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  پیش گفتار
 علمـی و    شـکوفایی  ،جنبش و اهتزار علمی در کشور به مثابـۀ نهـضتی فراگیـر            

نهـضتی کـه امیـد      . هاي دانش اسالمی را سبب گردیده اسـت         عملی در همۀ عرصه   
ـ    ب فرهنگی و حرکت  نقالزمزمۀ ا این بار   است   ه آن در ایـران را بـه   هـاي مربـوط ب

 قرآن کـریم در   عالی جایگاهِمیان   در این    .شتابنده بدل سازد  سیري  ن و   بانگی پرطنی 
گـسترش   ، گرایش فزاینده به کتاب الهی در همۀ سـطوح جامعـه           و میان منابع دینی  

  .هاي منسوب به قرآن را به همراه داشته است پژوهش
دهی و هدایت تحقیقـات علمـی         در جهت  پژوهشینقش مدیریت   بدیهی است   

هـاي    فزاري و پیـشبرد برنامـه     ا ساماندهی امور نرم  . بسیار تعیین کننده و جدي است     
هـاي   اي دانش الزم براي همۀ فعالیت    هاي پژوهشی که به گونه      قرآنی به ویژه برنامه   
 بر دوش مدیرانی است که تحقیقات مربوط به شئون قـرآن             کند،  قرآنی را فراهم می   

هـا   ها و پژوهـشگاه  ها، پژوهشکده ، گروهها  طرح ها، در قالب مدیریت پروژه   کریم را   
  .کنند ري میرهب

بارة ابعاد متعدد مسائل دینی تا آنجا بوده است      توسعۀ کمی و کیفی تحقیقات در     
در عرصۀ پژوهش و تـدوین  »  دین پژوهی «    اصطالحی نو مانند  شاهد پدید آمدن     که

 امروزه مراکـز و مؤسـسات علمـی فراوانـی بـه منظـور انجـام                 .هستیممتون علمی   
 بسیاري در حـال تحقیـق و بررسـی    پژوهان یناند و د    پژوهش در دین تأسیس شده    

البته هنوز کـم و کیـف تحقیقـات        . بارة شئون گوناگون دین در این مراکز هستند       در
   که در آن قرار داریم،زمان و مکانیمطلوب و متناسب با مقتضیات دینی با وضعیت 

ل  مـسائ  دربـارة حتی در برخی موارد تحقیقات غیر مـسلمانان           .فاصلۀ بسیاري دارد  
 یکمنظر  تحقیقات ما نیز از در عین حال ؛اسالمی از تحقیقات ما پیشی گرفته است
 توسعۀ همـه  به امید فراوانی به همین دلیل. و کیفی در حال گسترش و تعمیق است 

رود این وضعیت نوید دهنـدة آن باشـد        انتظار می . جانبۀ تحقیقات دینی وجود دارد    
اي و   منطقـه ئل مورد نیاز جامعۀ محلی، ملی، دهی به مسا   که به زودي استعداد پاسخ    

  .به فعلیت درآیدبیش از هر زمان دیگر بارة دین اسالم جهانی در
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یند  این فرآ  .شود  یند مشخصی دنبال می   هاي پژوهشی فرآ    عالیت ف  معموالً در همۀ  
شود که از یک نقطه آغاز و به یـک نقطـه مـشخص     از مجموعه مراحلی تشکیل می 

منتهی » هاي علمی گزارش دقیقی از یافته «    یا »  تولید دانش جدید «    گردد و به      ختم می 
یند به تحلیل مسئلۀ مورد نظر خود پرداخته و بـه دقـت       با توجه به این فرآ    . شود  می

اي  بایـد بـه چـه مـسئله    »  معیار پژوهش قرآنی  «  روشن خواهیم ساخت که در بحث       
  .بپرازیم
  

  بیان مسئله
و در برخی موارد آمیختگی آنها با یکدیگر سبب اخـتالط  توسعۀ مطالعات دینی   

دانـشوران و  هاي تخصصی و صـعوبت در سـازماندهی و تقـسیم کـار میـان               حوزه
به طور طبیعی این امر . هاي منسوب به دین گردیده است فرهیختگان حوزة پژوهش

 ریزي و مدیریت پژوهشی در سطح خرد و کالن را با مشکالتی مواجه ساخته  برنامه
هـاي دینـی کـه هـر یـک بـه سـهم خـود توسـعۀ دانـش و                    مدیران پژوهش . است

کنند، نیازمند معیارهاي روشنی  هاي علمی را در محیط تحقیقاتی مدیریت می مهارت
پیش از  «  در مرحلۀ هاي قرآنی  هاي دینی و به ویژه پژوهش       براي ساماندهی پژوهش  

 ایـن مـسئله و طراحـی کـاربرگ       رسد بررسی   از این رو به نظر می     . هستند  » فعالیت
)Checklist(     داراي کارکردي مفید و با اهمیـت          تعیین میزان قرآنی بودن پژوهش 

  .خواهد بود
   :باید به پرسش زیر پاسخ دهیم، مسئله این حلبه منظور کمک به 

  »  ند؟کدامپژوهش بودن قرآنی میزان معیارهاي تشخیص  «  
  

  و اهداف  ضرورت اهمیت،
مراجعه بـه قـرآن      دین است و در آن، اصلیِتلزم استفاده از منابعِ   پژوهی مس  دین

تعالی رتبۀ قرآن در مقایسه با دیگر منابع و معیـار    . کریم داراي برترین جایگاه است    
کـه مجموعـۀ     ـ  روایـی از سـویی   عظیمِمیراثو مقیاس بودن آن در صحت و سقم 

بـارة  مطالعـه در محققـان بـه   مندي انبوه  هو عالق 1ـ روایاتِ عرض حاکی از آن است 
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شئون قرآن کریم از سوي دیگـر سـبب گردیـده تحقیقـات قرآنـی در میـان دیگـر                    
افزون بر این توافق همـۀ      . اي را به خود اختصاص دهد       تحقیقات دینی جایگاه ویژه   

هـاي خـود،    ها و دیدگاه  مسلمانان در استناد به قرآن براي تأیید و کسب اعتبار گفته          
رة اسالم با فراگیري همۀ مذاهب آن قرار در جایگاه نقطۀ پرگار دایواال را این کتاب 
  .داده است
نـامیم، در    که آنها را قرآنی مـی یهمه شاهد هستیم که بسیاري از تحقیقات      با این 

به جز تفسیر کلی یا جزئی قرآن کـریم و  . گیرد ضمن دیگرِ تحقیقات دینی شکل می  
 بقیۀ تحقیقات مرتبط بـا قـرآن در حـوزة            تقریباً ،برخی مسائل مربوط به علوم قرآن     

ایـن  . مشترك میان تحقیقات قرآنی و دیگر تحقیقات حوزة دین پژوهی قرار دارنـد            
مسئله سبب گردیده تا تفکیک تحقیقات قرآنی با دیگر تحقیقـات و سـپردن آن بـه               

کـه داراي  ی شهـاي پژوهـ   حوزة تخصصی قرآن کریم به ویژه در آن دسته از محیط       
از ایـن رو تـدوین      . اص تحقیقات قرآنی هستند با مشکل مواجه شود        خ 2يواحدها

بتوانند به وسیلۀ آن به تفکیک تحقیقـات   و کارشناسان   مالك و ضوابطی که مدیران      
قرآنی از غیر آن پرداخته و به راحتی بین واحـدهاي مربـوط تقـسیم کـار کننـد، از           

  . شود  میمراکز تحقیقاتی شمردهگونه  اینهاي اجتناب ناپذیر  ضرورت
 از غیر آن و نیز تشخیص میزان یتعیین مالك و ضوابط تشخیص تحقیقات قرآن     

قرآنی بودن تحقیقات در مواردي که داراي حوزة مشترك با دیگر انـواع تحقیقـات               
دینی است، سبب سهولت ارجاع کارهاي مربوط به واحدهاي تحقیقاتی خواهد بود    

 .حدهاي تحقیقاتی مشخص خواهـد کـرد  رو مشارکت آن را نیز با دیگر وا   قلمو نیز   
تعریـف  . 1: نـد از رسـی معیارهـاي پـژوهش قرآنـی عبارت      به این ترتیب اهـداف بر     

 کـاربرگی تهیۀ  . 3  پژوهش سنجش میزان قرآنی بودن    معیارتعیین  . 2 پژوهش قرآنی 
سهولت تقـسیم کـار بـین واحـدهاي     همچنین . براي تشخیص قرآنی بودن پژوهش   

  .کارکردهاي این پژوهش برشمردتوان از   را میتحقیقاتی
به این ترتیب تعیین معیار سنجش میزان قرآنی بودن پژوهش در مقایسه با دیگر        

البتـه   .شـود   هاي دینی در قلمرو دین اسالم به وسیلۀ این مقالـه تبیـین مـی                پژوهش
هـاي    یادآوري این نکته الزم است که پس از این مرحله باید معیار توزیع پـژوهش              
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ها و به طور کلی سـطوح مختلـف درون مجموعـۀ              ها، پژوهشکده   روهقرآنی میان گ  
  . تحقیقات قرآنی نیز تعیین شود

 
  پیشینه

براي بررسی پیشینۀ تعیین معیارهاي پژوهش قرآنی مناسـب اسـت نگـاهی بـه               
 ؛داشـته باشـیم  »  پژوهی قرآن «  کارگیري اصطالح   ادبیات تحقیقاتی کشور و پیشینۀ به    

هاي قرآنی با رایج شدن این اصطالح در کشور         صۀ پژوهش زیرا توجه خاص به عر    
تأکید بر بررسی این پیشینه از آن جهت است که به رغـم رواج   . زمان بوده است    هم

گـاه تعریـف عملیـاتی مشخـصی از ایـن        هیچ  این اصطالح در جامعۀ علمی کشور،     
اژة بـار و  حتی از سوي کسانی که بر این باورند کـه نخـستین     ؛اصطالح نشده است  

و پس از وي این اصطالح در  شده است کار بردهوسیلۀ ایشان به   به  »  قرآن پژوهی  «    
   3)2/1652  بهاءالدین،خرمشاهی (.کشور رواج پیدا کرده است

 ؛مربوط به دو دهۀ اخیر اسـت      »  قرآن پژوهی  «    واژة  کاربرد  حقیقت این است که     
سـهم بزرگـی در رواج ایـن اصـطالح       دانشنامۀ قرآن و قـرآن پژوهـی         کتاب  انتشار  
 کـاربرد ایـن   1377 زیرا همزمان با انتـشار کتـاب مـذکور در سـال      ؛)همان (داشت

اي بـه   اصطالح در جامعۀ تحقیقاتی کشور نیز تراکم پیدا کـرد و در سـطح گـسترده     
قرآن  «    اي که امروز واژة   به گونه؛وسیلۀ دست اندرکاران و محققان به کار گرفته شد      

مؤلف  . معمول در آمده است    به صورت یک اصطالح شناخته شده و کامالً       »  یپژوه
  :نویسد چنین می در اثر مذکور این کتاب

را در »  پژوهی «    پسوند . قرآن پژوهی، اصطالحی است نوساخته و رایج «    
قرآن  «    ب اسالمی، راقم این سطور در ترکیباتی چون نقال پس از ايها سال

و غیره به کاربرد که رواج وسیعی »  پژوهی دین «    و »  حافظ پژوهی «    و »  پژوهی
است؛ ولی اشکال و ایراد آن را »  شناسی «    به معناي »  پژوهی «    پسوند . یافته است

یعنی یک محقق قرآن . ادعا و احترام به خود نهفته است»  شناسی «    زیرا در . ندارد
زیرا حمل بر داعیه و ادعا خواهد . » من قرآن شناسم «    تواند به راحتی بگوید  نمی

پژوه یا  حال آنکه شاهنامه. شناس شناس یا حافظ شد یا همین طور شاهنامه
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حاصل آنکه امروز هرگونه . ندارد بر پژوه فروتنانه است و ادعاهایی در حافظ
ام یکی راقم این سطور ن. پژوهی نامید توان قرآن تحقیق یا پژوهش قرآنی را می

  )1/15، همان(»  .نهاده است هاي خود را نیز قرآن پژوهی از کتاب
دانـشنامۀ قـرآن و          اگر چه آقـاي خرمـشاهی در ضـمن دو کتـاب خـود یعنـی                 

پژوهـی را بـه      مصادیق بسیار فراوانـی از قـرآن        پژوهی قرآن     نیز کتاب     و  پژوهی قرآن
هـاي مفیـدي ارائـه کـرده      ها گـزارش بارة آنن مدخل مورد توجه قرار داده و در عنوا

 خود تعریف عملیـاتی مشخـصی از اصـطالح          یک از این دو اثر      ولی در هیچ   ،است
  .پژوهی را مشخص نساخته است هاي ابعاد مختلف قرآن فهارائه نکرده و مؤلّمذکور 

 نیـز بـه     المعارف قـرآن کـریم    ةدائرها در مقدمۀ      در قسمت اصول تدوین مدخل    
رآنی پرداخته شده است که در ادامـه بـه بررسـی آن خـواهیم         اي به پژوهش ق     گونه

  .پرداخت
  

  ) به کار رفته در تحقیق)Concept (ها، اصطالحات و مفاهیم شرح واژه(مفاهیم 
مـورد نظـر     مقالـۀ می عناصـر عنـوان   ودر آغاز سخن به تعریف و تحدیـد مفهـ         

نبـال کنـیم و   شود مباحث را با دقت بیشتري د تحدید مفهومی سبب می  . پردازیم  می
  . روشنی از اصطالحات مورد نظر را داشته باشیمروِقلم در پیگیري بحث،

  
  » معیار «    واژه شناسی 

 .اي که بدان چیز دیگـر را بـسنجند و برابـر کننـد               وسیله. اندازه و پیمانه  : معیار «  
ده  اشـیاء سـنجیده و پیمـو   ، زیرا به وسیلۀ آن دو؛بنابراین ترازو و پیمانه معیار است   

   4 )دهخدا (» .شوند می
 ،شـود   می برده در همۀ علوم به کار       واژة بسیار پر کاربردي است و تقریباً       معیار،

ناپذیري آن  شاید بتوان علت اصطالح. ولی تعریف اصطالحی خاصی در علوم ندارد
چنانکـه در     چـرا کـه معنـاي لغـوي آن        ؛جو کـرد   آن جست  را در غناي معناي لغويِ    

در ــ   » اي که بدان چیز دیگـر را بـسنجند   وسیله «     یعنی ، ـ مده است آ دهخداۀنام لغت
  .ها قابل کاربرد است همۀ علوم و حوزه
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اي پایدار در طول بررسی و نگارش    با این هدف که فضاي مفهوم معیار به گونه        
 )Definition ( با کمی پردازش معناي لغوي آن، به تعریف     ،این رساله تثبیت شود   

: مــراد مــا از معیــار در ایــن نوشــته عبــارت اســت از. یم رســیدخــواهمـورد نظــر  
پژوهش قرآنی را در همۀ مراحل تحقیق از بتوانیم  با استفاده از آن هایی که شاخص «    

  ».غیر آن ممتاز کنیم
  

  » تحقیق «   و » پژوهش «    واژه شناسی 
»  .تجو، بررسـی، و تحقیـق اسـ        به معنی جـست     ؛پژوهش، اسم مصدر پژوهیدن    «  

  )همان(
واژة پژوهش در فارسی کهن شناخته شده بـوده و در اشـعار حکـیم ابوالقاسـم          

   : استآمدهفردوسی چنین 
  هر کشوري گرد کن مهتران ز

  از اختر شناسان و افسونگران 
  ي سخن سر بسر مهتران را بگو

  )همان(پژوهش کن و راستی بازجوي 
قل از فرهنگ نظام به معنـی  به ن را در فرهنگ خود   ة تحقیق  دهخدا واژ  همچنین

   )همان (.بیان کرده است»  به کنه مطلب رسیدن و واقع چیزي را به دست آوردن «  
  

   معناي اصطالحی تحقیق
: از جملـه  که هـر گونـه فعالیـت و تـالش علمـی،             کنیم    بسیاري از ما گمان می    

  در 11 و آزمـایش   10، احیـاي نـسخ    9، شـرح  8، تفسیر 7، ترجمه 6، تصحیح متون  5تألیف
 در حالی کـه   ،توان تحقیق نامید    هاي دیگر را می     تحقیقات تجربی و بسیاري فعالیت    

هـایی    همگی جزو مقدمات و یا بخش     با وجود ارزشمند و مفید بودن این اقدامات،       
  .توان تحقیق نامید باشند و هیچ یک از آنها را نمی از یک تحقیق می

 دربردارندة مفهوم حق و اگرچه برخی معتقدند معنی پژوهش با معنی تحقیق که   
 ،یابی است تفاوت دارد و تحقیق از این نظر اخص از پـژوهش اسـت   به معناي حق 
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شوند و گـاهی نیـز    ولی امروزه معموالً این دو واژه به جاي یکدیگر به کار برده می      
بنابراین در این . آورند معنی و مترادف در کنار هم می آن دو را به عنوان دو کلمۀ هم

شود که مراد مـا از   در یک معنی به کار برده می     »  تحقیق «  و  »  پژوهش «   واژة   مقاله دو 
  :آن عبارت است از

هاي مورد نظر و مطـرح      هایی براي سؤال    یک عمل منظم که در نتیجۀ آن پاسخ        «  
  )34/، نادري و دیگران(»  .آید شده پیرامون موضوع تحقیق به دست می

  
  » قرآنی «    مراد از واژة

 بحـث   تـرین بخـشِ    شاید کلیـدي  .  منسوب به قرآن   آنی از نظر واژگانی یعنی    قر
به دیگـر   .  و کیف این نسبت است     مشخص کردن کم  »  قرآنی معیار پژوهشِ  «  بارة  در

هر پژوهش باید از چه نـسبتی  : سخن مسئلۀ اصلی ما پاسخ به این پرسش است که      
 نامید؟با قرآن برخوردار باشد تا بتوان آن را پژوهشی قرآنی 

  
  قرآنیتحقیقات گانۀ  سه مراحل

 الزم اسـت   به منظور تعیین قرآنی بـودن پـژوهش و میـزان آن در هـر مرحلـه،              
اي که در  مراحل گوناگون تحقیق را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم و براي مرحله   

 کـاربرگ الزم را  ،صدد ارزیابی میزان قرآنی بـودن پـژوهش در آن مرحلـه هـستیم             
تا با استفاده از کاربرگ مناسب آن مرحله به ارزیابی قرآنـی بـودن آن             طراحی کنیم   

 آن را بـر  ،ینـد تحقیقـات قرآنـی   بنـدي مراحـل و فرآ       راي سهولت تقسیم  ب. بپردازیم
  :کنیم اساس عملیات پژوهش به سه مرحلۀ زیر تقسیم می

  فعالیتمرحلۀ پیش از  . 1
 )انجام پژوهش (تدر جریان فعالیمرحلۀ  . 2
 ) محصول و خروجی :نتیجۀ پژوهش(ت یپس از فعالمرحلۀ  . 3

پـردازیم و سـپس مـشخص     گانۀ فوق مـی  اکنون به تحلیل هر یک از مراحل سه    
کنیم که ما باید در صدد تعیین معیارهاي قرآنی بودن پژوهش در کدام مرحله از                می

  .مراحل تحقیق باشیم
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  » پیش از فعالیت «    مرحلۀ . 1
 زیر را  گانۀ خود مراحل سههاي قرآنی  هشت در پژوپیش از فعالیمرحلۀ معموالً 

   :دارد
  12 پژوهشی گیري ایدة شکل) الف
  13 عنوان پژوهش    تنقیح   )  ب
   طرح تحقیق     تدوین   )  ج
  » در جریان فعالیت «    مرحلۀ . 2

همـان طـرح تحقیـق صـورت عملـی بـه خـود               »   تدر جریان فعالی   «      در مرحلۀ 
در  «     در حقیقـت پـژوهش   ،حقیـق و ارزیـابی آن  بنابراین با وجـود طـرح ت   . گیرد  می

  . نیز ارزیابی شده است» تفعالیجریان 
  » پس از فعالیت «    مرحلۀ . 3

   :ت نیز در بردارندة مراحل دوگانۀ زیر استپس از فعالیمعموالً مرحلۀ 
 14 محصول پژوهش)الف
  15خروجی پژوهش  )  ب

 نوبـت  ،مشخص ساختیماکنون که مراحل مورد نظر خود در تحقیقات قرآنی را        
یک از مراحل اصلی و فرعی فوق بیش از هر          آن است که مشخص سازیم در کدام      

مرحلۀ دیگري به معیارهاي پژوهش قرآنی و ارزیابی میزان قرآنـی بـودن پـژوهش               
تر در این مسئله بـه معیارهـاي مـورد نظـر و       ضروري پس از تعیین نقطۀ   . نیازمندیم

 و به این ترتیب پا به پاي        پردازیم  میزم براي آن    سپس طراحی شناسه و کاربرگ ال     
  .همان مرحلۀ مورد ابتال به بررسی معیارهاي پژوهش قرآنی خواهیم پرداخت

  
  ضرورت ارزیابی میزان قرآنی بودن پژوهش در مرحلۀ پیش از فعالیت

گانۀ فوق باید این مسئله را مورد  براي تعیین مرحلۀ مورد نظر از میان مراحل سه
یک از مراحـل بـه معیارهـاي پـژوهش       گیري کدام  قرار دهیم که در تصمیم    بررسی  

  . قرآنی و سنجش میزان قرآنی بودن آن نیاز بیشتري داریم
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 مـشکل  ،ت کـه اثـر پژوهـشی شـکل گرفتـه اسـت      پس از فعالی طبعاً در مرحلۀ    
در جریـان  همچنـین در مرحلـۀ   . ماند بندي اثر پدید آمده باقی نمی چندانی جز طبقه 

بارة عنوان مورد نظر بـر  وهشی تصمیمات الزم براي تحقیق در ت که مدیران پژ   یفعال
اند نیز مشکل خاصـی      اساس طرح مربوط را اتخاذ و عملیات پژوهش را آغاز کرده          

  . وجود ندارد
 فعالیـت بیشترین ابتالي مدیران در تشخیص پژوهش قرآنی در مرحلۀ پـیش از             

دیران نوع پژوهش را مشخص سازند تا    زیرا در همین مرحله است که باید م        ؛است
 منابع انسانی پژوهشگر و منابع علمـی مـورد نیـاز آن    دربارةاي مؤثر  بتوانند به گونه  

 در این مرحله است که الزم است مشخص بدین معنی که اساساً   . گیري کنند   تصمیم
وسـیله بتواننـد در محـیط         سازند قرآنی بودن پژوهش به چه میزان است تـا بـدین           

  .بینی کنند تر پیش اي مناسب کار مدیریت آن را به گونه و شی سازپژوه
  

   پژوهش قرآنیهاي مؤلفه
هاي پژوهش قرآنی داراي اهمیت اساسی در این مقالـه     شناسایی و معرفی مؤلفه   

 به معیارهاي الزم براي ارزیـابی        هاي مورد نظر،     زیرا با تجزیه و تحلیل مؤلفه      ؛است
ست خواهیم یافت و بر اساس آن قادر خواهیم بـود     پژوهش در مرحلۀ مورد نظر د     

  .به تهیۀ کاربرگ مورد نیاز براي ارزیابی قرآنی بودن پژوهش در آن مرحله بپردازیم
ت نقش اساسی پیش از فعالی  سه عنصر در قرآنی شمردن یک پژوهش در مرحلۀ

  :هاي پژوهش قرآنی به شرح زیر است به دیگر سخن مؤلفه. دارد
  آنی عنوان و مسئلۀ تحقیقخاستگاه قر. 1
نیاز به مطالعۀ قرآن و منابع قرآنی از آن جهت که به توضیح آیات کالم الهی               . 2

 اند  پرداخته
 نقش تحقیق بر توسعه و تعمیق علوم و معارف قرآنی. 3

گانۀ   پژوهش با توجه و نظر به مراحل سهفعالیتها در مرحلۀ پیش از    این مؤلفه 
  :جدول زیر مشخص شده استتحقیق در این مرحله، در 
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مرحلۀ ( پیش از پژوهش
  )ایده و تنقیح عنوان

در جریان فعالیت پژوهش با 
نظر به مقتضیات حین انجام 

  پژوهش

با نظر  پس از فعالیت پژوهش
به کارکرد و نتایج بعد از انجام 

  پژوهش

  برخاسته از قرآن باشد
نیازمند به مطالعۀ قرآن و منابع 

 توضیح قرآنی از آن جهت که به
  اند باشد آیات کالم الهی پرداخته

توسعه دهندة علوم و معارف قرآنی 
  و عمل به قرآن کریم باشد

  
  توضیح
برخاسـته از   «    کـم موضـوع آن      دسـت  نامیم کـه    یی را قرآنی می   ها  پژوهش اصوالً

نیازمند مطالعۀ قـرآن کـریم و منـابع قرآنـی از آن      «     آن   دربارةبوده یا پژوهش    » قرآن
توسعه و تعمیـق   «    باشد و یا نتایج آن به »  اند هت که به توضیح آیات الهی پرداخته    ج

  . منجر شود» علوم و معارف قرآنی و عمل به قرآن
گیـري    به پیش از انتخاب عنوان یا به مبدأ شـکل          »   خاستگاه قرآنی عنوان   «    عنصر    

هـر گـاه مـتن قـرآن سـبب          بدین معنی که    . ایده، عنوان یا مسئلۀ پژوهش نظر دارد      
 خاسـتگاه آن را قرآنـی    اي پژوهـشی شـده باشـد،    گیري ایده، عنوان یا مـسئله     شکل

بحـث و بررسـی      قرآن و موضوعات طرح شده در قرآن         دربارةخواهیم دانست که    
  .شود می

با نظر به عملیات پژوهش و مرحلـۀ        »  نیاز به مطالعۀ قرآن و منابع قرآنی       «    عنصر  
ذ و رفـض  خـ معیـار ا   پژوهش نظر دارد و مقصود آن اسـت کـه            یتفعالدر جریان   

 و ما براي انجام تحقیق نـاگزیر از  ها در آن مدلول آیات قرآن است ها و نظریه  گزاره
  .مطالعۀ قرآن کریم خواهیم بود

 بـه نتـایج و      » نقش تحقیق بر توسعه و تعمیـق علـوم و معـارف قرآنـی              «    عنصر  
ن معنی است که اگر نتیجه و کارکرد یک پـژوهش           پژوهش نظر دارد و بدی    کارکرد  

 اقتضاي قرآنی بودن پژوهش را خواهد  توسعه و تعمیق علوم یا معارف قرآنی باشد،
  .داشت
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   المعارف قرآن کریمةیابی در دائر ها و اصول مدخل  مالكبررسی
تا کنون سه مؤلّفۀ اصلی در قرآنی بودن ایده، عنوان یا مسئلۀ پـژوهش را مـورد            

المعارف قرآن کریم ةیابی در دائر  اکنون مناسب است اصول مدخل  . قرار دادیم  توجه
تدوین شده ن دفتر تبلیغات اسالمی    مرکز فرهنگ و معارف قرآ     که به همت محققان   

  .را مورد بررسی قرار دهیماست 
 به ویژه در ، المعارف قرآن کریم مرکز فرهنگ و معارف قرآنةگفتار دائر در پیش

جا داشت همین . اصولی براي این امر در نظر گرفته شده است ،» ل یابیمدخ «    بخش 
شـد    تعریف می است،  » عنوان قرآنی  «که قابل انطباق بر   »  مدخل قرآنی  «     اصطالحِجا  

 برخـی ضـوابط طـرح شـده در ایـن بخـش را               اگرچه. گردید  و مراد از آن بیان می     
ـ     توان بیانگر عناصري از قرآن      می ه تبیـین ایـن اصـطالح کمـک         پژوهی دانست که ب

 المعارف قرآن کریم و نقـش ایـن اثـر در    ةبه لحاظ اهمیت خاص دائر  . خواهد کرد 
کـه در بردارنـدة     »  یـابی  مدخل «    بخش   گسترش معارف قرآنی، آن قسمت از مطالب      

در قـسمتی از  . دهـیم  مورد توجه قرار میرا است »  قرآن پژوهی  «     از مفهوم    يعناصر
  : آمده استاین بخش چنین

هـا مراعـات     ترین اصولی که به طور خاص در گـزینش و تـدوین مـدخل              مهم«  
  : اند از این قرارند شده

»  موضوعات و مفاهیم قرآنـی  «    : شوند ها از سه حوزة اصلی برگزیده می    مدخل. 1
  » .یعلوم قرآن «    و »  اعالم قرآنی «    

 ؛ول مورد نظـر مـا مربـوط اسـت         ها به مؤلفۀ ا     این اصل از اصول تدوین مدخل     
اي وجود    البته در این اصل مطلب قابل مالحظه      . یعنی خاستگاه قرآنی عنوان تحقیق    

به این . روشن است که مراد از مدخل همان موضوع یا عنوان قرآنی است   زیرا ؛دارد
به عنـوان مـالك موضـوع قرآنـی     »  موضوعات و مفاهیم قرآنی «    ترتیب در این اصل  

 زیرا طبق این اصل بـراي شـناخت موضـوع    ؛ که مستلزم نوعی دور است ده،بیان ش 
  .خواهیم بود»  موضوعات قرآنی «    قرآنی نیازمند 
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»  موضوع یـا مـدخل قرآنـی    «    به اعتقاد نگارنده این مشکل به دلیل تعریف نشدن     
 و  موضـوعات  «    توان این اشـکال را بـا تغییـر عبـارت              اگر چه می  . ایجاد شده است  

  .اي رفع کرد تا اندازه»  مفاهیم قرآنی «    به »  مفاهیم قرآنی
تـوان آن را دربردارنـدة عناصـري در ایـن رابطـه            یکی دیگر از مطالبی کـه مـی       

  :گوید  بند سوم این بخش است که می،دانست
  لزومـاً ،انـد  مفاهیم و موضوعاتی که به طور مـستقیم در قـرآن شـریف آمـده          . 3

 اي از قـرآن مـستند باشـند،    مفاهیم انتزاعی نیز چنانچه به آیـه . گیرند  مدخل قرار می  
  ». مانند آثار باستانی،شوند مدخل می

ه بـه طـور مـستقیم در    کـ را م و موضوعاتی یاصل سوم نیز از آن جهت که مفاه 
 بـه  ،مورد نظر قرار داده و آن را نیازمنـد مـستند قرآنـی دانـسته اسـت     قرآن شریف   

  . مربوط استن پژوهشخاستگاه قرآنی عنوامؤلفۀ 
نیز دربردارنـدة     )ها  اصول تدوین مدخل  ( این بخش    14  و 13،  11 ،10شمارگان  

آن در این اثر را تعیین کرده  عناصري است که به نوعی قلمرو موضوعی پژوهش قر        
  ؛است

گیرنـد، شـامل اشـخاص،      المعارف مدخل قرار مـی   ةاعالمی که در این دائر    . 10
  .هاي خاص هستند حوادث و گروهها،  ها، زمان ، مکانءاشیا

گیرند و هم اعالم غیر مصرح کـه          هم اعالم مصرّح در قرآن مدخل قرار می       . 11
 ؛هاي قـرآن هـستند   هاي تفسیر و اسباب نزول، مراد اشاره  بر اساس روایات و کتاب    

  .به او اشاره دارد) 55/ فرقان(»  کان الکافر «    مانند ابوجهل که 
 چه آنهایی ؛شود  المعارف پرداخته میةرآن در این دائربه موضوعات علوم ق   . 13

 ماننـد  ؛که در قرآن کریم به آنها اشاره شده باشد و از مفاهیم قرآنـی قلمـداد شـوند    
 ولی به   ، و چه موضوعاتی که در قرآن به آن اشاره نشده          ،...محکم و متشابه، نسخ و    

قرآن، حجیت ظـواهر   مانند اسباب نزول، تاریخ    ؛کند  فهم یا شناخت قرآن کمک می     
  . ...قرآن و
اسما و صفات خداوند، چون غفور و حلیم چنانچه در قرآن شریف به آنها              . 14

اسماء و صفات غیر مصرح مثل آمِر نیز اگـر از     . شوند  تصریح شده باشد، مدخل می    
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 مــشروط بــه اینکــه در بیــان ،افعــال منــسوب بــه خداونــد در قــرآن انتــزاع یابنــد
هـاي کالمـی از آنهـا بحـث شـده           یا در کتاب   شده باشد به آنها تصریح    7معصوم

شایان ذکر اسـت کـه مقـصود از اسـما و        . گیرند   مانند متکلّم، مدخل قرار می     ؛باشد
واجـد   «     یعنی تحقق مالك اسم و صفت که         ؛صفات در این بخش، اصطالحی است     

ار کـ   پس به هیچ وجه قصد نامگذاري خداوند در ،است، مد نظر است   »  بودن کمال 
»  توقیفیت اسـما  «    نیست و به این ترتیب، طرح اسما و صفاتی از قبیل آخذ، با مبناي   

  16.ناسازگار نخواهد بود

 ولـی   اشاره شده است،اصل یازدهم نیز به همان مؤلّفۀ اول قرآنی بودن پژوهش  
 یعنی کارکرد و نتیجـۀ  ،در فقرة دوم بند سیزدهم به مؤلفۀ سوم قرآنی بودن پژوهش       

بدین معنی که حتی موضوعاتی را کـه خاسـتگاه قرآنـی            . ش توجه شده است   پژوه
بـه  .  اسـت    مدخل قرآنی شمرده کنند،  ولی به فهم یا شناخت قرآن کمک می        ؛ندارند

المعارف قرآن کریم، اگر موضـوعی سـبب        ةاین ترتیب در نظر تدوین کنندگان دائر      
ـ      توسعۀ علوم و معارف قرآن گردید، می       ک موضـوع قرآنـی مـورد       تواند به عنوان ی

  .بررسی و تحقیق قرار گیرد
 یعنـی قلمـرو     ،اي از مطالب اصـول گذشـته        در اصل چهاردهم نیز تنها محدوده     

تـوان آن را یـک مـسئلۀ فرعـی          اسماء و صفات الهی مورد بحث قرار گرفته و مـی          
  . دانست

ایی ه باید به این نکته توجه داشت که اگرچه در این اصول به دو مؤلفه از مؤلفه        
 یعنی نیاز به مطالعۀ ، ولی مؤلفۀ دوم مورد نظر ما نیز،که برشمردیم اشاره شده است 

 در همۀ اصول ،اند قرآن و منابع قرآنی از آن جهت که به توضیح آیات الهی پرداخته    
 کـه  داشـت بایـد اذعـان   به هر حال . مبنی علیه و مفروض در نظر گرفته شده است 

تعریـف نـشده و      ، در آثار قرآنـی موجـود      مشخصطور  به  »  قرآن پژوهی  «    اصطالح  
  .هاي آن تبیین نگردیده است مؤلفه
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  »ایده یا عنوان پژوهشی «ارزیابی میزان قرآنی بودن 
  مقدمه

 گـاه واژة اکز پژوهـشی حـوزوي یـا دانـشگاهی هر    به طور معمول امروزه در مر  
 ولی حقیقت  ،ندخوان   آن پژوهش را قرآنی می     ،شود   به یک عنوان افزوده می     »قرآنی«

 صـرف افـزودن واژة    برخی از این تحقیقات را بـه ،این است که با نظر دقیق علمی   
بسیاري نیز به طور مـسامحه واژة قرآنـی را          .  پژوهشی قرآنی خواند   توان  قرآنی نمی 

  . برند براي هر پژوهش دینی و اسالمی به کار می
 فـیلم سـینما یـا       که برخی هر اثر دینی یا نمـایش مـذهبی اعـم از کتـاب،               چنان

خواننـد و شـاید بـه لحـاظ      تر یا هر هنر تجسمی مذهبی را قرآنی می      تئاتلویزیونی،  
همین نامشخص بودن معیار قرآنی بودن آثار علمی و هنري اسـت کـه بـسیاري از                 

المللی قرآن  هاي قرآنی نظیر نمایشگاه بین آثاري که به عنوان آثار قرآنی در نمایشگاه  
آیـد، تنهـا     بـه نمـایش درمـی    ن نمایشگاه قرآنی کشور اسـت ـ  تری کریم ـ که بزرگ 

 معنوي دانست و قرآنـی بـودن   توان آنها را آثاري دینی، اسالمی و یا حتّی صرفاً         می
  .ها محل تأمل استآن

اي که بتوان بـه   هاي تخصصی و علمی تعیین معیار و شناسه از این رو در محیط   
 به ، آثار را تعیین کرد، امري ضروري استوسیلۀ آن با دقّت الزم میزان قرآنی بودن     

الزمۀ مـدیریت پدیـد آوردن      . گیرد  ویژه آثار علمی که در محیط پژوهشی شکل می        
  . تشخیص میزان قرآنی بودن آن است،یک اثر تخصصی علمی در زمینۀ قرآن

  
  نگاهی به ادبیات تحقیق در کشور

شود و کاربرد  رده میهاي متعددي به کار ب هاي پژوهشی واژه امروزه براي مدخل
اي اسـت کـه هنـوز اسـتاندارد      این واژگان و اصطالحات مربـوط بـه آن بـه گونـه          

ی و پژوهـشی معتبـر دانـست و درك          مشخصی که بتوان آن را در همۀ مراکز علمـ         
رسـد    می البته به طور کلّی به نظر     . خورد  سان و دقیقی از آن داشت به چشم نمی        یک

 جمله در کشورهاي در حال توسعه مانند کشور م و ازادبیات پژوهش در جهان سو   
آشفتگی به کارگیري واژگان گونـاگون  . ما به آن درجه از پختگی الزم نرسیده است  
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اي عمومیت دارد و برخـی اهـل    براي یک معنی و دقیق نبودن کاربردها که تا اندازه 
ـ   از ایـن توسـعه    به خـوبی حکایـت  ،فضل نیز بدان مبتال هستند  ات نیـافتگی در ادبی

  .پژوهش دارد
بیش از همـه واژگـانی ماننـد موضـوع، عنـوان، مـسئله، مـدخل و در مـواردي             

 را در ایـن     »موضوعِ تز  «ی واژة مرکّب  رخی حت اصطالحات خارجی آن مانند تِز و ب      
 در  ،بردترین واژة خارجی در ایـن بـاره اسـت         رواژة تِز که پرکا   . برند  باره به کار می   

  .شود وري نیز به کار برده میموارد بسیاري معادل نظریه و تئ
ـ و نوآوري و  به معنی واقعی انی پژوهش به سوي دقّت و تحقیق ـبه هر حال زم

 متمرکز و به دیگر سـخن       کشف مطالب جدید پیش خواهد رفت که پژوهش کامالً        
اي از مسائل علمـی را بـه     بدین معنی که محقق مسئله    . باشد» مسئله پژوهی  «از نوع 

تواند آن را به خوبی تبیین کند و سپس به حلّ آن و تهیۀ پاسخ   درستی درك کرده، ب   
 با این نگاه که شاید بتوان آن را معادل عبـارت   . و تولید دانش الزم براي آن بپردازد      

که برخی عالمـان   چنان. در ادبیات کالسیک علمی حوزه دانست     »تحریر محلّ نزاع  «
ارحان به شـرح و توضـیح هـر    ش. کنند را به دو دستۀ شارحان و محرّران تقسیم می      

 در حالی که محرّران ؛ یک متن یا مسئله قابل طرح استدربارةپردازند که  مطلبی می
هاي جدیدي به     گذر آن یافته  پردازند که بتوانند از ره      الب می تنها به آن بخش از مط     

 و حجیم است ولی آثار محرّران       همعموالً مطالب شارحان خسته کنند    . ارمغان آورند 
  . جذّاب و ماندنی استدقیق،

پژوهـی، مرحـوم اسـتاد شـهید          توان از جملۀ محرّران معاصر در حوزة دیـن          می
نام برد که در آثارِ خود بیش از هر چیز بـه شناسـایی        را ;اهللا مرتضی مطهري    آیت

مسائل مورد ابتالي جامعه و سپس تحریر و تبیین دقیق مسئله و آنگـاه بـه حـلّ آن         
  . پرداخته است

  
  ضرورتِ نوآوري و شکوفایی در عرصۀ پژوهش» پژوهی مسئله«

 ولـی   ی در پـژوهش دارد    جایگـاه خاصـ   اگرچه گردآوري و تتبع در آثار علمی        
 کردن مسائل جدید جامعه و حرکت در مـرزِ دانـش را        تواند جاي حل    گاه نمی   هیچ
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 تی نیست اگـر بـسیاري از مراکـز علمـی موجـود را              این سخن دور از واقعی     .بگیرد
پردازند   می 17بدانیم که بیش از هر چیز به تتبع، گردآوري و تدوین          » محورموضوع  «

 ،گونه که اشاره شـده      البته همان . ه دارند ادث واقعه توج  و کمتر به حلّ مسائل و حو      
اي از اطالعات  شناسی منظّم و علمی و پدید آوردن شبکه تحقیقِ بدون تتبع و پیشینه

 ولی بایـد توجـه داشـت کـه تتّبـع تنهـا       ؛داشتاي نخواهد   آمده نیز نتیجه     به دست 
  .  نه سرمنزل مقصود،اي از تحقیق و پژوهش است مرحله

گذر تتبع بـه تولیـد دانـش و گـسترش کرانـۀ آن           توان از ره    ر صورتی می  تنها د 
آوریـم و بـه گـردآوري و تـدوین           در پـژوهش رو   » مسئله پژوهی  «پرداخت که به  

در ایـن   . مسیر بلند و صعب پژوهش بنگـریم      میراث گذشته فقط به عنوان گامی از        
هـاي    هاي جدید بر سرشاخه صورت شاهد شکوفایی دانش و بر سر نشستن شکوفه    

  .درخت تحقیق در بهار جنبش و اهتزاز علمی کشور خواهیم بود
سیده است که تنها به تـدوین، تـصنیف و تنظـیم میـراث علمـی                 وقت آن فرار  

 حـوادث واقعـه و   دربـارة شناسی بپردازیم و    نهگذشته بسنده نکنیم و با دقت به زما       
بنـابراین  . مسائل جدید با هوشمندي و درایت الزم به بررسی و تحقیق اقدام کنـیم              

 الزم  ؛ هر مسئله براي تولید و گسترش دانش کـافی نیـست          دربارةاتی  گردآوري کلی 
ــ و اسـتخدام اصـول مـتقن و      اسـی شن مسئله ست با تحریر درست و دقیق مسئله ـ ا
بختانه امـروز   خوشـ .دار منابع اصیل دینی به ویژه قرآن کریم به حلّ آن پرداخت           ایپ

 ولی متأسفانه تعداد کسانی که از عهدة ،افراد بسیاري به امور پژوهشی اشتغال دارند  
در این مقاله، همین مقدار سخن . حلّ مسائل جامعۀ معاصر برآیند بسیار اندك است    

  !ر خانه کسی باشد بادا که د؛در این باره بس است
  

   پژوهشی ایدة
:  رأي؛ فکـر ؛اندیشه «  : گونه معنی کرده است  را این »ایده «دکتر حسن انوري واژة   

 مراد نگارنده از ایده در این مقاله معنـی لغـوي        )1/677انوري،  ( »هاي درخشان   ایده
 تا افزون بر اینکه مقـصود از  شود به همین منظور تعریفی از ایده ارائه می . آن نیست 
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شود، تعریفی عملیاتی و قابـل مـشاهده و سـنجش از آن      آن تا اندازة ممکن روشن      
  . داشته باشیم

اي  برانگیـز و دربردارنـدة مطالبـه     اي که در عبارتی پژوهش       پژوهشی اندیشه   ایدة
 یافـت   معموالً عناصري از عنوان پژوهش در ایـدة پـژوهش         . شود  پژوهشی بیان می  

  . شود یم
هـاي واحـدهاي      بخـش قابـل تـوجهی از ورودي       »   هـاي پژوهـشی     ایده «    اگرچه  

 ناگزیر از تعیین معیارهایی براي شناخت و جداسازي  دهند و پژوهشی را تشکیل می
در حکـم  » هاي پژوهـشی  ایده «   ولی ،هاي پژوهش قرآنی از غیر آن خواهیم بود       ایده

توان از همـان معیارهـاي سـنجش قرآنـی بـودن          میرو     این   از ؛هاي نارسایند   عنوان
  . نیز بهره برد» ایدة پژوهشی «  براي سنجش قرآنی بودن » عنوان پژوهش «  

بـراي  .  پژوهـشی اسـت      یک ایدة  صرفاً» مدیریت در قرآن  «  به طور مثال عبارت     
 الزم است عناصـر عبـارت مـذکور بـه         عنوانِ تحقیق،   تبدیل شدن این ایده به بیانیۀ     

 موضـوع مـورد    شناختی دقیـق و روشـن از حـوزة       «  اي در نظر گرفته شود که        ونهگ
 قاطعیـت و     هـایی نظیـر صـراحت،      تحقیق را عرضه دارد و در عین داشتن ویژگـی         

   )22/خاکی، غالمرضا،  (.»خالی از هر گونه ابهام و پیچیدگی باشد   اختصار،
بـه طـور مثـال معلـوم        . د دارد ابهامات فراوانی وجو  » مدیریت در قرآن   «    در ایدة   

 اصـول    مبـانی مـدیریت،     دربـارة نیست مراد ما از پژوهش در ایـن بـاره، پـژوهش             
همچنین لفظ قرآن نسبت به آیـات       . هاي مدیریت در قرآن است     مدیریت یا مصداق  

اي  تواند بـه گونـه     که محدودة موضوعی نیز می     چنان. ها مطلق و عام است     و سوره 
 کدام سـوره   دربارةمثالً مشخص شود که این تبیین  . ر گیرد تر مورد نظر قرا    مشخص

  . شود و کدام موضوع انجام می
  

  عنوان پژوهش
عنـوان   «  تـوان   برانگیـزي را نمـی    هر عبـارت پـژوهش      گونه که اشاره شد،    همان
گونـه    روشن و مشخص باشد و جاي هیچ       عنوان تحقیق باید کامالً   . نامید» پژوهشی
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تر در نظر گرفته شـود      هر چه عنوان به طور دقیق     . اشته باشد ابهامی در آن وجود ند    
  . گیري خواهد بود مراحل بعدي تحقیق با وضوح و روشنی بیشتري قابل پی

صۀ الزم ی و تأمل با قیودات و اوصاف مشخ        فوق پس از بررس     بنابراین اگر ایدة  
  تـوان ایـدة   مثال مـی به طور . نامید» عنوان پژوهشی «    توان آن را      آنگاه می   همراه شد، 

، » هاي مکـی   مبانی مدیریت در سوره    «      :مذکور را به عناوینی به این شرح تبدیل کرد        
  .» هاي مدیریت در سورة سبأ نمونه «    ، »  یوسف اصول مدیریت در سورة «    

   پژوهشی در قالب ایده در بردارنـدة         یک مطالبۀ   در تعریف ایده متذکر شدیم که     
 و »مـدیریت  «     مـذکور مفـاهیم    چنانکـه در ایـدة  . عنوان پژوهشی اسـت عناصري از   

انـد کـه در سـاخت عنـوانِ تحقیـق بـه کـار گرفتـه           از عبارت ایده  عناصري»  قرآن «    
  . شوند می

»  مـدیریت در قـرآن   «     مذکور را که با استفاده از ایدة پژوهشی     گانۀ هاي سه  عنوان
اي  توان آنها را به گونه     تر قابل تنقیح است و می      م دقیق اي بازه  تنقیح کردیم به گونه   

هـاي   مبانی مدیریت سیاسی در سـوره      «    : تر به این شرح تبیین کرد      لییتر و تفص   دقیق
هـا   هاي برخورد با چـالش  نمونه «    ،  »  یوسف    اصول مدیریت بحران در سورة     «    ،  » مکی

  .» سبأ در سورة
و بـه عنـوان دوم واژة     »  سیاسـی  «     عنـوان اول قیـد       در این عناوین به ترتیب بـه      

برخـورد بـا     «    عبارت  »  مدیریت «      را افزودیم و در عنوان سوم به جاي کلمۀ        »  بحران «    
افزودن این قیـود و نیـز   . را به کار بردیم که یکی از شئون مدیریت است         »  ها چالش

. سـازد  تر مـی    از پیش محدودتر و دقیق      عنوانِ مورد نظر را بیش      تغییر برخی تعابیر،  
مـدیریت در  » بحـران  «قید. کند اقسام دیگر مدیریت را خارج می    » سیاسی «    طبعاً قید   

نیـز  »   هـا  برخـورد بـا چـالش      «  وضعیت عادي را نادیده خواهـد گرفـت و عبـارت            
یم هاي عمومی مدیریت را کنار خواهد گذاشت و تنها اتفاقاتی را در قرآن کر              نمونه

هـا و    رفتـار مـدیریتی در برابـر فرصـت     دهـد کـه دربردارنـدة     مورد توجه قرار مـی    
  .ستتهدیدها
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   قرآنی بودنِ عنوانمیزانهاي ارزیابی  معیار

ایـن سـه   . هاي اساسی پژوهش قرآنی را در سه مؤلفـه برشـمردیم        تر مؤلفه   پیش
 یاین ارزیابی قرآنبنابر. دهیم  قرار میفعالیتمؤلفه را مبناي ارزیابی پژوهش پیش از 

  اي که براي تحقیقات قرآنی در نظـر گرفتـه شـده اسـت،      عنوان یا مسئله بودن ایده، 
  : در این باره است18مستلزم سنجش سه معیار اساسی

  خاستگاه قرآنیِ عنوان . 1
از آن جهت که به توضیح آیـات کـالم الهـی    (نیاز به مطالعۀ قرآن و منابع قرآنی       . 2

  )اند پرداخته
 )عمل به قرآن( معارف و یا رفتار قرآنی  قش پژوهش بر توسعه و تعمیق علوم،ن. 3

کـم یـک کارشـناس تحقیـق       شود براي ارزیابی این سه معیار دست        پیشنهاد می 
صـورتی کـه بـیش از یـک نفـر            در. نـد گ مربوط به این مرحله را تکمیـل ک        کاربر

نوان امتیاز قرآنـی بـودن      آمده به ع     معدلِ امتیازات به دست    ،کاربرگ را تکمیل کنند   
  . در این مرحله در نظر گرفته شودپژوهش

  
  طراحی کاربرگ ارزیابی قرآنی بودنِ عنوان پژوهش 

الزم است براي حل مسئلۀ مورد نظر و به منظور سـنجش میـزان قرآنـی بـودن              
پژوهش در این مرحله به ساخت مقیاسی بپردازیم که بتوان از طریق آن به سنجش               

ترین راه براي رسیدن به این هـدف طراحـی            مناسب. وهش پرداخت قرآنی بودن پژ  
  .یک کاربرگ با استفاده از معیارهاي به دست آمده است

گانۀ فوق به ساخت مقیاس سـنجش قرآنـی بـودن             حال بر اساس معیارهاي سه    
بنـابراین  . پژوهش از طریق طراحی کاربرگ مورد نظر در این باره خواهیم پرداخت      

ول قرار داده و     سنجش در سمت راست جد       را به عنوان شاخص    گانه  معیارهاي سه 
گیریم و سـپس ضـریب     اي را در نظر می      ها یک طیف پنج فاصله    براي هر یک از آن    

 در نتیجه کاربرگی در اختیار خواهیم داشـت         ،کنیم  مناسبی براي هر معیار تعیین می     
ایـن  . فراهم سازد  را   فعالیتتواند قالب ارزیابی قرآنی بودن پژوهش پیش از           که می 
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کاربرگ ارزیابی قرآنی بودن پژوهش پیش  «کاربرگ به شرحی خواهد بود که به نام   
  . در ضمیمۀ یک درج شده است» فعالیتاز 

  
  روش ارزیابی بر اساس کاربرگ 

سـنجی در      روش نگـرش    براي سنجش معیارها و به دست آوردن امتیاز نهـایی،         
نوع ارزیـابی آن اسـت کـه در صـورت     فرض ما در این  پیش. نظر گرفته شده است 

 کارشناسـان  ،مشخص ساختن معیارهاي ارزیابی ایده یـا عنـوان یـا مـسئلۀ تحقیـق             
بـه ایـن منظـور کـاربرگ ارزیـابی      . توانند کمیت معیارها را تعیـین کننـد      تحقیق می 

 هر معیـار را  دربارةگیرد تا نگرش خود  معیارها در اختیار کارشناس تحقیق قرار می     
به نظر نگارنده تکمیل این کـاربرگ بـه         . اي مشخص سازد     فاصله پنجدر یک طیف    

 ولـی در مـوارد پیچیـده و حـساس      وسیلۀ یک کارشناس تحقیق قابل انجام اسـت،    
توان از تعداد بیشتري از کارشناسان در تکمیل آن بهره گرفـت و سـپس معـدل                   می

  .امتیازها را به عنوان امتیاز نهایی محسوب کرد
سانی در نظر گرفتـه    ها طیفِ یک    رض که براي همۀ مؤلفه     این ف  سطح امتیازات با  

 خیلـی   ؛18=  زیاد   ؛12=  متوسط   ؛6=  کم   ؛0= هیچ  :  این شرح خواهد بود     شود به 
  . 24= زیاد 

بـه  .  است0 و حداقل آن     12، متوسط   24بنابراین حداکثر امتیاز در این کاربرگ       
توان پـژوهش مـورد     باشد می 12این ترتیب اگر جمع امتیاز به دست آمده فراتر از           

حداقل امتیاز مورد نیاز براي قرآنی بودن پژوهش کسب امتیاز . نظر را قرآنی دانست 
  توان آن را قرآنی ندانست  می  بود،12تر از اي کم ایده رو اگر امتیاز      از این    . است 12

فـزایش   میزان قرآنی دانستن پـژوهش ا      ، باالتر باشد  12و هر چه امتیاز مورد نظر از        
  .خواهد یافت
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  توضیح کاربرگ ارزیابی
  محل درج ایده

اي که  عنوان یا ایده. باالي جدول کاربرگ محل درج عبارت عنوان یا ایده است         
  .گیرد  با سه معیار اساسی مورد سنجش قرار می،در صدد سنجش آنیم

  معیارهاي سنجش قرآنی بودن ایده 
ان معیارهاي سـنجش قرآنـی      در قسمت عوامل سنجش قرآنی بودن ایده که هم        

    :اند سه معیار در نظر گرفته شده است که عبارتند از بودن ایده
 » خاستگاه قرآنی عنوان «    معیار . 1

هاي آگاهی قرآنـی اسـت    مراد از خاستگاه قرآنی عنوان یا ایده آن دسته از زمینه     
  ،1شد اصول تر گفته   گونه که پیش همان. گیري عنوان دخیل بوده است که در شکل  

گفتار جلد نخـست   در پیش»  یابی  اصول مدخل  «     از بخش    14 و   13  ،12  ،11  ،10  ،3
انـد کـه بـا     المعارف قرآن کریم به تبیین خاستگاه قرآنی بودن مـدخل پرداختـه    ةدائر

کارشناسان تحقیق بـراي سـنجش میـزان قرآنـی     . خوانی دارد   مصادیق این معیار هم   
به طور مثـال  . دهند  تکون عنوان یا ایده را مورد توجه قرار می     بودن این معیار زمینۀ   

کارشناس تحقیق در ارزیابی میزان قرآنی بودن خاستگاه عنوان یا ایده به ایـن نکتـه       
گیري عنوان یـا ایـده شـده          هاي قرآنی سبب شکل      آگاهی کند که آیا صرفاً     توجه می 

گیـري آن    داده یـا در شـکل  هاي دیگر عنوان یا ایده را شـکل     است یا برخی آگاهی   
توجه به میزان نسبت قرآنی بودن خاستگاه عنوان یا ایده و دیگـر         . دخیل بوده است  

  . امتیاز این معیار را رقم خواهد زد عوامل دخیل در تکون آن،
از آن جهت که بـه توضـیح آیـات    (نیاز به مطالعۀ قرآن و منابع قرآنی        «    معیار  . 2

 » )اند کالم الهی پرداخته
پژوه در مطالعات مربوط به عنوان یا ایـده در   مراد از این معیار آن است که قرآن   

مقایسه با دیگر منابع به چه میزان نیازمند مطالعه بر روي متن قرآن و منـابع قرآنـی               
 عنوان یا ایدة مورد نظـر تنهـا    دربارةپژوه براي تحقیق  به دیگر سخن آیا قرآن  . است

ن و منابع قرآنی از آن جهت که به تبیـین آیـات کـالم الهـی     نیازمند مطالعۀ متن قرآ   
 توجه بـه  ؟اند است یا ناگزیر از مراجعه به دیگر منابع علمی نیز خواهد بود     پرداخته
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هاي قرآنـی    متن قرآن و متون قرآنی نظیر تفسیر و تک نگاري    میزان تأکید بر مطالعۀ   
 در مقایسه با منـابع دیگـر    ند،ا از آن جهت که به توضیح و تفسیر متن قرآن پرداخته        

  .امتیاز این معیار را رقم خواهد زد
 و یا رفتار  معارف نقش و تأثیر عنوان یا ایده بر توسعه و تعمیق علوم،         «    معیار  . 3
 »قرآنی

مراد از این معیار آن است که نتایج پژوهش به چه میزان بر ارتقاء سطح آگاهی               
نی کمک خواهـد کـرد و بـه آن عمـق خواهـد             علوم یا معارف قرآ    دربارةمخاطبان  

  . تر خواهد ساخت هاي قرآن کریم هماهنگ بخشید و یا عمل آنان را با توصیه
  گانه بندي امتیاز معیارهاي سه طیف

 در عین  ،استفاده شده اي   مقیاس پنج فاصله    از    بندي امتیازهاي هر معیار     در طیف 
رفته شـده اسـت تـا نتیجـۀ     حال براي هر طیف نیز وزن و ضریبی خاص در نظر گ          

  .نهایی با دقت بیشتري همراه شود
 

  ضریب امتیاز معیارها
  » خاستگاه قرآنی ایده «    ضریب امتیاز معیار 

  :خود قابل تحلیل به دو مؤلفه است» خاستگاه ایدة قرآنی «
  آگاهی اجمالی قبلی از قرآن و معارف قرآنی. 1
  با قطع نظر از آگاهی اجمالی به قرآنیابی به معارف تفصیلی قرآنی انگیزة دست. 2

از معیارهاي مهم قرآنی بـودن پـژوهش        »  خاستگاه قرآنی عنوان یا ایده     «    اگر چه   
چـه  . العادگی خاصـی نـدارد    فوق ، ولی نقش آن در پژوهش قرآنی        آن است،  دربارة

ر  آن نیازي به تحقیقات تفصیلی د  دربارة ولی تحقیق    ،بسا خاستگاه ایده قرآنی باشد    
به طور مثال اگـر  .  مباحث در دامن دیگر علوم شکل گیرد     قرآن نداشته باشد و همۀ    

 ممکـن اسـت در مطالعـات قرآنـیِ          ،برداشتی علمی از یک آیه مورد نظر قرار گیرد        
مربوط تنها آشنایی با همان آیه و ترجمه و تفسیر آن آیه و اطالعـات علمـی طـرح         

در این صورت اطالعات اندك . ه بوده باشدکنندة عنوان یا ایده منشأ و خاستگاه اید       
. گیـري ایـده شـده اسـت       قرآنی و نیز آگاهی از برخی مطالب علمی موجب شـکل          
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جـا   ولی از آن توان گفت خاستگاه این عنوان یا ایده قرآنی است،  بنابراین اگر چه می   
 قرآنی  به بررسی منابع عنوان یا ایده الزاماًدربارةکه مطالعات مورد نیاز براي تحقیق     

اي در قرآنی بودن پـژوهش و تمرکـز بـر مطالعـات        العاده   نقش فوق  ،منحصر نیست 
  . شود از این رو ضریب خاصی براي این مؤلفه در نظر گرفته نمی. قرآنی ندارد

  
نیاز به مطالعۀ قرآن و منابع قرآنی از آن جهت که به توضـیح  (دوم    ضریب امتیاز معیار    

  )اند آیات کالم الهی پرداخته
هـر  . سازد بستر مطالعات هر ایده نسبت آن را با منابع اصلی تحقیق مشخص می  

ترین نیـاز تحقیـق را     نبع خاصی تأکید شود و بیش     چه در مطالعات مربوط بر روي م      
البته این بدان معنی نیـست      . تر خواهد بود     نسبت تحقیق با آن منبع قوي       تعیین کند، 

 بـه توسـعه و       الزامـاً   متمرکـز شـود،   که اگر مطالعات شما بر روي یک منبع خاص          
 آمـار   دربـارة به طور مثـال اگـر شـما         . هاي آن مبنع کمک خواهد کرد       تعمیق آموزه 

 بـه  ،اند به تحقیـق و بررسـی در قـرآن بپردازیـد     حیواناتی که در قرآن نام برده شده      
 در عین حال معموالً تحقیق در باره این ایـده   منبعی جز قرآن مراجعه نخواهید کرد،   

کـم ایـن    خواهد داشت یـا دسـت  نهاي قرآنی   معارف و آموزه یچ نقشی در توسعۀ  ه
از این رو براي این معیار دخیل در قرآنی بودن عنوان . نقش بسیار اندك خواهد بود

  .شود در نظر گرفته می) 2( ضریب  یا ایده،
  

 یا رفتـار   معارف قرآنی نقش ایده در توسعه و تعمیق علوم قرآنی،«  ضریب امتیاز معیار    
  »قرآنی

گانۀ سنجش قرآنـی بـودن ایـده        ترین معیار در میان معیارهاي سه       این معیار مهم  
 و همواره غایات و ؛ زیرا در حیطۀ غایات و اهداف تحقیقات قرآنی قرار دارد      ؛است

یابی به وسـعت بیـشتري از      پژوه دست   اگر هدف قرآن  . دهندة مقدماتند   اهداف شکل 
از این . پژوهی او بیشتر خواهد بود  قرآن  دغدغۀبنابراین  شد،علوم یا معارف قرآنی با

در نظـر گرفتـه   ) 3( ضریب   ایده، دربارةرو براي این معیار تعیین کننده در پژوهش         
  .شود می
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  هاي پژوهشی  به ایده» خاستگاه قرآنی «    معیار ها و نحوة امتیازدهی  نمونه
  ،» پیـام صـلح در قـرآن    «    در سـه ایـدة   خاستگاه قرآنی بودن     به عنوان مثال معیار     

  .دهیم را مورد بررسی قرار می»  انفجار هیدروژنی در قرآن «    و »  مدیریت در قرآن «    
  » پیام صلح در قرآن «    ایدة 

پیام  «       ایدة   اطالع چندانی از قرآن نداشته است،      اگر یک نفر غیر مسلمان که قبالً      
 انگیزة گیري این ایده در او صرفاً       طبعاً خاستگاه شکل     کند، را مطرح »  صلح در قرآن  

. که اطالع خاصی از قرآن داشته باشد    آن     بی  شناخت دیدگاه قرآن در این باره است،      
کـه ممکـن    چنانهایی در این باره همراه بوده باشد فرض البته ممکن است او با پیش   

 کتب آسمانی در بردارندة پیـام   همۀ «    هاي وي این باشد که        فرض  است یکی از پیش   
 کتـاب     قـرآن،   و از جملۀ کتب آسمانی دربردارندة پیام صـلح،        »  صلح براي بشریتند  

 ولی این بدان معنی نیست که بـه طـور خـاص آگـاهی از قـرآن و         ؛مسلمانان است 
از سوي دیگر   . اي بوده باشد    گیري چنین ایده     عامل شکل    مطالعات قرآنی وي    سابقۀ

گیري این ایـده گردیـده    تواند سبب شکل  می ی از پیام قرآن در این باره،  انگیزة آگاه 
  گیري این ایده نبوده است،  شکلی از قرآن منشأاین اگر چه آگاهی تفصیل بنابر.باشد

گیـري آن     سبب شکل  ولی انگیزة بررسی این ایده به منظور آگاهی از معارف قرآنی          
 براي سـنجش ایـن معیـار در ایـن ایـده          ؛ از این رو امتیاز متوسط به باال       بوده است 

 زیرا هم اطالع وي از متن قرآن در تکون ایده تأثیر داشته و هم   ؛مناسب خواهد بود  
  .انگیزة وي از انجام این تحقیق دستیابی به اطالعات درون قرآن در این باره است

    Xn1 ≥ 2)متوسط(19
  » مدیریت در قرآن «    ایدة 

مان که آشنایی مناسبی با قرآن کریم و دانش مدیریت حال اگر یک دانشمند مسل
 افـزون بـر    با توجه به اینکـه معمـوالً     ،را مطرح سازد  »  مدیریت در قرآن   «    دارد، ایدة   

گیري این ایده را در طـرح کننـدة ایـن         شکل  هاي قرآنی زمینۀ    که آگاهی از آموزه   این
 بـه طـور طبیعـی انگیـزة       ، فراهم کـرده اسـت      ایده که با علم مدیریت آشنایی دارد،      

به . یابی به دیدگاه قرآن در این باره نیز در تکون این ایده نقش خواهد داشت             دست
  .این ایده باالترین امتیاز را خواهد داشت»  خاستگاه قرآنی بودن «    این ترتیب معیار 
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   Xn2 = 4 )خیلی زیاد(
  » انفجار هیدروژنی در قرآن «    ایدة 

را »  انفجار هیـدروژنی در قـرآن   «    ایدة » خاستگاه قرآنی بودن   «    ار  اگر بخواهیم معی  
پیـشینۀ آگـاهی    «    تر اشاره شد، این معیار را با دو مؤلفۀ  گونه که پیش   ن   هما  بسنجیم،

کـسی کـه   . دهـیم   مورد توجه قـرار مـی     » یابی به دیدگاه قرآن     انگیزة دست  «    و   » قرآن
هاي علـوم طبیعـی    اي از داده  افزون بر اینکه تا اندازه،ندک اي را مطرح می   چنین ایده 

به طور طبیعی . هاي قرآنی نیز اطالع دارد      از داده   مانند فیزیک و شیمی آگاهی دارد،     
اي باشد کـه بتوانـد    هاي قرآنی به اندازه   باید میزان آگاهی صاحب این ایده از گزاره       

 از طرفـی  20.پدیـده بـه خـاطر آورد   مستنداتی از آیات قرآنی را براي داللت بر این          
تواند جزئیات علمی این پدیده را از قـرآن اسـتخراج             بسیار روشن است که او نمی     

سازي کند و سپس بـه طـور      کند و ناچار است با الهام از قرآن در این زمینه فرضیه           
 از ایـن رو   . هاي علوم طبیعی به مطالعه در این زمینه بپردازد          کامل با استفاده از داده    

  . تواند دست کم متوسط باشد نیز می»  خاستگاه قرآنی بودن این ایده «    رسد  به نظر می
   ≤ 2Xn3)متوسط(

نیاز به منابع قرآنی از آن جهـت کـه بـه          «ها و نحوة امتیاز دهی معیار دوم        نمونه
  » اند تبیین آیات پرداخته

شناسی پاسخ دهی  روش «      ،» مدیریت سیاسی در سورة سبأ «    براي نمونه سه عنوان 
را بـا  »  )ص(هاي آموزش قرآن در زمان رسـول خـدا      روش «    و  »  به شبهات در قرآن   

نیاز به مطالعۀ قرآن و منابع قرآنی از آن جهت که به توضیح آیات کالم الهی           «    معیار  
  . دهیم مورد سنجش قرار می»  اند پرداخته

  » مدیریت سیاسی در سورة سبأ «    عنوان 
نیازمند بررسی  »  مدیریت سیاسی در سورة سبأ     «     ایدة   دربارةاگر چه براي تحقیق     

 دقیق   ولی به هر حال الزم است به مطالعۀ متون مربوط به علم سیاست خواهیم بود،
  .تر خواهد بود بیش2بنابراین امتیاز این معیار از متوسط یعنی . قرآن نیز بپردازیم

  ≤2Yn1) متوسط(
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  » دهی به شبهات در قرآن شناسی پاسخ روش «    عنوان 
»  دهی به شبهات در قـرآن    شناسی پاسخ   روش «     ایدة    دربارةبه طور طبیعی تحقیق     

طلبد و نیاز چندانی به مطالعـات غیـر قرآنـی     مطالعات بسیار وسیعی در قرآن را می   
 قرآنی از آن جهت که بـه     نیاز به مطالعۀ قرآن و منابع      «     از این رو امتیاز معیار       ،ندارد

  . باالترین میزان را خواهد داشت»  اند توضیح آیات کالم الهی پرداخته
 Yn2 = 4)خیلی زیاد(

  » 9هاي آموزش قرآن در زمان رسول خدا روش «    عنوان 
هاي آموزش قرآن در زمـان رسـول    روش «     عنوان   دربارةروشن است که مطالعه     

 نیازمنـد مطالعـات       مـتن قـرآن داشـته باشـد،         مطالعۀبیش از آنکه نیاز به      »  9خدا
نیاز به مطالعۀ قرآن و منابع قرآنی از  «    از این رو امتیاز مربوط به معیار . تاریخی است

 این ایده کمتر از متوسط  دربارة»  اند آن جهت که به توضیح آیات کالم الهی پرداخته    
  .خواهد بود

  > 2Yn3) متوسط(
  

نقش پـژوهش در توسـعه علـوم یـا           «  امتیاز دهی به معیار سوم      ها و نحوة      نمونه
  » معارف قرآنی یا عمل به قرآن کریم

 سـه   ترین معیار مشخص کردن ایدة قرآنی است، براي سنجش این معیار که مهم    
  و» هاي تفسیر شیعه در قرن چهـاردهم        شیوه «      ،» قلمرو والیت پیامبر در قرآن     «    عنوان  

ی به این  ابتدایدر نگاهی. دهیم را مورد ارزیابی قرار می»   گروه فرقان از قرآن    تأویل «    
  .اند یابیم که عنوان نخست معارفی و دو عنوان دیگر علوم قرآنی سه عنوان درمی

  » والیت پیامبر در قرآن «    ایدة 
 در ،ردرا مـد نظـر دا  »  رو والیت پیامبر در قرآن  قلم «     ایدة    دربارةکسی که تحقیق    

 شخصیت پیامبر در قرآن اسـت و پـژوهش در            دربارةصدد گسترش معارف قرآنی     
بـاره و نیـز      دربارة معـارف قـرآن در ایـن        آگاهی    این مورد است که موجب توسعۀ     

به این ترتیب امتیاز این عنوان با توجه بـه ایـن     . تعمیق آن در این زمینه خواهد شد      
  .معیار در باالترین میزان خواهد بود
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  Zn1 = 4)خیلی زیاد(
  »  هاي تفسیر شیعه در قرن چهاردهم شیوه «    عنوان 

 آن گـسترش    دربـارة گر از بررسـی      و هدف پژوهـش    این ایده علوم قرآنی است    
»  هـاي تفـسیر قـرآن    روش «     یکی از مسائل علوم قرآنی است که همان   دربارةآگاهی  

ارف قرآنـی نقـش   به این ترتیب ممکن اسـت ایـن تحقیـق در گـسترش معـ        . است
 ولی به توسعۀ دانایی در حوزة علوم قرآنـی کمـک خواهـد             ،مستقیمی نداشته باشد  

به هر حال هدف تحقیق گـسترش دانـش   .  اگر چه این تأثیر نیز مستقیم نیست       کرد،
از این رو امتیاز این معیار در این ایده باالتر از متوسط در نظـر               . در این زمینه است   

  .شود گرفته می
  Zn2 ≥ 2)متوسط(

  »  تأویل گروه فرقان از قرآن «    عنوان 
 رویکـرد   دربـارة  مطالعـه     هدف از این تحقیق،   . این عنوان نیز علوم قرآنی است     

 و 50ان است که در اواخر دهۀ     برداشت از قرآن در میان گروهی سیاسی به نام فرق         
دي از  در کشور ما ظهور و بروز داشت و دسـت بـه اقـداماتی اعتقـا            60ل دهۀ   اوای

بررسـی  . ب زدنقالهایی سیاسی از جمله ترور بزرگان ا        جمله تفسیر قرآن و فعالیت    
، بـه  که به تبیین تأویل قرآن کمـک کنـد  ین گروه در تأویل قرآن بیش از آنرویکرد ا 

 و در صدد معرفی نوع تمایالت فکري این گروه           ،پردازد  معرفی روش این گروه می    
 این ایده به مقایـسۀ روش    دربارةام مطالعه   اگرچه ممکن است محقق در هنگ     . است

 تأویل گروه فرقـان   ها بپردازد و حتی به طور گسترده روش   این گروه با دیگر روش    
، چیزي جـز گـزارش   آید چه از عناصر و عبارات این ایده برمی ولی آن   را ابطال کند،  

نقش ایده در  «  از این رو امتیاز مربوط به معیار . کرد این گروه در این باره نیست   روی
تـر از    ایـن ایـده کم     در»   معارف قرآنی یا رفتار قرآنـی       توسعه و تعمیق علوم قرآنی،    

  .شود متوسط در نظر گرفته می
  Zn3 ≤ 2)متوسط(
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  بر اساس کاربرگِ ارزیابی»  قرآنی بودن ایده یا عنوان  «    نمونۀ ارزیابی 

  :تبه شرح زیر قابل ارزیابی اس»  مدیریت در قرآن «    ایدة 

  

کم  شود که دست پژوهشی قرآنی شمرده می(کاربرگ ارزیابی قرآنی بودن ایده، عنوان یا مسئلۀ تحقیق
  .) باشد12امتیاز آن 

  مدیریت در قرآن  :ن یا مسئلۀ تحقیقایده، عنوا
  امتیاز

ف
ردی

  

  عوامل ارزیابی
یب  0  1  2  3  4

ضر
جه  

نتی
  

  توضیح

1 
  خاستگاه قرآنی

    2      1  2  
اي است و  این ایده میان رشته

داراي خاستگاهی دوگانه در 
  .قرآن و علم مدیریت است

2 

نیاز به مطالعۀ قرآن 
و منابع قرآنی از آن 
جهت که به توضیح 

ات کالم الهی آی
  اند پرداخته

  3        2  6  

اي  اگر چه ایده میان رشته
ها با استخراج  است، ولی نمونه

از قرآن با علم مدیریت مورد 
  .گیرند تحلیل قرار می

3 

نقش پژوهش دربارة 
آن در توسعه و 

 معارف  تعمیق علوم،
  یا عمل به قرآن کریم

4          3  12  

این ایده دیدگاه  تحقیق دربارة 
هاي قرآن دربارة  هو آموز

مدیریت را مورد توجه قرار 
دهد و از این طریق انتظار  می
رود سبب توسعه و تعمیق  می

  معارف قرآنی گردد
    20  جمع امتیاز
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  ضمیمه یک
کم  شود که دست کاربرگ ارزیابی قرآنی بودن ایده، عنوان یا مسئلۀ پژوهش پژوهشی قرآنی شمرده می

  . باشد12امتیاز آن 
   :ایده، عنوان یا مسئلۀ تحقیق

 
یاد

ی ز
خیل

  
یاد

ز
سط  

متو
  

ف  هیچ  کم
ردی

  

  معیار ارزیابی

4  3  2  1  0  

یب
ضر

  
جه

نتی
  

  توضیح

      1          خاستگاه قرآنی 1

2 
نیاز به مطالعۀ قرآن ومنابع قرآنی 

جهت که به توضیح آیات  از آن
  اند کالم الهی پرداخته

        
2  

    

3 
نقش و تأثیر پژوهش دربارة آن 
  بر توسعه و تعمیق علوم،

  معارف، یا رفتار قرآنی

        
3  

    

    جمع امتیاز
   :ارزیاب کارشناس

  :امضا
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  :نوشت پی
أنّ رسـول اهللا خطـب النـاس         :7الصادقروي   « :5، ح 69 / 1أصول الکافی   . 1

 أیها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب اهللا فأنا قلته، وما جاءکم یخـالف       :بمنى، فقال 
 مـن أبـواب صـفات القاضـی،     9، البـاب    18ج  :  الـشیعۀ  وسائل؛  »کتاب اهللا فلم أقله   

: ل قـا (2)عن الحسن بـن الجهـم  » االحتجاج «روي الطبرسی فی    :41 و   40الحدیث  
جاءك عنّا فقس علی کتاب اللّه عزّ  ما «:مختلفۀ، فقال األحادیث عنکم قلت له تجیئنا

: ، قلـت »لم یکن یشبههما فلیس منّـا  وجلّ وأحادیثنا، فإن کان یشبههما فهو منّا، وإن
فـإذا لـم    «:نعلم أیهما الحق؟ قال وال یجیئنا الرجالن وکالهما ثقۀ بحدیثین مختلفین

در حسن بن الجهم بن بکیر بن أعین الـشیبانی،  .  »أخذت بأیهماتعلم فموسع علیک 
 : وي چنـین آمـده اسـت        مورد توثیق قرار گرفته و دربارة      108 ص ،نجاشیۀ  ترجم

  ».وقال ثقۀ، روي عن أبی الحسن الرضا«
اي جمعـی بـه      اي است که به گونه      ما از واحد تحقیقاتی هر مجموعه     مقصود  . 2

 . باشدیا پژوهشگاه کارگروه یا گروه یا پژوهشکده پردازند؛ خواه یک  تحقیق می
ایشان چند سال پیش این مطلب را در یک مکالمۀ تلفنی بـه نگارنـده اعـالم        . 3
 .نیز این مطلب را آورده استمذکور  کتاب چنانکه در. کرد

  .مرحوم دهخدا این معنی را از اقرب الموارد اقتباس کرده است. 4
 بــه معنــی بــه معنــی پیونــد زدن کــه اصــطالحاً» فأ ل  «   ریــشۀ  از ،تــألیف. 5
  .اي از مطالب متناسب با یکدیگر است آوري و تنظیم مجموعه جمع
گیـرد     بر روي متون کهن و سنگین علمی انجام می          که معموالً   تصحیح متون، . 6

هاي خطی آن متن و شرح و توضیح لغات و عبارات دشوار   و همراه با مقابلۀ نسخه    
 .است
  .شود از زبانی به زبان دیگر برگردانده می متنی   در آن،که  ترجمه،. 7
 . معنی آشکار کردن مراد گوینده و یا نویسنده از یک متن استکه به  تفسیر،. 8
ها و ارائۀ توضیحات و اطالعات بیشتر در رابطه           به معنی رفع ابهام   که    شرح،. 9

  .با یک متن است
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 مقایـسه و دیگـر     بـازخوانی،   مرمـت،   شناسـایی،   شـامل، کـه   احیاي نـسخ،   .10
هاي الزم براي تبدیل کردن یک نسخۀ خطـی بـه نـسخۀ چـاپی و یـا قابـل              فعالیت

 .باشد استفاده می
 به معنی سنجش و بررسـی یـک متغیـر در حـاالت و شـرایط         که  آزمایش،. 11

  .گوناگون است
بـارت اسـتفاده    از آن در این عرا نیافتم تا» ایده «نگارنده معادل فارسی واژة   . 12

هـاي    بـان دارند که اساساً این واژه فارسی است و بـه ز       اگرچه برخی اظهار می   . کنم
 .ام کنون دلیلی بر این سخن نیافتهتا . دیگر راه پیدا کرده است

نامنـد کـه تعبیـر دقیقـی          مـی » شموضوع پـژوه   «بسیاري عنوان پژوهش را   . 13
گیـرد کـه    علـم را در برمـی  ي از ا  محوري از مسائل یا حوزه   ،اصوالً موضوع . نیست

 بـه هـر حـال آنهـا کـه تعبیـر      . ستفاده کـرد  در تحقیقات و پژوهش از آن ا توان  نمی
  . است» عنوان پژوهش «برند مرادشان را به کار می» موضوع پژوهش«

  مراد از محصول، پژوهشی است که عملیات پژوهشی آن به پایـان رسـیده،             . 14
داد منتشر و توزیع نشده و در اختیار مخاطبـان         ولی هنوز به عنوان خروجی و برون      

 .قرار نگرفته است
آن دسته از محصوالت پژوهشی است که توزیع     » خروجی پژوهش  «مراد از . 15

 . ر اختیار مخاطبان قرار گرفته استشده و د
 تـا  23، ص 1 ج  ، المعارف قـرآن کـریم    ةدائرمرکز فرهنگ و معارف قرآن،      . 16

 ارجاع داده 359 ص ،8 ج ،مت از سخن خود را به المیزانن قسای مرکز مذکور   .25
 .است

  .یق جدید علوم موجود است تنظیم و تنس،مراد از تدوین. 17
گانۀ فوق را به معیارهـاي بیـشتري تحلیـل     ها یا معیارهاي سه    توان مؤلفه   می. 18

 ولی از آنجا که هدف آن است که کاربرگ و عناصر ارزیابی سـاده باشـد و از         ،کرد
 به طور مثال مؤلفۀ . به این سه معیار بسنده شده است   ،رگونه پیچیدگی پرهیز کنیم   ه

  :هاي زیر قابل تحلیل است  به مؤلفه)خاستگاه قرآنی(اول 
  برخورداري از سابقۀ آگاهی دربارة مسئلۀ مورد نظر در قرآن . 1
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  انگیـزة آگـاهی از معـارف   عدم برخورداري از سابقۀ آگاهی مذکور و صـرفاً       . 2
که نقشی در گسترش علـوم و  با قطع نظر از این (. طرح مسئله شده است   قرآن سبب 

  ). معارف قرآنی و عمل به قرآن کریم داشته باشد یا نه
نیاز به مطالعۀ قـرآن و منـابع قرآنـی از آن جهـت کـه بـه                  (همچنین مؤلفۀ دوم    

  :هایی به این شرح قابل تحلیل است به مؤلفه) اند توضیح آیات کالم الهی پرداخته
  نیاز به متن قرآن در تحقیق  . 1
  اند نیاز به منابع تفسیري از آن جهت که به تبیین آیات الهی پرداخته . 2
  هاي موضوعی دربارة علوم و معارف قرآنی  نوشته  نیاز به تک . 3

  نقش و تأثیر پژوهش بر توسعه و تعمیق علوم،        (تحقیق دربارة ایده مؤلفۀ سوم      
  :هایی به شرح زیر قابل تحلیل است نیز به مؤلفه) معارف و یا رفتار قرآنی

  نقش پژوهش بر توسعۀ معارف قرآنی . 1
 نقش پژوهش بر توسعۀ علوم قرآنی . 2
 نقش پژوهش بر توسعۀ عمل به قرآن کریم . 3
 ریزي دربارة گسترش تمسک به قرآن کریم نقش پژوهش بر توسعۀ برنامه . 4

ـ          9به این ترتیب     ابی  معیار خواهیم داشت که در سه دسـته قابـل تقـسیم و ارزی
 .خواهد بود

  : شرح عالئم اختصاري. 19
X:  امتیاز معیار خاستگاه قرآنی 
n:  نظرمسئلۀ موردایده، عنوان یا  

n1:ایدة پیام صلح در قرآن   
 وإِذَا « :3 /  انفطار و سورة» سجرَت الْبِحار وإِذَا « :6/ آیات مبارکۀ سوره تکویر. 20
ارالْبِح رَتدر این باره باشدهایی  ینۀ طرح فرضیهتواند زم می» فُج.  
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