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 چکیده:

در قرآن کریم، رویکردی نو برای  "تحقیق موضوعی"روش 

محوریت دکتر لسانی فشارکی شکل  باتدبر قرآنی است که 
قبال ستارغم . علیتکامل یافته استدر سه دهه گذشته گرفته و 

تطبیقی و گسترده دانشجویان و محققان بویژه در حوزه مطالعات 

چالش های فراوان روش  مذکور رویکرداز آن،  میان رشته ای
این  شناختی؛ دیدگاهی و آینده نگارانه ای پیش روی خود دارد.

رهیافت در راستای تعمیق تدبر در قرآن چندان روشمند نیست؛ 
بیش از اندازه  - هنوز نواقص متعددی دارد همچنین از یک سو

ه منظور ارائه در قالب روش بر تداعی آزاد مبتنی شده و ب
موجب و از سوی دیگر  - مطالعات قرآنی نیازمند تکامل است

بروز التقاطات فراوان در اندیشه محققین جوانی که از این روش 
به نظر می رسد شیوع تا آنجا که  خواهد شد کننداستفاده می 

 این رویکرد منجر به پروتستانتیزم اسالمی گردد. مقاله حاضر
روش تحقیق "طرح اهم مزایا و نواقص  لیل وپس از تح

جایگاه احتمالی آن در پیوستار  ، به"موضوعی در قرآن کریم
  و پیشنهاداتی جهت ارتقاء آن داده است. پرداختهروش شناسی 

که در نسبت با جریان غالب  است نهایتا نتیجه گرفته شده

را جریانی  "روش تحقیق موضوعی"تفسیری شیعی، بایستی 
 کس تلقی نماییم.هترودو
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Abstract: 

The method of "thematic research" in the 

Quran is a new approach for thinking into the 

Quran which has been established by Dr. 

Lesani Fesharaki, and has developed in the last 
three decades. Despite widespread welcome on 

the part of students and researches in the area 

of comparative and interdisciplinary studies, 

the said approach faces numerous 

methodological, viewpoint and forward-looking 

challenges. This approach is not that systemic 

in the line of deepening thinking into the 

Quran; also, on the one hand, there are 

numerous drawbacks- this approach is overly 

focused on free association and requires to be 

developed in order to present in form of 

Quranic studies, and on the other hand, it 

better helps young researchers to use this 

method in as long as it seems the application of 

this approach leads to Islamic Protestantism. 

The current paper, after analyzing and raising 

the advantages and disadvantage of "thematic 
research in the Quran, addresses its possible 

position in methodology and offers 

recommendations for its improvement. In the 

end, it is concluded that in relation to the 

predominant process of Shiite interpretation, 

"thematic research method" should be 

regarded as a heterodox process. 

Keywords: Holy Quran, thematic research 

Method, Future research Brainstorming and 

Protestantism. 
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 مقدمه
کریم که توسط  قرآندر  "تحقیق موضوعی"روش 

محوریت جناب آقای دکتر  اب قرآنیحلقه مطالعات 

و برخی شاگردان ایشان بر مبنای  1لسانی فشارکی

ر ـهای اخیزی در سالـانگیروش کارگاهی و ذهن

، عنوان رویکردی نو برای تدبر قرآنی مطرح شدههـب

در طی بیش از سه دهه گذشته شکل گرفته و تکامل 

 یافته است. 

های گوناگون های متعددی و ویراستنسخه

 روش تحقیق موضوعی در قرآن کریمکتابی با عنوان 

کپی در اختیار صورت جزوات و پلیهها بسال

گرفته که دانشجویان و عموم عالقمندان قرار می

 .باشند اکنون از طریق اینترنت در دسترس می

توسط  1931کتابی با همین عنوان در سال  همچنین

وابسته به دفتر تبلیغات  -انتشارات بوستان کتاب 

 2به چاپ رسیده است.  -اسالمی حوزه علمیه قم 

متعدد و  قرآنیهای تدبر هاست که حلقهسال

های روش تحقیق موضوعی توسط دکتر لسانی کارگاه

امروز با اقبال  شود وو شاگردان ایشان برگزار می

ای از سوی دانشجویان و محققان بویژه در گسترده

ای مواجه شده حوزه مطالعات تطبیقی و میان رشته

 است.

مدعی تمایز با تفسیر  قرآنیاین رهیافت مطالعات 

و نیز مدعی انطباق با نظر بزرگان از اندیشمندان  قرآن

شیعه و مفسرین کبیر و نیز مدعی ارائه راهکار ذیل 

رهبری انقالب و دیگر بزرگان  قرآنیهای دغهدغ

 کشور است.

های فراوان چالش ،با این وجود این رویکرد 

ای پیش روی نگارانهشناختی؛ دیدگاهی و آیندهروش

 خود دارد.

 هایحاضر پس از مرور اجمالی روش و گام ةمقال

آن به تحلیل روش شناختی؛ متدولوژیک و آینده 

این طریق به مزایا و  تا از ،پژوهانه آن پرداخته است

یابد و همچنین امکان ایجاد دست ،معایب روش

باب این رویکرد را در  و نقادی در گفتگوفضای 

پژوهان قرآن میان محافل تخصصی و دانشگاهی و

روش  وشده نواقص رویکرد برطرف  ؛فراهم سازد تا اوالً

در  پژوهیعنوان روش معتبر قرآنتکامل یافته و بتواند به

با  ؛محافل آکادمیک و بین المللی مطرح گردد و ثانیاً

و پویای رویکرد برخی  (یکاتسیستممند)نظامبررسی 

هایی که ممکن است در اثر های مهم و آسیبچالش

 شیوع بدون بررسی روش پیش آید نیز عنوان شود.

 

  مروری بر روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم

به منظور استناد بهتر به روش مطرح  ،حاضر ةدر مقال

طریق کتاب  نقد و بررسی آن را از ،معرفی ؛شده

توسط بوستان کتاب)لسانی فشارکی و  ،منتشر شده

دهیم تا عالوه بر ( انجام می1931مرادی زنجانی، 

امکان تفاهم  ،دقت در بررسی و صحت در ارجاعات

 بهتر فراهم شود.

به بیان  ،کریم قرآنروش تحقیق موضوعی در 

ای راهنماست که با هدف چگونگی و اجمالی گونه

های تحقیق  شناسایی تحقیق موضوعی در قرآن، روش

 و معرفی مراحل تحقیق نگاشته شده است.  قرآن

در بخش نخست، مراحل تحقیق موضوعی در 

  تشریح گردیده است. این مراحل شامل مرحله قرآن

ش یا فشرده گستر  ةیابی، مرحل مفهوم ةمقدماتی، مرحل

لیف أتدوین و ت ةکردن تحقیق موضوعی و مرحل

است. در مرحله مقدماتی این اطالعات ذکر گردیده 

های  کلیدواژه است: انتخاب عنوان تحقیق موضوعی و

ق موضوعی، ـتحقی ـةسازی اوراق اولی ادهـآن، آم

ق، ـعنوان و ثبت گزارش آغاز تحقی ةنگارش صفح

ها و  ست سیاقات اصلی و فهرـتدارك فهرست آی

ها.  ام مربوط به کاربرد کلیدواژهـار و ارقـثبت آم

یابی نیز مشتمل است بر نگارش متن  مفهوم  ةمرحل

کامل آیه، تالوت مکرر آیه، بررسی مفهوم آیه، 
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یادداشت سؤاالت، بررسی مفاهیم آیه در سیاق آن، 

و چند  قرآنها در آیات  ها و هماهنگی یادداشت نظم

خاطر سپردن مفاهیم حین تحقیق )بهتکمیلی در  ةنکت

داری ترتیب  و سؤاالت، از بر کردن آیات اصلی و نگه

های تحقیق، بازنگری سراسری  نویس و ترکیب دست

 دست آمده و مراجعه به متون تفسیری(. مفاهیم به

های گسترش تحقیق  بعدی نیز راه  ةدر مرحل

بیان  ،های فشرده کردن آن موضوعی، همچنین راه

لیف نیز شامل تدارك أتدوین و ت  ةست. مرحلشده ا

دست ها، کدگذاری مفاهیم به ها و فصل طرح بخش

 آمده و نگارش متن است. 

هایی از تحقیق موضوعی  نمونهدر بخش دوم کتاب، 

)حسینی گلکار و هاشمی، 9معرفی شده است قرآندر 

 .(23-06و  22-21: 1931

 

 مبانی نظری تحقیق

پژوهش حاضر، بحث در چند در تبیین مبانی نظری 

 نکته ضروری است:

؛شناسی مرتبطتدقیق در مفاهیم روش -اول

وسعه رویکردهای ـاب تـب ای دررهـنگ -دوم

 ؛پژوهشی در مطالعات دینی

رامون مطالعات میان رشته ةاراـئ -سوم  ای؛ دیدگاهی پـی

 .موضعی درباره زبان دین -چهارم

ان ـرای بیـاستفاده بدر ادبیات مورد اول،  ةنکت -1

شناسی، اغلب واژگان متعددی استفاده مفاهیم روش

کاهد. پوشانی آنها از دقت تحقیق میشوند که هممی

شناسی در پی دقت ایضاح در ترمینولوژی روش

علم از ابهامات بعدی خواهد کاست.  ةنظرهای فلسف

رین ـتنسبت و تقدم مهم ،رـژوهش حاضـدر پ 

ل ـق شکـابـق را مطـحقیـم روش تـاهیـمف

 .(1939حسینی گلکار، )ایمهـرفتـپذی

در پاسخ به این پرسش است که  ،دوم ةنکت -2

های تحقیقی جدید در روش ةآیا ما توسعه و ارائ

پذیریم یا آنها را منحصر حوزه مطالعات دینی را می

 دانیم؟های پیشین میه رهیافتـب

: 1931جواب مثبت است)حسینی گلکار و کبیر، 

 "روش تحقیق موضوعی"توانیم لذا می ،(121و  123

ی را در قالب یک رویکرد نو به مطالعات ـر لسانـدکت

 دینی تلقی و تحلیل نماییم.

آن است که با توجه به فضای میان  ،نکته سوم -9

ا ـ، م"ق موضوعیـروش تحقی"ر ـای حاکم برشته

 چگونه بایستی به تحلیل این فضا بپردازیم؟

مالحظه این نکته که دو مدل توسعه میان با 

صورت استقالل از یک رشته های وجود دارد: برشته

 صورت ترکیب از چندین رشته پایه.همادر و یا ب

ها ایمیان رشته ةپاسخ آن است که در توسع

توجه داشته  ،بایستی به آنچه جریان غالب است

 باشیم. معنای این سخن آن است که با پذیرش هر
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، "روش تحقیق موضوعی"ز دو تلقی فوق برای یک ا

بایستی نسبت آن را با جریان غالب بسنجیم.

حدودی معادل  مراد از جریان اصلی یا غالب تا

Mainstream وم ـداول در علـای مته واژهـاست ک

نامه گردد. طبق تعریف لغتاجتماعی محسوب می

طریقی از "ست از ا ان اصلی عبارتـجری 1جـکمبری

ای از باورها که توسط اکثریت ا مجموعهـو ی زندگی

  "مردم پذیرفته شده است.

پذیرش "بستر نیز بر  به همین صورت فرهنگ و

ها و جهت فعالیت"و  "اکثریتو قبول توسط 

 .2کید نموده استأت "کنونیثیرات أت

آنالین ویکی پدیا  المعارفةدائراما در این میان 

م.( با دقت بیشتری به موشکافی  2610)مدخل سال 

های هـه است و شاخـان غالب پرداختـاد جریـعـاب

لم، موسیقی، ـه، فیـوم، رسانـ، عل0نـون دیـاگـگون

 7ةشناسی و آموزش را بررسی و در تعریف اولیجامعه

 ،ی؛ اکثریت و ادراكـهای عرفلفهؤخویش نیز بر م

 کید نموده است. أت

این مدخل ذیل بحث جریان غالب در حوزه علم 

 توماس کوهنبا استناد به برخی تفاسیر از آراء  -

ی را مطرح کرده و ـی تکاملـنگاه –فیلسوف علم 

همان رهیافت شایع و  ،جریان غالب را در حوزه علم

مقبول عالمان حوزه در دوران خاص و مبتنی بر 

 8نماید.تلقی می ،شدهروش علمی مقبول و تثبیت 

ان ـریـه جـادار بـوف رـهای غیانـریـاغلب ج

غالب و یا در حال انشعاب از آن را با عنوان  اصلی

 شناسند.می "هترودوکس"

با جریان  "روش تحقیق موضوعی"نسبت میان 

غالب تفسیری شیعی، پرسش دیگری است که در 

 ایم.خالل تحقیق حاضر به آن نظر داشته

آور الزام موضع غیر ،که خواهیم دید گونهآن -1

و عربیت آن، یکی از  قرآندکتر لسانی درباره زبان 

 اصول رویکرد ایشان است.

این مهم، بررسی نظریات پیرامون زبان دین را 

سازد. اگرچه تفصیل این بحث خارج از ضروری می

اگرچه تاکنون امکان  مجال حاضر است، اما اجماالً

که مقبول همگان باشد میسر  "زبان"تعریفی از  ةارائ

ای خود نشان داده شده، ـج گونه که درنشده؛ اما آن

عنوان مشخصه زبان به آن هـهای خاصی که بویژگی

ه مفهوم زبان دین)ی( ـنسبت داده شده، قابل اتالق ب

 هم خواهند بود.

ویژه عالوه بر آنکه کارکردهای گوناگون زبان هب

را زبانی  "زبان دین"متصور است، اگر در حوزه دین 

منبعث از فضای دینی، مشتمل بر عناصری همراه با 

های ساختاری، دستوری و روابط بین آنها که ویژگی

های معناشناختی و... حاصل هایی برای پرسشپاسخ

چنین  از خود نیز داشته باشد، تعریف نماییم، مسلماً

 داشت. پذیر بوده و مصداق خواهدمفهومی امکان

را زبانی متداول که در  "زبان دینی"همچنین اگر 

ز دینی لحاظ شده ـآن معیارهای مشخص و متمای

 "زبان دینی"توانیم مدعی وجود  بیانگاریم، آنگاه می

ویژه اینکه زبان دین و زبان دینی واجد ههم باشیم. ب

 -اسماء و صفات الهی  مثالً -عنصری از امر متعالی 

فهم آن تنها در فضای دینی و با ند که درك و هست

پذیر است. معیارهای خاص آن )دستور خاص( امکان

توان تأییدی نیز می قرآنهمچنین از مجموع آیات 

بر وجود زبان خاص دینی که ناظر به مخاطب و 

 - یعنی توجه به فطرت انسان هاست -روش خاص 

عالوه آنچه از سوی عالمه طباطبایی هب .استنباط نمود

عنوان شده است،  قرآنبه  قرآنو دیگران، تفسیر 

ه همبستگی مجموع زبان دین ـه جدی بـنشان از توج

 - 176: 1939دارد)حسینی گلکار و محمدرضایی، 

129). 
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 استخراج برخی از اصول موضوعه روش

شناسی اساس فلسفه و معرفت طور مرسوم و برهب

توان هر نظام فکری را در قالب سیستم میعلم رایج، 

اصل موضوعی )آکسیوماتیک( ارائه داد. 

نیز که از  روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم

فکری محسوب  ةسوی پدیدآورندگان آن یک نگر

 3تواند در چنین قالبی نگاشتهالقاعده میعلی ،شودمی

 شود. 

باب اصول موضوعه روش از  اگرچه بحث در

صورت مستقل مطرح نشده و هآن ب سوی مبدعان

 هایشان صراحتاًها و مصاحبهدر سخنرانی حتی بعضاً

-روشی دانسته -خود را فارغ از هرگونه بحث فلسفی

توان برخی از اصولی را که در خالل اما می ،اند

عنوان اصول به ،اندمباحثشان تصریح و تأکید داشته

 ه استخراج نمود.ـموضوع

روش اب ـلیص فصل دوم کتگونه که در تخهمان

تعریف نگارندگان کتاب  ،اشاره شد تحقیق موضوعی

 ،تحقیق موضوعی»ن شرح است: ـاز روش خود بدی

ق ـیعنی شناخت جایگاه، معنا، مفهوم و کاربرد دقی

لسانی فشارکی و ...«)قـرآنموضوع مورد نظر در  ةکلم

 (169: 1931مرادی زنجانی، 

کریم نیز از  قرآنمند بودن تدبر در اصل روش

 قـرآن: »لسانیاصول مهم حلقه است، به باور دکتر 

ناطق هست؛ اما اگر روش نداشته باشیم برای ما 

 «صامت است.

نیاز و ، خود را بیروش تحقیق موضوعی ةحلق

دانند و مبرا از تدقیق مبنایی و فلسفی روش خود می

؛ "آفتاب آمد دلیل آفتاب"باور دارند که همچون 

از طریق روش  قرآنیدر هنگام تدقیق  توفیقاتی که

ترین دلیل شود، مهمایشان برای محقق حاصل می

به این مسأله در بحث نقد و )درستی روش است.

 (بررسی بازخواهیم گشت.

عرفانی نیز در اصول این  -یک فرض اخالقی 

این است که مفروض گرفته  ،توان دید و آنروش می

شده که فرد اگر با صفای قلبی و اخالص در پیشگاه 

حاضر شود و از روش تحقیق موضوعی استفاده  قرآن

دستاوردهای او و الهامات و واردات  حتماً ،نماید

 اش صواب خواهد بود!قلبی و ذهنی

روش از طریق  قرآنیمبدعان این روش، تدبر 

غیر از  ةیر و در نتیجرا غیر از تفستحقیق موضوعی 

ند که این هست معتقد ،دانند. همچنینتفسیر به رأی می

به تدبر در  قرآن کریمهمسو با دعوت عمومی  ،روش

خود و همچنین مطابق با سنت و سیره و نیز در 

 رهبر معظم انقالب است. قرآنیراستای مطالبات 

ی با مبدعان، نه تنها هیچ ی و آشناـی گونه دانش عرـب

بلکه  ،دانندالزم نمی قرآنیتفسیر و... را در راستای تدبر 

 انگارند.اساساً آنها را سد راه و باری بر دوش محقق می

گزینی درست راج و معادلـاستخ ،تشخیص

، نقطه قرآنیواژگان کلیدی تحقیق با مفردات مناسب 

 است. روش تحقیق موضوعیکانونی 

آشنایی با زبان عربی را شرط الزم  لسانی دکتر

 قرآنداند و مدعی است که زبان نمی قرآنتدبر در 

 مستقل از لغت عرب قابل فهم و تعلیم و تعلم است.

بدین قرار  قرآنیبا این وجود به اصل اهمیت واژگان 

و  قرآنیمعتقدند: حساسیت داشتن نسبت به واژگان 

 16شکل گیرد. قرآنیبحث حول مفردات  اینکه حتماً

ر لسانی باور به این امر ـاصل دیگر در اندیشه دکت

  کریم تمثیلی و استعاری است. قرآناست که اسلوب اصلی 

توان در این خصوص به اصل دیگری هم که می

آن اشاره کرد، توجه به تکرار و بررسی متناوب و 

 قرآن کریممکرر آیات برای نزدیک شدن به مراد 

  باشد.است که خود مبتنی بر اصل تصریف می

اصل دیگر که در روش تحقیق موضوعی مورد 

باشد.)در تقدم تدبر بر تفسیر می ،کید قرار گرفتهأت

  (.بخش نقد و بررسی این مسأله تشریح خواهد شد
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 نقد و بررسی مقدمه و فلسفه روش

ه اشاره شد، تنها بحث فلسفی و مبنایی که ـگونه کآن

خصوص روش تحقیق موضوعی، از مبدعان و  در

نگارندگان آن سراغ داریم همان است که در مقدمه 

طور اجمال آورده شده است.هکتاب ایشان ب

ق ـروش تحقی ةه حلقـهمچنین اشاره شد ک

ه و ـی ندانستـموضوعی، خود را ملزم به بحث مبنای

صحت رویکرد خود را به توفیقات حاصل از آن 

 دهند.ارجاع می

اگرچه مبنای سنجش و تأیید این توفیقات 

توان منکر شد ال نمیـر حـاما به ه ،مشخص نیست

ارهای صدق ـه معیـی تمسک بـدالل نوعـکه این است

پراگماتیستی است که مزایا و معایب آن در جای خود 

و در کتب منطق نوین به تفصیل بررسی شده است. 

الزامی  گرایانه هیچخالصه آنکه این مبنای صدق عمل

 برای انطباق با حقیقت ندارد.

بعدی آن است که نگارندگان با نقل  ةمسأل -2

کالمی از رهبر فقید انقالب، امام خمینی، از جمالت 

اند که محل تأمل ایشان برداشت خاصی نموده

 .(21-22: 1931است)حسینی گلکار و هاشمی، 

از مجموع این بیان و برخی اقوال دیگر مرحوم 

اند که روش تحقیق به این اصل رسیده ةامام، حلق

در مقابل  ؛تحقیق موضوعی معادل با تدبر و ثانیاً ؛اوالً

تفسیر موضوعی است)لسانی فشارکی و مرادی 

 .(12: 1931زنجانی، 

نکاتی را  کالم امام خمینیدر اما دقت 

و دوستانشان  لسانینماید که استنتاج دکتر برجسته می

 نمایاند.ناصواب می ،را از این کالم به نحو یاد شده

آداب  جایگاه بحث حضرت امام در کتاب ؛اوالً

و ذیل بحث توجه در قرائت و تدبر در نماز  ةالصال

 است.

مخاطب امام در اکثر موارد مرحوم حاج  ؛ثانیاً

احمد آقا یا شخصی در این حد از دانش معارفی بوده 

 است.

با  نباید فراموش نماییم که حضرت امام ؛ثالثاً

 قرآنشان به هر حال مفسر همه مقام فقهی و عرفانی

 خصوص عالمه طباطبایی در ه مثالًـگونه کآن -

 اند.نبوده -انگاریم می

استدالل دیگر ارائه شده در کتاب، بر مبنای  -9

بنا شده است و  ﴾افال یتدبرون القرآن﴿ قرآنیدعوت 

 قرآنر روش تحقیقی در ـدبـباز هم ادعا شده که ت

خطر خ تفسیر به رأی نبوده و بیـوجه از سنهیچبه

 .(18است)همان: 

اما تشبث به این آیه مبارکه نیز نمی تواند منتج به 

ادعای عزیزان شود، چراکه مخاطبان اولیه آن اعرابی 

 اند:هستند که حداقل سه شرط الزم را داشته

 اند؛آشنا به زبان عربی بوده ؛اوالً

 اند؛با شأن نزول آیات آشنا بوده ؛ثانیاً

یعنی شخص  قرآندسترسی به مفسر اصلی  ؛ثالثاً

 اند.داشته رسول اکرم

بررسی ادعای تقدم تدبر بر  ،دیگر ةمسأل -1

 است. روش تحقیق موضوعی تفسیر در

میان رغم ارائه این اصل و دفاع از آن در علی

ان ـرسد که مبدع، به نظر نمیق موضوعیـتحقی ةحلق

بند بوده خودشان به الزامات این اصل و ادعا پای

 ویژه که:هباشند؛ ب

 ،مشخص نیست که مراد از تقدم در اینجا ؛اوالً

 تقدم زمانی است یا تقدم ارزشی؟

رجوع به  که نگارندگان صراحتاًدر حالی ؛ثانیاً

اند؛ اما خودشان در مفسران را امری ثانویه دانسته

دهند و در سراسر تحقیق خود به خبرگان ارجاع می

 دانند. نیاز از راهنمایی آنان نمیحقیقت تدبر را بی

لغات تحقیق به زبان  ةدر ترجم ،از جمله

یابی های دیگر دستراه"در بحث  ،(20)همان: قرآن
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( که رجوع به علما و 92 )همان:"به فهرست آیات

 تفاسیر را راهکار دانسته است.

همچنین در سراسر تحقیق، سطحی از دانش 

هم مغایر  مفروض گرفته شده است که باز قرآنی

گونه که آن مثالً .ادعای اولیه رجوع بدون سابقه است

( 11-12 رای بررسی واژگان کلیدی)همان:ـآمده ب

 سطحی از دانش عربی الزم است.

دانستن  ؛(19 ناسایی سیاق آیات)همان:بحث ش

مثالی که آورده شده است و نام  -ها نام دوم سوره

 ال است)همان:ـ، قته محمدـدیگر سوره مبارک

(؛ بحث 72 بحث درك فرازهای آیات)همان: -( 21

های لفظی و معنوی درك نظم و هماهنگی

ها اشاره به رجوع به ترجمه ( و نهایتا87ً آیات)همان:

ش ضریب اطمینان]!؟[ ـرای افزایـر بـتفاسیدر 

ای از موارد نیاز به رجوع به فقط نمونه ؛(31 )همان:

 است. تحقیق موضوعیمتخصصان در خالل 

هایی ها و کارگاهدر حلقهکه ر است ـه ذکـالزم ب

 .شوندنیز برگزار می تحقیق موضوعیکه با عنوان 

گر است، فردی محوریت جلسه که معادل تسهیل

باشد.)در تحلیل متدولوژیک به این مسأله باز خبره می

 خواهیم گشت.(

ها و تجویزات دکتر برخی استنباط نهایتاً -2 

 ل تأمل است.ـقاب ،کتاب ةدر مقدم لسانی

در استنباط  ،اگر هم بر فرض» نویسد:ایشان می

آید و یکی از مفاهیم خطا کنیم، نه آسمان به زمین می

به  قرآنرود و نه اسالم و نه نه زمین به آسمان می

افتند، بلکه به مرور، یا خودمان در ادامه خطر می

ی ـه خطایمان پـر آیات، بـق، با بررسی سایـتحقی

تر از ماست بریم، یا تحقیقمان را به کسی که آگاهمی

دهیم تا ما را به خطایمان واقف کند و یا این ارائه می

دیگران با تحقیقات خود نقائص تحقیق ما را  که بعداً

 کنند.تکمیل و خطاهایمان را تصحیح می

، به سراغ "زیغ"مهم آن است که با قلب بدون 

زای برویم و خالصانه ابرهای پربرکت و باران قرآن

آیات الهی را بر زمین تفتیده و خشکیده وجودمان به 

مین بارش درآوریم. فرق تدبر با تفسیر به رأی در ه

جاست. نباید این دو را به حساب هم گذاشت. تفسیر 

 قرآنبه رأی یعنی این که با غرض خاصی به سراغ 

برویم و عقاید خودمان را بر کتاب خدا تحمیل کنیم 

عرضه کنیم. تفسیر  قرآنهای ذهنمان را به نام و بافته

گذاشتن است و تدبر،  قرآنبه رأی، حرف در دهان 

 "بافتن"اشتن. تفسیر به رأی برد قرآنحرف از دهان 

پخت خود را . این یکی دست"یافتن"است، اما تدبر 

خوردن است، آن یکی بر سر سفره  قرآن ةبر سر سفر

نشستن و آرام آرام لقمه  قرآنپر از غذاهای رنگارنگ 

 گونه که حضرت امامهمان - ،برداشتن. بنابر این

نباید میان این دو خلط کنیم و خودمان  -فرمایند می

گونه و دیگران را از این خوان گسترده پر نعمت، این

 محروم سازیم.

با اضافه کردن عباراتی  توانیمالوصف... میمع

رسد و ...، همچون: گویی، چه بسا، شاید، به نظر می

در ابتدای مفاهیمی که در صحت آنها تردید داریم یا 

ل ـا درج عالمت سؤال داخـب ،آن تر ازبهتر و دقیق

پرانتز در آخر این قبیل مفاهیم، خیال خودمان را از 

 هرگونه تفسیر به رأی راحت کنیم. ةشائب

ه در جریان تدبر، همین ـباید در نظر داشت ک

 قرآنا ـها و خطاهاست که ما را بمجموعه سعی

که چنانهای صحیح. همکند، نه فقط یافتهمأنوس می

ای تحقیق علوم طبیعی وقتی در مورد پدیدهدانشمند 

گردد، ها با آن پدیده مأنوس میکند و بعد از مدتمی

 (18-13 )همان:«شکی نیست که او...

ای ـار عجیب جـن گفتـباب نقد و بررسی ای در

 تر عبارتند از:بحث فراوان است، اما برخی موارد ضروری
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ق ـن برداشت و تعریفی از تحقیـآیا چنی -1

برداشتن نقاب از "عنوان موضوعی با تعریف تفسیر به

 دارد؟تفاوت مبنایی  "چهره

اخالق  ،اخالق عملی ،لحاظ اخالق نظری به -2

گونه الذکر هیچتجویزهای فوق ،ای و اخالق علمیحرفه

از ـار اخالقی مجـاساس هیچ معی توجیهی ندارند. ما بر

است که ه آزمون و خطا در فهم نیستیم و شایسته آن ـب

 برای تدبر و فهم از طریق مناسب آن وارد شویم.

توان مدعی ر اساس کدام استدالل و مبنا میـب -9

ه اصالح ـان منجر بـه مرور و گذشت زمـشد ک

برای این مالزمه  کی و چگونه؟ آیا اساساً اشتباهات گردد؟

شاهدی وجود دارد؟ آیا این برداشت هم به نوعی در 

 ساحت قبض و بسط تئوریک شریعت قرار نمی گیرد؟

که  -گونه بوده است و اغلب هم همین -چه بسا 

مرور زمان نه تنها منجر به اصالح اشتباهاتی که بر 

بلکه  ،نیانجامیده ،اندمبانی و روش ناتمام استوار شده

 موجب انباشت بیشتر اشتباهات گشته است.

مقصود از دیگران که باید بیایند و اشتباهات  -1

آیا  ما را اصالح کنند کدام دیگران هستند؟ و اساساً

احاله اصالح اشتباهاتمان به دیگران صحیح و اخالقی 

است؟ آیا بیشتر ممکن نیست که آن دیگران هم راه 

 ند؟اشتباه ما را عیناً پیش گیر

ه تضمینی ـه مباحث تطبیقی چـگوندر این -2

 تری بر بخوریم تا احیاناًوجود دارد تا ما به فرد آگاه

د و نایشان فرصت اصالح اشتباهات ما را داشته باش

ا چه حد زمان بر ـدادن تصورت رخ این اتفاق در

 خواهد بود؟

 این فرد آگاه را چگونه و از کجا بیابیم؟

چنین افراد متخصص، خبره و  تا چه اندازه واقعاً

 آگاهی وجود داشته و در دسترس هستند؟

آنگاه  ،به فرض که چنین رویکردی شایع شود

معدود افراد آگاه آیا فرصت و مجال کافی اصالح 

 همه این موارد را خواهند یافت؟

با علم ناقص خود سرزنده و  -آیا محققی که 

ع تواض -مسرور است  ،های ناقصششادان از یافته

 الزم برای رجوع به آن فرد آگاه را دارد؟

با  صرفاً قرآنیفرض اینکه محقق  ،به بیان خالصه

تواضع قلبی و نیت خالص ابتدایی، تا انتها نیز راه را 

 خواهد یافت کمی دور از ذهن است. 

رسد این فرض البته ناخودآگاه ریشه در به نظر می

 دارد. -منسوب به اویس قرنی  -پذیرش عرفان اویسی 

های ها و شاخصتوان مؤلفههیچ عنوان نمیبه -0

اخالقی دانست تا تنها با  تفسیر به رأی را صرفاً

اجتناب از آنها در ورطه تفسیر به رأی نیافتیم. به بیان 

تنها شاخص تفسیر به رأی  "مغرضانه بودن"دیگر 

ویژه بحث هویژه که دانش هرمنوتیک و بهنیست. ب

های ما در ها و ذهنیتفرضتأثیر پیشحیث التفاتی و 

 نمایند.تفسیر ما را متذکر عوامل دخیل در تفسیر به رأی می

اینکه مقایسه روش تحقیق و تدبر در  مضافاً -7

د با ـز بایـبا رویکردهای دانشمندان تجربی نی قرآن

ای گونههدقت نظر بیشتری همراه باشد یا حداقل ب

 آنالوژیک صورت پذیرد.

برای این  "گذاشتن عالمت سؤال"آنکه  نهایتاً -8

 کند.امر مهم کفایت نمی

 

 بررسی متدولوژیک روش

ویژه در ساحت عمل که هب –روش تحقیق موضوعی 

تطبیقی با حضور  -های تلفیقیبر مبنای برپایی کارگاه

 ان و بعضاًـای از عالقمندان و دانشجویرهـگست

ل ـتحلیث ـاز حی -ردد ـگرا میـمتخصصان اج

های مبتنی شناختی در زمره روشمتدولوژیک و روش

ها که امروزه گیرد. این روشقرار می 11انگیزیبر ذهن

برای حل خالقانه مسائل در گستره متنوعی از 

روند، خود کار میهها و مسائل بکاربردها و شاخه

ریشه در باور به تداعی آزاد و قدرت ناخودآگاه و 
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گونه اندیشی دارند. تحلیل کامل اینتفکر جمعی و هم

شناسی علوم اجتماعی در ها در کتب روشروش

باشد آن است اما آنچه برای ما مهم می ،دسترس است

باشد که می 12گراین روش نیازمند تسهیل ؛که اوالً

اغلب فردی متخصص است و این مغایر با اصول 

موضوعه مفروض روش تحقیق موضوعی خواهد 

خطر ابتال به التقاط فکری در صور  ؛بود. ثانیاً

گوناگون آن در اجرای این روش بسیار زیاد است. 

ر و ـبتخصصی و زمان برپایی موفق آن کامالً ؛ثالثاً

توافق حاصله در بحث جمعی  ؛هزینه بر است و رابعاً

پنداشت. قرآناز این دست را نباید معادل اعجاز 

رد که از حیث تحلیل ـهمچنین بایستی اشاره ک

 هافرضانگیزی؛ پیشذهن –متدولوژیک در روش کارگاهی 

های قبلی، بیش از روش تفسیر عادی در و ذهنیت

طور ناخودآگاه، هذا ولو بـر اثرگذارند و لـر تدبـام

 تفسیر به رأی را در پی خواهند داشت.  

همچنین نباید از نظر دور داشت که فرآیند 

های روش گونه که در کارگاهآنویژه هگری بتسهیل

جهت دهنده بوده و  19شود،تحقیق موضوعی دیده می

 گردد.طرفانه محسوب نمیای بیمقوله

ویژه هب -ها انگیزیاین ذهن از سوی دیگر، نوعاً

ه مسأله و ـپای از آنجا که بر -های جمعی در کارگاه

های ها و گزارهپرسش مشخص قرار ندارند، به دانش

ه ـاورد ناظر بـانجامند و چندان دستتوتولوژیک می

عمل جدیدی برای شرکت کنندگان ندارند؛ اگرچه 

ز استخراج فهرست از مجموع ـات و نیـش صرف آیـخوان

توانند می ر بعضاًـالذکوقـهای مطرح شده فزارهـگ

 دست دهند.هکلیدی بحث را ب ها یا واژگانشاخص

زی موجب بسط و ـانگیه ذهنـرچـعالوه اگهب

اما شود، ها و مطالب میافقی بحث -گسترش سطحی 

دلیل گذرا بودن و نداشتن تعمق که خود ریشه در به

نداشتن زمینه مناسب و دانش و تخصص الزم دارد، 

 دواند.شه نمیـهای عمودی ریهـچندان در عمق و الی

وری ـعنوان اصل محزی بهـانگیدرخصوص ذهن

؛ همچنین الزم قرآن کریم روش تحقیق موضوعی در

به ذکر است که در قالب تحقیقات کاربردی و ناظر 

 صورتهه بـویژه هنگامی کهبه حل مسأله، این رویکرد ب

.  استبر کارگاهی انجام پذیرد، بسیار زمان

ق ـتحقیل متدولوژیک ـه دیگر که در تحلیـنکت

نگر بودن یـد، جزئباشر میـه ذکـالزم ب موضوعی

است. هرچند روش کارگاهی و تداعی آزاد تحقیق 

اما از  ،دهدره موارد مطرح شده را افزایش میـگست

آنجا که افراد دید کلی و احاطه حداقلی به مجموع 

رم ـد، الجـدرخصوص موضوع ندارن قرآندیدگاه 

 نگر است.ماحصل کار نیز جزئی

آنکه مؤلفان تمایل دارند تا رویکرد خود را  نهایتاً

روش دو مفسر کبیر معاصر مرحومان شهید نزدیک به 

 ،صدر و عالمه طباطبایی و به نوعی همسو با آنها بدانند

  ی صورت نگرفته است.ـاما تبیین این ادعا در جای

 

 نکات تکمیلی
گونه که اشاره شد، روش تحقیق موضوعی نیز همان

های متعدد و نیز مانند هر رویکرد دیگری با خوانش

تکامل مواجه است و نقادی و بررسی با روندی رو به 

تجدید نظر در  تواند در بهبود روش و احیاناًآن می

 برخی اجزا مفید و راهگشا باشد.

ه ـهای روش بی مؤلفهـفارغ از این دیدگاه، برخ

سادگی قابل ارتقاء هستند که در این بخش به برخی 

 از آنها اشاره خواهیم کرد.

نیاز از تأمالت توان هیـچ روشی را بینمی -1

مبنایی و به تعبیری فلسفی دانست و رویکرد حاضر نیز 

  بایسته است که به این مباحث توجه بیشتری نماید.

درخصوص انتخاب کلیدواژگان )بحث فصل  -2

رسد یکی از منابع مراحل مقدماتی( به نظر می –اول 

تواند سنت و واژگان کلیدی یا آیات و... می ةتهی

 که به این مسأله توجه نشده است.کتب حدیث باشد 
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در روش  قرآنیبایستی جایگاه دقیق نخبگان  -9

 تر آن با تفسیر بررسی شود.و نیز نسبت صحیح
 

 بندی روشجمع

  مزایای روش

ا و محاسن ـوار به مزایشایسته است ابتدا فهرست

روش ارائه شده توسط دکتر لسانی اشاره نماییم.

ویژه جوانان سراسر هب ،عمومی "تدبر" ةدغدغ -1

بودن در  "مندروش"جامعه در کالم الهی و اهمیت 

روش  ةترین محاسن رویکرد حلقاین خصوص مهم

 .استتحقیق موضوعی 

گرا و الگوریتمیک بودن روش که امکان عمل -2

تحقیق گام به گام مطابق آن را برای خواننده فراهم 

 نماید.می

 آن.پیوستگی منطقی اثر و بیان روان  -9

مانند سیاق  ،اشاره به برخی مباحث مهجور مانده -1

 (11-12و  29و 79و 77)همان: قرآنیو رکوعات 

 اشاره به برخی اعجازهای قرآن.  -2

همان:  های ادبی در بحث )مثالًبرخی ظرافت -0

 الفبای نیکوکاری( 21

توجه به نکات صوری تحقیق؛ اگرچه امروزه  -7

افزارهای تخصصی گسترش کاربرد رایانه و نرم

 تحقیق خیلی از این مباحث را آسان کرده است.

 .(01 )همان:قرآناشاره به اهمیت تالوت  -8

های مناسب در هر بحث... افزودن مثال -3

 های روش تحقیق است.(که متداول اغلب کتاب)چنان

توجه به تکاملی و تدریجی بودن  -16

 .(79 در همان: تحقیق)مثالً

زاری ـق برگـکتاب از طری - تحقیقاستمرار  -11

 و نیز از طریق تاالرهای گفتگوی فضای مجازی. هاکارگاه

 روان؛ موجز و سلیس بودن بیان نگارندگان. -12

ارائه معیارهایی )شناسایی نقاطی( که نشان  -19

الزم و کافی بودن میزان تحقیق و کامل بودن  ةدهند

یا  تحقیق باشند و نیز بحث جهت تکمیل و گسترش

 فشرده سازی تحقیق.

اشاره و باور به این مسأله که موضوع تحقیق،  -11

تواند در آینده از پیشنهادات و دستاوردهای آن می

 سوی ما و یا دیگران پیگیری و گسترش یابند.

بندی صوری باب تقسیم استفاده از سنت نبوی در -12

 و...  11ها و حزب مفصلاز جمله سیاق مـرآن کریـق

قدرت اقناعی باالی نتایج روش تحقیق  -10

ویژه هکننده در مباحث)بموضوعی برای افراد شرکت

 صورت کارگاهی(.هب

دلیل استفاده از هگسترش کمی دستاوردها ب -17

 انگیزی.متد ذهن

  و موارد دیگر.

 

 معایب و نواقص روش

ه نواقص ـه نقطه عطف مقاله و ارائـن بخش بـدر ای

خواهیم  کریـمرآن ـدر ق روش تحقیق موضوعی

صوری و قابل اصالح  ،پرداخت. برخی از این نکات

و برخی دیگر نواقص روشی قابل هستند )پیشنهادات( 

اما  ،تکمیل با افزودن و تدقیق متدولوژیک )ابهامات(

رخـی از این ایرادات مبنایـی بوده و چالش های اساسی ـب

هیچ به این مواردروش هستند )مخاطرات(.  ةآیند

نیل به پروتستانتیزم؛  .عنوان قابل اغماض نیستند

ها ایـن چالش ةنگری از جملگرایی و جزئـیالتقاط

ند.شومحسوب می

ی ـوعـوضـق مـه روش تحقیـاشاره شد ک -1

 ،انه )فروکاستی( استـگرایلـه و تقلیـنگرانیـجزئ

( و 162و  71 همان: ها )مثالًاقـد بحث سیـهرچن

 کریمقرآن برخی مفاهیم با یکدیگر در  ةبحث مالزم

حدی این نقص را بهبود  تواند تا( می73و78)همان: 

 بخشد. 

هایی صورت گرفته که در برخی موارد قیاس -2

چندان مناسب نیستند و حتی ممکن است با توجه به 
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از جمله در قیاس  .منطق کالم الهی نادرست باشند

ا ـ( و ی13 )همان:ی ـا دانشمندان تجربـآموز برآنـق

چینش و ترتیب نگارش مطالب مقاالت  ةمقایسه نحو

 (.81-82)همان:قرآنبا زبان  - آیین نگارش -و کتب 

های اشاره روش برگزاری جلسات و کارگاه -9

همان متد متداول  ،(112-110در همان:  شده)مثالً

است که به این نکته و  - بارش فکری -انگیزی ذهن

 ای نشده است.تمایزات آن اشاره - تشابه احیاناً

گونه که در بررسی اصول روش و نقد و آن -1

بررسی مقدمه گذشت، مفروضاتی از روش، از جمله 

تقدم تحقیق بر تفسیر و امکان فهم بدون تدارك هیچ 

ه فضای ـادی روش را بـا حدَ زیـمقدمه و... ت

 12دهد.پروتستانتیزم سوق می

مخاطره مهم دیگر پس از  ،از سوی دیگر -2

گرایی است. دعوت از جوانان پروتستانتیزم، التقاط

، آفت ثانویه قرآنبرای تدبر مستقیم و تخصصی در 

از آنجا که جوانان اغلب در رشته  .دیگری هم دارد

شان که یا از عالقه یا از زمینه تحصیلی مورد مطالعه

برداشت  هنوز متخصص نیستند و بعضاًو برخاسته 

قص و حتی نادرست از دستاوردها و دقایق علمی نا

توانند برداشت صحیحی نیز از رشته خود دارند، نمی

آن  ةاشند و نتیجـه بـه آن بحث داشتـآیات ناظر ب

 10ای از ادراکات التقاطی خواهد شد.مجموعه

ان ـان و نوجوانـه جوانـا آنچـه آیـآنک مضافاً -0

 ،نیاز دارند کریمقرآن از تدبر در  - غیر متخصص -

ی و ـاخالق ،یـر از مباحث عمومی ایمانـتافزون

اجتماعی است؟ و آیا بهتر نیست این موارد را ابتدا از 

ی ـعقیدت - های موضوعیابـو کت رآنـقر ـتفاسی

 قرآنای مناسب در محضر بیاموزند و سپس با توشه

 بنشینند و به تدبر مستقیم بپردازند؟

افراط و تفریط یافت و گشود؛ باید راهی بین  -7

( و نه مسدود دانستن راه 13 نه تفسیر به رأی )همان:

ن مواضع ناصواب و ـای یر دوـ(؛ ه23 ر )همان:ـدبـت

 17ند.هست آمیزمخاطره

ر و مفسران ـها از مقوله تفسیبرخی برداشت -8

عنوان مثال آنجا که نمایند. بهآمیز و ناصواب میاغراق

فهم تفسیر وابسته به متن آیات »ادعا شده است: 

 ( 76]!؟[)همان:«نیست.

ق ـروش تحقی»ه ـا کـن ادعـرغم ایعلی -3

های توان شباهت، اما می«ر نیستـموضوعی، تفسی

معناداری میان آن با روش حجت االسالم و المسلمین 

 و ... دید. تفسیر نورقرائتی در 

توان منکر این واقعیت شد که وسوسه نمی -16

های آزاد عمل درآوردن تداعی ةتسریع در به مرحل

های کارگاهی حاصل شده در مباحث نظری و بحث

قبل از بررسی نقادانه و به محک خبرگان زدن 

دست آمده، ممکن است به رفتارهای ههای بدیدگاه

  افراطی بیانجامد.
 

 گیری نتیجهبحث و  

در  در مقاله حاضر به بررسی روش تحقیق موضوعی

الزامات و برخی نتایج  ،مفروضات ،اصول ،قرآن کریم

فهرست  ا و معایب آن اجماالًـه شد و مزایـآن پرداخت

گردید. اشاره شد که برخی از نواقص مطرح شده 

صوری و قابل اصالح هستند و برخی دیگر نواقص 

روشی قابل تکمیل با افزودن و تدقیق متدولوژیک، 

های ایی بوده و چالشاما برخی از این ایرادات مبن

هیچ عنوان باشند. این موارد بهروش می ةاساسی آیند

  .قابل اغماض نیستند

نگری از گرایی و جزئینیل به پروتستانتیزم؛ التقاط

گردند.ها محسوب میاین چالش ةجمل

ان اهم ـهای میق نسبتـی نظری تحقیـدر مبان

صورت هشناسی را در یک پیوستار )بمقوالت روش

 ه احتماالًـگونه کا همانـام ،مـه دادیـنمودار( ارائ

اند، در خالل تحقیق از خوانندگان دقیق متوجه شده
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 "روش تحقیق موضوعی"روش و رویکرد برای بیان 

دلیل به های مفهومی اوالًاستفاده کردیم. این خلط

گذاران خود روش تحقیق است و ابهام در نگاه بنیان

رغم تصریح ایشان بر واژه لیاز آنجاست که ع ثانیاً

، مدعیات آنها فراتر رفته و بایستی در قالب "روش"

 ، تحلیل شود."رویکرد"

 طبق تعریف صرفاً "رویکرد"از سوی دیگر 

"نوعی رهیافت برای حل مسائلی خاص"
و  است 18

 و شناختیمعرفت ،در سطح رویکرد بحث ایدئولوژیک

ه دیدیم ـکطور حال آنکه آن .مـی نداریـشناختوجود

هایی فرضاصول و پیش "روش تحقیق موضوعی"

 ند.هست ل طرحـوژی قابـه تنها در سطح متدولـدارد ک

ها در طی سه همچنین استمرار تاریخی این آموزه

گیری یک مکتب ]تفسیری یا ...[ دهه به سمت شکل

های لذا بایستی به همین میزان متوقع دقت ،رفته است

مهم، امری است که تاکنون شناسی باشیم و این روش

 از آن غفلت شده است.

بایستی گفت که روش تحقیق موضوعی، به لحاظ 

صوری تالشی است برای تطبیق چارچوب کالسیک 

پژوهی که با قرآنام در موضوع ـق عـروش تحقی

افزودن متدهای جدیدی از علوم اجتماعی از جمله 

 انگیزی و ... قوام یافته است.ذهن

رغم توقع علی "حقیق موضوعیروش ت"همچنین 

از آن در جایگاه یک متدولوژی مکتب تفسیری، 

ها و هـچندان رویکرد منسجمی برای تعمیق در الی

وان ـتی ندارد. در اینجا میـر معنایـتسطوح ژرف

ای هایی چون تحلیل الیهپیشنهاد داد تا از روش

انگیزی ه توان ترکیب با ذهنـک (CLA) 13هاعلت

 عنوان روش مرکزی دکتر لسانی( را دارد، بهره برد. )به

را  قرآنرسد بایستی تدبر در به نظر می نهایتاً

امری تشکیکی بدانیم و دارای مراتب و سطوحی که 

نه  تحقیق موضوعی از این منظر تفسیر و مسلماً

اموری مستقل بلکه مرتبط با هم خواهند بود. لذا با 

رویکرد دکتر لسانی، های فرضمالحظه اصول و پیش

ان غالب تفسیری شیعی، بایستی ـا جریـدر نسبت ب

را جریانی هترودوکس  "روش تحقیق موضوعی"

  تلقی نماییم.

 

 نوشتپی

از اساتید سابق دانشکده الهیات دانشگاه تربیت مدرس و  -1

 .و عضو شورای عالی قرآن کریم استاد دانشگاه امام صادق

ظاهراً این کتاب پیش از این تاریخ، سه چاپ توسط   -2

داشته و توسط  1983تا  1982انتشارات قلم مهر )قم( از 

چند مرتبه  چاپ اولبا اتمام نسخ بـوستـان کتـاب نیـز 

صورت هو ... ب 1939صورت محدود و در سال های هب

 وارد بازار شده است. چاپ مجدد

حسینی گلکار و جهت معرفی تفصیلی کتاب ن.ك:  -3

 .21-22: 1931هاشمی، 
4- mainstream: the way of life or set of beliefs 

accepted by most people-Cambridge 

Dictionary. 
5- a prevailing current or direction of activity or 

influence; to cause (someone or something) to 

be included in or accepted by the group that 

includes most people 

- Merriam-Webster. 

در حوزه ادیان بویژه مسیحیت و هندوئیسم و بودیسم  -0

بحثی با عنوان جریان ارتدکس یا راست کیش جریان دارد 

که جوهره اصلی آن باور به وجود یک تفسیر اصیل و 

نزدیک به قرائت اصلی منبع وحیانی است و از بحث 

 می باشد. حاضر خارج

7- Mainstream is the common current thought 

of the perceived majority - Wikipedia 

های علمی و های متعددی با نظریه انقالباین نگاه قرابت -8

 مفهوم پارادایم کوهن دارد که از بحث ما خارج است.

9  - Mapping 

معتقدند که  قرآنعنوان مثال در بحث مدیریت در به -16

اساساً  "تخصص و تعهد"ای با عنوان بندی و مقولهدسته

استخراج  قرآنیوجود ندارد و چون از مفردات  قرآندر 

 شود، قابل استناد نیست.نمی

11  - Brain-Storming   طوفان فکری(  –)بارش فکری .

12  - Facilitator.  



 1493 پاییز و زمستان ،دوم شماره ،دوم سال دینی شناسیمطالعات روش دوفصلنامه 411

 

این مسأله تا حدی است که بعضاً شرکت کنندگان احساس  -19

 گر، متکلم وحده بحث قرار گرفته است.نمایند که تسهیلمی

 از سوره مبارکه ق تا ناس. -11

قضاوت ارزشی در باب پروتستانتیزم خارج از بحث  -12

 مقاله حاضر است. 

در فصل پنجم  "قرآنمدیریت در "شاید بتوان بحث  -10

کتاب را که مدیریت را معادل با اطاعت پذیری دانسته، از 

 ر تفسیر کرد.این منظ

برای تحقیق »نقل قول روش تحقیق موضوعی را بنگرید:  -17

و گزینش آیات، هیچ نیازی به احاطه و تسلط  قرآنموضوعی در 

ـه محال است  - قرآنبر  باشد و فقط با مراجعه به نمی -که البت

ـا برخـی از نرم افزارهای معتبر، می المفهرسمعجم ات ی تـوان آـی

 ( ]!؟[23همان: «)را برگزید.مربوط به موضوع 

18- To come near or nearer (Oxford; 

Wiktionary; Merriam-Webster etc.) 
ها یکی از آخرین و جدیدترین  تحلیل الیه الیه علت -13

طور خاص و پژوهی بههای معرفی شده در آیندهروش

باشد که توسط سهیل طور عام میعلوم اجتماعی به

ارائه شده است.  -اندیشمند پاکستانی االصل-اله عنایت

CLA  در مقام یک نظریه، به دنبال تلفیق طرق مختلف

گرایانه، تفسیرگرایانه و انتقادی و یادگیری شناخت تجربه

باشد و بدیـن منظور تحلیـل را در سطوح افقی و  می

گیرد و برای تحلیل در عمق )علت  عمودی )عمق( پی می

نظام  -: لیتانـی )امور و رخدادها( ها(، چهار الیـه

 –بینـی و گفتـمان جهان -)ساختـارهـای اجتماعـی( 

نماید.)حسینی گلکار،  استعاره را مطرح می -اسطوره 

1939) 
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