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Abstract 

Grounded theory is one of the most popular analytical methods used 

for qualitative data which is used in the Quranic studies and thematic 

interpretations in recent decades. The process of theory production by 

this method is through relevant data collection, coding, categorization 

and conceptualization. The application of this analytical method in the 

interpretation of various Qur'anic topics has been shown in some 

works, but this method has not been methodologically evaluated. And 

if a work claims to evaluate the process, it is only in a limited area and 

with a specific orientation. This article tries to explain the basics of 

this method, to introduce the differences between its application in 

Qur’anic sciences and humanities studies, and finally to answer the 

problems that have been raised about the capabilities of this method in 

thematic interpretation. As a result, the paper shows that grounded 

theory has an algorithm which can be systematically applied, and it 

can be used in a systematic way to discover the divine purpose. 

Keywords: Thematic Interpretation, Methodological Evaluation, Grounded 

Theory, Coding. 
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 ادیبن داده یموضوع ریسبک تفس یشناخت روش یابیارز

  محسن قمرزاده 
ائمه  یپژوهشگاه فاضل مرکز فقه ث،یگروه فقه قرآن و حد ریو مد اریاستاد

 رانیاطهار)ع(، قم، ا
  

 .رانیکوثر، تهران، ا ی. مجتمع آموزش علوم اسالم0سطح  یدانشجو   یموریت مینس
 

 چکیده
های اخیر در مطالعات   های کیفی است که در دهه های تحلیلی مطرح برای داده بنیاد یکی از روش نظریه داده

شود. فرآیند تولید تئوری در این روش از طریق گردآوری  قرآنی و تفسیر موضوعی به کار گرفته می

کاربست این روش تحلیل در پردازی است. در برخی آثار،  بندی و مفهوم های مرتبط، کدگذاری، مقوله داده

شناختی در تفسیر موضوعی  تفسیر موضوعات مختلف قرآنی ارائه شده است، اما این شیوه از نظر روش

ای محدود  مورد بررسی واقع نشده است، و اگر اثری هم ادعای اعتبارسنجی این فرایند را دارد تنها در ناحیه

مبانی این روش را شرح دهد، تفاوت به کارگیری گیری خاص است. این مقاله در تالش است  و با جهت

های این  آن در علوم قرآنی با مطالعات علوم انسانی معرفی کند و در نهایت اشکاالتی که درباره ظرفیت

بنیاد  دهد که نظریه داده روش در تفسیر موضوعی مطرح شده است را پاسخ دهد. در نهایت مقاله نشان می

 مندی در کشف مراد الهی به کار گرفته شود.  تواند به نحو نظام دارای الگوریتمی است که می

 .یکدگذار اد،یبن داده هینظر ،یشناخت روش یابیارز ،یموضوع ریتفس :ها واژهکلید
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 . مقدمه و بیان مسأله0

شود: ترتیبی و موضوعی. مفسر در سبک تفسیر  دو سبک کالن در تفسیر قرآن مشاهده می

آیه قرآن پرداخته و در این راه از ابزارهایی همچون ظهور آیات، ترتیبی به تفسیر آیه به 

برد؛ اما این استفاده تنها برای کشف مدلول هر  آیات هم مضمون و احادیث مأثور بهره می

ش: 9731شود )ر.ک؛ صدر،  آیه انجام گرفته و وجه ارتباط آن با آیات مرتبط لحاظ نمی

رتبط با موضوعی خاص را از سراسر قرآن (. در سبک تفسیر موضوعی، مفسر، آیات م73

قرآن درباره آن موضوع خاص مشخص و « دیدگاه»کند تا  آوری و یکجا بررسی می جمع

ش: 9731شیرازی و همکاران،  ؛ مکارم93ش: 9737ابعاد آن کشف شود )ر.ک؛ سبحانی، 

الی که اند، در ح (. برخی سبک تفسیر موضوعی را همسان با تفسیر قرآن به قرآن گرفته73

روش تفسیر قرآن به قرآن در قالب شناسایی آیات هم مضمون در سبک ترتیبی بسیار 

شود تا جایی که از آن با عنوان نخستین منبع فهم مصحف شریف یاد شده است  استفاده می

؛ طباطبایی، 1/ 9تا،  ؛ طوسی، بی3/319ق، 9191؛ زرکشی، 6ق: 9191کثیر،  )ر.ک؛ ابن

 (. 93ـ  99/ 9ق، 9193

در تفسیر قرآن به قرآن مفسر در پی کشف مراد یک آیه با آیات دیگری است که از 

لحاظ مضمون و سیاق با آیه مورد نظر شباهت دارند یا به نوعی در فهم آیه اثرگذار هستند؛ 

تری از آیه دست یابد. این در حالی است که  کند به فهم عمیق به این ترتیب، او تالش می

فهم مدلول یک آیه به تنهایی نیست؛ بلکه هدف، کشف نظریه و  هدف از تفسیر موضوعی

( از این رو 61ش: 9733استخراج دیدگاه قرآن در موضوعی خاص است )ر.ک؛ ایازی، 

سطح فکری  یبه دلیل ارتقاعصر حاضر دوران شکوفایی این سبک تفسیری است، زیرا 

بروز تلف اعتقادی و های مخ ظهور نحلههمچنین و جوامع انسانی در درک معارف عالی 

کرده  مسائل و شبهات نوپدید، اشتیاق اقشار مختلف بخصوص قشرهای جوان و تحصیل

. این اقبال مسائل فردی و اجتماعی رو به افزایش است بارهبرای شناخت دیدگاه قرآن در

تکمیل و ارتقای این سبک تفسیری،  و رفع نواقص در پیمحققان موجب شده است 
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متنوع در سبک تفسیر موضوعی  9 های ند که حاصل آن ابداع رویهنکهای فراوانی  تالش

 استهای متوالی و مرتبط به هم، به منظور تحقق یک هدف  است. مراد از رویه، سلسله گام

(. رویه در حقیقت راهنمای عمل است که بر پایه آن یک 19 ش:9731رابینز، ر.ک؛ )

 (. 937ش: 9731تز، کونر.ک؛ شود ) فعالیت مشخصی به اجرا گذاشته می

ها و رویکردهایی است که محققان برای  مجموعه روشرویه تفسیری،  بر این اساس،

کار  تفسیر موضوعی به  یک موضوع خاص در سبک بارهبه دست آوردن نظر قرآن در

های اخیر نظر جامعه  نسبتاً نوپدید در تفسیر موضوعی که در دهههای  برند. یکی از رویه می

است. از آنجا که کاربرد این  3رویه نظریه داده بنیاد ،خود معطوف ساخته استعلمی را به 

شناسی و مطالعات فرهنگی است و به کارگیری آن  رویه بیشتر در علوم انسانی نظیر جامعه

در تفسیر دارای پیشینه طوالنی نیست، ضروری است از دو منظر مورد بررسی قرار گیرد: 

 سازی و کاربرد.  عملیاتی

ن طور که اشاره شد این رویه در مطالعات علوم انسانی ریشه دارد و مفسر مایل هما

است از آن در تفسیر بهره ببرد، پس باید دریابد که این رویه با همه مشخصاتی که در علوم 

ی  شود. بنابراین باید از خود بپرسد شیوه سازی می انسانی دارد، در تفسیر هم پیاده

 7نیاد در قرآن و علم تفسیر به چه صورت است و از چه الگوریتمیب سازی نظریه داده پیاده

کند؟ آیا الگوریتم به کارگیری این رویه در تفسیر، همان الگوریتم به  در عمل پیروی می

کار گرفته شده در علوم انسانی است یا در کلیت همانند است، ولی اختالفی در برخی 

 مراحل دارد؟ 

های  بنیاد نسبت به سایر رویه زان کارآیی نظریه دادهجنبه دوم، گستره کاربرد و می

مطرح در تفسیر موضوعی است. به تعبیر دیگر، کاربرد این رویه تا چه حد و دارای چه 

آوری محققان به این روش شده است؟ با  ای است که موجب روی های ویژه مزایا و قابلیت

ا شناسایی کرد و ضمن جلوگیری بنیاد ر توان نقاط ضعف و قوت نظریه داده این بررسی می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Procedure 

2 . Grounded Theory 
3. Algorithm 



 370 |  تیموریو قمرزاده ؛  ادیبن داده یموضوع ریسبک تفس یشناخت روش یابیارز

 های احتمالی آن، فرصت ارتقای این رویه در تفسیر موضوعی را فراهم آورد.  از آسیب

کند زیرا اجرای  سازی( بحث نمی این مقاله به نحو عملیاتی درباره جنبه نخست )پیاده

این حال به  ای از آیات به بحث تفصیلی مستقلی نیاز دارد. با بنیاد روی مجموعه نظریه داده

پردازد زیرا هدف از این مقاله، ارزیابی  شناختی می بنیاد از منظر روش مراحل نظریه داده

های مطرح تفسیر موضوعی همچون رویه  شناختی این رویه در مقایسه با رویه روش

 استنطاقی و تنزیلی است. 

محقق در  ای است که شهید صدر مبدع آن بود و در آن مراد از رویه استنطاقی، رویه

گویی به مسائل و شبهات اجتماعی با انبوهی از تجربه و علم بشری به سراغ قرآن پی پاسخ

کند با به نطق درآوردن قرآن، دیدگاه این کتاب الهی را درباره آن  رود و تالش می می

های اصلی تفسیر  (. دو ویژگی از شاخصه31ق: 9139مسأله کشف نماید )ر.ک؛ صدر، 

ای برآمده از دل  ول این که موضوع مورد مطالعه باید مشکل یا مسألهاستنطاقی است؛ ا

اجتماع باشد، دوم این که محقق با دانش و اطالعاتی که تا آن روز بشر به آن رسیده است 

 رود. به سراغ کشف دیدگاه قرآن می

های نهادینه کردن  مراد از رویه تنزیلی، توجه به ترتیب نزول برای کشف روش

قرآنی و تغییر و تحول فرهنگی در هر عصر است. طرفداران این رویه بر این های  آموزه

دهد. آنان  باور هستند که قرآن عالوه بر محتوا، روش ترویج را هم در اختیار قرار می

هایی که آن  معتقدند توجه به ترتیب نزول آیات و سیر تبلیغی پیامبر خدا )ص( و گام

قابل  ـ  که در ترتیب نزول هویداست   ت ـحضرت برای تحول فرهنگی برداشته اس

های اسالمی در این عصر است  سازی ارزش سازی برای دوران معاصر و نهادینه بومی

 (. 399ش: 9713پور،  )ر.ک؛ بهجت

 . پیشینۀ پژوهش0-0

ی مختلف از جمله مطالعات  ها بنیاد در عرصه داده  هایی که بر مبنای نظریه با وجود پژوهش

هنگی صورت گرفته است، تحقیقات به عمل آمده با استفاده از این نظریه در اجتماعی و فر

ی اخیر است. این  های قرآن و تفسیر بسیار محدود و محصول چند دهه ی آموزه حوزه
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 های پژوهشی یا کتاب.  اند تا گزارش ها نیز عمدتاً به صورت مقاله ارائه شده پژوهش

ش( 9713ه مقاله ایازی و ربانی خوراسگانی )توان ب از میان مقاالت انجام گرفته می

گیری از قرآن و بر اساس  اشاره کرد که در آن، موانع اجتماعی تفکر در پیشرفت با بهره

بنیاد شناسایی شده است. برای این منظور از یک سو موانع ناظر به تعامالت  داده  نظریه

دیگر به تعیین معیار  اجتماعی تفکر و پیامدهای آن از قرآن استخراج شده و از سوی

اختالل در فرآیند »، «های صحیح تفکر فقدان آموزش»اجتماعی معرفت پرداخته شده است. 

مواردی است که در این « های فراگیر شده خودخواهی»، «صدر  فقدان سعه»، «پذیری جامعه

 مقاله از علل عدم تفکر شناخته شده است.

های مدیریت تربیت  ی شناسایی مؤلفهش( در مقاله خود که برا9719شنبدی و قدوی )

اند،  بنیاد استفاده کرده از منظر قرآن و ارائه الگویی برای آموزش و پروش، از نظریه داده

 977آوری و در  آیه از قرآن را که به نحوی با مدیریت تربیت در ارتباط هستند، جمع 919

فرآیند »و « سازی سازمانی هآیند»، «گزینی شایسته»اند. آنان سه عامل  کد اولیه جای داده

کنند که هر یک  را به عنوان مؤثرترین عوامل در مدیریت تربیت معرفی می« مدیریتی

« شایسته گزینی»ها در  ترین آن دارای خرده مضامینی منحصر به فرد است که شاخص

« فرآیند مدیریتی»و در « بالندگی»مضمون « سازی سازمانی آینده»، در «تعهد»مضمون 

است. بر اساس این پژوهش، مالحظاتی برای مدیریت تربیت ضروری « عملکرد»مضمون 

مدیران برای تعیین نظام مدیریتی باید در « تخصص»و « تعهد»است. نخست، دو شاخص 

مقیاس کمی و کیفی به صورت توامان سنجیده شود. دوم، توان مدیران در تصویرسازی 

های  تربیتی بر اساس نظام ارزشی و آموزهاندازی دقیق برای ساختار  آینده و نگارش چشم

ها ارزیابی  ها به ورودی قرآنی افزایش یابد. سوم، در هر مرحله از عملکرد، نسبت خروجی

 گردد.

ش( به طراحی الگوی تربیت اخالقی برای 9713مقاله عباسی، ملکی و بهشتی )

برد. آنان به  ن بهره میبنیاد بر تفسیر المیزا پردازد و از اجرای نظریه داده آموزش عالی می

  6کد است که در   33اند که حاصل آن  شکلی مبسوط به کدگذاری آیات مرتبط پرداخته
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، «اصول تربیت اخالقی»، «موانع»، «کننده گر تسهیل عوامل مداخله»، «شرایط علی»مفهوم 

شوند. در نهایت به این  منعکس می« ویژگی دانشجویان»و « شناسی تربیت اخالقی شیوه»

اند که شکاف معناداری بین وضعیت موجود و مطلوب تربیت اخالقی در   نتیجه رسیده

شرایط علی و »، «اصول تربیت اخالقی»آموزش عالی وجود دارد و عواملی همچون 

کننده و  گرها؛ عوامل تسهیل مداخله»، «شناسی تربیت اخالقی راهبردها و شیوه»، «ساز زمینه

در تحقق الگوی تربیت اخالقی مؤثر « ها و نتایج تربیت اخالقیپیامد»، «بستر پدیده»، «موانع

 است.

ش( در مقاله دیگری به طراحی الگوی تربیت 9711نوربخش، ماشینچی و رنجبر )

پردازند. آنان به جای  بنیاد می اجتماعی از منظر قرآن، سنت و دیدگاه فالسفه با نظریه داده

صاحبه با صاحبنظران رشته فلسفه تعلیم و تربیت مواجهه مستقیم با متن قرآن یا روایات به م

مقوله  31کد اولیه و سپس  911اند. آنان در گام نخست به  های کشور روی آورده دانشگاه

سیستم »یابند. در نهایت تحقق نظام تربیت اجتماعی مطلوب را از طریق تدوین  دست می

حمایت از »، «مراکز آموزشی اصالح ساختار»، «استفاده از معلمان متبحر»، «مناسب آموزشی

دانند. حاصل این نظام افزایش  پذیر می اکان« های دینی ترویج آموزه»، «مسئوالن و مدیران

استانداردهای آموزشی، پرورشی، تربیتی و فرهنگی، تولید محتوا و افزایش مشارکت و 

 حمایت معلمان و مربیان در نظام آموزشی کشور است.  

ع این چهار مقاله، آنها از نظر منبع داده متفاوت هستند. صرف نظر از اختالف موضو

بنیاد قرار  سازی نظریه داده مقاله اول و دوم به طور مستقیم خود آیات قرآن را مبنای پیاده

برند؛  های سوم و چهارم به طور غیرمستقیم از منبع قرآن بهره می دهد در حالی که مقاله می

مقاله چهارم از متن مصاحبه با صاحبنظران به عنوان داده  مقاله دوم از متن تفسیر المیزان و

ای قابل استفاده برای نظریه  کند. همین چهار مثال، به نوعی تنوع منابع داده استفاده می

 دهند.  بنیاد را نشان می داده

توان به  بنیاد، می برای آشنایی بیشتر خوانندگان به کاربردهای غیرقرآنی نظریه داده

واکاوی »ش(، مقاله 9739اثر حسرتی )« بنیاد سازی داده ای بر روش کیفی نظریه همقدم»مقاله 
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های فرهنگی در ایران؛ مطالعه مبتنی بر روش  سازی خط مشی علل ناکامی یکپارچه

الگوی »ش(، مقاله 9719فرد، امیری ) پور، دانایی اثر عطاردی، قلی« بنیاد پردازی داده نظریه

الح نظام اداری در جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر روش گذاری برای اص مشی نظری خط

 ش( مراجعه کرد. 9713اثر ابوالحسنی رنجبر، دانش فرد، فقیهی )« بنیاد داده

پژوهی است، یعنی پژوهشگر از این رویه بنیاد مورد عمده پیشینه مرتبط با نظریه داده

اده کرده است در حالی برای یک مطالعه تفسیری استفاده کرده است و آن را در عمل پی

که مقاله حاضر در صدد معرفی خود روش، مالحظات خاص کاربست آن در مطالعات 

قرآنی و ارزیابی آن است. اهمیت این مقاله از آن رو است که اشکاالتی درباره نظریه 

های  بنیاد در مطالعات قرآنی مطرح است که ناشی از آشنایی نادقیق با این رویه و تفات داده

سازی نظریه  بست آن در مطالعات قرآنی است. بنابراین، مقاله حاضر مراحل پیادهکار

کند و سپس به ارزیابی آن و پاسخ به  بنیاد را با تأکید بر کاربرد قرآنی آن معرفی می داده

 پردازد. برخی اشکاالت می

 بنیاد در تفسیر . جستاری در مراحل نظریه داده2

گر یکی از پژوهش است. بنا بر ماهیت سوال، معموالً پژوهشمسأله یا سوال، محور اصلی 

های  گویی به سؤال خود در اختیار دارد. روشهای پژوهش را برای پاسخ دو دسته روش

ها را  گر آنهایی از جنس اعداد و ارقام سروکار دارند و پژوهش که با داده 9پژوهش کمّی

های آماری تحلیل  ری و با روشبا سازوکاری تصادفی از جامعه تحت مطالعه گردآو

های عددی )کمّی(  هستند که به جای داده 3های پژوهش کیفی کند. دسته دیگر، روش می

گر کیفی با یک هایی مانند متن، عکس، صوت، فیلم و... سر و کار دارند. پژوهش با داده

های  ونهها را از نم جامعه کم و بیش کوچک به عنوان منبع داده رو به رو هستند و داده

کنند و با ابزارهای تحلیلی مانند تحلیل مضمون، تحلیل محتوای  هدفمند گردآوری می

ها برای دستیابی به فهم دقیق و جزئی  بنیاد و...، به دنبال تحلیل این داده کیفی، نظریه داده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Quantitative Research Methods 

2. Qualitative Research Methods 
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ت (. گفتنی اس19ش: 9711ها و... هستند )مونیکه،  ها و انگیزه دالیل، روابط، باورها، دیدگاه

نظریه »که « بنیاد نظریه داده»های تحلیل کیفی به روش  این مقاله از میان تمامی روش

پردازد؛ زیرا این روش عالوه بر تحلیل متنی به دنبال  شود، می هم خوانده می« ای زمینه

های  تر نسبت به روش تر و دیدی کالن کشف نظریه بوده و از این جهت دارای نظامی دقیق

از نظر « ای زمینه  نظریه»( اصطالح 31/ 3ش: 9736)ر.ک؛ بیابانگرد،  تحلیلی دیگر است

قرابت بیشتری دارد و نشانگر آن است  «Grounded Theory»ی انگلیسی آن  لغوی با واژه

های واقعی استوار  ای از داده شود بر زمینه که هر نظریه که بر اساس این روش حاصل می

گران دارد )ر.ک؛ مهرابی و د بیشتری میان پژوهشکاربر« بنیاد داده»است، اما اصطالح 

 (.99ش: 9711همکاران، 

بنیاد در مطالعات تفسیری  سازی نظریه داده در ادامه به اجمال درباره نحوه پیاده

های کیفی  بنیاد کامالً به داده شود. خواهیم دید که دامنه کارامدی نظریه داده صحبت می

 ها در ضروری است ابتدا درباره گردآوری دادهمورد تحلیل وابسته است. بنابراین 

ها  بندی آن آیات و نحوه طبقه صحبت شود. در واقع، گزینش موضوعی های تفسیر پژوهش

 آید. بنیاد به دست می هایی است که از نظریه داده زیربنای دقت و اعتبار یافته

 ها . داده2-0

ها عمدتاً همان متن مصحف شریف هستند هر چند که متن یک  در مطالعات تفسیری، داده

توانند منابع  کتاب تفسیری یا متن مصاحبه با صاحبنظران قرآنی یا روایات تفسیری هم می

ای برای مطالعات تفسیری باشند. از آنجا که هدف اصلی از به کارگیری نظریه  بالقوه

گاه قرآن است، بدیهی است متن خود قرآن بیشترین اولویت را برای بنیاد استخراج دید داده

تواند  سازی این روش دارد زیرا مستقل از زمان و مکان در اعصار مختلف می پیاده

 بازگوکننده دیدگاه الهی باشد. 

إِنَّهُ  إِنَّ الْقُرْآنَ حَیّ لَمْ یمُتْ وَ: »فرماید اینگونه می (السالم لیهامام صادق )عدر این رابطه 

یجْرِی کَمَا یجْرِی اللَّیلُ وَ النَّهَارُ وَ کَمَا یَجْرِی الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ یجْرِی عَلَی آخِرِنَا کمَا 

گونه که شب میرد و جاری است همان ای است که هرگز نمی زنده قرآن؛ یَجْرِی عَلَی أَوَّلِنَا
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ر جریان است و بر آخر ما جاری طور که خورشید و ماه د و روز در جریان است و همان

(. در حدیثی دیگر 79/111ق: 9111)مجلسی،  «گونه که بر اوّل ما جاری است است همان

السالم(  کند که مردی از امام صادق )علیه السالم( از پدر خویش نقل می امام رضا )علیه

تش پرسید: چگونه است که بررسی و مطالعه و نشر مطالب قرآن جز بر تازگی و طراو

افزاید؟ ایشان در پاسخ فرمودند: زیرا )خداوند( آن را برای زمان و مردم خاصی قرار  نمی

(. به عبارت دیگر اطالعات حاصل از آیات قرآن 99/ 13ق: 9111نداده است )مجلسی، 

های آن  جان نیست بلکه به دلیل بطون مختلف آیات آن، داده ی بی اطالعات تاریخ گذشته

بخشد و این است راز  یابد که مفهوم پیشین خود را تکامل می ازه میدر هر عصر مفهومی ت

 (. 31ـ93ق: 9139جاودانگی و تکرارناپذیری قرآن )ر.ک؛ صدر، 

گزینش آیات جنبه اساسی برای استخراج دیدگاه قرآن نسبت به یک موضوع است. 

ع مورد پژوهش ابتدا باید با نگاهی آزاد )و نه سختگیرانه( آیاتی را که به نحوی با موضو

ارتباط دارند، برگزید. البته رویکرد محققان در گردآوری این آیات متفاوت است. برخی 

گزینند که واژگان خاصی در آن به کار رفته باشد. برخی آیات  تنها آیاتی را برمی

نشین، جانشین یا  های هم  گیرند و برخی آیاتی که حاوی واژه مضمون را هم در نظر می هم

گیرند )ر.ک؛ ایزتسو،  تند را هم به منظور درک بهتر مراد الهی درنظر میمتضاد هس

(. برخی با رجوع به روایات یا اسباب نزول پا را فراتر نهاده آیاتی که به ظاهر 33ش: 9769

شود هم  ارتباطی با موضوع ندارند ولی بطنی از آنها موجب آشکاری مفهوم مورد نظر می

 گیرند.  در نظر می

 اری. کدگذ2-2

تواند برگفته از مصاحبه یا یک متن  ها که می بنیاد، پس از گردآوری داده در نظریه داده

گذاری یک ایده، نظر،  شود. اصطالح کد برای نشانه ها می باشد، اقدام به کدگذاری داده

رود. کدها به مثابه نشانگرهایی هستند  ها( به کار می موضوع یا مسأله آشکار در متن )داده

سازند زیرا لزوماً همه متن با  ها را متمایز می زنند و آن ی از متن را برچسب میکه بخش

 شوند. گذاری می های مرتبط نشانه موضوع پژوهش در ارتباط نیست، پس تنها بخش
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ها  هدف از ساختن کد دو چیز است. نخست، شناسایی مسائل مطرح شده در داده

ها که در مطالعات تفسیری بیشتر از  حل دادهگذاری متن. دوم، شناسایی م یعنی همان نشانه

مطالعات علوم انسانی اهمیت و کاربرد دارد. در حقیقت کدگذاری از یک سو موجب 

شود زیرا آیات مرتبط با موضوع پژوهش را متمایز از سایر  ها می دهی مفهومی به داده نظم

تنزیلی   مچون رویههای تفسیر موضوعی ه سازد و از سوی دیگر در برخی از رویه آیات می

که مستلزم شناسایی  راهگشا است. محقق تنزیلی بر این باور است که توجه به ترتیب نزول ـ 

کردن  های نهادینه ـ در درک مراد الهی و کشف روش  محل آیات در سیر نزول است

های قرآنی مؤثر است و این مهم با تأمل در سبک بیانی قرآن که در ترتیب نزول  آموزه

 (.33ش: 9713پور،  شود )ر.ک؛ بهجت متجلی است، میسر میآیات 

آید و قیاسی که از  ها به دست می ساختن کدها به دو نحو استقرایی که مستقیم از داده

شود، ساخته  گر مشخص میها یا مفاهیمی که در مرحله اولیه مطالعه از سوی پژوهش نظریه

(. کدهای 733 - 797ش: 9711که، ؛ مونی79ش: 9711شوند )ر.ک؛ اشتراوس و کربین،  می

گر هنگام مواجهه با قیاسی پیش از مراجعه به آیات مشخص هستند و کافی است پژوهش

شود.  یک آیه مرتبط با موضوع پژوهش، تشخیص دهد که کدام کد شامل حال آن آیه می

هنگامی که دیدگاه جامعی نسبت به موضوع پژوهش وجود دارد، استفاده از کدهای قیاسی 

تواند سودمند باشد ولی با توجه به هدف تفسیر موضوعی که با موقعیتی اکتشافی رو به  یم

رو است، دور از انتظار است کدهایی جامع در اختیار باشند که بتوانند همه آیات را به 

نحوی متمایز و با جزئیات پوشش دهند. بر این اساس، باید اطمینان داشت که آنچه 

ها مشهود باشند و تحمیل  یاسی در نظر گرفته است واقعاً در دادهگر به عنوان کد قپژوهش

 نظر بر متن صورت نگرفته باشد.

ها و مسائل مطرح شده در آیات به دست  در مقابل، کدهای استقرایی از خوانش داده

شده  تعیین شوند بدون اینکه چهارچوبی از پیش آیند. این کدها از خود آیه شناسایی می می

یات تحمیل شود و الزم باشد آیات در یکی از کدهای قیاسی جای داده بر محتوای آ

شوند. در واقع، کدهای استقرایی در مطالعات تفسیری اهمیت بسیار دارند زیرا این امکان 
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 ها )آیات قرآن( خود سخن بگویند.  سازند که داده را فراهم می

آیه است و  شود، مضمون محوری خاص آن کدی که به یک آیه اختصاص داده می

رسد  شود. به نظر می مفهوم اصلی آن آیه محسوب می  تواند عنوانی باشد که در بردارنده می

های تفسیری، احادیث یا منابع  توانند برگرفته از کتاب کدهای قیاسی در مطالعات قرآنی می

توان فراتر رفت و کدها را با توجه به گستره  فلسفی، کالمی یا اخالقی باشند؛ حتی می

شناسی یا علوم سیاسی و مانند آنها شناسایی  شناسی، جامعه موضوع پژوهش از منابع روان

شوند؛  ای مرتبط تعیین می کرد و به کار گرفت. کدهای استقرایی در لحظه مواجهه با آیه

عالوه بر تأثیری که محتوا و مضمون محوری آیه بر انتخاب کدهای استقرایی دارد، بدیهی 

گر هم کم و بیش بر انتخاب کد متناسب با آیه اثرگذار است. با ژوهشاست گستره دانش پ

شود.  این حال، عمدتاً یک یا چند واژه از خود آیه یا حد کل آیه به عنوان کد انتخاب می

این امکان هم وجود دارد که یک آیه حاوی بیش از یک مضمون مرتبط با موضوع 

 یین شود. پژوهش باشد و برای هر مضمون، کدی جداگانه تع

برای مثال، اگر محقق در پی شناخت دیدگاه قرآن نسبت به جایگاه زن باشد. ابتدا به 

پردازد. با بررسی قرآن معلوم  آوری آزاد آیاتی که به نوعی به زن اشاره دارد، می جمع

های مدنی به نحوی به زن اشاره دارند.  آیه از سوره 33های مکی و  آیه از سوره 33شود  می

کد خواهد داشت به نحوی که هنگام مواجهه با آیه  939کم به تعداد این آیات،  پس دست

ن ن یشاء إنثاً و یهب لمَموات و األرض یخلق ما یشاء یهب لمَهلل مُلک السّسوره شوری ) 11

یا همه « ن یشاء إنثاًیهب لمَ»کند، بخش  را در آن مشاهده می« إنثاً»(، چون واژه یشاء الذکور

ها و در  آورد. البته ممکن است پس از کدگذاری همه داده آیه را یک کد به شمار می

بندی(، به این نتیجه برسد که این آیه را از مطالعه  بازبینی آنها یا حتی در مرحله بعد )مقوله

خود خارج کند، ولی در مواجه نخست باید آزادانه به کدگذاری متن اقدام کند تا اطمینان 

 ای از نظر او دور نمانده است.      ابد آیهی

 بندی  . مقوله2-3

تر که  بندی کدهای دارای اشتراک تحت عنوانی کلی بندی عبارت است از گروه مقوله
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تر از کدگذاری است طوری که  بندی، عملیاتی انتزاعی شود. مقوله مقوله نامیده می

تر به آن نگاه  شود و کمی کلی میهای آشکار متن( دور  گر اندکی از متن )عبارتپژوهش

(. اصوالً ادغام کدهای دارای وجه مشترک Strauss and Corbin, 1998, p. 365کند ) می

 کند.  ها، نگاه جزئی به متن را به نگاه کلی به متن تبدیل می و رسیدن به مقوله

شود و تمرکز بر  در واقع، در مرحله کدگذاری به آیات مختلف نگاه انفرادی می

بندی به جنبه اشتراک دو یا چند  مایز آنها از یکدیگر است در حالی که در مرحله مقولهت

به »گر در مطالعه دیدگاه قرآن به زنان، کد شود. برای مثال، اگر پژوهش کد )آیه( توجه می

أَنْ تَرِثُوا  یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال یَحِلُّ لَکُمْ﴿سوره نساء  91را به آیه « اکراه نگرفتن ارث زنان

 ﴾فاَل تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً﴿را به آیه « ربه همس بخشیده شده مالپس نگرفتن »و کد  ﴾النِّساءَ کَرْهاً

احکام »تواند ذیل مقوله  بندی هر دو کد را می اختصاص داده باشد، در مرحله مقوله

ظ مالی و اقتصادی دهد زیرا آنها را دارای مضمون مشابهی به لحا قرار « اقتصادی زنان

هستند. این عنوان عیناً در آیه نام برده نشده است، پس انتزاعی است، ولی ریشه در خود 

بودن نظریه حاصل از « بنیاد داده»بنیاد از  آیات دارد، این همان منظوری است که نظریه داده

 کند.    ها دنبال می داده

 پردازی و تولید نظریه . مفهوم2-4

تر و  دهد زیرا اوالً مفاهیم انتزاعی ها به دست می کی فراگیرتر از دادهپردازی در مفهوم

هایی درباره  ها را در بر دارد و ثانیاً به ارتباط این مفاهیم و ایجاد گزاره تری از مقوله کلی

تر است، با این حال نباید از  پردازی انتزاعی و کلی شود )نظریه(. اگرچه مفهوم آنها منجر می

ها مبتنی بر  ها همانند کدها و مقوله ات( دور شد تا مفاهیم ایجاد شده از دادهها )آی داده

پردازی  تواند بخشی از فرایند مفهوم بندی می واقعیت متن باشند. شایان ذکر است مقوله

دهد که خود  تری قرار می یافته های سازمان بندی قلمداد شود زیرا مضامین آیات را در دسته

 پردازی باشد.  ایند مفهومتواند آغازگر فر می

پذیر است. گاهی  گر امکانیابی به مفاهیم با پرسشگری و تغییر موقعیت پژوهشدست

تر دید یا بر عکس، به شناسایی  پردازد، کلی ای را که به مضمونی جزئی می باید آیه
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گر باید دائم از خود بپرسد این آیات چه مصادیق جزئی از یک آیه کلی پرداخت. پژوهش

سازی سودمند است، ولی این  ارتباطی با یکدیگر دارند. اغلب در بررسی آیات، کمی ساده

یابی به مفاهیمی که گر برای دستسازی نباید منجر به قلب واقعیت آیه شود. پژوهش ساده

از یک سو کلی باشند و از سوی دیگر ریشه در آیات داشته باشند، نیاز به فاصله گرفتن از 

نزدیک شدن به آیات دارد. فاصله گرفتن دیدی کلی از آنچه آیات آیات و دوباره 

کند پیوند این دید کلی با  دهد و نزدیک شدن دوباره تضمین می گویند، به دست می می

آیات حفظ شود زیرا از طریق آن جزئیات بیشتری مشاهده و ارتباط بین آیات آشکارتر 

ها دارد. واکاوی  نظریه و ارائه گزارهشود. این ارتباطات نقش اساسی در پدیدار شدن  می

 تواند این ارتباطات را آشکار سازد. میان اجزای آیات با هم می

بندی اشاره شد، آیه  سوره نساء که در بخش مقوله 31و  91برای مثال، اگر به آیات 

حفظ حقوق و »با کد   ﴾اَلْمُتَّقِینَ عَلَى حَقًّا بِالْمَعْرُوفِاع مَت اتِلِلْمُطَلَّق وَ﴿سوره بقره  319

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ ﴿سوره احزاب  11و  آیه «  عواطف زنان مطلقه

 حُوهُنَّطَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّ

اضافه شود، در خواهیم یافت که یک جنبه « مدارای در طالق»با کد  ﴾سَراحاً جَمِیالً

تر با  توان مفهومی عام مشترک بین هر چهار آیه، نحوه رفتار مناسب با زن است، یعنی می

 را از آنها شناسایی کرد. « معاشرت به معروف»عنوان 

آید. همان طور که  ات به دست میاین مفهوم عام از فاصله گرفتن از جزئیات این آی

به دست آمد، زیرا هر آیه به « احکام اقتصادی زنان»سوره نساء، مقوله  31و  91از آیات 

یک موضوع مالی و اقتصادی مربوط بود و با نادیده گرفتن جنبه جزئی آنها جنبه مشترک 

نبه مشترکی سوره احزاب، ج 11سوره بقره و  319نمایان شد، اکنون با حذف جزئیات آیه 

 نامید.« معاشرت به معروف»توان آن را  آید که می بین هر چهار آیه به دست می

تر ساخت. ارائه نظریه به تدریج و  پردازی را با ارائه نظریه، جامع توان مفهوم اکنون می

ها ریشه دارد. در مثال مربوط به  پذیر است و کامالً در داده در یک فرایند تحلیلی امکان

؛ 73؛ طه، 73و جایگاه ویژة او )مریم، « مادری»دیدگاه قرآن نسبت به زنان، قرآن از نقش 
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(، از نقش 36و  39، 37؛ قصص، 9و خیر کثیر آن )کوثر، « دختری»از نقش  (،3قصص، 

( و 93و  99هایی که در نجات جان برادر خود دارد )قصص،  رسانی و کمک« خواهری»

( صحبت 33؛ نحل، 91گری )دخان،  و مسئولیت آرامش« همسری»همچنین از نقش 

شناسایی « دختری»و « خواهری»، «همسری»، «مادری»کند. بنابراین چهار مفهوم نقش  می

 دهند.  را به دست می« جایگاه خانوادگی زن»تر  شود که خودشان مفهوم عام می

های  شود آیات سوره با مراجعه به متن و شناسایی مکان و بافت آیات مشخص می

، 336، 333مدنی به طور ویژه به حقوق عاطفی، اجتماعی و اقتصادی زن توجه دارند )بقره، 

( و از سوی دیگر، قرآن تصریح 99و  1؛ نساء، 11؛ احزاب، 319و  373، 379تا  333

ماندند که  شدند بر سر دو راهی می کند که اگر مردم عصر جاهلی دارای فرزند دختر می می

(. بنابراین 91و  93او را زنده به گور کنند یا با خواری و مذلت او را نگه دارند )نحل، 

که خداوند متعال برای زنی که در عصر جاهلی جایگاهی  توان به این نتیجه رسید می

دهد که ارث ببرد و حقوق مادی و معنوی او در طالق و پس از فوت  نداشت، جایگاهی می

 همسر رعایت شود.   

 . ارزیابی3

گیرد. بخش اول به مقایسه کاربست نظریه  بنیاد در دو بخش صورت می داده  ارزیابی نظریه

پردازد. بخش دوم نیز به مقایسه  عات تفسیری با مطالعات علوم انسانی میبنیاد در مطال داده

 پردازد. های تفسیر موضوعی و ایرادهای وارد بر این رویه می این رویه با سایر رویه

 بنیاد در مطالعات تفسیری با علوم انسانی . مقایسه کاربست نظریه داده3-0

بنیاد در مطالعات تفسیری سه تفاوت با به کارگیری آن در علوم  سازی نظریه داده پیاده

بنیاد در  شناسی یا مطالعات فرهنگی دارد. نخست، متنی که با نظریه داده انسانی مانند جامعه

شود، عمدتاً محدود به متن قرآن کریم است در حالی که علوم  مطالعات تفسیری تحلیل می

ای متغیر و متعددی حتی در موضوع واحد رو به رو هستند. دوم، متن  نابع دادهانسانی با م

آورد به نحوی که  ای مشخص با تعداد کدهای محدودی را فراهم می قرآن کریم منبع داده
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ها از کدها فراهم است. دور از انتظار نیست که وقتی  امکان کمتری برای ساختن مقوله

های زیادی  قرآنی در ارتباط باشد، نتوان از کدها، مقولهتعداد کمی آیه با موضوع پژوهش 

را ایجاد کرد و چه بسا مفاهیم مستقیماً از همان کدها )آیات( به دست آیند. سوم، 

کدگذاری استقرایی با هدف تفسیر موضوعی که ماهیتی اکتشافی دارد، سازگارتر است در 

 هگشا است.    حالی که کدگذاری قیاسی هم در مطالعات علوم انسانی را

بنیاد در مطالعات قرآنی و مطالعات  یک جنبه اشتراک نیز بین کاربست نظریه داده

فرض  شود محقق بدون پیش علوم انسانی وجود دارد. در مطالعات تفسیری تالش می

های  شخصی و تحمیل رأی به سراغ قرآن برود. این همان رویکردی است که روش

بنیاد  کند. نظریه داده بنیاد به طور خاص دنبال می داده پژوهش کیفی به طور عام و نظریه

ها داشته باشد همان طور که  ای را ارائه دهد که تا حد امکان ریشه در داده کوشد نظریه می

بنیاد  محقق قرآنی در صدد شناخت مراد خود قرآن است. بنابراین استفاده از نظریه داده

دف که دیدگاه قرآن در خود قرآن درباره برای تفسیر موضوعی قرآن کامالً با این ه

 موضوع پژوهش کشف شود، همخوان است. 

 های تفسیر موضوعی بنیاد با برخی رویه . مقایسه نظریه داده3-2

های تفسیر موضوعی  بنیاد با برخی رویه در این بخش نقاط اشتراک و افتراق نظریه داده

نقش اصول »، «نقش اجتهاد»، «ها فرض نقش پیش»شود و از موضوعاتی مانند  مقایسه می

 آید.  صحبت به میان می« ها مغایرت میان نظریه»و « موضوعه

 ها فرض . نقش پیش3-2-0

گر قرآنی بنیاد و همچنین پژوهش گر کیفی به ویژه در نظریه دادهگفته شد هدف پژوهش

، این بنیاد فرض و ذهنیت قبلی بر متن است. به جز رویه نظریه داده تحمیل نکردن پیش

محور یا سبک ایزتسو دنبال  های تفسیر موضوعی شامل تنزیلی، واژه هدف در بیشتر رویه

 شود.  می

رسد رویه استنطاقی است که پیش از مواجهه با متن )قرآن کریم(،  به نظر می
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رود تا به  کند و سپس به سراغ قرآن می ای از دانش و تجربه بشری را فراهم می اندوخته

، قرآن را به نطق آورد. محقق در رویه استنطاقی نقشی فعّال، پرسشگر و کمک این اندخته

های زمانه، ظرفیت معنایی قرآن را به  کوشد بر اساس پرسش مکتشف دارد به نحوی که می

تفسیری، عملیاتی اجتهادی و پویا است و محقق   نمایش بگذارد. بنابراین، عملیات این رویه

 (. 76 - 77ق:9139ر، در آن نقشی بسزا دارد )ر.ک؛ صد

السالم(  این ویژگی از نظر محقق استنطاقی همان نقشی است که حضرت علی )علیه

ذلک القرآن فاستنطقوه و لن ینطق و لکن »فرماید:  البالغه بدان اشاره می نهج 36در خطبه 

؛ آن اخبرکم عنه اال إنّ فیه علم ما یأتی و الحدیث عن الماضی و دواءَ دائکم و نظم ما بینکم

گوید؛ اما من از جانب او شما را  را به سخن آرید. گرچه هرگز )با زبان عادی( سخن نمی

ها و نظم حیات  دهم. بدانید در قرآن علوم آینده و اخبار گذشته، داروی بیماری آگاهی می

 «. اجتماعی شماست

تجربه های دانش و  بنیاد از ظرفیت با وجود این نباید تصور شود که رویه نظریه داده

بنیاد و استنطاقی در زمان متفاوت ورود دانش و  بشری محروم است. تفاوت نظریه داده

تجربه علوم در فرایند تفسیر است. رویه استنطاقی از همان ابتدا با اندوخته دانش و تجربه 

پردازی. البته اگر  بنیاد در مرحله مفهوم داده  شود در حالی که نظریه بشری با قرآن مواجه می

بنیاد کدگذاری قیاسی را در پیش بگیرد، مانند رویه استنطاقی از همان ابتدا باید  ویه دادهر

 برای شناسایی کدهای قیاسی به منابع تفسیری، علمی و تجربی و... مراجعه کند. 

 . نقش اجتهاد3-2-2

نکتۀ دیگر در تفسیر موضوعی اجتهادی بودن آن است. برخی محققان تفسیر موضوعی از 

شهید صدر معتقد هستند درک متون عمیق دینی از جمله قرآن به تخصص و مهارت جمله 

(. همچنان که 76 - 77ق:9139استفاده از قواعد پیچیده و دقیق اجتهادی نیاز دارد )صدر، 

های قرآنی توسط برخی  در رویه تنزیلی نیز این مهارت در تعیین ترتیب نزول آیات و سوره

(. اجتهاد در تفسیر موضوعی مرسوم 91ش: 9769د )بازرگان، رو از پژوهشگران به کار می

دهی  های مختلف برای سازمان های دانش بندی نیز کاربرد دارد و وقتی محقق از دسته
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یزدی،  گیرد )ر.ک؛ مصباح برد، از اجتهاد خویش کمک می موضوعات قرآنی بهره می

 (.   361/ 9ش: 9737

بنیاد، یک روش  داده ن معتقدند روشاین در حالی است که برخی از پژوهشگرا 

باشد. آنان بر این باورند که این  اجتهادی نیست و در مقام فهم معانی عمیق قرآنی نمی

ها منجر  االذهانی انسان روش صرفاً الگوریتمی برای تحلیل متن است و به شناخت معنای بین

شمارند )ر.ک؛  اکارامد میبنیاد را ن شود. از این رو، روش استخراج نظریه در رویه داده می

بنیاد با واقعیت  رسد این برداشت از نظریه داده (. به نظر می911و  16ش: 9111فرد،  محمدی

بنیاد ابزاری برای تحلیل متن است، ولی  آن ناسازگار باشد. درست است که نظریه داده

ی شناسایی گاهی این متن، مصاحبه با تعدادی از افراد است، پس معانی بین االذهانی بشر

شود و گاهی این متن، کالم الهی با بشر است، پس معانی و مضامین کشف شده، از  می

 سازند.  معانی بین االذهانی بشری نیستند، بلکه دیدگاه قرآن را منعکس می

بنیاد را صرفاً الگوریتمی مکانیکی در نظر گرفت که خالی  به عالوه، نباید نظریه داده

بنیاد را برای تفسیر موضوعی  گری که نظریه دادهاجتهاد است. پژوهشاز هر گونه اندیشه و 

های تحقیق کیفی از تحلیل اجتهادی خود به ویژه  گیرد، در عین طی کردن گام به کار می

تواند محقق قرآنی را به  برد. اتکای صرف به متن نمی پردازی بهره می در مرحله مفهوم

بلکه روابط و پیوند بین آنها نتیجه  شناسایی مفاهیم کلی و انتزاعی و روابط بین آنها برساند،

تواند  مندی از منابع، اندیشه و اجتهاد است. آنچه مسلم است هرگز تحلیل سطحی نمی بهره

 شود.  منجر به تولید نظریه 

 . نقش اصول موضوعه 3-2-3

اند، مانند  های تفسیری حاوی اصول و مبانی هستندکه در دین ثابت شده بیشتر رویه

« مصونیت مصحف شریف از تحریف»، «عصمت انبیاء»، «جسمانیت خدایگانگی و عدم »

ها به سراغ  و... . محقق این  مبانی را به عنوان اصول موضوعه در نظر گرفته و با لحاظ آن

رود. در غیر این صورت، این احتمال وجود  کشف دیدگاه قرآن نسبت به یک موضوع می

ی مغایرت داشته باشد )ر.ک؛ دارد که دیدگاه کشف شده با اصول ثابت اسالم
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(. همچنین است لزوم لحاظ مبانی تأثیرگذار در فهم متون 31و  33ش: 9713روشن،  سعیدی

که از جمله ضوابط حائز « معانی ظاهری و باطنی»، «تناظر آیات»، «سیاق»دینی همچون 

( 39ش: 9711پور،  های تفسیری از جمله تفسیر تنزیلی )ر.ک؛ بهجت اهمیت در بیشتر رویه

 ( است.99و  91ق: 9139و استنطاقی )ر.ک؛ صدر، 

بنیاد  داده  بر این اساس، برخی صاحبنظران مدعی شدند اصول موضوعه در رویه 

شود. مثالً برای کدگذاری، واژگان از  شود، حتی گاهی برخالف آن عمل می لحاظ نمی

گاهی واژگان شوند، در حالی که  شوند یا واژگان تکراری حذف می سیاق خود خارج می

ها موجب از دست رفتن  های متفاوت، معانی متفاوت داشته و حذف آن مشابه در سیاق

 (.11ش: 9731روشن،  شود )ر.ک؛ سعیدی قسمتی از معنا می

این ادعا با بحثی که در گردآوری داده در مطالعات تفسیری گفته شد و اصول 

گیرد،  صورت می« آزادانه» ها کدگذاری همخوانی ندارد. تأکید شد که گردآوری داده

ای حذف  بنیاد، آیه پس دست کم در این مرحله عامدانه یا به دلیل فرایند نظریه داده

ای بین دو آیه مشترک است، آن دو آیه  شود. در مرحله کدگذاری، صرف اینکه واژه نمی

این  گر بهبندی پژوهش دهد. البته ممکن است در مرحله مقوله را ذیل کد واحدی قرار نمی

نتیجه برسد که هر دو آیه دارای مضمون مشترکی هستند، پس باید ذیل مقوله واحدی قرار 

بگیرند. بدیهی است تصمیم درباره اینکه مضمون مشترکی بین دو آیه وجود دارد با لحاظ 

 گیرد. اصول موضوعه و مبانی تفسیری و هدف مطالعه صورت می

بنیاد یعنی گردآوری داده،  ی نظریه دادهساز بر این اساس، در مراحل ابتدایی پیاده

بندی، احتمال حذف آیات مرتبط یا برداشت اشتباه از آنها به همان  کدگذاری و حتی مقوله

دهند؛ یعنی ناشی از خطای انسانی یا  های دیگر تفسیری رخ می اندازه است که در رویه

پردازی هم دست کم  مبنیاد. در مرحله مفهو جهل مرکب اوست نه خود فرایند نظریه داده

رابطه بین مفاهیم با توجه به اصول موضوعه و مبانی درک آیات مانند لحاظ سیاق 

گرفتن از  پذیر است. پیشتر تأکید شد که شناسایی مفاهیم و پیوند بین آنها با فاصله امکان

گیرد. منظور از نزدیک شدن، لحاظ  آیات و دوباره نزدیک شدن به آیات صورت می
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 های خاص هر آیه از جمله سیاق و معانی بطنی است. همین جنبه

 ها  . مغایرت میان نظریه3-2-3

بندی و  کنند که مراحل آن از کدگذاری، مقوله بنیاد اشکال می برخی منتقدان بر نظریه داده

گر استوار است. هر محققی که به پردازی تا تولید نظریه بر تحلیل فرد پژوهش مفهوم

العاتی در ذهن دارد و حتی اگر بتواند خالی الذهن به تحقیق پردازد، اط پژوهش می

شود  ها نیست. گرچه تالش می یابد که گریزی از آن بپردازد، در خالل تحقیق ذهنیاتی می

هر یک از مراحل فرایند پژوهش بر مبنای قواعد مشخص اجرا شود و تمایالت ذهنی 

باشد، ولی تمایالت مذکور هیچگاه به  اثر را داشته های تحقیق کمترین  گر در یافته تحلیل

گرانِ متفاوت با تبعیت  رود و این سوال را که آیا ممکن است تحلیل طور کامل از بین نمی

گذارد )ر.ک؛  های یکسان و اطالعات مشابه به نتایج مشابهی برسند را باقی می از روش

ه برون داد تحقیق (. اصوالً در این روش، منبع معرفتی مرجع و آنچ91ش: 9737هولستی، 

تواند با تغییر شرایط، نتایج به  گذارد، تجربه است بنابر این می دینی را به محک آزمودن می

و  16ش: 9111فرد،  ؛ محمدی11ش: 9713روشن،  دست آمده، متغیر باشد )ر.ک؛ سعیدی

 (.911و  11

به گر بر نتایجی که این اشکال دارای دو جنبه است، نخست اثرگذاری خود پژوهش

اند و همیشه  شناسان پژوهش از دیرباز داشته آورد. این دعوایی است که روش دست می

ها و  های پژوهشی تحت تأثیر ذهنیت توان اطمینان داشت یافته پرسند که چگونه می می

های متفاوت همین  گر دیگری با باورها و ذهنیتگر نیستند؟ اگر پژوهشباورهای پژوهش

رسید؟ این دغدغه قابل توجهی است و برای  به همین نظریه میکرد،  پژوهش را اجرا می

های مختلفی باید ارائه داد که پژوهش تا حد ممکن تحت تأثیر  رفع آن، شواهد و مالک

ها( بزرگترین مزیت  بنیاد، وابستگی نظریه به متن )داده گر نیست. در نظریه دادهپژوهش

پردازی شواهدی از آیات  برای مفهوم گر از نگاه فردی است. او بایدبرای حفظ پژوهش

ای از آیات است، همان طور که برای  ارائه دهد که نشان دهند چنین مفهومی دارای پشتوانه

ها درباره این مفاهیم و ارتباط آنها نیز باید شواهدی از آیات به دست دهد. پس  ارائه گزاره



 313 |  تیموریو قمرزاده ؛  ادیبن داده یموضوع ریسبک تفس یشناخت روش یابیارز

 د. تواند هیچ ادعایی بدون پشتوانه قوی با آیات ارائه ده نمی

یافته و الگوریتمی است، یعنی فرایند اجرای آن  بنیاد کامالً سازمان به عالوه نظریه داده

تواند بررسی کند که این نظریه از  گر دیگری میبا جزئیات قابل بررسی است. هر پژوهش

ها و مفاهیم به دست آمده است. آیا نظریه واقعاً ریشه در آیات قرآن  کدام کدها، مقوله

 گیری مفاهیم و روابط آنها سازگار با مضمون آیات است؟  ا شکلدارد؟ آی

های شخصیتی، علمی یا نبوغ  های دیگر تفسیری نیز از تأثیر ویژگی به عالوه ، رویه

گر مصون نیستند )چه تأثیر مثبت و چه منفی(. حتی تفسیر ترتیبی نیز از این آسیب پژوهش

برای اثبات ...« زله، مجبره، مرجئه، مجسمه و معت»در امان نمانده و صاحبان مذاهب اعم از 

های متفاوت و حتی  آورند و نتیجه عقاید خویش از آیات گوناگون قرآن استدالل می

که قائل به جسمانیت خداوند متعال هستند واژه « اشاعره»گیرند. به عنوان نمونه؛  مغایری می

و  ﴾... إِنَّما یُبایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِم إِنَّ الَّذِینَ یُبایِعُونَکَ﴿سوره فتح  91در آیه « ید»

قالَ یا إِبْلِیسُ ما مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِیَدَیَّ أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ ﴿سوره صاد  39آیۀ 

ولَۀٌ غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ وَ قالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللَّهِ مَغْلُ﴿سوره مائده  61و آیۀ  ﴾الْعالِینَ

اند  را به معنای ظاهری دست البته بالکیف تفسیر کرده ﴾یَداهُ مَبْسُوطَتانِ یُنْفِقُ کَیْفَ یَشاءُ ...

نفس »مراد از « احکام القرآن»در کتاب « خزائلی»(. در نمونه دیگر؛ 3تا:  )اشعری، بی

هُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها ﴿اعراف  سوره 931در آیه « واحده

شود  را سلول در نطفه دانسته که پس از رشد و نمو به دو سلول تقسیم می ﴾لِیَسْکُنَ إِلَیْها ...

را « نفس واحده»مراد از « عبدالرزاق نوفل»(. ذیل همین آیه 919ش: 9739)ر.ک؛ سراقی، 

شود )ر.ک؛ نوفل،  داند که تعادل و آرامش آن با زوجش پروتون حاصل می الکترون می

های تفسیر موضوعی به  گر در سایر رویهود پژوهش(. بنابراین، اثر دیدگاه خ999ق: 9717

ق: 9139خصوص رویه استنطاقی که محقق در آن نقش فعال و کنشگر دارد )ر.ک؛ صدر، 

ها باید تالش کند از  بنیاد مانند سایر رویه گر در نظریه دادهخورد و  پژوهش ( به چشم می77

 تحمیل نظر شخصی بپرهیزد.

گردد. در آنجا،  بنیاد در علوم انسانی باز می دادهاشکال دوم به کاربست نظریه  
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توان پرسید که اگر به جای افرادی که با آنان مصاحبه شده است، با افراد دیگری  می

آمد؟ احتماالً  شد، نظریه متفاوتی از پیاده سازی نظریه داده بنیاد به دست می مصاحبه می

ها تغییر محتوایی داشته  ته است، پس اگر دادهها وابس بنیاد کامالً به داده آری زیرا نظریه داده

بنیاد در  شود. با وجود این به تفاوت کاربست نظریه داده باشند، نظریه هم دچار تغییر می

ها رو به  مطالعات قرآنی و مطالعات علوم انسانی اشاره شد. در مطالعات قرآنی با تغییر داده

گر بنیاد است. پس اگر دو پژوهش نظریه دادهای برای  رو نیستیم زیرا قرآن کریم، منبع داده

بنیاد تنها بر اساس آیات بررسی کنند، انتظار  قرآنی، موضوع واحدی را با نظریه داده

توانند در وسعت و برخی  رود به دو نظریه مغایر هم برسند هر چند این دو نظریه می نمی

مهارت و نبوغ و  خالقیت  توان تأثیر دانش، جزئیات دارای اختالف باشند زیرا هرگز نمی

 های پژوهشی نادیده گرفت.  گران را در یافتهپژوهش

 گیریبحث و نتیجه

بنیاد یک روش در پژوهش کیفی است که ابتدا در علوم انسانی به کار گرفته  داده نظریه 

های قرآنی نیز وارد شده است، ولی کاربست آن در  شده است. این روش به پژوهش

هایی با مطالعات علوم انسانی است به نحوی که بر مزیت  رای تفاوتمطالعات قرآنی دا

افزاید. در حقیقت، خاستگاه و علت اصلی  بنیاد در مطالعات قرآنی می نظریه داده

بنیاد شناسایی دیدگاه قرآن با تکیه بر اطالعاتی  گر قرآنی به نظریه دادهآوردن پژوهش روی

 اند، آن هم بدون تحمیل دیدگاه شخصی خود.  هها )آیات( وابست است که صرفاً به داده

ها و فرایندی که باید تا  بنیاد ساختاری کامالً الگوریتمی دارد به نحوی که گام نظریه داده

تولید نظریه پیموده شود، آشکار است. این ساختارمندی شرایطی را برای تکرار یک مطالعه 

ه نحوی که اعتبارسنجی نظریه آورد ب گران قرآنی دیگر را فراهم میاز سوی پژوهش

پذیر  گران دیگر به آسانی امکانگر از سوی پژوهشکشف شده از سوی یک پژوهش

 شود. می

بنیاد وارد شده است یا ناشی از برداشت نادرست از نظریه  اشکاالتی که به نظریه داده

طالعات توجهی به تفاوت کاربست آن در مطالعات قرآنی نسبت به م بنیاد است یا بی داده
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بنیاد وارد است به  علوم انسانی یا دست کم، آن اشکاالت به همان اندازه که به نظریه داده

 های دیگر تفسیر موضوعی نیز وارد است.  رویه

های قابل توجهی برای کشف  بنیاد ظرفیت رسد نظریه داده در هر حال، به نظر می

مندی که دارد،  دیدگاه قرآن نسبت به موضوعی مشخص داشته باشد و به دلیل ساختار نظام

 تر باشد.   تر ولی نه لزوماً ساده سازی آن در مطالعات قرآنی روان فرآیند پیاده
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 تهران: دوران.

 ترجمه: هوشنگ نایبی. تهران: سروش. .نحوه انجام تحقیقات اجتماعیش(. 9733بیکر، ترز ال. )

تهران، پژوهشگاه  .تفسیر تنزیلی؛ مبانی، اصول، قواعد و فوائدش(. 9713پور، عبدالکریم. ) بهجت

 فرهنگ و اندیشه اسالمی.

فرد. چاپ دهم.  حسن دانایی مترجم: سیدمهدی الوانی؛ .تئوری سازمانش(. 9731رابینز، استیفن. )

 تهران: صفار.

 . بیروت: دار العرفه. البرهان فی علوم القرآنق(. 9191زرکشی، بدرالدین. )

 . قم: مؤسسه امام صادق )ع(. منشور جاوید قرآنش(. 9737تبریزی، جعفر. ) سبحانی

 . 71ـ  1. صص 3. شماره قبسات«. روش صحیح تفسیر قرآن»ش(. 9733. )____________

 .991ـ 919. صص 913. شماره معرفت«. شناسی تفسیر موضوعی آسیب»ش(. 9739سراقی، علی. )

ش(. 9713فرد، علیرضا. ) روشن، محمدباقر. موسوی، هادی. رجبی، محمود و محمدی سعیدی
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پردازی قرآنی/  ها و مفاهیم علوم اجتماعی در فرایند نظریه تحلیلی بر کاربست نظریه»

 .13ـ  39.صص911. شماره 39. سالم انسانیشناسی علو روش«. دینی

های مدیریت تربیت بر مبنای  شناسایی مؤلفه»ش(. 9719شنبدی، بهادر و فدوی، محبوبه سادات. )

مجله مدیریت بنیاد(.  های قرآن کریم به منظور ارائه مدل مفهومی )نظریه داده آموزه
 .71ـ 99. صص 71و  77. سال دهم. شماره فرهنگی

نیا.  مترجم: سعید عباسی«. ای و تفسیر موضوعی تفسیر تجزیه»ش(. 9731باقر. )صدر، سیدمحمد

 .71ـ  76. صص 33. شماره گلستان قرآن

. قم: مرکز األبحاث و الدراسات التخصصیه المدرسه القرآنیهق(. 9139صدر، سیدمحمدباقر. )

 للشهید الصدر.

. چاپ پنجم. قم: دفتر انتشارات القرآنالمیزان فی تفسیر ق(. 9193طباطبایی، سیدمحمدحسین. )

 اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 بیروت: دار احیاء التراث العربی. .التبیان فی تفسیر القرآنتا(.  حسن. )بی طوسی، محمدبن

طراحی الگوی تربیت اخالقی در آموزش »ش(. 9713عباسی، ذکیا؛ ملکی، حسن؛ بهشتی، سعید. )

های اخالقی قرآن کریم از دیدگاه تفسیر المیزان بر اساس روش  عالی بر مبنای آموزه

 شناسی دانشگاه الزهرا های نوین تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان اندیشه«. بنیاد داده

 .3شماره . 99)س(. دوره 

. مترجم: محمدهادی اصول مدیریتش(. 9731کونتز، هارولد. اوردانل، سیریل و ویریچ، هینز. )

 چمران. تهران: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.

. بیروت: بحاراالنوار الجامعه الدرر االخبار االئمه االطهار )ع(ق(. 9111مجلسی، محمدباقر. )

 مؤسسه الوفاء.

اعتبارسنجی کاربست روش نظریه »ق(. 9111ضا. حسنی، سیدحمیدرضا. )فرد، علیر محمدی

مطالعات قرآن و «. بنیاد به مثابه تفسیر موضوعی قرآن با تأکید بر آرای شهید صدر داده

 .916ـ  33. صص 1. پیاپی 9. شماره 9حدیث. سال 

 قم: در راه حق. .معارف قرآنش(. 9737یزدی، محمدتقی. ) مصباح

. قم: مدرسه ای در تفسیر موضوعی قرآن پیام قرآن، روش تازهش(. 9731ناصر. )شیرازی،  مکارم

 ابیطالب )ع(. بن امام علی
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مترجمان: علیرضا  .های تحقیق کیفی روشش(. 9711مونیکه، هنینک. اینگه، هاتر و اجی، بیلی. )

صادقی و  مهدی ابراهیمی. تهران: صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران. مرکز پژوهش و 

 سنجش افکار.

متین، حسن و جندقی، غالمرضا.  نقی. زارعی مهرابی، امیرحمزه. خنیفر، حسین. امیری، علی

«. یک نمونه( بنیاد برای تحقیقات اسالمی )ارائه شناسی نظریه داده معرفی روش»ش(. 9711)

 .71ـ 9. صص 37. سال. شماره مجله مدیریت فرهنگ سازمانی

. ترجمه: ابوالحسن فقیهی و عسل های پژوهش اجتماعی روشش(. 9719نیومن، ویلیام الرنس. )

 آغاز. تهران: ترمه. 

طراحی الگوی »ش(. 9711اصغر و رنجبر، مختار. ) نوربخش والشدی، اسماعیل. ماشینچی، علی

مجله مطالعات اسالمی در «. بنیاد اعی از منظر قرآن و سنت بر اساس نظریه دادهتربیت اجتم
 ..33ـ 39. دوره چهارم. شماره چهارم. صص حوزه سالمت

 . بیروت: دارالکتب العربی.القران الکریم و العلم الحدیثق(. 9717نوفل، عبدالرزاق. )

 دانشگاه. و وزهح پژوهشگاه قم: . متن تفسیر نظریه (.ش9711احمد. ) واعظی،

. ترجمه  نادر ساالرزاده تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانیش(. 9737آر. )_هولستی، ال

 امیری. تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی.

Strauss, A. and Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research; Grounded 

Theory Procedures and Techniques. 2nd edition. Thousand Oaks. CA; 

Sage. 
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