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  ؛يابى دينى سنجى طراحى سامانه مسئله امكان

  های قرآنى با تاكيد بر حوزه پژوهش 
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  ∗∗∗∗∗∗∗∗حسن خيری
  چكيده

ايـن . آيد  به شمار مىترين نيازهای پژوهشى  ترين و ضروری بايسته، از اولين، شناسى  مسئله
از طرفـى، . اولويتى دو چندان برخوردار اسـت ويژه قرآنى ازه مهم دربارh مسائل دينى و ب

 مند مند و حتى مكان  شناسى نيز همانند بسياری ديگر از علوم و تحقيقات بشری زمان مسئله
است، پس بر پژوهشگران الزم است تا مسائل و مشكالت هر عصری را شناسايى كـرده و 

يكـى از مسـائل . ها كنند حل ائه راهتحقيقات خود را متوجه و معطوف مسائل موجود و ار
 ای است كـه شناسى شايسته بررسى است، امكان سنجى طراحى سامانه مهمى كه در مسئله

ای  گونـه روز آمد، اصالح و ارتقاپذير، قابل انعطاف، دارای جامعيت و شـمول نسـبى و به
را شناسايى و  باشد كه پژوهشگران با مراجعه به آن سامانه بتوانند از طرفى مسائل هر عصر

اين مقاله با مفروض دانسـتِن . ترين مسائل را عرضه كنند دربارh آن تحقيق و از طرفى مهم
هــا و  ای، پيشــنهادی، دارای ســه بخــش ورودی، تحليــل داده امكــان ايجــاد چنــين ســامانه

هـای كـانونى،  بنابر اين طرح، ابتدا بـا دو روش دلفـى و گروه. خروجى، ارائه نموده است
بنـدی و  رآنى موجود در جامعه در دو سطح عمومى و نخبگانى شناسايى، اولويتمسائل ق

. شـوند بنـدی مى هـای معمـول، طبقه  بر اساس ساختارعلوم و معارف قرآن يـا ديگـر روش
ها، به شكلى كه در متن مقاله آمده، به سامانه عرضه شـده و بـا توجـه   سپس ديگر ورودی

بندی و مسائل جديد به دو روش ياد شده،  ناوين دستهسامانه، اين عبودن  به نيمه هوشمند
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  درآمد

هـاي   شناسي هوشـمند يكـي از اركـان و پايـه     مند به مسائل روز و مسئله  مند وهدف  توجه روش
توان ادعا  نميرو شناسي روزآمد به هيچ  بدون مسئله. مهم تحقيقات كاربردي و سودمند است

كند كه مورد نياز جامعه و براي اجتماع  حركت مي يها در مسير و پژوهش تحقيقاتكه كرد 
را  کـریم قـرآنخداوند متعـال،  زيرا  ؛اين مهم دربارة مسائل قرآني نيز وجود دارد. سودمند است

 و نـازل فرمـوده اسـت    )٢: !Hـ�ه( و مومنان به اين كتاب االهـي  )١٨e :!�Hه( براي هدايت عموم مردم
است كه آدمـي مسـائل خـود و جامعـه را بشناسـد      زماني ممكن مهتدي شدن به هدايت قرآن 

  .حل آنها را از قرآن بخواهد آنگاه اين مسائل را به قرآن كريم عرضه كرده و راه
انـد در مسـائل پيچيـده سياسـي،      امامان معصوم، اين مفسران واقعي قرآن به مـا دسـتور داده  

بينـيم، بـه قـرآن مراجعـه      گاه كـه درهـا را بـه روي خـود بسـته مـي      آن ... اجتماعي، فرهنگي و
  ).e٩٩ :٢، ج١٣٧e-����، ( كنيم

يكي از چيزهايي است كه به فرمـوده بزرگـان دينـي، بـر     بودن  توجه به زمانه و زمان شناس
كـه   چنان )٢٨٩ :٨}، ج١h٠h؛ ��Qس�١٩١ :١٢، ج١h٠٩؛ �� ����، ١٠: ٢، ج١٣٧e-����، ( عاقل فرض و الزم است

عـالم بـه زمـانش باشـد، از گمراهـي در امـان خواهـد        اگـر كسـي   ، 7به فرموده امام صـادق 
تواند زمان شناس باشـد كـه مسـائل روز را بشناسـد و      و وقتي آدمي مي )}٢ :١، ج١٣٧e-����، ( ماند
  .هاي آن را بداند يا در صدد دانستن آن باشد حل راه

. شناسي نيسـت  سازمان خاصي متولي امر مسئلهايران، زه در و، امربايد گفت كه مندانهگسو
بسياري از تحقيقات قرآني، بدون توجه به مسائل و مشكالت پيش روي جامعه انجام  رو اين از

 .شوند مي

كه تصوير روشن تري از فاصله وضعيت موجود با وضعيت مطلـوب ارائـه كنـيم،     براي آن 
هايي كه در مورد علوم قرآن نگاشته شـده   و كتابها   ها، مقاالت، پرسش  نامه موضوعات پايان

 :را بررسي كرديم كه نتيجه آن به قرار زير است
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  تذكرات

، بخشـي از آنهـا   امـا  ،عدد بـوده  79هايي كه دربارة تفسير نگاشته شده،  نامه پايانشمار هر چند 
 . موضوعات معارف قرآن و برخي در موضوعات علوم قرآن هستند در
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نامــه ترجمــه  پايــان 41اي كــه در موضــوع ترجمــه كتــاب نگاشــته شــده،   نامــه پايــان 79از 
هـايي كـه بـا     نامـه  پايـان  .هاي معارف قرآني هستند هاي علوم قرآني و بقيه ترجمه كتاب كتاب

سعيد بن جبير، ابـن عبـاس، قاضـي نـور اهللا     موضوع مفسران آمده، به معرفي مفسراني همچون 
 .اند پرداخته. ..شوشتري، ابوعلي جبايي، ابن مسعود، و

اكثر بـين دو يـا چنـد ترجمـه از      هاي قرآن پرداخته و حد بخش ترجمه نيز به معرفي ترجمه
 .اند هاي مشهور مقايسه كرده و وجوه قوت و ضعف هر كدام را معرفي كرده ترجمه

 . آيند  به حساب نميكدام، از مسائل مهم جامعه معاصر   ، هيچنخستع پنج موضوميان از 
  

 )از �.����)�  *�ف(ه� در ���V��ت ���م 7�6ن  ���دار �&�ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ها يادآوری

بزرگترين مركـز قـرآن  عنوان به ،»مركز فرهنگ و معارف قرآن«جامعه آماری فوق، كتابخانه 
  .بوده است هزار عنوان كتاب16كه به هنگام آمارگيری دارای  پژوهى كشور است
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  ها يادآوری

بزرگترين مركـز قـرآن  عنوان به ،»مركز فرهنگ و معارف قرآن«جامعه آماری فوق، كتابخانه 
  .بوده است هزار عنوان كتاب16كه به هنگام آمارگيری دارای  پژوهى كشور است

كـه حـدود يـك چهـارم      ن اسـت عنـوا  4672علوم قرآنـي ايـن مركـز،    هاي  مجموع كتاب
هـاي   تنهـا حـدود يـك چهـارم كتـاب      ،به عبارت ديگرو دهند  هاي مركز را تشكيل مي كتاب

  .اند قرآن به موضوعات علوم قرآن پرداخته و سه چهارم به موضوعات معارف قرآن پرداخته
زيـر  كه موضوعات تفسير، در آمـار نيامـده ايـن اسـت كـه بخشـي از موضـوعات         آندليل 

ولـي تفسـير مـتن     ،از علـوم قـرآن  ... هاي تفسيري و  مجموعه تفسير، همانند انواع تفسير، روش
  .آيد  به حساب ميقرآن از معارف قرآن 

تر است، ولـي   هاي تأليف شده، اندكي به مسائل جامعه نزديك نتيجه اين كه هر چند كتاب
 .باز هم فاصله وضعيت مطلوب و موجود بسيار زياد است
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  ها  يادآوری

پرسشى است كه طى حدود ده سال از طـرف  69391جامعه آماری نمودار ارائه شده، بيش از 
بـه دليلـى كـه  .ارسـال شـده اسـت» مركز فرهنگ و معـارف قـرآن«اقشار مختلف مردم برای 
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 خوبى بـهبررسى آمارهـای پـيش گفتـه،  .تفسيری حذف شده است های گذشت، آمار پرسش
دهد كه بسياری از تحقيقاتى كه دربارq قرآن انجام شده بدون توجه به مسائل جامعـه  نشان مى

ای هوشمند برای شناسايى مسائل  بوده است كه اين امر ممكن است به دليل عدم وجود سامانه
  .قرآنى جامعه است

اي اسـت كـه دانشـوران     ، تشـكيل سـامانه  ها به سوي نيازها هدايت پژوهشبهترين راه براي 
كـه   آنبي  هاي رفته را ببينند و بتوانند با مراجعه به آن ابتدا با مسائل و مشكالت آشنا شده، راه

 اي هوشـمند و  سـيس سـامانه  أت ابـ  .هاي ناگشـوده را بگشـايند   كاري كنند، گره  بخواهند دوباره
  .جهت دادجامعه  هاينياز را به سمت و سوي ها قات و پژوهشتوان تحقي روزآمد مي

 تعاريف

نيـز بـه كـار    ... پرسـش، شـبهه، معضـل، بحـران و    معنـاي  بـه   »مسـئله « هواژدر بسياري از موارد 
  .ها با هم تفاوت هايي دارند درحالي كه اين واژه ،رود مي

و چـه   شـناخت  درخواسـت معرفـت و   چـه طلـب و درخواسـت اسـت؛    معنـاي  به » پرسش«
 )٢e٠ :١h١٢راAj، ( درخواست مال

ولي در اصـطالح   )e٠٣ :١٣، ج�O��١h١hر،  ا!6( ي همانند و دو چيزي استابه معندر لغت » شبهه«
دستگاهي استداللي است كه از مقدمات فاسدي تشكيل شده تا حقي را باطل يا باطلي را حق 

�، ( نامند مي »شبهه«نما بودن، آن را  حقسبب جلوه دهد و به '�I٩ :�١٣٩١(.  
 پيشامدي است كه ناگهاني و گاه فزاينده، به خاطر بر هم خوردن تعادل و تناسـب » بحران«

دهد و به وضعيتي خطرناك و ناپايدار بـراي فـرد،    ، رخ مي)١ :٢٠١٠، زاده  ر���ن( نيازها و منابعميان 
كـردن    راي برطرفشود كه ب بحران سبب پديد آمدن شرايطي مي. انجامد گروه و يا جامعه مي

  ). www.wikipedia.org( العاده نياز است آن به اقدامات اساسي و فوق

معنـاي  در لغـت بـه    »مسـئله «. هم اكنون سخن دربارة مسئله است نـه موضـوعات يـاد شـده    
 ،موضـوع  ،مطلـب  ،سـوال و پرسـش علمـي    ،قضيه علمـي  ،خواهش ،نياز ،درخواست ،حاجت

  .)e}١٨٣ :١٢، ج١٣٧٣ده�'ا، ( مبحث و مطلب داراي اهميت است ،مشكل ،قضيه
بيشتر جامعه شناسان، مفهوم مسئله را . اتفاق نظر وجود ندارد» مسئله«در تعريف اصطالحي 

بـه بيـان ديگـر،    . دانند مي»  يا امور موجود با مطلوب  وضعيت  ميان  يا اختالف  شناخت شكاف«
بـه  ) present-state(چگـونگي رسـيدن از وضـع موجـود     مسئله به معناي ابهـامي اسـت كـه در    

وضـع  ميـان  اخـتالف    هـر چـه  و  )٢. ١ :١٣٨٩�ـ��، ( ، وجـود دارد )ideal state(وضـعيت مطلـوب   
و حـل مسـئله يعنـي     )٢٠ :١٣٨٢رXـ�ی��ن، ( حـادتر اسـت    مطلوب بيشتر باشد، مسـاله   موجود و وضع
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Nـ�وه ���8�ـ�ن ��cـ�ق �ـ'ی�ان، ( ضـعيت مطلـوب  هـايي بـراي رسـيدن بـه و     حـل  يافتن و پياده سازي راه

٢ :٨}١٣e(.  
؛ �ـ��، ٢e :١٣٨٩ه�ـ�ن، ( حـل وجـود دارد،   از اختالفاتي كه در تعريـف مسـئله و راه  نظر  صرف

كه بـه سـبب    )Problem( يمشكلمسئله يعني : توان گفت در تعريفي شرح االسمي مي ،)١٠٢ :١٣٨٩
  .فاصله وضعيت مطلوب و موجود در جامعه پديدار شده است

مسـائلي  بنـدي و تجزيـه و تحليـل     ، بررسـي، اكتشـاف، دسـته   »يابي قرآنيمسئله «مقصود از 
 عنـوان  بـه ـ هاي تخصصي علوم و معارف قرآن   در حوزهـ است كه از منظر كارشناسان قرآني  

... يا يكي از مشكالت اجتمـاعي، سياسـي و  و  »نيمسئله نخبگا«. شود مشكل و معضل تلقي مي
  . گوي آن باشد رود، قرآن پاسخ انتظار مياست كه 

  مسئله عمومى

از نقش هدايت گری قـرآن افراد جامعه كه بيشتر فرض كنيد در بررسى جامعه مشخص شود، 
بى خبر و غافل بوده و كتاب هدايت و حبـل اّهللاٰ را تـا حـد يـك كتـاب نـامفهوم كـه بايـد در 

بنـدی آن و  دسـته فرايند كشـف ايـن مسـئله، تـااند؛  ها خواند، تنزل داده قبرستانها و برای مرده
و معـارف قـرآن های دانشهای علوم  بررسى اين كه مسئله مورد نظر در كدامين حوزه از حوزه

مسـئله تـوان  شـنهادی را مىيهـای پ حل تجزيه و تحليل مشكل و ارائـه راهو شود  بندی مى دسته
  .های مختلف دانشى بايد بدان بپردازند كرد كه كارشناسان حوزهيابى 

سامان به معناي اسباب خانه، .  گرفته شده) sahmanساهمان يا( سامانه از واژه پارسي سامان
١٣٨٨��'، ( بار و بنه سفر، كاال، اندازه و نشانهلوازم زندگي، : e٢h( شايد بتـوان گفـت   . است... و

است و ديگر معاني گفته شـده بـراي ايـن كلمـه نيـز      » نظم و ترتيب دادن«مفهوم اصلي سامان 
١٣٨٨��'، ( قابل ارجاع به معناي ياد شده است: e٢h ،ه�ن�! ،�  )}١٠٧: ١}١٣؛ ا!z�T 6 ���ی,

هـا يـا    بـه معنـاي گروهـي از اشـيا، موضـوع     و » system«در انگليسي »سامانه«معادل فارسي  
ــل منظمــي اســت كــه مجموعــه واحــدي راتشــكيل    پديــده ــا رابطــه متقاب هــاي داراي عمــل ي

 )٩٨}١ :٢، جB١٣٨٨'ر�، ( دهند مي

  همنظومـ : مثـل  ).Bـ'ر�، ه�ـ�ن( گفته شـده اسـت؛  نيز به سامانه يا سيستم گاه منظومه و دستگاه 
  )(System of linear equations -دستگاه معادالت  Solar system -شمسي 

  ايجاد سامانه اهداف و نتايج

  :مهمترين اهداف طراحى سامانه عبارتند از
و معرفي  در حوزه فرهنگ و معارف قرآن ي جامعهترين مسائل مورد ابتال شناسايي مهم .1

 ؛)فاصله آن با وضعيت مطلوب معرفي وضعيت موجود و(مسائل ياد شده 
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هـاي   ريـزي پـژوهش   هـدايت فراينـد برنامـه   بـراي  گيري روشن  يابي به يك جهت دست .2
  قرآني؛

بندي مسـائل و موضـوعات    بندي و طبقه موضوعي مناسب براي دسته واره فهرستارائه  .3
  ؛علوم و معارف قرآن

 .»آن كريمجامعه مطلوب از منظر قر«مناسب براي  تدوين الگويي نسبتاً جامع و .4

  ؛كارهاي مناسب براي رسيدن به جامعه مطلوب از منظر قرآن كريم  پيشنهاد راه .5
پرداختن بـه آنهـا و    ،نظر كارشناسان قرآنيدر و معرفي مهمترين موضوعاتي كه كشف  .6

  .پژوهش دربارة آن موضوعات در اولويت قرار دارد
در حـوزه مطالعـات    يـابي مسـئله   تدوين و ارائه الگوي سـامانه پژوهشـي مناسـب بـراي      .7

  ؛نيآقر
هـاي   هاي كاربردي در موضوعات مختلف قرآني بـر پايـه نيـاز    تدوين و تأليف پژوهش .8

 ؛موجود در جامعه

ها و نهادهاي  كارهاي مناسب جهت انطباق بخشيدن تحقيقات قرآني در سازمان  ارائه راه .9
  هاي شناسايي شده؛ مختلف با اولويت

ا ز هـايي كـه    ممانعت از صرف اين منابع در حوزهجلوگيري از اتالف منابع پژوهشي و  .10
  ؛برخوردار نيستند و اهميت  اولويت

هـاي مختلـف قرآنـي در     هـاي پـژوهش   طـرح ميان هماهنگي الزم ايجاد دهي و  سازمان .11
  كاري؛  جلوگيري از دوباره كاري و پراكندهبراي  كشورسطح 

انجـام تحقيقـات اساسـي    سازي براي ارتباط روزافزون تحقيقات قرآنـي از طريـق    زمينه .12
  مورد نياز؛

بيني مسائلي كه در آينده حـادث خواهـد     هاي قرآني و پيش نگري در امر پژوهش آينده .13
  پژوهي؛  شد و ارائه راهكارهاي مناسب براي آينده

هـا و عوامـل دخيـل     هاي قرآني مبتني بر مشاركت كليه گروه هاي پژوهش تدوين برنامه .14
  ؛هاي مربوطه در سطح سازمان

هـا و كارشناسـان قرآنـي جهـت      ، سـايت نهادهـا هـا،   مراكـز، سـازمان  تـرين    رفي مهممع .15
هـاي   دست آمده و حركت به سوي مرز دانـش در پـژوهش  ه ب هاي   هتجرب ازگيري   بهره

 .قرآني

  سامانه محدوده

سامانه پيشنهادي از حيث موضوعي، بـه چـه   : چند پرسش وجود دارد» محدوده سامانه«دربارة 
پردازد؟ محدوده جغرافيايي آن كدام است و آيـا بـه مسـائل خـارج از كشـور نيـز        ميمباحثي 
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پردازد؟ آيا سامانه به قشر يا محدوده تحصيلي خاصي محدود است يـا مسـائل همـه اقشـار      مي
دهــد؟ آيــا تنهــا بــه مســائل نظــري، نظــر دارد يــا مشــكالت و   مختلــف مــردم را پوشــش مــي

  وده بررسي سامانه قرار دارند؟هاي اجتماعي نيز در محد  ناهنجاري

  ه موضوعيدمحدو )الف

  .، علوم و معارف قرآني به معناي عام آن استسامانه پيشنهاديه موضوعي دمحدو

  علوم قرآني. 1

 ،كـه بـراى فهـم و درك قـرآن مجيـد     شـود  اى از علوم اطالق مـى    علوم قرآني به مجموعه
از تفسير قرآن و فهم آيـات  پيش مباحثى كه به بيان ديگر، . شوند  مقدمه فراگرفته مى عنوان به

، آشنايى با آنها براى هر مفسر و محققى الزم است، مجموعـه مباحـث علـوم قرآنـى را     االهي
چهارصـد و  برخي نيـز  ، شمار انواع اين علوم را پنجاه، برخى هشتاد و برخي. تشكيل مى دهند

  ).١٧ :١ج: }١h١، ���\�؛ ٩ :١، ج }١٣٧؛ زر-(�، ١٢ :١، ج}١h١زر
�*�، ( اند يا حتى بيشتر از آن ذكر نموده

  معارف قرآني .2

د و محتـواي قـرآن   نـ كه در قرآن وجود داراند   هايي  مقصود از معارف قرآن، علوم و دانش
خوانـده   »معـارف قـرآن  «مطالبي كه در قرآن كـريم وجـود دارد   همه پس . دنده را تشكيل مي

  .)٨ :�١٣٧٨ع���، ( د، اخالق و احكاميعقاآنها عبارتند از د كه مهمترين نشو مي
مسـئله يـا   يـابي قرآنـي،    سـامانه مسـئله  محـدوده موضـوعي   كـه  تـوان گفـت    در مجموع مي

يـا   بـا آن در قـرآن كـريم باشـد و    رويـارويي  موضوعي است كه اصل مسئله و يا راهكارهـاي  
  .بدانندكريم آيات قرآن  اى آن را در ارتباط با مفسران به گونه
هـا    مسـائل همـه آن دانـش    رو، ايـن  ممكن است به چند دانش مربوط باشـد و از يك مسئله 

خواهد بود، ولي دانشمندان هر رشته با توجه به تخصصي كه دارند به بررسي مسـئله يـاد شـده    
براي  نمونه مسئله و وحيـاني بـودن الفـاظ قـرآن كـريم شـايد بـراي كـالم،         . خواهند پرداخت

توانند به وحياني بودن الفـاظ   و دانشمندان در اين چند حوزه مي مسئله باشد... عرفان، تفسير و
  .ياد شده را بررسي كنند هپرداخته و هركدام از حوزه تخصصي خود، مسئل

  جغرافيايي ودهمحد )ب

هـر چنـد در بررسـى . اسـت سامانه، استكشاف مسائل قرآنى جامعه ايـرانمحدوده جغرافيايى 
 بسـا غافل نخـواهيم شـد؛ زيـرا چـهاز نگاه به بيرون ايران نيز كارهای حل آن  مسئله و ارائه راه

مسائلى كه ورودی آن خارج از كشور بوده و با توجه بـه انتقـال سـريع اطالعـات و بـا وجـود 
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ای تبـديل شـود؛  های بزرگ رسانه ای، ممكن اسـت يـك پرسـش بـه سـرعت بـه مسـئله غول
ای وجـود  مسـئله بسا چه. يمى توجه داشتهای اقل  كه در بررسى مسائل نيز بايد به ويژگى چنان

ها آن مسئله مطـرح   ها مسئله مهمى باشد، ولى در ديگر استان داشته باشد كه در برخى از استان
هايى  در قـرآن اسـت كـه در اسـتان 7گونه مسائل، نبودن نام حضرت علـى  نمونه اين. نباشد

سـاز ولـى در اسـتان قـم   شـتای مهـم و بـرای برخـى سرنو همانند سيستان و بلوچسـتان مسـئله
  .پرسشى غير فراگير است

  محدوده تحصيلي )ج

يابى سرتاسر ايران است، محدوده تحصيلى نيـز از  جغرافيايى مسئله هدمحدوبا توجه به اين كه 
های افراد   ها و مسئله  مقطع ابتدايى تا تحصيالت عاليه و دكتری تعريف شده است، ولى پرسش

در . پذيری افراد نيز مختلف اسـت  كه درصد آسيب چنان. متفاوت استبا تحصيالت مختلف، 
بررسى نزديك به شصت هزار پرسش از اقشار مختلف مردم در باب امور دينى مشـخص شـد 

 . اند گران، زير ديپلم و در مقطع دبيرستان بوده پرسش% 25كه نزديك به 

خـود را بـراي   اي پرسـش هـ  گراني كه در طـول سـاليان متمـادي،     تحصيالت پرسشسطح 
 :از اين قرار است ،مركز فرهنگ و معارف قرآن فرستاده بودند

 

ها به  بيشترين پرسش ،از تحصيالت نامعلومنظر  صرفكه شود  روشن مىبا بررسى اين نمودار 
تحصـيالت متوسـطه، راهنمـايى، آنـان مقطـع تحصيالت سطح ترتيب از آن افرادی است كه 

  .استو باالتر كارشناسى ارشد فوق ديپلم و  ،  ديپلم، دانشجو، ابتدايى كارشناسى،حوزوی،
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تحصـيالت متوسـطه بـه بـاال      ،گـران  نكته قابل توجه اين اسـت كـه هشـتاد درصـد پرسـش     
 .اند گران را دانش آموزان تشكيل داده بيش از پنجاه درصد پرسشسويي و از  اند  داشته

گري افـرادي كـه داراي تحصـيالت متوسـطه      دهد كه پرسش  اين نمودار همچنين نشان مي
دهنده آن است   ها نيز نشان  مندي براي دريافت پاسخ  هستند از ديگر اقشار بيشتر است و دغدغه

  .اين افراد نيز فزون تراست پذيري كه اثر

  شناسي  هاي مسئله حوزه

  :اند  ل و مشكالت دينى، به دو بخش عمده قابل تقسيمئمسا
ناظر به معـارف دينـي كـه در    هاي   شبههو ها   پرسشمشكالت نظري و معرفتي، شامل  )الف

  .طلبد پاسخ نظري و فكري مياز همين رو،  و شود ذهن و انديشه مخاطب وارد مي
يـا  هـا    كاستيهاي رفتاري و  مشكالت عملي و رفتاري كه شامل معضالت و ناهنجاري )ب

گـوي آن   تنهـايي پاسـخ  ه شود و مباحث نظري ب مي تضادهاي مرتبط با تربيت و فرهنگ ديني
  .نيست

اصـلي   هتوان به سه حـوز  شناسي را مي هاي اصلي پژوهش در مسئله در تقسيمي ديگر حوزه
  :تقسيم كرد

آن ايـن اسـت كـه    دليل يعني مسائل قرآني كه در جامعه وجود دارد و : حوزه باورها )الف
مطلـب مـورد نظـر بـاور ندارنـد، ايـن امـر        به ه جا ك مردم از حيث عقايد مشكل داشته و از آن

قرآن را كالم خدا ندانسـته، آن  براي مثال، شايد برخي . استپديد آورده جامعه  در تيمشكال
كلمـات قـرآن ايمـان    بودن  چنين افرادي به وحياني. بدانند9مكرم اسالمنبي را ساخته ذهن 

ن مشكل ريشه در باور ديگري داشته ايچه بسا البته . نداشته و مشكل آنها در باورهايشان است
كـه محـال اسـت موجـودي مـادي بتوانـد بـا        آنان ايـن باشـد   تصور و براي مثال، تلقي و باشد 

كـه ممكـن اسـت ايـن بـاور در       چنان. است، ارتباط برقرار كندفرامادي خداوند كه موجودي 
كه ممكن است قـرآن   پذيرد با توجه به اين باور، ميو براي مثال، عمل نيز نتايجي داشته باشد 

  . داشته باشد ييها داراي نارسايي
در آنهـا  برخـي از مسـائل قرآنـي وجـود دارد كـه در حـوزه باورهـا،        : حوزه ارزش ها )ب

ولي در عين حال كـه مطلـب    دارداشكالي وجود ندارد و جامعه باورهاي مطلوب و صحيحي 
جامعـه آنچـه    رو، اين د و ازندارآن ترديد بودن  ولي در ارزش ،دنرا از حيث اعتقادي باور دار
نمونه آن سرپرستي مرد بر خانواده اسـت كـه از آيـه شـريفه     . دهد بايد انجام دهد را انجام نمي

در ايـن مـورد ايـن مسـئله بـراي بسـياري از       . شـود  اسـتنباط مـي   »...علي النساء الرجال قوامون«
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سـبب  واده بـه مـردان   واگـذاري سرپرسـتي خـان    ها ممكن است وجود داشته باشد كـه  خانواده
كه سرپرسـتي امـور    آيا بهتر نبود خداوند متعال به جاي آن. شود ديكتاتوري ميمردساالري و 

  .داد براي زن و مرد قرار مي به طور مشتركمديريت را . را به مرد واگذار كند
اعتقـاد دارنـد كـه     كـه  دانند وجود آمده ميه برايشان باين پرسش مسئله افرادي كه اين در 

ولي مشكل آنان اين است كه واگذاري چنين مسـئوليتي   ،ن سرپرستي به مردان واگذار شدهاي
  .ضد ارزش است

و   )}١٧ و ١١: *سـ�ء( ارث زنان است كه در قرآن بدان اشاره شده اسـت بودن  مسئله ديگر نصف
 ؛ترديـد كننـد  بـودن آن   باشـد و در ارزش آموزه قرآني براي برخي سخت اين   شايد پذيرفتن

بـودن   ولـي در ارزش  ،آن باور دارنـد بودن  دانند كه اين حكم االهي است و به االهي يعني مي
تحـت تـأثير قـرار دهـد     نيـز  هـاي ديگـر را    توانـد حـوزه   البته اين مشـكل مـي  . ترديد دارندآن 

سـبب  اي كه در عين حال كه آن را باور دارند از انجام آن خودداري كنند و حتـي بـه    گونه به
يعنـي ارزش ندانسـتن   . انستن آن، در باور و اعتقاد به محتواي آن نيز ترديد كننـد ضد ارزش د

  .آن موجب دست برداري از اعتقاد بدان خواهد شد
كه به رفتار و كردار افراد جامعـه  گيرد   را در برمياين حوزه مسائلي : هاكرد  عملحوزه  )ج

افراد جامعه آن را باور داشته باشند شايد كه اي است گونه  برخي از مسائل به. دنشو ميمربوط 
ولـي در حـوزه كـردار بـه داليـل       ،تلقي كننـد نيز و حتي رعايت و عمل كردن بدان را ارزش 

 ،جامعـه رايـج در  نمونه يكي از مسائل براي  .شود ها فاصله گرفته مي مختلف از عقايد و ارزش
و تصـريح   حجـاب  يـت  قرآن كريم بـر لـزوم رعا  حالي كه است در بانوان بدحجابي برخي از 

  .است تأكيد كرده
تواند يا بدان دليل باشد كه برخي افراد جامعـه بـه وجـوب و لـزوم حجـاب       اين مشكل مي 

و يـا ايـن كـه     اين افراد بسيار كم استشمار در ايران كه البته، ) حوزه باورها(اعتقادي ندارند 
روا داشـته  حجاب ترديـد   بودن لزوم و وجوب حجاب باور دارند، در ارزشبه اين كه  رغم به

هاي زن به ديگران را  ها، نماياندن زيبايي  خالق زيبايي چرا خداوندكه  .گويند ميو براي مثال، 
  .)ها  حوزه ارزش. (ندانسته استجايز 

نيـز   حجـاب واجـب اسـت و   حفـظ و رعايـت   داننـد   دسته سومي نيز وجود دارنـد كـه مـي   
علل و عوامل هماننـد حضـور در   سبب برخي ولي به  ،ارزش استيك حجاب حفظ دانند  مي

حجـاب  و حفـظ  رعايـت حـدود   از ... جمع افراد بدحجاب، مدگرايي افراطي، تجدد نمـايي و 
  .)هاعملكردحوزه (كنند  سر باز زده و اين حكم االهي را رعايت نميشرعي 

  :اندمشكالت عملي و رفتاري به دو قسم عمده قابل تقسيم 
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تـأثير قـرار    تار افـراد، احساسـات و شخصـيت آنـان را تحـت     مسائلي كه رف ��زه �Fد<؛. ١
اسـت كـه در بسـياري از مـوارد پـس از بررسـي و       مهـم  شناخت اين مسائل از آن رو . دهد مي

هاي آنـان را   براي حل مسئله بايد افراد، افكار، باورها و ارزش .شود يابي مسئله روشن مي  ريشه
اي اجتمـاعي تبـديل شـود، بـا      كه مسئله به مسـئله  ناز آپيش تغيير داد تا مسئله حل شود و گاه 

تـوان از بـروز و ظهـور مسـائل      اند، مي اصالح و حل مسئله فرد يا افرادي كه دچار مشكل شده
  .اجتماعي جلوگيري كرد

�؛. ٢���&�هاي اجتمـاعي آنهـا    هاي اجتماعي، نهادها و سيستم مسائلي كه درحوزه ��زه ا
  .ير قرار داده استمرتبط شده و اجتماع را تحت تأث

بايـد  گـويي دارد،   جا كه هر يك از اين اقسام اقتضاي شيوه خاصي در مطالعه و پاسخ از آن
يابي مسايل نبايـد ايـن نكتـه را از نظـر دور داشـت كـه        هر چند در ريشه .شونداز هم تفكيك 

 هـم  مشكالت نظري و عملي و نيز مسائل اعتقادي، ارزشـي و هنجـاري، ارتبـاط تنگاتنـگ بـا     
كردار و رفتار فـرد و جامعـه   كه د نشو ميو سبب مسائل اعتقادي در عمل تأثير گذاشته . دارند
كـه   چنـان . شـود  ، مسائل فردي پس از مدتي به جامعه سرايت كـرده و همگـاني مـي   كندتغيير 

هـا رفتـه رفتـه     عمل نكـردن بـه برخـي هنجارهـا و ارزش    سبب ممكن است در برخي موارد به 
  .مسائل عملي و هنجاري به حوزه مسائل اعتقادي نيز راه يابد هحوز

از منظـر قـرآن، در برخـي مـوارد عمـل      . اسـت گرفتـه  اين نكته مورد توجه قرآن نيـز قـرار   
خداونـد  كه  چنان. شود در حوزه باورها نيز خلل ايجاد شود ميسبب نكردن به مقتضاي باورها 

�� א�ـ�( :فرمايد ميمتعال  ـ�א����� כא� �א
	�ـ� א א��� �ـא   ���� ���ـא��	 �	 �� כـא���א  	$�ـא#	 א"!  ����א  % כـ����
 � ��	& %��' كسانى كه اعمال بد مرتكب شدند به جـايى رسـيد كـه آيـات خـدا را      كار ؛ سپس )��%

 )١٠روم، ( !تكذيب كردند و آن را به سخره گرفتند

آنها در آغـاز كـار چنـين     دهد كه تاريخ نيز زندگى بسيارى از ياغيان و جانيان نشان مى در
ولى ارتكاب گناهان پى در  و قلب هاي آنها دست كم منور به نور ضعيفي از ايمان بودنبودند 

فـرو  كفـر  در نهايـت، بـه ورطـه    پى سبب شد كه روز به روز از ايمان و تقوا فاصـله بگيرنـد و   
  ).٣٧e :}١ج ،�١٣٧e.�رم C��از� و دی)�ان، ( غلطند

 مسائلهاي كشف و تبيين  روش

  : شناسى بايد برداشته شود به قرار زيراند مهمترين گامهايى كه در راستای مسئله
m?ــ��� �های آحــاد مــردم،  جو در پرســش و جســتبررســى و در ايــن مرحلــه بــا  :
	�ســ�ی

، بررسـى )اند در مواردی كه به مسائل اشاره يا تصريح كرده(های مهم   های شخصيت سخنرانى
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 ،تمام موضـوعات مهـم و آنچـه ممكـن اسـت مسـئله باشـد... ها و نامه پايانها، مقاالت،   سايت
 .شناسايى و به سامانه عرضه خواهد شد

بـا توجـه بـه  ،بـه سـامانه ،پس از عرضه موضوعات و مسائل در اين مرحله و :ه� ����m داده
هـايى كـه   مسـئلهشود  روشن مى... ها و ها، مقاالت، مصاحبه پرسش  نمودارها و بررسى ،آمارها

  . اند  مورد ابتالی جامعهتا چه حد امروزين و  اند  استكشاف شده
  ؛و بررسى مسائل شناسايى شده) Groups Focus(های كانونى  تشكيل گروه

  ؛های مشخص شده بندی مسائل با توجه به اولويت اولويت
  ؛مسائل دارای اولويت و مشخص كردن زير مسائل و مسائل باالدستى آن هدوباربررسى 

 ؛واره درختى علوم و معارف قرآن تنظيم منطقى و علمى مسائل بر اساس فهرست

   1.بينى شده های پيش ها به خروجى حل ارائه مسائل شناسايى شده و راه

  شناسايي اوليه

 :های زير انجام گيرد  تواند به روش شناسايى اوليه مسائل مى

  تصريح يا اشاره قرآن يا روايات به مسائل. 1

. كننـد ای را بيـان مى ای مسـئله گونـه ، به:يناز موارد، قرآن كريم يا روايـات معصـوم در برخى
بـرای . دهنده مسائل فرهنـگ عمـومى باشـند توانند نشان مى خوبى بهگونه آيات و روايات  اين

يابيم كه  ، در مى)30فرقان، ( »اند  مسلمانان قرآن را مهجور قرار داده«فرمايد  وقتى قرآن مى ،نمونه
  .آيد از مسائل جامعه به حساب مى »قرآن ماندن مهجور«

ل، مشـكل ضتوان از آن، مع آنچه در قرآن يا روايات آمده كه مى كه كسى ادعا كندشايد 
قبـول ولى اين ادعا قابل ، تواند برای جامعه امروزين مسئله باشد و يا مسئله را كشف كرد، نمى

دارد، اختصـاص به زمان يا افراد خاصى  ،آننيست تا زمانى كه ثابت نشده حكم موجود در قر
مسـائلى  انـد ودر طول تاريخ جاودانهآن ها و است احكام موجود در قرآن برای همه بشريت 

  .هاندگون شود نيز همين كه از قرآن استكشاف مى
در دسـت كـم كنيم، مسائل كشف شده از قرآن يا روايـات نظر  اگر از اين دليل نيز صرف

ای بوده كه خداونـد يـا امامـان بـدان اشـاره  گونه امعه بوده و اهميت آن بهزمانى مسئله مهم ج
اينك بايد بررسى شود كه آيا آن مسئله حـل شـده يـا هنـوز نيـز از مسـائل فرهنـگ . اند كرده

  .رود مىه شمار عمومى جامعه ب
                                                        

  .توضيحات كامل در سامانه پيشنهادي آمده است .1
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هـای  برای تشخيص اهميت و اولويت يك موضوع از نظـر قـرآن نيـز، يكـى از بهتـرين راه
نمونـه، بـرای اهميت آن، بررسى تعداد آياتى است كه به موضوع اختصـاص يافتـه، تشخيص 

آيات بسيارزيادی از قرآن را به خود اختصاص داده كـه بـا بررسـى آمـاری و  »توحيد«مسائل 
قـرآن را  اولويـت توحيـد در توان اهميت و آيات توحيدی با ديگر آيات، مىمحتوای مقايسه 

  .اثبات كرد

  مردمهاي  ررسي پرسشب

دهنده وجـود مشـكل در آن ناحيـه   تواند نشان ها در يك حوزه مى فزونى و فراوانى پرسش
ـ كـه بـا  آموزی مدارس شهرستان كرج  های دانش تحقيق فراوانى پرسشبرای نمونه در . باشد

پرسـش در هـر يـك از مقـاطع راهنمـايى و دبيرسـتان مـدارس پسـرانه و  2000جامعه آمـاری
  :آمددست  بهزير نتايج ، انجام شد ـ گانه اموزش و پرورش كرجدخترانه نواحى چهار

و نخسـتين ها را بـه خـود اختصـاص داده  از پرسـشبـااليى دختر و پسر حجم رابطه  همسئل
كـه از بـوده آمـوزان   دومين اولويت دانش ،های بخش احكام پرسش .دغدغه در مدارس است

ها را  حجم اندكى از پرسـشنيز . بوده استنظر فراوانى به ترتيب دربارq نماز، حجاب و روزه 
 مباحثى چون اخالق، عرفان، رسانه، سياست و ديگر موضـوعات و مسـايل اجتمـاعى تشـكيل

 . )٨٢٩٩www. porsojoo. com/fa/node( .اند  داده

رابطه دختر و پسر هم اينك، چـه بسـا از توان حدس زد كه مسئله  ها مى با توجه به اين داده
  .مسائل مهم جامعه باشد

ها در  پرسـشفزونـى باره نبايد از آن غفلت شود اين است كـه گـاه،  نكته مهمى كه در اين
بـرای  ؛باشـداشـاره شـده در قـرآن دهنده يكى از معضالت  نشانخود تواند  يك موضوع، مى

مطـرح كـرده » بهتـرين پرسـش«در مسـابقه در بررسى هزاران پرسشى كـه مـردم تهـران نمونه 
های مـردم بـه معماهـای قرآنـى  از پرسشبااليى حجم بودند، از سوی نگارنده روشن شد كه 

در واقع يكى از مسائل جامعه و فرهنگ عمومى كشور در مباحث قرآنى ايـن . اختصاص دارد
از بين هـزاران پرسـش  هايى كه توجه به آمارها و نمودار. »چه بپرسند ددانن آنان نمى«است كه 

ارسـال كننـده ايـن مسـابقه  مسئوالن برگزار قرآنى كه مردم تهران در ماه مبارك رمضان برای
افزايـد ايـن اسـت  آنچه بر واقع نمايى اين طرح مى. اين مدعاستگويا بر   یكرده بودند شاهد

كننـد تـا  مطـرحخود را های  بهترين پرسشند تا مسابقه از مردم تهران خواسته بودطراحان كه 
های غيـر واقعـى،  كردند از ارائه پرسـش مىتالش مردم  رو، اين ازو  شودجوايزی اهدا به آنان 

موضـوعى  نمـوداربـا ايـن همـه، كننـد، امـا پرهيز كرده و بهترين پرسش را ارائه ... غير مهم و
  :به قرار زير استها  پرسش
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ن اسـت و  ها در حـوزه علـوم قـرآ بيشـترين پرسـش ،شـود نمودار مشـاهده مىاين كه در  چنان
  .اند  ها را به خود اختصاص داده است، معماهای قرآنى دومين موضوعى كه بيشترين پرسش

هاي مردم در نمايشگاه قرآن كه غالبـاً افـراد    يك چهارم پرسشنزديك به تر  روشنبيان به 
هـا مربـوط بـه      پرسـش % 16بـه علـوم قرآنـي و     -كننـد  مومن و قرآن دوست از آن بازديد مـي 

  .اند معماهاي قرآني بوده
و شـهيد مطهـري   ي، مقام معظـم رهبـر  ) ره(خميني  امامآثار مكتوب  ها و بررسي سخنراني

  :ديگر انديشمندان فرزانه
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گويي به مسائل روز جامعه را دارنـد،   انديشمندان فرزانه، دغدغه بررسي و پاسخ ازآنجا كه 
  . شود تا بتوان مسائل جامعه را شناسايي كرد هاي آنان سبب مي بررسي انديشه

: شناسـي هوشـمند   هاي مربـوط بـه قـرآن؛ بـراي مسـئله       ، مقاالت و كتابهانامه بررسي پايان
مقاالت و كتاب هاي مربوط به قرآن بـه دو دليـل مهـم اسـت    هانامه پايان بررسي موضوعات ، :

نخست، شناسايي موضوعات و مسائلي كه غالباً بدان پرداخته شده و ديگر شناسـايي مسـائل و   
  .ها، توجه كافي به آن نشده است  اهميت آن رغم موضوعاتي كه به

بـه جامعـه بررسـي و     مسـائل مبـتال  ها غالباً  ها؛ با توجه به اين كه در همايش بررسي همايش
هاي اخير در سطح بين المللي يـا    كه در سال اي  هاي قرآني د، همايشنگير قرار ميتوجه مورد 

 .باشد قرآنيتواند راهنماي پژوهشگران به سوي مسائل  مي اند،  كشوري برگزار شده

د؛ مرحلـه  مصـاحبه بـا كارشناسـان در دو مرحلـه انجـام خواهـد شـ       مصاحبه با كارشناسان؛ 
نخست كه هم اكنون موضوع بحث است، براي شناسايي اوليه مسائل اسـت و مرحلـه دوم، در   

  .هاي سامانه بدان اشاره خواهد شد هاست كه در مباحث ورودي تشكيل كارگروه
ها و ديگر مواردي كه در   ، آموزشي، بررسي سايتمراكز پژوهشيافزون بر آنچه گذشت، 

توانـد راهنمـايي بـراي كشـف      ان خواهيم پرداخت، همگـي مـي  هاي سامانه بد مبحث ورودي
  .مسائل باشد

  ساختار سامانه

هـا، سامانه پيشـنهادی در نگـاهى كلـى و از حيـث محتـوايى دارای سـه بخـش اصـلى ورودی
ها،  هـا، پرسـش هاست؛ در بخش ورودی هـا، موضـوعات مقـاالت، كتاب پردازش و خروجى

هـای  در بخـش پـردازش، بـا توجـه بـه داده. شـود سامانه عرضه مىبه ... ها و نامه شبهات، پايان
پيشينى، موضوعات مهم و آنچه ممكن اسـت مسـئله باشـد، مشـخص شـده و در ادامـه، بـا دو 

های كانونى، مسائل و موضوعات مهـم شناسـايى و جايگـاه آن  روش دلفى و يا تشكيل گروه
  .در فهرست موضوعات مشخص خواهد شد

ها عرضه شده و در آن بخش با توجه  ناسايى شده، به بخش خروجىموضوعات و مسائل ش
هـای مـورد نيـاز بـه پژوهشـگران و مراكـز  خروجى... به سطح و عمق ابتال، جغرافيای مسئله و

  .قرآنى پيشنهاد خواهد شد
پيشـنهادی نظـری افكنـده و در ادامـه بـه تبيـين  هدر ادامه به سـاختار و گـردش كـار سـامان

 :های سامانه خواهيم پرداخت ها و خروجى ورودی
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  :ساختار سامانه: ج

 :كلي در يك نگاه ساختار )الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هاي اطالعات ورودي
 پژوهشي قرآنيز كمرا .1

 ز آموزشي كمرا .2

 پرسش هابه  گويي ز پاسخكمرا .3

 ارشناسان ك .4

 ... )ها و  تابكمقاالت، (ها  سايت .5

 ...و  .6

 )مسئلهتشخيص (بررسي منطقي  .1

و تجزيه مسئله ل به كتبديل موضوع يا مش .2
 )مسئله

 )مسئلهتعيين سنخ  .3

 لهسئبندي م اولويت .4

اربردي، بنيادي، ك(پيشنهاد نوع پژوهش مورد نياز  .5
 )راهبردي

ز داخلي يا كي از مراكبه ي مسئله پيشنهاد ارجاع  .6
 خارج از مجموعه دفتر

ز و پيشينه تحقيقات همسو و كشناسايي مرا .7
 ها معرفي آن

مسئله ه در آينده به عنوان كتشخيص موضوعاتي  .8
 )آينده پژوهي(رخ خواهند نمود 

 سامانه كورودي اطالعات به نرم افزار بان .1

آماري و تهيه : تحليل اوليه از حيث .2
 نمودارها

در  مسئلهان موضوع يا كمشخص نمودن م .3
 ساختار

سازي اطالعات با ارجاع  نيمه هوشمند .4
 ...مترادفات، حذف اطالعات زايد و 

بندي اطالعات و ارجاع به گروه  طبقه .5
 ارشناسيك

  تفكيك ورودي اطالعات
 از حيث محيطي .1

 )درون و برون پژوهشگاه: (الف  .2

ها، اشخاص حقيقي،  سايت(مبادي ورودي : ب  .3
  ...)مراكز و 

با توجه به (ساختاري :الف: حيث موضوعياز  .4
 )ها ساختارهاي گروه

بنيادي، راهبردي و  اربردي،ك(از حيث نوع تحقيق  .5
 )توسعه

 از حيث اولويت .6

 ها رصد مستمر مسائل از طريق ورودي .1

 كبه بان مسئله بررسي و ارجاع  .2

دستور تهيه آمارها و نمودارها و  .3
اربردي از مسائل براي كهاي  تحليل

 مديران باالدستي

ها  دهكها، پژوهش ارسال مسائل به سازمان .4
 نندهكو نهادهاي مصرف 

ار الزم براي آينده پژوهي كپيشنهاد ساز و  .5
 طهدر مسائل مربو

بندي شده اطالعات ار و دستهكذخيره خود .1
 موجود

سازي دريافت اطالعات از نرم افزارها، آسان .2
 اربرانكز و كمرا

 بندي مخاطبانطبقه .3

و حذف و (ردن سطح دسترسي كمشخص  .4
 ابرانكز و كمرا )اضافه

ز هدف به صورت كارسال اطالعات به مرا .5
 ار و آنالينكخود

پست (هاي متنوع و آنالين  داد برون انكام .6
 ...)، چاپ و ebook  ،كترونيكال

ها با توجه به  ارشناسي مسائل و بازبيني اولويتكبررسي و  .1
 ...توانايي و شرح وظايف و 

 .اري براي حل مسائل با توجه به بند الفكاعالم هم .2

 مسائل به سامانه در صورت نياز به اجراميل كاصالح، ت .3

انه
رخ
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ز علمي پژوهشي كمرا
 نندهكمصرف 
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  ساختار اداري )ب

  :سامانه پيش گفته و پيشنهادي از حيث اداري داراي پنج بخش زير است
 مدير سامانه؛ .1

 هاي كارشناسي؛ گروه .2

 مراكز پژوهشي همكار؛ .3

 دبيرخانه؛ .4

 بانك؛ .5
 

هـای  شرح وظايف بخـش -پس از بررسى گردش كار ورودی تا خروجى مسائل  -در ادامه 
 .ياد شده را بررسى خواهيم كرد

 گردش كار )ج
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 ورود

 اطالعات
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 بررسي

 
 اقدام

 كارشناس
 مالحظه

 رد

 

 اصل

 اقدام مقتضي اقدام

 رد

 

 اقدام

 قبول

 قبول

 

 دبيرخانه

 

 كارشناسي گروه

 

 مدير سامانه

 بانك

 

 ديگر

 پژوهشي مراكز
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  شرح وظايف بخش ها )د

  وظايف مدير سامانه .1

هـاي مصـوب    مشـي   هـا و خـط    امـور سـامانه بـر اسـاس سياسـت     دهي و تـدبير    سامان .1
  پژوهشگاه

 ؛مستمر مسائل از طريق ورودي هارصد  .2

  ؛بررسي و ارجاع مسائل به بانك .3
هـاي كـاربردي از مسـائل بـراي مـديران       دستور تهيـه آمارهـا و نمودارهـا و تحليـل     .4

  باالدستي
  ؛ها و نهادهاي مصرف كننده ها، پژوهشكده ارسال مسائل به سازمان .5
 ؛پژوهي در مسائل مربوطه  پيشنهاد ساز و كار الزم براي آينده .6

و ساالنه براي مديران باالدستي و مراكز سه ماهه ه، كردهاي ماهان  ارائه گزارش عمل .7
 ؛همكار

 ؛شركت در جلسات گروه كارشناسي و مديريت جلسات .8

 ؛گيري نتايج ارسال مسائل كشف شده به مراكز هدف و پي .9

دهي، همـايش تهيـه    پاسخ(ها با توجه به نوع مسائل  ارائه پيشنهاد الزم براي خروجي .10
  )...به سايت، و هينامه، ارا كتاب، مقاله، پايان

  وظايف دبيرخانه .2

دريافت مسـتمر اطالعـات از مراكـز و مبـادي ورودي و تفكيـك ورودي اطالعـات بـه        . 1
 :اشكال زير

مراكـز، اشـخاص   (مبـادي ورودي   )بسامانه؛  درون و برون  )الف :از حيث محيطي •
  ؛...)و ها  حقيقي، سايت

 )ها گروهبا توجه به ساختارهاي (از حيث موضوعي وساختاري  •

  ) ...كاربردي، بنيادي، راهبردي، توسعه و(از حيث نوع تحقيق  •
  )؛و دومنخست اولويت (از حيث اولويت  •
  ورود اطالعات به نرم افزار بانك سامانه •

. دنانه درج شـو ماين اطالعات در سـا ممكن است، كه آن جا تا به جاست در اين مرحله . 2
شـبهه، پرسـش، كتـاب،    (ي، مباني توليد مسئله ، موضوعات باالدستي و فرودستعمسئله، موضو

تا آنجا كه ممكن است در صورتي كه مباني يكي از موارد زير باشد مناسب است  ....)مقاله، و
 كننده، شهر، كشور، مذهب، تـاريخ، و   نام و نام خانوادگي شبهه ،صات اشاره شودخبه اين مش
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اشاره شـود نـام كتـاب، نويسـنده،     اين مشخصات است به مناسب  ،در صورتي كه كتاب باشد
  ...موضوع، اطالعات شابك، و

  ؛تحليل اوليه از حيث آماري و تهيه نمودارها. 3
  ؛مكان موضوع يا مسئله در ساختاركردن مشخص . 4
سـازي بـا     نمايـه  ، حذف اطالعات زايدها  مترادفنيمه هوشمند سازي اطالعات با ارجاع . 5
  ... .آرا و  پيش هم، هاي نمايه
 ؛بندي اطالعات و ارجاع به گروه كارشناسي بقهط •

  ؛دريافت نتيجه اطالعات گروه كارشناسي و ارسال آن براي مدير سامانه •
  .دنشو وسيله مدير ابالغ ميه انجام ديگر اموري كه ب •

  گروه كارشناسي. 3

  :مهمترين وظايف گروه كارشناسي به شرح زير است
  ؛)تشخيص مسئله(تشكيل جلسات مستمر براي بررسي منطقي  .1
  ؛تبديل موضوع يا مشكل به مسئله و تجزيه مسئله .2
  ؛تعيين سنخ مسئله .3
  ؛بندي مسئله اولويت .4
  ؛)كاربردي، بنيادي، راهبردي(پيشنهاد نوع پژوهش مورد نياز  .5
 آموزشي، پژوهشي يا ترويجي؛ پيشنهاد ارجاع مسئله به يكي مراكز .6

 ؛هاشناسايي مراكز و پيشينه تحقيقات همسو و معرفي آن .7

 ؛)آينده پژوهي(مسئله رخ خواهند نمود  عنوان  تشخيص موضوعاتي كه در آينده به .8

  .هاي مورد نياز براي مسائل مهم حل ارائه راه .9

  بانك .4

  :در بانك اين اقدامات بايد انجام شود
 ؛بندي شده اطالعات موجود ذخيره خودكار و دسته .1

  ؛پشتيبان مورد نياز هتهيه نسخ حفظ اطالعات و .2
  ؛سازي دريافت اطالعات از نرم افزارها، مراكز و كاربران  آسان .3
  ؛بندي مخاطبان و مراكز هدف طبقه .4
 ؛مراكز و كاربران) و حذف و اضافه(مشخص كردن سطح دسترسي  .5

 ؛ارسال اطالعات به مراكز هدف به صورت خودكار و آنالين .6
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، ebook هـاي    كتـاب  ؛(Email) پسـت الكترونيـك  (دادهاي متنـوع و آناليـن     امكان برون .7
  .)...چاپ و

  مراكز همكار. 5

  .رود مراكز همكار اقدامات زير را انجام دهند انتظار مي
  ؛همكاري مستمر با سامانه جهت ارسال مسائل استكشافي آن مراكز. 1
ها بـا توجـه بـه      سامانه و بازبيني اولويتسوي بررسي و كارشناسي مسائل ارسال شده از . 2

  ؛...وها، شرح وظايف  توانايي
  ؛اعالم همكاري براي حل مسائل با توجه به بند دوم. 3
  ؛...ارجاع مسائل به سامانه در صورت نياز به تكميل، اصالح و. 4
مورد نيـاز   هاي  هاي الزم و گزارش شركت در جلسات مورد درخواست و ارائه مشورت. 5

  .به مديرسامانه

  هاي پيشنهادي براي سامانه  ويژگي )د

در . های مناسبى ارائـه كنـد به دخالت افراد، داده تا بتواند بدون نياز باشد هوشمندنيمه بايد . 1
 :بايد دو اقدام اساسى صورت گيردهمين راستا 

  

مرکـز تمـامي اصـطالحات علـوم و معـارف قـرآن كـه نظامنامـه و فهرسـتواره آن در          )الف

ها،   ، سرشاخهها  مترادفبه همراه سيستم ارجاعات،  »هتدوين شد« فرهنگ ومعارف قرآن
هـايش، مطالـب را     به نرم افزاري ارائه شود و نرم افزار با توجه بـه داده ... ها و زيرشاخه

  .هماهنگ كند
به نرم افزار ارائه شود تا نـرم افـزار   ... اشاره و يحروف ربط، اسما ،تمام حروف اضافه )ب

  .ندهايش را تنظيم ك  ها، داده  بتواند بدون توجه به اين حروف و اسم
اي طراحـي   گونـه  سـامانه بايـد بـه    :امكان به روزآوري آسان و براي همه مراكز و اعضا) ج

بيفزايند و را به سامانه ... ان، ونظر ها، صاحب  شود كه همه افراد بتوانند مراكز، دانشگاه
. ييد مـدير سـامانه باشـد   أبايد نيازمند تافزوده شده دادن آنچه   براي نشان ،در عين حال

  .مناسب است »ويكي پديا«اي همانند  باره سامانه در اين

  های سامانه ورودی

هـا،   همانگونه كه پيش از اين اشـاره شـد، سـامانه پيشـنهادی دارای سـه بخـش اصـلِى ورودی
  :های اطالعات سامانه عبارتند از ترين ورودی مهمپردازش و خروجى است؛ 
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  يا روايات به مسائلكريم آن تصريح يا اشاره قر. 1

  مراكز پژوهشى قرآنى. 2

بيشـتر   ،در مراكز قـرآن پژوهـي  . هاي مسائل هستند ترين ورودي مراكز قرآن پژوهي از مهم
يـا از مسـائل و   و و روز آمدي داشته باشد نوپديد شود كه يا موضوعات  به مسائلي پرداخته مي

حلـي بـراي آن عرضـه كـرده      قرآن بـه آن پرداختـه و راه  كه رود  مشكالتي باشد كه انتظار مي
پژوهي در دست اقدام است يا در اولويـت    پس با بررسي موضوعاتي كه در مراكز قرآن .است

  .شناسايي كرد توان مسائل را مي ،قرار داردانجام 

  مراكز آموزشى. 3

هـاي مناسـب    حـل  اهتوانند در شناسايي مسائل قرآني و نيز در ارائه ر مراكز آموزشي نيز مي
 كوشـند   ، مـي مديران و كارشناساني كه در اين مراكـز فعـال هسـتند   . نقش بسزايي داشته باشند

گيرنـد بـا    هـايي كـه بـراي آمـوزش در نظـر مـي       اي شناسايي كنند و سرفصل گونه مسائل را به
 هاي آموزش پس با بررسي سرفصل ،نيازهاي مخاطبان و گاه با نيازهاي جامعه هماهنگ باشد

 .توان مسائل قرآني فرهنگ جامعه را شناسـايي كـرد   و گاه با مصاحبه با مديران اين مراكز مي
مراكـز   )ب ؛و  مراكـز دولتـي و نهادهـا    )الـف  :انـد   مراكز آموزشي نيز به دو بخش قابل تقسيم

  .مردمي
 آموزي بـه  قرآن: الف :كنند مراكز دولتي و نهادها نيز به نوبه خود در چندبخش فعاليت مي

پژوهـي بـه مفهـوم     قـرآن : ب مفهوم آموزش روخواني، روان خـواني، وتجويـد قـرآن كـريم؛    
 .آموزش اساتيد قرآن، قرآن پژوهان و كارشناسان قرآني

  ها   پرسشمراكز پاسخ به . 4

بررسـي  . ترين مراكز براي شناسايي مسـائل جامعـه هسـتند    ، از مهمها  پرسشمراكز پاسخ به 
كارشناسـان بتواننـد   تا شـود  مـي سبب مردم سوي از ي مطرح شده ها  پرسشنموداري  آماري و

  .تحليل كنندو مسائل جامعه را بدرستي و با توجه به آمارها بررسي و تجزيه 

  كارشناسان. 5

دسـت  ، نباشند ترين ورودي براي شناخت مسائل مهمكارشناسان علوم و معارف قرآن اگر 
سـبب  به يك سو كارشناسان از . روند  ر ميبه شمااز مهمترين وروديهاي شناخت مسائل، كم، 

كـرده،    با مسائل اقشار تحصيلدست كم تدريس در حوزه يا دانشگاه، با مسائل امروز جامعه و 
و ها   دليل پرسشهاي قرآني كه دارند و نيز به  تخصص و دغدغهسبب ند از طرفي به تآشنا هس

از سـوي  هـا   نامـه  درخواسـت موضـوع بـراي پايـان    دليـل  يـا بـه   و شـود   شبهاتي كه مطرح مـي 
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هـا را   اولويـت  خـوبي  بـه تواننـد   شناسـند و مـي   مسـائل را مـي  بسـياري از  دانشجويان و طـالب،  
  .شناسايي كنند

دسـته  اگـر ايـن   . شناسـي اولويـت اسـت    توجه به كارشناسان از جهت ديگري نيز در مسئله
بهتـرين  تواننـد در حـل مسـائل     في شـود، مـي  به آنها معرمسائل بشناسند و يا  خوبي بهمسائل را 

هــا و  كمــك را كــرده و ســمت وســوي تحقيقــات قرآنــي را ســامان داده و مقــاالت، كتــاب  
د يـا  نمعرفي نشو خوبي بهولي اگر مسائل  ،مسائل جامعه سوق دهندحل ها را به سوي  نامه پايان

سـمت و سـوي   تنها به ه ن هاي قرآني، خود آنها نتوانند مسائل را شناسايي كنند، آنگاه پژوهش
بلكه خود آنها گاه به مسئله تبديل شده و بايد عده ديگري بررسـي كننـد    ،رود حل مسائل نمي

  .است گونه شده كه چرا اين
بسـياري از  تـا  شده سبب دهد و  رسد يكي از مسائلي كه امروزه جامعه را رنج مي به نظر مي

و كـم فايـده   بـي اهميـت   موضوعات غيركـاربردي،  ها بسوي  و گاه كتابها   مقالهها،   نامه پايان
بـه   برخـي از اسـاتيد  كم تـوجهي   كارشناسان و ياهاي   ديدگاهتوجهي به   سوق داده شوند، كم

  .استجامعه  مسائل و مشكالت روز

  ها) سايت(گاه  وب .6

از اي  مجموعـه  )Website / Web Site: !ـ� ا*)��سـ�( سـايت  گاه، تارگاه، تارنمـا، سـايت يـا وب    وب
انـد و روي تـار    اينترنتـي مشـترك    كه داراي يك دامنه اينترنتـي يـا زيردامنـه    اند  صفحات وب

هـاي   گونه صفحات، يكي از مهمتـرين ورودي  اين. دنگير اينترنت قرار مي ◌ٔ گستر شبكه جهان
  :ها از چند جهت است  اهميت سايت .مسائل هستند

  ها و وب؛ در سايت روز آمد و بروز  ها ها و نوشته مقاالت، كتابوجود انبوهي از . 1
 ؛ها  كثرت مراجعه به سايت. 2

  ؛ها هاي گفتماني در بسياري از سايت تاالرها و كانونوجود . 3
  ؛ها برخي سايتدر پاسخ  هاي پرسش و بخشوجود . 4
  ... .و

  ها) وبالگ(وب نوشت . 7

ايـن اسـت كـه در بـالگ      ،هـا  هـا بـا وبـالگ     ها، مقاالت وحتي سـايت  كتاب  تفاوت عمده
تواننـد بـا    نويسـان مـي    نويسي، آزادي عمـل فراوانـي وجـود دارد و در بسـياري از مـوارد، وب     

بتواننـد  تـر   بـيش  ،شود ميسبب اين امر  ارائه كنند وهاي غير واقعي و جعلي مطالب خود را  نام
هـا بهتـر نمـود      جامعه در وبالگدروني هاي  اليهاساساً آشكار كرده و  منويات دروني خود را

  .كند پيدا مي
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آمـار چنـد ميليـوني دسترسـي كـاربران       ،افزايـد  مـي  ها  مطلب ديگري كه بر اهميت وبالگ
ها و آمـارگيري از آنـان     بررسي وبالگ ،به هر روي .ستهااينترنتي و استفاده آنان از وبالگ 

  .هاي شناخت مسائل جامعه است يكي از بهترين راه

  قرآنىاب ها و آثار كتمراكز نشر قرآن و . 8

وضـع  يـا امـور موجـود بـا       وضـعيت   ميـان   يا اختالف  شناخت شكاف«شناسي را  اگر مسئله
اي است كه يك سـر آن بـه    يابي، رشته شناسي و مسئله مسئلهكه بدانيم و معتقد باشيم  » مطلوب
مراكـز  خورد؛ نقش  هاي مطلوب، پيوند مي هاي موجود جامعه و سر ديگر آن به آرمان واقعيت

هـاي   بـا بررسـي دقيـق كتـاب    . شـود  شناسي روشن مـي  براي مسئلهكتاب ها و آثار  نشر قرآن و
فاصله آن را با وضعيت مطلـوب مشـخص   و توان وضعيت موجود را شناسايي كرده  قرآني مي

  .نمود

  قرآنى های  هنشريمجله ها و . 9

و هـا    مجلـه دربـارة   ،گفتـيم قرآنـي  كتابهـا و آثـار   آنچه دربارة شناسايي مراكز نشر قرآن و 
  .گذريم  در مياز توضيح آن  رو اين از. يابد قرآني نيز مصداق ميهاي   هنشري

  های سامانه تبيين خروجى

ترين بخش سامانه و هدف اصلى از ارائـه ايـن طـرح اسـت،  های سامانه، مهم طراحى خروجى
بـودن  بخـش  تـوان بـه نتيجـه مىای طراحى شود،  های مناسب و بهينه اگر برای سامانه خروجى

تقسيم ابتـدايى، يك در  .ابتر خواهد شدناكام و طرح اميدوار بود و در غير اين صورت، طرح 
  :های زير تقسيم كرد توان به بخش مختلف مىزوايای های سامانه را از  خروجى

  عمومى ) 3؛  ترويجىـ  علمى) 2 ؛پژوهشىـ  علمى) 1 :از حيث كاركرد) الف

  ها  هاي استفاده از خروجي روش از حيث) ب

يا موضوعات بايسته تحقيق هستند و يـا مسـائل  ؛های سامانه كه گذشت، نتايج و خروجى چنان
كنـد، چگـونگى پـرداختن بـه  خودنمـايى مىزمينـه ديگری كه در اين پرسش  .مبتال به جامعه

 هنامـ پاياننتايج است؟ برخى موضوعات و مسائل در حدی هستند كه با تدوين يـك يـا چنـد 
 ،شـود های ناكاويده موضوع، بررسى مى كارشناسى ارشد و دكترا، مسئله حل شده و افقدوره 

  .تری برداشته شود  جدی های  ولى در برخى از مسائل و موضوعات بايد گام
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  .بندي كرد توان به شكل زير تقسيم هاي ارائه را مي هاي سامانه ازحيث روش خروجي
 ؛هاي مناسب نامه پايانارائه موضوع براي  •

 ؛هاي علمي موضوع نشست •

  ؛كاربردي و ترويجيـ پژوهشي، علمي ـ هاي علمي  اندازي سايت راه •
 ؛تدوين متون آموزشي، پژوهشي •

 ؛تدوين مقاالت •

 ... ؛ و پژوهشيـ هاي علمي  همكاري •

  ...و •

  ها  از حيث نوع خروجي) ج

مندانه   سوگ. هاست  نوع خروجى پرداختن به آن مناسب است،ميان مطلب ديگری كه در اين 
در د كـه نـمسائل فراوانى وجـود دار. ای تبديل شده است اين مطلب هم اكنون، خود به مسئله

حـل ناشـده چون به نوع خروجى توجه نشده، نه تنها مسائل برای اقشار مختلـف جامعـه ها   آن
و هـا   پرسـشى بـه مانده، بلكه، شبهه ناتوانى دين و ديـن مـداران در حـل مسـائل و پاسـخ دهـ

ای از راه فـيلم و سـريال، توليـد شـده،  اگـر مسـئله. شبهات در ذهن برخى تقويت شـده اسـت
بـا يـك ای كـه  های مناسب با موضوع است، شـبهه ها و سريال حل آن نيز تهيه فيلم بهترين راه

ى، از مقاالت پژوهشـتدوين برگزاری نشست علمى يا تنها توان با  شده را نمىپويانمايى ايجاد 
  .ذهن مخاطبان زدود

ردوا «: آمـده اسـت  نمونه در روايتـي  براي . در متون ديني نيز به اين مطلب توجه شده است
�ـ�' رXـ�، ( سنگ را از همـان جـا كـه آمـد، بـه همـان جـا برگردانيـد        » ... الحجر من حيث جاء

١h١h: e٣٠( .  
گونـه   تـوان ايـن   مـي هـا را   با توجه به نوع مسائل و موضوعات و سطح و عمق آن، خروجي

نشست علمي؛ تهيه  ؛ سخنراني يانمايي  پويانامه؛   مجله؛ نرم افزار؛ مقاله؛ فيلم؛ كتاب :تقسيم كرد
  ...خبرنامه؛ و

  از حيث مخاطبان) د

، در داردای  ها و برای شناسايى مسائل، توجه به مخاطبان اهميت ويـژه گونه كه در وردی همان
مسـائلى كـه بـرای . برخـوردار اسـتبـااليى ها نيز توجه به مخاطبان از اهميت بسـيار  خروجى

بسـيار  ،و ميان سال وجود داردپا به سن گذاشته نوجوانان وجود دارد با مسائلى كه برای افراد 
كتـاب، مقالـه، فـيلم،  بسـا چه. های آن نيز بايد متفاوت باشد خروجى رو، اين از .متفاوت است

اند، بسيار مناسب باشد ولـى همـين خروجـى  كه برای افرادی كه ازدواج كرده... نامه و  نمايش
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هـای ســامانه از حيــث  خروجى. سـاز باشــد  انـد، مســئله بـرای افــرادی كـه هنــوز ازدواج نكرده
؛ از از حيـث مـذهِب  :شود است كه به برخى از آن اشاره مىهايى   تقسيممخاطبان، خود دارای 

از حيث سطح تحصيالت؛ از حيـث قوميـت؛ از حيـث زبـان؛ از حيـث كشـور  حيث جنسيت؛
  ... و يا محل سكونت؛ از حيث مليت؛ از حيث زبان؛ 

  از حيث سطح و عمق ابتال) هـ

گير   ای همه اگر مسئله. پس از شناسايى مسائل بايد به سطح و عمق ابتالی مسائل نيز توجه شود
خاصـى اسـت، خروجـى آن نيـز بايـد در و شـرايط سـن  و يا منطقه، قوميتويژه يك نشده و 

اسـت، خروجـى آن نيـز بايـد  و عـام ای همگانى ولى اگر مسئله  ريزی شود  همان سطح برنامه
  .همگانى باشد

جهـت  ديگري نيز قابل تقسيم هسـتند كـه بـه     يهاي ديگر، به تقسيمات ها از حيثيت خروجي
  .شدبسنده رعايت اختصار به همين مقدار 

مقاله، با نگاهي به وضعيت موجود و فاصله آن با وضعيت مطلوب، تالش كرديم تا  در اين
مند شـده و بسـوي     رود تحقيقات قرآني هدف اي پيشنهاد دهيم كه با اجراي آن اميد مي سامانه

  .مسائل قرآني سوق داده شوند
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