
 

 

 

 تحلیل محتواي کیفیِ قیاسی

 هاي اسالمی در علوم اجتماعیگیري از آموزهو بهره
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 چکیده

گیري از هاي علوم اجتماعی، یک راه بهرهمراجعه به متون مقدس اسالمی بر اساس پرسش

پردازي دینی در این حوزه است. این جستار، به اختصار، به ساز نظریههاي اسالمی و زمینهآموزه

پردازد که در علوم اسالمی و اجتماعی براي میها و فنونی ها و مزایاي روشها، بایستهبررسی کاستی

اند. تحلیل محتواي کیفی قیاسی که ها مطرحهاي معتبر این متون بدان پرسشدستیابی به پاسخ

گیرد، به عنوان رویکرد روشی متناسب با اینگونه دانش موجود را براي فهم متون به کار می

ویژه، رعایت را در برآوردن این مهم و، به هاي آنکوشد قابلیتها برگزیده است؛ و میپژوهش

دهند این ها نشان میضوابطی بیازماید که علوم اسالمی براي فهم معتبر متون مقدس قائلند. یافته

ها و ها، رعایت بایستههاي الزم را براي این فهم و ظرفیت پرهیز از کاستیرویکرد، ویژگی

ساز تفسیري از تواند زمینهصورت حصول این معیارها می گیري از مزایاي یاد شده را دارد؛ و دربهره

 این متون باشد که از نگاه هر دو حوزه، روایی و پایایی الزم را دارد.
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ویـژه،  هاي اسالمی در علوم اجتماعی ـ بـه  گیري از آموزههاي بهرهیکی از ضرورت    
هاي دین مبین اسـالم  اولیۀ آموزهپردازي اسالمی در این عرصه ـ مراجعه به منابع  نظریه

ها و مسائل مطرح شده در ایـن  هاي این متون مقدس به پرسشو به دست آوردن پاسخ
 علوم است.

هـاي  آن روست که متون مقدس اسالمی، سرچشـمه ویژه، از اهمیت این مراجعه، به
اي در کننـده اند؛ و نقش تعیـین دینی معرفت بعامن تریناصلیهاي اسالمی و اصیل آموزه

هـاي متفکـران مسـلمان    ورزي اسـالمی و شـکل دادن بـه اندیشـه    ایجاد بسترهاي خرد
و اصیل  یاجتماع یهنگااند و دارند. از سوي دیگر، احراز این نکته که این متون، داشته

کننده براي و تعیینر یزناپذیگراي هدارند، مقدم هاي انسانی و اجتماعیمسائل و پدیدهبه 
هـاي  آن است که بشود نوعی رویکرد یا نظریه را به خود این دین نسبت داد؛ و دیدگاه

 1.ها را صرف آراي اندیشمندان مسلمان ندانستاسالمی ناظر بدین مسائل و پدیده
هـا  هایی تفصیلی و جزئی بدان پرسشویژه آنگاه که پاسخل این مراجعه ـ به محصو

ارائه دهد ـ همچنـین پاسـخی تحقیقـی و عملـی بـه تردیـدهایی خواهـد بـود کـه در           
هـا  هاي اسالمی بدین حوزههاي مختلف علوم اجتماعی پیرامون توان ورود آموزهحوزه

 هـا آمـوزه ن یـ د انـ دهیم شده، نشان ماست که مطالعات انجا ین در حالیا. 2وجود دارد
 يرو را فـرا  ینینـو  ياندازهاـ چشم  يها و مناسبات ماددهیدر قلمرو پد یقادرند ـ حت 

 یمخف آنهاکه از نگاه  یرها و روابطیمتغ یند؛ و از جمله با معرفیبگشا تجربیمطالعات 
 .ن علوم عرضه کنندیرا بر ا ياتازه يهالیها و تحلاند، شناختمانده

هاي قرآن دربـارة مسـائل و   براي نمونه، تحلیل برخی اندیشمندان از محتواي تحلیل
اند. بدین شـکل کـه   ناظر به واقعها، تحلیلآن است که این  یخی و انسانیهاي تارپدیده

ها و مسائل، متغیرهاي گوناگون اثرگذار بر آنها، مناسبات و قوانین با شناخت این پدیده
شناسی سطوح فـردي  هاي موجود در آنها به آسیبتهدیدها و فرصتجهانی و علّی این

هـا در  پردازند؛ و رسالت خود را در عرصۀ هـدایت انسـان  و اجتماعی حیات انسان می

، 1389و دیگران،  آزاد؛ 67، ص 1386دالل، ر.ك. ترتیب، بهنقد آن، تحلیل و و  تلقیاین هایی از راي مالحظۀ گونهب .1
 .288ـ285 ، ص1377؛ همو، 17ـ13 ، ص1372مصباح، ؛ 127ـ126ص 

 دیدگاه، هاي متون مقدس و علوم تجربیپذیري محتواي گزارهپیرامون ارتباطهاي این جستار، بدون ورود در چالش .2
بـه زبـان   آنها را و برگردان  هاگزاره هاي مشترك در اینها و مفهومها، ایدهدارد که وجود دغدغه فرضپیشاي را همیان

 .داندمیممکن دیگري 



 علوم اجتماعیهاي اسالمی در گیري از آموزهتحلیل محتواي کیفیِ قیاسی و بهره

هـا و آمـوزش مـدیریت آنهـا بـه افـراد، عملـی        پرتو شناخت این تهدیـدها و فرصـت  
: 1389سـلیمانی،  ؛ 92ـ86، 58ـ48: 1381، همو؛ 54ـ45: 1426(ر.ك. صدر،  1.سازندمی
 )102ـ94

بـر   متـون مقـدس اسـالمی    آنند که مراجعه بهبریاسالماز سوي دیگر، اندیشمندان 
 يهـا افتـه یم و یگـرفتن مفـاه   به خدمت ینوعها و مسائل علوم مختلف، اساس پرسش

آنهـا و  تـر از  این متون و، در نتیجه، دستیابی به فهمی بهتر و دقیقل مفاد یدر تحل علمی
یـاد  دهند که مراجعه به متون ین دو نکته، نشان میاهاست. هاي آنی از ناشکفتهرمزگشای

هـا و مسـائل علـوم اجتمـاعی، نـوعی دغدغـه و       هاي آنها به پرسشسخان پیافتو  شده
 رویکرد پژوهشی مشترك در هر دو حوزة علوم دینی و اجتماعی است.

 روایـی آنهـا   يارهایها و معپژوهش اینگونهها و فنون روش ینیبشی، پاساسن ر ایب
ه است. در علـوم اسـالمی، مراجعـه بـه     شد مطرح در هر دو حوزه یک مسألهبه عنوان 

ها و مسائل علمی، از جملـه در قالـب یـک رویکـرد یـا مکتـب       قرآن بر اساس پرسش
 ) و محققـان 19، ص 1387، يرینصـ رسمیت یافته است ( فسیر علمیتتفسیري ـ با نام  

، 1379انـد (اعرافـی،   ربرد آن را در تفسیر تمامی متون مقدس اسالمی، ممکن شـمرده کا
با کـاربرد رویکردهـا و    اند تا). در علوم اجتماعی نیز مطالعات متعددي کوشیده22ص 

اندیشـمندان   هاي خود را از آن متون یـا آراي فنون مختلف تحلیل محتوا، پاسخ پرسش
 2.برگردانند مسلمان به دست آورند و آنها را به زبان این علوم

اند: نخست، شایان توجه ، نکات زیرقات انجام شده در هر دو حوزهیتحقدربارة  
هایی را پیرامون دستیابی به نتایج اند؛ و چالشهایی روشی مواجه بودهستیبا کاهمۀ آنها 

 رغم تعلق به دو حوزة علمی متفاوتاند. دوم، بهرانگیختههاشان بمقصود یا روایی یافته
اند. این نکته، به ویژه با هایی نزدیک به هم صورت پذیرفتهها، اهداف و شیوهبا دغدغه

شود که اي اینگونه تحقیقات، سبب طرح این پرسش بنیادین میرشتهوجود طبیعت بین

، برخالف مضمونی است که ظاهر شودمی مشاهده دسجادسجا امامسخن زیر از  دراي بنیادین ان آموزهسباین نکته که  .1
ها و هنجارهـا و شـأن   بینی، ارزشهاي دینی به تعیین جهانآورد؛ و بیانگر تفکیک شأن گزارهسخنان به ذهن میبرخی 

 را شدرد هکآن« :ندایفرممی امامامام، سخندر این هاي انسانی و اجتماعی است. علوم اجتماعی به شناخت انسان و پدیده
 ).299 ، ص1408، دیلمی؛ 13، ش 91 ، ص1408، حلوانی(» دکنمی شتباه شویارد ،نشناسد

سـلیمی،  ؛ 1381 فـر، يساالر؛ 1390،صفتکینو  زارع؛ 1383، زارع؛ 1386، یفخمی و ابهشت ؛1385، يآخوندمثالً،  .2
ـ نيدیسـ ؛ 1386و دیگران،  غباري؛ 1388ی، بهشتو  انیمیعظ؛ 1386، شجاعی ؛1389، 1386، 1385 وصـالی،  ؛ 1388 ا،ی
1385. 
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هاي یاد شده، آنها را در مسیر واحدي ها و مزایاي روشتوان با شناسایی کاستیآیا می
به کار گرفت که در فهم معتبرِ متون مقدس اسالمی، نواقص کمتر و مزایاي بیشتري 

 داشته و از نگاه محققان دو حوزه، روایی و پایایی الزم را دارا باشد.
تحلیـل محتـواي   این جستار به عنوان نقطۀ آغاز و گامی ابتدایی، بـه بررسـی کـاربرد     

 آن است که: ین متون پرداخته است. پرسش تحقیقدر مراجعه بد یاسیکیفی ق
آیا این رویکرد تحلیل محتوا ـ به عنوان یک فن پذیرفتۀ تحقیق در علوم اجتماعی ـ 
ظرفیت و قابلیت دارد تا، با رعایت ضوابط فهم و تفسیر آن متون در علوم اسالمی، 

هاي علوم اجتماعی برساند که هر دو هاي آنها به پرسشمحققان را به فهمی از پاسخ
 حوزة علمی، آن را داراي روایی الزم بدانند؟

 اند که این رویکرد:این انتخاب، آن بوده للعبرخی از 
هاي تحلیل، ها و سازههاي علمی ناظر به موضوع در تدوین پرسشها و یافته. از نظریه1

شود و زمینۀ می فسیر علمیت گیرد. این ویژگی، سبب شباهت آن با رویکردبهره می
 کند.ها و فنون مورد نظرِ دو حوزه، فراهم میمناسبی را براي مقایسۀ روش

را دربارة امکان اثرپذیري از  یخاص هايتیحساسسبب این ویژگی ـ همانند ـ . به2
 ي علمی و تحمیل آراي آنها بر متن برانگیخته است.هاافتهیو  هاهینظر

 است. و فاقد پیشینه و منابع کافید ینوپدوا نسبتاً . در قلمرو تحلیل محت3
سنده و یمورد استفاده نو ي،قات متعددیدر تحق ،اد شدهیمراجعه به متون  يبرا. 4

 همکاران او بوده است.

 رو در صدد است:پیش جستارتر، ه بیان دقیقب
ها و فنونی ـ مانند تفسیر علمی ـ را شناسایی کند ها و مزایاي روشها، بایسته. کاستی1

 .اندفتهربه کار که در علوم اسالمی براي دستیابی به فهم معتبر از متون مقدس 
و ظرفیتش متبر متن ها و مزایاي آن در فهم . به تحلیل محتواي کیفی قیاسی، کاستی2

 .ی بپردازداسالمم ها و فنون علومندي از مزایاي روشها و بهرهدر تأمین بایسته
گیري از مجموع این با پرهیز، رعایت و بهره رویکرد. بررسی کند که آیا این 3

مقدس هاي متون ر دستیابی به فهم معتبر پاسخد تواندمیها و مزایا، ها، بایستهکاستی
 د.باش مفید، اجتماعیبه پرسشها و مسائل علوم 

یـاد   هـا و فنـون  روشخست، معرفـی  ن شوند:زیر، ارائه می محوردو مباحث نیز در 



 علوم اجتماعیهاي اسالمی در گیري از آموزهتحلیل محتواي کیفیِ قیاسی و بهره

 -ویژه، متون مقدس اسالمیبه -معتبر متن فهم زمینۀ که در  ییهاکاستی ییشناسا، شده
 اهـ آن مقابلـه بـا   يبـرا  یو اجتماعاسالمی که علوم  هاییریتدببررسی و  اندبا آن مواجه

ت یـ رعادر ی اسـ یق یفـ یک يل محتـوا یـ تحلت یقابلاند. دوم، بررسی ظرفیت و دهیشیاند
تواند در فهم و تفسـیر معتبـر   علوم اسالمی و کاربردي که در این صورت می يارهایمع

 هاي علوم اجتماعی داشته باشد.هاي متون مقدس به پرسشپاسخ

 تحلیل محتواي کیفی قیاسی

پرکاربرد تحقیق در علوم اجتماعی است. ریشۀ این فـن در   جمله فنونتحلیل محتوا از 
داند. تحلیل محتوا از آغاز قرن بیسـتم  است که هدف را راهیابی به معناي نهانی متن می

در تحلیل ارتباطات اجتمـاعی و دسـتاوردهاي    فن گردآوري و ارزیابی دادهعنوان یک به
ارتباطی نوشتاري، گفتاري و دیداري  هايآن به کار رفته است. امروز نیز در تحلیل پیام

شناسـی، علـوم سیاسـی،    شناسـی، انسـان  شناسـی، روان هـاي جامعـه  کاربرد و در حوزه
اي طـوالنی دارد؛ و در  نگاري، ارتباطات، مدیریت، ادبیـات و ماننـد آن، پیشـینه   روزنامه

؛ 27ــ 25، ص 1375و  1374انـی،  در( .چند دهـۀ گذشـته، پیوسـته رشـد یافتـه اسـت      
 )23، ص 2006؛ وایت و مارش، 27، ص 2002ندورف، نئو

هاي عمدة مشاهدة اسنادي است از روش ايغیرمداخلهو  غیرواکنشی فن تحقیقیاین 
هـا  متن اي ازمجموعهبه طور پراکنده در که مند نکاتی که با برجسته ساختن و بیان نظام

مطرح شـده، کـار خـود را     هاي آنْق و مقولهیتحق موضوع ةدربار (یا دیگر مواد معنادار)
کوشد تا این تحلیل با داند؛ میها میهاي این پیامهاشان و ویژگیتحلیل آنها، یافتن پیام

مندي، عمومیت و درجات قابل قبولی از روایی و پایایی به انجام برسـد؛ و  عینیت، نظام
، ص 1375(صـدیق،   .فـراهم آیـد   هـا و مـواد  از آن مـتن  هـاي دستیابی به اسـتنتاج زمینۀ 

ــ93 ــاس، 94ـ ــورد و نچمی ــران، 469، ص 1381؛ فرانکف ــف و دیگ  ؛23، ص 1385؛ ری
 )139، ص 1389؛ رضوانی، 18، ص 2004 کریپندورف،

هـا و در  یافته پذیريتعمیم، ي کمیبدین شکل، یک هدف عمده را در تحلیل محتوا
هـاي  دانند که بـه معنـاي کاربردپـذیري یافتـه    آنها می پذیريانتقالتحلیل محتواي کیفی، 

). 36، ص 2006حاصل آمده از یک متن، نسبت به متن دیگر اسـت (وایـت و مـارش،    
و دهنـد؛  اند که پدیدة مورد مطالعه را توضیح میها یا مقوالتیداد تحلیل نیز مفهومبرون

ـ  مقصود از آنها معموالً ا نقشـۀ مفهـومی پیرامـون    ساخت یا توسعۀ یک الگو و سامانه ی
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 )108 ، ص2008(الو و کینگاس،  .موضوع مطالعه است
گرفتـه از  ) چارچوب کّلـی تحلیـل محتـوا را شـکل    40ـ29، ص 2004کریپندورف (

 کند:گونه تعریف میداند و آنها را اینشش مؤلفۀ زیر می
است.گر هایی که براي آغاز تحلیل در دسترس تحلیل، یا دادهمجموعۀ متنی. 1
گر با بررسی مجموعۀ متنی در صدد پاسخ به آن است.که تحلیل پرسش تحقیق. 2
دهد.شود و تحلیل را جهت میبرگزیده که متن در درون آن فهم می بافت. 3
گر را دربارة بافت، عملیاتی و او را قادر به استنتاج هاي تحلیلکه دانسته سازة تحلیل. 4

دهد.ها را شکل میجسازد؛ و استنتاها میاز داده
یا دستاورد اصلی تحلیل که مقصود از آن، پاسخ به پرسش تحقیق است. استنتاج. 5
 گر نهایی تحلیل محتوایند.که توجیه 1بخششواهد روایی. 6

) همچنین مراحلـی کـه تحلیـل محتـوا را از مـتن بـه نتیجـه        87ـ83، ص 2004او (
تعیـین  دانـد:  میبه شرح زیر ـ اند مشترك ،کمی و کیفی تحلیلِو در هر دو ـ  دنرسانمی

 بـر ( پـذیر هاي مدیریتشانگرها به نداده ، تحویلکدگذاريیا  ثبت، گیرينمونه، واحدها
 اسـاس  بـر ( هـاي بـافتی  دیـده پ استنتاج)، هاهاي خالصه و ساده کردن دادهشیوهاساس 

 تحقیـق  هـاي پاسـخ پرسـش   2) و سـرانجام، هاي تحلیل یا الگوهاي بافت برگزیدهسازه
 گر).علمی تحلیلرشتۀ در هاي استدالل هاي روایتی یا میثاقسنتاساس بر(

ر داي تحلیلـی کـه   هـ از رویکـرد اي گسـترده  با تکیه بر طیـف  تحلیل محتوا هامروز 
در دو قالـب  و ه دارند ریشگرا، تفسیري و انتقادي گرا، انسانف اثباتلتخهاي مپارادایم
کمـی،  ه اندازه تحلیـل  تواند به میکـ تحلیل محتواي کیفیپذیرد. میانجام  ،کمیو کیفی 
تفسـیر  ) ـ فنی براي 10، ص 2004باشد (کریپندورف،  د پایایی و رواییواجند و منظام

هـا و  مند کدگذاري و شناسایی مضـمون بنديِ نظاماز طریق دسته هاي متنیمحتواي داده
 هـاي مشـابه، آن را یـک   در تعریـف  ).1278 ، ص2005(هسیه و شـانون،  الگوها است 

) یـا  8، ص 2000آن (میرینـگ،   درتحلیـل مـتن    رویکرد کنترل شدة تجربـی و روشـیِ  
سازي شـتابزده  که بدون کمیاند به شمار آوردهمند متن اي از فنون تحلیل نظاممجموعه

Validat.1 حفظ مزایاي تا باکوشد میو  کنداي پیروي میهاي مرحلهاز قواعد تحلیل محتوا و مدل ing evidence2 .Narrat ing
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 .دهد بسطبه کار بگیرد و  کیفی ـ تفسیريتحلیل ، آنها را در نوعیمحتواي کمی تحلیل
 )2ـ1(همان، ص 

 داند:محتوا را به شرح زیر میتحلیل هاي این ) ویژگی17ـ16، 2004کریپندورف (
ـ نیازمند مطالعۀ دقیق مقادیر نسبتاً کمی از مواد متنی است. 

شکن یا هاي جدید (تحلیلی، ساخت) متون معین با روایتتفسیر( 1بیان دوباره ـ شامل
اند.مخالف اثباتگرایی آنها را پذیرفته انتقادي) است که مجامع علمی

هاي شرطی شدة کند که فهماي کار میگر اذعان دارد درون حلقۀ هرمنوتیکیـ تحلیل
 اش، مشارکتی بنیادي در آن دارند.اجتماعی یا فرهنگی

یا ترکیبی از آن دو، قابـل اجـرا   قیاس، استقراییا دو رویکردتحلیل محتواي کیفی را ب
هـا  هاي موجود، تجربهها و رویهبا استفاده از نظریهتحلیل محتواي کیفی قیاسیدانند. می

ها، کدها ها، مقولهها و متغیرشود. مفهومیا دانش متخصصان و تحقیقات پیشین، آغاز می
ها و بر اساس هاي تحلیل، پیش از ورود به متن و تحلیل دادهآنها و سازهو روابط میان 

شوند. جنس استنتاج، قیاس است که اطالعات و دانش این پیشینه، تعریف و تدوین می
گیرد و از کلّی به جزئی، حرکت موجود را براي فهم اشیا یا شکل دادن به آرا به کار می

هـا یـا کـاربرد آنهـا در     هـا یـا نظریـه   ی دوبـارة داده کند. و هدف آن، آزمون و ارزیابمی
تواند شامل ها است و میهاي متفاوت و پاالیش، گسترش یا غناي بیشتر نظریهموقعیت

، ص 2008(ر.ك. الو و کینگاس،  .ها نیز باشدها، الگوها یا فرضیهها، مفهومآزمون مقوله
 )1285ـ1279، ص 2005؛ هسیه و شانون، 112ـ109

، 1نمودار شـمارة  را در  تحلیل محتواي کیفی قیاسی) مراحل 5، ص 2000( میرینگ
سـازي،  ) سه مرحلۀ کلّی آمـاده 111ـ110 ، ص2008( الو و کینگاستوضیح داده است. 

اند. آنگـاه یـک   تمیز دادهدهی و گزارش فرایند تحلیل و نتایج را در تحلیل محتوا سامان
مـاتریس  و تـدوین   آورده 2صورت از تحلیل محتواي کیفی قیاسی را در نمودار شمارة 

و ادبیـات پیشـین   هـا، الگوهـا   اش نظریهبندي و تحلیل را ـ که شالوده مقوله یافتۀساخت
 اند.دهی به شمار آوردهۀ سامانمرحلاست ـ بخش مهمی از 

  1.Reart icu lat ion .
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 شرایطها و محدودیت

 را از نقـاط قـوت و ضـعف خاصـی     تحلیل محتواي کیفی قیاسیهاي یاد شده، ویژگی
امکـان حمایـت شـدن یـا گسـترش      آن را ت اصـلی  قو هنقطاند. مثالً، برخوردار ساخته

هاي نو ـ کـه مقتضـاي   همچنین، نظر به امکان تعریف مقوله .دانندمیهاي موجود نظریه
هاي متضاد دربارة موضوع مطالعه و، در پی آن، پاالیش تحلیل کیفی است ـ ارائۀ دیدگاه

. )1283 ، ص2005(هسـیه و شـانون،   انـد  ها را از فواید آن شمردهو غناي بیشتر نظریه
روي این رویکرد نیز ابعاد مختلفی دارد و از نقاط ضعف کّلـی تحلیـل   هاي پیشچالش

 شود.هاي خاص خود آن را شامل میمحتوا تا کاستی
پـذیري بسـیار تحلیـل    انعطافها را ) یکی از کاستی113 ، ص2008( کینگاسالو و 

. آنهـا در  که راه ساده و سرراستی براي انجام آن وجود ندارد دانندنکته میو این  محتوا
و  ها وجود نداردتحلیل داده ايی برمشخص و منداعد نظاموقگویند توضیح این ادعا می

نتایج، بسته به مهـارت،   و شودشکل متمایزي انجام میهر تحقیق به  گیرند کهنتیجه می
محققان، خود بایـد   )؛ همچنین109(همان، ص  توان و شیوة تحلیل محقق است ،بینش
. آن )113 ، صند که چه نوع تحلیلی براي مسائل خاص آنان، مناسب است (هماندریاب

 نـد گویمی سیواي کیفی قیاتحلیل محتدو همچنین در توضیح وضعیت ادبیات پیرامون 
 نحوة ایـن کی دربارة اندهاي متفاوت، منابع در حوزه ة این رویکردرغم کاربرد گستردبه

 )107 همان، ص( .، وجود داردکاربرد
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ریشه دارد. جایگاه و آثـار ایـن    واقعیت کاستی دیگر در مشکلی شناخته شده با نام 
ـ تأثیر در تحقیقات کمی ـ در قالب  تا حـدي سـامان یافتـه و     هایی مانند تدوین فرضیه 

اما در تحقیقات کیفی، تأمالتی در این باره وجود دارد. مثالً، در حالی  ،کنترل شده است
هـاي  شـود، مقاومـت در برابـر فرضـیه    تردیـد نمـی   1مشـاهدة برخاسـته از نظریـه    که در
). ایـن مسـأله در   153، ص 2004فلـد،  نخته همچنان دیدگاه غالـب اسـت (مـی   ساپیش

) مـدعی  87، ص 2004حتوا نیز با همان ابعاد، مطرح است. مثالً، کریپنـدورف ( تحلیل م
ها را بر اساس آنچه دربارة شرایط پیرامـونی  گران کمی و کیفی محتوا، متناست تحلیل

گران کیفی، با عمـل در نـوعی حلقـۀ هرمنوتیـک،     و تحلیلکنندبافتی میدانند، ها میمتن
خوانند از ادبیات دانسته بهره گرفته و به بیان دوبارة ا میهبراي بافتی کردن آنچه از متن

 .پردازندهاي مفروض میمعانی از منظر بافت
تحلیـل  استفاده از نظریـه را در  ) 1283 ، ص2005( هسیه و شانون، راستاین همدر 

یـن کـار   اند. به نظـر آنـان،   دانهاي آن مییت، عامل برخی محدودمحتواي کیفی قیاسی
و در نتیجـه،   هـا رو آورد گاهانه و قوي به دادهمحقق با نوعی سوگیري آ شودسبب می

بیشتر به یافتن یا به دادن به شواهدي گرایش داشـته باشـد کـه از آن نظریـه، حمایـت      
اند تأکیـد بـیش از حـد بـر نظریـه، محقـق را در مشـاهدة        کنند. آنان همچنین مدعیمی

ویژگی را نقطۀ قوت ایـن   همین ه، برخی دیگرالبت .کندهاي بافتی پدیده، ناتوان میجنبه
شالودة توفیق با تأکید بر آنکه  )90ـ89 ، ص2004کریپندورف (دانند. چنانکه تحلیل می

و موجود ها، ادبیات نظریهدهد که هاي تحلیل است، توجه میسازهروایی  تحلیل محتوا
 .کنندمیکفایت موجه ساختن آنها  يراب ،متخصصانآراي 

ي مـوارد در تـوان  مـی و آنهـا را  اند مربوط به مراحل اجراي تحلیلها برخی کاستی
هاي این فن، بر ضرورت رعایـت آنهـا   که محققان با بیان شرایط و ویژگی مشاهده کرد

تحلیل  حلامردارند. مثالً، در بین شرایط مورد وفاق تحلیل محتوا، بر متکی بودن تأکید 
ـ  هاافتهی ریتفس وها استخراج و تحلیل داده ،انتخابي، گذارها، کدـ تعیین و تمیز مقوله

تـا تحلیـل از    شـود مـی و قواعد مشخص و بیان روشن آنها تأکیـد   ارهایمع، اهروشبر 
ممکن باشد. بـه مطالعـۀ    انگریدگر در امان و فهم و تکرارش براي دخالت ذهن تحلیل

.1هـا و  ، تعریـف و طـرد داده  در گـردآوري  ثابتیکسان و  قواعدهمۀ محتواهاي مرتبط،  Theory S dr iven
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و محـدود   هـا افتـه ی ينظـر  ارتبـاط بیـانگر   و کنداشاره می گیرانهپرهیز از تصرفات سو
؛ 298ــ 296، ص 1382(سـاروخانی،   .است نماندن تحلیل به اطالعات توصیفی محض

150، 140، ص 1389؛ رضوانی، 30، ص 1375و  1374انی، در( 
هـا اسـت. کریپنـدورف    ، محصول توجه به شمار دیگري از این نـوع کاسـتی  روایی

هاي جدي ) با تعریف کلی زیر از روایی تحلیل محتوا، از دغدغه337ـ313، ص 2004(
 و مستمري که محققان در این باره دارند، یاد کرده است:

انـد در  حاصل آمـده  هاي در دسترس،هایی که از متنروایی دارد که استنتاج تحلیل محتوا آنگاه
ها یا شواهد مستقل، مشاهدات جدید، نظریه: هاي مبتنی بر عناصر زیر تاب بیاورندبرابر آزمون

.هاي موفقدهیِ کنشتفسیرهاي رقیب یا توان شکل
، رواییهاي ناظر به معیارها و عوامل ها و برداشتبه اختالف دیدگاهاو سپس  

را بـه نـام   بخـش شـواهد روایـی  و مفهـوم   معیـار  آنگاه نزاعاین کند که اشاره و تأکید می
 ، فراینـد ارائـۀ  تحقیـق یـک   یبخشاو، روایی کند. به گفتۀمعرفی میمحصول این عرصه 

ر، زیـ در سه بعد  بخشرواییشواهد و  آن استنتایج ن جدي گرفت برايآور دالیل الزام
ن و اینکه چگونه بیـانگر  . توجیه نوع برخورد با متن، چیستی و معناي آ1کنند: عمل می

. توجیـه  3هاي تحلیل) و ویژه با تمرکز بر سازهها (به. توجیه استنتاج2چه چیزي است، 
نتایج. حاصل تحلیل او نیز معرفی سطوح و انواع روایی و عوامل متعـدد ایجـاد و زوال   

در  بخشـی در تحلیـل محتـوا   هـاي روایـی  تـالش شناسی سنخرا با عنوان ست که آنها آن ا
 آورده است. 3نمودار شمارة 
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 تفسیر علمی

رغم مواضع متفاوتی که در تعریف و تحدیـد ابعـاد و اهـداف     بهعلوم اسالمی محققان 
پـیش از  ، رویکرداین تولد ند. دانهاي پژوهشی میها و اولویترا از ضرورت دارند، آن

بـا   است. فتهگسترش یا هجري بوده است. در همان دوره، رواج وسوم و چهارم قرون 
، رونق یافتـه و  گریجوامع د يهامسلمانان با دانش ییآشناترجمه و  نهضت يریگشکل

 .ستا تهداش يریچشمگ رشد ،ریاخ قرن کی دررویکرد مورد نظر از آن، 
تفسیر علمی هایی مانند نامکه با اي است رو، رویکرد میانهطور پیشمقصود س 

اندازها، چشم یکرد،اند. این روو بسیاري، اعتبارش را پذیرفته 1شدهاز آن یاد  اعتدالی
کار  ذیرد وپهاي متون مقدس و علوم تجربی میها و مفاهیم مشترك را در گزارهایده

ات، یتر آقیقو دفهم بهتر هدف را ، قرآن اتیآ بهتر فهم در علومگیري از بهرهخود را 
 ریتفس ضوابط و ارهایمع اصل را رعایت همۀ وآنها  هايهاز ناشکفت ییگشاجه را رمزینت

 .داندمی حیصح
دانند که اي میسازهاي فلسفی و کالمیاین رویکرد، نکات زیر را زمینه انموافق 

به عنوان یک  راها و مسائل علوم مراجعه به متون مقدس براي یافتن پاسخ پرسش
 بخشد:رویکرد روشی و معتبر در تفسیر آنها، رسمیت می

نیستند؛ و قابلیت آن را محدود  خاصی یمکان و یزمان يایجغراف بهاین متون  يهاامیپ. 1
ي خاص هاپرسشمسائل و و مخاطبان ر یمتغ طیشراها و دارند که برحسب ویژگی

 هر یک، تفسیر شوند.
محدود اند، نازل شده هاسبب آنه بهک هاییصداقهاي این متون به وقایع و م. گزاره2

هاي توانند بر شرایط و مصداقکیه بر دالیل عقلی و نقلی معتبر میبا ت و نیستند

، 1426اند (صـدر،  نامیده تفسیر موضوعی یا توحیدي. از این رویکرد با تعبیرهاي متفاوتی یاد شده است. برخی آن را 1
 یـا  دیـدگاه  کشف، آن را یکی از سه کاربرد مهم تفسیر موضوعی و ناظر به تبیینی و تحلیلی تفسیر). برخی با نام 9ص 

، 1388خیزد (مصباح، ، برمیخارجی هايواقعیت یا علمی مسائل ،دینی متون از کهدانند می ايلهأمسبارة در قرآن نظریۀ
دینی، آن برون ). برخی با تفکیک تفسیر موضوعی برحسب موضوعات درون یا121، 115، ص 1388؛ رجبی، 10ـ8ص 

 تفسیر موضوعی ـ علمـی گرا شمرده و بخشی از آن را که با علوم اجتماعی مرتبط است، را نوعی تفسیر موضوعی برون
را یـک نـوع تفسـیر علمـی و ایـن       تفسیر براساس علوم اجتماعی). برخی، 31ـ29، 23، ص 1386نیا، هادوياند (نامیده

تـرین جریـان   ند و این روش را تفسیر قرآن بـر اسـاس مسـائل روز و قـوي    دانمی تفسیر اجتمـاعی رویکرد را یک نوع 
 ).112ـ108، ص 1389خوانند (ایازي، تفسیري معاصر می
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 رند.ندا نزول رداموجدیدي، انطباق یابند که لزوماً ارتباط آشکاري با 
ها و یک الزمۀ این رسالت، شناسایی و عنایت به رسالت این متون، هدایت انسان .3

هاي پیش ها، مسائل، واقعیتتجربهافراد و نیازها، حیات فردي و اجتماعی همۀ ابعاد 
 هاي موجود در سطوح مختلف این حیات است.روي آنان و تهدیدها و فرصت

با است که به مرور زمان و  یان نکاتی، بیشو معنایژگی این متون ک وی ،اعجاز علمی. 4
 ینکات يگشاد رمزنتوانیها مشرفتیپاین  لذاد. نشویآشکار م یعلم هايشرفتیپ

نا با ناآش مخاطبانن از ذهن شاو فهم اندآمده ین متون در قالب اشاراتآد که در نباش
؛ 25ـ24، 1376؛ مصباح، 42، ص 1/ 1417، ییطباطباها دور مانده است (آن پیشرفت

؛ 95ـ86، ص 1375، يرینص ؛21ـ20، ص 1379اعرافی، ؛ 17ـ16، ص 1388همو، 
 ).130ـ122ص ، 1389؛ ایازي، 60و  55ـ51ب، ص 1386ی، یرضا

هـایی را بـراي آن   هـا و ویژگـی  آنان همچنین در مراحل اجرایی این تفسیر، بایسـته 
شوند. دستۀ نخست در مقام تعریـف و  بندي میشمرند که در دو محور کلّی، دستهبرمی

 :1و به شرح زیر هستند عنوان یک رویکرد تفسیري، بیان شدهتحدید این شیوه، به
هـاي  هاي بیرونی و تجربهیعنی، یافتن مسأله یا موضوع ـ واقعیت . نقطۀ آغاز تفسیر ـ  1

 بشري پیرامون آنها و نقطۀ پایان آن، متون مقدس اسالمی است.
در  ها وانسان یو اجتماع يات فردیدر ح يجار يهاپرسشمسائل و ، ناظر به تفسیر .2

 محور است.ت، مسألهینها
هاي بشري ناظر به آن، الزمۀ ورود در جربهها و ت. تمرکز بر موضوع و آگاهی از دانش3

 تفسیر و میزان توفیق آن، بسته به گستره و عمق این آگاهی و تخصص است.
هـا  تیواقعآن  برخاسته از يهاها و پرسشال دارد و بر اساس مسألهفع ی، نقشفسرم .4

 پردازد.یم آنهااز  يپرسشگر این متون به يهاها و با هدف کشف آرا و پاسخو تجربه
 .هاي متن، محوري استنقش قصد و نیت مؤلف در تعیین معنا و فهم درونمایه. 5
مفسـر،   يپرسشـگر ها و و نیز تجربه هاپرسشائل و مس تحولمحصول گوناگونی و . 6

 است. تفسیر نمو و غناي بیشتر و پویایی، قابلیت رشد

 .خواهند آمد ند که در ادامه،تفسیرهاي احتمالی این پذیريدستۀ دوم، شرایط پرهیز از آسیب .1
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مندند و منسجم، همگرا و نظام، به لحاظ مضمونی و ساختاري، متوناین  هايگزاره .7
 این ویژگی، اساس فهم و تفسیر درست آنهاست

مند ـ و ارائه آنها در قالبی نظامبارة موضوع دراین متون  دگاهید کشف . نتیجۀ تفسیر،8
؛ مصباح، 35ـ24 ، ص1381، همو؛ 24ـ11، ص1426(صدر،  استـ  نظریهمانند یک 

؛ 22ـ20، ص 1379؛ اعرافی، 123ـ119، 115، ص 1388؛ رجبی، 18ـ16، ص 1388
 ، ص1389ایازي،  ؛32ـ31 ، ص1389 ،واعظی؛ 16ـ15 ، ص1387، و دیگران همو
 .)33ـ29 ، ص1386ا، ینيهادو ؛133ـ132

 هاحلها و راهکاستی

 بر یشخص افکار لیتحمرا  هااند که مفسران، آندهیانجام یجیگاه به نتای علم يرهایتفس
ـ  ودخـ  يو آرا هـا يشـداور یپارائـۀ   ،متون مقدس رة دربـا  کـردن  داوري و هـا آن نـام ه ب

 تـرین خطرنـاك لـذا، آن را  شـمرده و  ها ـ   نآ دنیطلب يداور به يجابهـ  ینید يهاآموزه
: 1/ 1374 ،گـران یو دم کـار ؛ م8ــ 5: 1/ 1417طباطبایی، اند (مثالً، نامیده تفسیر در روش

و  یو ضـرورت آگـاه  شـان  وقـوع  ياحتمال بـاال ها،ن خطریبودن ا يجد آنان بر ).22
ن یـ دن ایمـانع بـه ثمـر رسـ    ین حال بر آنند که خطرها، با ا آنها تأکید دارند؛ وز از یپره
 آن درخشان جینتا و منديارزش نیست و ین قلمرو پژوهشیافتن ایت یقات و رسمیتحق

، 292ــ 227: 1382ضـایی،  ؛ ر146: 8/ 1373، گـران یمکـارم و د ر.ك. ( نـد کنمی نفی را
 .)99: 1386ل، دال

 يهـا یسـت پیرامـون تفسـیر علمـی، کا    يهـا ن دغدغهیترین بدان معناست که اصلیا
 شوند:بندي میها در محورهاي زیر، دستهاین دغدغهند. روشی آن هست

 مند نبودن محقق از دانش تخصصی الزم براي فهم دینی و علمی مورد نظر.. بهره1
 .متنبر فهم  هادانستهشیپها و فرضشیپ ها،تذهنیتأثیر یا  ء فهمسو. 2
 یشتابزدگیا  طافرا ،در نتیجه(و  علمی یقطعمتغیر و غیر يهایافتهاصالت دادن به . 3

 .آنها بر هاي متون مقدسدرونمایهحمل  )در
 ،یمبانتحلیل (مثالً، بررسی نکردن موضوع با لحاظ  مند نبودننظامو نگري بخشی. 4

 ).ربطذيم وعلهاي اسالمی و تحصیل از آموزه هاي قابلو دیدگاه اهداف ،اصول
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اي (از رشتهمتون مقدس و مطالعۀ بین ریتفسدر دن اصول و فنون معتبر کرت نیرعا. 5
و مقید مؤلف  یا، دست کم، اهتمام نداشتن به مراد نظر تحمیلجمله تفسیر به رأي، 

، تکیه نکردن به منابع معتبر در فهم معانی نمت فهم آورِاطمینان قرائنیا  ظاهرنبودن به 
و  اهصمخص ،اهدمقیها، نشناختن ها و گسترة داللت گزارهواژه مفهومیو حدود 

و  )ها(آن از هاییبخشخاص یا  گزاره(هاي)به  هاي عقلی و نقلی، اکتفامعارض
و  واژگان همخوانیِاحادیث و ابعاد  ورودبسترهاي نزول آیات و  ،سیاق از غفلت

/ 1417معرفت، ؛ 7 ، ص1/ 1417، ییطباطبا(، ...) ربطذيو علمی  اسالمی هايایده
، 1388؛ همو، 58 ، ص1368مصباح، ؛ 7ـ6 ، ص1372، یرجب و همو؛ 25ـ12 ، ص6

؛ 30ـ28 ، ص1387 ،يرینص؛ 131ـ129، 125ـ122، ص 1388، یرجب ؛17ـ14 ص
؛ 61الف، ص 1386 ی،رضای ؛105ـ103 ، ص1386دالل،  ؛78ـ73 ، ص1388باقري، 
، 1390؛ طباطبایی، 65ـ61 ، ص1387 ،فشاگرا؛ 47ـ44، ص 1387 ،بناريو  احسانی

 ).204ـ76، ص 1389؛ مسعودي، 446ـ337، 61ـ56ص 
ـ  در هاي زیـر هسـتند کـه    حلها نیز از جمله راهحاصل این دغدغه ن ویدراسـتاي ت

آن، ی و مراحل اجرای هاویژگیبینی شرایط، متون مقدس و پیش ریکارآمد در تفس یروش
گفتـه، تصـویر   رسد که این نکات، در کنار نکات مختصر پیشاند. به نظر میمطرح شده

 دهند:هاي این رویکرد تفسیري به دست میها و بایستهاز ویژگی نسبتاً مناسبی
آن  مفهومیِ تحدید، یا مسأله موضوع عیینتتفسیر: زیر در فهم و بینی مراحل پیش. 1

ستخراج ، ااهریزموضوع بنديدسته، مرتبطهاي ها و نظریهمطالعۀ دیدگاه(از جمله با 
هاي ناظر به هر ، شناسایی پرسشها)عناصر و کشف ساختار و روابط حاکم بر آن

اي هپاسخ مندروشتحصیل ، متون رها بآنها، عرضۀ پرسشمیان بط واعنصر و ر
و میزان  نوع تعیین ،ربطهاي ذيرونمایهد گردآوري و استخراج(در مراحل  معتبر

، کشف نها و ...)آمعتبر  تفسیریا مسأله و  موضوع ربشان داللت حدو نیز  ارتباط
دان پذیر بنظریۀ نسبتدیدگاه یا و طرح ها ساختار منطقی حاکم بر روابط بین پاسخ

 .متون
 آثارن (مثالً، محدود کرد هادانستهثیر پیشأتموارد موجه ن ساختمنضبط . تنقیح و 2
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 ).هاي تحقیقهاي علمی به تنقیح موضوع و استخراج پرسشنظریه
 و یقینـی هـاي  ارتباط از اعمهاي مرتبط ـ و درونمایهها گزارهبررسی هرچه فراگیرتر . 3

 .وجود دارد ا مسألههایی که میان آنها و موضوع یو پیوندـ  احتمالی
هاي اسالمی و علمی و و ایده واژگانمفاهیم، تشخیص و تعیین موارد همخوانی . 4

 .عنوان یک ضرورت تحقیقیعناصر آنها به
) و اهترکیب و هاواژه فهم(در دو بعد  فهم متنها در دو مرحلۀ . فهم محتواي گزاره5

 ،لفظی خارجی، ،داخلی، منفصل ،مّتصل هايقرینهانواع  ی(که مبتنی بر بررس فهم مقصود
هایی مانند شناسایی بسترهاي در قالب مضمونهم و مشابه ،متعارضهاي و گزاره مقامی

 دستاوردهايو حتی  منظومۀ آیاتیا  حدیث ةخانواد بازیابیحدیث و  ورودنزول آیه و 
 است). بشري مرتبط

سه  در ي آنهاحتواهابا بررسی من ومتهاي علمی و تخصصی . ترسیم فرایند فهم الیه6
 مفهومآنها)،  میان طهرابیا مؤلفه و  هواژ چند یا دو(واحد متشکل از  گزارهسطح 

 و مشخص شده، تعریف بطوار( نظام ومشترك و مورد توجه چند گزاره)  موضوع(
، ص 1388که در قالب یک الگو قابل بیان است) و ... (رجبی،  میهامف بین منظم
، 243ـ145، ص 1390؛ طباطبایی، 44، 23، ص 1386، اینيهادو؛ 141، 122
؛ 92ـ91، ص 1386 ،دهیپسند؛ 179ـ76، ص 1389؛ مسعودي، 700ـ509؛ 325ـ291

 .)100ـ76، ص1388باقري، 

 بررسی

کننـد، بـه   عرضـه مـی   دس اسالمیقمتون م ها و مسائل علمی را برتحقیقاتی که پرسش
تجربـی، همـواره بـا    هاي موجـود در هـر دو حـوزة علـوم اسـالمی و      سبب حساسیت

هـایی طبیعـی   مشکالت خاصی رویارویند. بخشی از این مشـکالت، ناشـی از مقاومـت   
ها و رویکردهاي حوزة سبب ناآشنایی با مبانی، قواعد، نگرشاست که در هر حوزه ـ به

 ايهـ آمـوزه  ترجمهکه به ی ل، تحقیقامثـ نسبت به پذیرش آنها وجود دارد. براي دیگر  
هاي از سختیپرداخته  آن بر مبتنی ردازيپهینظر و شناسیجامعه زبان به قرآن اجتماعی
 هـاي پرسـش  و اهـ کیتشـک ها را محصول این سختییاد کرده و بخشی از  کار،فراوان 
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ـ ماه ارةبدرکه  ه استشمرد اديیز  .گرفـت مـی  ورتصـ  ،قـرآن  در مبـاحثی  نیچنـ  تی
 )89ـ88 ، ص1386 ،پسندیدهر.ك. ؛ نیز 205 ، ص1385آخوندي، (

به همین شکل، طبیعی اسـت کـه هـر حـوزه در اثـر تردیـد در کـارآیی یـا روایـی          
هـاي روایـی خـودي، بـه     هـا و مـالك  هاي حوزة دیگر و اعتقاد و التزام به روشروش

انـد  هاي تحقیقی حوزة مقابل را معتبر نداند. البته، تحقیقات اندکی کوشـیده آسانی، یافته
هـاي حـوزة دیگـر، جلـب کننـد. از      یري و روایی روشتوجه یک حوزه را به کاربردپذ

هاي مشـابه  نمقدس اسالمی از مضمو ونمت ریتفسدر  مکنهاي مکردیروجمله، در بیان 
یک پدیـده   اند فراوانیاند؛ و مدعیبا تحلیل محتواي کیفی استقرایی و قیاسی، یاد کرده

ـ اهمـ بیانگر میزان است   کمی يمحتوا لیتحل که سنجۀـ   متن در بـدان   یـا عنایـت   تی
آنهـا   يبنددرجه یا متونآن  در یاخالق ای یتیترب يهاتیاولو نییتعو از جمله در  است

 )26ـ22 ، ص1379(اعرافی،  .آیدمیبه کار 
ها و فنون فهم و تفسیر متن در علوم هاي روشبنا داشته است همگرایی این جستار 

ها وابط و معیارهاي روایی و پایایی آنها و نیز ظرفیتهاي ضاسالمی و تجربی، شباهت
ها، فنون و معیارها و ضوابط یک حوزه را در تحقیقات هاي استفاده از روشو قابلیت

حوزة دیگرْ نشان دهد. لذا، نکاتی ـ هرچند مختصر ـ را ارائه نموده است که بیانگر 
ایی و پایایی این فهم، رو هاي مشترك دو حوزه دربارةموارد زیر هستند: دغدغه

اند، همگرایی بینی کردهها پیشهایی که براي رفع این دغدغهحلهاي راهشباهت
ي یک حوزه که به کار هاها و فنون مطرح در دو حوزه و نیز برخی مزایاي روشروش

 آید.و فنون حوزة دیگر می هاتر ساختن روشو کامل هارفع کاستی
تواند در فهم می تحلیل محتواي کیفی قیاسیافزون بر این، بررسی جایگاهی که  

و مسائل علوم اجتماعی داشته باشد و  هاي متون مقدس اسالمی به پرسشهامعتبر پاسخ
در حوزة علوم اسالمی ـ که تفسیر علمی و شرایط آن با رویکرد  هامقایسۀ ابعاد، ویژگی

شوند: اند ـ ما را به نکات زیر، رهنمون میآمده 1بخشی از آنها در جدول شمارة 
هاي این رویکرد در دسترسی به فهم مورد نظر از این متون، ظرفیت آن براي کاستی

رعایت ضوابطی که علوم اسالمی براي فهم و تفسیر آنها قائلند، و قابلیت استفاده از 
 ها.کاستیحل رفع آن و فنون این علوم به عنوان دو راه هامزایاي روش
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 و فنون فهم و تحلیل متن در علـوم  هابررسی تأمالتی که پیرامون مبانی نظري روش
یی را در ایـن رویکـرد، تأییـد    هااسالمی و اجتماعی وجود دارد نیز وجود چنین قابلیت

کند. یک تأمل دربارة جایگاه و کاربرد قواعـد مشـترك فهـم مـتن در قلمـرو علـوم       می
 مقومـات فهـم  اسالمی است. پاسخ این تأمل از جمله در تحلیلـی آمـده کـه بخشـی از     

مبانی و قواعد مشـترك فهـم   ـ   اندفقه الحدیثحدیث را ـ که اجزاي اصلی علومی مانند  
داند. آنگاه این قواعد را داراي جایگاه مؤثري در فهم همۀ متون مقدس به شمار می متن
 )64ـ61، ص 1385 ،یمانیسل( .آوردمی
تأمل دوم، پیرامون ظرفیت تحلیل محتوا در پذیرش و رعایت ضوابط خاصِ مرتبط  

توان به تحلیل زیر پیرامون امکان کاربرد است. در اینجا نیز می متونبا فهم برخی 
و اصول ضوابط از در فهم متون مقدس اسالمی اشاره کرد. این تحلیل، ابتدا هرمنوتیک 

فهم هر در رعایت آنها د که کنیاد می هرمنوتیک عامذیل عنوان  و حداقلی عام ،مشترك
ـ از جمله متون یاد  ی متونکه برخ داندمیناز آن مانع را این الزم است. سپس  متنی،

بر  نیزو  هاونمضم ها و پیوندآن يهاونمضمفهم ر باشند که ب داشتهی یهاگیویژشده ـ 
ري فراتر از وامبه را و تفسیر آن متون فهم د؛ و گذارباثر ، با یکدیگر آنها سازگاري درك

 )28ـ27 ، ص1379، واعظیو  سبحانی( .سازد نیازمندآن قواعد عام، 
گران محتوا را به تحلیلبه شکل دیگري، توجه ) 85ـ83 ، ص2004( کریپندورف 

دهد. او در توضیح مرحلۀ نشان می هالزوم رعایت ضوابط خاص در تحلیل برخی متن
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پذیر ـ آن را فرایند فهم تحقیق يهاپاسخ پرسشروایت حلیل محتوا ـ یعنی، تششم 
در  ي مرسوم روایتهاسنتیا ي استدالل هاتکی بر میثاقکردن نتایج براي دیگران و م

 گوید این فرایند را:داند؛ و میا میگر محتوی تحلیلعلمرشتۀ 

برداران از گر، با مخاطبان خود یا با بهرهدهند که، به باور تحلیلیی شکل میهاسنت
 .تحقیق در آنها سهیم است

در تحلیل محتوا، تأمل دیگري است. این نیز از آن روست  قصدگراییممکن بودن  
اند ـ در متمایزو  متنوع ـ هرچند بسیار متن فهممعاصر  يهاو روش هادیدگاهکه 

را  تفسیر عینیتو  مقصود او معناي و لفمؤ ذهنیت به دسترسی، مشتركموضعی 
 و معناي لفمؤ تنی بههدف را دسترسی  سنتیي هادانند. در مقابل، دیدگاهممکن نمی
ظریۀ تفسیري ن ).31 ، ص1389(واعظی،  دشمرنمیکن را ممدسترسی و این مقصود او 

با متن، تأکید دارد و احراز این  ارتباط منطقی قصد مؤلفنیز بر  در علوم اسالمیمقبول 
معناي  شرط داند. اما آن رامی ، ضروريمتن برخی اهداف تفسیر برآمدن قصد را در

و شود متن را بدون لحاظ آن نه آنکه نمی ،شمردمی و ارزشمندي تفسیر متن و روایی
 ).50ـ38، ص 1389واعظی، ( .انطباق معنا بر مراد مؤلف فهمید

دانند دهنده را یک بعد از کشف معناي پیام میپیام تنیدر تحلیل محتوا، دستیابی به  
)چنین نگاهی را به  )21ـ19 ، ص2004( کریپندورف. )28 ، ص1375 و 1374انی، در

از تحلیل محتوا را در زمرة  هولستینسبت داده است. او تعریف  هولستیامثال 
گوید از دانند. آنگاه میمیمتن  منبع ویژگینوعی  محتوا راگنجاند که یی میهاتعریف

منبع پیام را که متعهد است  رمزگذاري/رمزگشایی پارادایمنوعی ه نظر او، تحلیل محتوا ب
، کریپندورف این البته. داندمی هامرجع روایی استنتاج ورندگان یوندي علّی با گیداراي پ

نامیده و در نقد  هولستیپذیرد. اما خود را موافقِ منطق هاي آن را نمیتعریف و الزمه
 دیدگاه او از جمله بدین نکته بسنده کرده است:

تواند بهترین راه دسترسی بدانیم، می هارا مرجع روایی استنتاج... اینکه منابع پیام 
 .دهندگان نباشدپیامي هاگر محتوا به همۀ نیتتحلیل
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 هجینت

 تحلیل محتواي کیفی قیاسیا یآاین جستار به بررسی این نکته پرداخته است که 
و فنون موجود در  هایی که خود و دیگر روشهایکاستمجموع ز از یپرهتواند ـ با می

از  يرگیو بهره هاستهیبااسالمی دارند و نیز رعایت  دستیابی به فهم متون مقدسعرصۀ 
ي هاپاسخي آنها ـ محققان علوم اسالمی و اجتماعی را در دستیابی به فهم معتبر ایمزا

 .یاري کندی، و مسائل علم هارسشاین متون به پ
متـون  و تحلیل فهم و فنونی که علوم اسالمی و اجتماعی در مسیر  هاروشتأمل در 

متون مقدس اسالمی هاي پاسخـ و در معناي مورد نظر این جستار، فهم و تفسیر معتبر 
ي ایـ و مزاهـا  ها، بایسـته اند و بررسی کاستیو مسائل علمی ـ به کار گرفته هابه پرسش

ي مشـابهی پـرده بـر    هـا حـل هاي نظري و روشی مشـترك و راه آنها، از مبانی و دغدغه
دارد که در این دو حوزه در این زمینه وجود دارد. این عناصر، توجه محققـان را بـه   می

ه کار گرفتن آنها در مسیر واحدي براي فهم معتبرِ متون مقدس اسـالمی، جلـب   امکان ب
هاي کمتر و مزایاي بیشتري داشته و از نگاه هر دو حـوزه، روایـی و   کنند که کاستیمی

 پایایی الزم را دارا باشد.
، تحلیل محتواي کیفی قیاسیدرکنار ابعاد  هاحلها و راهبررسی این مبانی، دغدغه 

این تحلیل و ظرفیت رعایت  الزم برايهاي ویژگی دهد که این رویکرد،ینشان م
و قادر  مقدس قائلند، دارد متونضوابطی را که علوم اسالمی براي فهم و تفسیر معتبر 

و  مندنظام یروشو فنون مرسوم در این علوم،  هااست با استفاده از مزایاي روش
 .این متون باشدبراي رسیدن به فهم مورد نظر از کارآمد 

ابتدا توجه تحقیقاتی را که در هر دو حوزة علوم  هاي این تحقیقبدین شکل، یافته 
بنا ـ  ی در علوم اجتماعیاسالمپردازي نظریه در راستايویژه، بهـ و  اجتماعیی و اسالم

اي رشتهبینو مسائل علمی را به متون مقدس، عرضه کنند، به طبیعت  هادارند پرسش
ها باید از نگاه هر دو حوزه، که یافتهکند جلب می این اقتضاي آن طبیعت تحقیق و

را به عنوان  تحلیل محتواي کیفی قیاسیروایی و پایایی الزم را داشته باشد. آنگاه، 
کند که، از یک سو، ظرفیت آن را دارد تا این رویکردي روشی بدان تحقیقات معرفی می
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در  تفسیر علمی نی، تأمین کند. وانگهی، با رویکردرا در سطحی پذیرفت پایاییو  روایی
ي محققان دو حوزه ساز گفتگوزمینهتواند مشابهت و پیوند دارد؛ و می علوم اسالمی

  باشد؛ و در این تعامل، بر کارآیی خود در این زمینه بیفزاید.
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 منابع

 هـاي پـژوهش ، »شـناختی در قـرآن  ي جامعـه هـا روشی نو در پژوهش«)، 1385(آخوندي، محمدباقر
.217ـ204، ص 48ش  ،قرآنی

ــی، ارمکــی آزاد ــایی،، تق ــیدامامی، ابوالحســن تنه ــاض، ســیدکاووس س ــراهیم فی  فکــوهیناصــر اب
گـر  مصـاحبه  ،)»2( شناسـی دینـی  جستاري نظـري بـر امکـان طـرح جامعـه     «)، 1389(مصاحبه) (

.146ـ125ص ، 2پیش ش ، اجتماعی و فرهنگی مطالعات، محمديخانکریم
 و قـرآن  ۀدوفصـلنام ، »شناسی تفسیر تربیتـی قـرآن  روش«)، 1387( همت بناريلیانی، محمد، عاحس

.49ـ35، ص 3، ش 2س  ،علم
هـاي تربیتـی در آینـه سـیره و کـالم امـام       شناسـی اسـتنباط آمـوزه   روش«)، 1379(اعرافـی، علیرضـا  

.26ـ15ص، 4ش  ،اسالمی تربیت،»ی(ع)عل
شناسـی و  قتـراح: مفهـوم  ا«)، 1387( اصـفهانی محمـدعلی رضـایی  همت بنـاري،  علی ،

.22ـ7ص، 3، ش 2س  ،علم و قرآن ۀدوفصلنام ،»شناسی تفسیر تربیتی قرآنروش
 و قـرآن  ۀدوفصـلنام ، »شناسـی تفسـیر و تفاسـیر تربیتـی قـرآن     آسـیب «)، 1387(احمدذبیح  ،افشاگر

.66ـ51، ص 3، ش 2س  ،علم
، اجتمـاعی  الهیـات ، »گرایش اجتمـاعی در تفاسـیر معاصـر قـرآن کـریم     «)، 1389( ایازي، محمدعلی

.149ـ103، ص 3ش ، 2س 
 قـرآن  ۀدوفصـلنام  ،»هاي مفسر در تفسـیر قـرآن  دانستهثیر پیشأمجاري ت«)، 1388(اوسط علی ،باقري

 .  110ـ 73ص)، 4 پیاپی( 2 ، ش2س  ،شناخت
 در یاجتمــاع تیــترب اصــول و یمبــان نیــیتب«)، 1386ی (اردکــانیافخمــی محمــدعل ؛دیســع ،یبهشــت

.40ـ7 ص ،4 ، ش)دانشگاه و حوزه پژوهشگاه( یاسالم تیترب، »البالغهنهج
 علـوم ، »شـناختی از احادیـث  شناسـی فهـم معـارف روان   درآمدي بر روش«)، 1386( عباس ،پسندیده

.109ـ88)، ص 4ـ3( 12ش  ،حدیث
جـل  عمـام المهـدي  الا سـۀ تحقیق: مـدر ، الخاطر تنبیه و الناظر نزهۀ )،1408، حسین بن محمد (حلوانی

جـل اهللا فرجـه   عمـام المهـدي  الا سـۀ مـدر ، قـم:  1، زیر نظر محمـدباقر موحـد ابطحـی، چ   اهللا فرجه الشریف
.الشریف

 ،)»فـن تعبیـر و تفسـیر نظـارتی    ( درآمدي بر تجزیـه و تحلیـل محتـوا   «)، 1375و 1374(درانی، کمال
 .34ـ25ص ، 32و  31ش  ،مدیریت دانش

 یو نقــد محمــدعل یبررســ، محمــدجواد اســکندرلو ترجمــه، »لــم و قــرآنع«)، 1386( احمــد، دالّل
.135ـ61، ص 1، ش 1، س علم و قرآن ۀدوفصلنام، یاصفهان ییرضا
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 ۀمؤسســ ، قــم:1چ ،المــؤمنین صـفات  یفــ الــدین أعـالم  )،1408( الحســنبـن ابــی حســن، دیلمـی 
.علیهم السالمالبیتآل
 دوفصـلنامه ، »تفسیر موضـوعی قـرآن از منظـر اسـتاد محمـدتقی مصـباح      « )،1388( محمود، رجبی

.146ـ111 ص)، 4 پیاپی( 2 ، ش2س  ،شناختقرآن
 هـاي گـرایش  و هـا روش درسـنامۀ  :2( قـرآن  تفسـیر  منطـق )، 1382اصـفهانی، محمـدعلی (  رضایی

، قم: انتشارات مرکز جهانی علوم اسالمی.1چ  ،قرآن) تفسیري
 قرآن ریتفس منطقالف)، 1386ی (محمدعل ،یاصفهانییرضا

)\]  قم: )
_̀ a bcdefghi j_k hi b̀ i j.

ــدعلیرضــایی ــفهانی، محم ــاوت«ب)، 1386( اص ــی ج ــق دجل ــري و تطبی ــده ج ــرآن در قاع ، »انگی ق
.66ـ51، ص 25ش  ،ینید شهیاند فصلنامه

.146ـ144ص ، 3ش  ،پژوهش، »تحلیل محتوا«)، 1389(اهللاروح رضوانی،
 (کـاربرد  ايرسـانه  هـاي پیـام  تحلیـل )، 1385ریف، دانیل، اسـتفن لیسـی، فریـدریک جـی. فیکـو (     

، تهران: سروش.2ترجمه مهدخت بروجردي علوي، چ  ،تحقیق) در کمی محتواي تحلیل
 يهـا آمـوزه  در انسـان  یعـاطف  و یشـناخت  میمفـاه  لیتحل«)، 1390( صفتکین میابراه ن،یحس زارع،

.82ـ66، ص  46 ، شیاسالم دانشگاه ،»اسالم
ــانزارع ــوح ،یگاوگ ــاه«)، 1383( دهی ــیترب میمف ــالم یت ــد از اس ــرآن دگاهی ــادب در ق ــان اتی  و کودک

.226ـ201،ص 68 ش ،)تهران دانشگاه( یتیترب علوم و یشناسروان مجلۀ، »نوجوانان
، 4و فنــون)، چ  هـا : بیـنش 2(ج اجتمــاعی علـوم  در تحقیـق  هــايروش)، 1382سـاروخانی، بـاقر (  

مطالعات فرهنگی.تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 
ــر،يســاالر ــا«)، 1381( محمدرضــا ف ــد از خــانواده در مرزه ــب و اســالم دگاهی ــرســاخت مکت ، »نگ

 .110ـ92 ، ص31 ش، )دانشگاه و حوزه( یانسان علوم یناسشروش
ــراح: هرمنوتیــک« )،1379( (مصــاحبه)واعظی احمــد، جعفــر ،ســبحانی  ،17ش ،قبســات، »دینــی اقت
.31ـ12ص

.74ـ57 ، ص79 ش ،هایبررس و مقاالت، »ثیالحد فقه یمبان«)، 1385( داود ،یمانیسل
ي قرآنــی و هــانــدي تــاریخ در قــرآن از منظــر شــهید صــدر(دیدگاهمنتســ«)،1389( ســلیمانی،جواد

، ش 7س،پـژوهش  آیینـه  در تـاریخ  فصـلنامه  ،)»هاي شهید صدر در فلسفه نظري تاریخنوآوري
.  114ـ93ص ، 1

 معـارف  انجمـن  فصـلنامۀ  ،»هاي دینـی و طبیعـت اجتمـاعی کجـروي    گزاره«)، 1385سلیمی، علی (

.161ـ123، ص 9ـ8ش  ،اسالمی
هـاي  هاي یک نظریۀ اجتماعی کجروي بـر اسـاس آمـوزه   جستجوي درونمایه«)، 1386سلیمی، علی (
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نامـۀ علـوم اجتمـاعی    (ویژه معلّم تربیت دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکدة مجلۀ ،»قرآنی
.181ـ129، ص 57ـ56)، ش 3

، »هـاي قرآنـی  فرهنگـی در آمـوزه  هـاي یـک نظریـۀ ارتباطـات میـان     درونمایه«)، 1389سلیمی، علی (
.38ـ7، ص 4، ش 2، س اجتماعی علوم و اسالم دوفصلنامۀ

، »ياقتصـاد  یشناسـ امعـه ج و اسـالم  منظـر  از یـی گرامصـرف  و مصرف«)، 1388( داکبریس ا،ینيدیس
.178ـ151ص ،34 ش، یاسالم اقتصاد

نظریـه نیازهـاي معنـوي از دیـدگاه اسـالم و تنـاظر آن بـا سلسـله         «)، 1386( محمدصـادق ، شجاعی
ــازلو   ــب نیازهــاي م ــات ۀدوفصــلنام، »مرات ، ص 1ش ، 1 ، سروانشناســی و اســالم مطالع

.116ـ87
mnohi_)، 1426صدر، سیدمحمد باقر ( j_k p qr si j: الکـریم  للقـرآن  الموضـوعی  التفسـیر  علی یحتوي 
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