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 چکیده
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 مقدمه

ترین سازي علوم رویکردهاي متعددي به وجود آمده است. از مهمکنون براي اسالمیتا 
آنها، رویکردهایی است که از راه تولید نظریه از متون دینی در صدد دینی کـردن علـوم   

تا کنون در علوم مختلف پیموده شده  1هاي متعدديجدید هستند. براي تولید نظریه راه
انـد. بـه   پردازي استفاده کردهمتون دینی در راستاي نظریهاست. رویکردهاي بسیاري، از 

ها، استفاده از متـون دینـی بـه    آوري دادهسازي، گردرویکردهایی که با فرضیه خصوص
ها، رویکردهاي استخراج نظریه از متون دینی، در صدد عنوان روش اثبات یا نفی فرضیه

تـوان  تـون دینـی از چـه روشـی مـی     دینی کردن علوم هستند. اما براي تولید نظریۀ از م
توان براي تولید نظریه استفاده کرد؟ از آنجا که متون دینی جز اسناد و مدارك هستند می

 هاي غیرمزاحم است، استفاده کرد.هاي غیرمزاحم که جزء طرحاز طرح سنجه
این تحقیق در صدد است براي تولید نظریه دینی در باب انسان و اجتماع بر اسـاس  

هاي غیرمزاحم، از ترکیب و تلفیق چندین روش کیفـی کـه در نـوع    قیق سنجهطرح تح
شناسی کیفـی  شناختی در روشاین مدل ترکیبی روشسابقه است، استفاده کند. خود بی

ام. این طـرح تحقیـق شـامل    نامیدهشناخت مبانی جامعه)  روش» (روش مبناشناسی«را 
بنـدي  پردازي و کدگذاري، طبقـه هوممحتوا (که شامل مفروش تفسیر موضوعی، تحلیل 

یا پردازي نظریههاست)، و سرانجام بندي، و تعیین نقش هر یک از مقولهمفاهیم و مقوله
مبناشناسی نوعی منطق براي روش ها به صورت یک مدل است. تکنیک پیوند بین مقوله

آنهـا شـده    آمده و تعیین نقش بـراي  هایی است که با تحلیل محتوا به دستپیوند مقوله
 است.

 مفاهیم

الزم است سـه مفهـوم   شناخت مبانی جامعه)  روش» (روش مبناشناسی«قبل از توضیح 
یـا  پـردازي  مبناشناسی (نظریهکلیدي این تحقیق یعنی تفسیر موضوعی، تحلیل محتوا و 

 به طور مختصر توضیحی داده شود. )هاپیوند بین مقوله

  .5، فصل هاي اجتماعیطراحی پژوهشپردازي ر.ك: بلیکی، نورمن؛ هاي نظریه. براي اطالع از راه1
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 تفسیر موضوعی

شود که از طریق کنکاش تفسیر ترتیبی، به تفسیري اطالق میتفسیر موضوعی در مقابل 
آوري و همۀ آیاتی که در جاهاي مختلف قرآن به موضوعی خـاص اشـاره دارد، جمـع   

هـا و  گردد. تفسیر موضوعی عبارت است از تطبیـق آیـات بـر مصـداق    سپس تفسیر می
عی بیرونـی و  هاي بیرونی. تفسیر موضوعی به دو معنا است: یکی این که موضوموضوع

خارجی بر قرآن عرصه شود تا دیدگاه قرآن در بارة آن موضـوع اسـتنباط و پـس از آن    
الحـرّ  ؛ 7، ح 194ص صـفار،  (و روایـاتی  ) 7عمران/(آلتفسیر شود؛ شاید مراد از آیات 

کنند، اشاره به همـین  که بر تأویل قرآن در هر زمانی داللت می) 196، ح 27ج العاملی، 
وضوعی داشـته باشـند. تأویـل قـرآن یعنـی اسـتفاده آیـات بـراي فهـم          معناي تفسیر م

انـد؛ معنـاي دوم تفسـیر موضـوعی     هایی که در عصر نزول قرآن وجود نداشـته موضوع
هایی که در خود قرآن در باب آن آیاتی آمـده  عبارت است از برگزیدن یکی از موضوع

اند، تا نگرش قرآن دربارة بندي همۀ آیاتی که به آن موضوع پرداختهاست و سپس دسته
. به طور قطع در این تحقیق معناي دوم تفسیر )22(حکیم، ص  آن موضوع به دست آید

موضوعی مراد و منظور است، چرا که اجتماع و روابط اجتماعی از موضـوعات قرآنـی   
بنـدي  است. بنابر این تفسیر موضوعی در این جستار عبارت است از استخراج و دسـته 

اند، و در نهایت تالش براي ه به موضوع اجتماع و روابط اجتماعی پرداختههمۀ آیاتی ک
آیات تا نگرش قرآن دربارة موضوع اجتماع و روابط اجتماعی به دست » فهم مجموعی«

البته شایان توجه است که براي فهم آیات از روایات به عنوان یکی از منابع دینی و  آید.
 تفسیري استفاده خواهد شد.

 حتواتحلیل م

رسـاند  تحلیل محتوا یکی از مباحث مهم و کاربردي است که به پژوهشگران یاري مـی 
ـ . تحلهاي خود بپردازنـد تا با استفاده از این روش به وارسی داده محتـوا بـه محقـق     لی

دست ه مرتبط با موضوع پژوهش را ب يهادهیپد نیریپنهان و ز يهاهیکند تا الیکمک م
 شود. کیموجود نزد قیآورد و به حقا

مبانی شناخت جامعه را از آیات بر اساس آن توانیم میاست که  یروشتحلیل محتوا 
منـد بـه دسـت آورد. تحلیـل محتـوا در      نظـام و به طور  ینیع ای نانهیببه طور واقعقرآن 
پردازي، تقلیل مفاهیم به دست آمـده و  شود: مفهومپردازي در سه مرحله اجرا مینظریه
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شناختی)، و تعیین نقش هر مقوله. رویه و تکنیـک  ندي آنها (استنباط مبانی جامعهبمقوله
تفاسیر و معانی اسـت کـه در مرحلـه تفسـیر بـه دسـت       کدگذاري پردازي، براي مفهوم

و تفسـیري کـه   بر اساس معانی بندي مفاهیم اند. به عبارت دیگر کدگذاري و مقولهآمده
به این منظـور در وهلـۀ اول بـه    گیرد. ورت میصدر مرحله تفسیر به دست آمده است، 

شود و سپس مفاهیم به دست آمـده بـه   تفاسیر و معانی مرتبط برچسب مفهومی زده می
یابند. سرانجام تحقیق در مرحله تحلیل محتـوا تعیـین   تر تقلیل میتعدادي مقولۀ انتزاعی

بـراي   ش، پیامـد) و واکـن  ها (علل و عوامل، شرایط میانجی، استراتژي کنشنقش مقوله
 گیر یک نظریه است. شکل

دو نکته شایان توجه است: نخست این که تفاوت اساسی تحلیل محتوا با تفسـیر در  
ها، شـرایط اجتمـاعی، اوضـاع و احـوال     این است که تحلیل محتوا در صدد فهم انگیزه

 و مـراد مـاتن  حاکم بر متن و ماتن است، ولی تفسیر موضوعی در صدد فهم خود متن 
پردازي در انجام تحقیق از هـم قابـل   است و دوم این که معموال مرحله تفسیر و مفهوم

 شوند.زمان انجام میتفکیک نیستند و هم

 مبناشناسی  

پردازي است که نوعی نظریههاي به دست آمده در مرحله تحلیل محتوا پیوند بین مقوله
ها به عبارت دیگر پیوند مقوله شود.نامیده میشناخت مبانی جامعه)  روش( »مبناشناسی«
رویـۀ  شـود.  نامیـده مـی   »مبناشناسـی «پـردازي،  مبانی شناخت جامعه) یـا نظریـه  پیوند (
شـود: یـک مرحلـه بـه بیـان مکانیسـم و       در طی مراحلی چند انجـام مـی   »مبناشناسی«

چگونگی ظهور مقوله اصلی (یک پدیدة اجتماعی مثل ارتباط) از علل و عوامل آن ناظر 
ها) ناظر است که مقوله اصلی در مرحله دیگر به زمینه یا محتوا (مجموعه ویژگی است؛

هـاي کـنش و واکنشـی    دل آن جاي دارد؛ سومین مرحله بررسی راهبردها و اسـتراتژي 
شـود؛ و سـرانجام   یابد و مـدیریت و اجـرا مـی   ها از طریق آن سامان میاست که مقوله

در  »مبناشناسـی «هاسـت.  راهبردها و استراتژي اي است که ناظر به پیامدهاي اینمرحله
هایی که در بخش تحلیل محتوا به دسـت آمدنـد و از   شود، مقولهبیشتر موارد باعث می

 اي هماهنگ و یکپارچه به هم بپیوندند.هم متمایز بودند، تحت نظریه
به طور خالصه ترکیب سه روش تفسیر موضوعی آیات، تحلیل محتـوا (کدگـذاري   

» روش مبناشناسـی «ها) و سرانجام مبناشناسـی را  بندي و تعیین نقش مقولهلهآیات، مقو
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ایم. در روش مبناشناسی در مرحله تفسـیر موضـوعی از   در مطالعات اجتماعی نام نهاده
شود که به نوعی بیانگر پدیدة اجتماعی مورد مطالعه هستند. آیاتی کـه  آیاتی استفاده می

شده و عنوان یک مفهـوم خـاص   ف شده است، تفسیر در آنها پدیدة مورد مطالعه توصی
بندي آیات بر اساس آنها بدان معنـی اسـت   شود. استنباط مفاهیم و دستهبه آنها داده می

شوند؛ دوم این که مفـاهیم بـه دسـت آمـده در یـک سـطح       که آیات تعبیر و تفسیر می
هـا و  ه به وسیلۀ بیـان هاي به دست آمدگردند. و سرانجام مقولهبندي میتر مقولهانتزاعی

 شوند.  اظهار نظرهایی مبتنی بر پیوندهایی به همدیگر متصل می

 مراحل تحقیق

مثل سایر طرح تحقیقات کیفی، شامل طرح پرسش،  »مبناشناسی«فرایند و مراحل روش 
پـردازي،  هـا، نظریـه  هـا، تحلیـل و ارزیـابی داده   آوري دادهبررسی پیشینۀ تحقیق، جمـع 

روش «تـوان مراحـل   بـه طـور کلـی مـی     1گیـري خواهـد بـود.   و نتیجـه  ]سازيفرضیه[
هـا و  را به چهار مرحله عمده تقسیم کرد: مرحله اول شامل گـردآوري داده » مبناشناسی

و کتـب روایـی    هاي تحقیق از قرآن. دادههاي غیرمزاحم یا آیات و روایات استسنجه
حلیلی و تفسیري اسـت کـه   هاي تشوند. مرحله دوم، شامل روشمختلف گردآوري می

براي فهم صحیح متن آیات و روایات به کار گرفته خواهند شد. مرحله سوم بررسـی و  
پردازي است. این مرحله شـامل  آوري شده براي رسیدن به نظریههاي جمعارزیابی داده

هـا  هاي تحلیل محتوا است. مرحله چهارم مبناشناسی یا نمایش روابط بین مقولهتکنیک
 ت دیاگرام و مدل علّی است. به صور

 آوري آیات و تفسیر آنها جمع

(براي آگاهی بیشتر  تنظیم شده است روش مبناشناسی بر اساس مدل تحقیقات استقرایی
هـا در ایـن   آوري داده. شیوة جمـع )4از استراتژي پژوهش استقرایی ر.ك: بلیکی، فصل 

نشی و گردآوري اسناد و مدارك هاي غیرواکها از سنجهآوري دادهتحقیق بر اساس جمع

رسش، بررسی پیشـینۀ تحقیـق، بیـان    عملیاتی تحقیقات کمی که روشی قیاسی است، عبارت است از: طرح پ. مراحل 1
گیـري (بـراي آگـاهی بیشـتر از فرآینـد      ها و نتیجهها، تحلیل دادهآوري دادهارچوب نظري تحقیق، مدل تحقیق، جمعچ

قات کیفی که تحقیقی استقرایی است بـر  )؛ اما مراحل تحقیروش تحقیق در علوم اجتماعیتحقیقات کمی ر.ك: کیوي، 
 عکس مراحل تحقیقات کمی است. 
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است. بدین شکل که در ابتدا آیات مرتبط به توصیف، شـناخت و تبیـین پدیـدة مـورد     
شود با تنظیم آنها به صورت یک مـدل پـازلی   آوري شده و سپس سعی میمطالعه جمع

آوري آیـات بـا مفـاهیمی کـه از آثـار مفسـران و       به فهمی از آنهـا دسـت یـابیم. جمـع    
هـا  آوري دادهشود. این مفاهیم مسیر جمـع اند، تکمیل میسلمان اخذ شدهاندیشمندان م

کنند. مفاهیمی که بر اسـاس تفاسـیر اجتمـاعی از قبـل برگزیـده      (آیات) را مشخص می
گیرنـد. ادبیـات فنـی بـه تفاسـیر،      شوند، به عنوان ادبیات فنی مورد استفاده قرار مـی می

و تفسیري مـرتبط بـا پدیـدة مـورد مطالعـه      هاي نظري پژوهی و مقالههاي قرآنگزارش
 )324(ر.ك: محمدپور، ص  .شوداطالق می

آیات واحد مشاهده در تحقیق هستند که با واحد تجزیه و تحلیـل متفـاوت اسـت.    
واحد تجزیه و تحلیل موارد انتزاعی است، یعنی فهم ما و یا دیگران از آیات و روایـات  

یه و تحلیـل در واقـع همـان مرحلـه تحلیـل      موضوع تجزیه و تحلیل هستند؛ انجام تجز
 )326؛ همچنین ر.ك: محمدپور، ص 59 (استراس و کوربین، ص .محتوا است

 تحلیل محتوا        

پردازي آیات و روایات بیانگر عملیات تحلیل محتواي کیفـی اسـت کـه طـی آن     مفهوم
جزیه، تحلیل آوري شده، تآیات و روایاتی که در باب پدیدة اجتماعی مورد مطالعه جمع

شـوند و سـپس بـه روش جدیـدي یعنـی      و به مفاهیم جداگانه تفکیک و پردازش مـی 
پردازي فرآیند و شـیوة مقـدماتی   گردند. مفهومدوباره به یکدیگر متصل می »مبناشناسی«

 (همانجا) .ساختن و پرداختن نظریه از آیات و روایات است
هـاي  پـردازي داده ذاري یا مفهـوم گدر فرآیند تحلیل محتواي کیفی محقق باید به کد

اي از شود که به گروه یا طبقهاي اطالق میآوري شده بپردازد. مفهوم یا کد به کلمهجمع
هاي عمـومی بـا هـم اشـتراك دارنـد،      هایی که در برخی ویژگیاشیا، رویدادها و کنش

ت) و هـا (آیـا  . مفاهیم کدهایی هسـتند کـه پیونـدي بـین داده    (همانجا) گرددالصاق می
کنند. کدها یا مفـاهیم بـه کـار جداسـازي، گـردآوري و سـازماندهی       ها برقرار میمقوله
هـاي سـاده، ملمـوس و    هـا از مقولـه  آیند و طیفی از انـواع گونـاگون مقولـه   ها میداده

هـاي نوپدیـد را در   تـر نظریـه  تـر و انتزاعـی  هاي مفهومی کلیموضوعی گرفته تا مقوله
هـا  هوم مقوله و کد با یکدیگر خلـط شـوند. کـدها همـان مقولـه     گیرد. نباید دو مفمیبر

نیستند. هدف اصلی کدگذاري، مشخص کردن واحدهایی از متن است کـه بـه شـکلی    
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(لیندلف و تیلـور، ص   کنندها) ربط پیدا میها (مفاهیم، مضامین و سازهمعنادار به مقوله
نـه بـه وقـایع، حـوادث و     هاي ذهنی جداگا. در این جا منظور از مفاهیم برچسب)275

بندي همان مفاهیم است. وقتی که مفاهیم بـا  بندي، طبقهها است، ولی مقولهسایر پدیده
تـر  یکدیگر مقایسه شوند و از مقایسه آنها مفاهیم مشابه و مرتبط زیر یک مفهوم انتزاعی

 بنـدي شوند. بدین ترتیب مفاهیم در نظمـی بـاالتر دسـته   قرار گیرند، مقوالت کشف می
 تر است. شوند. مقوله مفهومی است که از سایر مفاهیم انتزاعیمی

پـردازي سـؤال کـردن اسـت. در سراسـر تحقیــق      تکنیـک و رویـه کلـی در مفهـوم    
هاي اصـلی  هایی در مورد پدیدة مورد مطالعه، خصوصیات متفاوت، ابعاد، و مؤلفهسؤال

از آن جا کـه هـر یـک از     اند، مطرح خواهد شد.پدیده که در قرآن و روایات بیان شده
هایی کـه در هـر   روند، نوع سؤالها در مرحله خاصی از تحقیق به کار میپردازيمفهوم

 شوند تا حدي متفاوتند. مرحله مطرح می
آوري آیات و تفسیر آنها، تحلیل محتواي آنها در طی سه مرحله انجـام  پس از جمع

پردازي محوري بـراي تقلیـل مفـاهیم و    پردازي باز، مفهومگیرد که عبارتند از: مفهوممی
هـا. شـایان ذکـر اسـت کـه      پردازي انتخابی یا تعین نقش مقولهبندي آنها و مفهومدسته

ها غیرواقعـی اسـت. در مقـام تجزیـه و تحلیـل آیـات و       پردازيتفاوت میان این مفهوم
قل اي و بـه طـور مسـت   اي جداگانـه پـردازي در مرحلـه  روایات، هر کدام از این مفهـوم 

 گیرد. صورت نمی

 کدگذاري باز

 یک مفهـوم باز است. کدگذاري باز به استنباط 1نخستین مرحلۀ تحلیل محتوا کدگذاري
دادن یک نام، عنوان یا برچسب که به طور همزمـان هـر آیـه از    از یک آیه یا روایت و 

ــد، اشــاره داردهــا را تلخــیص و تشــریح مــی داده . در )327(ر.ك: محمــدپور، ص  کن
 2شوند و آیاتی که بیانگر یک مفهـوم تک آیات به دقت خوانده میپردازي باز تکمفهوم

پردازي باز آیات مرتبط با گردند. در مفهومباشند، مشخص و کدگذاري میاجتماعی می
شوند. در واقع هایشان بررسی و خرد میها و تفاوتدقت براي به دست آوردن مشابهت

هاي خاصی بـه  شوند و ویژگیز است که مفاهیم ساخته میاز طریق فرایند کدگذاري با
 گردد. آنها منتسب می

 هاي خام برحسب محتواها و ابعاد.. کدگذاري عبارت است از استخراج مفاهیم از داده1
 هاي اجتماعی است.. مفهوم در اینجا به معناي برچسب ذهنی به وقایع و پدیده2
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پردازي باز دو رویه و تکنیک اصلی وجود دارد: یکی خـرد کـردن   در مرحله مفهوم
اي را کـه  مفاهیم و دیگري طرح سؤاالت. منظور از خردکردن آیات این اسـت کـه آیـه   

کنیم و بـه هـر   پس به اجزایی تقسیم میگزینیم و سمرتبط با موضوع تحقیق است، برمی
دهیم، برچسـبی  کدام از اجزاي مرتبط به وقایع، حوادث و پدیدة اجتماعی و... نامی می

گیرد؟ در بارة هر کدام از که نشانۀ آن پدیده اجتماعی است. این کار چگونه صورت می
شـانگر چـه   کنیم؛ مثال این پدیـده چیسـت؟ ن  هاي اجتماعی سؤاالتی مطرح میآن پدیده

هـاي اجتمـاعی را ضـمن    چیزي است؟ براي پاسخ گفتن به این سؤاالت وقایع و پدیده
دهیم. واحـد تحلیـل   اند یک اسم میکنیم و به آنهایی که مشابهبررسی آیات مقایسه می

پردازي باز هم بـه  مفهوم پردازي تفاسیر آیات است. فرآیندبراي کدگذاري باز در نظریه
 سازد.جامد، هم خصوصیات و ابعاد آن را نیز روشن میانمی 1کشف مقوله

 بندي)سازي مفاهیم (کدگذاري محوري یا مقولهیکپارچه

ها، یا حتی صدها برچسب مفهومی دست یابیم. ایـن  در ضمن تحقیق ممکن است به ده
بندي شـوند. در غیـر ایـن صـورت در     مفاهیم باید بر اساس معیار شناخت جامعه طبقه

بندي نکردن، دانیم با آنها چه کار کنیم. در صورت مقولهکنیم که نمیر میاي گیمخمصه
شوند. در این مرحله باید مفاهیم بیش از اندازه زیاد خواهند بود که باعث سردرگمی می

شان و نه را بر اساس معناي کلی و دورنی اي از مفاهیمی که از آیات به دست آمدهدسته
. در )278(لیندلف، و تیلـور، ص   قرار داد 2یگر، ذیل یک مقولهبر پایۀ پیوند آنها با یکد

شوند. وقتی کنند، تقسیم میاین مرحله آیات و روایات به لحاظ نوع مفهومی که بیان می
تـوانیم مفـاهیم   ها) پدیدة اجتماعی خاصی را مشخص کردیم آنگاه میکه در آیات (داده

تعداد مفاهیمی را که بایـد بـا آنهـا کـار کنـیم      بندي کنیم. این کار را بر محور آنها مقوله
 )310، همچنین ر.ك: بلیکی، ص 65(استراس وکوربین، ص  .دهدکاهش می

هاي نوعی آن است. اساس براي یک واحد اطالعاتی با توجه به برخی از ویژگی بندي، فرایند تعیین معنا. مراد از مقوله1
نظر از تعداد آن، است که معـرف  ها مثال بخشی از آیات قرآن صرفیا واحدي از داده بندي، تعریف مجموعه دادهمقوله

هـاي  اي از پدیـده ت که مجموعـه تر است یا به آن تعلق دارد. بنابر این مقوله اصطالحی عام اساي کلییا مصداق پدیده
هاي تحقیق روشگیرد (لیندلف، تامس و برایان تیلور؛ هاي واژگانی را در بر میها و دیگر قالبکلی مانند مفاهیم، سازه
 ).273، ص کیفی در علوم ارتباطات

 تر است.بندي مفاهیم. مقوله مفهومی است که از سایر مفاهیم انتزاعی. طبقه2
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شـود و کدگـذاري محـوري    شروع می 1سازي مفاهیم با کدگذاري محوريیکپارچه
هاي جدید کند و در نتیجه مقولهاي است که بین مفاهیم پیوند برقرار میاستفاده از مقوله

شود. بنابر این آید یا مضمونی که در برگیرندة مفاهیم بسیار است، ایجاد میوجود می به
بنـدي نامیـده   رسد از نظر نـوع مشـابه هسـتند، مقولـه    بندي مفاهیمی که به نظر میطبقه
بندي با قراردادن مفاهیم مشـابه در یـک   . در مقوله)65، ص استراس وکوربین( شودمی

کنیم (یعنی تعداد مفاهیم را به تعـدادي  را به یکدیگر متصل می گروه، تعدادي از مفاهیم
 دهیم).مقوله کاهش می

در کدگذاري محوري به مفاهیمی که چنـد ویژگـی پدیـدة مـورد مطالعـه را شـامل       
تـر از مفـاهیمی باشـد کـه     دهیم، باید ایـن اسـم انتزاعـی   شود، یک اسم مفهومی میمی

. مقوالت قدرت مفهومی دارنـد، زیـرا کـه قادرنـد     اندمجموعۀ آنها مقوله را تشکیل داده
توانیم هـر کـدام از   گروهی از مفاهیم را به یکدیگر پیوند دهند. براي کشف مقوالت می

تواند با کدام گروه از مفاهیم ربط مفاهیم را برداشته و از خود بپرسیم که این مفهوم می
توانیم از بـاال  یا متفاوت. یا می داشته باشد و آیا آن با مفاهیم قبلی یا بعدي مشابه است

ها و اطالعات خود نگاه کنیم و از خود بپرسیم، این مفاهیم دربـارة چـه چیـزي    به داده
 . )66(ر.ك: همان، ص  گیري یکسان برسیمهستند؟ با استفاده از هر شیوه باید به نتیجه

وصیاتی انجام کنیم این کار را با توجه به خصاي را ساخته و پرداخته میوقتی مقوله
توانند یک طیف را تشکیل دهند. خصوصیات یک مقوله عبارت است از دهیم که میمی

که ابعاد آن نشانگر محل خصوصیات در طـول  هاي یک مقوله و اینویژگیها یا خصیصه
. بنـابر ایـن درك ماهیـت    )310؛ همچنین ر.ك: بلیکی، ص 70 (همان، ص طیف است

هـا و  نیـاز رسـیدن بـه درك همـۀ رویـه     ه آنهـا پـیش  خصوصیات و ابعاد مقوله و رابطـ 
 در قرآن است.» روش مبناشناسی«هاي تحلیلی براي ایجاد تکنیک

توانـد داراي دو ویژگـی محتـوا و بعـد     در مرحلۀ کدگذاري محوري، هر مقوله مـی 
انجامد. محتوا عبـارت اسـت از آن   باشد. ترکیب این دو مشخصه به ایجاد یک الگو می

دهند. اهیم، معانی یا کدهایی که فضاي معنایی درون یک مقوله را تشکیل میدسته از مف

پردازي محوري مفاهیم را به بندي کردن مفاهیم و دادن یک اسم مفهومی به هر دسته به عنوان یک مقوله. مفهوم. دسته1
هایی را که محقـق در خـالل   سازد و دادهدهد، محتواها و ابعاد هر مقوله را مشخص میتعداد محدودي مقوله تقلیل می

ضد روش، منطق و طرح دهد (ر.ك: محمدپور، تحلیل به هم ربط می پردازي باز از یکدیگر باز کرده است، جهتمفهوم
 ).329، ص شناسی کیفیدر روش
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بعد به پراکندگی، کمیت و میزان وجود آن معانی در قالب یک پیوستار معنـایی داللـت   
دارد. الگو نیز عبارت است از ترکیب هر مشخصۀ محتوایی خاص با یک بعد خاص. در 

ا امري بسیار مهم است. در غیر ایـن صـورت،   هاین مرحله توضیح و بیان منطقی مقوله
اسـتراس  ( .شـود هاي پراکنده و مخدوش حاصل مینظریه ظهور نیافته و انبوهی از داده

 )98، ص وکوربین
گیـرد.  صـورت مـی  » ردیابی فرایند«کدگذاري محوري با توضیح مفاهیم و از طریق 

هیم عمده با ارجاع به عبارت است از توضیح مفصل و جزء به جزء مفا» ردیابی فرایند«
. ردیابی فرایند بایـد مفـاهیم را بـه صـورت     )154(طالبان، ص  آیات و استناد به تفاسیر

وار توضیح داده و هر کدام را در ارتباط با دیگري منطقی و تحلیلی به دنبال هم فهرست
و سپس در ارتباط با مقولۀ مرتبط قرار دهد. ایـن فرآینـد بـه تنظـیم تحلیلـی و منطقـی       

ها و اسـتخراج  ها کمک کرده و زمینه را براي کدگذاري انتخابی و تعین نقش مقولهادهد
 )339(محمدپور، ص  .سازدمقولۀ اصلی فراهم می

توان از مفاهیمی که در علوم اجتمـاعی بـه کـار گرفتـه     گذاري مقوالت، میبراي نام
ر یـک واقعـۀ   شده است، استفاده نمود. مثال طرز حل اختالف بـین مهـاجر و انصـار د   

) راه حـل کدخـدا منشـی، دخالـت     1پردازي شود: تواند به صور زیر مفهومتاریخی می
) توسل به عواطف، التماس گـروه خـاطی بـراي بخشـوده     2آنها؛  بزرگان و آشتی دادن

) اقدام قـانونی، در  4) مذاکره، توافق روي جبران اشتباه به وسیلۀ گروه خاطی؛ 3شدن؛ 
 حاکمیت.  خواست دخالت پیامبر و

 پردازي انتخابی (تعیین نقش مقوالت براي مدل الگویی)مفهوم

هاي انتزاعی به بررسی نقش در مرحله کدگذاري انتخابی محقق با تعداد اندکی از مقوله
پردازد. در این مرحله همچنین باید مقوله اصلی و اساسـی انتخـاب شـود.    هر مقوله می

هاي موجـود و دوم  : اول انتخاب یکی از مقولهآیدمقوله اصلی به دو شیوه به دست می
گذاري انتخابی به چند شیوة خاص انجـام  . کد)340(همان، ص  ابداع یک مقولۀ جدید

شود: یک شیوه ناظر به تعیین علل و عواملی است کـه باعـث ایجـاد مقولـه اصـلی      می
دل آن هایی اسـت کـه مقولـه در    شود؛ روش دیگر ناظر به زمینه یا مجموعه ویژگیمی

هاي تعامل (کنش و واکـنش) اسـت کـه    جاي دارد؛ سومین روش راهبردها و استراتژي
شود؛ و سرانجام روشی است یابد و مدیریت و اجرا میاین مقوله از طریق آن سامان می
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 هاست. که ناظر به پیامدهاي این راهبردها و استراتژي
، محمدپور( در مدل الگویی هادر کدگذاري انتخابی، نقش و جایگاه هر یک از مقوله

الزم اسـت، مشـخص   » روش مبناشناسـی «پردازي بـر اسـاس   که براي نظریه )337ص 
شود. براي مشخص کردن نقش هر مقوله الزم است، اجـزاء مـدل الگـویی را مـورد     می

بررسی قرار دهیم. از این رو در ادامه مدل الگویی کـه در نهایـت نظریـه اجتمـاعی بـر      
 شود، تبیین خواهد شد.اساس آن ظاهر و آشکار می

 اد مدل الگوییابع

. بعـد شـرایط. شـرایط    1شود سه بعد خواهـد داشـت:   مدلی که در این مرحله ارائه می
هایی است که به ظهور واقعیت اجتمـاعی  ها و زمینهبیانگر آن دسته از شرایط، موقعیت

اصلی مورد مطالعه منتهی شده است. شرایط به بسترهاي ساختاري کـه   1یا همان پدیدة
هـا و عواطـف پاسـخ    هـا، تعامـل  اي که افراد به آن با کنشت یا مسألهموقعیت، مقتضیا

شـود. بعـد شـرایط شـامل     دهد و از سطح خرد تا کالن را شامل میدهند، شکل میمی
. بعد تعاملی ـ فرایندي: این بعد  2اي است. شرایط علّی، شرایط میانجی و شرایط زمینه

ست که کنشگران در قبال آن شـرایط از خـود   هایی اها و کنشبیانگر آن دسته از تعامل
هـا و عـواطفی را در بـر    هـا، تعامـل  نشاند. به عبارت دیگر این بعد، جریان کبروز داده

. بعـد پیامـد؛   3دهـد.  ها و مسـائل روي مـی  گیرد که در پاسخ به رویدادها، موقعیتمی
اص مربـوط بـه آن   ها را شامل شده و تحت تأثیر شـرایط خـ  پیامدها و نتایج این تعامل

 )339(همان، ص  .است
اي و میانجی. علل و علل و عوامل، شرایط زمینهاست، شرایط بر سه قسم گفته شد 

اي کنش و کنش متقابل در آن صورت شود و شرایط زمینهمی هعوامل باعث ایجاد پدید
یـا   گیرد، و شرایط میانجی بین زمینه و کنش و کنش متقابل به عنوان تسـهیل کننـده  می

شرایط را باید با مشخص کردن آنها بـه عنـوان علـل و     کند.محدود کنندة آنها عمل می
اي یا میانجی معین گردند و خصوصیاتشان بر شمرده شـوند تـا در   عوامل، شرایط زمینه

 ارتباط با موضوع مورد مطالعه داراي معنی شوند.

اي است که سلسله کنش و کنش متقابل به سوي آنها رهنمـون  . پدیده مقوله اصلی است. پدیده حادثه، اتفاق یا واقعه1
اند.ها مرتبطکه سلسله رفتارها بدانشوند تا آنها را اداره یا با آنها به صورتی برخورد کنند، یا این می
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  کشف علل و عوامل 

ر آن عواملی سبب به وجـود آمـدن، رشـد،    منظور از علل و عوامل، شرایطی است که د
شوند. علل و عواملی را که سبب ظهور یا مقولۀ اصلی می پیچیده شدن و استمرار پدیده

تـوان در تحقیقـات تـاریخی آنهـا را     شود، مـی و بروز پدیده، حادثه و رویداد اصلی می
عبارتند از  بررسی و در تحقیقات اجتماعی بر آنها نظارت و کنترل داشت. علل و عوامل

اي مثـل ارتبـاط یـا    هایی که به وقوع یا گسترش پدیدهوضعیت، حوادث، وقایع و اتفاق
تواند هـر  انجامد؛ یادآوري این امر هم مهم است که علل و عوامل میرفتاري خاص می

واقعه (مانند رفتار خاص، چیزي که گفته شده یا چیزي که کسـی انجـام داده اسـت) و    
اي باشد. همۀ علـل و عوامـل بـه یکسـري شـرایط خـاص       تمالیهمچنین هر حادثۀ اح

بستگی دارند. با استفاده از مدل الگویی، پدیدة ارتباط ممکن است بـه شـکل نمـوداري    
 زیر ظاهر شود. 

 پدیده              علل و عوامل   
 مثال؛ ناتوانی و نیاز مردم           ارتباط

گـردد.  اي مـی درت باعـث ایجـاد پدیـده   در حقیقت فقط یک علت به تنهایی و به ن
معموال براي ایجاد یک پدیده علل و عوامل متعددي درکارند. در اینجا از علل و عوامل 

تر بحث شود. یعنـی از خصوصـیات نـاتوانی و نیازمنـدي انسـان، تعـداد       باید مشخص
ها و این کـه آنهـا سـاده نیسـتند و بسـیار پیچیـده       ها، نوع ناتوانی و نیازمندينیازمندي

کنـد، صـرفا بـه    هستند، این که این ناتوانی و نیازمندي به طور کلی انسان را ناتوان نمی
صورت فردي او را ناتوان کرده است، پس نظام انسانی آسیب ندیده است و نـاتوانی و  

لل و عوامل یک پدیده نیازمندي انسان در مجموع کارکرد مطلوبی دارد. براي توضیح ع
 آنها را شناسایی کرد. » فرایند علّی«و مقولۀ اصلی باید به عقب برگشت و در یک 

 شود:حال مدل الگویی به شکل زیر ترسیم می
 

 علل و عوامل                  پدیده
 مثال؛ ناتوانی و نیاز مردم           ارتباط
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 خاص ارتباطابعاد  خصوصیات نیازها و ناتوانی انسان

 باال شدت تعداد و مقدار ناتوانی
 مداوم استمرار نیاز

امري درونی (با علم  محل حضور احساس نیاز
 حضوري)

 

اي قابـل مطالعـه   باید توجه داشت که ناتوانی یا نیازمنـدي انسـان نیـز خـود پدیـده     
بـراي   هاي انسانی است وهستند، ولی باید توجه داشت تأکید در این مثال روي ارتباط

گیري آن توجه نمـود. بـه عبـارت دیگـر توجـه بـه       فهم آن باید به علل و عوامل شکل
هـا  ناتوانی و نیازمندي انسان به دو دلیل است: یکی به دلیل این که بتوانیم ارتباط انسان

را توضیح دهیم و دیگر به این دلیل که بتوانیم میزان، نوع و استمرار ارتباط را (با نگـاه  
 ویژه و شرایط علی پیشین) توصیح دهیم.  به خصوصیات

توان با توجه به خود پدیده و با نگـاه مـنظم بـه    علل و عوامل یا شرایط مقدم را می
ها و بازبینی حوادث، اتفاقات یا وقایعی که از نظر زمانی مقدم بر پدیدة مـورد نظـر   داده

 )102(استراس و کوربین، ص  .است، پیدا کرد

 زمینه (محتوا)

مثل ارتباط. محتوا شرایطی  هاي خاص یک پدیدهویژگی عبارت است از مجموعهزمینه 
پـور،  (ر.ك: محمد گیرداست که استراتژي ارتباط براي کنترل ناتوانی در آن صورت می

. همچنین زمینه نوعی مرتب کردن است. مرتب کردن چه چیزي؟ مرتب کردن )64ص 
شـوند  به صورت طیف مرتب مـی  هاي مختلف وخصوصیات کلی پدیده که به صورت

هـایی  . مثال ارتباط و فعالیت)133(استراس و کوربین، ص  تا الگوهایی را تشکیل دهند
گیرد، بیانگر زمینه هستند. بر اسـاس  که براي اداره و کنترل ناتوانی و نیازمندي انجام می

ور نظریۀ اجتمـاعی ارتبـاط علـل و عـواملی مثـل نـاتوانی و نیازمنـدي انسـان بـه ظهـ          
 شود.هاي خاص ارتباط منتهی میویژگی

به عبارت دیگر زمینه محل (مثل شهر، روستا، قریه، و...) حوادث و وقـایع (ازدواج،  
داد و ستد، یادگیري و...) مرتبط با پدیده (ارتباط) در طول یک طیف است. افـزون بـر   
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و کـنش  این زمینه عبارت از یک سلسله شرایط خاصی است که در آن استراتژي کنش 
گیرد. مثال ایجاد نقـش، منزلـت و   متقابل براي اداره، کنترل و پاسخ به پدیده صورت می

شود تحـت شـرایط   شوند. وقتی گفته میپایگاه در بین مردم، زمینه ارتباط محسوب می
 .دهیمکنیم تا آن را مهار کنیم، زمینه را توضیح مینیاز شدید و طوالنی چنین و چنان می

 )103بین، ص (استراس و کور
 علل و عوامل                  پدیده
 ناتوانی و نیاز مردم           ارتباط

 
 ابعاد خاص ارتباط خصوصیات نیازها و ناتوانی انسان

 باال شدت نیازهاي متعدد
 مداوم استمرار نیاز شدید به همکاري دیگران
امري درونی و سپس به  محل چگونگی حضور نیازمندي

 اجتماعیصورت 
 مراحل اولیه خط سیر قبل و بعد از ساختاري شدن جامعه

 سریع ارتباطبرقرارشدن ناتوانی در برطرف کردن نیازها به تنهایی
 

 زمینۀ اتخاذ تدبیر (برقرار کردن ارتباط)

 در شرایطی که نیازمندي انسان اینگونه است: 
 »در بین مردم در مراحل اولیه بیشتر بوده بعدمداوم، با شدت باال، در درون فرد و «

ها بین مردم ایجاد ها و منزلتسریعا احساس ارتباط برقرار کردن با دیگران، و نقش
 شود.می

توان بر روي یک طیف نشان داد که باعث ظاهر شـدن  خصوصیات هر مقوله را می
ري دیگـران بـه   شود. مثال مقولۀ تعاون (=انجام کارها بـا همکـا  هاي بیشتري میویژگی

 عنوان پیامد) خصوصیاتی کلی دارد مانند استمرار، میزان، اثرات احتمالی نامطلوب و... 
تـري شـکل   بیشـتر و گسـترده  هر چه نیاز بیشتر احساس شود، تعـاون و همکـاري   

 گیرد.می
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 تعاون و همکاري پدیده

مرحله اول: خصوصیات ویژه کـه زمینـه ایجـاد    
پدیــده (ارتبــاط)، فهــم و هــدایت آن را تعیــین 

 کند                               می

 علت معلوم (ناتوانی و نیازمندي)
 ها  عام و فراگیر بین انسان

 دائمی و همیشگی
 ریزي قابل برنامه

 در حال تغییر
 سخن گفتن         راهبرد براي برقرار کردن ارتباط

 استخدام دیگران
 مبادله

 ازدواج کردن
 احسان کردن
 و... 1کمک کردن

مرحله دوم: تغییر خصوصیات  ویژه کـه زمینـه   
 کندایجاد پدیده، فهم و هدایت آن را تعیین می

 گیري نوع جدیدي از تعاونشکل

 

 علل (شرایط) میانجی

خصوصـیات ویـژة پدیـده و دیگـري     شود: یکـی  گفته شد، زمینه بر دو چیز اطالق می
گذارد. اما شرایط میانجی، عوامل یا سلسله شرایطی که روي کنش و کنش متقابل اثر می

کننـد. مـرتبط کـردن مقـوالت بـه      نـد مـی  ها را تشدید یا ُکشرایطی هستند که استراتژي
 ؛شـود تر از این است که بگوییم علت باعث معلـول مـی  یکدیگر در عمل بسیار پیچیده

کننـد. شـرایط میـانجی اسـت کـه      را که شرایط میانجی در نقاط مختلف دخالت مـی زی
کنند، اما دیگران هاي خاصی را انتخاب میدهد چرا بعضی از مردم استراتژيتوضیح می
کنند. بنابر این شرایط میانجی عبـارت اسـت از شـرایط (علیـت) سـاختاري      چنین نمی

شـرایط در راسـتاي تسـهیل یـا محـدود کـردن       تر که به پدیده تعلق دارنـد. ایـن   وسیع
. به )65(محمدي، ص  گذارنداستراتژیهاي کنش و کنش متقابل در زمینۀ خاصی اثر می

 ) تأکید بر نوع خاصی از همکاري و پرهیز از نوعی دیگر.3(مائده/ وَتعاوُنواْ علَی اْلبرِّ والتَّْقوي والَ َتعاوُنواْ علَی اإلِْثمِ. 1
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بخشـد و یـا   ها را در درون زمینۀ خاصی سهولت میعبارت دیگر این شرایط استراتژي
ایط عبارتند از: کنند. اینها نیز باید اداره و کنترل شوند. این شرآنها را محدود و مقید می

 بینی، و...زمان، فضا (مکان)، فرهنگ یا جهان
مثال خصوصیات زندگی شخصی فـرد ماننـد سـن، پایگـاه اجتمـاعی ـ اقتصـادي،         
ایدئولوژي و فلسفۀ فرد دربارة برقراري ارتباط با خود و دیگران مهم هسـتند. همچنـین   

هـا بـراي   ینترنت، و مـاهواره ها، اابزارهاي تکنولوژیک مانند تلفن ثابت و همراه، رسانه
 برقراري کردن ارتباط، و میزان به کارگیري آنها مؤثرند. 

هـا صـدق   شایان ذکر است که همۀ علل و شرایط میانجی الزاما دربارة همـۀ پدیـده  
کند. این به محقق بستگی دارد که تشخیص دهد از کدام علل و شرایط در تجزیه و نمی

ر با نشان دادن این که چگونه علـل و شـرایط کـنش و    تحلیل خود استفاده کند. این کا
سازند و در صورت لزوم چگونه آنها کـنش و کـنش   کنش متقابل را آسان یا مشکل می

 )105(استراس و کوربین، ص  .گیردکنند، انجام میمتقابل را اداره و کنترل می

 کنش و کنش متقابل  

با سوگیري کنش و کنش متقابل  پردازي، روش نظریه»روش مبناشناسی«قبال گفته شد، 
هاي ایجاد شده کنتـرل و اداره کـردن، برخـورد بـا، بـه انجـام       است. هدف از استراتژي
(ارتباط) در زمینه یا در شـرایط مشـاهده شـدة خـاص اسـت.       رساندن و هدایت پدیده

. کنش و کنش متقابل در حال تغییر 1اي دارد: هاي ویژهکنش و کنش متقابل خصوصیت
. کنش و کنش متقابل هدفمند 2 شود؛ل یافتن است و در طول زمان دگرگون میو تکام

گیرد. بنابر این با استفاده است و در واکنش به پدیده یا براي اداره کردن آن صورت می
. کنش و کنش متقابل نـاموفق همـان   3پوشد؛ هایی جامۀ عمل میاز روشها و استراتژي

ق. به عبارت دیگر اگر کسی باید کاري را انجـام  قدر اهمیت دارد که کنش و کنش موف
اي وجـود  . علل و شرایط میانجی4ولی از انجام آن سرباز زد، باید پرسید چرا؟  ،دادمی

کنند. این شرایط را نیز باید کشـف  دارند که کنش و کنش متقابل را سهل یا محدود می
 کرد.

 علل و عوامل                  پدیده
 ز مردم           ارتباطناتوانی و نیا
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خصوصیات نیازها و 
 ناتوانی انسان

 ابعاد خاص ارتباط

 باال شدت نیازهاي متعدد
 مداوم استمرار نیاز شدید به همکاري دیگران

امري درونی و سپس به  محل نوع ناتوانی و نیازمندي
 صورت اجتماعی

قبل و بعد از ساختاري شدن 
 جامعه

 مراحل اولیه خط سیر

ناتوانی در برطرف کردن نیازها 
 به تنهایی

 سریع ارتباطبرقرارشدن

 

محتواي اداره و کنترل ناتوانی و نیازمندي

 در شرایطی که ناتوانی و عجز اینگونه است: 
مداوم، شدت باال، در درون (فطري) و سپس در بین همه مردم که در مراحل اولیه «

 » بیشتر بوده
هـا و  گیـري نقـش  دنبال آن ارتبـاط بـا آنـان، و شـکل    احساس نیاز به دیگران و به 

 شود.ها بین مردم سریعا ایجاد میمنزلت
 

هاي اداره و کنترل استراتژي

 نیازمندي

 گرشرایط میانجی

 نداشتن فرهنگ در برقراري ارتباط استخدام دیگران
 نداشتن وسایل و تکنولوژي ارتباطی ازدواج کردن

نداشتن راهی دیگر غیر از اسـتخدام دیگـران بـراي     امتیاز دادن به دیگران
 )107رفع ناتوانی (استراس و کوربین، ص 
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 پیامد

ها که در مقابله با یا جهت کنترل پیامد نتیجه کنش و کنش متقابل است. کنش و واکنش
گیرد، پیامدهایی دارد. پیامدهاي یک سلسله رفتارها ممکن است به اي صورت میپدیده

هـا و  ط مثل زمینه یا عوامل میانجی تبـدیل شـوند و روي سلسـله کـنش    بخشی از شرای
بینی کرد و الزاما توان پیشها به توالی یکدیگر اثر گذراند. پیامدها را همیشه نمیواکنش

اند. کنش و واکنش ممکن است پیامـدهایی  هایی نیستند که افراد قصد آن را داشتههمان
باشند. پیامدها ممکن است حوادث یا اتفاقات باشـند.   ها یا اشیا داشتهبراي افراد، مکان

 پیامدها ممکن است منفی باشد یا ممکن است واقعی یا ضمنی باشند.
پیامدها ممکن است خود به بخشی از شرایط (مثل زمینه یا عوامل میـانجی) تبـدیل   

مـد  ها اثر بگذارند. بنابر این آنچه که در زمـانی پیا شوند و روي سلسله کنش و واکنش
رود، ممکن است در زمانی دیگـر بـه بخشـی از شـرایط و     کنش و واکنش به شمار می

 عوامل تبدیل شود.

 مبناشناسی (ساخت مدل)

اسـت.  و ساخت مـدل  ترکیب مقوالت یا مبناشناسی مرحلۀ تحلیل نظري یا ارائۀ نظریه 
از هـم   هایی که پیشـتر شود مقولهدر بیشتر موارد باعث میپردازي ساختن مدل و نظریه

لیندلف و تیلـور، ص  ( اي هماهنگ و یکپارچه به هم بپیوندندمتمایز بودند، تحت قاعده
پردازي اي پس از مفهومکه مرحله پردازينظریه .)311؛ همچنین: ر.ك: بلیکی، ص 281

هایی که به وسیله ها و رویهباز، محوري و انتخابی است، عبارت است از سلسله تکنیک
شود کـه بـه شـیوة    شود. مبناشناسی سبب میبین مقوالت برقرار می آنها پیوند جدیدي

. در مرحلـۀ مبناشناسـی   )65ي، ص (محمـد  جدیدي مقوالت با یکدیگر ربط پیدا کننـد 
کنند. این کـار  دنبال فهم سلسله روابطی هستیم که مقوالت را به مقوله اصلی مرتبط می

هـاي کـنش و کـنش    اسـتراتژي با استفاده از یک مدل که متضمن کشف علـل، محتـوا،   
پردازي، یک مقوله گیرد. در مرحلۀ مبناشناسی یا نظریهمتقابل و پیامدهاست، صورت می

شـوند تـا   شود و بقیۀ به نحوي بـه آن پیونـد داده مـی   تر دانسته میها مهماز میان مقوله
اده ها در نموداري خالصه و نشـان د اي ساخته و پرداخته شود و سپس همه یافتهنظریه

 شود.می
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. شرایط میـانجی   4. محتوا  3  . پدیده 2 . شرایط علی 1مدل الگویی =  

 . پیامدها. 6هاي کنش و کنش متقابل   . استراتژي5   

هاي عمده در قالب یـک مـدل حـول مقولـۀ اصـلی بـه       در مرحله مبناشناسی مقوله
توصـیف صـوري مقولـه و    شوند. در واقع مدل ترسیم شـده، بـه   یکدیگر پیوند داده می
خوانیم. مبناشناسی یـا ترکیـب   پردازد. این فرآیند را مبناشناسی میتحلیل و تبیین آن می

هـاي عمـده حـول یـک مقولـۀ اصـلی و       سازي و اتصال مقولهها به فرآیند مرتبطمقوله
شود. مدل مبناشناسی نهایی شده از آن اطالق میهاي نظري منتجپاالیش و آراستن سازه

د قادر به توضیح این مطلب باشد که موضوع مورد مطالعه تحـت چـه شـرایطی بـه     بای
 )341(محمدپور، ص  .وجود آمده است

براي رسیدن به یک مدل دقیق و مناسب در مرحله مبناشناسـی بایـد چهـار تحلیـل     
 همزمان انجام گیرد: 

یـن  هایی که نقششان در مدل مشخص شده اسـت؛ ا . ایجاد پیوند فرضی بین مقوله1
ها و پدیـده (ارتبـاط)   شوند که به نوع پیوند بین مقولهپیوند به صورت جمالتی بیان می

شود بر نوع پیوندها داللـت  هایی که پرسیده میکند. در این تحلیل نوع سؤالداللت می
 دارند. 
ها با مراجعه به آیات؛ با در نظر داشتن سؤاالتی کـه  . تأیید پیوند فرضی بین مقوله2
کنیم و به جستجوي ها) مراجعه میبه آیات (داده سازد،ا را به همدیگر متصل میهمقوله

پردازیم. اگر آیات سؤال را تأیید کردند هایمان میشواهدي براي تأیید یا تکذیب پرسش
توانیم سؤال خود را تغییر دهیم و بـه اظهـاري دربـارة پیونـد و اتصـال بـین       آن گاه می

ه تبدیل کنیم. ضمنا در حالی که به دنبال شـواهدي در آیـات   ها، یعنی نوعی فرضیمقوله
گردیم، در جستجوي مواردي نیـز هسـتیم کـه    براي تأیید اظهارات مبتنی بر پیوندها می

تواننـد  شده تأیید نشوند. همچنین گاهی آیـات مـی  ممکن است در آنها پیوندهاي عنوان
کننـد. آنهـا الزامـا اظهـارات و      اظهارات و سؤاالت ما را دربارة پیوندها مقید و مشروط

بخشـد. در مرحلـه   کنند، بلکه به درك آنها تنوع و عمق میسؤاالت ما را نفی یا رد نمی
ها و تنوع به اندازة پیدا کـردن شـواهدي   مبناشناسی پیدا کردن شواهدي مبنی بر تفاوت

 براي تأیید اظهارات و سؤاالت اولیه اهمیت دارد. 
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ها بر روي طیفی کـه نشـانگر   ها و محل دادهیات مقوله. تالش براي یافتن خصوص3
کنیم، و به دنبال شواهدي براي تأیید مان را بررسی میآنهاست؛ در حالی که آیات مرتبط

هـا و  پیوندهاي فرضی هستیم، در جستجوي شواهدي براي سـایر خصوصـیات مقولـه   
ط، ممکـن اسـت   محل هر کدام بروي طیف نیز هستیم. مثال بـا توجـه بـه مقولـۀ ارتبـا     

پـردازي  بخواهیم بدانیم چه خصوصیات دیگري غیر از آنچه که قـبال در ضـمن مفهـوم   
 ایم، وجود دارند. کشف کرده

ها؛ در مرحله مبناشناسی در . بررسی وجود تنوع در پدیده، به وسیلۀ مقایسۀ مقوله4
شود. کشف و ها نیز میحالی که به تجزیه و تحلیل مشغولیم، توجه به تفاوت بین مقوله

هـا، از اهمیـت اساسـی    هـا بـین مقـوالت و همچنـین، شـباهت     مشخص کردن تفـاوت 
 ،ر.ك: استراس و کوربین( دهندبرخوردار است و پایه و اساس مبناشناسی را تشکیل می

اي کـه نـاتوانی   . مثال در چگونگی برخورد با ناتوانی بین مردمی جامعه)112ـ  107ص 
اي دیگـر کـه نـاتوانی کمتـر و     جامعـه  دارنـد بـا مـردم   بیش از حد و به مدت طوالنی 

هایی در نیاز وجود دارد؛ وقتی که به هایی وجود دارد یا تفاوتمدت دارند، تفاوتکوتاه
شود یا وقتـی کـه اولـین آثـار     برقراري ارتباط (راهبرد رفع نیاز) بر اثر ناتوانی اقدام می

م دیرتر و زمانی که مدتی نیز از شـروع  شود، در مقایسه با وقتی که اقداارتباط ظاهر می
گیرد. نگاه به این الگوها و توجه به وجـود آنهـا اهمیـت    نیاز گذشته است، صورت می

 دهد. پردازي انتخابی را تشکیل میزیادي دارد، زیرا پایه و اساس مفهوم
هاي نظـري  در این جا نظریه تقریبا به استحکام رسیده و بعد از انجام برخی اصالح

سـازي در مرحلـۀ روش مبنـایی    هاي اندکی سروکار داریم. فرآیند نظریهکن، با مقولهمم
 رسد. تقریبا به پایان می

 تفکر استقرایی ـ قیاسی در روش مبناشناسی

تفکر در روش مبناشناسی استقرایی ـ قیاسـی اسـت. بـه ایـن معنـا کـه در مرحلـه اوِل        
شـود؛  هایی ارائـه مـی  ور قیاسی فرضیهگیري نظریه در بارة پیوند بین مقوالت به طشکل

شـود. سـپس سـعی    همچنین خصوصیات و ابعاد آنها ضمن کار با آیـات پیشـنهاد مـی   
شود در عمل آنچه را که از آیات، در ضمن مقایسه یک مورد با مورد دیگر به دست می

ایم، به تأیید برسانیم. ایـن نوسـان بـه جلـو و عقـب چیـزي اسـت کـه روش را         آورده
کند. مثال در ضمن بررسی آیات چگونگی برقرار شدن ارتباط و کنترل آن سی میمبناشنا
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کنیم کـه در شـرایط نـاتوانی و نیـاز     آنگاه پیشنهاد می کند،توجه ما را به خود جلب می
شدید ارتباطاتی براي رفع آن صورت گیرد. سپس به هر شکلی از ارتبـاط، در آیـات و   

کنیم که آیا آنچـه  گیریم و این سؤال را طرح میمی خوریم، آن را در نظرروایات بر می
 شوند. ایم، به طور استقرایی نیز تأیید میرا که به طور قیاسی فرض کرده

اند، باید چندین بـار در تقابـل بـا    مفاهیم و پیوندهایی که با تفکر قیاسی کسب شده
 شوند. د حذف میشوند و اگر تأیید نشدنآیات تأیید شوند. ابتدا آنها موقتی تلقی می

 ماتریس شرطی

توان مثل چندین دایره که هر کدام در داخل یکدیگر قـرار گرفتـه   ماتریس شرطی را می
هاي مختلفی از دنیاي پیرامون ما مطابقت دارد. شرایط است، نشان داد. هر دایره با جنبه

قسـمت  شود. حتی وقتی پدیدة مورد مطالعه در در همۀ سطوح به هر مطالعه مربوط می
تـر  درونی ماتریس قرار گرفته است، یعنی سطح کـنش و کـنش متقابـل سـطوح وسـیع     

مـثال آنهـایی کـه در هرگونـه اعمـال متقابـل شـرکت         اند؛شرایط هنوز هم با آن مرتبط
اي فرهنـگ خـود و همچنـین    هـاي ملـی و منطقـه   هـا و نگـرش  کنند، با خود ارزشمی

تجربیات گذشته را به همراه دارند.
تـوان  ن در هر سطحی از ماتریس پدیده (ارتبـاط) را مطالعـه کـرد. مـثال مـی     توامی

ارتباطات جهانی یا تمدنی را مطالعه کرد یا ارتباطات در درون یک اجتماع، یا ارتباطات 
توان به عنوان سطح جهـانی  ترین سطح را میسازمانی، ارتباطات میان فردي و... بیرونی

المللی، ارتباطات حقـوق  امل ارتباطات سیاسی بینو تمدنی در نظر گرفت. این سطح ش
هـاي فلسـفی، ارتباطـات اقتصـادي     جهانی، ارتباطات فرهنگی جهان، ارتباطات دیـدگاه 

المللی مانند محیط زیست است. سـطح دوم سـطح   جهان، تاریخ جهان، و ارتباطات بین
تباطـات  هاي آن شامل ارتباطـات سیاسـی ملـی، ار   ارتباطات اجتماع ملی است. ویژگی

فرهنگی ملی، ارتباطات اقتصادي ملی، ... است. سطح بعدي سطح اجتماعی اسـت کـه   
شـوند. سـطح سـازمانی و    شامل همه موارد باال است که به نحوي به اجتماع مربوط می

نهادي پس از سطح اجتماعی قرار دارد. هر سازمانی ارتباطات ساختاري، بین سازمانی، 
رسـیم.   ارد. سپس نوبت به ارتباطات گروهی و جمعی میفردي ـ سازمانی ... خود را د 

رسیم. در این سطح مردم ارتباطاتی را با یکدیگر برقرار در نهایت به ارتباطات فردي می
آنان در ضمن این سـطح از ارتباطـات    تها و روند تفکراها، صحبتکنند و فعالیتمی



 1391پاییز / 72ش / 18س/  شناسی علوم انسانیروش

د متضـمن نـوعی ارتبـاط بـه     دهنگیرد. حتی کارهایی که به تنهایی انجام میصورت می
شکل ارتباطات تنهایی یا ارتباط با خود است. ارتباط فردي مثل مذاکره، سلطه، آموزش 

 بحث، جدل با دیگران و ارتباط با خود مثل تفکر در خویشتن است.
 
 

 
 

این مثال به دنبال ارائه دقیق شرایط ساختاریی است که تحت آنها ارتباطات صورت 
الگـوي  «شود. براي انجام این کار باید از گیرد، این شرایط به عنوان زمینه ترسیم میمی

استفاده کرد. این الگو ابزاري را براي اتصال و پیوند مستقیم سطوح مختلـف  » ارتباطات
کند. مدل الگویی ابزاري براي ربط دادن سطوح رتباط فراهم میشرایط به کنش متقابل ا

کند. آن شـرایط تقسـیمات مختلفـی دارنـد: مـثال      مختلف شرایط را به ارتباط فراهم می
هاي شرطی را به دو بخش زمینۀ ساختاري و زمینـۀ ارتبـاط تقسـیم کـرد.     توان زمینهمی

گیرد، لمه در درون آن صورت میزمینۀ ساختاري به شرایطی که ارتباط به معنی وسیع ک
هـاي مـاتریس اسـت. در مـورد     تـرین حلقـه  کند. این شرایط نمایانگر بیرونیداللت می
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ارتباطات مطالعه شده این شرایط متفاوت است. زمینۀ ارتباط نمایـانگر سـطوح داخلـی    
ماتریس است. این اقالم شرطی، به طور مختص به پدیدة روابط و همبستگی در سـطح  

 ربط پیدا می کند و شامل مواد زیر است: ارتباط
 . تعداد ارتباط برقرارکنندگان و تجربۀ آنان از ارتباط؛1
شوند یا در یک مرحله انجام . خصوصیات خود ارتباط، مثال به چه تعداد تکرار می2

 شوند یا چند مرحله؛می
 آید؛هاي درگیر ارتباط به نمایش در می. موازنۀ قدرت که به وسیلۀ طرف3
 . منافع مختص آنها؛4
 هاي مطرح در ارتباطات؛هاي موضوع. تعداد و پیچیدگی5
 شده در ارتباطات؛هاي مطرح. روشنی و محدودة موضوع6
 کردند.هاي ارتباطی درك می. انواع رفتاري که طرف7

تري هر سلسله ارتبـاط را  توان به طور کاملبا تلفیق دو زمینۀ ساختاري و ارتباط می
تـوان ماهیـت هـر    گیرنـد، توضـیح داد. مـی   دهد و شکلی که آنها به خود مییکه رخ م

سلسله از ارتباطات را مشخص کرد، از جمله این که چگونه نتایج ارتباطات گذشته بـر  
گذارد و چگونه نتایج حال با فیدبک دادن از طریق سطوح شرایط مذاکرات حال اثر می

گذارد. بـا ایـن گونـه بیـان از شـرایط و      اثر میو سطوح در حال تغییر، در آینده بر آنها 
اي و شـرایط میـانجی را ادغـام    توان به صورت جـامع شـرایط علـی، زمینـه    پیامدها می

 )165ـ  164استراس و کوربین، ص (.کرد

 ردیابی فرایند

ماتریس شرطی به وسیلۀ تعقیب و ردیابی مسـیرهاي شـرطی بـه صـورت عملیـاتی در      
اي از سطح ارتباطات از طریق من دنبال کردن حادثه یا واقعهآید. تعقیب مسیرها متضمی

سطوح متفاوت، یا بر عکس، براي تعیین این که آنها چگونه بـه همـدیگر اتصـال پیـدا     
 گیرد.کنند، است. این کار براي پیوند مستقیم شرایط و پیامدها با ارتباط انجام میمی

کنـد کـه عوامـل را در    مـی  تعقیب مسیرهاي شرطی (ردیابی فرایند) همچنین کمک
تواند به آسانی از مسیر اصـلی خـارج شـود و دنبـال     پیرامون ارتباط قرار دهیم. فرد می

شرایطی بگردد که رابطه با بررسی ندارد. با تعقیب منظم مسیرها از فعل و انفعـاالت از  
ربط بگردد، کمتـر  طریق سطوح شرطی و بالعکس احتمال این که فرد دنبال چیزهاي بی
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شود. باید دنبال چیزي رفت کـه مـرتبط اسـت، زیـرا کـه عوامـل از طریـق فعـل و         یم
گـذارد. وقتـی کـه آیـات تجزیـه و تحلیـل       انفعاالت به طور مستقیم بر ارتباط اثـر مـی  

شوند، یا باید اثر شرایط را بر ارتباط از راه کنش و کنش متقابل و پیامدهاي آنها دید می
خود استنباط کرد و سپس به سراغ شـواهد آن رفـت. در    یا اثرش را از ادبیات یا تجربۀ

شود تا خود را نشان بدهد یـا نشـان   آیات هر چه چشمگیر نیست مسکوت گذاشته می
ندهد. براي این که شرایط یا پیامدها مربوط به موضوع باشند آنها باید با در نظر گرفتن 

نشان دادن این که به طـور   دار باشند. بدین معنی که شرایط باید باموضوع مطالعه معنی
 ).167ـ  165، ص همان( مستقیم یا غیرمستقیم بر پدیده مؤثراند تأیید شوند

ردیابی مسیر شرطی ابتدا با یک واقعه، حادثه، یا رخداد (مثل اختالف در ارتباطات) 
شود معین شود که چـرا ایـن اتفـاق افتـاده اسـت، چـه       شود، سپس سعی میشروع می

انـد،  اند، چه پیامدهایی داشـته آمده است، شرایط چه طور بروز کردهشرایطی به وجوده 
جواب به این سؤاالت با تعقیب منظم تأثیر شرایط از طریق ماتریس شـرطی، مشـخص   

 شود که از کدام سطوح عبور کرده است؟ و چه تأثیراتی داشته است.می
ایـن تکنیـک    ردیابی فرایند در واقع پیگیري عوامل طولی یک پدیده است. براساس

زنـد،  استنباط علّی فقط از راه تجزیه و تحلیل فرایندي که علت را به معلول پیونـد مـی  
کند تـا بـه بررسـی    پذیر است. ردیابی فرایند تکنیکی است که به محقق کمک میامکان

هاي معینی بپردازد که از طریق آنها یک متغیر مستقل به یک متغیر وابسته پیوند مکانیسم
گرچه بخش مهمی از استنباط علّی شامل مشخص کردن تأثیر علّی یک متغیر خورد. می

تر عبـارت  خاص تبییینی بر متغیر وابسته است؛ ولی براي بسیاري از محققان بخش مهم
هاي علّی که یک متغیر تبیینی یا مستقل را به یک متغیر است از مشخص کردن مکانیسم

ـ هـ دهد. مکانیسمتابع یا وابسته پیوند می تواننـد تعریـف شـوند بـه عنـوان      ی مـی اي عّل
فرایندها یا متغیرهاي میانجی و واسط که از طریق آنها یک متغیر تبیینی، اثري علّی روي 

گذارد. کوشش براي استنباط علیـت از طریـق مشـخص کـردن و تعیـین      متغیر تابع می
دارندة تحلیـل یـک   توان ردیابی فرایند نامید. ردیابی فرایند دربرهاي علی را میمکانیسم

اي یا چندین تـوالی متصـل   هاي زنجیرهمورد بر اساس توالی وقایع یا حوادث (یا توالی
 )154(طالبان، ص  .به هم) است
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 بندي جمع

 پـردازي در مطالعـات انسـانی   نظریـه شناسانه براي هدف این مقاله برداشتن گامی روش
در این مطالعات که به وسـیلۀ آن  اسالمی بود، و با این سؤال آغاز شد که مراد از روش 

شود، چیست؟ در راستاي پاسخ دادن به این سؤال بود که این تحقیق به نظریه تولید می
از سه » روش مبناشناسی«ها گفتهدست یافت. بر اساس پیش» مبناشناسی«تلفیقی روش 

 شود. تشکیل میساخت مدل بخش تفسیر موضوعی، تحلیل محتوا و 
عی شامل شناسایی آیات و روایـات، و فهـم معنـاي آیـات و     . بخش تفسیر موضو1

هاي تحقیق آوري دادههاي تحقیق و به عبارتی دیگر جمعروایات است که به تولید داده
شود. بنابر این تفسیر موضوعی در ایـن جسـتار عبـارت اسـت از اسـتخراج و      منجر می

انـد، و در  ماعی پرداختـه بندي کردن همۀ آیاتی که به موضوع اجتماع و روابط اجتدسته
آیات تا نگرش قرآن دربارة موضوع اجتماع و روابط » فهم مجموعی«نهایت تالش براي 

 اجتماعی به دست آید.
شود که طـی  . تحلیل محتوا سه نوع کدگذاري باز، محوري و انتخابی را شامل می2

ساسـی شـناخت   بندي آنها، مبناهاي اآن مفاهیم اجتماعی قرآن استخراج و پس از مقوله
در تحلیـل  شود. به عبارت دیگر کدگذاري آیـات مـرتبط   جامعه از بین آنها استنباط می

در وهلۀ اول به آیات مرتبط گیرد. محتوا بر اساس مفاهیم و معانی مورد نظر صورت می
تـر  هـاي انتزاعـی  شود و سپس مفاهیم به دست آمده در گـروه برچسب مفهومی زده می

هاي به دست آمده بـه  در مرحلۀ کدگذاري انتخابی نیز نقش مقوله شوند.بندي میمقوله
 گردد.عنوان مبانی شناخت جامعه، مشخص می

ها) است کـه  . سرانجام بخش پیوند منطقی و علی بین مبانی به دست آمده (مقوله3
هاي به دست دهد. به عبارت دیگر مقولهپردازي را تشکیل مینظریه» مبناشناسی«مرحله 
شـوند.  ها و اظهار نظرهایی مبتنی بر پیوندهایی به همدیگر متصل میه وسیلۀ بیانآمده ب

در مرحلۀ مبناشناسی دنبال فهم سلسله روابطی هستیم که مقوالت را بـه مقولـه اصـلی    
، شـرایط  ها بـر اسـاس علـل و عوامـل، پدیـده، زمینـه      کنند. روابط بین مقولهمرتبط می

 شوند.متقابل و نتایج و پیامدها مشخص می هاي کنش و کنشمیانجی، استراتژي
در زیر سه بخش روش مبناشناسی و مراحل هر یک بـه صـورت مـدل ارائـه شـده      

 است.
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را نیـز بـه صـورت    » منباشناسی«ها یا بخش توان ارتباط منطقی و علی بین مقولهمی
کامـل  هاي پدیدة مورد مطالعه این جدول بر اساس ویژگی رجدول زیر خالصه کرد. اگ

 شکل خواهد گرفت.» نظریۀ اجتماعی ارتباط بر اساس روش مبناشناسی«گردد، 
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