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چکیده
هدف از این تحقیق رررسقی «آسقی شناسقی ماالاقاب رقینرشقتهای ققرآن کقریم در فضقای فنقاوری
اطالعاب محور» است .در این پژوهش از روش تحقی کتارخانهای و روش تحلیلی اسقتااده شقده اسقت .در
حال حاضر تحقیقاب در زمینه ماالااب رینرشتهای قرآن کریم ره شکل تراکمی و متسلسل پیش نمقیرود و
محققان ،کمتر میتوانند از آثار پژوهشی و کتارهای مرتبط استااده نمایند .پایگاههای اطقال رسقانی مووقود
نیز در زمینه ارائه این گروه از تحقیقاب ،رهصورب تخصصی و فراگیر وارد نشدهاند .تحقیقاب در کلیه علوم
ره صورب تجمای و افزایشی است اما ره دلیل عقدم ارتبقام محقققین ماالاقاب رقینرشقتهای ققرآن کقریم رقا
یکدیگر ،ریشتر تحقیقاب در این زمینه رهصورب پراکنده و غیر مرتبط را یکدیگر رشد مینماید .راه حل این
مشکل در ایجاد رانک وامع اطال رسانی در فضای مجازی در زمینه ماالااب رینرشتهای قرآن کریم اسقت
که اوالً؛ رهطور تخصصی در زمینه ماالااب رقینرشقته ای ققرآن کقریم فاالیقت نمایقد .ثانیقاً؛ رقه ومقعآوری
مقاالب مرتبط در همایشها ،مجالب و روزنامهها رپردازد .ثالثاً؛ دارای کتارخانه دیجیتال و مجله الکترونیکی
همراه را ارتبام گسترده را مخاطبانش راشد و طرحی نیز رقرای ومقعآوری تحقیققاب ماالاقاب رقینرشقتهای
قرآن کریم در کشورهای غیر از ایران داشته راشد.
کلیدواژه :ماالااب رینرشتهای قرآن کریم ،علوم انسانی اسالمی ،فناوری اطالعاب

نویسنده پاسخگوimanifar@gmail.com :
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 -1مقدمه
هدف از این تحقی رررسی «آسی شناسی ماالااب رینرشتهای قرآن کریم در فضای فناوری
اطالعاب محور» است .منظور از ماالااب رینرشتهای قرآن کریم در این تحقی منحصراً ،ماالااب
رینرشتهای قرآن کقریم در رشقتههقای ودیقدالورود رقه کشقورهای اسقالمی ،هماننقد روانشناسقی،
واماهشناسی ،تاریخ ،مردمشناسی ،اقتصاد است .ازاینرو ماالااب رینرشتهای قرآن کقریم در ایقن
تحقی شامل رشته هایی مانند تاسیر ،کالم ،فقه ،فلساه اسالمی و رشته های وارسته ره علقوم اسقالمی
صرف نمیراشد.
فناوری اطالعاب اصاالحی است که ماهوم کارررد فناوری هقا در ررهقه اطالعقاب لتولیقد،
ذهیره ،پقردازش ،رازیقاری ،اشقاعه و...ا را در ررمقی گیقرد .در کشقورهای غررقی اطالعقاب همیشقه
کاالیی رسیار راارزش ره شمار میآمده و در نیمه دهه  1950و دهه  1960اصاالح اناجار اطالعاب
ررای اشاره ره افزایش مستمر تولیقد اطالعقاب علمقی فنقی و پزشقکی ارقدا شقد .امقروزه مقا رقرای
توصیف تغییر در روند گردش رنین مقادیر فزاینده ای از اطالعاب ،از انقالب اطالعقاتی سقخن رقه
میان می آوریم .این ووقه انقالرقی ،نتیجقه پیشقرفتهقای نسقبتاً متق هر در فنقاوریهقای رایانقهای و
مخارراتی است که ریش ازپیش ررای پشتیبانی از اقداماب گردش اطالعاب رقه کقار رقرده مقیشقوند
لاویس1981 ،1ا .عالوه رر این ،تمام رخش های واماه از تحوالب اهیر در زمینه پقردازش و توزیقع
اطالعقاب اثقر پذیرفتققهانقد لگققریایتس1982 ،2ا ،رنقارراین ،رایققد رقه انتقققال و عملکردهقای فنققاوری
اطالعاب ،رهگونهای رفتارمدارانه رنگریم ،این رینش نه تنها در انتقال افکار ،رلکه در ت ثیر این افکقار
رر رهره گیران نیز راید مدنظر قرار گیرد ،ازاینرو انتقال اطالعاب و فناوری ،رر گزینش یک اندیشه،
ماهوم یا فناوری هاص رهعنوان هدف اصلی هویش ت کید دارد ،همانگونه که شارپ مقیگویقد:
انتقال فناوری از نظر تاریف ،فرایندی فاال ،طوالنیتر و رغرنج تر است که هدف نهایی آن ،تحقق
انتقال کامل فناوری در الحاق ره شقیوه قارقل قبقول انجقام کارکردهقای هقرروزه یقا حقل مشقکالب
روزمره است لشارپ1997 ،3ا.
فناوری اطالعاب ،مهمترین ویژگی زمان ماست ،رهگونهای کقه ققرن  21را عصقر اطالعقاب و
ارتباطاب نامیده اند .شتاب تحوالب در این زمینه در ساح وهانی رقه حقدی اسقت کقه یقکلحظقه
1. Eves
2. Griffiths
3. Sharpe
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مانقدن از کقاروان

وهانیشدن است.
امروزه فناوری اطالعاب ،نققش سقازمان هقا ،کتارخانقه هقا و نهادهقای قرآنقی را کقه در ققدیم
مبققادرب رققه انبققار کققردن منققارع علمققی داشققتند و در کنققار آن راهنمققاییهققای الزم علمققی را ارائققه
می کردند ،تغییر داده است .این مراکز در نققش ودیقد رایقد رقه مراواقهکننقدگان رقالقوه و رالااقل
مااهیم قرآنی ،در دستیاری ره اطالعاب نامحدود و منقارع اطالعقاتی مووقود ،در کقل وهقان رقدون
محدودیتهای زمانی و مکانی از طری شبکه های اینترنت کمک کنند لوحدب و اولیاء1381 ،ا.
ماالااب رینرشتهای قرآن کریم در کشور ،یانی در علوم تخصصقی و رقینرشقتهای -هماننقد
واماهشناسی ،روانشناسی ،تاریخ ،مردمشناسی -فاقد رانک اطالعاتی وامع است .تاقداد مجقالب و
پژوهشهای علوم رینرشتهای را رویکرد قرآنی کقه در دسقتره هسقتند و گروههقای هصوصقی یقا
دولتی که در این زمینه فاالیت میکنند ،همان طور که تشریح هواهد شد ،دارای عملکردی نقاق
و کمفروغ رودهاند .نتایج همایشهای ملی و رینالمللی مرتبط را ماالااب رینرشتهای قرآن کریم ،در
دستره همه قرار نمیگیرند و پس از مدب زمانی از رین میرود .مجالب تخصصی علمی پژوهشی
رینرشتهای علوم انسانی قرآن محور مورد تائید وزارب علوم قرار نگرفتقه اسقت و در حقال حاضقر
هیچگونه مجله رینرشتهای مورد تائید وزارب علوم لعلمی-پژوهشیا کقه رقه ماالاقه رقینرشقتهای
قرآن کریم رپردازد ووود ندارد .مجالتی که دارای رتبه پژوهشی نمیراشند نیز در زمان تحقی در
دستره همه قرار ندارد و قری

رهاتااق ،قارل وستجو از طری اینترنت نمیراشند و ره فرض محقال

که کلیه این پژوهشها در اهتیار یک نار راشد ،قارقل وسقتجو در یقک موضقو مقوردنظر ،مشقکل
است .وضایت کتارهای منتشرشده در زمینه ماالااب رینرشتهای قرآن کریم نیز از این رقدتر اسقت.
اکثر کت

را تیراژهای کم ،ره راپ دوم نیز نمیرسند و از گردونه کار هارج میشوند .نتیجه رنین

نقصی این هواهد رود که در اکثر موارد و قری

ره اتااق ،هرکسی که رخواهد در زمینقه تحقیققاب

رینرشته ای و تخصصی در یقک موضقو کقار کنقد ،رایقد از اول شقرو کنقد و ررحسق

تقوان و

استاداد هود ولو ررود ،البته مهم نیست که رقدر استاداد داشته یا رقدر در یک موضو پیشرفت
داشته است ،زیرا در اکثر موارد ،نتیجه کارش ردون استااده دیگران از رین هواهد رفقت .ماالاقاب
رینرشتهای قرآن کریم ،رخصوص در علوم انسانی تخصصی رینرشتهای رهصورب تجمای افزایش
نمی یارد و هر کس را تووه ره استاداد هود در یک زمینه تحقی میکند و نتقایج تحقیق او نیقز در
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اکثر مواقع از رین میرود یا ره دست نیازمنقدانش نمقیرسقد .تحقیققاب در کلیقه علقوم رقهصقورب
تجمای و افزایشی است اما ره دلیقل عقدم ارتبقام محقققین ماالاقاب رقینرشقتهای ققرآن کقریم رقا
یکدیگر ،ریشتر تحقیقاب در این زمینه ره صورب پراکنده و غیر مرتبط را یکقدیگر رشقد مقینمایقد.
نتایج همایشهای ریشماری که ررگزار میشود تنها ره همان همایش اهتصاص مییارد و نتایج آن از
رین میرود و ره دیگران انتققال نمقی یارقد ،شقاید در پاسقخ گاتقه شقود کقه اگقر تاقداد مجقالب و
پژوهشگران ماالااب رینرشته ای قرآن کریم افزایش یارد ،این مشکل قارقلحقل اسقت ،مثقل سقایر
علوم .در پاسخ میتوان گات که رشد علوم انسانی دیگر در کل وهان و را انبوهی از محققان و رقا
سرعت زیاد و سازمانیافته ،انجام می شود ،نه فققط در ایقران؛ امقا در ماالاقاب رقینرشقتهای ققرآن
کریم ،تاداد کم محققین و مجالب و منارع مرتبط ،مانع از انجام رنین کاری شده است و از طرف
دیگر رنان سرمایهگذاریهای مالی و انسانی در همایش ها ،مسارقاب و سمینارهای ردون اناکقاه،
زیاد است که نمیتوان صبر نمود تا روال عادی هود را طی نماید.
رهترین دلیل رر این مدعا ،این است که اگر شما مقاالب ماالااب رینرشقتهای ققرآن کقریم را
مرور نمایید؛ هواهید دید که منارع قرآنی آن تحقی رینرشتهای عموماً کتق
کت

تاسقیری و راضقی از

مشهور قدیمی همراه را منارع ودید علوم انسانی است و رهندرب شاهد هستید که یک محقق

رینرشتهای قرآن کریم ،از مقاالب رینرشتهای محققان دیگر استااده کرده راشد .این نو منبع دهی
نشان از آن دارد که تحقیقاب در علوم رینرشتهای قرآن کریم و تخصصی رینرشقتهای رقهصقورب
تراکمی افزایش نمی یارد و هر کس را تووه ره توان و استاداد هود در یک زمینه تحقی میکنقد و
نتایج تحقیقش مورداستااده دیگران قرار نمیگیرد و ماموالً نیز از رین میرود .حکایقت تحقیققاب
در زمینه ماالااب رینرشتهای قرآن کریم ،در حال حاضر حکایت «نه هانی آمد و نه هقانی رفقت»
است .را این موانع و مشکالب ،رههیچعنوان نمی توان ماالباب و ت کیداب مقام ماظم رهبقری را در
زمینه ماالااب رینرشته ای قرآن کریم و علوم انسقانی اسقالمی ،تحقق داد .ماالاقاب رقینرشقتهای
قرآن کریم را یک نق

اساسی و مهقم درگیقر اسقت کقه آن را مقیتقوان رقا ایجقاد «رانقک وقامع

اطالعاتی ماالااب رینرشتهای قرآن کریم در فضای مجازی» اصالح کرد .همچنین اهمیقت دیگقر
ایجاد رنین رانکی در اوتناب از تکرار مکقرر یقک موضقو تحقیققی و ایجقاد موضقوعاب ودیقد
تحقیقی است.
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 -1-1تحقیقات پیشین
اگر کاری قارلعرضه نباشد نمی توان رر آن نام تحقی گذاشت .این سقخن از یقکسقو رقه نقو
رودن یافته های تحقی و از سوی دیگر ،ره اطال رسانی یا انتقال این یافتههای تازه ره واماقه علمقی
اشاره میکند .هررند که این ونبه از کار ،یانی اطال رسانی ،ممکن است ره طرق گوناگون ،مانند
گزارش مکتوب پژوهش ،ایراد سخنرانی یا طرح مسئله در سقمینارها و گردهمقاییهقا و کالسقهای
دره و وزء آن صورب گیرد تا دروه هلوص و ره عبارتی عیار آنها ره نقد گذاشته شود لحسقینی
سروی1377 ،ا.
 -1-1-1فناوری اطالعات
انسقانها ذهیقرهسقازی ،رازیقاری و دسقتکاری اطالعقاب را از حقدود سقه هقزار سقال پقیش در
رینالنهرین آغاز کردند لراتلر2012 ،1ا .اصاالح فناوری اطالعاب اولین رار در سال  1958رقه کقار
رققرده شققد .از نظققر لیوانققت و ویزلققر 2ل1958ا فنققاوری اطالعققاب شققامل سققه حققوزه مققیراشققد .اول:
تکنیک هایی ررای پردازش ،دوم :کارررد آمقار و روشهقای ریاضقی رقرای تصقمیمگیقری و سقوم
شبیهسازی تاکر از طری ررنامههای کامپیوتری است.
ماموالً فناوری اطالعاب مترادف را کامپیوتر و شبکههای کامپیوتری رکار ررده مقیشقود؛ امقا
فناوری اطالعاب را فناوریهای دیگر توزیع اطالعاب شامل تلویزیون ،تلان ،سخت افزار کامپیوتر،
نرمافزار الکترونیک ،نیمه هادیها ،اینترنت ،تجهیزاب مخقارراتی ،تجقارب الکترونیقک و هقدماب
کامپیوتری در ارتبام است لرندلر و موندای2012 ،3ا
در صورتی که زیرساهتهای الزم وهت ذهیرهسازی منارع علوم انسانی را رویکرد اسقالمی رقه
شکل رایانهای فراهم شود ،می توان ره هزارن سند ،کتاب ،مقاله و غیره ،از طری امکاناب وستجو و
شبکه های اینترنتی دسترسی پیدا کرد و ایقن منقارع اطالعقاتی را رقا حقداکثر توانقایی و رقه صقورب
یکسان در اهتیار عالقهمندان قرار داد .فناوری اطالعاب در کنار وستجوی منارع اطالعاتی و تسهیل
دسترسی منارع ،امکاناب دیگری نظیر پست الکترونیکی ،فاالیتهقای گروهقی و تبقادل اطالعقاب را
فراهم آورده است لوحدب و اولیاء1381 ،ا.
1. Butler
2. Leavitt & Whisler
3. Chandler & Munday
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در عصر کنونی پدیدههای فکری ودیدی ظهور کردهاند که در رسیاری از زمینهها ،واماقه را
را رالشهای مختلای مواوه سقاهتهانقد .از وملقه ،پدیقده و فرآینقد وهقانیشقدن اسقت کقه رقرای
توصیف مرحله رین المللی شدن ارتباطاب از طری وسایل ارتبامومای ،مبادالب و انوا پیامهقا رقه
کار میرود .وهانی شدن ره عنوان یک روند واقای که منشاء متراکم شدن وهقان و همزمقان شقدن
ارتباطاب اوتماعی گردیده ،سارقه آن ره ظهور صنات وهقانی ارتباطقاب رقاز مقیگقردد لمارفقت،
1384ا .در دروه نخست وهانیشدن پدیده ای فرهنگی است که نوعی فرایند و تحول دیقالکتیکی
تبادل ،آمیزش و تاالی فرهنگی فراهم میکند لساعی و صارپور1378 ،ا.
را تووه ره اینکه آموزهها و فرهنگ قرآن فاقد محدودیتهای تاریخی و وغرافیقایی اسقت و
ره تابیر دیگر فرازمانی و فرامکانی است ،پس رسالت هود را وهانشمول میداند؛ در نتیجه وهانی
سخن میگوید و ماارفش وهانی اسقت و انسقانهقای وهقانرقین را پقرورش مقیدهقد کقه وهقانی
می اندیشند .پس اگر شخصیت افراد واماه را فرهنگ قرآنی رشقد نمایقد ،وهقانی فکقر مقیکننقد،
گرره محلی یا مناقهای زندگی کنند لفالحی1388 ،ا.
ارتباطاب ماهیتی دوگانه دارد .از یک سو ،زمینههای مجقازی هنجارسقازی ،ققدرب سقازی و
تولید مشروعیت ررای نظام سیاسی را فراهم میآورد که ولقوهای از ققدرب نقرم اسقت و از سقوی
دیگر ،منجر ره مشروعیت زدایی میشود که در این صورب ،زمینه را ررای شکلگیقری فراینقدهای
منازعه آمیز ایجاد میکند لمتققی65 :1388 ،ا .امقروزه ونقگ رایانقهای ،ونقگ سقایبری و ونقگ
اطالعاتی را میتوان از ومله مهمترین مصادی ونگ نرم دانست لاحمدزاده44 :1388 ،ا .مهمترین
راهبرد دفاعی در فضای مجازی آموزش و تقویت دفاعی است لعباسی390 :1390 ،ا.
راآنکه ما مسلمانان یکپقنجم ومایقت وهقان را تشقکیل مقیدهقیم و لقیکن در تولیقد علقم و
دانش های مااصر سهم وندانی نداشتیم لحسینی سروی1376 ،ا .در این میقان مقا مسقلمانان وظیاقه
هود می دانیم ره ترویج فرهنگ قرآنی ریندیشیم تا وظیاه هود را در ررارر این کتاب الهی رقه انجقام
رسانده راشیم؛ اما دنیای ودید نگاهها و دیدگاههایی میطلبد که را ارتکار و نقوگرایی پقیش رونقد.
این ارتکارها ،راید در شیوه ریان و انتقال مااهیم راشند نه در محتوا .ره میتوان کرد که این ارتکقار،
منحصر ره شیوهها رماند و ومع میان سنت -در محتقوا -و مدرنیتقه -در شقیوههقا و ارزارهقا -عملقی
شود؟ لطالای و کریمی1388 ،ا.
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 -2-1روش تحقیق
این تحقی ره روش کتارخانهای و روش تحلیلی انجام گرفته است .رررسقی تحقیققاب پیشقین،
رررسی سایتهای اینترنتی علوم اسالمی در فضای مجازی و ومعرندی کارهای انجامشده در فضقای
اینترنت و رررسی ضااها و قوبهای مووود ،رخشی از کار تحقی روده است.
 -2بررسی پایگاههای اطالعاتی موجود در زمینه مطالعات بینرشتتهای قترآن
کریم
پایگاههای اطال رسانی در زمینه ماالااب رینرشتهای قرآن کقریم در کشقور و هقارج از آن
رسیار فراوان هستند و گروههای مختلف اسالمی را تووه ره شور و شوق و ایمان و اعتقاد هود ،هقر
یک گامی را در مسیر ارائه مااهیم قرآنی رقه مسقلمانان و غیرمسقلمانان ررداشقتهانقد .راضقی از ایقن
پایگاههای اطال رسانی نیز رهصورب پراکنده ،کتابها و مقاالتی در زمینقه ماالاقاب رقینرشقتهای
قرآن کریم ارائه کردها ند ،اما این ارائه ،رسیار نامنظم و پراکنده و اتاقاقی رقوده اسقت ،زیقرا هقدف
اصلی مدیران پایگاههای اطالعاتی ارائه ماقالبی در زمینقه علقوم اسقالمی رقوده اسقت تقا در زمینقه
ماالااب رینرشتهای ققرآن کقریم .راضقی از آنهقا هصوصقی ،راضقی نیمقههصوصقی و راضقی از
پایگاهها نیز کامالً وارسته ره دولت می راشند و ماموالً رقه رنقدین زرقان؛ از وملقه عررقی ،فارسقی و
انگلیسی ارائه هدماب میکنند.
پایگاههای اطال رسانی در زمینقه ماالاقاب رقینرشقتهای ققرآن کقریم از وهقت وامایقت در
اطال رسانی در زمینه علوم انسانی قرآن محور را میتوان ره یکی از هشت گروه زیر تقسیم کرد:
گروه اول :پایگاههای اطال رسانی شخصی
همانند پایگاههای مراوع و شخصیت هقای اسقالمی کقه تنهقا رقه ارائقه سقخنرانیهقا ،کتارهقا و
دستنوشتههای هودشان اهتصقاص دارد؛ ماننقد «سقایت حجقتاالسقالم قرائتقی»« ،اسقتاد مصقباح
یزدی» و . ...
گروه دوم :پایگاههای مذهبی کورک و غیرتخصصی
ایققن پایگاههققا رققهصققورب غیرتخصصققی و مامققوالً توسققط افققرادی مشققتاق و عالقققهمنققد امققا
غیرمتخص

را منارع مالی رسیار محدود اداره می شوند و هدف اصقلی ت سقیس ،ریشقتر اسقتحکام و

142

دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میانرشته ای قرآن کریم /سال پنجم /شماره دوم /پائیز و زمستان1393

دوام آن گروه مذهبی روده اسقت تقا انتققال اطالعقاب پژوهشقی و علمقی؛ ماننقد «مرکقز اهقلریقت
لعلیهمالسالما» در کانقادا رقا آدره اینترنتقی « »www.ahlul-bayt.orgکقه رقه مارفقی مرکقز،
مناسبتها ،ررنامهها و اوقاب نماز میپردازد.
گروه سوم :پایگاههای اطال رسانی در مورد یکی از موضوعاب اسالمی
این پایگاهها ره مارفقی آثقار رجقا مانقده از یکقی از امامقان و تحقیققاب پژوهشقی و کتارخانقه
الکترونیکققققی فقققققط رققققه آن امققققام مثققققل پایگققققاه امققققام علققققی ل ا رققققا آدره اینترنتققققی
«« ،»www.imamalinet.netپایگاه عاشورا» را آدره اینترنتقی « »www.ashura.comو یقا
یققک موضققو مققذهبی ماننققد فقققه مثققل «موسسققه دایققر الماققارف فقققه اسققالم » رققا آدره اینترنتققی
« »www.islamicfeqh.orgپرداهتهاند.
گروه چهارم :پایگاههای اطال رسانی مذهبی قوی
این پایگاهها را منارع مالی نسبتاً قوی و سازمانیافته و را کارمندانی دائمی و متخص
ایجاد پایگاههایی وامع از علوم اسالمی روده اند و ره انقوا مباحقو و ماالق

درصقدد

و وقذب گروههقای

مختلف سنی و علمی پرداهتهاند .نمونه رارز آن «سقایت اطقال رسقانی تبیقان» اسقت؛ کقه رقه انقوا
موضوعاب اوتماعی ،فرهنگی ،کتارخانه ،مقاالب ،مشاوره و ارائه و مارفی نرمافزار میپردازد.
گروه پنجم :پایگاههای اطال رسانی تولید نرمافزار
این پایگاهها نیز را منارع مالی قوی و سازمان یافته و را کارمندانی دائمی و متخصق

رقه تولیقد

نرمافزارهای اسالمی و تحقیقی و پژوهشی میپردازنقد ماننقد «پایگقاه مرکقز تحقیققاب کقامپیوتری
علوم اسالمی» که ره مارفی نرمافزارهای تولیدشده در مرکز؛ دریافت کد فاالساز؛ ارتبام رقا امقور
کاررران؛ هدماب رایانه ای از قبیل؛ کتارخانه دیجیتالی نور ،عرضة دیتا و متون ،ارزارهای رایگان نور
و دورههای آموزشی و  ...میپردازد.
گروه ششم :پایگاههای اطال رسانی کتارخانههای دیجیتال علوم اسالمی
این پایگاهها را منارع مالی هوب اقدام ره دیجیتالی کردن کتارهای علوم اسالمی کردهاند ،مانند
پایگاه «کتارخانه دیجیتال نور» که تاداد قارلتقووهی کتقاب در موضقوعات همچقون ققرآن ،علقوم
قرآن  ،حدیو ،اهالق ،عقاید ،تاریخ ،ادریاب ،قرهنگ ،فقه و اصول ارائه کرده است.
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گروه هفتم :پایگاههای وامع اطال رسانی پژوهشهای کلیه رشتههای دانشگاهی
این پایگاهها را منارع مالی رسیار قوی و کارمندان رسمی و راضاً وارسته ره دولت ره ومعآوری
و ارائه مقاالب در کلیه رشتهها پرداهتهاند کقه مقی تقوان در ایقن پایگاههقا نیقز انبقوهی از مققاالب
اسالمی را یافت؛ مانند «پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعاب ایقران (Irandocا»« ،مرکقز اطالعقاب
وهاد دانشگاهی لSIDا» و . ...
گروه هشتم :پایگاههای اطال رسانی پژوهشی و تحقیقاتی رسیار قوی در زمینه علوم اسالمی
این دسته از پایگاهها نیز رهصورب قوی و سازمانیافته ره ومعآوری پژوهشها و کتارهای علوم
اسالمی پرداهته اند که تالش آنها وای سپاه و تقدیر دارد؛ که سرآمد آنها «پایگاه ماقارف ققرآن
در اینترنت لwww.maarefquran.comا» اسقت کقه دانشقنامه موضقوعی ققرآن ،نسقخههقای
دیجیتالی آثار مرکز ،فرهنگ موضوعی تااسیر ،دائرهالماارف قرآن کریم ،فرهنگ قرآنی ،مارفقی
پژوهشهای قرآن ،دسترسی ره کتارخانه تخصصی قرآن را ریش از  20000هزار ولد کتاب میراشد
و را سرعت قارل قبولی نیز در حال افزایش رانک اطالعاتی هود است.
 -3آسیبشناسی پایگاههای اطالعاتی موجود در زمینه مطالعات بتینرشتتهای
قرآن کریم
آسی شناسی پایگاههای اطال رسانی در زمینه ماالااب رینرشتهای قرآن کریم را میتوان از
دو ونبه رررسی کرد:
 -1-3آسیبشناسی پایگاههای اطالعرسانی بر اساس جامعیت بانک اطالعاتی
در رررسی آسی شناسی پایگاههای اطال رسانی در زمینه ماالااب رقینرشقتهای ققرآن کقریم
همانطور که در رخش  2-2همین مقاله گاته شد میتوان پایگاههقای اطالعقاتی مووقود در زمینقه
ماالااب رینرشته ای قرآن کریم را در هشت گروه تقسیم کرد .رررسقی و تحلیقل ایقن پایگاههقای
اطالعاتی را تووه ره میزان ماالااب رینرشتهای قرآن کریم نشان میدهد که پایگاههای گقروه اول
پایگاههای اطال رسانی شخصقی ،گقروه دوم -پایگاههقای مقذهبی کورقک و غیرتخصصقی -وگروه سوم-پایگاه اطال رسانی در مورد یکی از امامان یقا یکقی از موضقوعاب اسقالمی ،رقه علقت
محدودیت موضو و اطالعاب ارائه شده که تنها ره آثار یقک شقخ

یقا یقک موضقو اسقالمی
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میپردازد از وهت وامایت اطال رسانی در زمینه ماالااب رینرشتهای علوم قرآنی رسقیار ضقایف
روده و قارلرحو نمیراشند.
گروه رهارم -پایگاههای اطال رسانی مذهبی قوی -مثل موسسه تبیان نیقز رقه علقت پراکنقده
رودن موضوعاب موردرحو و طبیاتاً عملکرد ناق

در ارائه آثار پژوهشی و ضاف رانک اطالعاتی

نمیتوانند رهعنوان یک پایگاه وامع اطال رسانی در زمینه ماالااب رینرشتهای قرآن کقریم رقه آن
نگاه کرد .گروه پنجم  -پایگاههای اطال رسانی تولید نقرمافقزار -هماننقد پایگقاه مرکقز تحقیققاب
کامپیوتری علوم اسالمی که ریشترین ت کیدش رر ومعآوری نرمافزاری کت
ت کیدی رر ومع آوری کت

قدیمی اسالمی است،

و پژوهشهای ودید رخصوص در حوزه ماالاقاب رقینرشقتهای ققرآن

کریم ندارد؛ رنارراین راووود اهمیت رنین مراکزی ،از وهت وامایقت اطقال رسقانی در ماالاقاب
رینرشتهای قرآن کریم وزء پایگاههای اطال رسانی ضایف طبققهرنقدی مقیشقوند .گقروه ششقم-
پایگاههای اطال رسانی کتارخانه های دیجیتال علوم اسالمی -مانند پایگاه الکتاب نیز ره علت عقدم
ت کید و سرمایهگذاری رر روی ومعآوری کتارهای مرتبط را ماالااب رینرشتهای قرآن کقریم و از
آن مهمتر عدم ومعآوری ماالااب رقینرشقتهای ققرآن کقریم نمقیتوانقد رقهعنقوان پایگقاه وقامع
اطال رسانی در این حوزه ره آن نگاه کرد .گروه هاتم  -پایگاههای اطال رسانی پژوهشقهای کلیقه
رشتههای دانشقگاهی -هماننقد « »Irandocنیقز از آن وهقت کقه هقدفش ومقعآوری اهتصاصقی
مقاالب رینرشتهای قرآن کریم نمی راشد؛ رنارراین رانقک اطالعقاتی وقامای نیقز در زمینقه مققاالب
مققرتبط رققا ماالاققاب رققینرشققتهای قققرآن کققریم نخواهققد داشققت .رخصققوص کققه اکثققر مقققاالب
گردآوری شده این پایگاه از مجالب علمی -پژوهشی است که ماالااب رینرشتهای ققرآن کقریم،
هنوز صاح

رنین مجلهای نمی راشقد و همچنقین ایقن پایگقاه طرحقی دررقاره گقردآوری مققاالب

همققایشهققا و سققمینارها و مجققالب غیققر علمققی -پژوهشققی نققدارد و همچنققین در ایجققاد کتارخانققه
الکترونیک مرتبط را ماالااب رینرشتهای ققرآن کقریم اققدام نکقرده اسقت ،رنقارراین ایقن دسقته از
پایگاهها نیز نمیتوانند رهعنوان یک سایت وامع در زمینه اطال رسانی ماالااب رینرشقتهای ققرآن
کریم ایاای نقش کنند .گروه هشتم_ پایگاههای اطال رسانی پژوهشی و تحقیقاتی ققوی در زمینقه
علوم اسالمی_ مانند پایگاه ماارف ققرآن نیقز رقا ووقود ایجقاد دانشقنامه موضقوعی ققرآن کقریم و
ومعآوری آثار کتارخانهای رهصورب الکترونیک ،نتوانسته اسقت در ومقعآوری کتق

تخصصقی

رینرشته ای و مقاالب رینرشتهای قرآن کریم توفی قارل قبقولی رقردارد .ایجقاد یقک رانقک وقامع
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اطال رسانی در زمینه ماالااب رینرشتهای قرآن کریم ،یک کقار تخصصقی و اهتصاصقی هواهقد
رود که یک پایگاه اطال رسانی تنها راید ره این موضو رپردازد تقا رتوانقد وامایقت هقود را حاق
نماید ،ویژگیهای رنین پایگاه وامع اطالعاتی در زمینه ماالااب رینرشتهای قرآن کریم در ادامقه
ارائه هواهد شد.
 -2-3آسیبشناسی پایگاههای اطالعرسانی موجود از دیدگاه فرایند تحقیق
فرایند تحقی را میتوان رهعنوان یک شمای کلی از فاالیتهای علمی و ره زران دقی تر رهعنوان
یک مدل رررسی علمی در نظر گرفت کقه دانشقمندان رقهمنظقور تولیقد دانقش درگیقر آن هسقتند.
ویژگی این فرایند را میتوان ره شرح زیر هالصه کرد:
اول :تحقی علمی امری نظامدار است.
دوم :تحقی علمی امری مناقی است.
سوم :تحقی علمی امری تجرری است.
رهارم :تحقی علمی امری تراکمی 1است.
پنجم :تحقی های علمی دادهها را هالصه میکند.
ششم :تحقی علمی تکرارپذیر و انتقالپذیر است.
هاتم :تحقی علمی امری دوری و متسلسل 2است.
هشتم :تحقی علمی امری هود تصحیح کننده است.
نهم :تحقی علمی امری است انتقادپذیر لحسنآرادی و همکاران1390 ،ا.
اکنون شش مورد آهقر فراینقد تحقیق کقه ارتبقام مشقهودتری رقا آسقی شناسقی ماالاقاب
رینرشتهای قرآن کریم در فضای فناوری اطالعاب محور دارد ،را تاضیل ریشتری رررسی و تحلیقل
میگردد.
در مورد رهارم هدف تحقی  ،تهیه پاسخی است ررای پرسشهایی که تقا زمقان تحقیق رقرای
آنها پاسخ مناقی ووود نداشته راشد .فاالیت تحقیقی میتواند از یکسو ره کشف دانش ودیقد و
از سویی دیگر وهت تکمیل دانش مووود صورب گیرد .هدف نیز کشف یا تکمیل دانقش رشقری
است نه تکرار دوراره یک تحقی .
1. Cumulative
2. Vicious circularity
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در مورد پنجم پژوهشگر درراره دادههای گردآوریشده ،از شیوههای تحلیلی استااده میکند
تا ردین وسیله ،توانایی شناسایی روارط کلی را افزایش دهد و از طریق تبقدیل آنهقا رقه مقولقههقای
قارلفهمی از مااهیم و سازهها ،از رینظمی رویدادها و ریزهای پراکنده رکاهد.
در مورد ششم دیگران نیز میتوانند این روشها را تکرار و روایقی آنهقا را ارزیقاری کننقد .دو
ویژگی تکرارپذیری و انتقال پذیری از لحاظ نقش آن در پیشبرد دانش و هم از لحاظ نققش آن در
تصمیمگیریها ،حائز اهمیت فراوان است.
در مورد هاتم تحقی ماموالً را یک مسئله آغاز میشود و را یک تامقیمپقذیری مقوقتی پایقان
میپذیرد؛ اما تامیم پایان هر دور ،را آغاز دور رادی است .این فراینقد دوری رقهگونقهای نامحقدود
ادامه دارد و مناکسکننده پیشرفت یک نظام علمی است.
در مورد هشتم تامیم موقتی ررای مسائل تحقی رهگونهای مناقی و تجرری آزمایش میشقود.
اگر این تامیمها رد شود ،تامیم تازهای تدوین و آزمایش میشود .در فرایند تدوین دوراره ،تمامی
عملیابهای تحقیقی مجدداً ارزشیاری میشود؛ زیرا رد یک تامیم موقتی ،ممکن است نقه ناشقی از
ناروایی رلکه ناشی از هااهای عملیاب تحقیقی راشد.
در مورد نهم دانشمند همواره ره نتایج هر تحقیق علمقی رقه دیقده انتققادی مقینگقرد و منتققد
سرسخت تحقی های هویش و دیگران است.
ماالااب رینرشتهای قرآن کریم در حال حاضر در تمام  6مرحلقه فقوق فراینقد تحقیق درقار
آسی

است و عملکرد ناقصی دارد .ردینصورب که تحقیقاب در حوزه ماالااب رینرشتهای قرآن

کریم رهطور تراکمی افزایش نمییارد و هر کس را تووه ره توان هود از ارتقدا روی یقک موضقو
کار میکند و نتایج کار ره دیگران منتقل نمیشود لمورد رهارما ،ازاینرو دادههای علمی هالصقه
نمیشود و طبقهرندی نمیگردد و انتقال نمییارد لمورد پنجم و ششما یانقی اینکقه محقققین دیگقر
ادامه دهنده کار محققان قبلی نیستند و آنها نیز کار تحقیقی را از ارتدا شرو میکنند لمورد هاقتما،
ازاینرو تحقیقاب زیر روته نقد و آزمایش مجدد ودی قرار نمیگیرند لمورد هشتم و نهما.
رنارراین ،ماالااب رینرشتهای قرآن کریم رخصوص در علوم تخصصی رینرشتهای رهصقورب
تراکمی افزایش نمییارد و هر کس را تووه ره استاداد هود در یک زمینه تحقی مقیکنقد و نتقایج
تحقیقش نیز در اکثر مواقع از رین میرود یا ره دست نیازمندانش نمیرسد.
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اگر مقاالب ماالااب رینرشته ای قرآن کریم را مرور نمایید؛ هواهید دید که منارع آن تحقی
رینرشته ای عموماً کت

تاسیری و راضی از کت

مشهور قدیمی همراه را منارع علوم انسانی ودیقد

است و ره ندرب شاهد هستید که یک محق در زمینه ماالااب رینرشتهای قرآن کقریم از مققاالب
رینرشته ای محققان دیگر استااده کرده راشد .این نقو منبقع دهقی نشقان از آن دارد کقه ماالاقاب
رینرشتهای قرآن کریم رهصورب تراکمی افزایش نمییارد و هر کس را تووقه رقه تقوان و اسقتاداد
هود در یک زمینه تحقی میکند و نتایج تحقیقش مورداستااده دیگران قرار نمیگیرد و ماموالً از
رین میرود .را شرایط مووود ،رههیچعنوان نمیتوان ماالباب و ت کید مقام ماظم رهبری را در زمینه
علوم انسانی را رویکرد قرآنی و اسالمی ،تحق داد .ماالااب رینرشتهای قرآن کریم را یک نقق
اساسی و مهم درگیر است که آن را میتوان را ایجاد «رانک وامع اطالعاتی ماالاقاب رقینرشقتهای
قرآن کریم در فضای مجازی» اصالح کرد .همچنین اهمیت دیگر ایجاد رنین رانکی در اوتناب از
تکرار مکرر یک موضو و ایجاد موضوعاب ودید تحقیقی است.
 -4شاخصههای بانک جامع اطالعاتی مطالعات بینرشتهای قرآن کریم بر پایه
فناوری اطالعات
 -1-4اختصاصی بودن
رانک وامع اطالعاتی ماالااب رینرشتهای قرآن کقریم رقر پایقه فنقاوری اطالعقاب تنهقا رایقد
اهتصاص ره ومعآوری و ارائه ماال

در زمینه ماالااب رینرشتهای قرآن کریم داشقته راشقد و از

پراکندگی و فاالیتهای دیگر اوتناب نماید و انرژی هود را تنها در این زمینه رکار ربرد تقا ققادر رقه
تشکیل یک پایگاه اطال رسانی وامع گردد.
 -2-4گردآوری و ارائه مقاالت در زمینه مطالعات بینرشتهای قرآن کریم
این مقاالب نهتنها راید شامل مقاالب مرتبط راپ شده در مجالب علمی -پژوهشی ،علمقی –
ترویجی و تخصصی راشد ،رلکه ره علت نبود مجالب رینرشتهای قرآن کریم ،مققاالب رقاپشقده
در همایش ها ،مجالب دینی و روزنامه ها نیز مدنظر داشته راشد و روشهایی رقرای ومقعآوری آنهقا
طرح نماید.
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 -3-4کتابخانه دیجیتالی
مهم ترین ویژگی کتارخانقه الکترونیکقی عقالوه رقر حجقم رقاالی اطالعقاب ،داشقتن امکانقاب
وستجو و پژوهش ره صورب تخصصی و را قارلیتهای کارآمد علمی اسقت؛ رقهطقوریکقه کقاررر
عالوه رر دسترسی ره متون و منارع مهم ،کمیاب یا نایاب رتواند درون آن منارع نیز ره سیر و سقیاحت
علمی رپردازد و از آنهقا رقه شایسقتگی اسقتااده نمایقد .در هرکقدام از رشقتههقای تخصصقی تاقداد
قارل تووهی از کتارهای رینرشته ای راپ شده اسقت کقه اکثقر ًا نیقز رقه رقاپ دوم نمقیرسقند و از
گردونه فرایند تحقی هارج میشوند .ومع آوری و تبدیل این کتارها ره کتارخانه دیجیتالی یکقی از
اهداف رانک وامع اطال رسانی در زمینه ماالااب رینرشتهای ققرآن کقریم هواهقد رقود .مقثالً در
زمینه روانشناسی از دیدگاه اسالمی ریش از صد کتاب توسقط محقق ایقن مقالقه ومقعآوری شقده
است که ره علت پرهیز از اطاله کالم از ارائه و مارفی آنها هودداری میگردد؛ اما ریشتر این کتارها
در اهتیار محققین رینرشتهای روانشناسی و علوم قرآنی قرار نمقیگیقرد؛ رخصقوص کقه اکثقر ایقن
کتارها نیز ره راپ دوم نمیرسند.
 -4-4مجله الکترونیکی
پذیرش مقاالب مرتبط را ماالااب رینرشتهای قرآن کریم و راپ و ارائه آنهقا در ایقن مجلقه،
را کمترین سختگیری در مورد پذیرش مقاالب ،مقی توانقد یقک رانقک اطالعقاتی هقوری را ایجقاد
نماید .دلیل ایجاد رنین مجله الکترونیکی در حال حاضر ازاینرو است که اوالً :مجقالب علمقی –
پژوهشی در زمینه ماالااب رینرشتهای قرآن کریم ووود ندارد و راپ این مقاالب در روزنامهها و
مجالب دیگر ررای رسیاری از افراد مشکل است و دوماً :در حال حاضر ،ومعآوری و ارائه مقاالب
رینرشته ای قرآن کریم ،شاید از نظارب و کیایت مقاالب راالتر راشد تقا راعقو حرکقت ارتقدائی و
پرشور تاداد ریشتری از محققین گردد.
 -5-4جمعآوری تحقیقات انجامشده در کشورهای دیگر اسالمی
در کشورهای دیگر اسالمی ،همچون مصر ،تحقیقاب و نگارش کتارها و مقاالب رقینرشقتهای
قرآن کریم قارلتووه میراشد که پایگاههای اطال رسانی مووود در کشور ،تووه و تالشقی رقرای
گققردآوری آنهققا صققورب نققدادهانققد .طبیاتقاً یققک پایگققاه وققامع اطققال رسققانی در زمینققه ماالاققاب
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رینرشتهای قرآن کریم عالوه رر داشتن کانالهای ارتباطی را آنها ،راید طرحی نیز رقرای ومقعآوری
تحقیقاب و کتارهای مرروطه نیز داشته راشد.
 -6-4اطالعرسانی خدمات و معرفی محصوالت فناوری اطالعات
ارتبام را کاررران و سرویسدهی ره آنان و مارفی نرمافزارهای پژوهشی و مارفی پایگاههقای
اطال رسانی دیگر از اهداف دیگر رنین پایگاه وامع اطال رسانی هواهد رود.
 -5نتیجه
در حال حاضر تحقیققاب در زمینقه ماالاقاب رقینرشقتهای ققرآن کقریم رقه شقکل تراکمقی و
متسلسل پیش نمیرود و محققان علوم رینرشتهای قرآن کریم کمتر می تواننقد از آثقار پژوهشقی و
کتارهای مرتبط استااده نمایند .پایگاههای اطال رسانی مووود نیز در زمینقه ارائقه تحقیققاب علقوم
رینرشتهای قرآن کریم ،ره صورب تخصصی و فراگیر وارد نشدهاند که نتیجه رنین نقصی این روده
است که ماالااب رینرشته ای قرآن کریم ،ره صورب تجمای افقزایش نیافتقه اسقت و هقر کقس رقا
تووه ره استاداد هود در یک زمینه تحقی مقی کنقد و نتقایج تحققیقش نیقز در اکثقر مواققع از رقین
میرود یا ره دست نیازمندانش نمیرسد .ره دلیل عدم ارتبام محققین رقینرشقتهای ققرآن کقریم رقا
یکدیگر ،ریشتر تحقیقاب در این زمینه ره صورب پراکنده و غیر مرتبط را یکدیگر رشقد مقینمایقد.
نتایج همایشهای ریشماری که ررگزار میشود تنها ره همان همایش اهتصاص مییارد و نتایج آن از
رین میرود و ره دیگران انتقال نمییارد .نتیجه کار از رین رفتن سرمایههای فکقری ،مانقوی و مقالی
اندیشمندان این حوزه تحقیقی هواهد رود.
راهحل این مشکل در ایجاد رانک وامع اطقال رسقانی در فضقای مجقازی در زمینقه ماالاقاب
رینرشتهای قرآن کریم است که اوالً؛ رهطور تخصصی در زمینه ماالااب رینرشقتهای ققرآن کقریم
فاالیت نماید .دوماً؛ ره ومعآوری مقاالب مرتبط در همایشها ،مجالب و روزنامهها رپردازد .سوماً؛
دارای کتارخانه دیجیتال و مجله الکترونیکی همراه را ارتبام گسترده را مخاطبقانش راشقد و طرحقی
نیز ررای ومعآوری تحقیقاب رینرشتهای قرآن کریم در کشورهای غیقر از ایقران داشقته راشقد .ان
شاء اهلل.
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