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ABSTRACT 
The investigation of the role which Islamic teachings can play 

in offering concepts, propositions and theoretical models in the 

realm of social sciences, as well as valid methods for achieving 

these elements are considered as two striking points, however, 

neglected in the extensive controversies concerning the status 

of Islamic doctrine in social sciences. The present paper, 

seeking to recognize the capacity (the combined strategy of) 

qualitative content analysis has brought for extracting social 

analyses of Quran and providing interdisciplinary validity of 

these analyses has tried to outline and present the components, 

processes and conditions for the implementation of the pre-

mentioned method (and strategy) and the criteria for its 

validity, authenticity and reliability along with the measures 

and proceedings which have been adopted in the path to 

utilizing it in the studying and analysis of Quran's social 

approaches and making sense and validation of this type of 

analysis in Islamic sciences. Thus, this research paper besides 

proposing this method (and strategy) in a practical form, as an 

interdisciplinary and text-based research in Islamic and social 

sciences, brings forward a type of executive instruction for the 

researches which are designed, generated and manipulated in 

this field, specifically for the inferences of social perspectives 

of sacred texts of Islam 
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 کریم:های اجتماعیِ قرآن استخراج تحلیل در فییک محتوای تحلیل کاربرد

 گزارشی تحلیلی از روش یک تحقیق

 
 (       ali_salimi@rihu.ac.ir ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) علی سلیمی

 

 چکیده

 ها و الگوهای نظریتوانند در ارائة مفاهیم و گزارههای اسالمی میبررسی نقشی که آموزه

 های معتبر دستیابی به این عناصر،روشبه قلمرو علوم اجتماعی داشته باشند و همچنین 

های های پردامنة ناظر به جایگاه آموزهدو محور شایان توجه، اما مورد غفلت، در بحث

اسالمی در علوم اجتماعی هستند. این مقاله، در پی شناخت ظرفیتی که )راهبرد ترکیبی( 

ای رشتهینب ییرواو تأمین  قرآن یاجتماع یهالیتحل استخراجتحلیل محتوای کیفی برای 

و ضوابط اجرای روش )و راهبرد( یاد شده و  مراحل ،اجزاها دارد، کوشیده است تحلیل

ها و تدبیرهایی ترسیم و معرفی کند که در معیارهای روایی و پایایی آن را، در کنار اقدام

ن این تهای اجتماعیِ قرآن و اعتبار یافکارگیری آن در استخراج دیدگاهها و تحلیلمسیر به

اند. بدین شکل، این مقاله، دیدگاهها و تحلیلها در علوم اسالمی و اجتماعی، اتخاذ شده

ر در محوای متنرشتهروش )و راهبرد( یاد شده را، به شکلی کاربردی، به تحقیقات بین

کند. و نوعی دستورالعمل اجرایی را برای پژوهشهایی علوم اسالمی و اجتماعی، معرفی می

ویژه، در راستای استخراج دیدگاههای اجتماعی متون دهد که در این عرصه و، بهارائه می

 شوند.مقدس اسالمی، طراحی و اجرا می
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 مسأله، هدف و پرسش. 1

های های اسالمی در علوم اجتماعی، بحثجایگاه آموزه
ماندگاری را در جامعة علمی کشور شکل داده است. این 

ی نظیر: رابطة علم و دین، ها عمدتاً پیرامون محورهایبحث
بی تجرامکان، معنا و ابعاد علم اجتماعی اسالمی، مبانی فرا

شناسی این علم و و عناصر پارادایمی و، سرانجام، روش
اند. در این بین، گرفتهالگوی قابل ارائه در ازای آن شکل

های اسالمی اندکی نیز به ابعاد حضور گزاره یهاپژوهش
ها و الگوهای قابل ارائه در این ظریهها، ندر عرصة مفهوم

علوم ـ که محور شایان توجه دیگری در این عرصه است 
هایی و به اقتضای موضوع، در پی یافتن دیدگاه ـ پرداخته

ها، بر اساس مبانی خود، دربارة اند که این آموزهبرآمده
 دهند.ها و مسائل آن علوم ارائه میپرسش

و  اسالمیة علوم ها که در دو حوزاین پژوهش
شوند، هم بسیار اندکند و هم با وجود اجتماعی انجام می

هایی را در هر های مشابه، چالشها و شیوهها، هدفدغدغه
ها دو حوزه دربارة دستیابی به مقصود یا روایی یافته

ای رشتهها، عمدتاً ناشی از میاناند. این چالشبرانگیخته
قیقی های تحدر برابر یافتهبودن تحقیق و مقاومت هر حوزه 

حوزة دیگر در اثر ناآشنایی با مبانی، قواعد، رویکردها و 
: 1391معیارهای روشی آن است )ر.ک. محسنی و سلیمی، 

(. این دو نکته، از مغفول ماندن عنصر دیگری 137ـ136
مینة که زاست روش تحقیق معتبری و آن، دارند؛ پرده برمی

اسالمی را فراهم آورد و به  هایهای آموزهتحصیل دیدگاه
پژوهش، روایی و نوع ای بودن این رشتهاقتضای میان

پایایی آن را از نگاه علوم مرتبط، تأمین کند. عنصری که 
های اسالمی در علوم های آموزهزمینة ورود مؤثر دیدگاه

ک یو فقدانش،  اسالمیاجتماعی و گفتگوی آنها با علوم 
 ی این عرصه است.هاشماری پژوهشعلّت مهم کم

ه که ب ،در این راستا، در طول بیش از یک دهه تحقیق
ها و مسائل علوم های قرآن به پرسشمنظور یافتن پاسخ

هایی دربارة نکات زیرْ صورت اجتماعی انجام شده، بررسی
 گرفته است:

ها و فنونی که در علوم اسالمی و اجتماعی روش ـ
 روند.برای تفسیر متن به کار می

ها، ضوابط و ها، مزایا، کاستیها، تفاوتشباهت ـ
 های روایی و پایایی آنها.ها، مالکبایسته

ا، هظرفیتی که هر یک از آنها برای پرهیز از کاستی ـ
گیری از مزایای ها و بهرهرعایت ضوابط و بایسته

ها و فنون حوزة دیگر ـ و به طور خالصه، روش
 احراز اعتبار مورد نظر در آن ـ دارند.

ل محتوای تحلیو  تفسیر موضوعیصل بررسی، شناسایی حا
که  ه استو اجتماعی و این نکته بود اسالمیدر علوم  کیفی

های نزدیک در مبانی، این دو روش، به سبب شباهت
ها و ظرفیتی که در ها، فرایندها، دغدغهاهداف، تعریف

رعایت ضوابط و استفاده از مزایای یکدیگر دارند، در 
 ییرواآیند و می در علوم اجتماعی به کار میمطالعات اسال

کنند )ر.ک. همان؛ سلیمی، مورد نظر را تأمین می ایرشتهبین
 (.112ـ103(: 2)1393

 اتیعمل مراحل و اجزااین بررسی، شناسایی ادامة در 
 که هر یکیافت اهمیت مین ضوابط و معیارهایی همچنیو 

به تحقیق برای اجرا و اعتبار بخشیدن  این دو روشاز 
این عناصر در توضیح تحلیل محتوای  .کردندپیشنهاد می

، این نکته . واندکیفی با تفصیل و دقت بیشتری بیان شده
لیل تح راهبرد ترکیبی ، به مطالعةاوّلسبب شد که در گام 

 مراحل و ااجز که بپردازیمی محتوای کیفی و بررسی ظرفیت
آن برای  و نیز ضوابط و معیارهای پیشنهادی اتیعمل

 ست. این بررسی، طی بیدارند دستیابی به فهم معتبر قرآن
پژوهشی، رسالة دکتری،  طرحهای در قالب ،تیفعال

 یعلم مقالة و کتاب نیدوکارشناسی ارشد و ت ةنامانیپا
 محققان در خالل آن، از آرای وی انجام گرفت پژوهش
و  هاو مؤلفان رساله داور ،مشاور راهنما، استادان همکار،
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 ها استفاده شد.مقاله و ها کتاب داوران نیز و نامهانیپا
بدین شکل، مسألة این مقاله، شناسایی و معرفی 

ی است که مجال استخراج «روش تحقیق»های عملی گام
آورد. یک تحلیل اجتماعی معتبر را از قرآن فراهم می

راهبرد ترکیبی در  اتیعمل مراحل و اجزاهدف، شناسایی 
ای کیفی قرآن و ضوابط و معیارهایی است که تحلیل محتو

روایی این تحلیل را از نگاه علوم اسالمی و اجتماعی تأمین 
 کنند. پرسش تحقیق نیز به شرح زیر است:می

و ضوابط و معیارهایی که  اتیعمل مراحل و اجزا

راهبرد ترکیبی تحلیل محتوای کیفی را به فهم و تحلیل 

 رسانند، کدامند؟ریم میای معتبری از قرآن کرشتهبین

 
 چارچوب مفهومی. 2

این بخش به توضیح اجزا و مراحل عملیات تحقیق در 
یی هاوممفهی و بیان فیک یمحتوا لیتحلراهبرد ترکیبی 

، ابعاد و چگونگی کاررفت این هاویژگیاختصاص دارد که 
 راهبرد را در تحقیق مورد نظر، 

 .دهندتوضیح می
 محتواهای تحلیل مؤلفه. 1 – 2

ذکر شده در جدول زیر  ةمؤلف شش دارای را محتوا لیتحل
 :دندانیم

(40ـ29: 2004 ،پندورفیکرهای تحلیل محتوا ). مؤلفه1جدول شمارة   
 

 body) یمتن مجموعة 2

of text) 
 .ندسته دسترس درمحتوا  لیتحل آغاز یبرا که ییهاداده

 شودیم فهمآن  اساس بر یمتن مجموعة که اییمفهوم طیمح (context) بافت 3
 .دهدیم جهت را لیتحل و

را  اجاستنت ی واتیعملرا  بافتهای دانسته که یامقوله/هیفرض (construct) هساز 4
 .دهدیم شکل و دنکیمممکن 

 با هدفها برگرفته از داده ی( معناهاreconstruction) ختازساب استنتاج 5
 .یقتحق یهاپرسش به پاسخ

 بخشییروا شواهد 6
(validating evidence) 

 محتوا لیتحلها و استنتاج یینها یگرهاهیتوج

 
 

 

 یفیک یمحتوا لیتحل. 2 – 2
 اما ـ کمتر شناخته شدهمحتوای کیفی، شکلی  لیتحل

و ی است )دریسکاز تحقیق اجتماعـ دارای کاربرد گسترده 
؛ الو و کینگاس، 1: 2014 ،یل و چو؛ 87: 2015و ماشی، 

 :دداررا های زیر ویژگی و( 107: 2008
 ایاییپمند و دارای . به اندازه تحلیل محتوای کمّی، نظام1

 (.10: 2004است )کریپندورف،  رواییو 
. مطالعة دقیق مقادیر نسبتاً کمی از مواد متنی را کافی 2

 .(17ان: داند )هممی

( است )میچل، latent) نهانپ یاحتوم کشف شهدف. 3
؛ الو و کینگاس، 1283: 2005؛ سیه و شانون، 233: 1967
2008 :109). 

ها های دادهمندیصیف الگوها یا قاعدهتوش، دادبرون. 4
مند معنای ( و شرح نظام86، 83: 2015)دریسکو و ماشی، 

های ویژگی ست کهیی اهامضمون و هامقولهآنها در قالب 
 به پاسخبرای  ؛دهندرا پوشش می هاداده زیر را دارند:

؛ 12، 5: 2014 ،یل و چو)اند بندی شدهصورت هاپرسش
 آنهاغرض از و  ؛(911ـ910: 2003ساندِلوسکی و باروسو، 

 موضوع دربارة مفهومی نقشة یا سامانه یک معموالً ایجاد
 .(108: 2008 کینگاس، و الو)است 

 راهبردهای تحلیل. 3 – 2

 ستقراییاتحلیل محتوای کیفی، بسته به عناصر زیر، با دو راهبرد 
(inductive یا )قیاسی (deductiveانجام می ) سیه و شانون، شود(

: 2000 نگ،یریم؛ 109: 2008؛ الو و کینگاس، 1281ـ1277: 2005
: 2009 ،لدِماثیو و ژانگ؛ 38ـ36: 2004 پندورف،یکر؛ 4ـ2

 این عناصر عبارتند از: .(311ـ310
 ها،رسشپ خاستگاه، قیتحق شروع نقطة و هدف، موضوع یستیچ

 ،یکدگذار طرح و آنها یاتیعمل و یمفهوم فیتعر ها،مقوله ،کدها
 ،موضوع رامونیپ یتجرب ای ینظر دانش کمبود ای یفراوان
و  هیرضف آزمون ای اکتشاف یمبنا، قیتحق یریاعتمادپذ یدهایتهد

 .استنتاج ای ریتفس منطق
، آگاهانه یا ناخودآگاه و از جمله غالباًراهبرد، همچنین  دواین  
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؛ 311: 2009 لدِماث،یو و ژانگ) دشونیم ترکیببه شکل زیر 
 : (50: 2006؛ وایت و مارش، 48: 2008 دمسکرودر، و فورمن

 لودةشا عنوان به هینظر ای الگو با یاری یک هاداده به قیاسی دوور
 ستقراییابر اساس آن و سپس، کار  هامقولهپیشینی  و تدوین قیتحق
 و دیجد یهامقولهیا ایجاد  ییشناساتواند با که می لیتحلمیانة  در
 لگوااولیه، به اصالح، تکمیل یا ردّ آن  یهامقوله حذف یا شیپاال

 بینجامد. هینظر ای
 هاینیز واکنشی به کاستی (abduction) ربایشراهبرد 

: 2004در پژوهش کیفی است. کریپندورف )استقرا و قیاس 
های یک نوع حرکت از خاص»( آن را 171، 85، 38ـ36

و تنها راهبرد قابل اتکای استنتاج « های نوع دیگربه خاص
به نظر او، این ویژگی، ربایش را  1.دانددر تحلیل محتوا می

های سازد که باید با تضمینبا سطحی از احتمال همراه می
ها د یا توجیه شود. و این تضمین با پایایی سازهمناسبی تأیی

 شود.از آنها فراهم می بافتیا پشتیبانی دانش 
  قیتحق یطراح. 4 – 2

 یرگیجهت و راهبردها ها،یژگیو ابعاد، انیب، قیتحق طرح
را ا محتو لیتحل کهاست  یاتیعمل مراحل و اجزا و قیتحق

رایند با این ف(. 83: همان) دانرسمی جهینت به متن از
عبارت است از  . وشودها و بر اساس آنها آغاز میپرسش

ها، راهبرد ها با منابع دادهمطابقت دادن متأمالنة پرسش
های گردآوری و همچنین فنون تحلیل گیری، روشنمونه

آنها که نقشی اساسی در کیفیت و توفیق هر تحقیق دارند 
سه نکتة  (. در این زمینه،42: 2008)فورمن و دمسکرودر، 

 زیر، شایان توجه هستند:
( recursive) یبازگشت اصوالً یعتیطب، محتوا لیتحل. 1

ه ب لیتحل .دهدیم جهت را متن لیتحل ،بافتدارد. مثالً، 
 پندورف،یکر)انجامد. و ... می بافت ی دوبارةسازمفهوم
2004 :86 ،88). 

                                                           
 هم اب دو نیا گویدمی آورده مثال را سن و یزبان تیقابل ،ربایش حیتوض در. او 1

 واندتیم دارد، تجربه نوزادانْ در زبان یریفراگ دربارة آنکه اما. ندارند یمنطق مالزمة

 .ندک استنتاج برند،یم کار به که یواژگان از ای آورندیم در که ییصداها از را شانسنّ

اش را ( وی ربایش را خاص علوم اجتماعی و شالوده158ـ156، 152: 1384بلیکی )

 اجرا یخط شکل به. اجزا و مراحل عملیات، 2
به  دیآ حاصل یخاص تیفیک که زمانی تا برخی. شوندنمی

برخی، حذف شده  یا. گردندتکرار می مختلف یهاشکل
ها لذا، این طرح .شود و ... و از اجزای دیگری استفاده می

 .(85یکسانی ندارند )همان:  نمایش نموداری
ی پذیر است. راه سرراست. تحلیل محتوا بسیار انعطاف3

مند و مشخصی برای تحلیل برای انجام آن و قواعد نظام
ها وجود ندارد. لذا، هر تحقیق به شکل متمایزی انجام داده
شود و نتایج، به مهارت، بینش، توان و شیوة تحلیل می

 (.113، 109: 2008محقق بستگی دارد )اِلو و کینگاس، 
 محتوای آشکار و پنهان. 5 – 2

از عناصر قابل شمارش و است عبارت  ،آشکار محتوای
معنای ساختاری ، پنهان و محتوای .موجودیت مادی دارای
: 2001ام، حامل آن است )بِرگ، است که یک پی عمیقی
242.) 

 ها، شرایط(های تحلیل )ویژگیسازه. 6 – 2
ها یا ها(، مضمونها و فرضیهها )یا مقولهسازه

های متن ایده بافتی( هستند که معنای patternsهایی)انگاره
؛ سیه و 123: 1390)اشتراوس و کوربین، کنند را بیان می

ها از ، سازههاداده به قیاسی دوور(. در 1285: 2005شانون، 
، بافتها و ادبیات ها، پژوهشها، تجربهها، رویّهنظریه

-یزرسان شوند. سپس، بهاستخراج و به تحلیل وارد می

 بافتپذیر، دانش هایی آزمون( و الگوmini-theories) هانظریه
ا، گر را به متنْ منتقل و در آنْ الگوسازی نموده، تحلیلر

ها، هدایت گام به گام، از متن به سوی پاسخ پرسش
ها تضمینی هستند بر اینکه تحلیل محتوا کنند. این سازهمی

یر ، پیش نروند. نکات زبافتو استنتاج در مسیر مخالف با 
 ها شایان توجهند:سازه دربارة

ن را ربایش شمرد و یک سطح آهای محقق و موضوع تحقیق میتفاوت برساخته

ها دهی و یکپارچه کردن فرضیهها و دانش محقق در جهت سامانالگویی از داده

 داند. می
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 ها فراهمبندی را برای تحلیل دادهنوعی نظام دسته. 1
 کنند.می

در صورتی پذیرفته است که  بافتاستخراج آنها از . 2
ده و، پردازی ش، کامالً مورد تحقیقْ قرار گرفته، نظریهبافت

هایی باشد که تحلیل در جستجوی ویژه، شامل پرسشبه
 پاسخ آنهاست.

بندی کنند و جویی، دستهبا صرفه ،باید متن را. 3
 زمان، همة اطالعات متن را پوشش دهند.مه

باید دارای معنا و چیستی مستقل، همگنی درونی، . 4
ناهمگنی و تباین بیرونی )نسبت به دیگران( و تناظر یک 

 به یک با یک واحد کدگذاری باشند.

ها و قواعد روشنی باشند ها، نمونهباید دارای تعریف. 5
ای متنی و هکه با دقت و قطعیت تعیین کنند قطعه

رف، شوند )کریپندوتفسیرهاشان چگونه به آنها منسوب می
؛ ژانگ و 176، 173ـ172، 105، 100، 89، 36ـ35: 2004

؛ فورمن 108: 2008؛ الو و کینگاس، 311: 2009ویلدِماث، 
 (.5، 3: 2000؛ میرینگ، 53، 48: 2008و دمسکرودر، 

 ها، شرایط(ی )ویژگیمتنۀ مجموع. 7 – 2
ج تحلیل، نوعاً برای اهدافی مغایر با آن و بدون های آمامتن

(. 42: 2015اند )دریسکو و ماشی، ، تولید شدهبافتتوجه به 
ا هها با پرسشلذا دغدغة تحلیل محتوا، آن است که متن

های مساعد، مفید باشند. در مرتبط و برای یافتن پاسخ
ا داشته رهای زیر ها باید ویژگیمتن ،تحلیل محتوای کیفی

 ند:باش
( و حاوی مقادیر uneditedخام یا تنظیم نشده ). 1

بزرگ و پراکنده از اطالعات ناظر به موضوع باشند که در 
ل تبدی محتواتحلیل، ساماندهی شده و به مقوالت کمتر 

 شوند.می

ای باید حاوی اطالعاتی کافی و وافی باشند بگونه. 2
 که بتوان معناشان را تشخیص داد و فهمید.

متن، منحصر به فرد است و به برخوردی متناسب  هر. 3
، 87، 83، 29، 17: 2004)کریپندورف، با خود نیاز دارد 

؛ ؛ سیه و 55: 2008؛ فورمن و دمسکرودر، 318، 114ـ13
 (.36: 2006؛ وایت و مارش، 1285: 2005شانون، 

 هامدیریت داده. 8 – 2
، دسازیواحهایی چون ، با گامسازیدادهها یا مدیریت داده
ـ که در ذیل  فهم و پردازش دادهو  گیرینمونهو  گردآوری داده

های آمادة تحلیل یا کارآمد برای پاسخ به اند ـ دادهآمده
آورد )فورمن و های خام، فراهم میها را، از متنپرسش

 (:83، 41: 2004 پندورف،یکر؛ 48، 46: 2008دمسکرودر، 
 واحدسازی و واحدهای تحلیل. 9 – 2

قطعه کردن متن و قطعه»( فرایند unitizing) دسازیواح
 «های تحلیلها برحسب دغدغهمند قطعهمتمایز کردن نظام

 (whole) دارای تمامیتیمستقل، متمایز و ، قطعة واحدو 
در  شود.تر، تقسیم نمیهای کوچککه به بخشاست 

گر، هنگام خواندن متن توسط تحلیل تحلیل محتوا، واحدها
با  . وشوندیم مایزمترند. با تفاوت کارکرد، گیشکل می

 گر در دیدنو تجربه، توان و مهارت تحلیلاهداف تحقیق 
: 2004پیوند دارند )کریپندورف، معنادار در متن، های قطعه

(. سه واحد 29: 2006وایت و مارش،  ؛103 ،99 ،97، 87، 84
 اند:عمده و برخی کارکردهای آنها در جدول زیر آمده

در تحلیل محتوا و کاربردهای  لیتحل یواحدها. 2شمارة جدول 

 (103ـ98: 2004 پندورف،یکرآنها )
 واحد

 یریگنمونه
آن  گیری، تعیین مرزهای، ایجاد شالودة نمونهت نمونهیجمعکاربرد آن، تعیین 

ند در توانو شمول و طردِ مبتنی بر آن است. در تحلیل کیفی، این واحدها می
اند پوشی باشند و اغلب به حدی پیچیدهیا دارای هم عین استقالل، مرتبط

که تعریف پایایی ندارند. همچنین باید آنچنان تعریف شوند که یا حاوی همة 
گر ارتباطی اتحلیل را ضعیف نکنند. یا  هاشاناطالعات مرتبط باشند یا کاستی

 شان هست، موجب سوگیری نشود.بین
 واحد
 یکدگذار

مرتبط  و به مقولة آن را به شکلی متمایز، توصیفبا شمول یک قطعة متنی، 
محاط و با آن  گیرینمونهکند. این واحد، اغلب در واحد با خود، منسوب می

ن آن به توافق برسند، آ زمان است. در تحلیل محتوا، برای آنکه افراد دربارةهم
شمرند که حاوی همة اطالعات مورد نیاز تحلیل ترین واحدی میرا کوچک

ـ است.یا احتماالً کوچکـ   ترین واحد معنادار متن 
 واحد
 بافت

لحاظ شوند در  یگذارکد محدودة اطالعاتی را که باید در توصیف واحدهای
پوشی باشند یا در توانند دارای همکند. این واحدها میمتن مشخص می

توصیف چند واحد کدگذاری به کار روند و محدودیتی برای اندازه و حجم 
 دندارن

 ای جمله کلمه، یجا بهدر تحلیل محتوای کیفی، 
واحد به عنوان ( را theme) مضمونمعموالً  ،پاراگراف
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ای دهیا مضمون،. ندنگزییمبرگیری و کدگذاری نمونه
 حتی ای پاراگراف جمله، عبارت، کلمه، قالب دراست که 

 (.310: 2009)ژانگ و ویلدِماث،  شودمی ارائه ،متن کی

 یریگنمونهها و ها، نمونهآوری دادهگرد. 10 – 2
های زیر را دارد ها ویژگیفرایند گردآوری داده

؛ 43: 2008 دمسکرودر، و فورمن؛ 87: 2004 پندورف،یکر)
: 2015؛ دریسکو و ماشی، 112ـ111: 2008الو و کینگاس، 

39 ،101:) 
شود. چون رفت و زمان با آن آغاز می. تحلیل هم1

اسب های متنایند برای شناخت دادهبرگشت بین این دو فر
 با تحقیق و منابع حاوی آنها مفید است.

های مرتبط با ابعاد و پرسشهای تحقیق، . متنها و داده2
 شوند.گزینش می

ها، الگوها و دانش پیشینی، ها از نظریه. اقتباس مقوله3
دهد تنها ها را جهت داده و هم اجازه میهم گردآوری داده

 ها گزینش شوند.ها از بین دادهبا مقوله ابعاد متناسب

گیری، ها محدودند، نمونههمچنین، به علل زیر، نمونه
 رفیبگلولهیا  نظریهای است و به شکل هدفمندگزینشی و 

گیری بر به ترتیب، به نمونه ،شود که( انجام میانباشتی)یا 
حسب بیشینگی تناسب و فایده برای تحقیق یا از طریق 

 های قبل، اشاره دارند:سب شده از نمونهاطالعات ک
ها، حامل تفسیرهای متعددی هستند که از . متن1

آیند. این مطالعه، به خودی مطالعة دقیق آنها به دست می
 کند.خود، حجم نمونه را محدود می

ها و پاسخ دادن آنها . دغدغة تحلیل، مرتبط بودن متن2
گزیند که یهاست. از این رو، مواردی را برمبه پرسش

ند، بیشترین استفادة تحلیلی را هست سرشار از اطالعات
 آیند.های مساعد میدارند و به کار ارائة پاسخ

ها نوعاً، ارتباط یکسانی با پرسش ،. واحدهای متنی3
ها دربارة چگونگی و گیری، تابع دانستهندارند. لذا، نمونه

 بیشینگی توزیع اطالعات در متن است.

( transferability) پذیریانتقالپدیده و  . هدف، فهم4

 ظریاشباع ناست. لذا نیازمند همة اطالعات مرتبط و مفید یا 
جدیدی استخراج  یابد که نکتةاست و تا جایی ادامه می
؛ فورمن و 101ـ100، 98: 2015نشود )دریسکو و ماشی، 

؛ 36: 2006 مارش، و تیوا؛ 43: 2008دمسکرودر، 
 بلیکی، ؛119ـ117، 114، 112، 87: 2004 پندورف،یکر

 (.268ـ267: 1384
 فهم و پردازش داده. 11 – 2

ست ا کدگذاریو  تفسیر ،بندیمقولهاین گام شامل سه بخش 
 شوند.شرح داده می که، در ادامه،

 بندیمقوله. 12 – 2
ها، به منظور پردازش مقوله دهیبندی، فرایند سامانمقوله

درون آنها است. این امر بر  بندی اجزای خام متنو دسته
 آن عبارتند شود و فوایدانجام می یبندمقوله اساس طرح

 که ییهامیتصم دربارة کدگذاران ییراهنما و آموزش از:
، (1285: 2005 شانون، و هیهس) رندیبگ لیتحل طول در دیبا

سازی توافق بین آنها که باید بر اساس این طرح ، زمینه
ینی بها بدون پیشاین خطر که دادهحاصل شود، و پرهیز از 

راهی برای مدیریتشان، انباشته شوند )فورمن و دمسکرودر، 
2008 :54 ،46.) 

نکات روشنی دربارة  یحاو دیبانیز  یبندمقوله طرح
 آنها و نشیچ نحوةها، پیوندها و تمایزها و مقوله فیتعر
م اها باشد و برای انسجنسبت دادن آنها به مقوله قواعدنیز 

ی، نکات را در مفهوم نقشة کی به دادن شکلکدگذاری و 
بندی یا کدگذاری یا ی مقولهکتابچة راهنمایا  جدولقالب 

؛ 311: 2009 لدِماث،یو و ژانگارائه کند ) هادرختوارة مقوله
: 2008 دمسکرودر، و فورمن؛ 112: 2008 نگاس،یک و الو
 .(5: 2000 نگ،یریم؛ 32: 2006 مارش، و تیوا؛ 58، 53

ی بر بندمقولهطرح اولیّه  ،هاداده به قیاسی دووردر 
شود. و در همان حال که در تهیه می بافتاساس دانش 

 ، مجال انباشت ودگردیم شیپاال و یبازنگر ل،یتحل طول
 و الو)کند فراهم می های تحقیقی متعددی رامقایسة یافته

؛ 330، 105: 2004 پندورف،یکر؛ 111: 2008 نگاس،یک
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؛ هسیه و شانون، 311ـ310: 2009 لدِماث،یو و نگژا
2005 :1286.) 

 تفسیر . 13 – 2
 ، کانون و کارکرد اصلی تحلیل محتوای کیفی و بیانگرتفسیر

برگزیده  بافت( متن از منظر rearticulation) بیان دوباره
 محتوای پنهان(  یا فهم و تحلیل 87، 17: 2004)کریپندورف، 

ها و روابط میان آنها هفته در واژهاست که به کشف معانی ن
. 1284ـ1283: 2005و محتواها اشاره دارد )سیه و شانون، 

(. نکات زیر 242: 2001؛ برگ، 109: 2008الو و کینگاس، 
 در این مرحله، شایان توجه هستند:

ها، تحمل تفسیرهای متعددی را دارند . متن1
 .(87: 2004 پندورف،یکر)

یابد می هادام کننده، قانع یریستف به یابیدست تا کار. 2
 (.88: همان)

ها و با هم سازی داده. در طول تحلیل، در کنار مرتب3
 شود.انجام می

 و فورمن)های بسیاری برای انجام آن هست . راه4
 .(56: 2008 دمسکرودر،

 اِلو) ندارد وجودآن  یبرا یمشخص و مندنظام قواعد. 5
 (.109: 2008 نگاس،یک و

 دگذاریک. 14 – 2
ی ارزیابی کدگذارو  نهایی، نمونهیا  اولیهکدگذاری در سه شکل 

عبارت است از: پیوند دادن قطعات فراوان  . وشودانجام می
ها و فروکاهی، بازچینی و ساماندهی آنها در متن با مقوله

 نگاس،یک و الو؛ 1285: 2005 شانون، و هیسها )این جعبه
 لیتحل در. (49: 2008 دمسکرودر، و فورمن؛ 111: 2008
 های زیر را دارد:ی، کدگذاری، ابعاد و ویژگیفیک یمحتوا
 و تیوااست ) از جنس آنو  ختهیآم در لیتحل با. 1

 .(39 ،33: 2006 ،مارش
پذیرد. و اساس طرح کدگذاری صورت می بر. 2
خورند ی، کد میکدگذار دهای متن بر اساس قواعقطعه

 .(1285: 2005 نون،شا و هیس؛ 83: 2004 پندورف،یکر)

یا  جدولآن به کمک  انسجام و کدگذاران یهماهنگ. 3
ود شمی نیضمبندی یا کدگذاری، تی مقولهکتابچة راهنما

 (.311: 2009 لدِماث،یو و ژانگ)
ها، هبه داد قیاسیدر راهبرد ترکیبی، به سبب ورود . 4

د. شو، آغاز میینیشیپ یهاقولهم ساسار ب اولیه یکدگذار
ی را دیجد یهامقوله، لیتحلمیانة  در استقراییار سپس، ک
، و طرح یا حذف یا شیپاالاولیّه را  یهامقولهایجاد، 
: 2005 شانون، و هیس)کند اولیه را اصالح می یکدگذار

: 1392ی، ابوالمعال؛ 48: 2008 دمسکرودر، و فورمن؛ 1282
88.) 

اطمینان از اعمال پایا و  از پس، نهاییکدگذاری . 5
 و فورمن) شودان انجام میگذارکد توافق و کدهاجم منس

 .(311: 2009 لدِماث،یو و ژانگ؛ 54: 2008 دمسکرودر،

 از پسنیز و  نهایی و اولیّه کدگذاری در فاصلة یابیارز. 6
یر ز مشکالت و دهایترد حل و، با بررسی نهایی یکدگذار

شود و تا انسجام کافی و به شکلی تکرار شونده انجام می
 انسجامو  هامقوله یهافیتعریابد: گذاری ادامه میکد

ی )همان: کدگذار قواعد ی وکدگذاری، بندمقوله
 (.312ـ311

 استنتاج. 15 – 2
 پاسخ ریمس در هاداده از برگرفته یمعناها زیبازسا استنتاج،

 لدِماث،یو و ژانگ ؛27: 2006 مارش، و تیوا) هاپرسش به

 یاصل دستاورد و( 30: 2004 پندورف،یکر ؛312: 2009

: 2008) دمسکرودر و فورمن(. همانجا) محتواست لیتحل

 :نداداده شرحاینگونه  را آن ابعاد( 58 ،56

 یگذاربازهم و( synthesize) ختنیآم هم به ،ینیبازچ. 1

(re-assemble )یروابط کردن روشن با کدگذاشته یهاداده 

 یهافهومم و هامقولهبین : دارد وجود ریز عناصر نیب که

 و هامقولهبین  ؛هامقوله خودبین  ؛آنها دهندة لیتشک

 هامقوله و متنو بین  ؛هاداده خودبین  ؛کدگذاشته یهاداده

 به پاسخ در یمنسجم فهم که یشکل به هاداده و متن و
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 .دیآ حاصل هاپرسش

 نیا و هاداده یکدگذار یحامکه  یشواهد ارائة. 2

 .باشند یرگذابازهم و بیترک ،ینیبازچ

 و هاداده آن در موجود یهانظم ای الگوها استخراج. 3

 .آنها یگذاربازهم و بیترک ،ینیبازچ در

 اساس بر هاپرسش یهاپاسخ نیتدو. 4

 .هانظم و الگوها ها،یگذاربازهم

 کی در قبل یبندها یدستاوردها یجاساز. 5

 .یمفهوم سامانة ای یلیتحل چارچوب

 ا،ر استنتاج قیتوف زین( 312: 2009) لدِماثیو و ژانگ

 .دانندیم محقق استدالل توان به بسته کامل، طور به باًیتقر
 ارزیابی تحقیق. 16 – 2

 واییرو  پایاییمعیارهای ارزیابی تحقیق، عمدتاً در دو قالب 
 یروایو  پایاییهای اند. در ادامه، تعریف و سنجهبیان شده

ترسیم  ،آن تحلیل محتوای کیفی و مراحل مختلفدر 
 اند.شده

، کیفیتی در نتایج تحقیق است که آنها را به روایی
توصیف دقیق واقعه یا تبیین صحیح آن و چراییش بدل 

کند. سنجة کلّی روایی، باز بودن درِ تحقیق بر می
های دقیق و، در تحلیل محتوا، تاب آوردن موشکافی

استنتاج در آزمون شواهد مستقل، مشاهدات جدید و 
؛ 311: 2006ها یا تفسیرهای رقیب است )جاپ، هنظری

های روایی در (. برخی سنجه313، 18: 2004کریپندورف، 
اند؛ با این توضیح که تحلیل محتوا تنها جدول زیر آمده

 (318آنها را لحاظ کند )همان: تواند بخشی از می
 در تحلیل محتوای کیفی رواییهای . سنجه3جدول شمارة 

 وشنر فهم به که لیتحل جینتا و ندیفراو صادقانة  یکاف ،یلیتفص گزارش (trustworthiness) یریاعتمادپذ 1
 (.112: 2008 نگاس،یک و الو) نجامدیبآنها  ضعف و قوت نقاط و استخراج یچگونگ

 یعلم و یمنطق ند،منظام قواعد بر یکدگذار طرح یاتکا و تناسب  2
 یریپذقالنتا 3 .(1286ـ1285: 2005 شانون، و هیس)

(transferability) 
 از هاسازهو  هاافتهی یریکاربردپذ و( 52: 2014 ک،یفل) هابافت یسازهمیا  مشابهت زانیم
 (313: 2009 لدِماث،یو و ژانگ؛ 38: 2006 مارش، و تیوا) یگرید به یبافت کی

 یریپذکاربرد و شباهتاین  شدن روشن یبرا یغن یهافیتوص و هاداده مجموعة ارائة 4
..( . ،داده لیتحل و یگردآور) قیتحق یندهایفرا و بافت روشن شرح  5 (317 ،313: همان)
 یریباورپذ 6 (.112: 2008 نگاس،یک و الو ؛همانجا)

(credibility) 
 peer) انیهمتا با مذاکره ،(triangulation) یسازیبُعدسه رشته، درمحقق  دیمد یریدرگ

debriefing)، ها،مقولهو  هاواژهداده، تعریف روشن  یگردآورمناسب  دراهبرفی با یی کابازنما 
 ،لدِماثیو و ژانگ) کدگذاران تجربة و دانش ،جینتا استخراج و یکدگذار روشن یهاهیرو

2009 :313 ،315.) 
 یریپذقیتصد  7

(confirmability) 
 ریتفس و لیتحل و نشیگز یارهایمع و قواعد ها،روش روشن انیب 

 .(317: همان)ها یادداشتوجوها، تدبیرها و فرایند تولید نتایج در ها، پرستصمیم ،داده
 (.90ـ89: 2004 پندورف،یکر) بافت یهادانسته یغنا  هاسازه ییروا 8
 کی با یهماهنگ ای بافت با یساختار( correspondence) تناظر  9

 (.178: همان) ییروا یدارا ةینظر
: 2004کریپندورف، ؛36همان: ها )سوگیری پاسخمنع متن و از  هانمونهبازنمایی دقیق  یریگنمونهروایی  10

 اطالعات همة شامل و یلیتحل استفادة نیشتریب یحاو هانمونه  11 (.113، 319
 )همانجا(. نکنند فیضع را لیتحل ،هادر نمونه مفقود اطالعات 12 .(99: همان) باشند مرتبط

 ،ییحتوام لیتحلغیر بعامن/کدگذاران توافقپشتیبان ] مستقل فنونتأیید شواهد یا  پنهان یانمعروایی فهم  13
: 1969، هولستیمناسب([ ) یهاگزاره از یلیتفص زیدةگشاهد ) 3 الاقل با یمستندساز

 (.311: 2009کدگذاری نمونه )ژانگ و ویلدِماث،  روایی کدگذاری 14 (.243ـ242: 2001 برگ،، 598
 (310همان: )پردازی داده یهاهیرو بودن و شفاف یمندنظام ستنتاجا روایی 15
 یکاربردها و بافت در داریپا یمعناها از هامقوله قیدق ییبازنما  ساختاریروایی  16

 یدارا یهاهینظر و( ها)متن نیب داریپا و یقطع مناسبات ای است( ها)متن شدة شناخته
 (.319: همان) بافت درون در هامتن یمعناها با هاسازه مطابقت معنایی روایی 17 .(331ـ330 :2004 پندورف،یکر) آنها به ناظر ییروا
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ساز نیز، بیانگر ارائه نتایج منسجم و هم ییپایا
(consistent ،و در تحلیل 262: 2006( از تحقیق )جاپ )

محتوای کیفی، از جمله، عبارت است از توافق بر سر 
های خاص ا یا دادهخوانشها و تفسیرهای متنه

ی پایایی در هاسنجه(. برخی 211: 2004)کریپندورف، 
 اند:جدول زیر آمده

 

 در تحلیل محتوای کیفی پایاییهای . سنجه4جدول شمارة 
 یریپذیبازساز 1

(replicability) 
 (.3: 2005ذهنی فرایند تحلیل )اسپاناجل و دیگران، پذیری بینفهم

 جینتا هب واحد، یهاداده برتحقیق  فن کی اِعمال با کنند،یم کار مختلف طیشرا و زمانها در که یمحققان نکهیا 2
 .(256: 2017 پرس،یس ؛18: 2004 ،پندورفیکر) برسند یکسانی

تصمیمها و کاربستهای ها و و یافته هاداده وندیپها و فرایندهای تحلیل، رصد و گزارش کامل و صادقانه رویه 3
(practicesفر ) (112: 2008 نگاس،یک و الو؛ 312: 2009 لدِماث،یو و ژانگ)ایند کدگذاری. 

 یریاتکاپذ 4
(dependability) 

ناپذیر )اما بینی( تغییرات آگاهانه و پیشdiscountingها در موارد تکرار مطالعه پس از نادیده گرفتن )پایداری یافته
 .(38: 2006ت و مارش، ی)وا( یمعقول و منطق

 .(28: 1391زاده، عباس) تحقیق دقیق ابیارزی 5
 .(112: 2008 نگاس،یک و الو)ها در گزارش تحقیق و یافته هاداده وندیپو ل یتحل ندیفرابیان تفصیلی  6
 .(738: 2011بر چیستی آنها )یو و دیگران، مؤثر  دور از تغییرات ناروایبه منسجم و یکپارچه و  مدنآ گرد هاداده اتکاپذیری 7
پایایی  8

 هاها/مقولهسازه
 .(172: 2004 ف،پندوریکر) دنهد نشان را بافت درون داریپا یهایهمبستگاینکه 

 .(32: 2006 مارش، و تیوا) شوند منسوب محتوا کی به)در زمانها یا توسط افراد مختلف(  وستهیپاینکه  9
در  واضح یهامثال و انجامسهل یهادستورالعملو ها، قواعد ریفها، دقت و وضوح تعجامع و مانع بودن مقوله پایایی کدگذاری 10

 .(همانجا) یکدگذاریا جدول  طرح
 کدگذار توافق حداقل دوبررسی کدگذاری و  کدگذاری آزمایشی و نمونه، تکرار کدگذاری در فاصله زمانی مطمئن، 11

 .(3: 2005؛ اسپاناجل و دیگران، 33ـ32: 2006ق )شلینگ، محق
 .(310: 2009 لدِماث،یو و ژانگ)پردازی داده یهاهیروبودن  و شفافِ یمندنظام استنتاج ییایپا 12

 
 

 گزارش تحقیق. 17 – 2
روایت کردن پاسخ ( این مرحله را 85: 2004کریپندورف )

پذیر کردن نتایج تحقیق برای و محتوای آن را فهم هاپرسش
ه ها، بازگشت بداند. مبنای تدوین پاسخدیگران می

 نیب ا،همقوله نیب ها،مفهوم نیب وابطها و توضیح رپرسش
 بر هیتک با ـ هامقوله و متن نیب و هامقوله و هامفهوم
 ـ است مناسب مستندات و آنها ینظر متعلقات و هامفهوم

ها، پاالیش و شفاف شود. گزارش ها و تفسیر دادهتا یافته
ل، ، مراحمستندات، هاافته، یهادادهغنی و صادقانه، با شرح 

، نمودارهاو  هاجدول، ارهایمع، هامیتصمها، فرایندها، رویه
ذیری پپذیری، باوری، تصدیقریپذیبازسازنقش مهمی در 

: 2009پذیری تحقیق دارد )ژانگ و ویلدِماث، و انتقال
 (.40: 2006؛ وایت و مارش، 318، 312

 
 

 گزارش تحقیق انجام شده. 3

 حقیقت هدف و سألهم. 1 – 3
نظریة قرآنی کجروی: »گزارش، عنوان پژوهش موضوع 

بوده  یلیتحلیا و مسألة آن، شناسایی نظریه  «رویکرد کالن
ی دیدگو بزه یکجرو یتوان دربارة فهم اجتماعیکه ماست 

سبت نن آقربه  کالن پیرامونیبا عوامل  و مناسبات علّی آنها
: (1)1393؛ همو، 14ـ7، 5ـ1: (2)1393 ،یمیسل)ر.ک. داد 
 ران،دیگ و یمحسن؛ 24: 1396؛ همو، 7ـ6: 1395؛ همو، 28

 :از نداهبودتحقیق نیز عبارت  یهاهدف(. 113ـ112: 1391
توان دربارة می ی کهلیتحل یا هینظر فیتوص ـ

دیدگی و مناسبات و بزه یکجرو یاجتماعتعریف 
امل با عو استمرار و تقویت( آنها گیری،علّی )شکل

 ای قرآنی نسبت داد؛هکالن به گزاره

مند تحلیل یاد شده در قالب )بدنة ارائة نظام ـ
 هکپذیر به قرآن یه یا رویکرد نسبتنظرای( گزاره



  85      های اجتماعیِ قرآن کریم: گزارشی تحلیلی از روش یک تحقیقدر استخراج تحلیل فییک محتوای تحلیل کاربرد
                                                            

 

 همف ،یاسالم یهاآموزه یفراتجرب یمبان پرتو در
)برای برخی مبانی مرتبط و همخوانی آنها  شودیم

دیدگی، ر.ک. و بزه یکجروبا رویکردهای کالن 
، 129ـ127، 125ـ116 (:2)1393سلیمی، 

 یهااریمعو  (.13، 6: 1395؛ همو، 142ـ139
 ی را دارد؛اجتماعاسالمی و  علومدر  رشیپذ

های اسالمی به گویی آموزهسخاپسازی زمینه ـ
ها و مسائل علوم اجتماعی، به عنوان پرسش

 دغدغه و رویکرد پژوهشی مشترک و بستری برای
 .عیی مؤثر محققان علوم اسالمی و اجتماگفتگو

و احراز  قیتحقروش برگزیدة  لحاظ با نیهمچن ـ
 علوم در روایی شدن ظرفیت آن در تحصیل

 هدفآید ـ ی ـ که در ادامه میاجتماعاسالمی و 
 قرآن بوده است. یفیک یمحتوا لیتحل ،یجزئ

های البته، در بادی نظر، هدف پاسخگویی آموزه
ها و مسائل علوم اجتماعی یا فهم اسالمی به پرسش

هایی دربارة دو نکتة زیر های آنها با ابهامماعی درونمایهاجت
 های قرآنی وهمراه بود: تباین مبانی فراتجربی درونمایه

های علوم اجتماعی و آثار این تباین بر امکان یافته
رسد ها. اما به نظر میها و یافتههمخوانی آن درونمایه

 کنند:ها را برطرف مینکات زیر، این ابهام

پذیری ـ بان عرفی ـ و، در نتیجه، معناداری و فهم. ز1
های قرآنی و ناظر به واقع بودن بخش مهمی از آنها گزاره

ی هاپذیری و همخوانی آنها با یافتهکه یک زمینة کمیت
 علوم اجتماعی است. 

. بسیاری از محققان علوم اسالمی و اجتماعی، وجود 2
در این دو قلمرو  های مشترکها و مفهوماندازها، ایدهچشم

فور، پذیرند )فغمی و امکان برگردان آنها را به زبان یکدیگر
زند و دیگران، ؛ شجاعی130: 1386؛ دالل، 50ـ47: 1386
، 134، 132: 1389؛ آزاد و دیگران، 121، 119ـ117: 1389
 (.116ـ114(: 2)1393و سلیمی،  حسنیم؛ 142ـ140
دستگاه نظری هایی که در یک . هویت یا معنای مفهوم3

گیرند، غالباً منحصر بدان حوزه یا یا نظریة خاص شکل می
ایی نمها، از جمله به سبب واقعنظریه نیست. و این مفهوم

اند، در هایی که در مولِد خود داشتهبستهو فارغ از هم
اند )بوریل و مورگان، های دیگری، مطرح شدهدستگاه
؛ وایت و 122 ،102: 1387پور، ؛ جالیی146ـ141: 1383
 (.351: 1390هینز، 
ویژه، بر اساس راهبرد . پیوند مفاهیم دو قلمرو، به4
 نمود.در تحلیل محتوای کیفی، موجه می ربایش

 روش تحقیق. 2 – 3
با توجه به نکاتی که در بیان مسأله گذشت و نیاز تحقیق 

ایایی پاستنباط از قرآن را ممکن و برای  کهیا فنّی روش به 
 را یاجتماع و یاسالم علومارهای معی، هایافته ییرواو 

به عنوان روش تحقیق انتخاب شد.  تحلیل محتوا، کند احراز
 آید.چگونگی تعیین راهبردهای این روش، در ادامه می

  قیتحق یطراح. 3 – 3
هایی که در مراحل اجرایی خود ، با لحاظ تجربهقیتحق نیا

راحل تحلیل به دست آورده است، الگوهایی را که از م
همو،  ؛6ـ4: 2000، نگیریماند )ر.ک. محتوا ارائه شده

 و الو ؛87ـ83: 2004 ،پندورفیکر؛ 96، 54: 2015
؛ 11: 2014؛ چو و لی، 112ـ109: 2008 ،نگاسیک

 (103ـ65: 1394، مهربانعادل؛ 98ـ88، 1392ابوالمعالی، 
بررسی کرده و کوشیده است تا به الگویی سازگار با ابعاد 

ق قیتحیازهای خود، دست یابد. حاصل تالش، طراحی و ن
آمده و در  1شماره  نمودار درکه  تاس همرحل پنج در

های اجرا شدة تحقیق به کار رفته و اصالح و تکمیل گام
 .اندشده
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 حلامر بارةدر توجه انیشا نکاتحاوی  ،ادامة گزارش
 این تحقیق است:

 قیتحق ابعاد نییتع. 1 – 3 – 3

 هاتدوین پرسش. 1 – 1 – 3 – 3
اظ و با لح بازبه شکل  هاپرسشبا لحاظ مسألة تحقیق، 

ی تدوین شدند که در مطالعات کالن کجروی و عناصر
 فرهنگی ودیدگی ـ در سه حوزة ساختی، تضاد، پارهبزه

 هشناسی ـ پیرامون سدیدهحوزة نسبتاً مستقل بزه ننیهمچ
 :مطرح هستند ریز محور
 و دیدگیو بزه یکجرو فیتعر در ودموج عناصر. 1

 ،هاآن یاجتماع عتیطب
 و یکجرو( یاثرگذار و یریاثرپذ) یعلّ مناسبات. 2

 دیدگی و عوامل مطرح شده در هر رویکرد،بزه
های علّی و عوامل میانجی اثرگذار در . مکانیسم3

 یاد شده. یعلّ مناسبات
ها در دو سطح کلّی و جزئی طرح شدند. پرسش

 کلّی، ناظر به سه محور باال بودند.های پرسش
دو پرسش کلّی مرتبط با رویکرد ساختی به شرح زیر  :1 ۀنمون

 (:21(: 2)1393هستند )سلیمی، 

 اصرعن ودیدگی و بزه یکجرو یساخت فیتعر از قرآن لیتحل. 1

 ست؟یچ فیتعر نیا سازندة

                                                           
های مرتبط با رویکرد ساختی، ناظر به پانزده عنصر هستند که در مثالً، پرسش .1

اند. و در های ساختی تحلیل را شکل دادهزیرمقولة آنها، سازه 9و  مقوله 6قالب 

 شود.بدانها اشاره می های تحقیقمقوله ةدرختوارنمودار 

 و یکجرو با یساخت علّی عناصر مناسبات از قرآن لیتحل. 2

 ست؟یچ آنها دراثرگذاری  یهاسمیمکان و بزهدیدگی

عناصری تنظیم شدند  اساس برهای جزئی نیز پرسش
 .1اندکه در هر رویکرد در توضیح محورهای باال مطرح شده

ی مفهوم چارچوب نیتدوتعیین بافت و . 2 – 1 - 3 - 3
 هاسازهو 

های ، یافتهقیتحق یپرسشهاو  فاهدا ،مسألهبا لحاظ 
ای هجروی و بزهدیدگی و مشخصاً یافتهکالن مطالعات ک

به  شناسیفرهنگی و بزهدیدههای ساختی، تضاد، پارهحوزه
 تحلیل، انتخاب شد. بافتعنوان 

و  یمفهوم چارچوب، هاپرسشبا عنایت به خاستگاه 
ند که در دادای شکل های کلّیمضمون را های تحلیلسازه

 قای تحقیکلّی پرسشه محور های مذکور، پیرامون سهحوزه
های مستقل و میانجی کجروی و بستهو به عنوان هم

ها و ثمرات زیر اند. این کار، ویژگیشده دیدگی، مطرحبزه
 را داشت:

آید، که، چنانکه می هاورود قیاسی به دادههمخوانی با 
 بخشی از راهبرد برگزیده در تحقیق است.

سازگاری با دیدگاهی که در پژوهش توصیفی، هدایت 
ا با هها و بیان فرضیهی، استنتاج فرضیه از نظریهنظر

؛ 103: 1372ساروخانی، پذیرد )لّی را میک تعبیرهای
 (.67ـ63: 1386ساعی، 

ها از روایی الزم به سبب غنای برخوردار شدن سازه
های و تدوین آنها بر اساس یافته بافتنظری و تجربی 

بل بی قاماندگار و مورد وفاق آن که پشتوانة نظری و تجر
 اتکایی دارند.

 یزهایتماتوانست ها میدر این بین، کلّی بودن مضمون
مطالعات کجروی و  یهاافتهو ی یقرآن هایدیدگاه احتمالی

 ها،رسید گزینش آنبه نظر می اما .ندکن راکشآ دیدگی رابزه
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 عشرو نقطةکار و  یبرا یقوت نقطة و ریزناپذیگر ةالزم
 رد همچنان کهامثال آن است  و قیتحق نیای برا یمناسب
 های یاد شدهکردیرو ابعاد دادن نشان با، چون ؛راهند آغاز

پذیر بودن آنها به قرآن و نسبت ،یقرآن دیدگاههای در
 یریمس و معلوم ،شانهاپرسش به را آنقر یکلّ یهاپاسخ

ی معل پشتوانة. کندیم میترس ،یآت یهاپژوهش یبرا را
 کهی، عرقطیغ هایافتهی برتکیه  از را لیتحل ها نیزمضمون

 ،یباقر ؛104: 1386 دالل،) است آنقر ریتفسدر  یدیتهد
 .کنندیم دور ،(87ـ86: 1388

 تعیین راهبردها. 3 – 1 – 3 – 3
چنانکه گذشت، یک تحقیق تحلیل محتوایی باید راهبرد 

 یانتخاب و معرفی کند. راهبردهای ،خود را در چهار محور
رح به ش ه است،در این محورها برگزیدمورد نظر تحقیق که 

 زیر هستند:
عریف مواضع تحقیق در ت . توصیف، تحلیل یا تبیین:1
نشان دادند که نیازمند شرحی  هاپرسشو  فاهدا ،مسأله

است که کامل، دقیق، منظم، قطعی، در مسیر عناصر زیر از 
های روشن و صریح و شامل ایجاد و پروراندن پرسش

های چیستی درونمایه: ها باشدهای از مقولمجموعه
دیدگی و الگو)ها( و اجتماعی قرآن دربارة کجروی و بزه

 ینها. شرح ادرونمایهاین پذیر به های نسبتویژگی
ی، دهد )بلیک، قرار میتوصیف، تحقیق را در سطح عناصر
، «هامند معنای دادهشرح نظام»(. و ویژگی 104ـ101: 1384

ی کیفی و هدف تحقیق است، آن داد تحلیل محتواکه برون
 شتراوسرساند که از نگاه امی دهی مفهومینظمرا به سطح 

 است. پردازیدرآمد نظریهپیش( 43ـ40: 1390) نیکربو 
سه نکتة زیرْ نشان  . محتوای آشکار یا پنهان:2

والً تحقیق، اصاین دادند که تحلیل محتوای متناسب با می
 اهد داشت:با محتواهای پنهان سر و کار خو

ایی ههای قرآنی و پیچیدگی. سبک و سیاق بیان گزاره1
های آنها را در زمرة یهشان وجود دارد، درونماکه در فهم

ها دهد که در آن گزارهی قرار میقیعم یساختار یمعان

 اند.نهفته
پذیرند که برخی . با آنکه محققان علوم اسالمی می2
 نییتعکاتی چون مقدس بر ن نومتدر  های آشکارمحتوا

: 1379آنها داللت دارند )اعرافی،  یبنددرجهیا  هاتیاولو
(، این 42ـ41، 39: 1392 ی،شکران و پوریجان؛ 26ـ22

های قرآن پرده محتواها تنها از بخش اندکی از پیام
ها از نوع محتوای پنهان دارند و بخش عمدة پیامبرمی

 هستند.

قیقی که در . در علوم اسالمی، برخالف ضوابط د3
های متون مقدس وجود زمینة تفسیر محتواهای پنهان گزاره

برداشت از  رواییدارد، معیارهای مشخصی برای احراز 
عناصر کمّی، معرفی نشده است. این در حالی است که 

-ای بودن تحقیق، آن را نیازمند فهمی از درونمایهرشتهمیان

المی و سازد که در هر دو حوزة علوم اسهای قرآنی می
 اجتماعی دارای روایی باشد.

 سر و کار داشتن تحقیق با . تحلیل کمّی یا کیفی:3
ی فیکداد که تنها راهبرد ی، نشان میقرآنمحتواهای پنهان 

 در تحلیل آنها مفید خواهد بود.
ه دادند کپنج نکتة زیر نشان می ترکیبی: . راهبرد4

 حذف ای شیپاالو سپس، ایجاد،  هاداده به قیاسی دوور
ـ که به عنوان راهبرد ترکیبی غالب در  هامقولهاستقرایی 

تحلیل محتوا از آن یاد شد ـ مسیر مناسبی برای رساندن 
 های آن به سطح مطلوب است:تحقیق و یافته

 ،بافت یهادانسته ای ی،کجرو مطالعات یهاافته. ی1
، هاسازه به ،یژگیو نیا گذشت، چنانکه. دارند یکاف یغنا

 ،یوانگه. دهدیم تیاولو ،بافت ازشان اقتباسو به  روایی
کند که با گسترش های جدیدی را طرح مینکات و پرسش

تر و رمزگشایی از تحقیق، زمینة فهم دقیق دید زاویة
؛ کریمی، 24ـ17: 1426 صدر،)شوند های قرآن میناشکفته

 ی وسبحان؛ 101، 87: 1388 ،یباقر؛ 115ـ114: 1389
 رب هیتک از را قیتحقهمچنین  (. این غنا،30: 1379 ،یواعظ

 رآنق ریتفس در یدیتهد که ی،قطع ریغ یعلم یهاافتهی
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 .کندیم دور است،

های های قرآن به پرسشیافتن پاسخ هدف تحقیق در. 2
 علوم، نوعی پاسخگویی دیدگیو بزه مطالعات کجروی

سازی های علوم اجتماعی و زمینهاسالمی به پرسش
دو حوزه و الزمة آن، تدوین پرسشها و این ر گفتگوی مؤث

 است. بافتهای های تحلیل براساس دانستهسازه

 پاسخگویی قرآن به پرسشهایبا توجه به نکات زیر، . 3
آزمون دوباره ـ در  قیاسیعلوم اجتماعی، هدف راهبرد 

یش، وت و پاالدر موقعیتهای متفاآنها کارگیری هب، هایافته
آن، کند: قرتأمین میـ را  ن به آنهاگسترش یا غنا بخشید

بشری است. این  هایمنبع متفاوتی برای معرفت
ی هاسنجی و آزمون دوبارة یافتهپاسخگویی، نوعی اعتبار

از نگاه قرآن است و حسب مطالعات انجام شده،  آن علوم
ها های آن در پاالیش، گسترش و غنای آن یافتهدیدگاه
 مؤثرند.

 و یفرد تکامل و سعادت نةیمز در اسالم رسالت. 4
 هبآن  مندنظام و قیدق جامع، نگاه زمینة ها،انسان یاجتماع
 زدودنو  یدگیبزهد و یکجرو نةیزم درکه  دهبو یمسائل
 نیا. استهاجتماع و افراد، فراروی اتیح صحنة از آنها
ی در اسالم یهاآموزهی که ادیبن ییهاتفاوت کنار در ،امر
 طالعةمی موجود دارند، تجرب با دانش فراتجربی خود یمبان

قلمست و یدرون فهم یبرا یراهـ به عنوان  را هاآن ییاستقرا
 .بخشدیم ضرورت( ـ 270: 1388 ،یریسفشان )ر.ک. 

، از جمله مشکالت تحقیقات کیفیها دانستهتأثیر پیش. 5
؛ 153: 2004فِلد، است )مِین قرآن ریتفستحلیل محتوا و 

؛ 1283: 2005؛ هسیه و شانون، 87: 2004کریپندورف، 
ـ به عنوان راه  استقرایی مطالعة(. از این رو، 1388 ،یباقر

 ریثی به فهم و کاهش تأرونیبهای دیدگاه لیتحم ازپرهیز 
حلی برای این مشکل راه ـ (153: 1384 ،یکیبل) هادانسته

هم در ف تجربی هایهو نیز دور شدن از التزام ناروا به یافت
 (.100ـ99: 1388 ،یباقراهد بود )ر.ک. قرآن خو

 (نمونهجمعیت  و)ی متنۀ مجموع نشیگز. 4 – 1 – 3 – 3

انتخاب شده  جمعیت نمونهو  مجموعة متنیقرآن به عنوان 
مجموعة یک های زیر، شرایط است. چون به سبب ویژگی

 قابل اتکا در نمونة همچنین یک متناسب با اهداف و متنی
های مناسب و معتبری را برای و پاسخ .تحقیق را دارد

 آورد:ها فراهم میپرسش
 تکامل و سعادت نةیزم در اسالم رسالت. نظر به 1

ط مرتب مسائل به نآ جامع نگاهو  هاانسان یاجتماع و یفرد
های ی، با مسأله، هدف و پرسشدگیدبزه و یکجروبا 

 تحقیق تناسب دارد.

 ریپذهمف ،معنادار. حاوی حجمی گسترده از اطالعات 2
 هاست.و مورد نیاز برای پاسخ به پرسش

پذیر به اسالم، دارای . در زمینة ارائة اطالعات نسبت3
 باالترین سطح اعتبار و اعتمادپذیری است.

اطالعات آن و مستندسازی این  یمعنا فهم . برای4
 ی، وجود دارد.کاففهم، منابع معتبر و 

ا و ه. اطالعات موجود در آن به سوگیری پاسخ5
 انجامند.اش به کاستی تحلیل نمیاطالعات ناگفته

حّه ص جمعیت نمونهعنوان نکات زیر نیز بر گزینش آن به
 گیری گزینشی در تحقیق کیفی ونمونهمقبولیت نهند: می

است  مجموعة متنیاینکه این کار، زمینة بازنمود کامل 
 (.257: 1384 ،یکیبل)
 مدیریت داده. 2 – 3 – 3
 یواحدساز. 1 – 2 – 3 – 3

سه واحد شایان توجه در این تحلیل محتوا در سطوح زیر، 
 تعریف شدند:

ـ که  کدگذاریو  گیرینمونهبرگزیده  واحد. 2و  1
 مضمون( ـ 29: 2006توانند یکی باشند )وایت و مارش،می

 و عبارت است .نام دارد گزارة قرآنیاست که در این تحقیق، 
 ممکن استز قرآنی که پذیر به یک فرااز مضمون نسبت

 در بخشی از یک آیه یا بیش از آن ارائه شود. 

که در علوم  اطالعاتی دامنةـ برحسب  بافت واحد. 3
ا ت جملهدانند ـ از ، الزم میاتیآمعتبر  فهم اسالمی برای
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متغیر بوده است )برای اعتبار این نکته در تفسیر قرآن،  سیاق
مصباح، ؛ 9: 1426؛ صدر، 75ـ71: 1387، معرفتر.ک. 
 (.129: 1388، رجبی؛ 16ـ14، 10: 1388

 گیریو نمونه داده یگردآور.2 – 2 – 3 – 3
ها در داده، کدگذاریو  گیرینمونهبرگزیدة  واحدبا لحاظ 

بودند و موجود و چون  .تعریف شدندهای قرآنی گزارهقالب 
، به وسمعک ةپرسشنام، با ابزار نددشمی استخراج یدباصرفاً 
 ازبهای و با لحاظ پرسش جامع تفاسیر نورافزار رمیاری ن

 :گردیدندگردآوری تحقیق، به دو شیوة زیر، گزینش و 
ای برای شناسایی با جستجوی واژه گیری نظرینمونه .1

های تحلیل )که اعم از موارد های ناظر به مقولهمضمون
های افتهی به یغنابخش ای گسترش ش،یپاال ،در ،دییتأحاوی 

 یهاگزارهودند( و سپس شناسایی ب عات کجرویمطال
ی ناظر به آنها )برای اعتبار این شیوه در تفسیر قرآن، قرآن

 (.122: 1388، رجبی؛ 10: 1388ر.ک. مصباح، 

تبط با های مربا شناسایی مضمون برفیگیری گلولهنمونه. 2
موارد باال ـ که از جمله در تفاسیر قرآن، ذیل آنها معرفی 

 ا.ی ناظر به آنهقرآن یهاگزارهو سپس شناسایی  شدند ـمی
رسد که، با رعایت نکات زیر، همچنین به نظر می

 :نداهشدو گزینش  گردآوری ی،آورنانیاطم سطح در هاداده
را  هاناسب داده، تمجموعة متنیهای مذکور در . ویژگی1

 با تحقیق، تأمین کرده است.

 باآنها،  لمکمّ و دیمق ،مخصّص ،مخالف اطالعات. 2
 .1اندقرآن، حاصل شده ریساتف به مراجعه

. در این مرحله، که گام آغازین تحقیق در این عرصه 3
 ،یفظل مقدمات نیکمتر بااست، به فرازهایی بسنده شده که 

و در حد ظهور یا ایجاد ظن ...  و یخیتار ،یمنطق ،ییمعنا
ش نها داللت داشتند )برای اعتبار این گزیقوی، بر برداشت

 (.10: 1388در تفسیر قرآن، ر.ک. مصباح، 

                                                           
قرینه  آیات، ارتباط ذاتی و یکلّمعنایی ساختار ها، توجه به ریتفسزیرا، شالودة این  .1

: 1376مصباح، ؛ 300ـ288: 2، ج 1388معرفت، )بودن آنها در فهم یکدیگر است 

، اطالعات یاد شده. وانگهی، چنانکه گذشت، وجود (129: 1388، رجبی؛ 11ـ10

ها تا زمانی ادامه یافته است که به نظر داده گردآوری. 4
های فراز که نمایندة همة ییهامضمون رسید با شناساییمی

ل آمده حاصاشباع نظری  مرتبط هستند، سطح قابل اتکایی از
 است.

 هاداده ۀفهم اولیّ. 3 – 2 – 3 – 3
زمان با آنها، هم پردازشها، به عنوان مقدمة فهم اولیّة داده

در ادامة این دو و نیز  هاو گزینش داده یگردآورمراحل 
ها در ، در چهار گام انجام گرفت )دربارة این گاممرحله

: 1388، رجبی؛ 11ـ10: 1388تفسیر قرآن، ر.ک. مصباح، 
 (:125ـ122
. فرازهای قرآنی مرتبط بر اساس فهمی کلّی که از 1

های آنها به هر فرازهای قرآنی یا و مراجعه به ترجمهظا
 آمد، شناسایی شدند.دست می

. فرازهای شناسایی شده، برحسب ارزشِ شناختی 2
آنها و با هدف گزینش فرازهای دارای ظهور یا ظن قوی 

 شدند. بندیدر برداشت مورد نظر، به شکلی ابتدایی، دسته
الی برداشتی اجم . با مراجعه به برخی تفسیرها، فهم و3

رسید ارزش شناختی الزم و اولیه از فرازهایی که به نظر می
را دارند، به دست آمد. مواردی که این فهم اولیه از آنها با 

های تحلیل، همخوانی داشت، گزینش و محتوای سازه
 گردآوری گردیدند.

. فرازهای برگزیده برحسب نوع ارتباط با موضوع یا 4
 بندی شدند.تههای تحلیل، دسسازه

 هایها، نکاتی نیز به عنوان یادداشتدر خالل این گام
 شدند:میتحقیق، در محورهای زیر ثبت 

های اولیه؛ ارزشِ شناختی آنها؛ مفاد و مستندات فهم
ها و فرازهای برگزیده چگونه بر برداشت مورد اینکه مفهوم

نظر داللت دارند و ابعاد ارتباط آنها با موضوع و وجوه 
 مایزشان با هم.ت

 واییرها از فرازهای قرآنی است. و در تحلیل محتوای کیفی نیز برداشت رواییزمینة 

 کند.گیری را تأمین مینمونه
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 هاپردازش داده. 4 – 2 – 3 – 3
ر ها به شرح زیبینی شده برای پردازش دادهمراحل پیش

 اند:انجام گرفته
 یبندمقوله. 1 - 4 – 2 – 3 – 3
ه شد زمان زیر، اجراییهم گام خالل سه در، مرحله نیا
 :است
تحقیق به  یاسیقورود  ها:طراحی و تعیین مقوله. 1
ها، به شکل پیشینی، با ها و سازهمقوله شد که سبب هاداده

ل های حاصو البته با لحاظ آشناییـ  بافتدانش  مراجعه به
آمده با رویکرد اجتماعی قرآن به کجروی و بزهدیدگی ـ 

 بندی و کدگذاریمقوله طرح گزینش و تعریف شوند. و
آنها تدوین گردد. در اینجا چنانکه گذشت،  اساس بر هیّاول
داد یها مروایی الزم را به مقوله، بافت یو تجرب یظرن یغنا

 های زیر در آنها بود:و معیار گزینش نیز وجود ویژگی
ها، در های مورد نظر در پرسشدر راستای محور. 1

های بنیادی، ماندگار و مورد وفاق ـ الاقل زمرة مضمون
های ، دارای بیشترین تناسب با گزارهبافتنسبی ـ در دانش 

شان ـ و در نتیجه، هامحتوای پیامی و نیز ناظر به قرآن
 ـ باشند.  موضوعی

بیشترین میزان از اطالعات موجود در آنها و . 2
های مرتبط در دانش بافت را همچنین بیشترین مضمون

 پوشش دهند. 
 تصراحمعنا و چیستی مستقل و متمایز و همچنین . 3

 هباً ناظر صرف ،مقوله هربه شکلی که  ؛یی داشته باشندپایاو 
 مضمون باشد. کی

های به دست آمده با در ادامه و در خالل تحقیق، مقوله
 اهداف زیر بر قرآن عرضه شدند:

های قرآنی همخوان با آنها یا نکاتی که یافتن مضمون
دادند؛ برخوردار این همخوانی را آشکار کرده یا توضیح می

اسب بیشتر شدن آنها از غنا، روایی و پایایی و همچنین تن
دادن آنها به  پوششهای قرآنی؛ باال بردن میزان با گزاره

های مناسب و قرآنی یا احتمال دستیابی به پاسخاطالعات 

های جدید.ها و شناسایی مضمونمعتبر برای پرسش  

های جدید، اصالح حاصل این تالش نیز ایجاد مقوله
و نهایی شدن  شیپاال وهای موجود برخی مقوله حذف یا

 د.وب هیاول طرح
آفرینی های ساختی قرآنی، نقشدر بررسی مضمون :2 ۀنمون

های برگزیدة پیشینی، دیده نشده عاملی آشکار گردید که در مقوله

، با نام بافتهای همخوان بود. این عامل، با مراجعه به مضمون

تعریف شد. و چون از نگاه قرآن و نیز دانش بافت، در دو  برخورداری

بوم و پایگاه اجتماعی و در سه شکل برخورداری، سطح زیست

کرد، در این ابعاد به جمع نابرخورداری و تغییر برخورداری عمل می

 یریناپذقانونو  منافع شیرباها افزوده شد. به همین شکل، دو مقولة مقوله

(: 2)1393های تضاد، اضافه شدند )ر.ک. سلیمی، نیز به جمع مقوله

 (.61ـ60، 58، 52، 49ـ48، 45، 42ـ41

با  این تحلیل :ها و مناسبات میان آنهاتحلیل مقوله. 2
های قرآنی مرتبط ها و مضمونبررسی عناصر زیر در مقوله

ها، وجوه با آنها انجام شد: همة ابعاد آن مقوله و مضمون
های ها و مضمونارتباط و تمایز آنها با یکدیگر و با مقوله

ز آنها در درون دستگاه دیگر و همچنین جایگاه هر یک ا
 نظری خود.

های قرآنی مرتبط با مقولة ساختی مراجعه به مضمون :3 ۀنمون

دوگانگی ارزشی/ هنجاری به بازخوانی آن در دانش بافت و 

سازی ای، فشار، خنثیهای انسان حاشیههای مختلف نظریهروایت

د که زیر ش مؤلفة 4انجامید. و در نهایت، سبب تدوین این مقوله با 

ها و . نظام1ناظر به سطوح تحلیل خُرد، میانه و کالن هستند: 

 ها و. تعدد و واگرایی روابط، دلبستگی2های اجتماعی واگرا، ساخت

ها، انتظارات نقش و فشارهای همنوایی متعارض، . نقش3ها، وابستگی

های افراد )در دو ها و کنشهای قبل در نگرش. بازخوردهای مؤلفه4

 (.119ـ116(: 1)1393و جمع( )ر.ک. سلیمی،  سطح فرد

حاصل تحلیل یاد شده، از جمله، در دو جا به کار رفت: 
های قرآنی برگزیده ها و گزارهنخست، در توضیح مقوله

هم تا زمینة ف«( های تحقیقیافته»و « چارچوب مفهومی»)در 
های های دو حوزه و مضمونتری از نسبت بین دیدگاهدقیق
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درختوارة فراهم آید، و دوم، در ترسیم نهایی درون آنها 
ان هاشهای اصلی تحقیق را با زیرمقولهکه مقوله کدگذاری

 داد.می طرب
این گام با  بندی:قولهم ةو درختوار لجدو نیتدو. 3

ای هرجوع تفصیلی و متمرکز به دانش بافت و مضمون
در  آن ـ پایاییتر کدگذاری و قرآنی و با هدف هدایت دقیق

های قرآنی، در هر زمان و توسط هر فرد به دی که گزارهح
ـ در دو بخش  یک شکل و با اطمینان الزم، کدگذاری شوند 

 زیر، انجام گرفت:
هایی برای درج با ستون یبندمقولهجدول طراحی  یک.

اطالعات ناظر به: نام، تعریف، مشخصات و طبقة مقوله، 
 نشانی آن در قرآن،)یا دادة برگزیده(،  گزارة قرآنی)ترجمة( 

. این یکدگذارو نشانی شواهد تفسیری  یکدگذار قاعدة
های پیشنهادی سازی جدولحاصل همخوان ،جدول

؛ 102: 2014؛ همو، 6ـ5: 2000 ،نگیریممحققان )مثالً 
؛ 126: 1385 ،یوصال؛ 51ـ50: 2008، دمسکرودر و فورمن

 هر با ابعاد تحقیق بود. در (35: 1392 ،یشکران و پوریجان
گذاری، اطالعات یاد شدة مرتبط با آن در ستونهای یک کد

هایی که در این راستا شدند. مجموع جدولردیف، درج می
شدند نیز به عنوان پیوست در ادامة تحقیق تهیه می

 آمدند.می
 قیتحق «یبندمقولهجدول »شمای . 5 شمارة جدول

 نشانی آرای تفسیری  قاعدة کدگذاری گزارهنشانی  )ترجمة( گزاره بندیطبقه در مقوله نام مقوله

      

 
 

که بر اساس  درختوارة کدگذاریترسیم نهایی  دو.
 تمناسبا و هامقوله لیتحلو نیز  یبندمقولهجدول اطالعات 

                                                           
 کی هب قرآن پاسخ مندنظام کشف یمعنا در تفسیر که داشت توجه دیبا البته، .1

 (115: 1388 ،یرجب) است رفته کار به زین باره نیا در یة آننظر ای دگاهید ای مسأله

 یهتوج انیشا یهاشباهت ،یروش نظر از و باشد این واژه خاص کاربرد تواندیم که

 . (1391 ،یمیسل و یمحسن. ک.ر) دارد یفیک یمحتوا لیتحل روش با

ی از این قسمت 2میسر گردید. نمودار شماره  آنها انیم
های ساختی برگزیده در تحقیق است. و به مقولهدرختواره 

 .دارداشاره 

 
 های ساختی تحقیق. درختوارة مقوله2نمودار شماره 

 تفسیر. 2 – 4 – 2 – 3 – 3
ی اجتماعی معانها و درونمایهکشف ـ به معنای  ریتفس

با  آنهاگردان و بیان دوباره های قرآنی و بردر گزاره نهفته
دیدگی ـ پذیر در( مطالعات کجروی و بزهواژگان )فهم

و نهایی شدن گزینش آنها  هازارهمرحلة پایانی فهم آن گ
ر علوم د تفسیردر اینجا نیز این نکته که معنای  .استبوده 

اسالمی، پرده برداشتن از محتواها و معانی ناآشکار 
؛ 4: 1، ج 1417 ،ییطباطباقرآنی است )ر.ک.  یهافراز

 ،دیعم؛ 30ـ29: 1387؛ همو، 14ـ13: 1، ج 1418، معرفت
قواعد و که تکیه بر مراحل، نشان داد  ،1(31ـ30: 1367

، راه مناسبی برای حصول مقصود از این تفسیرضوابط این 
 مرحله است.

ای بودن تحقیق و ضرورت رشتههمچنین نظر به بین
 ایرشتهروایی بینهای علمی مرتبط، روایی آن در حوزه

تفسیر نیز مورد توجه قرار گرفت و با لحاظ نکات زیر، 
ترین راه برای مناسبقرآن،  مراجعه به آرای مفسران
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 :1دمعتبر و واجد این ویژگی، قلمداد ش یدستیابی به تفسیر
. آن دسته از آرای تفسیری موجود ـ که بر اساس 1

 راند ـ کف اعتبافنون معتبر در علوم اسالمی حاصل آمده
 و معرفتر.ک. آن دارند )قربه شدن ب ونسمبرای الزم را 
 زادهقاضی؛ 86ـ83: 1381 ،یرباقریم؛ 14ـ12: 1372رجبی، 

(. این آرا همچنین 248ـ247: 1390، نژادیمیقمو 
های قرآنی و منابع های فهم متعارف گزارهمصداق
 ای برای فهم آنها هستند.شایسته

های تحقیق و . آرای مفسران از اثرگذاری پرسش2
های ناشی از آن در دانش بافت و، در نتیجه، از سوگیری

طرفی برای تأیید توانند مرجع بیمی اند. وامان بوده
 یریپذتصدیقـ یا زمینة های مورد نظر در تحقیق برداشت

آنها ـ باشند. به همین شکل، اکتفا به آنها، محقق را از ورود 
نا معتحمیل از احتمال  شخصی در فهم قرآن و، در نتیجه،

 کند.، دور میو تفسیر به رأی و تأویل
ه عنوان یک رویة کلّی در تحقیق . مراجعه به این آرا، ب3

را  نقرآاز  معتبر فهمو بدان سبب که مجال دسترسی به 
تا محققان فاقد تخصص در ای است ، زمینهآوردفراهم می

هاشان، به اطمینان از روایی یافتهنوعی تفسیر نیز بتوانند، با 
 نی بپردازند.قرآهای تحقیق پیرامون درونمایه

آرا، از جمله، عبارت بود از:  . مالک استفاده از این4
و، سی همآرا اعتبار و، ترجیحاً، قدمت مفسر و اینکه شمار

بدل کند. مالک دوم، آثار زیر را  رأی تفسیری کآنها را به ی
 نیبدبرداشت موافق با آن رأی است ) ییایپادارد: سنجة 

 برداشت مختلف، یهازمان در متعدد، محققان که معنا
های (. همچنین یافتهاندداشتهقرآنی  ةگزار کی زیکسانی ا

                                                           
منبع تفسیری شیعه انتخاب شد. عمده  27نظران، در این مرحله، با معرفی صاحب .1

 انیالب مجمع ،(یطوس) انیالتبز: موارد مورد مراجعه، به ترتیب قدمت، عبارت بودند ا

 یالصاف ،(یانکاشهللا افتح) ریالتفاس ةزبد ،(یراز ابوالفتوح) الجنان روح و الجنان روض ،(یطبرس)
 ،(یهرانت یصادق) الفرقان ،(نهمکارا وم مکار) نمونه ،(ییطباطبا) زانیالم ،(یکاشان ضیف)

(. به منابع دیگر نیز در مغنیه) الکاشف، (یمدرس) القرآن یهد من ،هللا(افضل) القرآن یوح من

موارد )اندک( سکوت این منابع یا برای یافتن نکات مؤید یا مکمل آرای آنها، مراجعه 

 شد.می

تحقیق را به فهم معتبر و مشترک در بین محققان علوم 
دهد. و مزیتی برای مقبولیت علمی آنها اسالمی نسبت می

 است.

. هر یک از آرا، رأی یک کدگذار متخصص در فهم 5
یابی است. همچنین با دست منبع غیر تحلیل محتواییقرآن و یک 

ن هر شود. ایحاصل می توافق کدگذاراننوعی ، رأی تفسیریبه 
مالک روایی تفسیر در تحلیل  و شواهد مستقل تأییددو از 

در جمع با اعتباری که در علوم اسالمی و  محتوا هستند.
 شوند.یها می یافتهارشتهنیب ییروازمینة دارند، 

، سرانی مفبر آراکردن تا تکیه  تدابیر زیر هم اتخاذ شد
برای ارزیابی  ییابد. و همچنین مالک اتقان بیشتری

 ی باشد:کدگذاردر فرایند ها برداشت
. به فرازهایی از قرآن ـ و آرای مفسران ـ بسنده شد 1
 ،ینطقم ،ییمعنا ،یلفظ مقدمات نیکمترصراحت، با  باکه، 
و در حد ظهور یا ایجاد ظن قوی، بیانگر ...  و یخیتار

 برداشت مورد نظر بودند.

ی که دربارة یک گزاره، آرای متفاوتی . در موارد2
 عارضر بر سر برداشت مورد نظر، تگوجود داشت، ا

نداشتند، به گزینش آرای موافقْ بسنده و در صورت 
 .2تعارض از همه، صرفنظر شد

 با آن با دوموافق  یک برداشت، آرای تأییدپس از . 3
ا در تحلیل محتو تفسیر و کدگذاری رواییکه الزمة  هدف ـ

ها ضبط و نگهداری شدند: و فیش یبردارشیفد ـ هستن
از با استفاده  قاعدة کدگذاریافزایش دقت و وضوح 

 .یکدگذارتفسیر و  مستندسازی و ،حات مفسرانیتوض
 رهایستفسازی مستندو  تحلیل محتوایی روایی. برای 4

اتخاذ این دو رویه، دالیل زیر را داشت: در خصوص رویة اول، اتکا به یک رأی  .2

در قرآن،  دنمایی یک رویکرها کافی و با هدف بزرگتفسیری معتبر برای روایی یافته

همخوان بود. دربارة رویة دوم نیز تحقیق، تخصص و، در نتیجه، صالحیت ترجیح 

یک رأی را بر دیگری نداشت. هر چند موارد معارض ـ احتماالً به سبب کلّی بودن 

 ها ـ بسیار اندک بودند.مضمون
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ه ب مقوله)قاعدة برگ(، تالش شد تا برای انتساب یک 
برای نشان دادن  و قرآنی (هدشا)گزارة قرآن، حداقل، سه 

 رایاز آموافق ، حداقل، سه شاهد هاگزارهبرداشت از ر اعتبا
 مفسران، ارائه شود.

 یکدگذار. 3 – 4 – 2 – 3 – 3
 کدگذاریهای قرآنی، با تفکیک چهار گام گزاره یکدگذار

ر د، ارزیابی کدگذاریو  نهایی کدگذاری، گذاری نمونهکد، اولیه
 ، انجام گرفته است:ابعاد و مراحل زیر

های اولیه و نیز یکی بودن بودن مقوله قیاسی. نظر به 1
زمان هم نمونهو  هیاول یکدگذار ،جمعیت نمونهو  مجموعة متنی

 ها آغاز شد.اولیّة گزاره پردازشو همراه با مرحلة فهم و 

 های تحقیقْ معرفیعنوان گامهایی که به. طی فعالیت2
رآن و شارحان حدیث، به شکل شدند، از آرای مفسران ق

 استادانمستمر، و از آرای محققان و دانشجویان همکار، 
ها، مقاله و کتاب داوران ،هاهنامانیپا داور و مشاور راهنما،

در مقاطع خاص، به مثابة آرای کدگذارانْ استفاده شد. این 
ساز برای کدگذاری آرا ناظر به نکات زیر )و، لذا، زمینه

د روایی و پایایی( بودند: اصالح یا حذف نهایی و ایجا
 هایهای جدید، رفع کاستیهای اولیه یا ایجاد مقولهمقوله

بندی و قواعد کدگذاری و ها، طرح مقولهتعریف مقوله
در آنها و احراز میزان و  یکاف انسجام و وضوحایجاد 

 ها.یگذارچگونگی توافق دربارة کدها و کد

، بازنگری، اصالح، ریتفس ها در طول مرحلةیگذار. کد3
ه با اتمام این مرحل یینها یکدگذارتکمیل و نهایی شدند. و 

 ها به انجام رسید.گزاره و نهایی شدن گزینش

ده، به در طول چهار گام یاد ش یگذارارزیابی کد. 4
مستمر و تکرار شونده و، از جمله با استفاده از معیارها صورت 

 انجام گرفت. فسیرتو تدبیرهای ذکر شده ذیل عنوان 
 استنتاج. 3 – 3 – 3

 یهاسشپرمرحلة آخر دستیابی به پاسخ به عنوان  استنتاج
 پنج گام زیر انجام پذیرفت: ، در قیتحق

های گزارهگذاری ترکیب و بازهمچینی، . باز1

 .هاپرسش هایپاسخفهم  کدگذاشته در راستای

 ،ینیبازچ نیا و یکدگذار مؤید شواهد ارائة و افتنی. 2
 .یگذاربازهم و بیترک

ر محتوای های موجود دو نظم االگوهاستخراج . 3
 آنها. گذاریو بازهمچینی ها و بازگزاره

بر اساس دستاوردهای  هاپرسش هایپاسخ. تدوین 4
 بندهای قبل.

ه ای تحلیلی کهسامان در مستند عناصر باال یجاساز. 5
رد ، الاقل، رویکای( نظریه ـ یابتواند به عنوان )بدنة گزاره

 و بزهدیدگی ارائه شود. یکجروـ کالن قرآن در تحلیل 

هایی اقدام همچنین با لحاظ نکات زیر، این مرحله با
 همراه شد که در ادامة خواهد آمد:

های قرآنی و علوم . چنانکه گذشت، پیوند مضمون1
، موجه بود. این نکته، ربایشاجتماعی بر اساس راهبرد 

د تنتاج، طبیعتی ربایشی داشته و نیازمنشد که اسسبب می
 هایی باشد.تضمین

گذاری ـ به اقتضای . شالودة اولیّة بازچینی و بازهم2
ها، بودند. اما یافته بافتـ الگوهای دانش  قیاسیآغاز به کار 

حاوی الگوهای اصالح شده یا جدید هم بودند. این امر، 
ای اولیّه بدل گذاری را به آزمون الگوههم بازچینی و بازهم

 نمود.به خود آن را ضروری می دادن اعتبارکرد و هم می

ور ، الزمة حضبافتمسیری استنتاج با دانش . احراز هم3
های قیاسی در تحقیق بود و اهمیّت خاصی داشت؛ سازه

ـ قابلیدر قالب بدنة گزاره آن باید ـ ددابرونچون  ت ای یاد شده 
 داشت.دیدگی را میو بزهارائه به حوزة مطالعاتی کجروی 

های یاد شده نیز، از جمله با تالش برای تحقق ویژگی
 هایها و جبران کاستیزیر در یافته رواییاحراز معیارهای 

 تحقیق در این عرصه میسر گردید:
 اج ربایشیاستنت هایی برای تأیید. دو ویژگی زیر، تضمین1

 وفاق ردمو و ماندگار یهامضمون از هاسازه أخذبودند: 
 فهم رب یقرآن یهاگزاره ریتفس و یکدگذار ایتکا و بافت
 مفسران. مشترک و معتبر
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تر شدن روشن. با بررسی مجدد و تالش برای 2
و قواعد تحلیل و نیز بیان و گزارش آنها،  ارهایمع، اهروش

 اقدام شد. پذیریتصدیقدر جهت 

 عرضةبه  ،ساختاریو  ییمعنا ییروا. برای تحصیل 3
و افزایش دقّت در معانی  بافتهای ها بر یافتهوبارة دادهد

ر آنها بیشت های قرآنی اقدام شد تا همخوانیگزاره و هامقوله
 یا اعتمادپذیر شود.

ها با دانش یافته همبستگیبررسی میزان با . تالش شد 4
 حاصل گردد. همبستگی روایی، بافت

 هاارزیابی تحقیق و یافته. 4 – 3 – 3
 هایی را که، از نگاه محققانقیق کوشیده است سنجهاین تح

علوم اسالمی و اجتماعی، پایایی و روایی را در مراحل 
مختلف تحلیل محتوا و تفسیر فرازهای قرآنیْ تأمین 

کنند، شناسایی نماید و با رعایت آنها خود را تا حد می
هایش ها دور سازد. و زمینة مقبولیت یافتهامکان از کاستی

این دو حوزه فراهم نماید. در صفحات قبل، به  را در
، 6ها اشاره شد. جدول شمارة مناسبت، به برخی سنجه

ها در کنار اقدامات این تحقیق این سنجه حاوی برخی از
 برای رعایت آنهاست.

 

 

 قیدرتحق آنها برآورندة یهایژگیوو  محتوا لیتحلدر  ییایپا/ییرواهای . سنجه6جدول شمارة 
 های رعایت شده درتحقیقویژگی هانجهس ردیف

ی ریعتمادپذا 1
 تحقیق

ای، تناسب با مسأله و هدف * طراحی تحقیق بر اساس آرای معتبر و روزآمد رشتهاعتبار روش در فهم متن و کسب روایی بین
 هایشپرس به قرآن ییپاسخگوو هدف  بافتو بومی شدن بر اساس مسأله و اهداف * مقبولیت و رواج راهبرد، تناسب با غنای 

 .لیتحل جینتا و ندیفراشفاف و مستند  ی،لیتفص ی، مقبولیت و اعتبار این نوع پاسخگویی در علوم اسالمی * گزارشاجتماع علوم

ی ریپذانتقال 2
 تحقیق

المی و ر علوم اسها دو یافته هامقولهپذیری های انسانی/اجتماعی(، فهمبافت )نگاه أصالی آن به پدیده و قرآن یقطع مناسبات
ی ردآورگبه ویژه، ) قیتحقهای ندیفراهای قرآنی * شرح روشن ها با مضموناجتماعی * بیان روشن و روزآمد بافت و تناظر سازه

 (داده پردازشو 

ی ریپذوراب 3
 تحقیق

 ییازنماو ب * غنای بافت هاداده /هاپرسش وندیپ و قیتحق یفراتجرب یمبان لحاظ * پژوهش طیمحو  بافت با محقق یطوالن تعامل
 و یارکدگذ روشن یهاهیروپذیر با بافت * های همخوانیی و مضمونقرآن اطالعات یگیپرماموضوع تحقیق *  از هازهساکافی 

 به مکاره محققان)توافق کدگزاران( و  یریفست أیر حضور*  قیتحق وستیپ در آنها یکدها هیتوجو  هاداده ارائة، جینتا استخراج
 (.انیهمتا با مذاکره) متخصص کدگذاران عنوان

ی ریپذوراب 4
 هایافته

 های بنیادی و ماندگار مورد نظر در بافت و ابعاد مرتبط در فرازهای قرآنی.ها از مضمونپوشش جامع و کافی سازه

ی ریپذوراب 5
 هاداده

 نی برگزیده.های قرآگزاره در آنها بازتاب یچگونگ و هاپرسش مهم عناصرروزآمد و روشن  شرح

ی ریپذتصدیق 6
 تحقیق

ی در میانة یاستقراراهبرد  با هادانستهناروای  ریتأث از یدور* داده  ریتفس و لیتحل ،نشیگز یارهایمع و قواعد ها،روش روشن انیب
 ی.ریفسمعتبر ت آرای توسط هااز داده ادعا موردبرداشتهای  قیتصدتحقیق * 

یی / پایایی روا 7
 هاسازه

های بنیادی، مورد وفاق و ماندگار بافت، شان بر اساس مضمونافت، گزینش، طراحی و تعریف روشن و روزآمد آنها و روابطغنای ب
تأیید  با عرضه بر قرآن و هایابی، اصالح وتعدیل آنی، استقالل، جامعیت و مانعیت * همخوانیبندمقوله ةدرختوارو  جدول نیتدو

 های قرآنی.آرای تفسیری، پوشش باالی مضمون

روایی  8
 یریگنمونه

، ی )تناسب با پرسشریگنمونههای گردآوری داده و )بازنمود کامل اطالعات( * دقت مالک مجموعة متنیو  جمعیت نمونههمسانی 
ی ، دسترسریرأی تفسیان( یا تأیید مفسر انیبو  هیآ صراحتبیشینگی و اعتبار اطالعات مرتبط، داللت قوی بر اطالعات )مثالً، 

 اشباع نظری(، حصول نسبی مکمّل ،دیمق ،مخصّص ،مخالف اطالعاتبه 

فهم  ییروا 9
معنای پنهان 

 هاگزاره

توافق  )= شواهد مستقل، رأی تفسیری، صراحت در مقصود، تحقق مفسر اعتبار] آرا یاعتبارسنجالتزام به تأیید آرای مفسران، 
 های قرآنی و آرای مفسران.اهد  از گزارهش 3با الاقل  یمستندسازکدگذاران متخصص و معتبر([، 

روایی / پایایی  10
 کدگذاری

، کدگذاری آزمایشی/نمونه در فاصلة زمانی مطمئن، تعدد/تنوع کدگذاران، کدگذاری با قاعدة کدگذاریها، وضوح روایی/پایایی سازه
 برداری شواهدبا فیش مستندسازی برداری، بازبینی و ارزیابی مستمر،/ توافق کدگذاران، دقت یادداشترأی تفسیری

روایی/پایایی   11
 استنتاج

)قابل  پذیریکاربردهای گزینش، پردازش و تفسیر داده * های و رویهمندی و شفافیت طرح تحقیق، طراحی سازهاعتبار، نظام
 در دو حوزة علوم اسالمی/اجتماعی ها( یافتهدفاعتأیید و 

 .های قرآنیبافت و گزاره ییروا یدارا یهاهینظر در داریپا یمعناها از هامقوله قیدقیی بازنمابافت،  و نقرآ یقطع مناسبات یساختار ییروا 12

 کردن ندهبس ،(قرآن در یبافت یهامقوله یریکاربردپذ)= یقرآن یمضمونها/ بافت یهایهمخوان لحاظ با آنها روابط/هامقوله نیتدو معنایی ییروا 13
 یقرآن یمضمونها در یریتفس یرأ تحقق/ نیب یامالتز/یلفظ یداللتها به

 یریپذیبازساز 14
 قیتحق

های تحقیق ها و کاربستها، تصمیمگزارش تفصیلی و مستند از: مراحل و فرایندهای گزینش، کدگذاری، تحلیل و تفسیر داده
 های روایی و پایایی در تحقیق.و چگونگی رعایت ضوابط تحلیل و سنجه
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 کاربرد و یریگجهینت. 4

 و اتیعمل مراحل و اجزااین مقاله به شناسایی و معرفی 
همچنین بیان ضوابط و معیارهایی پرداخته است که در 

یک  برای استخراج تحلیل محتوای کیفیراهبرد ترکیبی 
قابل  شوند یاتحلیل اجتماعی معتبر از قرآن کریم، اعمال می

وم اسالمی و را، از نگاه علتحلیل اعمال هستند و روایی 
کنند. در این راستا، نکات زیر سبب اجتماعی، تأمین می

شوند که بیان این عناصر، نوعی معرفی کاربردی این می
ای رشتهروش و راهبرد یاد شدة آن به تحقیقات بین

محور در علوم اسالمی و اجتماعی باشد؛ یا نوعی متن
 ه درهایی ارائه دهد کدستورالعمل اجرایی را برای پژوهش

های ویژه، در راستای استخراج دیدگاهاین عرصه ـ و، به
 شوند:اجتماعی متون مقدس اسالمی ـ طراحی و اجرا می

تفسیر های نزدیکی با ، شباهتراهبرداین روش و  ـ
 ،ها، فرایندهاتعریفها، در مبانی، هدف موضوعی
های باالیی برای رعایت ضوابط ها و ظرفیتدغدغه

 .یای آن داردو استفاده از مزا
تحقیق و ضوابط و معیارهای  اتیعمل مراحل و اجزا ـ

روایی و پایایی آن، با تفصیل و دقت قابل اتکایی 
 اند.بیان شده

عناصر مورد نظر در قالب گزارش تفصیلی از  ـ
 اند که با تکیه بر اینتحقیقی، ترسیم و ارائه شده

روش و راهبرد و با هدف استخراج معتبر 

اعی قرآن انجام گرفته و در مراحل های اجتمدیدگاه
 متعددی، آزمون شده است.

رسد وجود عناصر زیر در گزارش همچنین به نظر می
های مورد نیاز در چنین پیش رو، آن را از ویژگی

ها ویژه آنکه بیان آندستورالعملی، برخوردار نموده است. به
در دو قالب کلّی )تحلیل محتوای کیفی( و بومی شده 

حتوای قرآن(، زمینه را برای امعان نظر در این )تحلیل م
ها و مزایای آن و نیز رفع سازی و فهم کاستیبومی

 رد:آوها و افزودن مزایا در تحقیقات آتی، فراهم میکاستی
عملیات معرفی شده برای  مراحل و اجزاترسیم  ـ

 مراحل و اجزا. 1، در کنار: راهبرداین روش و 
لیل معتبر آن در تح عملیاتی که به منظور کاررفت

. توضیح چیستی، 2اند؛ قرآن، بومی شده
 چگونگی و چرایی این بومی شدن.

بیان ضوابط و معیارهای روایی و پایایی آن روش  ـ
. بیان تدبیرهایی که، در 1و راهبرد در کنار: 

زمان با رعایت تحقیق، اتخاذ شده است تا، هم
زم الآنها، تحلیل استخراج شده از قرآن نیز اعتبار 

. توضیح 2را از نگاه علوم اسالمی داشته باشد. 
علّت انتخاب تدبیرها و تناسب آنها با احراز 

 روایی و پایایی.
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 .62ـ27، ص 12، ش 6س  ،یاجتماع علوم

 در تضاد و یساخت یهالیتحل، (2ـ1393) ــــــــــــ

 یریتفس یآرا اساس بر :یکجرو یقرآن ةینظر
، قم: یشناسرشته جامعه یدکتر ة، رسالعهیش

 .حوزه و دانشگاه گاهپژوهش

 ةیدر نظر یفرهنگل پارهیتحل»(، 1395) ــــــــــــ
، ش 8، س یاجتماع علوم و اسالم، «یکجرو یقرآن
 .34ـ5، ص 15

 ةینظر در یشناختدهیدبزه ردیکرو» (،1396) ــــــــــــ
 ،8 س ،یاجتماع یفرهنگ معرفت، «یجروک یقرآن
 .44ـ23ص  ،(32 یاپیپ) 4 ش
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 غالمرضا ان،ییکچو نیحس رضا،یعل زند،یشجاع
 دیحم افروغ، عماد ،یواعظ احمد ،یاورعقیصد

 امکان بر ینظر یجستار» ،(1389( )مصاحبه) ایپارسان
-خان میکر گرمصاحبه ،(«1)ینید یشناسجامعه طرح

 ،1 ش شیپ ،یاجتماع و یفرهنگ مطالعات ،یحمدم
 .128ـ109 ص

 یحتوی :ةینالقرآ سةالمدر ،(1426) باقر محمد دیس صدر،
 یف ثبحو و میالکر للقرآن یالموضوع ریالتفس یعل

 و االبحاث مرکز: قم ،ةینقرآ مقاالت و القرآن علوم
 .الصدر دیللشه هیالتخصص الدراسات

 ریتفس یف زانیالم ،(1417) نیحسدمحمدیس ،ییطباطبا
 .یاسالم نشر مؤسسة: قم ،5 چ ،1 ج ،القرآن

 محتوای تحلیل بر مروری(، 1394) مرضیه، مهربان عادل

 مهری ویراستار، پژوهش در آن کاربرد و کیفی
 .پزشکی علوم دانشگاه، اصفهان: ایرانی دوستی

پایایی در تأملی بر اعتبار و »(، 1391زاده، محمد )عباس
، ش 23، س کاربردی شناسیجامعه، «تحقیقات کیفی

 .34ـ19(، ص 45) 1

 یهاروش و یمبان ،(1367) یعباسعل ،یزنجان دیعم
 .یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران ،قرآن ریتفس

 و یقرآن یهاگزاره رابطه» ،(1386) دیحم ،یفغفورمغرب
 .60ـ35 ص ،1 ش ،علم و قرآن ،«یعلم یهاگزاره

(، 1390) ینژاد داورانیمیمق محدثه کاظم، زاده،یقاض
حجیت فهم و تفسیر غیر معصومین از قرآن کریم در »

 .250ـ221، ص 6، ش یپژوه ثیحد، «روایات شیعه

 ،«ماهیت تفسیر موضوعی»(، 1389) مصطفی، ریمیک
 .130ـ105 ص(، 6 پیاپی) 2 ، ش3س ، شناختقرآن

ی و پایایی در پژوهش روای»(، 1385، ناهید )افشانیگل
 13 ، شفردا مدیریت، زینب مظفریة ترجم، «کیفی

 .42ـ33، ص 14 و

 لیتحل» (،1391)ی میسلی عل، رضایعل ،یزیتبر یمحسن
ی هاآموزه ازی ریگبهره وی اسیقی فیکی محتوا

 علوم شناسیروش ،«یاجتماع علوم دری اسالم

 .158ـ135ص  (،72)18 ،انسانی

 ،(1391) یمیسل یعل ،یرجب محمود ،یزیتبریمحسن
 اساس بر یقیتلف ییالگو: نفاق یاجتماع نییتب»

 متفکران یاجتماع یهاهینظر ،«یقرآن یهاآموزه

 .151ـ111 ص ،2 ش ،2 س ،مسلمان
 روش ضد :یفیک قیتحق روش ،(1390) احمد محمدپور،

 .شناسانجامعه نشر: تهران ،2

 ریتفس» ،(1388()مصاحبه) یمحمدتق ،یزدیمصباح
 ،معرفت ،یذوالفقار نیمحمدحس میتنظ ،«یموضوع

 .18ـ5 ص ،136ش

 ، ججامعال یثراأل ریتفسال(، 1387ی )محمدهاد، معرفت
 .دیتمه: قم، 1، چ 1

: قم ،8 چ ،2 ج ،دیالتمه صیتلخ ،(1388) ــــــــــــ
 .نیمدرس جامعه انتشارات

 ةبثو یف المفسرون و ریالتفس ،(1418) ــــــــــــ
 یاسالم علوم دانشگاه: مشهد ،1 چ ،1 ج ،بیالقش
 .یرضو

، (1372) (مصاحبه) ی، محمود رجبیمعرفت، محمدهاد
، معرفت، «قلمرو معارف قرآن و ارزش فهم ما از قرآن»

 .15ـ5، ص 6ش 

استنباط از ظاهر و باطن » (،1381) محسن دیس ،یرباقریم
 15 و (2 و 1 ش) 14 س ،اسالمی تحقیقات، «قرآن

 .86ـ65 ص (،1 ش)

 :یشناسجرم و جرم ،(1390) نزیه ونایف و رابرت ت،یوا
 یعل ترجمه ،یکجرو و جرم یهاهینظر یدرس متن
 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه :قم، 4 چ ،یمیسل

های دیدگاه اجتماعی حکمت»(، 1385) وصالی، سعید
 15ش ، البالغه نهج، («تحلیل محتوایی) نهج البالغه

 .138ـ119ص ، 16و 
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