. اما اين كشف، اگر تا كنون به كرد. 

شكل بهينه انجام نگرفته است و قرائت تاريخ بر مبناي شيوه هاي معمول دچار نوعي از ركود معنايي 

تن تاريخي يا ايستائي تاثيرگذاري و عبرت انگيزي شده است، بيشتر از آنكه متاثر از بودن يا نبودن م

باشد، تحت تاثير شيوه هايي بوده است كه به پارادايم غالب در مطالعه گفتمان تاريخ تبديل شده اند. 

اين معضل تاريخي، تاريخ را وارد حوزه هايي از مطالعات موضوعي كرده است كه اگر هم حجيم، 

اسخ مناسب رها كرده اند. مفيد و قابل توجه نيز باشند، اما پرسش هاي اساسي درباره تاريخ را بدون پ

به يك » همزماني«آيا تاريخ، بايد همچون يك متن توليد شده در برهه اي از زمان كه بر آن چيرگي 

جريان دائمي براي تحليل تبديل شده است، مورد مطالعه قرار داد؟ آيا حادثه تاريخي، يك حادثه اي 

خود را در تاثيرگذاري، نوع » يدرزمان«است كه عليرغم وقوع در زمان خاص، مي تواند قدرت 

تحليل، ارتباط آن با عناصر فرازماني، امكان مقايسه اي، و غيره داشته باشد؟ آيا مي توان از يك متن 

در مراحل قبل، حين و بعد از توليد متن تاريخي دست » درزمان«و » همزمان«تاريخي، به فرامتن 

مناطق مختلف، نوعي از پارادايم هاي مستقل  يافت؟ آيا حوادث گوناگون تاريخ در يك منطقه يا در

گفتماني را منعكس مي كنند يا مي توانند با همديگر چه از نظر منطقه اي و وحدت مكاني و چه از 
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نظر تفاوت منطقه اي و وحدت مناطق ارتباط معنايي داشته باشند؟ آيا تاثيرگذاري تاريخي، يك 

فراتر از آن نوعي از قرائت حوادث بعدي تاريخي برداشت ذهني از شبيه سازي هاي متني است، يا 

در سايه حوادث قبلي است؟ و نهايتا، آيا مي توان در قرائت تاريخي از روش هاي مختلف با نگاه 

  ميان رشته اي استفاده كرد؟

پرسش هاي فوق، تنها بخشي از پرسش هاي موجود در رابطه با مطالعات و تحقيقات مربوط 

سش هاي فراوان ديگري وجود دارند كه هم در مورد چگونگي نگاه به موضوع به تاريخ مي باشند. پر

تاريخ و هم درباره نگاه به مسائل دروني و پيراموني تاريخ مي باشند. يكي از ويژگي هاي مطالعات 

تاريخي زايندگي و توليدكنندگي آنها در جهت طرح پرسش هاي گوناگوني است كه بعضا زمان و 

ته و حتي متن (حادثه تاريخي) را تنها به عنوان سكويي براي دست يابي به مكان را ناديده گرف

معناهاي ديگر مورد بهره برداري قرار مي دهد. از اين منظر، تاريخ، خود، به يك گفتمان تاريخي 

  تبديل مي شود كه نيازمند قرائتي از جنس ديگر مي باشد. 

ريخي نيست، بلكه يك قرائت گفتماني از بنابراين، گفتمان تاريخي تاريخ، تنها يك قرائت تا

تاريخ است. اين قرائت نيازمند، تجديد نظر در نگاه ما به تاريخ از نوعي حادثه يابي، يا حادثه نگاري، 

يا حادثه پژوهي به گونه اي از حادثه پروري، حادثه پنداري و حادثه برداري است. اين شيوه از نگاه، 

ر بكارگيري نظريه هاي مربوط به تاريخ و بنظر نگارنده، فراتر از نيازمند يك شيفت گفتماني اساسي د

آن، در نحوه بكارگيري روش هاي پژوهش در اين زمينه و مهمتر از آن، در چگونگي انتخاب 

  روشهاي مزبور با رويكرد ميان رشته اي است.

است،  تاريخ با نگاه جديد، به يك بستري تبديل مي شود كه عليرغم اينكه خود يك گفتمان

خالق گفتمان هاي متعدد، متفاوت، متمايز و مرتبط مي گردد. اين تعدد و تفاوت و تمايز و ارتباط 

است كه ضرورت يك نگاه ميان رشته اي را بر تحقيقات آن تحميل مي كند. پژوهش هاي مربوط به 

يرند، قطعا دچار حوزه تاريخ، اگر با شيوه هاي تركيبي و ميان رشته اي مورد بررسي و مطالعه قرار نگ

  نوعي از سوگيري، تقليل گرايي، جزئي نگري، انحراف معنايي و نتيجه گيري مقطعي مي شوند.
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بكارگيري روش هاي مختلف تركيبي و ميان رشته اي در مطالعات تاريخ، يك امر سهل و 

مند آسان نيست. خود، يك معضلي است كه نيازمند گفتمان ديگري است. اين گفتمان، از طرفي نياز

زمينه سازي مفهومي و معنايي براي ايجاد پذيرش علمي در ميان پژوهشگران و كارشناسان حوزه 

مطالعات تاريخ است و از طرف ديگر، نيازمند چگونگي شيوه هاي هاي بكارگيري روش هاي مزبور 

مصاديق و نيز ارائه مصاديق گوناگون از شيوه هاي مورد نظر مي باشد. بدون تبيين آن چگونگي و اين 

  نمي توان به يك اقناع عقلي در اين زمينه دست يافت. 

از روش هايي كه مي توان در مطالعات تاريخي به شكل بهينه استفاده كرده، روشهايي است كه 

معموال در علوم اجتماعي مورد استفاده قرار مي گيرند. اين روشها در دو رويكرد كمي و كيفي مي 

مورد استفاده قرار گيرند. اگر رويكرد كمي را نوعي از نگاه تاريخ  توانند در حوزه مطالعات تاريخ

نگاري كه شيوه معمول و مورد استفاده مورخان تاريخ بوده و بر ديدگاه توصيفي متكي است، بدانيم، 

در اين زمينه مي توان گفت كه با اين رويكرد، تاريخ، تا اندازه زيادي مورد مطالعه و بررسي قرار 

نچه كه در اين زمينه غايب است، بكارگيري رويكردهاي كيفي روش هاي پژوهش در گرفته است. آ

علوم اجتماعي است كه مي توانند در مطالعات تاريخ مورد استفاده قرار گيرند. روشهايي از قبيل: 

تحليل محتواي كيفي، تحليل گفتمان، تحليل نشانه شناسي، تحليل معنايي، تحليل روايت و امثالهم. 

ها تا كنون براي مطالعه تاريخ مورد توجه جدي قرار نگرفته اند. يكي از مشكالت موجود  اين روش

در اين رابطه، وجود نوعي از هراس علمي (علم هراسي) از بكارگيري روشهاي كيفي در مطالعات 

تاريخي، به ويژه تاريخ اسالم است كه مي تواند قرائت هاي فردي، يا برداشت ها و تاويل هاي افراد 

را بسط دهد و اعتبار و روائي تحقيق را مخدوش سازد. رويكرد هرمنوتيكي در اين راستا، بيشترين 

تحليل هاي «در بكارگيري روش هاي كيفي مخصوصا » علم هراسي«سهم در گسترش پديده 

در حوزه ديني و يا حتي تاريخ ديني داشته است. اين رويكرد مطالعه اي، زماني كه به حوزه » گفتماني

تبديل مي شود. در حوزه ديني، قطعا قرائت هاي فردي » محظور«ني مرتبط مي شود، به يك حوزه دي

خارج از معيارهاي معلوم و مشخص ديني، فاقد اعتبار و ارزش مي باشند. اما، آيا قرائت تاريخ مربوط 

ينه، بايد به حوزه ديني، نه قرائت متن مستقيم ديني، نيز از چنين خطري برخوردار است؟ در اين زم



 4 ........................................................................................................................................................................ مقدمه

  

بررسي جدي صورت گيرد. آيا مي توان متن ديني را با چنين تفكيك، به حوزه متن مستقيم ديني و 

متن غيرمستقيم ديني كه اولي به متن نوشتاري واصل شده، و دومي به فرايند توليد متن اول (متن 

اشد، دانست؟ آيا مستقيم واصل شده) مرتبط است و نوعي از نگاه گفتماني تاريخي بر آن حاكم مي ب

متن دوم الزاما نمي تواند قرائت هاي گوناگوني را مورد تحمل قرار دهد؟ و آيا اين قرائت ها بر 

حقانيت و قدسيت متن اول مستقيم مي افزايند يا آن را كاهش مي دهند و شايد آن را به يك متن 

، مي توانند پرسش هاي زميني و عرفي تبديل نمايند؟ اين پرسش ها نيز عالوه بر پرسش هاي قبلي

  اساسي در اين حوزه از مطالعات تلقي شوند.

بكارگيري روش هاي كيفي به ويژه تحليل محتواي كيفي و نيز تحليل گفتمان از منظر ديگري 

نيز مي تواند چالش برانگيز باشد. آيا اين شيوه از تحليل مي تواند كاشف از معناي جزئي يا معناي 

د؟ به عبارت ديگر آيا تحليل محتواي كيفي و تحليل گفتمان، عليرغم كلي در حادثه تاريخي باش

داشتن تفاوت در شيوه و نحوه انجام، مي توانند از ويژگي تعميم برخوردار باشند. و فراتر از آن آيا 

نتايج حاصله از اين دو روش، به چه مقدار كاشف از معناي همراه با حادثه يا زائيده شده از حادثه يا 

سسته از آن و متولد شده توسط پژوهشگر باشد؟ اين پرسشها، زماني جدي تر مي شوند كه معناي گ

بدانيم برداشت هاي متكثر و متنوع در تحليل هاي كيفي نه تنها يك نقص نيست، بلكه بر غناي 

  پژوهشي مي افزايد. اگر چنين باشد، بنابراين چگونه مي توان به اعتبار و روائي نتايج اعتماد كرد؟ 

ساله اعتبار سنجي در تحليل هاي كيفي گر چه يك مساله چالشي است اما هيچگاه در اين م

گونه تحليل ها رها نشده است. اعتبار سنجي در اين روشها، بيش از آنكه به اصل روش بر مي گردد، 

با عقالنيت، فراگيري، قدرت استنباط و برداشت و باالخره به ترتيب و توالي مراحل اجرا بستگي 

رد. چنانچه پژوهشگر در هر مرحله نتواند، جايگاه تحليل را تعيين و تبيين كند و رابطه آن را با قبل دا

و بعد مشخص سازد، دچار مشكل اساسي مي شود. اين موضوع در تحليل هاي كمي، بيش از آنكه به 

بارت ديگر، پژوهشگر بر مي گردد، به فرمولها و قوانين كمي حاكم بر پژوهش وابسته مي باشد. به ع

تعيين مراحل تحليل بيش از آنكه به پژوهشگر بستگي داشته باشد، به جريان حاكم بر روند تحليل كه 

  ريشه در فرمول و قوانين و آمار و به طور كلي عدد دارد، مرتبط مي باشد.
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تحليل تاريخي گر چه مراحل و شيوه هاي خاص خود را تا كنون داشته است، اما بيش از آنكه 

د كيفي، به معناي بكارگيري روشهاي كيفي مورد استفاده در علوم اجتماعي، براي آن مستولي رويكر

باشد، رويكرد كمي، به شيوه توصيفي بر آن غلبه داشته است. اين رويكرد كمي و توصيفي، گر چه 

متن را جان مايه معنا مي داند و در چارچوب متن محصور مي گردد، اما خود از ديدگاهي ديگر، 

شي از فرايند روشهاي كيفي به حساب مي آيد. به عبارت ديگر، روشهاي كيفي هيچگاه كامال از بخ

روشهاي كمي تحليل جدا نبوده اند، بلكه روشهاي كمي هميشه مورد توجه روشهاي كيفي نيز بوده 

اند. آنچه كه در اين زمينه محل تامل است، درجه و نسبت حضور ديدگاه كمي در تحليل هاي كيفي 

ست. عدد، وصف و كميت هميشه تبيين كننده حدود متن و مشخصات آن مي باشند، كه تعيين اين ا

حد و مرز و مشخصه ها هميشه مورد نياز تحليل هاي كيفي نيز بوده است. اصوال تحليل هاي كيفي، 

خارج از فضاي متن عمل نكرده و منفك از حوزه توصيفي و كمي متن نبوده اند. آنچه آنها را از 

وش ها و تحليل هاي كمي متمايز مي كند، عدم محصور بودن در چارچوب هاي عدد، وصف و ر

  كميت و باالخره متن و چارچوب هاي توصيفي متن است. 

با چنين ديدگاهي مي توان گفت كه تحليل محتواي كمي نيز مي تواند در حوزه تاريخ يك 

تفكيك حادثه تاريخي به شمار آيد.  حركت تكميلي در جهت وصف، تحديد، تعريف، تمييز، تبيين و

تحليل محتواي كمي، گر چه در تالش است كه برجسته سازي هاي معنايي را در گزينش كلمات و 

مفاهيم جستجو كند، اما فراتر از آن به دنبال اين است كه نسبت اين برجسته سازي مفهومي را در 

و نمايان سازد. اين حركت، خود يك  مقايسه با كلمات و مفاهيم بكار گرفته شده در متن را كشف

  تالش جدي در بكارگيري روش هاي جديد پژوهش در علوم اجتماعي، براي تحليل تاريخ است. 

كتابي كه در اينجا تقديم شده است، با رويكرد تحليل محتوا در تالش بوده است كه يكي از 

ميان حضرت علي (عليه السالم)  مكاتبات مبادله شده«مهمترين متون تاريخ را مورد تحليل قرار دهد 

  ». و معاويه در جنگ صفين

پيكار صفين با معاويه و پيروان وي كه در كالم حضرت اميرالمومنين(عليه السالم) از آنان به 

تعبير شده، از جمله مهمترين حوادثي است كه در دوران حكومت كوتاه اميرالمومنين(عليه  "قاسطين"
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باشد كه بزرگترين حادثه دوران حكومت حضرت(عليه السالم) ميالسالم) روي داده و در حقيقت 

پيامدها و آثار تأثيرگذاري در تاريخ اسالم داشته است. مطالعه و تحليل اين مكاتبات مي تواند بسياري 

  از مضامين مبادله شده را كشف و بازنمايي كند. 

راتر از روشهاي بكار گرفته مطالعه نامه هاي مبادله شده نيازمند شيوه اي از تحليل بود كه ف

شده در تحليل هاي كالسيك تاريخي است. با چنين رويكردي است كه تالش گرديد از روش تحليل 

  محتواي كيفي تا آنجايي كه امكان پذير باشد، استفاده شود.

تحقيق ارائه شده، محصول پايان نامه اي است كه نگارنده ي آن تالش زايد الوصفي انجام داد 

هاي جديد تحليل هاي مرتبط با حوزه علوم اجتماعي را بياموزد و آن را در متون تاريخي كه شيوه 

از اين ديدگاه كه  ديني بكار گيرد. كاري است كه از دو منظر مي تواند بديع و قابل توجه باشد. اول: 

ديني تا كنون معمول نبوده است كه روش هاي پژوهش در علوم اجتماعي مورد استفاده محققان علوم 

و الهيات قرار گيرند، گر چه اين وضعيت در حال تغيير مي باشد. دوم، از اين ديدگاه كه تالش شده 

است، روش تحليل محتوا، براي اولين بار، طبق بررسي هاي انجام گرفته، در مورد يكي از مهمترين 

، اخالقي و ديني حوزه هاي تاريخ اسالم كه متون آنها، بازگو كننده ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي

است، بكار گرفته شود. اين حركت، در حد خود، يك اقدام علمي است، حتي اگر نتوانسته باشد، 

  روش مزبور را به طور كامل به اجرا در آورد.

آقاي محمد جاني پور، يك دانشجوي ساعي و يك پژوهشگر پر تالشي است كه عالوه بر 

حليل محتوا، سعي نمود كه در پژوهش انجام گرفته، تقبل زحمات زياد در يادگيري و آموزش روش ت

 1389اصول آن را بخوبي رعايت نمايد. محصول كار، پايان نامه اي گرديد كه در هفته پژوهش سال 

باالترين امتياز پژوهشي از طرف دانشكده الهيات، معارف اسالمي و ارشاد را كسب نمود. اين حركت، 

نجام شده در اين حوزه قلمداد گردد، كه بهر حال شايد چنين نيز بيش از آنكه به معناي بهترين كار ا

به حساب آيد، اما مهمتر از آن به خاطر اين است كه نوعي از آغازگري بكارگيري روشهاي كيفي در 

تحليل متون تاريخي ديني بوده است. اين حركت، يك حركت شايسته تقديري بود كه مورد توجه 
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پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع) جناب آقاي دكتر اصغر افتخاري نيز  دانشكده مزبور و معاون محترم

  قرار گرفت.

براي من نيز بسي افتخار است كه در مدت آموزش محقق جوان اين كتاب، راهنمايي پايان نامه 

و عمال هدايت وي براي يادگيري بهينه اين روش كه مي تواند به عنوان يكي از شيوه هاي مفيد در 

خي و ديني قلمداد شود، را عهده دار بودم. بايد اذعان كنم كه تالش اين دانشجوي مطالعات تاري

فرهيخته، بابي را در اين زمينه گشوده است كه مي تواند در آينده سرمشقي براي تحقيقات بعدي 

باشد. همه اين موارد، مديون پيشنهاد ارزشمند دانشمند برجسته و دوست گرامي جناب آقاي دكتر 

چي است كه دانشجو را براي چنين اقدامي هدايت كرده و اينجانب را براي به ثمر رساندن احمد پاكت

  آن مورد عنايت قرار داده است. 

در پايان بايد مجددا تاكيد نمود كه آنچه كه در اين تحقيق انجام گرفته است، هنوز آغاز راهي 

ني تبديل شود. اين نياز، يك نياز است كه مي رود تا به يك پارادايم غالب در مطالعات تاريخي و دي

علمي است كه مطالعه متن بدون در نظر گرفتن زمينه و فرامتن را يك حركت عالمانه ندانسته و 

  رويكرد ميان رشته اي را، در شرايط كنوني، بهترين و معتبرين روش مطالعات و تحقيقات مي داند.

د اساسي در كشور تبديل شده تحول اساسي در علوم اجتماعي، كه هم اكنون به يك رويكر

است، نه تنها نيازمند بازنگري در علوم موجود اجتماعي و نظريه پردازي هاي جديد بر مبناي الگوي 

ايراني دارد، بلكه فراتر از آن نيازمند، تجديد نظر در شيوه فهم رابطه انسان با خدا، انسان با  -اسالمي

شكل كالن آن نيازمند تبيين جهان بيني الهي به گونه اي انسان و انسان با طبيعت دارد. اين مساله در 

است كه زمينه ساز تبين و تفسير حركت هاي انساني و زميني باشد. اين حركت تفسيري، مقدمه اي 

براي بازنگري جدي در حوزه علوم اجتماعي خواهد بود. حوزه اي كه جهان بيني الهي، عليرغم 

  فول واقع شده است.  اساسي بودن آن، در مطالعات مربوطه مغ

جهان بيني الهي در فهم رويكردها، هنجارها و رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان كه هم اكنون 

در عنوان كلي مطالعات علوم اجتماعي مطرح مي گردد، نه تنها زمينه ساز تحول در اين حوزه از علوم 

ت موجود در اين حوزه عدم خواهد بود، بلكه اساس اين تحول را تشكيل خواهد داد. يكي از مشكال
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توجه جدي به بنيانهاي فلسفي و فكري است كه بر مبناي آنها ساختار اين علوم بنيان نهاده شده 

است. در اين راستا اولين سوال اين خواهد بود كه از كجا بايد آغاز كرد؟ آيا اين آغاز به معناي 

نه مي باشد و يا اينكه يك حركت تخريب همه بنيانهاي فلسفي، نظري و روشي موجود در اين زمي

تصحيحي و تعديلي بيش از مرحله تخريب و ساختارشكني الزم مي باشد؟ آيا با تخريب بنيانهاي 

پيشين مي توان ادبيات جهاني جديدي را ايجاد كرد كه براي انسانهاي ديگر نيز مورد فهم و پذيرش 

  باشند؟ 

تبيين و تفسير مكاتبات ميان حضرت علي يكي از داليل بهره گيري از روش تحليل محتوا در 

(ع) و معاويه در جنگ صفين، آزمودن راه بهره گيري از امكانات موجود به جاي تخريب همه آن راه 

ها بوده است. اين به معناي اين نيست كه اين روش مي تواند در همه موارد و در مورد همه متون 

متون را مي توان با روش هاي موجود تا آنجا يكسان عمل نمايد. بلكه هدف اين است كه برخي از 

  مورد تحليل قرار داد كه به يك نتيجه قابل قبول برسند. 

تعيين مراحل تعديل، تغيير و تخريب نظري و روشي در علوم اجتماعي براي دست يابي به 

شد. ايراني، در حد خود نيازمند يك پژوهش گسترده و عميق مي با –علوم اجتماعي بومي يا اسالمي 

اولين سوال كليدي در اين زمينه اين است كه آيا تا كنون تالش جدي در مورد كشف نقاط قوت و 

نقاط ضعف روشهاي موجود در حوزه هاي ديني، اجتماعي و فرهنگي انجام گرفته است؟ طراحي هر 

اما بهيچ  نظام فكري و فلسفي جديد الزاما نيازمند فهم و تبيين تجربه هاي انديشمندانه ديگران نيست،

وجه نمي توان اين تجربه ها را ناديده گرفت. فهم و تحليل آن تجربه ها كه تجربه انساني در سطح 

كالن و در طول تاريخ به حساب مي آيد، نه تنها در طراحي هاي جديد ضروري است، بلكه بدون 

  آن، نمي توان به يك تجربه كامل دست يافت. 

مورد تحليل مكاتبات مزبور صورت گرفت، يك تجربه بنابراين كاري كه در اين زمينه در 

جديد با استفاده از تجربه هاي موجود است. آنچه كه از انجام اين تجربه به دست آمد، اگر چه شايد 

كامل نباشد، اما از درجه روائي و  اعتبار باالئي برخوردار است. به عبارت ديگر، آنچه كه به دست 
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تضاد نيست، بلكه در فهم متن ديني نيز مي تواند به عنوان گامي مفيد  آمد نه تنها با رويكرد ديني در

  قلمداد شود. 

اميدواريم كه در اين زمينه كارهاي جديدي صورت گيرد و نسبت پذيرش و عدم پذيرش 

بكارگيري روشهاي موجود در علوم اجتماعي كنوني براي فهم حوزه هاي مختلف مربوط به متن 

خي كه از قدسيت كمتري نسبت به متون مستقيم ديني برخوردار هستند، ديني، به ويژه متون تاري

  سنجيده شود.

  حسن بشيردكتر 

  عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع)
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  مقدمه دوم

 (عليه السالم)آنچه تاكنون در حوزه مطالعات تاريخ اسالم و حوادث دوران حكومت اميرالمومنين
ث بوده كه موجب شده بسياري از جوانب فرهنگي و اجتماعي مطرح شده، بيشتر، تبيين تاريخي حواد

رسد آنچه آن وقايع مغفول مانده و تنها به گزارشي شرح حالي از روند وقايع اكتفا شود. به نظر مي
ها و مباني نظري آن گشاي فهم بسياري از وقايع آن دوران باشد، تبيين ديدگاهتواند راهامروزه مي

از خالل كالم و گفتار ايشان است چرا كه زبان آدمي، معرّف شخصيت اوست  (عليه السالم)حضرت علي
و به واسطه فهم گفتمان هر شخص و چينش منطقي كلمات او در كنار همديگر و تحليل محتواي 

هاي آن فرد دست يافت و همچنين با نگاهي كلي به توان به دركي جامع از ديدگاهآنهاست كه مي
قيمانده از كلمات ايشان و تحليل محتواي آنها، امكان بازسازي يك سامانه منطق حاكم بر مجموعه با

  به وجود مي آيد. (عليه السالم)كامل و تصويرپردازي واقعه از نگاه آن حضرت
 "قاسطين"از آنان تعبير به  (عليه السالم)پيكار صفين با معاويه كه در كالم حضرت اميرالمومنين

روي داده و  (عليه السالم)ست كه در دوران حكومت كوتاه اميرالمومنينشده، از جمله مهمترين حوادثي ا
باشد كه پيامدها و آثار تأثيرگذاري مي (عليه السالم)در حقيقت بزرگترين حادثه دوران حكومت حضرت

به دنبال اين هستيم كه با بررسي مضامين نامه هاي مبادله  كتابدر تاريخ اسالم داشته است. در اين 
و معاويه در جريان واقعه صفين، به روش تحليل محتواي كيفي به  (عليه السالم)حضرت عليشده بين 

در رابطه با آن موضوع دست پيدا كرده و  (عليه السالم)هاي حضرتنگاهي جامع در مورد مباني و ديدگاه
ها و پيامدهاي آن براي حاكمان و گيري اين جريان تاريخي و همچنين عبرتعلل وقوع و شكل

تبيين  (عليه السالم)هاي تحليلي از كلمات حضرتردمان جامعه اسالمي را به واسطه ارائه مدلم
  نماييم.

هاي سياسي، مباني فكري را بايست، تالشي براي به دست آوردن ديدگاه كتابدر حقيقت اين 
ست در رابطه با شخصيت معاويه و واقعه صفين دان (عليه السالم)و عقيدتي و اخالقي حضرت علي

هاي افراد و تحليل محتواي چرا كه با تأملي دقيق و چينش منطقي كلمات و جمالت، سخنان يا نوشته
  هاي آنان آگاهي يافت.توان به اعماق انديشهكيفي آنها مي

  محمد جاني پور
  1389زمستان 


