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Abstract 

Objective: The present study was conducted with the aim of identifying implicit and verbal 

meanings of concepts related to women and family in the Holy Quran. 

Methodology: The current study is an applied research in terms of purpose and is a 

combination of quantitative and qualitative content analyses with the Delphi approach. The 

research statistical population, in the quantitative section, includes all verses of the Holy Quran 

(6236 verses) in 114 suras and in the qualitative section, it comprises 21 experts in the field of 

Quranic sciences and women and family studies. The sample was first selected through 

purposive sampling method. 2 experts from each field were identified. Then, they were 

determined by experts using the snowball method. For data collection and analysis, sample 

interpretation was used for keyword extraction, MAXQDA software was applied for 

determining concepts and categories and SPSS 20 was employed for Kendall test. 

Findings: The concepts related to women were classified into 9 categories and 65 

subcategories, which have been verbally and implicitly provided in 88 suras of the Holy Quran. 

They have been verbally mentioned 168 times in 111 verses of the Holy Quran and have been 

implicitly stated 1626 times in 501 verses. Family-related concepts were classified into 21 
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categories and 217 subcategories, which exist verbally and implicitly in 106 suras of the Holy 

Quran. They have been verbally mentioned 711 times in 435 verses of the Holy Quran and have 

been implicitly stated 6409 times in 1107 verses. In verbal concepts related to women, “Surah 

Nisa” with 16 verses and in implicit concepts, “Surah Baqarah” with 36 verses have the most 

keywords in the field of women. In family-related concepts, most of the keywords belong to 

“Surah Yusuf” with 39 verbal verses and 69 implicit verses. The checklist prepared by the 

Delphi technique was approved by experts in Quranic sciences and women and family studies. 

Kendall test was used to assess the consensus of experts. In the second round, agreement was 

reached among the members of the expert group on all categories. The W value in all categories 

is greater than 0.7, which suggests a very high level of consensus among the experts. 

Conclusion: The Holy Quran has paid a great deal of attention to the field of women and 

family. In the field of women, the Holy Quran’s greater emphasis is on the issues and 

characteristics related to women, exemplary women, girls and praiseworthy characteristics of 

women. In the field of family, Quran has put stress on children, spouse, father, marriage, 

brother, and mother. 
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 چکیده
 انجام شده است.ن و خانواده در قرآن کریم زنا مفاهیم مرتبط با لفظی و ضمنی معانیشناسایی پژوهش حاضر با هدف  هدف:

. جامعه آماری پژژوهش، شژامل تمژام آیژات     با رویکرد دلفی پژوهش از نظر هدف کاربردی و ترکیبی است از تحلیل محتوای کمی و کیفی روش پژوهش:

 MAXQDAافژزار   نژرم از  هژا،  رای استخراج کلیدواژهب تفسیر نمونه از اطالعات و تجزیه و تحلیل گردآوری جهت. استسوره  111آیه( در  6326قرآن کریم )
 استفاده شده است. SPSS 20و برای انجام آزمون کندال از  ها برای تعیین مفاهیم و مقوله

فاهیم مرتبط بژا  اند، م صورت لفظی و ضمنی آمده  سوره از قرآن کریم به 88که در  بندی شد زیرمقوله طبقه 66مقوله و  9مفاهیم مربوط به زنان، در  ها: یافته

صورت لفظی و ضمنی وجود دارد. در مفاهیم لفظی مربژوط بژه     سوره از قرآن کریم به 106بندی شده است که در  زیرمقوله طبقه 312مقوله و  31خانواده، در 
آیژه لفظژی    29بژا   «سوره یوسف»ها به  کلیدواژه ها را در حوزه زنان دارند. در مفاهیم مربوط به خانواده بیشترین آیه بیشترین کلیدواژه 16با  «سوره نسا»زنان 

شده، با استفاده از تکنیک دلفی توسط خبرگان علوم قرآنی و مطالعات زنان و خانواده تأییژد شژد، از آزمژون کنژدال جهژت        اختصاص دارد. سیاهه وارسی تهیه
 نظرات خبرگان استفاده شد.  بررسی میزان اجماع 

هژای فرزنژدان    های مرتبط با زنان و زنان اسوه و در حوزه خانواده، بر مقوله های مسائل و ویژگی ریم در حوزه زنان، بر مقولهتأکید بیشتر قرآن کگیری:  نتیجه

 و همسر است.

 

 .: مطالعه لفظی، مطالعه ضمنی، زنان، خانواده، قرآن کریمها کلیدواژه
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 مقدمه

بخش  آدمیشان    ر باور عموم مسلمانان، معجزه جاودانه و جهانی آخرین پیامبر الهی و نسخه هدایتقرآن کریم د

تواند برای همشه عرشرها    می ،اندیشی در آیات این کتاب وحیانی در پهنه زمین و گستره زمان است. تدبر و ژرف

هشا را قشرین    ی ایشن جهشان آن  سنگی را به ارمغان آورد که هم زندگ های گران های بشری، معارف و آموزه و نسل

های جاودانه الهی سازد. تمسّش    سعادت و خوشبختی نماید و هم زندگی اخروی آنان را منوّر به الطاف و نعمت

ویژه در عرر حاضر که زندگی انسان با سیطره علم تجربشی و ننشاوری     به این ودیعه آسمانی در همه عررها، به

ها، مخاطرات و مشکالت نراوانی ششده اسشت، از آن جهشت اسشت کشه       برآمده از آن، دستخوش تغییرها، چال 

(. 4931پیمشا،   گشای الهی را در اختیار بشر بگشاارد ککالنتشری، آرام و چمشن    های راه ها و هدایت تواند آموزه می

سشرعت و    قرآن برای تمام نسل بشر معجزه است که اگر مورد مطالعه و تحقیق قشرار گیشرد، دانش  بششری بشه     

 (. 9143، 4کمحسنین کند ا ماهیت انسانی رشد میمطابق ب

عنوان انقی جدید در مطالعات قرآنشی بشر کسشی      در حوزه قرآنی به 9شناختی آغاز ضرورت مطالعات معنی

هشای   گونه از مطالعات که برخاسته از ضرورت روزآمد کردن مطالعات قرآنی است، در ششاخه  پوشیده نیست. این

شناسشی قرآنشی    پژوهان قرار گرنته است. سرآغاز این موضوع، به مباحش  معنشی   مختلف آن مورد استفاده قرآن

شناسی واژگانی را وارد حوزه مطالعات قرآنی کشرد کلطفشی،    بار، الگویی از معنی گردد که نخستین برمی 9ایزوتسو

. او کشار خشود   برد کار  عنوان رویکرد و روش مطالعه قرآن به  شناسی را به یایزوتسو معن 4391در دهه  (.4939

شناسی قرآن زمانی مشورد توجشه قشرار     یمنتشر کرد. معن «مفاهیم اخالقی در قرآن»با عنوان  4393را در سال 

، 1کدرمشاوان  چاپ شد مجدداً «مفاهیم اخالقی و ماهبی در قرآن»با عنوان  4311گرنت که این کتاب در سال 

تشوان   نتیجه رسید که همه کلمات زبان اصلی را نمشی به این  ،های  در ترجمه قرآن ایزوتسو در نعالیت (.9142

غیرقابل ترجمشه   همیشه چندین کلمه وجود خواهد داشت که تقریباً .زبان دیگری ترجمه کرد  بدون تحریف به

صشحبت کشرده اسشت     Bجهان را متفاوت از شخری که به زبشان   ،کند صحبت می Aهستند. کسی که به زبان 

 (.9142کدرماوان، کشف معانی پنهان در پشت هر کلمه است  ،شناسی یبیند. وظیفه مطالعات معن می

یشا  « علشم الدللشه  »مشهور است. در زبان عربی  «semantics»شناسی در زبان انگلیسی به  اصطالح معنی

عهشده دارد،    ای علمشی بشه   شناسی، کار کششف سشازوکارهای معنشی را بشا مطالعشه      معنی نام دارد.« علم المعنی»

شناسی عبارت است از بررسشی و تحلیشل    طور کلی معنی  های متن ذخیره شده است. به پس لیه معنایی که در

 
1. Muhsinin 

2. Semantics  

3. Toshihiko Izutsu   
4. Darmawan 
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دار، مثل ی  متن، تا از خالل این بررسی و تحلیل، به نهم و مشراد و نیشت اصشلی     مند ی  مجموعه معنی روش

ه را مشورد  علمشی اسشت کشه معنشی یش  کلمش       ،شناسی (. معنی4939مؤلف آن متن بتوان پی برد کنخارنوغانی،

ت کمحسشنین،  شناسی است که معطوف به معنی زبشان اسش   ای از زبان شاخه ،شناسی دهد. معنی مطالعه قرار می

9143) . 

هشم ارتبشاد دارنشد. گشاهی      نویسد: آیات قرآن با می «روش برداشت از قرآن»شهید بهشتی کره(، در کتاب 

 ،صورت یش  کتشاب    ت که توسط ی  نویسنده بهای نیس این ارتباد خیلی روشن و واضح است، اما قرآن نوشته

های مختلشف و   سال، به مناسبت 99هایی است که طی مدت  ای از آیات و سوره تألیف شده باشد، بلکه مجموعه

هشا   صورت ی  کتاب یا ی  مجموعه درآمده است. آیشات و سشوره    با توجه به شرایط متنوع نازل شده و بعداً به

اند. بنابراین گاهی پیوند آیات خیلی هم صشریح و   حی بر پیامبر در پی هم قرار نگرنتهترتیب تاریخ نزول و نیز به

روشن نیست. ی  نوع انس و آشنایی با قرآن لزم است که انسان پیوند این آیات را با همدیگر بدانشد و گشاهی   

هم  هایی که با مجموعه آیهآیند لزوماً باهم ارتباطی ندارند. پس باید ت  آیه و  بعضی از آیاتی که در پی هم می

، 4931بهششتی،   دقشت مششخش ششود کحسشینی      هشا بشه   درستی شناسایی کرد تا رابطه بین آن  نازل شده را به

 (.99ص.

 لهئبیان مس

شناسشی بشه ایشن موضشوع      از مباح  مهم در حوزه نهم قرآن کریم، نهم واژگان قرآن کریم است که علم معنشی 

پردازد و امشروزه دارای   شناسی است که به مطالعه معنی در زبان می اصلی زبانهای  پردازد. این علم از شاخه می

هشایی کشه کشاربرد بیششتری در نهشم واژگشان قشرآن دارد،         یکشی از روش  .ها و رویکردهای مختلفشی اسشت   روش

شناسی از طریق تحلیل متنی است. در این روش، شیوه کار به این صورت است کشه بشرای یشانتن معنشی      معنی

ششود   کشار رنتشه پرداختشه مشی      ای کشه واژه در آن بشه   ژه به تحلیل نحوه کاربرد آن در آیه، سیاق و سشوره ی  وا

 (.4939قاسمی،  کمل 

تشوان خششت    یکی از موضوعات بسیار مهمی که در قرآن مطرح است، بح  خانواده است. خشانواده را مشی  

ای سالم  توان به داشتن جامعه و استوار باشند، میها سالم، متعالی  بنای اجتماعی بیان کرد، چرا که اگر خانواده

تشوانیم امیشدوار باششیم کشه      که اگر خشت یا آجر سالم و محکم داشته باشیم، می و استوار امیدوار بود. همچنان

(. بح  نظام خانوادگی قرآن از جملشه موضشوعاتی   4939ساختمانی محکم و مستحکم بر سر پای آوریم کنایر، 

ها در جهت کمال نهایی انسان و رسشیدن بشه قشرب     دادهای درونی، به نعلیت رساندن آناست که پرورش استع

الهی را منظور نظر دارد. برای شکونایی استعدادها و نیل به کمال حقیقشی، مطالعشه در امیشال نطشری انسشان و      
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امشری  ها امری ضروری است تا انسان بشه خداونشد متعشال تقشرب جویشد. تششکیل خشانواده         گیری کلی آن جهت

های مهم بشرای رششد    علمای اخالق یکی از عرصه بنابراین،ضروری است که در وجود انسان نهادینه شده است. 

نمایشد کشه سراسشر رحمشت و      شمارند. قرآن کریم نیز خانه را محیطی معرنی می نضایل اخالقی را خانواده برمی

هشا و   ، زدودن رذایل و زائل ششدن نگرانشی  9م . پس خانواده از منظر قرآن باید پایگاه آرا4مهربانی و رأنت است

 سازی برای نزول الطاف و رحمت خداوندی باشد.   زمینه

عنوان مسئله مهم زندگی و نظام خشانواده و مشتمم حیشات انسشانی در مسشائل اجتمشاعی،         اسالم، زن را به

از ظهور اسالم، زن در میشان   عنوان عضو مؤثر جامعه دانسته است. قبل  اخالقی و قانونی خود جا داده و او را به

های موجود، مظلوم واقع شده بود و پس از ظهور اسالم، این مکتب به زن ارزش و  تمام جوامع بشری و شریعت

های جمال و زیبشایی خداونشد متعشال و     ارج نهاد و مقام و منزلت واقعی به او بخشید. زن یکی از مظاهر و جلوه

تواند به ایمان بال دست یابد و در پرتو عفاف و پاکشدامنی و بشا    ن میمظهر مهر و محبت و رحمت الهی است. ز

 (.4939انجام واجبات الهی به کمال انسانیت نائل گردد کزیناتون، 

عنوان ی    امروزه به ،گیرد. این حوزه گستره بزرگی از موضوعات را دربرمی ،حوزه مطالعات زنان و خانواده

نه علوم انسانی و علشوم اجتمشاعی اسشت کشه بشه مسشائل زنشان، نمنیسشم،         ای دانشگاهی در زمی حوزه بین رشته

های جنسیتی، خانواده، ادبیات زنان، تاریخ اجتماعی، مسائل مربود بشه بهداششت و سشالمت     جنسیت و تبعیض

 پردازد. زنان و ... می

کنشار معشانی   سبب داشتن معانی ضمنی و پنهشان در    مورد قرآن به ویژه در  آشکارسازی محتوای متون، به

نویسشی و   هشای مرسشوم سشازماندهی اطالعشات، مشثالً نهرسشت       لفظی و ظاهری، نیازمند تالشی نراتشر از ششیوه  

 و سازی شده گامی در این راه اسشت. یشانتن مفشاهیم    سازی است. ایجاد ارتباد معنایی میان مفاهیم نمایه نمایه

 تر محتوی این متون منجر گردد.   تواند به بازنمایی هرچه بیشتر و دقیق ها می بندی آن دسته

هشای اصشلی مفشاهیم مشرتبط بشا زنشان و        ها و هسشته  شناسایی مفاهیم و مقولهاصلی پژوه  حاضر  همسئل

اندیشی در آیشات قشرآن کشریم و همچنشین مراجعشه بشه        این پژوه  با تدبر و ژرف خانواده در قرآن کریم است.

ای از دریای  وسیله به قطره  ده پرداخته و در صدد است تا بدینتفسیر، به مطالعه مفاهیم مرتبط با زنان و خانوا

های قشرآن نرازمشانی و نرامکشانی اسشت، نتشای  ایشن        بیکران معارف آسمانی قرآن دست یابد. از آنجا که هدایت

نت ر پژوهان، در این عرر پرتو انکند و راه برون ای از نیازهای اطالعاتی و مسائل قرآن تواند بر گوشه پژوه  می

 ها را بر آنان بگشاید.  بست از بن

 
 «هوجعل بینکم موده و رحم» 31سوره روم، آیه  1.
 لتسکنوا الیها ... 3.
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 اهداف پژوهش

 زنان و خانواده در قرآن کریم  مفاهیم مرتبط با لفظی و ضمنی معانیشناسایی  هدف اصلی پژوهش:

 اهداف فرعی:

در قرآن  و خانواده های مطرح در حوزه زنان ها و شناسایی مهمترین مقوله استخراج مفاهیم و مقوله. 4

 کریم؛

 در قرآن کریم؛ و خانواده های لفظی و ضمنی مفاهیم مرتبط با زنان کلیدواژه راوانینتعیین . 9

 ؛و خانواده های قرآن کریم در موضوع زنان آیات و سوره نراوانیتعیین . 9

  خروص مفاهیم استخراج تعیین میزان توانق خبرگان حوزه علوم قرآنی و مطالعات زنان و خانواده در. 1

 شده.

 شهای پژوه پرسش

 های حوزه زنان و خانواده در قرآن کریم کدامند؟ مفاهیم و مقوله. 4

 های لفظی و ضمنی مرتبط با زنان و خانواده در قرآن کریم وجود دارد؟ چه تعداد کلیدواژه. 9

 های قرآن کریم در مورد زنان و خانواده است؟ چه تعداد از آیات و سوره. 9

خروص مفشاهیم اسشتخراج ششده     و مطالعات زنان و خانواده در تا چه میزان خبرگان حوزه علوم قرآنی. 1

 توانق دارند؟

 پیشینه پژوهش

مطالعشه معشانی   »(، در پژوه  خشود، بشه   4932ک الحوائجی و حریری بهشتی، باب نرد، حسینی ، نوشینحسومی

و هشا   انشد. مقولشه   پرداختشه بشه روش تحلیشل محتشوا     «لفظی و ضمنی آیشات اخشالق اجتمشاعی در قشرآن کشریم     

انشد. دامنشه پشژوه ،     های لفظی و ضمنی استخراج ششده  های هر آیه، همراه با بسامد آیات و کلیدواژه زیرمقوله

آیه و اخالق نردی با  994آیه از آیات اخالق اجتماعی است که پس از تفکی  آن از آیات اخالق الهی، با  192

ظی، قرآن کریم با ترجمه اسشتاد محمدمهشدی   اند. ابزار پژوه  در بخ  معانی لف آیه، تحلیل محتوا شده 919

که آیات اخالق اجتماعی  دهد نشان مینولدوند و در بخ  ضمنی، ترجمه تفسیر المیزان است. نتای  پژوه  

هشای اخالقشی در    %، ارزش43های اسالمی، در مورد اموال با  . مقوله ارزشاستزیرمقوله  33مقوله و  41دارای 

%، و 2عهشد    %، ونشای بشه  2%، آداب معاششرت  41%، خشانواده  44اعضای جامعه  %، حقوق49مورد گفت و شنود 

 . است% 1عدالت و ظلم 
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هشا و   تدوین شاخش»(، پژوهشی با عنوان 4931نجفی، حسینیان و لبیبی ک نوری، بستان ناراب، شجاع ملکی

انشد.   انجشام داده  «بنیشاد  گیری از تکنی  پژوه  کیفشی داده  ترسیم الگوی کارکردهای خانواده در اسالم با بهره

 913اند. در کدگشااری بشاز    استخراج و طی سه مرحله کدگااری شده ،های مرتبط با کارکردهای خانواده مقوله

  مقولشه  9دست آمده است و در مرحله آخشر در کدگشااری گزینششی      مقوله به 13مقوله، در کدگااری محوری 

مقولشه اسشتخراج    9موزشی، حمایتی و زیسشتی اجتمشاعی،   استخراج شده است. کارکردهای اقترادی، تربیتی، آ

 شده هستند.

 «شخریت و حقوق زن در تفسیر المیشزان »ارشد خود با عنوان   نامه کارشناسی (، در پایان4939زیناتون ک

نامشه،   به تبیین دیدگاه عالمه طباطبایی در مورد شخریت و حقوق زن پرداخته اسشت. روش انجشام ایشن پایشان    

ای است. عالمه طباطبایی مرد و زن را از لحاظ ماهیت انسانی و لوازم آن یکسان  و روش کتابخانه تحلیل محتوا

تواند مثشل مشرد اراده    با دارا بودن حق مهریه و نفقه، از لحاظ مادی تأمین شده و در عین حال می ،داند. زن می

 ی تررناتی انجام دهد.کند، مال  نتیجه کار و تالش خود باشد و حتی در زندگی اجتماعی و سیاس

انشد.   پرداختشه  «روابط خانوادگی از منظر تفسیر المیزان»(، در پژوهشی به 4939علوی، اشرنی و رزمیان ک

ششامل ارتبشاد میشان     ،این مقاله از روش تحلیل محتوا بهره برده است. در این پژوه ، انواع ارتباد در خانواده

این پژوه  به ایشن نتیجشه    اد نرزندان با والدین بررسی شده است.زن و شوهر، ارتباد والدین با نرزندان، ارتب

تأکید قرآن کریم بر اهمیت زندگی خانوادگی، حمایت از زندگی مشترک، تربیشت   با وجودکه  ه استکلی رسید

نرزند، انواع ارتباد، و ... خداوند بین خود و انسان ی  رابطه شخری قائل است و خانواده و اموال همگی بشرای  

 مای  انسان قرار داده شده است.آز

در قشرآن پرداختشه اسشت.     «مسلمان»شناسی کلمه  (، در پژوه  خود به معنی9143ک 4محمود محسنین

در قشرآن اسشت. در ایشن     «مسشلمان »هشای مشرتبط بشا     نی و نراوانی آیات و سورهاهدف این پژوه ، بررسی مع

صشورت مفشرد و     ، به«مسلمان»اده، و آیاتی را که کلمه پژوه  نویسنده، تمام آیات قرآن را مورد مطالعه قرار د

 91آیشه و   93، در «مسشلمان »دهد که کلمشه   استخراج کرده است. نتای  پژوه  نشان می ،ها بوده جمع در آن

 شود.   ، بر آخرین پیامبر خدا و یاران  اطالق می«مسلمان»سوره قرآن کریم ذکر شده است. و از نظر معنی 

انجشام   «در قرآن کریم یوند ن شناختی پی  مطالعه معنی»(، پژوهشی با عنوان 9142ک 9سرداراز و رسالن

هشای ایشن    پردازد. داده در قرآن می "نی"شناختی، به مطالعه پیشوند  دادند. این مقاله با رویکرد مبتنی بر معنی

Search Quranانزار  پژوه ، از نرم
اسشا  جسشتجوی    بشر  ،انشزار  . ایشن نشرم  ه استبازیابی شد 4.1.0، نسخه 3

 
1. Mahmud Muhsinin 

2. Sardaraz & Roslan 

3. Islam Analysis Dot Com; Free Online Islamic Multimedia Library; http://www.islamanalysis.com/wp/ 
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انشزار بازیشابی    توسشط نشرم   ،تمشام آیشات مشرتبط بشا آن واژه در قشرآن      ،کند. با جستجوی ی  واژه ان کار میگواژ

آیه بازیابی ششده   4429 ،مورد جستجو قرار گرنته و در مرحله اول "نی"کلمه  ،ها شود. برای استخراج داده می

آیشه   339و در مجمشوع،   اند هگرنته و آیات تکراری حاف شدمورد بررسی قرار  ،شده  است. سپس آیات بازیابی

 "نشی "هشایی کشه پیششوند     تمامی اسم ،ند. در مرحله بعدا همورد بررسی نهایی و تجزیه و تحلیل قرارگرنت ،قرآن

بیشتر برای نشان دادن موقعیشت مکشانی و    "نی". نتای  بیانگر آن است که از پیشوند دنا هاری شدگاداشتند کد

نی السما، نی جنت، نی المساجد، نی الشدنیا، نشی    از جمله: سم مکان و اسم زمان( استفاده شده است.زمانی کا

 الخره، نی النهار، نی الیل.

انجام  «ترویر شبکه معنایی مسائل مربود به زنان در قرآن کریم»(، پژوهشی تحت عنوان 9149ک 4روهانا

های محبوب بیان شده است، مسائل مربود بشه زنشان یکشی از     هعنوان یکی از واژ  اند. در این پژوه  زن به داده

ها اسشت   دهنده گروهی از انسان مسائل اصلی است که در قرآن مورد توجه قرار گرنته است. این اصطالح، نشان

که در اجتماع و خانواده قابل احترام هستند. در قرآن مسائل زیادی در مورد زن وجشود دارد، بشا ایشن حشال، بشا      

شود، شناسایی و استخراج آیات که شامل مسائل مربشود بشه    انواع اصطالحاتی که در قرآن استفاده می توجه به

بسته به مسشائل،   ،ها و دختران زن هستند، بسیار دشوار است. زنان در قرآن، با چندین عبارت دیگر مانند خانم

ها و آیات مشرتبط بشا آن شناسشایی     رهاصطالح مرتبط با زن و سو 41اند. در این پژوه ،  مورد توجه قرار گرنته

 شناختی ترسیم شده است.    یشده است. برای درک روشن و آسان از موضوع مورد بررسی، شبکه معن

 شناسی پژوهش روش

 روش پژوه  حاضر، از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش، ترکیبی است از تحلیل محتوای کمی و کیفشی 

ی کمی، برای تعیشین نراوانشی مفشاهیم مشرتبط بشا زنشان و خشانواده اسشتفاده         . از تحلیل محتوا9با رویکرد دلفی

کشار   ها و مفاهیم اصلی و نرعی به شود، و تحلیل محتوای کیفی را برای کشف معنای آیات و تعیین کلیدواژه می

ششد و  طشور کامشل مطالعشه      . برای کشف معانی لفظی مفاهیم مرتبط با زنان و خانواده، ابتشدا قشرآن بشه   بریم می

های نِساء، اِمرَأه، اُنثی، بِنت، اَهل، اَهل بَیت، اُمّ، والِدَه، اَب، والِد، وَلَد، ذُرّیَّه، اخت، اخ، زوج، ازواج، نکشاح،   کلیدواژه

ها در قرآن بررسی و استخراج گردید. سپس برای کشف معانی  های مرتبط با این کلیدواژه طَلَّق و تمام اصطالح

جلشد( مشورد مطالعشه قشرار گرنشت و آیشات و        92زنان و خانواده، تمام تفسشیر نمونشه ک  ضمنی مفاهیم مرتبط با 

  های اسشتخراج  های مورد بررسی، استخراج گردید. جهت تأیید و تثبیت اصطالح های مرتبط با کلیدواژه اصطالح

اسشتفاده   شده از نظرات خبرگان حوزه علوم قرآنشی و مطالعشات زنشان و خشانواده بشا اسشتفاده از تکنیش  دلفشی        

 
1. Ruhana  

2. Delphi Method 
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سشوره   441آیشه( در   1991، ششامل تمشام آیشات قشرآن کشریم ک     در بخ  کمشی  . جامعه آماری پژوه شود می

گیشری   نفر از خبرگان حوزه علوم قرآنی و مطالعات زنان و خانواده هستند. نمونه 94و در بخ  کیفی،  باشد می

صشورت گلولشه برنشی      ی شدند، سشپس بشه  نفر از خبرگان هر حوزه شناسای 9صورت هدنمند انجام شد،   ابتدا به

منشابع تفسشیری قشرآن کتفسشیر      شامل اطالعات و تجزیه و تحلیل ابزار گردآوریسایر خبرگان شناسایی شدند. 

رتبط های م ها و زیرمقوله برای تعیین مفاهیم و مقوله MAXQDAو نرم انزار  ها برای استخراج کلیدواژه نمونه(

 استفاده شده است. SPSS 20گرنته و برای انجام آزمون کندال از ه زنان و خانواده مورد استفاد با

 بشرای  ،هشا، تفسشیر نمونشه    های مختلف راجع به آن برای انتخاب تفاسیر، با مطالعه تفاسیر متعدد و دیدگاه

 معانی ضمنی و لفظی و استخراج مفاهیم مرتبط با زنان و خانواده از بین تفاسیر متعدد انتخاب شد.   مطالعه

تدا تمام مفاهیم لفظی و ضمنی مرتبط با زنشان و خشانواده از تفسشیر نمونشه اسشتخراج گردیشد و سشیاهه        اب

 برای استانداردسازی اصطالحات از ابزارهای زیر استفاده شد: ،تنظیم شد. بعد از استخراج مفاهیم 4وارسی

 بجنوردی؛  اظم موسویالمعارف اسالمی زیرنظر سیدمحمدک المعارف بزرگ اسالمی، مرکز دایره دایره. 4

المعارف پایگشاه مشدیریت اطالعشات علشوم اسشالمی، مرکشز اطالعشات و         نامه و دایره نامه، نرهنگ اصطالح. 9

   ؛9مدارک اسالمی قم

 اصطالحنامه نرهنگی نارسی اصفا، تدوین نریبرز خسروی؛. 9

 واژگان مروب نرهنگستان زبان و ادب نارسی.. 1

هشای بشاز و محشوری     وسیله منابع ماکور، برای انجام کدگااری  طالحات بهپس از انجام استانداردسازی اص

 استفاده شد. MAXQDAانزار  ها از نرم ها و زیرمقوله جهت تعیین مقوله

 ششده، از تکنیشش  دلفششی اسششتفاده شششد.   جهششت تأییششد و تثبیشت سششیاهه وارسششی تششدوین  ،در مرحلشه بعششد 

لیکشرت طراحشی ششده و در اختیشار       گانشه  دلفی با طیف پشن    نامه صورت پرس   شده به  های استخراج کلیدواژه

 خبرگشان نفشر از   44در دور اول،  اعضای پانل دلفیخبرگان قرار گرنت. تکنی  دلفی طی دو مرحله انجام شد، 

دور اول و انجشام   مطالعات زنان و خانواده هستند. بعشد از گشردآوری اطالعشات    خبرگاننفر از  41علوم قرآنی و 

اسشا    بشار متخررشین بشر    تشا ایشن   ،دوم درج ششد   نامشه  در پرس  خبرگان میانگین نظرات ای لزم،ه بازنگری

نفر  2نفر از خبرگان علوم قرآنی و  41اعضای پانل دلفی در دور دوم،  نظر دهند. خبرگان سایر میانگین نظرات

ها، بیشانگر   ها و زیرمقوله مقولهپاسخ اعضای پانل دلفی به هر ی  از  از خبرگان مطالعات زنان و خانواده هستند.

 صورت حضوری توزیع و گردآوری شدند.   ها در هر دور، به نامه پرس  باشد. ها می میزان اهمیت آن

 
1. Checklist   

2. http://thesaurus.isca.ac.ir & https://quran.isca.ac.ir 

http://thesaurus.isca.ac.ir/
http://thesaurus.isca.ac.ir/
https://quran.isca.ac.ir/
https://quran.isca.ac.ir/
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برای تعیین گروه خبرگان با توجه به حشوزه پشژوه ، اسشاتید دانششگاهی صشاحبنظر و آششنا بشا موضشوع         

هشای علمیشه    هشای معتبشر و حشوزه    در دانششگاه پژوه  شناسایی شدند. این خبرگان در حشوزه مشورد پشژوه     

 صاحبنظر هستند.

تحلیشل محتشوای    ،های درونی آیات قرآن کریم برای کشف لیه ،های تحقیق مناسب و علمی یکی از روش

با توجشه   ،ها و اطالعات آوری داده های شناسایی و جمع یکی از مهمترین روش ،کیفی است. روش تحلیل محتوا

 های اسشتخراج  . روش تحلیل محتوا با تجزیه و تحلیل مفاهیم و گزارهاستهدف پژوه  به موضوع و شرایط و 

، حسشومی ک کنشد  گیری و نق  هرکشدام را بیشان و چشارچوب حشاکم بشر آنهشا را کششف مشی         جهت ،شده از متن 

(. روش تحلیل محتوا بر این نرض بنا شده است کشه  4932الحوائجی و حریری  بهشتی، باب نرد، حسینی نوشین

یشانتگی جهشان    های درک و سازمان ها، شیوه ها، نگرش توان به کشف معانی، اولویت های زبانی می با تحلیل پیام

 دست یانت.

ششده در مشتن     بررسی نراوانی مضشامین و موضشوعات اصشلی و نرعشی مطشرح      ،های کمی منظور از تحلیل

راه  ،تحلیشل کمشی   .سشازد  آن بیشتر آشنا می کار رنته در  های به لفهؤباشد که محقق را با ساختار عناصر و م می

نشایی بشه   باسشا  چشه م   دهند که محقق بشر  کنند و در اصل نشان می های کیفی را هموار می ورود برای تحلیل

که محور مطالعشه   نی و تفسیر آیات قرآن کریم استامحتوا در این پژوه  مع های کیفی پرداخته است. تحلیل

 باشد. پژوهشگر می

یانته برای ایجاد توانق بین نظرات گروه خبرگان، ابداع ششد   های ساخت عنوان یکی از روش  روش دلفی به

(. هر متخرش عضو گروه خبرگان نظر خود را بشدون مراجعشه بشه سشایر متخررشان      9119، 4کلودویگ و استار

به خبرگان گشروه، هشر   کند و با ارائه نتای  دور اول  دهد، پژوهشگر، نتای  دور اول را گردآوری می گروه ارائه می

دارند. این نرایند ممکن است تا چندین دور ادامه یابشد تشا در نهایشت     ها بار دیگر نظر خود را ابراز می ی  از آن

پشایرد،   (. روش دلفی با مشارکت انرادی انجام می9119، 9اتفاق نظر قابل قبولی حاصل شود کبردی و استوارت

، 9ششوند کپشاول   باشند. این انراد با عنوان پانل دلفی شناخته مشی که در موضوع پژوه  دارای تخرش و دان  

 گیرد. انجام می 9دار یا قضاوتی هدف 1گیری غیراحتمالی (. معمولً انتخاب اعضای پانل از طریق نمونه9119

 
1. Ludwig & Star 

2. Bradey & Stewart 

3. Powell 

4. Non- probability sampling  

5. Purposive/ judgmental sampling 
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روش قضاوتی بر این نرض استوار است که دان  پژوهشگر درباره جامعه، برای دسشتچین کشردن اعضشای    

(. محققششین مختلششف از نظششر تعششداد بهینششه انششراد 9119، 4ککینششی، هاسششن و مکنششا اسششتفاده پانششل قابششل اسششت

تواند  نفر می 49تا  41اند، اما اشاره شده است که  نظر نرسیده گاه به اجماع  کننده در نرایند دلفی هیچ مشارکت

درصشد   21ه بشا داششتن   کنند ک نظر خبرگان توصیه می  (. برای اجماع4339، 9کین و آلتشولد کانی باشد کویت

 (. 9112، 9آید کچیاچین دست می  توانق در رأی انراد اجماع به

منظور تعیین میزان اتفاق نظر میان خبرگان بشا اسشتفاده از روش دلفشی، از ضشریب       در پژوه  حاضر، به

قشت  استفاده شده است. ضریب هماهنگی کندال مقیاسی برای تعیین درجه هماهنگی و موان 1هماهنگی کندال

ویژه در مطالعات مربود بشه روایشی موجشود      نرد است. چنین مقیاسی به Nمیان چندین دسته رتبه مربود به 

گیری اتفشاق نظشر    گیری درباره توقف یا ادامه دورهای دلفی، معیار ترمیم میان داوران مفید است. برای ترمیم

شود. جدول زیر چگشونگی تفسشیر    میاسا  ضریب هماهنگی کندال تعیین  قوی میان اعضای پانل است که بر

 دهد: مقادیر گوناگون این ضریب را نشان می

 . تفسیر مقادیر ضریب هماهنگی کندال1جدول

 W 1/4 1/4 5/4 1/4 1/4مقدار ضریب کندال 

 بسیار قوی قوی متوسط ضعیف بسیار ضعیف تفسیر میزان اتفاق نظر

 بسیار زیاد زیاد متوسط کم وجود ندارد اطمینان نسبت به ترتیب عوامل

 

 ی پژوهشها یافته

صورت لفظی و ضمنی در تفسیر نمونه مشورد مطالعشه قشرار      پژوه  حاضر در دو مفهوم کلی زنان و خانواده به

 های مرتبط استخراج گردید که در جداول زیر قابل مشاهده است: ها و زیرمقوله گرنت و مقوله

ن و خانواده در قررنن ررر م ردام؟رد  و  ره     های حوزه زنا پرسش اول و دوم. مفاهیم و مقوله

 های لفظی و ضم؟ی مرتبط با زنان و خانواده در قرنن رر م وجود دارد  تعداد رلیدواژه

 

 

 

 
1. Keeney, Hasson & McKenna 

2. Witkin & Altshuld 

3. Chia- Chien 

4. Kendall's Coefficient of Concordance  
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 ها، آیات و واحدها بر اساس تفسیر نمونه بندی مفاهیم زنان در قرآن کریم و فراوانی سوره . خالصه مقوله2جدول 
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 6 6 1636 168 601 111 88  زنان

 88/1 81/1 61 1 38 1 19 ارزش زنان 

 91/1 96/1 19 0 12 0 12 ارزش زنان در اسالم 

 66/1 62/1 10 1 2 1 2 ارزش عمل زنان

 21/1 63/1 36 0 11 0 2 زنان در جاهلیت

 12/1 22/1 61 3 21 3 38 اعضای زنان 

 18/1 96/2 1 0 1 0 1 آلت تناسلی زنان 

 26/1 86/1 9 0 6 0 2 پستان زنان

 91/1 81/1 38 0 32 0 12 رحم زنان

 91/2 63/1 16 3 11 3 11 شکم زنان

 6 6 61 2 31 6 12 بارداری زنان= حاملگی زنان 

 83/1 26/1 2 1 1 1 1 دوران بارداری 

 88/1 21/1 31 6 12 1 16 زنان باردار

 88/1 81/1 9 0 3 0 3 مدت بارداری

 91/1 90/1 11 1 2 1 2 وضع حمل

 6 6 61 1 32 2 9 حقوق زنان 

 88/1 81/1 29 3 30 3 1 آزادی زنان 

حقوق اجتماعی زنان= زنان در 
 عاجتما

3 1 2 1 6 86/1 88/1 

 6 6 6 0 3 0 3 حقوق اقتصادی و مالی زنان

 91/1 90/1 1 1 1 1 1 حقوق سیاسی زنان

 6 6 231 38 112 33 60 دختر 

 

 6 6 62 8 38 6 12 انتساب دختر به خدا

 88/1 86/1 26 2 13 2 2 دختر در جاهلیت

 6 6 121 10 22 9 22 دختر در خانواده

 6 6 26 3 16 3 11 گور کردن دختران بهزنده 

 6 6 3 0 1 0 1 عفت دختران

 6 96/1 138 29 113 23 63 زنان اسوه 

 

 6 6 19 1 10 1 6 های پسندیده زنان اسوه

آسیه همسر  
 فرعون

8 12 6 3 19 6 6 

 6 6 31 0 16 0 11خدیجه )س(/ 
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خدیجه دختر 
 خویلد

 6 6 118 0 11 0 32 فاطمه )س(

 6 6 181 36 11 18 16 مریم )س(

 6 6 1 1 1 1 1 های ناپسند زنان اسوه

 6 6 21 8 16 8 11 زن لوط )ع( 

 6 6 13 3 2 3 6 زن نوح )ع(

صفات پسندیده زنان= صفات زنان  

 شایسته

23 12 20 36 103 6 6 

 6 6 66 12 12 11 36 زنان با ایمان 

 6 6 12 1 10 2 2 زنان پاکدامن

 6 6 1 1 1 1 3 زنان راستگو

 12/1 21/1 16 0 11 0 12 زنان زیبا

 6 6 6 3 3 6 6 زنان صالح

 6 6 3 1 1 1 3 زنان صبور

 6 6 1 0 1 0 1 زنان فداکار

 6 6 3 0 3 0 3 عفت زنان

 6 6 63 3 11 3 6 قاعدگی زنان= عادت ماهیانه زنان 

 6 6 3 0 3 0 3 روزه حائض 

 83/1 21/1 28 1 9 1 6 زنان در قاعدگی

طهارت از قاعدگی= پاکی از 
 قاعدگی

3 1 2 1 33 6 6 

 6 6 600 66 120 20 60 های مرتبط با زنان مسائل و ویژگی 

 

 6 6 1 0 1 0 1 آرامش زنان

 6 6 8 0 6 0 6 آرایش زنان

 6 6 18 1 8 2 1 آزار زنان

 26/1 66/1 1 0 1 0 1 بردگی زنان

 11/1 66/1 2 1 3 1 3 تهمت به زنان

 91/1 6 12 0 16 0 2 زنان بیوه

 6 6 392 32 161 19 68 زنان در خانواده

 6 6 20 1 12 1 9 زنان زناکار

 83/1 21/1 1 0 1 0 1 زنان شوهردار

 66/1 6 2 3 2 3 2 زنان شیرده

 83/1 90/1 33 1 2 3 2 زینت زنان

 83/1 90/1 11 0 8 0 6 انشخصیت زن

 12/1 26/1 6 3 2 3 3 شهادت )گواهی( زنان

 6 86/1 2 0 6 0 6 عقیمی زنان/ نازایی زنان

 6 96/1 6 0 6 0 6 عواطف زنان

 88/1 86/1 12 3 6 3 2 وظایف زنان
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مقولشه و   3ر مجمشوع، در  دهای اصلی شامل نِساء، اِمرَأه، اُنثی، بِنت(  ککلیدواژهزنان  های مرتبط با اصطالح

هشای مشرتبط بشا زنشان      هشا و زیرمقولشه   ای از مقولشه  خالصه 9بندی شده است، که در جدول  زیرمقوله، طبقه 19

گونه که قبالً ذکشر ششد، بشرای کششف معشانی لفظشی از        همان استخراج شده از تفسیر نمونه قابل مشاهده است.

و برای کشف معانی ضمنی از تفسشیر نمونشه اسشتفاده ششده     ترجمه قرآن کریم، ترجمه آیت اهلل مکارم شیرازی 

صشورت    صورت لفظی و ضشمنی وجشود دارد کشه بشه      سوره از قرآن کریم به 33مفاهیم مرتبط با زنان، در  است.

آیشه قشرآن    914صشورت ضشمنی در     مقوله ذکر شده است و بشه  3بار در  413آیه قرآن کریم و  444لفظی در 

 «هشای مشرتبط بشا زنشان     مسشائل و ویژگشی  »ذکر شده است. بیشترین نراوانی به مقوله  4191کریم و با نراوانی 

صشورت ضشمنی در     درصشد( بشه   29/91بار ک 911صورت لفظی و   درصد( به 99/99بار ک 91اختراص دارد، که 

 99دارد کبیششترین نراوانشی را    «زنان در خانواده»های مربود به این مقوله،  قرآن آمده است و در بین زیرمقوله

 93بشا   «زنشان اسشوه  »ترتیب بیشترین نراوانی عبارتند از   های بعدی به واحد ضمنی(. مقوله 939واحد لفظی و 

بشا   «صشفات پسشندیده زنشان   »واحد ضمنی، 991واحد لفظی و  93با  «دختر»واحد ضمنی،  193واحد لفظی و 

بشارداری  »واحشد ضشمنی،    19لفظشی و  واحشد   9بشا   «عادت ماهیانه زنان»واحد ضمنی،  419واحد لفظی و  91

با  «اعضای زنان»واحد ضمنی،  91واحد لفظی و  1با  «ارزش زنان»واحد ضمنی،  94واحد لفظی و  2با  «زنان

هشا،   واحشد ضشمنی. در بشین زیرمقولشه     94واحد لفظی و  1با  «حقوق زنان»واحد ضمنی و  91واحد لفظی و  9

واحد ضشمنی   431واحد لفظی و  99با  «مریم ک (»واحد ضمنی،  939واحد لفظی و  99با  «زن در خانواده»

 واحد ضمنی بیشترین نراوانی را دارند. 421واحد لفظی و  41با  «دختر در خانواده»و 

برای نمونه چند آیه از قرآن کریم، که به صورت لفظی و ضمنی به مفاهیم مرتبط با زنان پرداختشه اسشت   

 شود: در اینجا ذکر می

4لَتِ الْمَلَائِکَةُ یَا مَرْیَمُ إِنََّ اللََّهَ اصْطَفَاکِ وَطَهََّرَکِ وَاصْطَفَاکِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَوَإِذْ قَا"
" 

صشورت صشریح و لفظشی      در این آیه به مباح  وحی به مریم ک (، پشاکی و اسشوه بشودن مشریم ک (، بشه     

ن اسوه بح  شده است، زنان بهشتی و اسوه پرداخته شده است و در تفسیر نمونه در معانی ضمنی در مورد زنا

اند که عالوه بر مریم ک (، حضرت ناطمه ک (، خدیجه ک ( و آسیه همسر نرعشون هشم در ایشن     معرنی شده

 اند. عنوان زنان اسوه معرنی شده  آیه به

9وَیَجْعَلُونَ لِلََّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا یَشْتَهُونَ"
ر مشورد انتسشاب دختشر بشه خداونشد      ترجمه لفظی آیه د" 

ارزششی دختشر در    است، در معانی ضمنی عالوه بر مورد ذکرشده، به تولد دختر در جاهلیت، تنفر از دختر و بشی 

 
 13عمران، آیه  سوره آل .1

 62سوره نحل، آیه  .3
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دانسشتند و در   که دختر را عیب و ننگ و مایه سرشکسشتگی و بشدبختی مشی    جاهلیت پرداخته شده است و این

 شدند. عین حال برای خداوند دختر قائل می

4وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ"
گور کردن دختشران اششاره ششده اسشت و در      به صورت لفظی به زنده  در این آیه به" 

ارزششی زنشان در جاهلیشت بشه زن در اسشالم و       گور کردن و بشی   به  صورت ضمنی عالوه بر زنده  تفسیر نمونه به

 ارزشی که اسالم برای زنان قائل شده، پرداخته شده است.

 ها، آیات و واحدها بر اساس تفسیرنمونه بندی مفاهیم خانواده در قرآن کریم و فراوانی سوره . خالصه مقوله1دول ج

 
 8 سوره تکویر، آیه .1
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 6 6 6109 211 1102 126 106   ادهخانو

 6 6 191 38 16 6 9 ارث 

 6 6 11 1 6 2 1 ارث از والدین 

 91/1 26/1 16 2 2 3 1 ارث برادر

 88/1 62/1 11 3 1 1 1 ارث پدر

 83/1 63/1 9 1 1 1 3 ارث پسر

 83/1 26/1 32 1 2 3 1 ارث خواهر

 83/1 63/1 32 2 1 1 3 ارث دختر

 83/1 62/1 21 2 6 3 1 رث زنا

 6 6 668 12 106 6 22 ازدواج 

 6 6 321 31 66 16 36 احکام ازدواج 

 91/1 90/1 10 1 12 1 2 ازدواج مجدد 

 6 6 61 0 6 0 6 ازدواج موقت

تعدد زوجات/ تعدد همسر/ 
 چندهمسری

6 1 8 1 66 6 6 

 6 6 32 12 9 3 8 حرمت ازدواج با محارم

 6 6 3 0 3 0 3 کفویت در ازدواج/ کفو در ازدواج

 6 6 11 1 13 1 6 معیارهای انتخاب همسر

 88/1 90/1 16 0 2 0 2 موانع ازدواج

 6 6 33 0 6 0 1 هدف ازدواج

 6 6 620 21 306 62 66 برادر 

 6 6 311 33 62 31 13 برادران یوسف )ع( 

 6 6 366 26 136 26 16 برادر در خانواده

 6 6 31 0 11 0 13 برادرزاده
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 6 6 60 11 21 11 13 برادر موسی )ع(

 91/1 81/1 1 1 1 1 1 عالقه به برادر

 88/1 86/1 9 0 9 0 8 عواطف برادری

 6 6 9 1 2 1 6 قتل برادر= برادرکشی

 6 6 686 96 392 91 22 پدر 

 26/1 21/1 21 13 21 10 12 پدران انبیا 

 6 6 612 69 326 68 21 در خانواده پدر

 6 6 60 32 23 33 32 تقلید از پدران

 6 90/1 8 0 1 0 2 تفاخر به نیاکان

 6 6 1 1 1 1 1 عالقه به پدر

 6 6 9 0 9 0 6 عواطف پدری

 6 6 6 1 2 1 2 وظایف پدر

 6 6 169 11 12 6 1 حجاب 

 6 6 112 9 11 2 2 اهمیت حجاب 

 91/1 90/1 6 0 2 0 3 ر در حجابپوشش س

 91/1 86/1 2 1 3 1 1 پوشش سینه در حجاب

 91/1 96/1 2 0 3 0 3 پوشش گلو در حجاب

 83/1 66/1 10 0 1 0 3 حجاب در جاهلیت

 6 6 93 1 32 1 9 حقوق خانواده 

 6 6 1 0 1 0 1 حق تمکین 

 6 6 2 0 1 0 1 حق حضانت

 6 6 16 3 6 3 3 حق رجوع

 6 6 10 0 2 0 1 حق طالق

 6 6 61 2 39 6 30 خواهر 

 

 6 6 22 2 31 3 16 خواهر در خانواده

 6 6 3 0 1 0 1 خواهر رضاعی

 6 6 2 0 2 0 2 خواهرزاده

 6 6 13 1 6 2 2 خواهر موسی )ع(

 6 6 120 11 18 13 31 زوجیت انسان 

 

 83/1 66/1 62 9 26 2 11 ارتباط زن و مرد

 6 6 39 3 11 3 10 تساوی زن و مرد

 6 90/1 12 1 2 1 1 تفاوت زن و مرد

زن و شوهر )تشبیه زن و شوهر 
 به جامه همدیگر(

3 1 3 1 2 6 6 

 6 6 9 1 6 1 1 مودت زن و شوهر

 6 6 90 2 10 2 12 شوهر 

 88/1 86/1 2 0 3 0 3 رضایت شوهر 

 6 6 19 3 20 3 16 شوهر در خانواده

 83/1 81/1 13 1 1 1 1 عالقه به شوهر

 83/1 26/1 10 0 6 0 2 مرگ شوهر

 62/1 28/1 1 1 1 1 1 وصیت شوهر

 6 6 16 0 1 0 1 وظایف شوهر

 6 6 318 30 62 11 11 طالق 
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 6 6 131 13 19 9 16 احکام طالق

 6 6 19 0 6 0 3 شرایط طالق

 6 6 12 0 1 0 1 عوامل طالق

 6 6 1 0 3 0 3 واه گرفتن برای طالقگ

 6 6 19 0 3 0 1 ناپسندی طالق

 26/1 66/1 32 2 6 3 3 هدیه طالق

 6 6 1166 161 629 132 92 فرزندان 

 

 6 6 11 1 9 1 6 آینده فرزند

 6 6 21 6 12 6 12 امتحان با فرزند/ آزمایش با اوالد

 91/1 21/1 6 3 6 3 1 امداد و یاری با فرزند

 6 6 31 6 16 6 10 انتساب فرزند به خدا

 66/1 12/1 12 6 8 6 2 تأثیری فرزند در قیامت بی

 6 6 38 0 19 0 16 تربیت فرزند

 6 6 18 1 10 2 6 تفاخر به فرزند

 6 6 11 2 31 2 12 عالقه به فرزند

 21/1 66/1 300 10 169 26 62 فرزندان انبیا

 6 6 229 66 226 12 86 دهفرزند در خانوا

 91/1 90/1 16 1 10 1 9 فرزند شایسته= فرزند صالح

 91/1 26/1 12 6 33 6 13 فرزندکشی=  قتل فرزند

 6 6 188 26 188 20 61 مادر 

 6 6 2 0 6 0 1 عواطف مادری 

 6 6 163 21 182 39 63 مادر در خانواده

 6 6 2 0 3 0 3 مادر رضاعی

 6 6 1 0 2 0 2 ادروظایف م

 6 6 116 33 19 13 8 مهریه 

 

 26/1 86/1 26 2 12 3 8 احکام مهریه

 21/1 81/1 6 2 3 3 3 بخشش مهریه= عفو مهریه

 83/1 26/1 31 1 9 1 1 پرداخت مهریه

 83/1 63/1 30 6 2 6 2 پس گرفتن مهریه

 6 6 161 9 62 8 21 نظام خانواده 

 6 6 2 1 2 1 3 وادهصلح و آشتی در خان 

 26/1 81/1 33 1 13 1 2 اختالف خانوادگی

 6 6 1 0 1 0 1 اعضای خانواده

 6 6 18 3 1 1 1 دادگاه خانوادگی

 6 6 16 1 19 1 16 روابط خانوادگی

 6 6 16 1 6 1 2 مدیریت خانواده

 6 6 28 10 21 8 18 والدین 

 

 6 6 6 0 2 0 3 آزار پدر و مادر

 26/1 21/1 16 2 8 3 2 پیری والدین

 6 6 1 0 1 0 1 عاق والدین

 6 6 2 0 2 0 3 احترامی به والدین گناه بی

 6 6 62 2 30 2 11 نیکی به پدر و مادر

 6 6 819 106 163 11 68 همسر 

 6 6 13 3 2 3 6 آرامش با همسر 
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، ذُرّیَّشه،  های اصلی شامل اَهل، اَهل بَیت، اُمّ، والِدَه، اَب، والِشد، وَلَشد   ککلیدواژه خانواده های مرتبط با اصطالح

 9بنشدی ششده اسشت کشه در جشدول       زیرمقولشه طبقشه   942مقولشه و   94، در اخت، اخ، زوج، ازواج، نکاح، طَلَّق(

های استخراج شده مرتبط بشا خشانواده از تفسشیر نمونشه قابشل مششاهده اسشت.         ها و زیرمقوله ای از مقوله خالصه

آیشه قشرآن    199صورت لفظشی در    وجود دارد، به صورت لفظی و ضمنی  سوره از قرآن کریم به 411خانواده در 

، 1113آیه قرآن کریم و با نراوانشی   4412صورت ضمنی در   مقوله ذکر شده است و به 94بار، در  244کریم و 

صشورت    درصشد( بشه   11/94بشار ک  491اختراص دارد که  «نرزندان»ذکر شده است. بیشترین نراوانی به مقوله 

ترتیشب بیششترین     های بعدی به صورت ضمنی در قرآن آمده است. مقوله  رصد( بهد 32/99بار ک 4111لفظی و 

واحشد   131واحد لفظشی و   932با  «پدر»واحد ضمنی،  313واحد لفظی و  419با  «همسر»نراوانی عبارتند از 

واحشد ضشمنی و    921واحشد لفظشی و    24بشا   «برادر»واحد ضمنی،  113واحد لفظی و  19با  «ازدواج»ضمنی، 

 92واحد لفظشی و   9با  «نفقه»واحد ضمنی. کمترین نراوانی مربود به مقوله  133واحد لفظی و  99با  «ادرم»

نرزنشد در  »هشا،   واحد ضمنی اسشت. در بشین زیرمقولشه    99واحد لفظی و  9با  «گرایی همجنس»واحد ضمنی و 

واحشد ضشمنی و    942لفظشی و  واحد  93با  «پدر در خانواده»واحد ضمنی،  223واحد لفظی و  99با  «خانواده

 واحد ضمنی بیشترین نراوانی را دارند. 119واحد لفظی و  91با  «مادر در خانواده»

 91/1 90/1 16 1 10 1 9 صفات همسر

 26/1 39/1 36 2 1 1 3 انعدالت بین همسر

 88/1 90/1 11 1 11 1 8 عالقه به همسر

 6 6 22 30 31 16 10 همسران بهشتی

 6 6 321 19 139 19 66 همسر در خانواده

 6 6 166 62 106 38 26 همسران پیامبران

 

 6 6 66 6 32 1 13 همسر آدم )ع(

 6 6 13 1 9 1 8 همسر ابراهیم )ع(

 6 6 60 9 16 1 10 ساره 

 6 6 16 0 1 0 1 هاجر

 6 6 302 38 22 12 11 همسران پیامبر/ زنان پیامبر )ص(

 26/1 63/1 6 0 6 0 6 سلمه ام 

 26/1 62/1 9 0 1 0 1 حفصه بنت عمر

 6 6 31 0 16 0 11 خدیجه )س(

 6 6 32 1 8 1 3 زینب بنت جحش

 6 6 32 0 11 0 9 عایشه بنت ابوبکر

 83/1 90/1 8 1 3 2 1 همسر ایوب )ع(

 6 6 11 6 3 9 6 همسر زکریا )ع(

 83/1 86/1 12 2 1 3 1 همسر عمران )ع( )حنه(

 6 6 10 0 6 0 1 همسر موسی )ع(
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برای نمونه چند آیه از قرآن کریم که به صورت لفظی و ضمنی به مفاهیم مرتبط با خانواده پرداخته است 

 شود: در اینجا ذکر می

مَلَْتُه ُأُمَُّه َوهًْنشا عََلشى َوْهشَن وَِنَرشاُلُه ِنشی َعشامَْینِ أَنِ اْششُکرْ ِلشی وَِلَواِلشدَیْ َ إَِلشَیَّ           وَوَصََّیْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَ"

4الْمَرِیرُ
صورت لفظی و کامالً صریح به مباح  نیکی به والدین، بشارداری مشادر، ششیر دادن بشه       در این آیه به "

 ر این آیه عالوه بر مشوارد ذکشر ششده در ترجمشه آیشه، بشه      در تفسی نوزاد و شکر پدر و مادر پرداخته شده است.

 صورت ضمنی، در مورد استقرار جنین در رحم و نحوه تغایه جنین در رحم مادر بح  شده است. 

نَإِنْ خِفْتُمْ أَلََّا تَعْشدِلُوا   وَإِنْ خِفْتُمْ أَلََّا تُقْسِطُوا نِی الْیَتَامَى نَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النَِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ"

9نَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذَلِ َ أَدْنَى أَلََّا تَعُولُوا
در معنی لفظی این آیه به عدالت در ازدواج و مسشئله تعشدد   " 

نی، بشه  صورت ضم  زوجات پرداخته شده است. در تفسیر نمونه عالوه بر موارد ذکر شده در معنی صریح آیه، به

 مباح  روابط نامشروع، نرزند نامشروع و نسب نرزند نامشروع هم پرداخته شده است.

9نَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْسًا نَکُلُوهُ هَنِیئًا مَرِیئًا سَاءَ صَدُقَاتِهِنََّ نِحْلَةًوَآتُوا النَِّ"
در ترجمه لفظشی ایشن   " 

اخته شده است و در معانی ضمنی در تفسیر نمونشه، بشه مسشائل نلسشفه     آیه به مهریه زنان و بخش  مهریه پرد

 گیری در مهریه و شخریت زنان پرداخته شده است. مهریه، آثار طالق، ازدواج مجدد، احکام مهریه، آسان

 های قرنن رر م در مورد زنان و خانواده است  پرسش سوم.  ه تعداد از ن ات و سوره

 ات قرآن کریم در مفهوم زنان بر اساس تفسیر نمونهها و آی . فراوانی سوره1شکل 

 آیات ضمنی آیات لفظی سوره ردیف آیات ضمنی آیات لفظی سوره ردیف
 3 1 احقاف 16 1 0 حمد 1

 1 1 محمد 16 26 11 بقره 3

 6 2 فتح 12 31 9 آل عمران 2

 6 1 حجرات 18 39 16 نسا 1

 3 1 ذاریات 19 12 3 مائده 6

 1 1 ورط 60 8 1 انعام 6

 8 0 نجم 61 12 6 اعراف 2

 1 0 قمر 63 2 0 انفال 8

 2 0 الرحمن 62 11 1 توبه 9

 6 0 واقعه 61 2 0 یونس 10

 6 2 حدید 66 11 1 هود 11

 
 11سوره لقمان، آیه  .1

 2سوره نسا، آیه  3.

 1سوره نسا، آیه  2.
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 2 1 مجادله 66 18 10 یوسف 13

 1 0 حشر 62 1 0 رعد 12

 6 0 ممتحنه 68 2 1 ابراهیم 11

 1 0 صف 69 6 3 حجر 16

 3 0 عهجم 60 16 6 نحل 16

 3 0 منافقون 61 8 1 اسرا 12

 6 3 طالق 63 6 0 کهف 18

 8 3 تحریم 62 30 9 مریم 19

 3 0 قلم 61 1 0 طه 30

 1 0 معارج 66 6 1 انبیا 31

 3 1 نوح 66 6 0 حج 33

 1 0 جن 62 1 0 مومنون 32

 1 0 مزمل 68 12 6 نور 31

 3 0 مدثر 69 1 0 فرقان 36

 1 0 قیامت 20 1 1 شعرا 36

 2 0 انسان 21 12 3 نمل 32

 3 1 عبس 23 11 6 قصص 38

 1 1 تکویر 22 6 3 عنکبوت 39

 1 0 مطففین 21 2 0 روم 20

 1 0 انشقاق 26 1 1 لقمان 21

 3 1 بروج 26 1 0 سجده 23

 1 0 طارق 22 31 8 احزاب 22

 2 0 فجر 28 3 0 سبا 21

 2 0 شمس 29 1 0 فاطر 26

 1 0 ضحی 80 2 0 یس 26

 3 0 انشراح 81 9 1 صافات 22

 3 0 علق 83 3 0 ص 28

 1 0 عادیات 82 6 1 زمر 29

 1 0 عصر 81 2 3 غافر 10

 1 0 کوثر 86 1 1 فصلت 11

 1 0 نصر 86 2 0 شوری 13

 1 0 اخالص 82 8 3 زخرف 12

 1 0 فلق 88 3 0 جاثیه 11

سشوره و   14صشورت لفظشی در     به زنان به ، مفاهیم مربود4های موجود و با توجه به شکل  بر اسا  یانته

قرآن کریم ذکر شده است. در مفاهیم لفظشی مربشود بشه      آیه 914سوره و  33صورت ضمنی در   آیه و به 444

ها را در حشوزه زنشان    آیه بیشترین کلیدواژه 91با  «سوره بقره»آیه و در مفاهیم ضمنی  41با  «سوره نسا»زنان 

آیشه   94آیشه لفظشی و    3بشا   «عمشران  سشوره آل »رتیب بیشترین نراوانی عبارتنشد از:  ت  های بعدی به دارند. سوره
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آیشه ضشمنی،    43آیشه لفظشی و    41بشا   «سوره یوسف»آیه ضمنی،  91آیه لفظی و  3با  «سوره احزاب»ضمنی، 

 1 بشا  «سوره نحل»آیه ضمنی،  42آیه لفظی و  1با  «سوره نور»آیه ضمنی،  91آیه لفظی و  3با  مسوره مریم»

 آیه ضمنی. 49آیه لفظی و  9با  «سوره اعراف»آیه ضمنی،  49آیه لفظی و 

 ها و آیات قرآن کریم در مفهوم خانواده بر اساس تفسیر نمونه . فراوانی سوره2شکل 

 آیات ضمنی آیات لفظی سوره ردیف آیات ضمنی آیات لفظی سوره ردیف

 2 0 قمر 61 1 0 حمد 1

 8 6 الرحمن 66 68 22 بقره 3

 13 6 واقعه 66 21 12 آل عمران 2

 6 1 حدید 62 60 23 نسا 1

 6 6 مجادله 68 29 11 مائده 6

 1 1 حشر 69 36 11 انعام 6

 8 1 ممتحنه 60 26 33 اعراف 2

 1 0 صف 61 10 1 انفال 8

 2 0 جمعه 63 19 2 توبه 9

 6 2 منافقون 62 2 2 یونس 10

 2 6 طالق 61 36 13 هود 11

 10 6 تحریم 66 69 29 یوسف 13

 1 1 قلم 66 2 3 رعد 12

 3 0 حاقه 62 8 6 ابراهیم 11

 6 2 معارج 68 13 2 حجر 16

 6 1 نوح 69 19 3 نحل 16

 1 1 جن 20 32 2 اسرا 12

 1 0 مزمل 21 18 9 کهف 18

 6 1 مدثر 23 12 11 مریم 19

 6 3 قیامت 22 31 8 طه 30

 6 1 انسان 21 18 2 انبیا 31

 6 0 مرسالت 26 1 2 حج 33

 6 1 نبأ 26 19 6 مؤمنون 32

 1 0 نازعات 22 36 9 نور 31

 6 2 عبس 28 10 2 فرقان 36

 2 0 تکویر 29 32 13 شعرا 36

 1 0 انفطار 80 16 9 نمل 32

 2 1 مطففین 81 31 11 قصص 38
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 2 3 انشقاق 83 11 1 عنکبوت 39

 1 0 بروج 82 9 1 روم 20

 1 0 طارق 81 11 8 لقمان 21

 1 0 اعلی 86 2 0 سجده 23

 3 0 غاشیه 86 22 12 احزاب 22

 8 0 فجر 82 9 2 سبا 21

 1 1 بلد 88 6 1 فاطر 26

 3 0 شمس 89 1 6 یس 26

 1 0 لیل 90 23 10 صافات 22

 2 0 ضحی 91 11 1 ص 28

 3 0 انشراح 93 6 1 زمر 29

 3 0 تین 92 11 3 غافر 10

 1 0 قدر 91 2 0 فصلت 11

 1 0 بینه 96 11 1 وریش 13

 1 0 زلزله 96 19 6 زخرف 12

 3 0 عادیات 92 6 2 دخان 11

 1 0 قارعه 98 1 1 جاثیه 16

 1 0 تکاثر 99 2 2 احقاف 16

 1 0 عصر 100 6 0 محمد 12

 1 0 فیل 101 11 3 فتح 18

 3 0 کوثر 103 9 0 حجرات 19

 1 0 نصر 102 6 0 ق 60

 1 0 تبت 101 6 1 ذاریات 61

 2 0 اخالص 106 6 2 طور 63

 1 0 فلق 106 6 3 نجم 62

 

صورت لفظی در   ، در مجموع مفاهیم مربود به خانواده به9های موجود و با توجه به شکل  بر اسا  یانته

آیه قرآن کشریم ذکشر ششده اسشت. در مفشاهیم       4412سوره و  411صورت ضمنی در   آیه و به 199سوره و  13

آیشه ضشمنی اخترشاص دارد.     13آیه لفظشی و   93با  «سوره یوسف»ها به  ترین کلیدواژهمربود به خانواده، بیش

سشوره  »آیه ضمنی،  93آیه لفظی و  99با  «بقره  سوره»ترتیب بیشترین نراوانی عبارتند از:   های بعدی به سوره

 41بشا   «ره مشریم سو»آیه ضمنی،  91آیه لفظی و  99با  «سوره اعراف»آیه ضمنی،  91آیه لفظی و  99با  «نسا

 آیه ضمنی. 93آیه لفظی و  44با  «سوره مائده»آیه ضمنی،  19آیه لفظی و 
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خصرو    پرسش  هارم. تا  ه میزان خبرگان حوزه علوم قرننی و مطالعات زنان و خرانواده در 

 مفاهیم استخراج شده توافق دارند 

 است: در جداول زیر آمده (W)نتای  حاصل از محاسبه ضریب هماهنگی کندال 

 های مرتبط با زنان . نتایج آزمون ضریب هماهنگی کندال برای مقوله0جدول 

ضریب هماهنگی  مقوله ردیف

 کندال دور اول دلفی

ضریب هماهنگی 

 کندال دور دوم دلفی

 تفسیر

 اتفاق نظر بسیار قوی 806/0 801/0 ارزش زنان 1

 اتفاق نظر بسیار قوی 222/0 639/0 اعضای زنان 3

 اتفاق نظر بسیار قوی 963/0 202/0 زنان بارداری 2

 اتفاق نظر بسیار قوی 936/0 213/0 حقوق زنان 1

 اتفاق نظر بسیار قوی 861/0 819/0 دختر 6

 اتفاق نظر کامل 1 968/0 زنان اسوه 6

 اتفاق نظر بسیار قوی 266/0 213/0 صفات پسندیده زنان 2

 ویاتفاق نظر بسیار ق 831/0 211/0 قاعدگی زنان 8

 اتفاق نظر بسیار قوی 268/0 239/0 های مرتبط با زنان مسائل و ویژگی 9

 

 های مرتبط با خانواده . نتایج آزمون ضریب هماهنگی کندال برای مقوله5جدول 

ضریب هماهنگی  مقوله ردیف

 کندال دور اول دلفی

ضریب هماهنگی 

 کندال دور دوم دلفی

 تفسیر

 ار قویاتفاق نظر بسی 812/0 289/0 ارث 1

 اتفاق نظر بسیار قوی 906/0 222/0 ازدواج 3

 اتفاق نظر بسیار قوی 912/0 862/0 برادر 2

 اتفاق نظر بسیار قوی 802/0 220/0 پدر 1

 اتفاق نظر بسیار قوی 906/0 286/0 حجاب 6

 اتفاق نظر کامل 1 1 حقوق خانواده 6

 اتفاق نظر بسیار قوی 902/0 899/0 خاندان پیامبران 2

 اتفاق نظر کامل 1 1 خواهر 8

 اتفاق نظر بسیار قوی 812/0 816/0 رابطه جنسی 9

 اتفاق نظر بسیار قوی 266/0 231/0 زوجیت انسان 10

 اتفاق نظر بسیار قوی 262/0 688/0 شوهر 11
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 اتفاق نظر بسیار قوی 860/0 223/0 طالق 13

 اتفاق نظر بسیار قوی 960/0 912/0 عده 12

 اتفاق نظر بسیار قوی 813/0 222/0 فرزندان 11

 اتفاق نظر بسیار قوی 883/0 263/0 مادر 16

 اتفاق نظر بسیار قوی 918/0 826/0 مهریه 16

 اتفاق نظر بسیار قوی 269/0 213/0 نظام خانواده 12

 اتفاق نظر کامل 1 1 نفقه 18

 اتفاق نظر بسیار قوی 266/0 211/0 والدین 19

 اتفاق نظر کامل 1 881/0 گرایی جنس هم 30

 اتفاق نظر بسیار قوی 238/0 638/0 همسر 31

 

نظرات میان اعضای خبرگان استفاده گردیشد،    در پژوه  حاضر از ضریب کندال برای تعیین میزان اجماع

در مرحله اول نقشط در دو مقولشه اعضشای     .آمده است. نرایند دلفی در دو مرحله انجام شد 9و  1که در جدول 

هشا   بود که در دور دوم توانق بشین اعضشای گشروه خبرگشان در تمشام مقولشه       2/1تر از  کم Wوهر میزان زنان و ش

دهنده سطح اجماع بسشیار بشال در    است که این میزان نشان 2/1ها بیشتر  در تمام مقوله Wحاصل شد و میزان 

ضریب هماهنگی بیشتر از مقوله دارای  3، (W=1)مقوله دارای ضریب هماهنگی کامل  9نظرات خبرگان است. 

نظشرات خبرگشان، بسشیار بشال      که اجماع  دلیل این  دارند. به 2/1ها ضریب هماهنگی بیشتر از  و سایر مقوله 3/1

هشا و   دوم رشد ناچیزی نسبت بشه مرحلشه اول دارد و میشانگین نظشرات تمشام مقولشه        در مرحله Wاست و مقدار 

 یابد.   این مرحله نرایند دلفی پایان میاست، بنابراین در  9/1ها بالی  زیرمقوله

 گیری بحث و نتیجه

رنته که هم با ضشرورت زنشدگی و هشم بشا      شمار می  خانواده از دیرزمان، رکن طبیعی و اساسی جوامع انسانی به

سرشت و طبیعت انسانی سازگار بوده است. در اهمیت و ارزش خانواده همشین بشس کشه گفتشه ششده: خشانواده       

ها و نضایل انسشانی و   دهنده نرهنگ و تمدن، محل کسب ارزش گاه انسان، انتقال اه و پرورشگ نخستین آموزش

سازی است و در یش  جملشه اساسشاً سشعادت و      ساز تکامل و تحول، کارگاه الگوسازی و سرنوشت اخالقی، زمینه

 در گرو تأمین سالمت یا عدم سالمت خانواده است. ،شقاوت جامعه

انواده از منزلت و قداست خاصی برخوردار اسشت و در محشیط خشانواده، در سشایه     در نظام ارزشی اسالم، خ

هویتی، احسشا  نشاامنی اجتمشاعی، محرومیشت از داششتن       مشکالتی همچون، احسا  بی است که نانزتالش 

بنشدد و شخرشیت و    ... رخشت برمشی   هدنی، کمبودهای عاطفی و الگوی مناسب شخریتی، تر  و اضطراب، بی
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دار عاطفشه   بنشابراین، مششعل   .ششود  ها تلطیف می گیرد و روح آن خانواده شکل می یی سایر اعضاساختمان روان

آلی  مادران است و نق  رهبری  های بی انسانی در محفل خانواده و در جامعه بزرگ بشری، وجود پاک و دل

توان گفت، بشدون   ت میو به جرأ استاسالمی بسیار مهم و خطیر  ،های انسانی ها از جهت پاسداری از ارزش آن

،  اش در سطح جامعشه  زن، عالوه بر نق  اجتماعی روست. وجود مادری پاک نهاد، تربیت با مشکالتی جدی روبه

هایی است که تربیت صحیح نرزند و پاسشداری از کیشان انسشانی و     در سطح خانواده نیز دارای نق  و مسئولیت

این مادر است که نرزندانی تحویل جامعشه   باشد. و همسر می دینی خانواده، مهمترین وظایف او، به عنوان مادر

 توانند جامعه را به خوشبختی و رستگاری و یا به نالکت بکشانند. دهد که می می

بشرای   در پژوه  حاضر به بررسی معانی لفظی و ضمنی مفاهیم مرتبط با زنان و خشانواده پرداختشه ششد،   

هشای نِسشاء،    طور کامل مطالعه شد و کلیدواژه نواده، ابتدا قرآن بهکشف معانی لفظی مفاهیم مرتبط با زنان و خا

ِامَرأه، ُانثی، بِنت، َاهل، َاهل بَیت، اُمّ، واِلشَده، اَب، واِلشد، وََلشد، ذُرّیَّشه، اخشت، اخ، زوج، ازواج، نکشاح، طَلَّشق و تمشام         

بشرای کششف معشانی ضشمنی      ها در قرآن بررسی و استخراج گردید. سشپس  های مرتبط با این کلیدواژه اصطالح

جلد( مورد مطالعه قرار گرنشت   92مفاهیم مرتبط با زنان و خانواده، تمام تفسیر نمونه آیت اهلل مکارم شیرازی ک

 3مفشاهیم مربشود بشه زنشان، در     های مورد بررسی، اسشتخراج گردیشد.    های مرتبط با کلیدواژه و آیات و اصطالح

انشد   صورت لفظی و ضمنی آمده  سوره از قرآن کریم به 33مفاهیم در  بندی شد. این زیرمقوله طبقه 19مقوله و 

آیشه قشرآن    914صورت ضشمنی در    بار، ذکر شده است و به 413آیه قرآن کریم و  444صورت لفظی در   که به

بندی ششده اسشت    زیرمقوله طبقه 942مقوله و  94، ذکر شده است. مفهوم خانواده، در 4191کریم و با نراوانی 

آیه قرآن کریم و  199صورت لفظی در  به .صورت لفظی و ضمنی وجود دارد  سوره از قرآن کریم به 411ر که د

، ذکشر ششده اسشت.    1113آیه قرآن کشریم و بشا نراوانشی     4412صورت ضمنی در   بار، ذکر شده است و به 244

ف زن و مشرد، آرایش  زن،   هشای وظشای   (، مقوله4931نجفی، حسینیان و لبیبی ک نوری، بستان ناراب، شجاع ملکی

انشد. نشایر    وظایف والدین، وظایف نرزندان و روابط خانوادگی در قرآن را در پژوه  خود مورد بررسی قرار داده

زاده  های نظام خانواده، خاندان پیامبران و زنان اسوه در قرآن پرداخته اسشت. عیسشی   (، به بررسی مقوله4931ک

بررسی ارزش زن در اسالم، حجاب زن و حقوق زن پرداخته اسشت. تمشام   (، در تفسیر نمونه به 4939اطاقسرا ک

ها را در پژوه  خود مورد بررسشی   های موجود و مرتبط با پژوه  حاضر نقط تعداد محدودی از مقوله پیشینه

بشود  اند. در مفشاهیم مر  طور جامع و گسترده مفاهیم زنان و خانواده را بررسی نکرده  کدام به اند و هیچ قرار داده

 99/99بشار ک  91اخترشاص دارد کشه    «های مرتبط با زنشان  مسائل و ویژگی»به زنان، بیشترین نراوانی به مقوله 

صششورت ضششمنی در قششرآن آمششده اسششت و در بششین   درصششد( بششه 29/91بششار ک 911صششورت لفظششی و   درصشد( بششه 

واحشد   939واحد لفظشی و   99رد کبیشترین نراوانی را دا «زنان در خانواده» ،های مربود به این مقوله زیرمقوله
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بشار   491اخترشاص دارد کشه    «نرزنشدان »ضمنی(. در مفاهیم مربود به خانواده، بیششترین نراوانشی بشه مقولشه     

صورت ضمنی در قشرآن آمشده اسشت. زینشاتون       درصد( به 32/99بار ک 4111صورت لفظی و   درصد( به 11/94ک

پشژوه ، از جملشه ارث زن، حقشوق نشردی و خشانوادگی و      های مطرح در ایشن   (، به بررسی برخی مقوله4939ک

هشای   (، مقولشه 4939عنوان دختر، مادر و همسر پرداخته است. علوی، اششرنی و رزمیشان ک    سیاسی زن و زن به

اند کشه   اند و به این نتیجه رسیده ارتباد زن و شوهر، ارتباد والدین با نرزندان و طالق را مورد بررسی قرار داده

(، به مسائل مربود به زنشان در قشرآن   9149تأکید نراوانی بر اهمیت زندگی خانوادگی دارد. روهانا کقرآن کریم 

اصشطالح مشرتبط بشا آن از جملشه دختشر،       41دهد که کلمه زنان و  کریم پرداخته است، نتای  پژوه  نشان می

 آیه قرآن کریم آمده است.     99سوره و  99خواهر، مادر در 

صورت لفظی در   های مرتبط با زنان و خانواده، مفاهیم مربود به زنان، به ات و سورهدر خروص نراوانی آی

آیه قرآن کریم ذکر شده است. در مفاهیم لفظشی   914سوره و  33صورت ضمنی در   آیه و به 411سوره و  14

هشا را در   دواژهآیه بیششترین کلیش   91با  «سوره بقره»آیه و در مفاهیم ضمنی  41با  «سوره نسا»مربود به زنان 

صشورت ضشمنی در     آیشه، و بشه   199سشوره و   13صورت لفظی در  حوزه زنان دارند. مفاهیم مربود به خانواده به

هشا بشه    آیه قرآن کریم ذکر شده است. در مفاهیم مربشود بشه خشانواده بیششترین کلیشدواژه      4412سوره و  411

بهششتی،   نشرد، حسشینی   حسشومی، نوششین   آیشه ضشمنی اخترشاص دارد.    13آیه لفظشی و   93با  «سوره یوسف»

انشد، نتشای     (، اخالق اجتماعی خانواده را در قرآن کریم مورد مطالعشه قشرار داده  4932الحوائجی و حریری ک باب

آیه قرآن کریم به اخالق اجتماعی خانواده از جمله، احکام ازدواج، تعدد زوجات، نیکی به پشدر   12نشان داد که 

(، در پژوه  خود کلمه مسلمان را از نظر کمی در قرآن کشریم  9143ست. محسنین کو مادر و طالق پرداخته ا

آیه قشرآن کشریم ذکشر     93سوره و  91مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده است که کلمه مسلمان در 

 شده است. 

اده از تکنیش   ششده بشا اسشتف     ها، جهت تأیید سیاهه وارسشی تهیشه   بندی کلیدواژه پس از استخراج و مقوله

دسشت    دلفی، از نظرات خبرگان علوم قرآنی و مطالعات زنان و خانواده استفاده شد و از آزمون کندال جهت بشه 

نظرات خبرگان استفاده گردید. نرایند دلفی طی دو مرحله انجام ششد. در مرحلشه دوم، در     آوردن میزان اجماع

( 2/1نظرات خبرگان بسیار زیاد کبیشتر از  نواده، میزان اجماع های مربود به زنان و خا ها و زیرمقوله تمام مقوله

نسبت به مرحله اول، نرایند  Wنظرات بسیار بالی خبرگان و انزای  ناچیز میزان  است. به دلیل میزان اجماع 

 شود. شده تأیید می یابد و سیاهه وارسی استخراج دلفی در مرحله دوم پایان می

هشا   وظیفه و مسئولیت دینی هر نرد باایمانی است و چنانچه انراد به این آمشوزه های قرآنی،  نراگیری آموزه

ها تعیین نموده اسشت آگشاه باششند،     واقف باشند و هر ی  از انراد خانواده از حقوق و وظایفی که قرآن برای آن
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 خواهند رنشت.  ها شده، از بین گیر خانواده همه مشکالت خانواده، مخروصاً مشکالتی که در عرر حاضر گریبان

 باشد. های خود در خانواده می ها، جهل و نادانی انراد از جایگاه و مسئولیت چراکه دلیل عمده مشکالت خانواده

هشا و اصشطالحات، اصشطالحنامه جشامعی در حشوزه زنشان و        که جهت استانداردسشازی واژه  با توجه به این

نامشه زنشان و    لعات زنان و خانواده، تشدوین اصشطالح  شود مراکز مرتبط با مطا خانواده وجود نداشت، پیشنهاد می

 های خود مورد توجه قرار دهند.   ریزی خانواده مبتنی بر قرآن را در برنامه

هشای پشژوه     هشا و زیرمقولشه   ها، مقولشه  های قرآنی ایجاد شود و یانته پژوهی مبتنی بر آموزه مرکز خانواده

 شند.های پژوهشی چنین مرکزی با توانند حوزه حاضر می

 سپاسگزاری  

دکتری است. از داوران محترم ایشن رسشاله و داوران محتشرم مجلشه کشه در جهشت         این مقاله مستخرج از رساله

 شود. تکمیل مقاله، از ارائه نقطه نظرات ارزشمندشان دریغ ننودند، تشکر و قدردانی می

 منابع  

، اندیشه عالمه طباطباییبط خانوادگی از منظر تفسیر المیزان. (. روا1292علوی، مهدخت؛ اشرفی، عباس؛ رزمیان، راضیه ) بروجردی

1(1 ،)61-20 . 

(. مطالعژه معژانی   1292الحوائجی، فهیمه؛ حریژری، نجژال )   السادات؛ باب بهشتی، ملوک فرد، فاطمه؛ حسینی حسومی، طاهره؛ نوشین

 .  201-386(، 1)9، های اخالقی پژوهشضمنی و لفظی آیات اخالق اجتماعی در قرآن کریم. 

 . تهران: انتشارات روزبه.روش برداشت از قرآن(. 1290بهشتی، سیدمحمد ) حسینی

الزهژرا   ارشد، حوزه علمیه خواهران قم، جامعژه  نامه کارشناسی . پایانشخصیت و حقوق زن در تفسیر المیزان(. 1296زیناتون، سیتی )

 )س(، قم.

. های تفسیر نمونه در خصژوص جایگژاه زن در اسژالم    اهلل جوادی آملی با آموزهمقایسه آرای آیت (. 1296زاده اطاقسرا، رقیه ) عیسی

 ارشد فلسفه و کالم اسالمی، دانشگاه مازندران، دانشکده الهیات و معارف اسالمی، ساری. نامه کارشناسی پایان

 .23-31(، 1)2، نامه تفسیر و زبان قرآن پژوهشاحسان در قرآن.   شناسی واژه (. معنی1292فخارنوغانی، وحیده )

، هژای قژرآن و حژدی     پژژوهش شناسی سکینه در قرآن کژریم.   (. معنی1291پیما، سکینه ) کالنتری، ابراهیم؛ آرام، محمدرضا؛ چمن

18(3 ،)369-381. 

 . 63-29(، 3)2، شناختی قرآن های زبان پژوهششناسی قرآنی ایزوتسو.  (. بررسی و نقد معنی1292لطفی، مهدی )

ارشد علوم قژرآن و حژدی ،    نامه کارشناسی . پایانشناسی واژه رزق در قرآن با رویکرد تحلیل متنی معنی(. 1296) قاسمی، زهرا ملک

 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی میبد.
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هژا و   . تدوین شاخص(1296نجفی، حسین؛ حسینیان، سیمین؛ لبیبی، محمدمهدی ) الصباح؛ بستان نوری، فروغ فاراب، ندا؛ شجاع ملکی

مطالعژات زنژان و خژانواده    بنیژاد.   گیژری از تکنیژک پژژوهش کیفژی داده     ترسیم الگوی کارکردهای خانواده در اسالم با بهژره 

 . 99-61(، 3)6، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا

 . تهران: دارالکتب االسالمیه.تفسیر نمونه(. 1286شیرازی، ناصر ) مکارم

 ارشد علوم قرآن و حدی ، مدرسه علمیه امام خمینی، تهران. نامه کارشناسی . پایانظام خانواده در قرآنن(. 1282نذیر، محمد )
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