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 The aim of the current research is to present a "conceptual 

model of motivation, based on the Holy Quran". This 

pattern was obtained by examining the concepts extracted 

from the commentators' interpretations. The main question 

of the research was "What is the conceptual model of the 

motivation of the Quran?".research and the qualitative 

method used in this research was "qualitative content 

analysis"; The text of the whole verses of the Qur'an 

(statistical society) was examined and the themes related 

to the "conceptual pattern of motivation" were identified 

as examples (over 2700 verses) and by referring to 

interpretations, conceptual classification, open, central and 

selective coding was done. And in order to provide a 

comprehensive model, the researcher arrived at three basic 

themes including "causal", "structural" and "consequence" 

after coding. The findings were designed in the causal 

theme section consisting of external and internal forcing 

category with 29 components, external and internal 

deterrent with 16 components. In the structural theme, two 

cognitive categories with 4 main components and 

behavioral tendencies with 11 components were 

presented, and in the consequence theme, individual 

categories with 9 components, family with 5 and social 

with 10 components were designed. The validity and 

reliability of this model was examined by 17 experts in the 

initial stage. The value of cvr and cvi indicates the content 

validity of this conceptual model. The results showed that 

the conceptual model of Quran-based motivation is 

different from the concept of motivation in contemporary 

psychology in its nature, foundations, structure, factors 
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 اطالعات مقاله   چکیده

 میمفاه یبا بررس« بر قرآن یمبتن زشیانگ یمفهوم یالگو »هدف پژوهِش حاضر ارائه 
 یمفهوم یالگو »پژوهش عبارت بود از:  یبود. سؤال اصل میاستخراج شده از قرآن کر 

 یا وس   ه−یادی  بن    اتیپ  ژوهش از ن  وق     نی  . ا«س    یچ انی  بن قرآن زشی  انگ
 «یف یک یم ت وا لی  ل»پژوهش،  نیمورد استفاده در ا یفیو روش ک رودیشمار م به

مرب و  ب ه  یها و مض مون ی( بررس یکل قرآن )جام  ه آم ار  اتیبود که در آن متن آ
شد. سپس ب ا  یی( شناساهیآ 0022عنوان نمونه )بالغ بر  به «زشیانگ یمفهوم یالگو »

ص ورت  یو انتخ اب یب از، م  ور  یکدگ اار  ،یمفه وم یبن د  طب ه ر،یمراج ه به  فاس 
اعم  هیبه سه مضمون پا یجامع پس از کدگاار  ییارائه الگو یدر راستا   قگرف  و م

متش لل از  یدر بخش مضمون عل   ها  افتهی. دیرس «یامد یپ»و  «یساختار » ،«یعل  »از 
 یمؤلفه طراح  61با  یو درون یرونیمؤلفه، بازدارنده ب 02 یو درون یرونیم وله وادارنده ب

 66با  یرفتار  التیو  ما یمؤلفه اصل 4با  یناختدو م وله ش یشد. در مضمون ساختار 
 یو اجتماع 5 یمؤلفه، خانوادگ 2 یفرد یها در م وله یامد یمؤلفه ارائه و در مضمون پ

 وس   هف ده نف ر از  هی الگ و در مرحل ه اول نی و اعتب ار ا ی یشد. روا یمؤلفه طراح 62
 نی ا ییم ت وا ییدهنده روا نشان cviو  cvrقرار گرف . م دار  یکارشناسان مورد بررس

ب ا مفه و   انی بن قرآن زشی انگ یمفهوم ینشان داد الگو  جیاس . نتا یمفهوم یالگو 
 یس اختارها ،یش ناخت روان یمب ان  ،ی ماه ثی م اصر از ح یشناس در روان زشیانگ

 عوامل مؤثر و روش سنجش متفاوت اس . ،یرفتار −یشناخت
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 مقدمه

ن بـاور و ملوومـات آن، یـانسان متشکل از روح و جسم اسـت و ا
دگاه قـرآن یـدهـد؛ از د یر قـرار مـیأثوش را تحت تینگاه ما به انگ

شـود؛  یا نمین دنیانسان محدود به ا یها وهیانگ ت ویم، شخصیکر
ما در آخـرت  یا مورعه آخرت است و بازتاب همه کارهایچون دن

ات یـ(. آنچـه در نرر01، ص0031، یانی)کاو ان خواهد شدینما
اسـت  یماد یازهاین اغلبد، یآ یان میاز آنها سخن به م یوشیانگ

و همکاران،  یاآالشتیشه دارد )احمدنیر یبشرو در جسم و کالبد 
مشـاهده  یبر مبنـا یشناس روان یها هینرر غالبا  ( و 03، ص0031

(. با توجه 13، ص0034، یودیقرار دارد )مصباح  یو تجربه حس
بـودن انسـان و عـدم لحـاد بعـد مجـرد انسـان در  یبه دوسـاحت

 مالحرـه مـورد الگوهـایی است یضرور ی،شناسروان یهاهینرر
 یرو الگـونیـااز ؛و توجـه کنـدیـل نین بعـد اصـیکه به ا گیرد قرار

وش که شامل یانگ یم برایقرآن کر یها ه آموزهیجامع بر پا یمفهوم
ــشــناخت انگ ــانســان و اســتعدادها و ما یاصــل یهــاوهی ــاهی  یه

ک او را یـولوژیویو ف یسـتیوش زیـن انگیباشد و همچنـ اش یفطر
، 0033، ینـیرسـد )امیبـه نرـر مـ یضـرور یلحاد کنـد، امـر

معاصـر  یشناسـ روانوش در یـمباحث انگ دیگر سوی(. از 01ص
رو  روبه یبا چند نقد اساس ،انسان بوده یویو دن یناظر به ابعاد ماد

ــت ــ ( از تب: اس ــال ــیی ــا  یارین بس ــاتواناز رفتاره ــد می ن و  باش
ب( صرف رفتـار و  ؛دهد یدر مورد آنها به ما نم یاطالعات چندان

آن، مـورد  یگرتیو هـدا یعلل آن را بدون در نرر گرفتن ُبعد ارزش
کـه  یحـال در ؛(13ص ،0031 ،یانیـکاو) «دهد یمطالعه قرار م

بـه  یقـینگـرش دق یانیمعارف وح یمنبع اصل عنوان بهم یقرآن کر
وش یـم انگیلوحانه است که بکوشار سادهیو بس وش داردیبحث انگ

ماننـد  یشـناختم روانیاصـطالحات و مفـاه یریکـارگرا تنها با به
ات یـو هماننـد آن در آ ت، مشـو یوه، تقویاز، سائق، غریوه، نیانگ

ات یـدر آ یادیز یهام و آموزهیرا مفاهیم؛ زیم جستجو کنیقرآن کر
 مؤثر بر رفتـار در ارتبـاا اسـت یندهایوش و فرایم با انگیقرآن کر

از واژگـان بـه لحـاد  ی(. برخ30، ص0031 کریمی، و یانی)کاو
، 2بعثـره، 1ثور،دارند:  وشیخود داللت بر انگ ۀماد  4،لیـم 3حـب،

                                                           

َض َو . 1 رأ
َ ًعا9َعَمُروها )روم، َو َأثاُروا اْلأ َن ِبِه َنقأ  (.4 ات،ی)عاد .(؛ َفَأَثرأ

َلُم یَأَفََل . 2 ِثَر  ِإَذا عأ ُقُبورِ ٱ ِفى َما ُبعأ ُقُبوُر  ِإَذا َو (؛ 9 ،اتی)العاد  لأ ِثَرتأ  الأ  (.4)انفطار،  ُبعأ
هَ  ِکَن  َولَ . 3 َب  الَل  ِ یِإلَ  َحَب 

 (.7)حجرات،  َمانَ یُکُم الأ

ــم ــرص 4،لی ــث و حث 5،ح ــح ــ  6،ثی ــه 7،ح ــد 8،حاج  9،جه
گونـه  نیـکـه ا 13یهـو 12،سـائق 11،(یتشـته) شـهوت 10،رغبت

وش مـرتب  یـوه و انگیـانگ یم بـا معنـایبـه صـورت مسـتق ها  واژه
 خود هرچندو وجود دارند که ین یگریکلمات د حال این باهستند؛ 

 یقـرآن معنـا یشـناختبافـت معنا ندارند، اما در یوشیواژه بار انگ
، 0031 کریمـی، و یانیـ)کاو شـودیوش از آنهـا اسـتنباا مـیانگ
وش بــا یـدر موضــوا انگ یفراوانـ یهــاتـاکنون پـژوه (. 33ص
 وجـود بـا یولـ ارائه شـده اسـت، یو اسالم یشناخت روانکرد یرو

همســو اشــاره  یهــا از پــژوه  ی، بــه برخــن پــژوه یــهــدف ا
دگاه یـوش از دیانگ یمبان»توان به پژوه   یم نمونه یبرا ؛میکن یم

و  یتیریکـرد مـدیدگاه قرآن را با رویوش از دیانگ یکه مبان« اسالم
وش یـانگ»و ( 0031 ،یمورد توجه قرار داده است )بخش یکاربرد
 ،ی)جاسـب« یدگاه دانشـمندان اسـالمیـاز د یت اسـالمیریدر مد
بـا  یوش اخالقـیـانگ منابع»با عنوان  یپژوهشاشاره کرد. ( 0000

 یبـه بررسـ« و مـازلو ییدگاه عالمه طباطباین دیب یقیکرد تطبیرو
سـه آن دو یو مولـو و مقا ییعالمه طباطبـادگاه یوش از دیمنابع انگ

دگاه عالمه و مولو پنج وجه تشابه و چهار ین دیو ب پردازد یمدگاه ید
ــ   ــاوت کش ــه تف ــوج ــد یم ــ)کاو کن ــیو کر یانی  ،0031، یم

ــجاع014−03ص ــه  ی(. ش ــنرر»در مقال ــایه نی ــو یازه از  یمعن
 یبررس به« مازلو یازهایمراتب ن تناظر آن با سلسلهدگاه اسالم و ید

ــاز د یمعنــو یازهــایه نیــنرر ــا  پــردازد یمــدگاه اســالم ی و آن را ب
                                                           

هُ . 4 ِمیُلهوا َمهیًَل َعِمیًمها  َوالَل  ََ َواِت َأنأ  ََ ه ِبُعوَن الَش  ِذیَن یَت  یِریُد َأنأ یُتوَب َعَلیُکمأ َویِریُد اَل 
 (.77)نساء، 

ِرصأ َعلى. 5 ََحأ مأ ِمنأ ناِصِریَن )نحهل،  ِإنأ  َُ ِدی َمنأ یِضُل  َو ما َل َأ َه ال ی ُهداُهمأ َفِإَن  الَل 
 (.77)نحل، 

ِش ی. 6 َاَر  َل یالل   ىغأ ُلُبهُ یالن   (.44)اعراف،  ثایَحث طأ
هه َطعههاِم   َعلههى ُحهه   یَو ال . 7 ِمسأ ههونَ  ال َو (؛ 7)مههاعون،   نیکالأ َحاض   َطعههاِم   َعلههى ََ

ِمسأ   (.81)فجر،   نیکالأ
نیکاَن ما . 8 ِه ِمنأ َش   ىغأ مأ ِمَن الل  َُ ِس   ىف حاَجةً  ِإال   ء   ىَعنأ ُقوَب یَنفأ  وسف،ی) َقضاها عأ

ُلُغوا َو  َمناِفُع  َایُکمأ فلَ  َو (؛ 81 وسف،ی)  (.18ُکمأ )غافر، ُصُدوِر   ىف حاَجةً  َایَعلَ  ِلَتبأ
ِر   َک جاَهدا ِإنأ  َو . 9 م   ِبهِ  َک لَ  َس یما لَ   ىب َک ِلُتشأ ما َفَل ِعلأ َُ ِطعأ  (.84)لقمان،  َُ

هِ . 10 ا ِإَلى الل  َبهبأ (؛ 49 ،)َوبهه  راِغُبونَ   ِإن  هَ  َفانأ ه  َو ِإلهى * َفهِإذا َفَرغأ َغهبأ   َک َرب    َفارأ
 (.1 و 7)انشراح، 

َف . 11 واِت َفَسهوأ ََ ه َبُعوا الش   َ َلَة َو ا ف  َأضاُعوا الب  ِدِهمأ َخلأ نَ یَفَخَلَف ِمنأ َبعأ َقهوأ  ایهَغ  لأ
 (.49 م،ی)مر 

س   ُکل  جاَءتأ  َو . 12 ِِ    َمَعَها َنفأ ه  ( ِإلهى78)ق،  دیَشهَ َو   سها َمِئهذ  یَک َرب  َمسهاق وأ   الأ
 (.78 ام ،ی)ق

وی. 13 ََ ِبِع الأ ت  ََ هِ  ِل یَک َعنأ َسبِضل  یفَ   َو ال  ا َو ( 78)ص،  الل  ههِ  َمقهاَم  خهاَف  َمنأ  َأم   َو  َرب 
ى ََ َس  َن فأ وی َعِن  الن  ََ ِطعأ  ال َو (؛ 48)نازعات،  الأ نا َمنأ  َُ َفلأ َبهُ  َأغأ َبهَع ذِ  َعنأ  َقلأ  َ ِرنا َو ا کأ

ُرُه ُفُرطا )کَف، َهواُه َو   .(71کاَن َأمأ
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شان متناظر بـا هـرم ی. اکند یمسه یمولو مقا یازهایمراتب ن سلسله
 کـرده میترسرا دگاه اسالم یاز د یمعنو یازهایمولو، هرم ن یازهاین

جـامع بـه  یکـردیرو»مقالـه  یانیـکاو (.0031، یشجاع) است
را بـا هـدف استکشـاف و ارائـه « دگاه قرآنیاز د یوشیمباحث انگ

و در ادامـه بـه ن کـرده یوش تـدویدر باب انگ یکرد جامع قرآنیرو
 نشانتا  است دگاه قرآن پرداختهیوش از دیو علل انگ یمبان یبررس
رد یـگ یشـکل مـ یومیمکان چه درانسان  یو رفتارها ها  وهیانگ دهد
شـه یوش در اندیـه انگیـنرر»در مقاله  یری(. بش0031، یانی)کاو

وش در یـمرتب  بـا انگ یم اساسیمفاه ییبه شناسا نخست ،«ینید
ک یـگر در یکدیم را با ین مفاهیسپس ارتباا ا ،پرداخته ینیمتون د

 عنوان بـهک نمـودار یـو در قالـب  کـرده یبررس یچارچوب منطق
ــطــرح اول ــه داده اســت )بشــی گــر از ید یکــی(. 0030، یریه ارائ

زش ی انگ، کتـاب دگاه اسـالمیـوش از دیـنـه انگیدر زم ها پژوه 
محمدصـاد   نوشـته یا یو د یش اات  روان یه ا هی جان، نظریوه

ــاســت. در ا یشــجاع ــاب نرری ــب  یوشــیات انگیــن کت در مکات
 ینـید یهـا ان شده و سپس در همان ساختار گـوارهیب یشناس روان

با  یادر مقاله( 0031) ی(. نور0030، یشجاع) استعنوان شده 
شـه عالمـه یرفتـار انسـان در اند وشیعوامل و ساختار انگ»عنوان 

شـه عالمـه یتا به عوامل و ساختار اند کند یمتالش « یطباطبائ
نرـرات عالمـه ، یا بـا روش کتابخانـه یبپـردازد. و ییطباطبـا
آثـار ان یـوش انسـان از میـدرباره عوامـل و سـاختار انگ ییطباطبا

ه و یـتجو یلـیتحل یفیو سـپس بـه روش توصـ یآور شان جمـعیا
ــتحل ــد  یل می ــور کن ــپ (.11−3ص ،0031، ی)ن ــه ی روز در مقال

بــا « یوش کارکنــان از منرــر اســالمیــدر انگ یاساســ یرهــایمتغ»
 وه کارکنانیت انگیند تقویدر فرا یمعنو یها وهیشتر به انگیاهتمام ب

ــبــه عوامــل تقو ــه و  ینــیوه دیــت انگی ــدپرداخت نقــ   وهیشــ نیب
رنـ  دانسـته پر یشغل ۀرا انتخاب شغل و توسع یمعنو یها وهیانگ

ــت ــ)پ اس ــگو(. رمو010−001ص ،0031روز، ی ــبانی در  یان و ش
 یریـگ بهرهبا « دگاه اسالمیاز د یمنابع انسان یوشیمدل انگ»مقاله 

م و با استفاده از سنت یقرآن کر یعنین اسالم، ین مبیاز ارشادات د
، یوش را مـورد بررسـیمربوا به انگ یمبان البالغه نهجو  ینبو

کـه  یا گونـه اسـت؛ به کـردهن یم و تدوی، تنریبند استخراج، طبقه
ان یرد )رموگویدگاه اسالم قرار گیاز د یوشیمدل انگ یطراحاساس 
ــانگ»مقالــه  ی(. مهرابــ014−030ص ،0031، یو شــبان وش در ی

شمندان ینررات اند آوردنشان پس از یاست. ا کردهرا ارائه  «اسالم
ه یـنرر یبـه معرفـ وش و عامل مـؤثر بـر عمـل انسـانیانگ درباره

. پـردازد یم« متداخل یها مدل حلقه»عنوان  بادر اسالم  یوشیانگ
کــه در آن  اســت یاز امــام علــ یثین الگــو برگرفتــه از حــدیــا

 آزادگانو  بندگان، تجارو عبادت به سه دسته در نوا عمل  ها  انسان
در  یودانـی یاورع (.11−10ص ،0031، ی)مهراب اندم شدهیتقس

و فرهنـ   یوش در فرهنـ  غربـیـانگ یا سـهیمقا یبررسـ» مقاله
و  یدگاه فرهن  غربـین دیسه بیبه مقا یقیبه صورت تطب« یاسالم

، یودانـی ی)اورعـ پـردازد یمـوش یدر موضوا انگ یدگاه اسالمید
ـــر  (.04−3ص ،0001 ـــیزاده و ز ت ـــه  ینعل ـــ»در مقال  یبررس

توسعه  یسو وش: بهیبه انگ یو اسالم یغرب یکردهایرو یا سهیمقا
و  یوش در رفتار فـردیگاه انگین موجو جاییضمن تب« یدان  بوم

 یهـا دگاهیو د یغرب یدگاه توریآن از د یانسان، به بررس یاجتماع
وش یـانگ یان مبـانیـن راستا پس از بیدر ا ؛پرداخته است یاسالم

وش در قـرآن یانگ یها ، اهم مترادفیج غربیرا یها یاساس توربر
 اسـت کـرده یبنـد ات مربوطـه مـرور و جمـعیـم همـراه بـا آیکر

در  یو موروعـ یمحمـد (.01−0ص ،0030، ینعلیزاده و ز تر )
وش از منرـر یـرامـون انگیپ یت اسـالمیریل متون مدیتحل»مقاله 
وش در رفتار کارکنان سـازمان یانگ یدیبه نق  کل توجهبا « اسالم

 وش افـراد دری، انگیت اسالمیریضمن مراجعه به منابع و متون مد
 اند داده قرار  یمورد بحث و بررس رامجموعه سازمان از نگاه اسالم 

در مقاله  همکاران و ینیام (.13ش ،0033، یو موروع ی)محمد
 ینگاه: یودیالله مصباح  تیدگاه آیوش از دیانگ یعوامل و الگو»

اساس رفتار بر یوشیعوامل انگ ییبه شناسا« یشناخت روان یلیتحل
در  وشیـانگ ینرـر یالگو یو طراح یودیلله مصباح ا تیدگاه آید

بـه آثـار  نخستمنرور،  نیبد ؛اند شان پرداختهیدگاه ایچارچوب د
عوامـل و  شـان دربـارهینرـرات امراجعه و  یودیت الله مصباح یآ

بـه روش  سـپسکـرده،  یآور جمـع راانسـان  یوشیانگ یندهایفرا
 یبــا نگــاه شــانیا یوشــیدگاه و طــرح انگیــد یلــیتحل−یفیتوصــ
 یا ک نمودار شـبکهیبس  و گسترش داده و در قالب  یشناخت روان

و  ینی)ام ه استکردرفتار ارائه وش یانگ یه برایاول ییالگو عنوان به
ــاران،  ــتب (.03−10ص ،0033همک ــه ک ی ــتب»در مقال ــازه یی ن س

 یمبنـا وش بـرین سازه انگییبه تب« یاساس منابع اسالموش بریانگ
 یِل مفهـومیـتحل−یفیروش آن توصـ کـه پردازد یم یمنابع اسالم
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وش در یـم مربـوا بـه سـازه انگی، مفـاهیفیاست. در بخ  توصـ
ث یـم و احادیقـرآن کـر) یو منـابع اسـالم یمعتبر لغو یها کتاب

ــالم ــرا ( یاس ــ یبازشناس ــرده  یو توص ــ  تحل ک ــو در بخ ل ی
ل قـرار داده یـن و تحلییشده را مورد تب یگردآور یها ، دادهیمفهوم
ــت ــ)تب اس ــا (.10−0ص، 0031ک، ی ــگر در تحقی ــن پژوهش ق ی

وش براسـاس منـابع یـانگ ین مدل عملکـردییتب»با عنوان  یگرید
را متـأثر از سـه گـروه « تیـن» یلیتحل یفیبا روش توص« یاسالم

و عوامـل  ینـدیفرا یفـرد ن، عوامـل درونیادیبن یفرد عوامل درون
 کند یو مطرح میوش را نیانگ یها و بحث جلوه داند یم یفرد برون

 (.30−10ص ،0033ک، ی)تب
وش یـانگ یالگو» و همکاران یا آالشتیاز احمدن یدر پژوهش

 یریگ و با بهره شده یبررس« میدگاه قرآن کریانسان در سازمان از د
 یقرآنـ یا هیبه نرره ی  نرریق رویتحق یو استراتژ یفیاز روش ک

ا ی)احمــدن اســت وش انســان در ســازمان پرداختــهیــانگ مــورددر 
 (.01−00،ص0031و همکاران،  یآالشت

 یانی  محمد کاویتأل قرآن در یشااس روانکتاب  آن،بر  افوون
وش یـانگ مباحـث به یلیتفص صورت به چهارم فصل در( 0030)

 در( 0030) ی. شـجاعپـردازد یم آنمات و عوامل یدر قرآن، تقس
بـه موضـوا فصـل ششـم  ث،یح   و ق رآن در یشااس روان کتاب

وش و یـانگ یشناسـ مفهـوم رفتـار، بـر مـؤثر یندهایفرا وش ویانگ
بـا وجـود تــالش  امــا ؛پـردازد یمـ یوشــیانگ عوامـل یبنـد دسـته

دگاه قـرآن یـوش از دیـانگ مورد در که یقاتیهمه تحقشمندان، یاند
 داشـته یقیتطب جنبه که ی)چه در موارد شدهات انجام یا روایم یکر

 یمفهـوم یالگـو ،(اسـت شـده ارائـه الگـو کـه یدر موارد چه و
ن اسـاس یـبـر ا ؛اسـت نشده ارائه یقرآن یها ه آموزهیپا بر یجامع

 یمفهـوم یارائه الگـو بارهدر جامع یصدد است پژوهشمحقق در
 .دهد م انجامیات قرآن کریه آیوش بر پایانگ

ن یب گرفته شکل ارتباطات یکی  گرافینما 1،«الگو»منرور از 
ــه ــتیمتغ از یا مجموع ( و 431، ص0033، ی)ســاروخان رهاس

 یگـریر دیتعـاب و واژگان با آن از دیشا که یمفهوم یالگو یطراح
( ییمعنـا) یند مهندسـیفرا نخست یها ن گامیاد شود، از مؤثرتری

و بـه یـن 2وشی(. انگ031، ص0030من ،  کی)ن رود یم شمار به
                                                           

1. Pattern 

2.  Motivation 

شود موجـود زنـده بـه رفتـار  یم سبب که است یعامل آن» یمعنا
 «کنـد یریود و از بـروز آن جلـوگیـا از آن بپرهیـ و بپردازد یخاص

 انیـبن قرآنن مقصود از اصطالح یهمچن ؛(04، ص0031)پارسا، 
 یقرآنـ یها اساس آموزهوش بریانگ یافت قرآنیره وش ارائهیانگ در

 (.1، ص0031، یانیکاو) است

 
 پژوهش روش

 ۀهمچون مطالع یمختلف یهاتوان از طرحیم یفیک یهادر پژوه 
قـوم 6ی،خیروش تار 5،ادیبنداده ۀینرر 4ی،تیروا یهاطرح 3ی،مورد
ل یـتحلو  یپژوها اقدامی 9ق در عملیتحق 8ی،دارشناسیپد 7ی،نگار

 یاصـلهـدف اما  ؛(Cristancho et al,2018) نام برد. 10محتوا
 یمفهـوم یالگـو م دربـارهیکـردگاه قـرآنیـن پـژوه ، کشـ  دیا

حاضـر از  پـژوه ن هـدف، یا بهبا توجه . است بنیان قرآنوش یانگ
ن یـا ترتیب بـدینرود. یشـمار مـبه یاتوسعه−یادیقات بنینوا تحق

 افتـه اسـتیسـامان  11یفیک یل مح وایتحلاساس روش پژوه  بر
 یهـاداده یمحتوا یذهن ریتفس یبرا یپژوهش ی، روشروشن یا» که
 و نیمضـام ییشناسـا و کـدهامنِد نرام یبندطبقه ندیفرا راه از یمتن

هـدف (. Hsieh & Shannon, 2005, P.1278) «الگوهاسـت
 از یریتصـو و نـو ینشـیب شـناخت، آوردن فـراهم محتـوا، لیتحل
ن یـا یآمـار جامعه(. 13ص ،0003 پندورف،یکر) است تیواقع
ق واژگـان، ین تحقیا یهام است و نمونهیکرات قرآنیآ همهق یتحق

ــآ ــا یهــا ات و بافــتی ــا مــرتب  ییمعن ــانگ ب روش  .وش هســتندی
ن صـورت کـه بـا یق هدفمنـد اسـت؛ بـدین تحقیا در یریگنمونه

ن یتـرکینود که کندمی شروا ییها ات و بافتیم آی، مفاهدواژهیکل
و محقـق تـا اشـباا وش مربوطـه را دارد یـن ارتباا بـا انگیشتریو ب

ق یـتحق« رقابـت»وِش یـنمونـه در انگ بـرای دهـد؛ یادامه م ها  داده
ــه کل ــگر ب ــپژوهش ــادواژهی ــون ییه ــره،) «َفاْستتبَقُوا  ْْ» چ   ،(043 بق

                                                           

3. Case study 

4. Narrative 

5. Grounded theory 

6. Historical method 

7. Ethnography 

8. Phenomenology 

9. Action research 

10. Discourse analysis 

11. Qualitative Content Analysis 
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د و در کل یرس (10 حدید،) «َسابُوا  ْْ» ،(000 عمران، آل) «َساُرعا  »
 1ب امـریواژگان در ترکبر  افوون. دادن سبک ادامه یم به همیقرآن کر

 4یاخبـار جمالت یبرخ یو حت 3یدر جمله استفهام انکار 2یو نه
 (.0031، یانی)کاو م حضور داردیوش در قرآن کریو انگین

 
 پژوهش یهاافتهی

از  آن ارائـه و یجـاد نرـم در کدگـ اریمنرـور ا بـهرو  یق پیتحق
 ینـدکند. در فرایاستفاده م 1111نسخه« MAXQDA»افوار نرم

 1011شـدند و بـالب بـر یق کدگـ اریـن تحقیا یهاداده یل،تحل
 اطالعـات یکدگـ ار. شـد یبنـد ات استخراج و طبقـهیمورد از آ

و  6یمحـور یکدگـ ار 5بـاز، یشامل سه مرحله است: کدگـ ار
(. 010، ص0031)محمـدپور،  7یا انتخـابیـ ینشـیگو یکدگ ار

ــاداده ــتحق یه ــق در ای ــهی ــان روش در مقول ــه ییه ــرح ب ــز ش ر ی
 یـنشـوند. در ایم ارائه یمیپارادا ییالگو قالب در و یبندصورت

 :دارد وجود اطالعات از( جعبه یاسه مقوله ) الگو،
  ــمون در :یساااارا   میمفااا ــاختار مض ــانگ یس  از وشی

 آن دهنـده لیتشـک یهـا مؤلفـه و وشیانگ یاصل ساختار یچگونگ
 التیتما و یشناخت مضمونریز دو به مضمون نیا. شود یم بحث
  .گردد یم میتقس یرفتار

 مقوله :یط عل  یشرامقولـه بـر هکـ یطیشـرا به مربوا ییها 

ـ ۀق در مقولین تحقی)در ا گ ارندیم تأثیر وش(یانگ) یمحور  یعل،
 و یاصـل همقولـ دو بر مشتمل یشوند(. مضمون عل، یم یکدگ ار

ا ضـع  در یـت یـم متعـدد اسـت. تقویمفـاه و یفرعـ مقوله چند
. عوامـل انجامد  یوش میا قوت انگیبه ضع   ها  ن مقولهیهرکدام از ا

 و شده یبندمیتقس یرونیب و یدرونو به عوامل یوادارنده و بازدارنده ن
 .است شده یبندطبقه کد یکدام تعدادل هریذ در

 یخروج ج:یا نرای ییامدپراهبردهـا استخدام از حاصل یها 
، «یفــرد»مقولــه ریز ســه بــر مشــتمل یامــدیپ مضــمون. اســت

                                                           

َد َنتَ یُخُذوا زِ . 1 ِجد  )اعراف، ُکمأ ِعنأ  (.78ُکِل  َمسأ

ُقوُلوا ِلَمنأ 2 ََ َتُل ی. َواَل  هِ  ِل یَسبِ  ىفِ  قأ َوات   الَل   (.844... )بقره، َأمأ
... )عنکبوت، . 3 اُس َأنأ  (.7َأَحِسَب الَن 

َما 4 ِسهِ  َجاِهُد ی. َوَمنأ َجاَهَد َفِإَن   (.8... )عنکبوت، ِلَنفأ

5. Open Coding 

6. Axial Coding 

7. Selective Coding 

 یمیمفـاه شامل یامدیاست. مقوله پ« یاجتماع»و « یخانوادگ»
 بنیـان قرآنوش یجاد انگیا و یریگشکل یامدهایپ جنبه به که است
وش ممکن است هر یانگ کامل یریگشکل صورت در. دارند اشاره

 یرپـ  تیتقوک رفتار در هر سه جنبـه یو محقق شود و یسه مقوله ن
 باشد.

هـا و گـوارهم یات کـل قـرآن کـریـمـتن آ قیل دقیسپس با تحل
 و ییوش شناسـایـانگ یمفهـوم یالگـو بـه مربـوا یهـا مضمون

 آن حاصـل کـه گرفـت قـرار یل و بررسیتحل مورد و شد مشخص
ل یتشـک و یابیم بود. در مرحله دوم مقولهیو مفاه ها  ل مقولهیتشک
 یپـس از بررسـ .ان آنها صـورت گرفـتیم و کش  رابطه میمفاه

 «وشیـانگ یمفهـوم یالگـو»ات، یـم آیمفـاه و واژگـان یمفهوم
م و سـنج  یو مفـاه ها  پس از طـرح مقولـه پایان در. شد یطراح

 وش به دست آمد.یانگ ین آنها شبکه و اشکال مفهومیارتباا ب
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  مضمون. 1 جدول
 
 انیبن قرآن زشیی انگعل

 یانتخاب یکدگذار 
 )مضمون(

 مستندات باز )کد( یکدگذار  )مقوله( محوری یکدگذار 

ی  وادارنده عل 
 درونی

 جسمی

ُظرِ َفل   خوردن انگیزه ساُن  ین  ن  ِ
 ﴾04... ﴿عبس، َط اِمِه   ِإلی اْل 

نا َو  خوابیدن انگیزه َملم   َجَ ل   ﴾2﴿نبأ،  ُسبا ا َنو 

  جنسی نیاز
َ نِلُ وا  ال 

َ
اِلِ یَن  َو   ِمنلُم   یاَمیَو أ ن   یاِ ِه ﴾؛ ِمن  َءا20... ﴿نور، ِإَمائُلم   َو   ِعَباِدکُم  ِمن   الصَّ

َ
 َلُلم َخَلَق  أ

ن   نُفِسُلم   مِّ
َ
َواجا   أ ز 

َ
 ﴾.06... ﴿رو ، أ

د   َءاَدَ   یاَبنِی  ذات و نفس حفظ
َ
َنا ق نَزل 

َ
ا  َعَلیلُم  أ  ﴾.16... ﴿ن ل، َسَراِبیَل  َلُلم   َجَ َل  َو ﴾ 01﴿اعراف،  ِلَباس 

ن بُ  مسلن و منزل ُه َجَ َل َلُلم مِّ ا یوِ ُلم  َو اللَّ  ﴾.12... ﴿ن ل، َسَلن 

 روانی

داُدوال مت ال خدای به یمانا  ﴾.4﴿فتح،  إیماِنِهم   َمَع  إیمانا   یز 
ِئَاا یُ وُلوَن  کاُنوا م اد به ایمان

َ
َنا أ ا ِمت  ا َوُکَن  ا ُ َراب  ا َوِعَظام  ِإَن 

َ
ُ وُثوَن  أ  ﴾.40﴿واق ه،  َلَمب 

َما انسان طلبی کمال َشی ِإنَّ هَ ٱ یخ  ُ َلَماءُ ٱِمن  ِعَباِدِه  للَّ  ﴾.01... ﴿فاطر، ل 
َراَد اْل ِخَرَة َوَسَ ی َلَها َس    پیشرف  به میل

َ
 ﴾.62﴿اسرا،  یَهاَوَمن  أ

ِفَرة    ِإلی ساِبُ وا ییجو یرقاب  و بر ر  ُلم ِمن   َمغ  ِفَرة    ِإلی ساِرُعوا َو  ؛﴾06 ید،﴿حد َربِّ ُلم   ِمن   َمغ   ؛﴾622 عمران، آل... ﴿َربِّ
َتِبُ وا َخیرات َفاس   ﴾.641 ،... ﴿ب ره ال 

ا َغلِ  یدوست نوق و م ب  َ  َفظًّ َ  َلُهم  َو َلو  کن  ِه ِلن  َمة  ِمَن اللَّ ِب  یَظ َفِبما َرح  َ ل  وا ال  َفضُّ ن 
َ

ِلک ِمن   َل  ﴾.652عمران، ... ﴿آلَحو 
 ﴾.1... ﴿ن ل، َجَمال   ِفیَها ُلم  َولَ  انسان یدوستزیبا
َناَوَلَ د   انسانی کرام  و عزت م   ﴾.02﴿اسراء،  آَدَ   َبِنی َکَر 

ُتم  ِبَما  ُلم  َذلِ   فرج و یح فر  َرُحوَن  ُکن  ِض  ِفی َ ف  ر 
َ  ﴾.05﴿غافر،  ال 

هَ ٱِإنَّ  یدار دین و پرستش ی ُهَو  للَّ ُلم   َربِّ ُبُدوهُ ٱَف  َوَربُّ  ﴾.14... ﴿زخرف،  ع 
اِ  ی مالل ِنُزوَن  یَن َواَل  َهَب  یل  ةَ  الَا  ِفَض   (.24) وبه،  َوال 

َل ِباِ  انسان طلبی آرامش
َ
رِ أ ِه  ک  َمِئُن  اللَّ ُ ُلوب  َ ط   (.01 ،)رعد  ال 

اِ  انسان یطلب امنی  َما َجَزاء الَّ هَ  یَ اِرُبوَن  یَن ِإنَّ َن  َوَرُسوَلهُ  الل  َ و  ن  ِفی َویس 
َ
ا أ ِض َفَساد  ر 

َ
ُلوا  ال  (.22 ،... )مائدهیَ تَّ

َهَک ِللدِّ  ییجو ح ی   حس ِقم  َوج 
َ
َرَت  َحنیفا   یِن َفأ ِه  ِفط  تی اللَّ اَس  َفَطَر   الَّ  (.22 ،... )رو َعَلیها النَّ

ل  َوَمن   مت ال خدای به  وکل ِه  َعَلی یَتَوَک  ُبه َفُهَو  الَل   (.2)طالق،  ...َحس 
ُه ُمن نیایش و دعا ساَن ُضرٌّ َدعا َربَّ ن  ِ

 (1... .)زمر، یبا  َو ِإذا َمسَّ اْل 
یَها یا یشیاند مثب  و ینیب خوش

َ
ایَن  أ َتِنُبوا  الَّ ِن  ِمَن  َکثیرا  آَمُنوا اج   (.60 ،)حجرات ...  الظَّ

ُسوا ِمن   َبِنی یا امیدواری َهُبوا َفَتَ َس  ِخیِه  َو  یوُسَف اذ 
َ
ُسوا َل َو  أ

َ
 (.10 یوسف،) َ یأ

َس ُبن   شجاع  و جرئ  و  َعل یاَنهُ َاَفَمن  َاسَّ ِه  ِمَن  یَ    وان   َو  اللَّ َس  َمن   َا    َخیر   ِرض  یاَنهُ  َاسَّ هار  ُجُرف   َشفا َعلی ُبن 
 (.622) وبه، 

ابرِ  است ام  و صبر ِر الصَّ  (.655)ب ره،   ینَو َبشِّ

ک ُ ؤ  ِ  الهی مشی  بیرونی ُمل  ُهمَّ ماِلک ال  ِل اللَّ
ُ
ُمل ک یق ِزُق  َو  َ شاءُ  َمن   ال  ک َ ن  ُمل  ن   ال   (.01 عمران،)آل َ شاءُ  ِممَّ

ُه  ها ها و مشوق  جاذبه ها یُ وُل قاَل ِإنَّ راءُ  َبَ َرة   ِإنَّ ُنها فاِقع   َصف  اِظرین َ ُسرُّ  َلو   (.12 ،)ب ره  النَّ

  

 .54نازعات،  ؛0ق،  ؛15و  4ص،  ؛0رعد،  ( بشیر)اناار،  ی   و
َناُکم   َکَاِلَک وَ  انسان ییگرا جمع ة   َجَ ل  َم 

ُ
ا أ اِس  َعَلی ُشَهَداءَ  ِلَتُلوُنوا َوَسط   (.642... )ب ره، الَن 

تَ  نهی و امر ُلم   ُلن  َول  ة   ِمن  َم 
ُ
ُعوَن أ َخیرِ  ِإَلی ید  ُمُروَن  ال 

 
ُروِف  َویأ َم   َن  ِبال  َهو  َلرِ  َعِن  َوین  ُمن   (.624عمران، )آل ال 

َفِع  یآموز  علم هُ  یر  ِایَن  اللَّ ِایَن  َو  ِمنُلم   َءاَمُنوا   الَّ وُ وا   الَّ
ُ
َم  أ ِ ل   ﴾.66... ﴿مجادله، َدَرَجات   ال 

ا َغلِ  م ب  و عشق َ  َفظًّ َ  َلُهم  َو َلو  کن  ِه ِلن  َمة  ِمَن اللَّ ِب  یَظ َفِبما َرح  َ ل  وا ال  َفضُّ ن 
َ

ِلک ِمن   َل  (.652عمران، ... )آلَحو 
اِ  خدا راه در جهاد َسَبَن  اَل     َ 

َ
ِتُلوا یَن َوَل

ُ
ِه  َسِبیِل  ِفی ق ا الَل  َوا   م 

َ
 (.612عمران،  ... )آلأ

َطی َو  مت ال یخدا از خوف ع 
َ
ا َمن أ مَّ

َ
َ یٱَفأ  ﴾.5 یل،﴿ل  َّ

َتِبُروا  انسان یریپا عبرت وِلی یاَفاع 
ُ
َصارِ  أ ب 

َ  (.0)حشر،  ال 
َتة  َو ُهم  َل  ها زمان و فرص  کو اهی ناُهم  َبغ  َخا 

َ
ُ ُرونَفأ  (.25)اعراف،  یش 

ُق َو  ینگر  آینده ساُن  ید  ن  ِ
رِّ  اْل  َخیرِ  ُدعاَءهُ  ِبالشَّ ساُن  کاَن َو  ِبال  ن  ِ

 (.66)اسرا،  َعُجوَل   اْل 
د   شایسته رهبر

َ
ِه  َرُسوِل   فی َلُلم   کاَن  َوق َوة   اللَّ س 

ُ
 (.06... )احزاب، َحَسَنة   أ

ا  یزیر  و برنامه نظم ناهُ  ء   َشی ُکلَّ ِإنَّ  (.42)قمر،  ِبَ َدر   َخَل  
َلم   أَلم   کنترل و نظارت َه  ی   َن  الَل 

َ
 (.64)علق،  یَریِبأ

ُتم   انسان یطلب  نوق ل 
ُ
ِبَر  َلن    ُموسی یاَو ِإذ  ق  (.16 ،... )ب رهواِحد   َط ا     َعلی َنص 

ُهم   مشاوره و مشورت رِ  یفِ   َو شاِور  م 
َ  (.652عمران،  )آل ال 

وِر َفاِلَک  یَفِإذا ُنِ َر فِ  مثب   هدید
ُ
اق َمِئا  النَّ  (.62 و 2... )مدثر، َعِسیر   و    ی یو 

ُق ِإلی موعظه و پند َک  یِل َسب  اد  َمِة  َربِّ ِ ل  ِعَظِة  َو  ِبال  َمو  َ َسَنِة  ال   (.605)ن ل،  ال 
َناَوَلَ د   احترا  و  لریم م   (.02)اسراء،  آَدَ   َبِنی َکرَّ
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 بازدارنده

 درونی

ِای هوس و یهو  هُ  َکاَل  َو   َته  یاِطیُن  اس  ِض  ِفی الَش  ر 
َ ِبِع  َل َو (؛ 06... )ان ا ، ال  َهوی َ تَّ َک   ال  ِه  َسِبیِل  َعن   َفیِضلَّ  اللَّ

 (.01)ص، 
َهوی زا شهوت عوامل ِبِع ال  َک فَ   ... َو َل َ تَّ ِه  َسِبیِل  َعن   یِضلَّ  (.610... )ب ره، اللَّ
فِ   ردید و شک

َ
اَل   ُرُسُلُهم  أ

َ
ِه  یق  (.62 هیم،... )ابراَشک    الَل 

اَل  یو جاودانگ ب ا حب
َ
َک  َهل   آَدُ   یا...ق ُدُل 

َ
دِ  َشَجَرةِ  َعَلی أ ُخل  ک   ال    َوُمل 

َ
َلیَل  (.602... )طه، یب 

ا  یَل َو ِإذا ق لجاج  و   صب ِفر  َلُهم  َ  اَلو  َتغ  ِه  َرُسوُل  َلُلم   یس  ا اللَّ و   ﴾.5... ﴿مناف ون، ُرُؤَسُهم   َلوَّ
نَّ عَ  انسان یدوست مال  َ ُمدَّ

َ
َنا َما ِإَلی یَنیَک َوَل َواجا   ِبِه  َمتَّ   ز 

َ
ُهم   أ ن   ﴾.626 ،... ﴿طهمِّ

اَل  ... پرخاشگری و خشم یزهانگ
َ
َسَفی َعَلی  یاق

َ
یَض     یوُسَف أ ِن َفُهَو  َعیَناهُ  َواب  ُ ز   (.14 یوسف،) َکِظیم  ِمَن ال 

ِایَن ٱَفَتَری  قلب بیماری ُلوِبِهم ِفی لَّ
ُ
َرض   ق ِبِه  ِفی﴾؛ 50﴿مائده،  مَّ ل 

َ
ُبهُ ﴾؛ 20﴿احزاب،  َمَرض   ق ل 

َ
َمِئنٌّ  َوق  ُمط 

یَماِن ٱِب  ِ
 ﴾.621﴿ن ل،  ْل 

اِس ُحبُّ  یَن ُز  ییجو لات َهَواِت ٱِللنَّ  (.64 عمران، ... )آللشَّ

 بیرونی

ُمُرُکم  .... َو  یطاُن الشَّ  یطانش
 
شاءِ  یأ َف   َوَس ِإلَ  (؛011... )ب ره،  ِبال  یطاُن  یِه َفَوس   (.602 ،... )طهالشَّ

راهَ َل إِ  اکراه و اجبار ین ِفی ک   (.051)ب ره،  الدِّ
ُت  یَلیَتنِی ... بد همنشین ا  ُسوِل  َمَع  ا خَّ ؛ الرَّ ا   َلم   َلیَتنِی   یاَویَلتَی  َسِبیال   خَّ

َ
ا أ  (.01 و 00)فرقان،  َخِلیال   ُفاَلن 

َ   دنیاطلبی یا اةُ یَو َما ال  ن  ُغُرور َمتاُق  ِإَلَّ  الدُّ  (.615 ،عمران )آل ال 
ِذَن   ُبیوت    یف یو م ل زندگ م ی 

َ
هُ  أ ن   اللَّ

َ
َفَع  أ  (.21 ،... )نورُ ر 

ن اِ   خدا یاداز  غفل 
َ

 (.602)اعراف،  الغاِفُلوَن  ُهُم  ُاولِئَک  َاَضلُّ  ُهم َبل َکاَل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مضمون. 1 نمودار
 
 زشیانگ یعل

 زشیانگ ی. مضمون ساختار2 جدول

 )مضمون( یانتخاب یکدگذار  )مقوله( یمحور  یکدگذار  )کد( باز یکدگذار  مستندات
ن  َ ِم 

َ
ایَعِظ  ال  یمَ  ُلوای...أ  یلم (.00)نساء،  م 

 یشناخت

 ساختار

ِه  َب َوج  د  َنَری َ َ ُل 
َ
 وجه (.644... )ب ره، َک ق

ِه  ا ِإَلی اللَّ  رغب  (.52 ،) وبه  راِغُبوَن   ِإنَّ
َلَم یَو لِ  ا    وُ وا َن یالَّ

ُ
َم  أ ِ ل  هُ  ال  نَّ

َ
َ قُّ  أ ِمُنوایفَ  َک َربِّ  ِمن   ال  ِبَ   ِبِه  ؤ  ُلوُبُهم   َلهُ  َفُتخ 

ُ
 شوق (.54 ،... )حجق

و  
َ
ِبَح یأ را   ماُؤها ص  َتط َفَلن   َغو   طلب (.46)کهف،  َطَلبا َلهُ  َع یَ س 

 یرفتار  یالت ما

ن   َعَرَض  ُدوَن یُ رِ  ُه  ایالدُّ  اراده (.10 ،)النفال... اْلِخَرةَ  ُد یرِ یَوالل 
  ای

َ
ا َهایأ ُ وا آَمُنوا َن یالَّ هَ  ا َّ َتُغوا َو  اللَّ َوس ِه یِإلَ  اب   ابتغاء (.25)مائده،  َلةَ یال 

َ  ی َ ُثُهُم ی و  هُ  ب   انب اث (.1 ،)المجادلة  ا  یَجِم  اللَّ
اِ  َکَمَثِل  ِ ُق ی یالَّ َمُع یِبما َل  ن    س 

َّ
 دعوت (.606 ،)الب رة ِنداء   َو  ُدعاء   ِإَل

  ای
َ
بِ  َهایأ ِض  یالَن  ِمنِ  َحِر  ُمؤ  ِ َتاِل  َعَلی َن یال   یض  ر  (.15)انفال،  ال 
ِطُق یَو ما  َهوی؛  َعِن  ن    ُهَو  ِإن   ال 

َّ
 یهو  (.4 و 2 ،)نجم  وحیی یَوح   ِإَل

 شهوت (.54)سبأ،  شَتُهوَن یما  َن یبَ  َو  َنُهمیبَ  َل یَو حِ 
ُروف  َفِإذا َعَزَ   ل  َم   و 

َ
َه لَ   طاَعة  َو ق وا اللَّ

ُ
ُر َفَلو  َصَدق م 

َ  عز  (.06 ،)م مد َلُهم   را  یَخ  لاَن ال 
س   ُکلُّ َو جاَءت    سائق (.06 ،)ق د  یَشهِ  َو   ساِئق   َمَ ها َنف 

ا حاَجة    ُصُدوِرِهم   یفِ  ِجُدوَن یَو َل  وُ وا ِممَّ
ُ
 حاج  (.2 ،)حشر أ
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 زشیانگ یساختار  مضمون. 2 نمودار

 زشیانگ یامدی. مضمون پ3جدول 

 یانتخاب یکدگذار  )مقوله(یمحور  یکدگذار  )کد(باز یکدگذار  مستندات
 )مضمون(

َخ  َتِبُ وا ال   یراتسب   در خ (.41 ،مائده؛ 641 ،)ب ره َراِت یَفاس 

 یفرد

 یامدپ

ِ  )آل ِ س  ِم قاِئما  ِبال  ِ ل  وُلوا ال 
ُ
 یآموز  علم (.61عمران، َو أ

ِرغ  َعلَ  ف 
َ
نا أ را   نایَربَّ داَمنا َثبِّ    َو  َصب 

 
ق

َ
 ی ثبات شخص (.052 ،)ب ره  ...أ

نِ  َشو  ُهم  َو اخ  َشو   یخدا  رس (.652... )ب ره،  یَفال َ خ 
ُ وَن 

 
َ أ

َ
َراَن ِمَن ٱأ ک  َ اَلِم ٱلاُّ  یجنس یزهغر  ی یر مد ﴾.611 و 615... ﴿ش راء، َن یل 

ا  ُه َمَ َنا َغد  ِسل  ر 
َ
َ ع  یأ َ ب  ییَو  ر   لات و یح فر  (.60 وسف،ی... )ل 

ی ُلم  یِإَن  َس     کار و اشتغال (.4 ،لی)ل َلَشَت 
ا َهد ب ناهُ یإن  ا َل یالسَّ ا و شاکرا إم   ییند یرفتارها و آداب به ییبند پا (.2 ،)انسان کفورا ام 

اِ  َمِئُن   آَمُنوا َن یاَل  ُلوُبُهم   َوَ ط 
ُ
رِ ِباِ  ق ِه  ک    الَل 

َ
َل

َ
رِ ِباِ  أ ِه  ک  َمِئُن   الَل  ُ ُلوُب  َ ط   یروان یکاهش اضطراب و نگران (.01)رعد،  ال 

ن  
َ
  ِلُ واَوأ

َ اِلِ   ُلم  ِمن   اَمییال  ِنِهُم یُفَ َراَء  ُلوُنوایِإن   ُلم  َوِإَمائِ  ُکم  ِعَبادِ  ِمن   َن یَوالَص  هُ  غ   الَل 
ِلِه  ِمن    خانواده نهاد یم  ل (.20)نور، ... َفض 

 یخانوادگ
ِر  َل یُبنَ  ای ِه  ک  ُ ش  ر   ِإنَّ  ِباللَّ م   َک الشِّ  یم نو −یاخالق ی  رب (.62)ل مان،   میَعظ َلُظل 
 یفرزندآور  (.42 ،ی)شور  ُکورالاُّ  شاءُ یِلَمن    َهُب یِإناثا  َو  شاءُ یِلَمن    َهُب ی

ُروف   عاِشُروُهَن  َم    یسازگار  (.62)نساء،  ِبال 
ا ن    ِصُلوَن ی َن یَو الَّ

َ
ُه ِبِه أ َمَر اللَّ

َ
 رحم صله و یار باطات خانوادگ (.06)رعد،   وَصلیما أ

ِه َجم ِل اللَّ َتِصُموا ِبَ ب  وا َل َو   ا  یَو اع 
ُ
ق  یاجتماع یهمبستگ (.622عمران،  )آل َ َفرَّ

 یاجتماع

ا َدَخُلوا  َعلَی  َبَو  ِه یِإلَ  َءاَوی وُسَف ی  َفَلمَّ
َ
اَل  َو  ِه یأ

َ
ُخُلوا   ق َر  اد  هُ  َشاءَ  ِإن ِمص   اللَّ

 یاجتماع ی امن (.22 وسف،ی)  نیَءاِمنِ 

َه ٱانَّ  ُمُر یللَّ
 
ِل ٱِب  أ َ د  َساِن )ن ل، ٱَو  ل  ح  ِ

ُتم  22ْل  ل 
ُ
َبی ٱَف (؛ ِإَذا ق ر 

ُ
ِدُلوا  َوَلو  َکاَن َذا ق ع 

َنُلُم 650)ان ا ،  ِدَل َبی  ع 
َ
ُت ِل ِمر 

ُ
 یعدال  اجتماع (.65 ،ی)شور (؛ َوأ

هُ  ِسل  ر 
َ
َ ع  یَمَ نا َغدا    أ َ ب  یَو  ر  ا َو  ل   ییجویوندپ (.60 وسف،ی)  َل اِفُظون َلهُ  ِإنَّ

َ  یَو  اِلُم َعَلی  َ ضُّ ی و  ُت  یَتنِ یلَ  ای ُ وُل ی ِه یَد یالظَّ َخا  ُسوِل  َمَع  ا َّ  یدوست نوق و یدوست ﴾.00﴿فرقان،  ال  یَسبِ  الرَّ
 ییگ داو  رواب  همسا (.12عمران، )آل و قولوا للناس حسنا  

اِ  َسَبَن  اَل     َ 
َ

ِتُلوا َن یَوَل
ُ
ِه  ِل یَسبِ  یفِ  ق ا الَل  َوا   م 

َ
ح   َبل   أ

َ
ِهم   اء  یأ َد َرِب  وَن یِعن 

ُ
َزق عمران،  )آل ر 

 یطلب شهادت و جهاد یهحفظ روح (.612

َساَن َلفِ  ن  ِ
ر   یِإنَّ اْل 

اِ  * ُخس   الَّ
َّ

اِلَ اِت  َوَعِمُلوا آَمُنوا َن یِإَل ا الصَّ َ قِّ  َوَ َواَصو  ا ِبال   َوَ َواَصو 
رِ  ب   (.2 و 0)عصر،  ِبالصَّ

 یاجتماع ی احساس مسئول

تَ  ة   ُلم  ِمن   ُلن  َول  َم 
ُ
ُعوَن یأ َخ  ِإَلی د  ُمُروَن یَو  رِ یال 

 
ُروِف  أ َم   َن یَو  ِبال  َهو  ُمن   َعِن  ن  ... َلرِ ال 

 یاجتماع ییهمگرا (.624عمران،  آل)

ُمبِ  َباَلُغ ال   ال 
 َ

ُسوِل ِإَل  ییند یغات بل یشافزا (.61)عنلبوت،  ُن یَوَما َعَلی الَر 
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 زشیانگ یامدیپ مضمون. 3 نمودار

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 انیبن قرآن زشیانگ یمفهوم یالگو  یکدگذار  ندیاز فرا یکل یی. نما4نمودار 

 

 یینها یالگو میترس

م رونـد یمحقـق وارد ترسـ هـا  داده یبنـد مقوله و یپس از کدگ ار
 بنیان قرآنوش ی، انگیندین الگو به صورت فرایا. شد یینها یالگو

ـیکـدام از شـران و نق  هرییتب را  را یامـدیپ و ی، سـاختاری  عل،

نکه بـا حصـول یاست ا روشنن الگو یآنچه در ا .کند یم مشخص
وش، یـمعنا که انگ نیبد ؛دیآ  یوجود م وش بهیوش در رفتار، انگیانگ
 کند. یت میآورد و همواره آن را تقو یوش میانگ
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ن موضوا است که ین ایین پژوه ، تبیا یاز جمله دستاوردها
، یوش حاصل از منابع قرآنیانگ با معاصر یشناس روانوش در یانگ

تـوان  یمـ آناز جمله وجوه اشترا   ؛دارند یوجوه اشترا  و افتراق
وش، یــانگ بــودن ینــدیوش، توجــه بــه فرایــانگ بــودن یبــه درونــ

، لـووم بـرآورده شـدن یفرد یها ازها، اصل تفاوتین یوندگیبرانگ
 یگـرید یاساسـ اصول در بنیان قرآنوش یانگ اماکرد؛  اشارهازها ین

 چنـد به ادامه در. است متفاوت معاصر یشناس روانوش در یانگ با
 م.یپرداز ین وجوه میا از وجه

 تیتفاوت در ماه• 
 یکنند که برا یمن فرض شروا یا با معاصر یوشیپردازان انگ هینرر
ــار هــر ــ یرفت ــود یعلت ــه دارد وج ــدف ک ــا ه ــا آنه ــا ییشناس ن ی

 موضـوا کـه اسـتشـده  موجـب آنچـه حال ینهاست؛ با ا علت
ن یا بماند، یباقده یچیپ مبهم، یشناس روانخ یوش در طول تاریانگ

وش یـه انگیـاند که نررقا  مشخص نکردهیشناسان دق که رواناست 
ک یـ چیه ما اعتقاد به. است رفتار علت از یافتن چه سطحی یدر پ
شـده  رفتهیپ  یمحتوا و ساختار حفظ با و ییتنها به ها  هین نرریاز ا

نـه یدر زمه جـامع یـک نرریـت یصالح شناسان روان یآنها از سو
 (.31−30ص ،0033، یشجاع) ستیوش را دارا نیانگ

 یمبان در تفاوت •

 ر خاصیاساس برداشت و تفسبر یشناس روان بر حاکم ینرام فکر
 در مثـال یان نهـاده شـده اسـت؛ بـرایـبناز جهـان و انسـان  خود
 و مسـلم اصـول از یکی ییجبرگرا وشیانگ یشناس روان یها هینرر

ه یـار مهـم نرریبسـ یها جنبه از یکی همچنین ،رفته شده استیپ 
ات از یـات و روایـآ در کـه اسـت یا برداشـتیوش تصور یانگ ینید

 فـراهم را یهـا چـارچوبن برداشـتیا. شود میت انسان ارائه یماه
 یندهایفرا و عوامل یادیتوان تا حدود ز یآن م کند که به کمک یم
نـد از: الـ ( دو عبارت هـا  یژگین ویـن کـرد؛ اییـثر بر رفتار را تبؤم

 بــه نســبت انســان یبرتــر( ج ن ؛یآفــر یب( هدفمنــد ی؛ســاحت
 .کمال ی  به سویگرا( ه؛مرگ از پس یزندگ( د وان؛یح
 وشیانگ عوامل و ساختار در تفاوت •

تواننـد  یوش انسـان نقـ  دارنـد، نمـیانگ در که یمجموعه عوامل
ک یـبلکه مجموعـه آنهـا  ،از هم عمل کنند جدا و ییتنها ک بهیهر

 و یرفتار یها تیدهند که در موقع یل میتشک را یساختار منسجم
کنند و موجب صدور رفتار   یم عمل هم با ارتباا در و هم با یعمل

 اهـداف نفـس یک رفتار واحد قـوایشوند. در صدور  یاز انسان م
 یهـا شـناخت و ادراکـات انسان یازهایها و ن یگرا تقوا، یانسان

 حرکــات او، یجانــات انســان، اراده فــردیه و شــو  انســان،
 ،یتیشخصــ یهــا ات و اعمــال ســابق رگــهیــ، تجربیکیولــوژیویف
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ــأثیرات ــ ت ــاعیمح ــک و ی  اجتم ــداکم ــا و ه ــد یه ــت خداون ا ی
کـرد یوش بـا رویـه انگیـکننـد. نرر یم عمل یطانیش یها وسهوس

د بـر یـوش نباید دارد که در واقع انگیتأک یحیطور تلو به بنیان قرآن
 (.11−03، ص0031، یه کرد )نوریا چند عامل تکیک ی

 روش در تفاوت •
ا ی بودن یشناخت ار روانیمع روش یافت قرآنیره با یشناس رواندر 

  مربوا شود؛ یتوص به که یست، بلکه هر بررسینبودن مباحث ن
 یشـناخت روان انسان یات روانیر رفتار و تجلییتغ و ینیب  ین پییتب

 رد.یگ  یم یجا یاسالم یشناس روان در و بود خواهد
 مطالعـه در ای رشـته یـانم کـردیرو اتخـاذ امـر، یـنبا توجه به ا

 نگـر کـل و جـامع یـدگاهید بـه یابیدسـت جهت یمکر قرآن معارف
 (.01، ص0031، یانیکاو) است یرناپ  اجتناب امری آن، به نسبت
 
 یمفهوم یالگو اعتبار و ییروا یبررس

، 1110) 1ریاساس اهداف پـژوه  دنمـابر ییروا یبررسکرد یرو
 هـدف بـه توجـه بـا ییـمعتقد اسـت مفهـوم روا( 033−003ص

ها پژوه که هدف  جاآن درنتیجهابد و ییم فراوانی یمعان پژوه 
متفـاوت و یـن آنهـا ییایـپا و ییـروا سـنج  یهـاند، روشمتفاوت

 با یدبا کهها وجود دارد ن پژوه یب یکاتخواهد بود. هرچند مشتر
 موضوا به آنها توجه داشت. ۀیطنوا و ح گرفتن نرر در
 

  ییروا یبررس

هـا و  مسـتندات همـراه بـا مضـمون 2محتـوا ییروا یجهت بررس
 تـا نرـرات شـد عیـتوز کارشناسان از نفر هفدهن یب ها  مضمونریز

 از شـده استنباا یها ات با مضمونیآ ارتباا وانیم مورد در را خود
 یلـیکرت )داللـت خیل یادرجه چهار اسیمق در قالب مستندات

 .کنند ( اعالم یضع یلی  و خیباال، باال، ضع
 ییـروا گویـایج یها، نتـافرم یگ ارو نمره یآوراز جمع پس

 ه بود. یاول ینامه در مرحله الگو مطلوب پرس 
د کمتـر از یـنبا cvrنفـر( مقـدار 00با توجه به تعـداد داوران )

ن مقــدار در یــا ؛باشــد 143د کمتــر از یــنبا cviمقــدار  و 1443
ن یا ییمحتوا ییروادهنده  نشان امر نیصاد  بود و ا ها  مضمونریز

                                                           

1. Donmayer 

2. Content validity 

از جـداول  یکیاختصار به ارائه  وجود باکه  است یمفهوم یالگو
  شد. بسندهمحتوا  ییروا
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  اعتبار یبررس

ن کدگـ اران مسـتقل، یدر بـت اعتمـاد یـا قابلی ییایسنج  پا یبرا
ت ود در کتـاب  1شـده اسـت. نئونـدورف ارائـه یمختلف یهاروش

 کـه عبارتنـد کنـد می ی، چند روش را معرفل مضمونیتحل یراهاما
کاپــا  3،پنــدورفیکر یآلفــا 2ی،، روش هولســتیاز: توافــق درصــد

و  033، ص0030 مهـر،یبه نقل از محمد) 5اسکات یو پا 4کوهن
ه قـرآن یـه به آیبا مطالعه آ یدگ ارکنخست،  ن پژوه ی(. در ا031

 یدگـ ارکاز اتمـام  پـسصورت گرفـت و  یصورت دستبهم و یکر
نسـخه  MAXQAافـوار با استفاده از نرم یاانهیرا یدگ ارک، یدست

سـه یمقا گریدکـیبا  یدگ ارکن دو یج اینتا انجام شد. سپس 1111
 استفاده شد. ییایمحاسبه پا یبرا 6یو از روش هولست

ق حاضر بـا یشده، تحق نییتب یهاکردها و روشیبا توجه به رو
 پـژوه  ییایپا و ییمنرور سنج  روا ق و بهیتوجه به اهداف تحق

 رد؛ یگیر بهره میز یراهکارها از
                                                           

1. Neuendorf 

2. Holsti, P. 

3. Kripendorf, A. 

4. Kohen, K. 

5. Scott, P. 

در  ىیایهمحاسهبه اا یل محتهوا اسه . بهرایهنمهران َحلاز صاحب ىکی ىهولست .6
ن روش متهون در یهکهرد. در ا استفاده ىَوان از روش هولستىم ىفیقات کیَحق

 یهها داده ىیایهن ااییهَع یرا برا ىفرمول ىشوند. هولستىم یدو مرحله کدگذار
 Percentage of Agreementا یه« شهدهدرصد َواف  مشهاهده» اساسبر  ىاسم

Observation : اراِه کرده اس  
PAO = 7M / (N8+N7) 

و  N1باشهد.  ىن دو کدگذار میمشترک ب یَعداد موارد کدگذار Mدر فرمول فوق 
N2 َشده َوسط کدگذار اول و دوم اس .  یه موارد کدگذاریب َعداد کلیبه َر

 0/7ک )َوافه  کامهل( اسه  و اگهر از ین صفر )عدم َواف ( و یب PAOمقدار 
 .اس مطلوب  ،بزرگتر باشد

 از یمتعدد( کدها) مین روش مفاهیا؛ طبق یسازهیسوسه .0
هـا، دواژهیـکل در مقوالت یندیها استخراج خواهد شد و هماداده

ق را بـه یـهـا، تحق وهیک از انگیهر یبرا مختل  یها ات و بافتیآ
 رساند.یم یاشباا نرر

  دقــت از راه یافــوا بــا یدرونــ ییــا روایــ  اعتبــار یافــوا .1
 .هامدت در داده یطوالنرشدن یدرگ

 ان، نرر مفسرتیب، نرر اهلیم قرآنیپارادا با یهماهنگ. 0
ق اشـاره یتحق یرونیب یین قسمت به روای؛ ایشناس روانات یو نرر

رون یب نررات با را خود یهان منرور محقق برداشتیا یدارد و برا
 دهد.یم قرار یمورد بررسق یاز تحق
 یاستفاده از نرر کارشناسان؛ بـه جهـت بـاال بـودن کـدها. 4

 ید راهنمـا، مشـاور و داوران بـرایق از نرـر اسـاتیتحق یاستخراج
 .شدها استفاده د برداشتییتأ

افوار مکس ق از نرمیتحق ییایسنج  پا ی؛ برایریپ اثبات. 3
به مطالب، زمان  یابیند دستیفرا انگر محققیودا استفاده شد تا دیک

 یحات محقق درباره برداشت خود و ارتباا منطقـیثبت آنها، توض
 قرار دهند. یرا مورد بررس یو روش
 

  یریگ جهینت و بحث

 بنیـان قرآنوش یانگ یمفهوم یالگو»: سؤال پژوه  عبارت بود از
ــت یچ ــو«س ــا ی. در الگ ــانگ یینه ــی ــات رس ــه اثب ــه یوش ب د ک

ــاختارها ــناخت یس ــا و یش ــاریتم ــ  و یالت رفت ــنق ــر یا ژهی  ب
ــکل ــگ ش ــانگ یری ــا وهی ــید یه ــو و ین ــد یمعن ــس. دارن  آن از پ
که مشتمل بر مقوالت ( یانتخاب ین مضمون )کدگ اریتر یمحور
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ـ»ن الگو بود، مقولـه یمتعدد در ا ن مضـمون یـبـود کـه در ا« یعل،
 وادارنده یبه دو مقوله اصل( یمحور یکدگ ار) یوشیمقوالت انگ

 شـد الزم یگـریم دیم شدند. در هر دو مقوله تقسیتقس بازدارنده و
تواند تحـت  یوش و علل آن میرا انگیز ،یرونیب و ین درونویاعن با

 ین مقولـه درونـیهمچن ؛ردیگ قرار یدرونا ی و یرونیب عوامل تأثیر
م شـد. سـپس یتقسـ یروانـ و یجسـم یهـا مقولـهریوش به زیانگ
 خـود بـه را کـد یمجموعه خـود تعـدادریکدام از مقوالت در زهر

ن علت صورت گرفـت کـه یا به یبند مین تقسیا. دادند اختصاص
روح و جســم اســت و و متشــکل از  یســاحتدو یانســان موجــود

وش را بـه خـود اختصـاص یـانگ از یاز روح و جسم سهم کیهر
 دو یآدم ی، برایکل یبندمیک تقسیدر  ینیدهند. امام خم یم

 یو انسـان را موجـودیـه قـرآن نیـکند. نه آیم ذکر مرتبه و ساحت
ن یـقائل است. ا وین روح او یر از جسم برایداند و غیم یساحتدو

ه یا همان نشئه ظاهره ملکیند از: بدن دو ساحت در نگاه امام عبارت
گـر یلـق بـه عـالم ده که متعیبیا همان نشئه باطنه غیه و نفس یویدن

جـه گرفـت یتوان نت یافته مین ی(. از ا3، ص0033، ینیاست )خم
 بـر یمـؤثر نقـ  انسـان یروحـ و یجسـم یازهـایکه در واقـع ن

وه انسان، خواه سالم، خواه ناسـالم بسـته یانگ. »دارند یوش ویانگ
ن یــقــه بــرآوردن ایان آنهــا در طریــم تفــاوت و او یاز روانــیــبــه ن

 و بارور یهاشان را از راهیروان یازهایسالم نازهاست. اشخاص ین
 نـامعقول یهـاراه از را آنها ناسالم اشخاص وکنند یارضا م خال 

 (.  30، ص0034)شولتو،  «سازندیم برآورده
م است  ی،درون و یرونیوش به بیانگ میتقس مورد در  در کهمسل،

 یبـرا یـتفعال و تـالش  محر یوش،انگ یس،تدر و آموزش یندفرا
(. فـرض 041، ص0034بنتهام،  سوزان) است آموزش و ییریادگ
 کـه است ارتباا در ییباورها با ییوشانگ یرفتارها که است ینبر ا

 باورهـا یـن. ادارنـد یگـراندو  خـود ی کـالآموزان دربـاره تدان 
منرور انتخـاب به یرانفراگ استدالل مورد در یییارهامع یرندهدربرگ
، 0034،ی و سـ ییرضـا) اسـت ی کـالت دادن انجـام یهاروش

 .یدرونـو  ییرونـب: است نوا دو بر ییریادگ در یوش(. انگ41ص
 یــتفعال بــه را یــرفراگ یخــارج عامــل کیــ ییرونــب یــوشدر انگ

 (.04، ص0030ن ، یاسپالد) یودانگیبرم
 بـر مـؤثر عوامـل بـه یابیدسـتن پژوه  یا یهاافتهیاز جمله 

ـیوش )شـرایانگ توانـد وادارنـده ین عوامـل مـیـاسـت. ا( ی  عل،

کننـده و  یا کاهنـده )تضـعیوش یانگبخ ( رویکننده و نتی)تقو
 یییوهـا، چمثبت یهاکنندهیتشونده( آن باشد. منرور از تقومانع

 موجـب امـر ینهم. است ینآفرل ت و یندخوشا ما یبرا که است
 یرفتـار انجـام یبـرا را مـا و باشـد داشـته یکیشود نق  تحریم

 یصـداها مثـل ییدارشـن یها محر نمونه یبرا ؛برانگیود خاص
 ییبـاز یهـامنرـره ماننـد ییدارد یها ترنم و دلربا، محرخوش

 یبـا،ز یهـاانـدام و ها  یافـهق دارد، ج اب یاندازچشم که یعتطب
بـر روح و روان مـا  یینآفرل ت نق  و یتج اب یلدل به ینهاا همه
 .کندیم کیتحر یخاص یرفتارها انجام یما را برا و گ ارد میاثر 

 یهـا محـر ینا ییوشانگ نق  به توجه ضمن ی،یندر متون د
 کـه مـا یرفتارهـا یتهـدا و کنترل یبرا رفتار، به نسبت یندخوشا
 در مـا اینکـه ییعنـ دارد؛ ییهاست، رهنمودها محر ینا از متأثر
 صـداها یبرخـ یـدتول یـا صـداها یبرخـ به دادن گوش از یموارد

 ها  یافـهق و منـاظر یبرخ به کردن نگاه از ین( و همچن01 ،احواب)
 ی،ینــکل؛ 100، ص0ج ،0011 ی،آمــد ییمــتم) یــماشــده ینهــ

 یظـاهر یهـایییباز به کردن توجه به یا و( 334، ص0ج ،0413
 ،010ج ،0013 ی،مجلسـ) یـماشـده یهتوص همسر انتخاب یبرا

 کلمشـ دچار خود همسران با یزندگ ادامه در مبادا که(، 001ص
ــو ــ) یمش ــان ی ف ــوم د001، ص0ج ،0030 ی،کاش ــر(. مفه  یگ

 ییوهـاچ بـه افـراد دادن بشـارت یبه معنـا یرتبش. است «یرتبش»
 قـرآن. دارد نقـ  آنها ییوشاست و در رفتار انگ خوشایند و خوب

 بهـره افـراد در مطلـوب یرفتارها یوشانگ یجادا یبرا روش ینا از
 .(3 ،)تغابن برد می

 ییهـا  محر و یدادهارو ،«یمنف» یها کننده یتمنرور از تقو
 یـنا. اسـت آزاردهنـده و یندناخوشـا افـراد بـه آنها ارائه که هستند

 یرفتارهــا ی افــوا در آنهــا حــ ف کــه جهــت یــنا از یــدادها،رو
 جهت از یول ؛یندگو یم «کننده  یتتقو» آنها به دارد، یرتأث مطلوب

 حـ ف و کنند یم اطال  آنها بر را یاند، صفت منف دهندهآزار کهنآ
 و آلـوده یهـا ی محـ نمونـه یبـرا ؛است یندخوشا افراد یبرا آنها

 و ناهنجـار افـراد با یینهمنش زندان، در شدن حبس بدبو، و ی کث
 یییوهـا(، از جمله چ010، ص01ج ،0013 ی،مجلس)  خطرنا
 و یـاتآ در. کنـدد خـودش را از آنهـا دور کوش یم انسان که است

ــات،روا ــب ی ــادن ح ــان،) ی ــال30ص هم ــا از یرو ( و دنب  یهواه
( و 143، ص1ج ،0011 ی،آمـد ییم؛ تم11ص همان،) ینفسان
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آلـود و  گنـاه یرفتارها از ییارساز بس ینهزم که یا آلوده یها ی مح
 توصیه آنها از اجتناب و گرفته قرار نهی مورد است، یرذائل اخالق

 دروغ، ی،کلـال مشـروبات و حـرام مـال خـوردن مانند است شده
 .ناسالم افراد با مصاحبت یگران،د یاستهوا

 بـه که است عوامل از یا رفتار انسان حاصل مجموعه ینبنابرا
دسته از عوامل  کدام یرتأث کهیناما ا ،دارند دخالت یا کهشب صورت

 کـدام در فـرد کهینا دارد؛ یبستگ یگوناگون عوامل به است، یشترب
 آن در او ییازهـان از کیـ کـدام یارضـا دارد، قرار تحول از مرحله
 نرـام کـدامو از  برخـوردار ییباورهـا چـه از دارد، یتاولو مرحله

 چه یرتأث تحت و سرانجام یستچ او اهداف کند، یم ییروپ یارزش
 یرفتارهـا در عوامـل یـنا همه دارد، قرار ییطمح عوامل و ی شرا
 (.40، ص0031، یریبش) دارند نق  او ییوشانگ

ت یـتقو در مـؤثر و یرومندیکه با وجود عوامل نروشن است 
 یالت رفتاریتما و یشناخت یساختارها یوش با همراهیمثبت انگ

 از یمناسـب یاجتمـاع و ی، خـانوادگیفرد یامدهایپ فرد، در ینید
ت بخـ  مهـم بحـث دربـاره ینهاافت و دریوش نمود خواهد یانگ
 روحی یممفاه و یقای از حقا مجموعه به اسالم یدگاهد از یوشانگ

 هاآن یرتأث و نق  و یجادا یندفرا و درونی انفعاالت و فعل و روانی و
 یـانب و یه، ادعینمعصوم یاتروا و یمکر قرآن در کهپردازد  می

 ابعاد گوناگون یازهاین یان،م یننرران مسلمان آمده و در ا صاحب
اساس مبانی بر هاو نق  آن ارضا چگونگی انسان، جسمی و روحی

 .است شده ینیتب ینید یشهاند
 

 پژوهش یها تیمحدود

 از مفسـران و پژوهشـگران مختل  یها با توجه به امکان برداشت
زمـان  هـم ک موضـوا مشـابهینکه در یم، احتمال ایات قرآن کریآ

گـر ید یسـت. از سـوین ذهـن از دور گـردد، عرضه یج متفاوتینتا
 یوش امکان بررسـیرامون انگیپ ها  ات و بافتیآ واژگان، یگستردگ

و الزم  کنـد مین پـژوه  از مـا سـلب یـا در را ییجانبه معنا همه
ق مورد یواژگان به صورت دق کم دست یبعد یها است در پژوه 

 رند.یگ قرار یتفحص جد
 یات با توجه به حجـم و گسـتردگیآ ۀر همیتفس هن ارائیهمچن

 ن پژوه  محقق نشد.یدر ا میکر قرآن در موضوا
 ییهـاتیگـر بـا محـدودید یهـان پژوه  ماننـد پـژوه یا
 :است بوده رو روبه

 از یشـناخت ن پژوه  حصـر مفهـومیت ایمحدود نخستین. 0
 یمتفـاوت یریتفسـ و یکه کتب لغو حالی در ؛بود میات قرآن کریآ

و بـازگو  داد مـیارائـه  فراوانیات یا اصطالح نرریهر واژه  مورد در
 ییهـا تیمنـابع محقـق را بـا محـدود کردن فهم مشـتر  از همـه

 ساخت. یم رو روبه
 یکدگـ ارتوان به  یپژوه  م نیا یها تیگر محدودی. از د1
 ییـروا یگـرید یهـا د. البتـه از روشکـرکارشناسان اشاره  نکردن

 ت بـاین محـدودیـا ید؛ اما در امر کدگـ اریرس اثبات به پژوه 
 . بوداد کار محسوس یحجم ز وجود
افـوار  نـرم باسنج   موردن پژوه  در یگر ایت دی. محدود0

 راه از را یفـیل کیـافـوار کـار تحل ن نـرمیـبود کـه ا «ودایمکس ک»
 هایدیـتأک یافوار بررس نرم توان در یول  ،دهد یم انجام یکدگ ار

د اسـت یست. امین قرآن یوشیات انگیر و ادبیل و تفسی، تحلیقرآن
 رد.یمورد مالحره و توجه قرار گ موارد،ن یا یبعد یها در پژوه 
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 دفتر: تهران ،(0031) ناصر ی،یرازش مکارم ترجمه ،میکر قرآن .0
 .یاسالم معارف و خیتار مطالعات

 یالگــو» ،(0031) همکــاران و امکیســ ،یآالشــت ایاحمــدن .1
 فص لاامه دو ،«میکر قرآن دگاهید از سازمان در انسان وشیانگ

ــاییو ،1ش ،10س ،یاس  الم تیریم    یپژوهش  −یعلم    و پ
 .01−0ص زمستان،

 ،در  ک  ال  در زشی  انگ ،(0030) ال. یــلچر ین ،اســپالد .0
 .رشد: تهران یابانگرد،ب یلاسماع و یانیننائ محمد ترجمه

 ینصرت یناروئ رحیم و یریبش ابوالقاسم ن؛یمحمدحس ،ینیام .4
ــل» ،(0033) ــو و عوام ــانگ یالگ ــد از وشی ــآ دگاهی ــه تی  الل

 فص  لاامه ،«یشــناخت روان−یلــیتحل ینگــاه: یودیــ مصــباح
 .03−10ص تابستان، ،41ش ،نید و یشااس روان

ــ .3 ــی یاورع ــد ،یودان ــ» ،(0001) نیبدرال ــهیمقا یبررس  یاس
، تیریدانش م  ،«یاسالم فرهن  و یوش در فرهن  غربیانگ
 .04−3، ص10 ش

 ،«اسالم یدگاهد از یوشانگ یمبان» ،(0031) اکبریعل ،یبخش .1
 .01−3ص ،31ش ،معرفت

ــ .0 ــم ،یریبش ــنرر» ،(0030) ابوالقاس ــانگ هی ــهیاند در وشی  ش
 .11−03ص ،11ش ،نید و یشااسروان ،«ینید

 یلاسـماع ترجمه ، ییترب شااسی روان ،(0034) سوزان بنتهام، .3
 .نی: تهران نعمتی، علی و یابانگردب

 آمـوزش: تهران ،یعموم یشناسروان ،(0031) محمد پارسا، .3
 .پرورش و

 وشیـانگ در اساسـی رهـاییمتغ» ،(0031) آقـا یعل روز،یپ .01
 .010−001ص ،00ش ،3 دوره ،«اسالمی منرر از کارکنان

 اسـاس بـر وشیـانگ سازه نییتب» ،(0031) یتقمحمد ک،یتب .00
 ،0ش ،0س ،یشااس روان و اسالم مطالعات ،«یاسالم منابع

 .10−0ص

 وشیـانگ یعملکـرد مدل نییتب» ،(0033) ــــــــــــــــ  .01
 ،یشااس  روان و اس الم مطالع ات ،«یاسـالم منابع براساس

 .30−10ص ،14ش ،00س

 یاسـهیمقا یبررس» ،(0030) ینلیز فاطمه و جعفر زاده،تر  .00
 توسـعه یسـو بـه: وشیـانگ بـه یاسالم و یغرب یکردهایرو

 .01−0ص ،1ش ،0 دوره م یریت، و اسالم ،«یبوم دان 
 و کمغ ررالح ،(0011) محمد بن عبدالواحد ی،آمد ییمتم .04

 .یةاالسالم االعالم کتبةم نشر: قم ،کلمدررال

 تیریمـد در وشیـانگ یبررسـ» ،(0000) عبداللـه ،یجاسب .03
 یپژوهش ا هیآ مجله ،«یاسالم دانشمندان دگاهید از یاسالم

 .01−3ص ،(00 یاپیپ) 1ش ،01 دوره ،تیریم 

 نیاربعـ) ثیح   چه ل ش ر  ،(0033) اللـه روح ،ینیخم .01
 .ینیخم امام آثار نشر و میتنر مؤسسه: تهران ،(ثیحد

 باورهـای نقـ » ،(0034) ی سـ کبـراعلی و کبرا یی،رضا .00
ــی،انگ ــای یوش ــادگ راهبرده ــ و یریی ــردعمل در یتجنس  ک

 .33ـ40ص زمستان، ،4ش ،تیترب و میتعل ،«یلیتحص

 یوشیانگ مدل» ،(0031) یشبان علی و یغالمعل ان،یرموگو .03
 و 0ش ،0س ،ف ردا تیریم   ،«اسالم دگاهید از یانسان منابع

 .014ـ030ص زمستان، و پاییو ،4
ــاروخان .03 ــاقر ،یس  عل  وم در قی  تحق یه  اروش ،(0033) ب

 مطالعـات و یانسان علوم پژوهشگاه: تهران ،01چ ،یاج ماع
 .یفرهنگ

 از معنـوی ینیازها یهنرر»(، 0030، محمد صاد  )یشجاع .11
، دو فصـلنامه «مولـو نیازهـای بـا آن تنـاظر و اسـالم دیـدگاه

، 0س ی،مطالعــات اســالم و روان شناســ یپژوهشــ-یعلمــ
 .001-30ص، 0ش

ـــ .10 ــنرر» ،(0031) ـــــــــــــــــ ــان هی ــو ییازه  از یمعن
 و اسالم مطالعات ،«مولو ییازهان با آن تناظر و اسالم دگاهید

 .001−30ص ،0ش ،0س ،یشااس روان
 به نگرش با) جانیه و زشیانگ ،(0033) ـــــــــــــــــــ .11

 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه: قم ،(ییند منابع

 ،ثیح  و قرآن در یشااس روان ،(0030) ـــــــــــــــــــ .10
 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه: قم
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 یوس  مترجم شخصیت، های نرریه ،(0034) دوان شولتو، .14
 .اول چاپ ارسباران، نشر: تهران همکاران، و کریمی

یبـ ،ءض ایالب المهج   ،(0030) مالمحسن ی،کاشان ی ف .13
 .یاسالم نشر مؤسسه جا،

 و هـا  آموزه) ق رآن در یشااس روان ،(0031) محمد ،یانیکاو .11
 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه: قم ،(میمفاه

ــابع »(، 0031) ییمــکر رضــامحمد و محمــد ی،یــانکاو .10 من
 عالمــه یــدگاهد ینبــ ییقــتطب یکــردبــا رو یاخالقــ یــوشانگ

 ،3س ،یشااس  روان و اس الم مطالعات ،«و مازلو ییطباطبا
 .014−03ص ،3ش

جـامع بـه مباحـث  ییکـردرو»(، 0031) محمـد ی،یانکاو .13
 ،00ش ،0س ،یشااس   روان و اس  الم مطالع  ات ،«یــوشانگ
 .30−10ص

)آموزه هـا و  در قرآن یروان شااس(، 0030، محمد )یکاویان .13
 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه: قم(، یممفاه

 ی لتحل یروش شااس  یمب ان ،(0003) کلوس یپندورف،کر .01
 .نی: تهران ینی،، ترجمه هوشن  نائمح وا

ــن یعقــوب بــن اســحا ،  .00 : دار  ، قــمیک  اف کلینــی، محمــد ب
 .0ج ، 0413 الحدیث، 

 کتابدارال: تهران ،بحاراالنوار ،(0013) باقرمحمد ی،مجلس .01
 .یاالسالم

 و ریـیتغ مطالعه) ینوساز تجربه ،(0031) احمد محمدپور، .00
 انتشارات: تهران ،(یانهیزم هینرر روش با هورامان در توسعه
 .شناسانجامعه

ــد .04 ــر،یمحم ــا مه  مح   وا لی  تحل روش ،(0030) غالمرض
 .ینهگنج: تهران ،(یقتحق یعمل یراهنما)

 تیریمـد متون لیتحل» ،(0033) نیحس ،یموروع یمحمد .03
 عل  وم مجل  ه ،«اســالم منرــر از وشیــانگ رامــونیپ یاســالم

 .001−010ص آبان، و مهر ،13ش ،یانسان

 1 جلـد ،یشااس ق رآن ،(0034) یتقمحمـد ،یودی مصباح .01
 .ینیخم امام سسهؤم: قم ،(1 قرآن معارف)

ــ .00 در اســالم؛ مــدل  یــوشانگ»(، 0031) یرحمــوهام ی،مهراب
، سـال ششـم بهـار و یریتفرهاگ م  ، «متداخل یها حلقه

 .00، شماره 0030تابستان 

 یـوشانگ سـاختار و عوامـل» ،(0031) اللـه بیـنج ،ینور .03
 فص  لاامه ،«ییطباطبــا عالمــه شــهیاند در انســان رفتــار

ــپ) 4ش ،01س ،نی  د و یشااس   روان ــتان، ،(41یاپی  زمس
 .11−3ص

 ازی نشیپ  ،یمفه وم یالگ و ،(0030) یمابـراه مـن ،کین .03
 یالگــو: تهــران ،ت  انواده یران  یا یاس  الم یالگ  و یطراح  
 .یشرفتپ ییرانا یاسالم
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