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"Islamic perspective on human cloning and stem cell research" بــا

ت9دريافت  و به عبارتي ثيرگذارترين مقالـه ايـران در حـوزة قرآنـي بـهأاستناد پراستنادترين

 رود. شمار مي

 هاي استنادي علوم، ايران.، نمايه نامهISIقرآن، توليد علم، علم سنجي،:ها كليد واژه
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 مقدمه

ايانكارناپذ كشورهايافتگينقش پژوهش در توسعه كمر و هر چـه كيـ ست و تيـفيت

پ،شتر باشديبيپژوهشگران در كشور بياحتمال  اسـت؛ چـه شـتريشرفت آن كشور به مراتب

و،معتبـر مجـاريازيقات خود را به طور رسميج تحقين پژوهشگران نتايا ژه مجـالت يـ بـه

مي،تخصص بدينمايمنتشر و طريند عل،قين و جدواطالعات ميتوليديم  شود.يد

ب دلامروزه  مطالعـة، بـهيمختلـف زنـدگيهـات دانـش در عرصـهيـش اهميل افـزايـه

و چالشيتوليندهايفرا و عوامل، موانع بـيشناخت جامعهيهاد دانش پـيآن ش توجـهيش از

(يم و خسـروخاور،يقانعر.ك: شود و چـالش عوامـل، انگيـزش راد، طلوع هـاي توليـد هـا

حايبه طور؛)دانش در بين نخبگان علمي ات كشوريد علم در ادبيواژه تول،ل حاضركه در

ويجا و جنبش نرميو نهضت تول يافتهياژهيگاه سي،افـزارد علم وياذهـان تمـام اسـتگذاران

و در جـايو پژوهشيزان امور علمير برنامه يجـايكشور را به خـود مشـغول كـرده اسـت

و افـقيهاو برنامهيمستندات علم و سند چشم انـداز يكشـور، ارتقـايانآرمـيهـا توسعه

جايتول و احراز (يگذار منطقه هدفيگاه نخست علميد علم گـل،يزلفـر.ك: شده است

و ارزيبنابرا).26ـ16از ترويج علم تا توليد ثروت از دانش،  (يابيـن، سنجش ا همـان يـ علـم

و حال در سطح جهان مطـرح گرديتي) واقعيسنج علم چـرا؛ده اسـت يـ است كه در گذشته

اكه همواره  ميفرض بر زمين بوده كه علم و رفاه ساكنان ن كمـك كنـد.يتواند به سالمت

ا ميتـر مهـمييشناسا،ن اساسيبر و سـا سسـات، دانشـگاهؤن افـراد، ر عوامـل مـرتبط بـايهـا

و فعاليتول زميمـيعلمـيهاتيدات و يارتبـاط، همكـاريسـاز برقـرار نـهيتوانـد راهگشـا

دريمند علم نظام (يهـا نـهيزمو تبـادل اطالعـات ويچـاكلينـوروزر.ك: مختلـف باشـد

ش گران،يد ).71فصلنامه كتاب،

زير تحقيدر چند سال اخ انجام شده اسـتيسنج علميهاليبا استفاده از تحلياديقات

ايكه جامعه آمار گـاهيپايهـا نامـههيـ شده در نماهينمايدات علميها را تولن پژوهشياكثر

ميتشك ISIياطالعات (يل و استناد به مقـاالت،يشاهبداغر.ك: دهد بررسي وضعيت انتشار

( نامـه مديريت دانش بر اساس گزارشـات نمايـه  تـا 1985) از سـال ISIهـاي اسـتنادي علـوم

كلميالدي 2008 ايـك رشتهيتيوضعيابيارزيبرايسنج علميها، از شاخصي). به طور
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ميموضوع مع  Cf: Lolis et al., Scientometric analysis of energetic( شودين استفاده

ecology: primary production of aquatic macrophytes(ا؛ انياز ن پـژوهش بـريرو،

و ارزيـابي قـرار داده، تصـويري آن است تا توليدات علمي جهان در حوزه قرآن را مورد بررسي

. الملل ارائه نمايد بينمناسب از وضعيت كنوني حاكم بر توليدات علمي اين رشته در عرصه 

و جاو يت بشـر بـه سـويو منشـور هـدا9د حضـرت محمـد يـ قرآن، معجزه بزرگ

و بهروز دليبـه همـ.استيسعادت ايـن و يـ نـزد مسـلمانان از اهمين كتـاب آسـمانيـل، ت

ويجا آياژهيگاه مـيين اسـالم، قـرآن را مـ يـ برخـوردار اسـت. پيـروان و كوشـنديخواننـد

بـيآن را در زنـدگ بخش تعالييرهنمودها د9پيـامبر اكـرم كـار گيرنـد.ه خـود گـريو

د دريبزرگان و ضرورت بهرهياهم بارهن، را از آموزهيريگت قرآن هاي آن، نكات زيـادي

(قـرآن«د: يـ فرمايمـ9پيامبر اكـرم اند. مطرح كرده ويتـر، صـادق)كتـاب خـدا ن گفتـار

و بهتريرساتر بـيم راهگشايعمل به تعال. امروزه لزوم»هاستن داستانين موعظه شيقـرآن،

م باياز هر زمان ديگر احساس ويشود. اما قبل از هرچيز، و در آن تـدبر د قرآن را شـناخت

پ عصر حاضردر نمود. تفكر بـيالزمه رساندن و آمـاده پـذي هـا قلـبه ام قرآن رشيمسـتعد

و عمليــ، تحقيالهــينــدا و تفحــص ايم ارزشــمند قرآنــينمــودن مفــاهياتيــق ســتفاده از بــا

ايميغيو تبلين ارتباطينويها روش مين پژوهشيباشد. با انجام كه تـا كنـون شود روشن

و جمهوريتيقرآن چه وضع پيرامونجهانيقات كشورهايتحق رانياياسالميداشته است

ازير كشـورهايسـه بـا سـايدر مقايبزرگ اسـالمياز كشورهايكيبه عنوان  (اعـم جهـان

غ و  چه جايگاهي دارد؟لمان) رمسيمسلمان

 هاي پژوهش پرسش

هاي ذيل مد نظر است كه پاسخ به آنها زمينـه دسـتيابي در اين پژوهش پاسخ به پرسش

؛سازد به هدف نوشتار را فراهم مي

پايقرآنـ هـاي عرصـهدرد علـم يـ جهـان از نظـر تول برتريها دانشگاهـ1 يهـا گـاهيدر

 كدامند؟ ISIياطالعات
بـين تحقيشتريبكدام كشورهاـ2 زميالمللـنيقات را در عرصة مربـوط بـهيهـا نـهيدر

 اند؟ قرآن انجام داده
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پايحوزة قرآنـ در جهانيدات علميروند تولـ3 چگونـه ISIياطالعـاتيهـا گـاهيدر

 بوده است؟
زمتمجالـ4  كدامند؟يحوزة قرآننه چاپ مداركيبرتر در

دريها زبان ؟ استييها چه زبانيحوزة قرآنمورد استفاده در نگارش مدارك

در هاي پرسشعالوه بر ران در حـوزةيـايدات علمـيـت توليوضـع پايان نوشتارفوق،

 قرار گرفته است.يبررس به اجماليدر عرصه جهانيقرآن

 نه پژوهشيشيپ

اخيدر ساليش مطالعات علم سنجيافزا مليان بير در مجامع آنكيحـايالمللـنيو از

ا ز،ن روشياست كه كـه بـهاي گونـه بـه؛را به خود معطوف نموده اسـتياديتوجه افراد

ايريطور چشمگ ويروابـط علمـي، سـاختار علمـيرشـد علمـيبررسـين روش بـرا يـ از

ميدات علميتول بـايشناسـ كـه بـه لحـاظ روشياز مطالعاتيشود. در ادامه برخياستفاده

 اند. شدهيبررس،پژوهش حاضر مرتبط هستند

 Cf: King, The Science impact of nations: what different countries( كينگ

get for their research spending ( كشـور دنيـا را از طريـق بررسـي31توليـدات علمـي

و ميـزان اسـتناد ايـن مقـاالت در   نامـه نمايـه( ISIيگـاه اطالعـاتيپا مقاالت چاپ شده آنهـا

ميبررسي نمود. نتايج)استنادي علوم كننـدة دهد كه آمريكا اولين توليـد پژوهش وي نشان

و فرانسه به ترتيب پس از آن در مقامهاي دوم  و انگليس، آلمان، ژاپن اطالعات علمي است

سيدارندتا پنجم قرار  ام واقع شده است. شايان ذكـر اسـت، . ايران نيز در اين ميان در مقام

و از  آفريقاي جنـوبي در تنها بين كشورهاي آفريقايي، از ميان كشورهاي اسالمي، تنها ايران

.قرار دارندنخست كشور31 ميان

و همكـارانش  See: Garcia et al, Evaluation of Spanish Scientific( گارسـيا

Production …(هـاي به ارزيابي توليدات علمي كشـور اسـپانيا در رشـته اقدام در پژوهشي

و پزشكي زنان در مجالت بين انـد. در ايـن نمـودهم2002ــ 1986هـاي المللـي سـال مامايي

مجلـه ها نشـان داد كـه افتهيقرار گرفت.يمورد بررس مدرك در اين دو رشته 779پژوهش 

و تأليفــات در زمينــه 217بــا»توليـد مثــل انسـاني« مقالــه داراي بيشـترين مقــاالت تخصصـي
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) ــترين همكــاري علمــي و بيش ــاالت07/4يائســگي ــوده اســت. كــل مق ــداد 1829 ) ب و تع

در 3998نويسندگان كه رشد توليدات علمي در طـول اند گرفتهنتيجه پايان، نفر بوده است.

 شده داراي رشد چشمگيري بوده است. هاي پژوهش در موضوعات ياد سال

) و همكـاران  c.f: Wen et al, Scientific Production of Electronic Healthون

Record Research …ــ)، در پژو ــايهش ــوان ب ــتول«عن ــي ــات پزشــكيتحقيدات علم يق

ا» 2005تا 1991در دورهيكيالكترون نتيبه رسين دردهيجه اند كه تعداد مقاالت منتشر شده

( بيشـتر. اسـت داشـتهيريش چشـمگيافـزا پـيش از آن سه با دوره پنج سالهيمقا 98مقـاالت

و مربوط به آمريسيدرصد) به زبان انگل (يمنتشر شده . ده مجلـه از است درصد) بوده57كا

ايل تعدادي. تحلاستدرصد مقاالت را منتشر كرده41مجله 374تعداد كل  ن مقـاالتياز

زيمانند سوئينسبتاً كوچكينشان داد كه كشورها و نـروژ سـهم د يـ در تولياديـس، هلنـد،

 اند. داشتهيمقاالت علم

) … cf: Ma, Ni & Qui, Scientific Research Competitiveness( ما، نيو كوئي

ا در حـوزه علـوميـدنيهـا در دانشـگاهيعلمـيهـا رقابـت پـژوهش«عنـوانبايدر پژوهش

و دانشگاهيبرترياقدام به بررس» وتريكامپ زمن كشورها د علـم در حـوزه علـومينة توليها در

ايكامپ  2006ـ1996يك بازه زمانيدر ISIگاهيپايهان پژوهش بر اساس دادهيوتر نمودند.

ايهاج مشخص نمود كه اغلب دانشگاهيانجام شده است. نتا زميـ تراز اول در نـه مربـوطين

نيتانيبريكا هستند. كشورهايبه كشور آمر و دانمارك دوم تا چهـارميهاز در ردهيا، كانادا

و ام.آيجا دريديهـا هر چنـد در حـوزهي، بركلي.تيدارند. دانشگاه استانفورد گـر علـوم

اييوح باالسط پايقرار دارند، در  اند. قرار گرفتهينيين حوزه در سطح

ا نيدر رويبا استفاده از روش علم سنجييهايز بررسيران انجـاميدات علمـيتوليبر

غر انصافيشده است. از جمله  ) توليـدات علمـي المللـي دانـش در سـطح بـينر.ك:(يبيو

و موضــوع مــداركبــر مبنــاي تعــداد، نــوع 2000ايــران را در ســال  در نمايــه، زبــان شــده

با ISIهاي پايگاه و و در حـال توسـعه مقايسـه نمود15اندازه گيري . نـد كشور توسعه يافتـه

در19/97نتايج ايـن مطالعـه نشـان داد كـه  درصـد از مـدارك علمـي توليـد شـده از ايـران

»Science Citation Index«،81/2در نمايـه» Social Science Citation Index« درصد
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و هيچ مدركي از ايران بـه پايگـاه راه نيافتـه» Art & Humanities Citation Index« شده

، ISIشـده در سـه پايگـاه درصد از كل مدارك نمايه12/3ايران با توليد،است. در مجموع

كشـور مـورد بررسـي اسـت. از ميـان16كننـدة اطالعـات در بـين سيزدهمين كشـور توليـد

و21/0درصـد، مصـر54/0درحال توسعة تحت مطالعـه، كشـور تركيـه كشورهاي  درصـد

و آمريكـا بـا ها را توليـد كـرده درصد مدارك موجود در پايگاه14/0عربستان سعودي  انـد

. رود به شمار مـي كنندة اطالعات درصد از كل اطالعات توليد شده، اولين توليد2/32توليد 

(73/92(مدارك ايراني بيشتر از نوع مقاله و به زبان انگليسي  درصد) است.64/99درصد)

(يچاكلينوروز بـر 2006و 2005هـاي توليد علم ايـران در سـال«ك:ر.و همكاران

(آي.اس.آي)اساس  هاي پايگـاه ) با استفاده از شاخص»آمار پايگاه هاي موسسه اطالعات علمي

و بـه ايـن نتيجـه 2006و 2005هـاي، توليـد علـم ايـران در سـال ISIاطالعاتي  را بررسـي كـرده

درصـد21در مقايسه با سال قبـل از آن حـدود 2006اند كه توليدات علمي ايران در سال رسيده

با 2006رشد داشته است. پركارترين نويسنده سال  عنوان توليـد علمـي،57هروي بوده است كه

در55/1حدود  ا بـه خـود اختصـاص دادهر ISIدرصد از كل توليدات علمي نمايـه شـده ايـران

انتشاربا»Applied Mathematics and Computation« منتشر كرده است. ديگر اينكه نشريه

. داشته است 2006عنوان مقاله، بيشترين سهم را در انتشار توليدات علمي ايران در سال 161

) و اطــالعر.ك: دهقــان ، رســاني در ايــران، تركيــه توليــد اطالعــات علمــي كتابــداري

و مصــر ويدر حــوزة كتابــداريدات علمــيــتولياقــدام بــه بررســي) در پژوهشــعربســتان

و مصر نمـوده اسـت.يران، تركيايدر كشورهايرسان اطالع پـژوهشيهـا افتـهيه، عربستان

بيو بايننيآشكار ساخت كه از و كشـورين مدرك را توليشتريكشورها عربستان د كرده

ااستگرفته مصر در مقام آخر قرار ني. مـدرك در رتبـه دوم قـرار دارد.87ديـز بـا توليران

ايو نتيبه مين كهيجه و آن علمي، تنها ايران در توليد مدارك رسد رونـد صـعودي داشـته

.را حفظ نموده است

د حسن و (يزاده بررسي توليدات علمي نويسندگان دانشگاه علوم پزشـكير.ك: گران

ن... ايران دريـايسـندگان دانشـگاه علـوم پزشـكينويدات علمـيولتيز اقدام به بررسي) ران

پا»Web Of Science«گاهيپا ها نشـان داد كـه تعـداد مقـاالت افتهينمودند. 2007ان ساليتا

پايا سين دانشگاه در تعـداد 2006كه در سـالي، به طوراست داشتهير صعوديگاه مذكور
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رس 137به مقاالت  داشـتهشيبرابـر افـزا6/1، 2005سـال سـه بـايده است كـه در مقايمورد

باياست. محمود ب48ان ران داشـتهيـايرا در دانشگاه علوم پزشـكيد علمين توليشتريمقاله

ــنياســت. از لحــاظ موضــوع بي ــه ترتيشــتريز ــه جراحــيــن تعــداد مــدرك ب ،يب مربــوط ب

 نس است.يو نوروسايداروشناس

د و (يخاصه درن ايراني رشته انگلك: وضعيت توليدات علمي محققير.گران شناسـي

اامحققـيدات علمـيـت توليبه وضعي) در پژوهشپايگاه اطالعاتي آي.اس.آي. دريرانـين

در انـد كـردهو مشخصهپرداخت 2009تا 1980 هاي سال در محدودةيشناس رشته انگل كـه

ده اســت.يچــاپ رســهبـيشناســ مـدرك در رشــته انگــل 392تعــداد،مــذكوريدورة زمـان 

اپژوه ميشتريبيشناس رشته انگليرانيشگران ان خـود در يـ را بـا همتايعلميزان همكارين

مــدرك21و26د يــك بــا توليـ دوســت هــرو وطــنيانــد. محبعلـ كشـور انگلســتان داشــته 

نويپركارتر اين زميسندگان مربـوطيها افتهيگر،يد طرف. از اند بودهيشناس نه انگليران در

م به دانشگاه و بؤها تهران دانشگاه تهـرانيرتر مشخص نمود كه دانشگاه علوم پزشكسسات

ايو انست هريتو پاستور بايران م54و73، 114ك دريدات علمـ يـ زان توليـ مـدرك، از نظـر

مربـوط بـه رونـديهـا افتهي.دنقرار دارتا سوم اوليها در رتبهبيبه ترتيشناس حوزه انگل

پ 2008د كه در سـالدانشانيشناس حوزه انگليدات علميتول و پـژوهش رامـونينگـارش

 داشته است.يريرشد چشمگي،شناس انگل

(يصوفي، رضائيفراهان وو خاصه ر.ك: توليدات علمي ايران در رشته تربيـت بـدني

يو علوم ورزشيت بدنيران در رشته تربيايدات علميت توليوضعي) با بررسعلوم ورزشي

اب 2009تا 1980يهان ساليب رسينتنيه پايايد علميدند كه توليجه يگـاه اطالعـاتيران در

ISI ا 128تعداديت بدنيدر رشته تربي،فاصله زمانايندر يرانيمدرك است. پژوهشگران

ميشتريبيت بدنيترب انـد. ان خـود در كشـور كانـادا داشـته يـ را با همتايعلميزان همكارين

ا15صادقي با توليد  يران در زمينه تربيت بدني وعلوم ورزشـي بـه شـمار مدرك پركارترين نويسنده

هـاي برتـر مشـخص نمـود كـه دانشـگاه علـوم هاي مربوط به دانشـگاه رود. از طرف ديگر، يافته مي

و خدمات بهداشتي درماني تهران با توليد  و دانشگاه تربيت معلـم تهـران بـا18پزشكي 15مدرك،

و مؤسس توليد علمي، نسبت به ساير دانشگاه .دنـ قـرار دار دومو اولهـاي در رتبـه بـه ترتيـباتها
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با”Symmetry and limb dominance in able-bodied gait: a review“ن مقالهيهمچن

 استناد تأثيرگذارترين مقاله ايران در زمينه تربيت بدني وعلوم ورزشي بوده است.87دارا بودن 

و محمـوديدوست محمد دات علمـي كشـورهاي : تحليلـي بـر توليـر.ك(ي، خاصـه

جهــان در حــوزة روابــطيكشــورهايدات علمــيــ) تولجهــان در حــوزه روابــط بــين الملــل

درنيب يج بررسـي. نتـا انـدهقـرار داديمورد بررس 2009تا 2000ك دوره ده سالهيالملل را

مهنشان داد پايدات علميزان توليكه ب ISIيگاه اطالعاتيجهان در المللنيدر حوزه روابط

ــان در و"Freedman"مـــدرك بـــوده اســـت كـــه 34685تعـــداد مـــذكوريفاصـــله زمـ

"Ikenberry" ــبـــه ترت ــا يـ ــتول 135و 140ب بـ ــيـ نيدتريـــدرصـــد) پرتول79/0(يد علمـ

ــ ــط ب ــودهنيپژوهشــگران در عرصــة رواب ــل ب ــد. دانشــگاه المل  London School of"ان

Economics and Political Science""497بـا ) نيتـر فعـال درصـد)،42/1توليـد علمـي

ب ز نشـانينيدات علميالملل بوده است. روند تولنيدانشگاه در سطح جهان در عرصة روابط

ميبه بعد نوع 2005كه از سالهداد ازيزان توليرشد در  طـرف دات به وجـود آمـده اسـت.

اهها مشـخص نمـود افتهيگر،يد جهـان در رشـته روابـطيدات علمـ يـ ران از توليـ كـه سـهم

نيـايدات علمـ يـ درصـد از كـل تول043/0مدرك بوده است كه معـادل15الملل تنهانيب

م ايدتريپرتول» برزگر«و»ع القلميسر«باشد.يرشته اين پژوهشگران انـد بودهن حوزهيران در

 ده است.يبه چاپ رس"Middle East Policy"مدرك در مجله5ران،يايد علميتول15ازو

بـا دامنـهيكـه تـا كنـون پژوهشـ دهدميموجود نشانيهانهيشيپي، بررسيبه طور كل

ايموضوع به منظوريانجام پژوهش،نيبنابرا؛ن پژوهش انجام نشده استيو جامعه پژوهش

ميضروري،جهان در حوزة قرآنيكشورهايدات علميل روند توليتحل  رسد.يبه نظر

يشناس روش

اسـتيموارد مطالعه شـامل همـة مـدارك است.يسنجق از نوع مطالعات علمين تحقيا

پاهيكه در مجالت نما طردهيبه چـاپ رسـ ISIيگاه اطالعاتيشده در يق جسـتجو يـ انـد. از

يهـا دادهيابيـ اقـدام بـه باز]ISI ]1ياسـتناديهـا نامههيدر نمايحوزة قرآنيدات علميتول

شد مورد از افتهي. سپس با توجه به اهداف پژوهش،ه استنظر هياستخراج مورد تجز ها پس

ويو تحل مل قرار گرفته است و مجالت، نويسندگان، انتشار سسه، سالؤبر اساس دانشگاه يا

؛اند شدهبررسي زبان
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ا ه يـ ژانو1، برابـر بـاش1390يد11ن پـژوهش، در يـ الزم به ذكر است كه اطالعات

پا.م2012 .اس)،يـ(دبل» Web Of Science«يگاه اطالعـاتياز گـاهياز محصـوالت پا كـهو.اُ

ايم ISIياطالعات حـوزةيدات علميق، منظور از تولين تحقيباشد، استخراج شده است. در

و همايقرآن است كه بـا موضـوعات مـرتبط بـا قـرآنييهاشيآن دسته از مقاالت مجالت

( نوشته شده و در مجالت Proceedings paper Article And Reviewاند (ISI بـه چـاپ

فاندهيرس شـد كـه در عنـوان،يمقـاالتيابيمنجر به باز ISIگاهيپا لد موضوعيد. جستجو در

كليده،يچك آنهـا كلمـة قـرآن آمـده باشـد. از آنجـا كـه كلمـة قـرآن بـه زبـانيها دواژهيا

قبيممكن است بـه اشـكال مختلفـيسيانگل ف Koranو Quranل يـ از لـديآورده شـود، در

د.يدرج گردصورت موضوع هر دو

 پژوهشيها فتهاي

وجينتا پايد علمـ يـ نشان داد كه توليبررسجستجو گـاهيجهـان بـا موضـوع قـرآن در

م 292تعداد 2011ـ1990يدر فاصله زمان ISIياطالعات  باشد.يمدرك

ميدر ادامه بهيبه ترت شود مقاله تالش  پژوهش پاسخ داده شود. هاي پرسشب

هاـ  برتريدانشگاه

هـاي هاي پر تأليف كشورهاي مختلـف در رشـته جي، شناسايي دانشگاهسن از نتايج مهم علم

و كيفي بيشـتر باشـد، ضـمن گوناگون است. دانشگاه هايي كه توليدات عملي آنها به لحاظ كمي

و شهرت علمي و اعضـاي هيئـت علمـي نخبـه شان، مـي افزايش اعتبار را تواننـد دانشـجويان تـري

درداده»1« جدول شماره جذب كنند. در مشـخص حوزة قرآنيتوليد مدارك زمينه نشگاه برتر

در را در زمينه درصد)73/14( مدرك43 دانشگاه جمعاًده اند. اين شده و معـارف قرآنـي علوم

مـدرك، دانشـگاه8د يـ گان بـا توليشـيمدانشـگاه در اين ميان اند. به چاپ رسانده ISIنشريات 

King Saud و دانشـگاهيد علمـ يـ تول6با ،School of Oriental African Studies  5بـا

بـه عبـارت ديگـر،؛دنـ قـرار دار تـا سـوم اولهاي در رتبهها به ترتيب مدرك نسبت به ساير دانشگاه

ـته بيشتر مؤلفان توليدات علمي حوزة قرآنـي در ايـن دانشـگاه  ـتغال داش اطالعـات كامـل انـد. هـا اش

.شده است گردآوري»1«ر جدول شمارهدي برتر در زمينه قرآنيهادانشگاهمربوط به 
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ا (رتبهن دانشگاهيجالب آنكه شش مورد از ) در دو كشـور10و1،3،5،6،9يهـا ها

و كشورهايا و انگلستان قرار دارند (رتبهياالت متحده (رتبـه2عربستان ا4)، فرانسه رانيـ)،

و مالز7(رتبه   اه برتر دارند.ك دانشگاه در ده دانشگي) هم هر كدام8(رتبهي)

تبه
ر

م دانشگاه و درصدتعداد سساتؤها

1University of Michigan (USA)874/2

2King Saud University (Arab.)605/2

3School of Oriental African Studies (Eng.)571/1

4Centre National de la Recherche Scientifique (Fr.)437/1

5Duke University (USA)437/1

6University of Cambridge (Eng.)437/1

7University of Tehran (I.R.I.)303/1

8Universiti Kebangsaan Malaysia (Mal.)303/1

9University of Oxford (Eng.)303/1

10University Notre Dame (USA)303/1

4373/14جمع

 حوزة قرآنييات علمديدر تولجهانيها نشگاهدانيبرتر.1جدول

 شتازيپيكشورها

ب انـد؟ در پاسـخ بـه را انجام دادهيدر حوزه قرآنيدات علمين توليشتريكدام كشورها

و تحلي، تجزپرسشنيا ال دادهيه دريد علمـياالت متحده از نظر توليها نشان داد كه كشور

دن حوزه رتبه نخست را به خود اختصاص داديا مـورد61گـر، تعـداديه اسـت؛ بـه عبـارت

زميدات علمــيــدرصـد) از تول90/20( ايدر االت متحــده انجــام يــنــة قـرآن را پژوهشــگران

نااند. محقق داده (معادل24ديز با تولين كشور انگلستان درصـد) در رتبـه دوم22/8مدرك
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ااند گرفتهقرار ه شـده در يـ نمايعلمـ درصـد از مـدارك29بالغ بـريين دو كشور به تنهاي.

يانـد. جالـب آنكـه كشـور جمهـورد كـرده يـ را توليدر حـوزه قرآنـ ISIيگاه اطالعاتيپا

(15د تنهايران با تولياياسالم و كشورها14/5مورد ه، يـ فرانسه، تركيدرصد) در رتبه سوم

بعـد قـراريهـاب در رتبـهيـو آلمـان بـه ترتي، كـره جنـوبي، كانادا، عربستان سـعوديمالز

ااند گرفته دات يـ درصـد تول59/59كه معـادل را مدرك 174 در مجموعن ده كشور برتري.

 اند.د كردهيتول،باشديميدر حوزه قرآنيعلم

زمـ1نمودار  قرآنيحوزةيدات علمينه توليده كشور برتر در

يدات علميروند تولـ

ــتجز و تحلي ــدهــد كــه توليپــژوهش نشــان مــيهــال دادهيــه در حــوزهيدات علمــي

همان طور داشته است.يباً رو به رشديروند تقر21قرنييدر دهة ابتدايقرآنيها پژوهش

دين»2«كه در نمودار  ميز بيده حيد علمين توليشتريشود، دريقرآنـيهـا پـژوهش طـةيدر

61

24
15 14 13 12 9 9 9 8

0

10

20

30

40

50

60

70

���
��
�ت
	
ا

	ن
�
��
ا�

�ان
�
ا

�
�ا�
�

���
��

��
�	� �	دا
	�

د�
��
�
	ن
�
�� 

!�
�"#

��� 	ن
$�%



و تحليل  ISI /157المللي هاي قرآني در عرصة بين پژوهش بررسي

اخ 22 ا اســت. صـورت گرفتـه 2008ر در سـال يـ سـال يهــا گـاهيپايهـا دادهن راسـتا، يـ در

م ISIياطالعات (36تعداد 2008كه در سال دهدينشان د شدهيدرصد) تول33/12مدرك

ــ اســت. هــم پ 2007ن از ســاليچن و پــژوهش رشــديقرآنــيهــا پــژوهشرامــونينگــارش

هـر چنـد گفـت تـوانيمـ»2«و بـا توجـه بـه نمـوداريبه طور كلـ؛داشته استيريچشمگ

نشيدارايدر دو دهه گذشته اندكيقرآنيها پژوهشيدات علميتول و ب بـوده، امـايفراز

را مات سالياست. اگر تقسبرخوردار بودهيتصاعديرشدازها در اكثر سال21در قرن ها

يهـا كـه سـال شـود مـي مشـخص،ميقـرار دهـيبه صورت سه دورة هفت ساله مورد بررس

 175كـهيبـه طـور؛را به خـود اختصـاص داده اسـتيدات علمين توليشتريب 2011ـ2005

اخمور دات يـ درصـد از كـل تول93/59ر انجام شـده كـه معـادليد از مقاالت در هفت سال

اخ22دريحوزة قرآنيعلم ميسال  باشد.ير

زميدات علمي. روند تول2نمودار  هاي قرآني پژوهشنهيدر

 مجالت برترـ

هدف از اين بخش شناسايي مجالتي است كه بيشترين سهم را در انتشـار مقـاالت

دراي نشـريه انـد. هشـت هاي قرآني داشته ان در زمينه پژوهشگر پژوهش كـه نـام آنهـا

ــادل58 آورده شــده،»2«جــدول  ــدات علمــي86/19مــدرك مع درصــد از كــل تولي

را پژوهش  مجلـه در ايـن ميـان.انـد سـاندهربه چـاپ هاي قرآني پژوهشدر زمينه گران
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»Bulletin of the School of Oriental and African Studies«مـدرك14با چاپ 

. هاي قرآني قرار دارد گران در حوزه پژوهش چاپ مقاالت پژوهشدر رتبه اول درصد)79/4(

درصدتعدادنام مجالترتبه

1
Bulletin of the School of Oriental and African 

Studies…
14 79/4

2Reveue de l Histoire des Religions908/3

3Islam Zeitschrift fur Geschichte und Kulturd des …740/2

4Muslim World740/2

5Al Qantara605/2

6Welt des Islams605/2

7Journal of the American Oriental Society571/1

8
Zeitschrift der Deutchen Morgenlandischen 

Gesellchaft
437/1

5886/19جمع

زمتجالم.2جدول  هاي قرآني پژوهشنه چاپ مداركيبرتر در

ـ زبان توليدات علمي

،ي، آلمـاني، فرانسويسيزبان انگل14بهيقرآنيها حوزة پژوهشيدات علميكل تول

اي، تركـيياياسپان چييايـ تالي، وي، اسـلواكي، روسـي، لهسـتاني، ژاپنـي، چـك، هلنـدينـي،

مطور كه انت اند. همان منتشر شدهيياياسلون نيظار و در جدول شـتريب،ز مشخص اسـتيرفت

بـه اسـت؛ منتشـر شـدهيسـيبـه زبـان انگليقرآنيها مدارك منتشر شده در حوزه پژوهش

د ( 226گر، تعداديعبارت 27. اسـت چـاپ شـدهيسـيدرصد) به زبـان انگل40/77مدرك

) ).3جدول( استمنتشر شدهيز به زبان فرانسوينيدات علميدرصد) از تول25/9مدرك
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زميدات علميتول. زبان3جدول يقرآنيها نه پژوهشيدر

بيت توليوضع يقرآنيها ران در حوزه پژوهشياين الملليد علم

ا آننيدر ايت توليم وضعيقسمت بر زميد علم پايقرآنيها نه پژوهشيران در گـاهيدر

و تحليـ . تجزكنيميرا بررس ISIياطالعات بـ كنـد مـي هـا مشـخصل دادهيـه  262نيكـه از

ا15تنهايقرآنيها مدرك در حوزه پژوهش ران ثبت شـده اسـت كـه رقـميمدرك به نام

د است؛يزيار ناچيبس ايتول گر، سهميبه عبارت دريقرآنـيها ران در حوزه پژوهشيد علم

 درصد است.14/5تنهايعرصه جهان

پايگر، بررسيدطرف از م ISIگاهيها در رانيـايدات علمـ يـ دهد كـه كـل تولينشان

و مقاله هما مـدرك 116189تعـداد 2011تا 1990ها از سالش) در همه رشتهي(مقاله مجله

ايقرآنيها گاه پژوهشيبوده است كه جا بيدر نين 013/0را تنهـايـز نيسـت؛ز مطلـوبيـن

 است.يقرآنيها ران مربوط به پژوهشيايدات علميدرصد از تول

ايمدرك15از منتشـر شـدهيقرآنـيها ران در حوزه پژوهشيكه توسط پژوهشگران

در3و 2009مـورد در سـال3، 2008مورد در سـال1997،3مورد در سال2است،  مـورد

ك مـدرك بـهيـزيـن 2010و 1998،2004، 1993يهـا اند. در سال، منتشر شده2011الس

و دانشگاهؤمها در مورد يافتهده است.يچاپ رس نيهـا سسات ز آشـكار سـاخت كـه يـ برتـر

نيو علوم پزشكيآزاد اسالميهاو دانشگاه مقاله3دانشگاه تهران هريتهران يك دارايـز

 مقاله هستند.2

درصدتعدادزبانرتبه

22640/77يسيانگل1

2725/9فرانسوي2

2085/6آلماني3

437/1يياياسپان4

303/1يترك5

28090/95جمع
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نيـز برخـي مطالـب را روشـن رانيايدات علميبه توليت استناددهيز به وضعينينگاه

ويجايرا استنادها در آثار علميز سازد؛ مي و در واقـعياژهيـ گاه يك مقالـه علمـيـ،دارنـد

(عبدالمجيزمان و متون آن موضوع استناد كنند ن،يبنـابرا؛)1386د، يـ معتبر است كه به آثار

م بهيهر چه بي زان استنادات و اهميك مقاله ب يـ شتر باشـد، ارزش . بـا اسـت شـتريت آن مقالـه

مياز تعداد استناداتيآگاه ميكه به هر مدرك شده است تيتوان دريرگـذاريثأزان آن را

ديمربـوط سـنجيجامعه علم بيگـر، آثـاريد؛ بـه عبـارت ،انـدن اسـتناد را داشـتهيشـتريكـه

ن آثار هستند.يثرترؤم

ران در حـوزهيـايعلمـاتديـ تول15بـار بـه17كـه در مجمـوعددهـميها نشان افتهي

پايقرآنيها پژوهش اينيياستناد شده است كه رقم مياست. در تاياريبس،انين از مقاالت

ب كنون مورد استناد قـرار نگرفتـه  دقيـ انـد. بـه  Islamic perspective on«تـر، مقالـهقيـ ان

human cloning and stem cell research « ن مقالـهياسـتناد پراسـتنادتر9افـتيبـا در

 Does peace«باشـد. بـه مقالـهيمـيدر عرصـه جهـانيقرآنـيها ران در حوزه پژوهشيا

have a prayer? The effect of mortality…  «بار استناد شده است.6زين 

كلهب ميطور ايانگي، به طور بـار13/1يقرآنيها در حوزه پژوهشيرانين به هر مقاله

 است.يت نسبتاً متوسطياستناد شده است كه وضع

جهينت

. اسـتد علـم يـ له تولأمسـ،شـدهيبدان توجه وافريكه در دهه كنونياز مباحث مهم

و دانـش دانشگاه،گمانيب و تسـر يـ در تولينقـش مهمـ،ها به عنوان خاستگاه علم عيد علـم

ميايدر هر كشوريترقّيها پله ز،ريـاخهاي ند. در سالينمايفا ازياديـ عالقـه بـه اسـتفاده

يابيـ بـه وجـود آمـده اسـت. ارزيپژوهشيهاتيفعاليابيارزيبرايشناخت اطالعات كتاب

عملكـرديل بـه اسـتانداردهايـنين ابزارهـايتـر از مهـميكـيبه منزلهيپژوهشيهاتيفعال

مـيدر مراكـز علمـيپژوهشـ  يســنج علـميهـا . از روش)Uzun, 1998(روديبــه شـمار

بهيتوان به منظور انجام مطالعات كميم درييدات علميتوسعه تول مربوط ك رشته خـاص

ــنيعرصــه بــ (يالملل ازيدي). از ســوTian et al., 2008اســتفاده كــرد گــر، اســتفاده

و برنامهيريگميتصميبرايعلم سنجيها شاخص دريا نـدهيبه طور فزايعلميهايزير ها
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ويحال افزا (يسـنجن امر باعث رشد مطالعات علـميهمش است  ,.Dutt et alشـده اسـت

ا2003 و بـهيسـنجك علـم يـ بـا اسـتفاده از تكنيل كمـيك تحليق انجامين تحقي). هدف

بيقرآنيها در حوزه پژوهشيدات علميت توليوضعيمنظور بررس ازين الملليدر عرصه

 است. 2001تا 1990سال

زميدات علميه كل تولكهنشان داديج بررسينتا پايقرآنيها نه پژوهشيدر گـاهيدر

ازهها آشكار ساخت افتهيمدرك است. 292مذكور تعداديدر فاصله زمان ISIياطالعات كه

و كانادا رتبهياي، كشورهاييايجغرافينظر پراكندگ و دوم را در قـارهيها االت متحده اول

دريو ترك انگلستان، فرانسهيكا دارند. كشورهايآمر ه در قاره اروپـا در صـدر قـرار دارنـد.

نيآس اول تـا سـوم را بـه خـود اختصـاصيهـاو عربسـتان رتبـهيران، مـالزيايز كشورهايا

و بنـ يـ مصـر، الجزاياند. كشـورها داده نير، موروكـو، تـونس بيز در قـاره آفريـن نيشـتريقـا

نيرا دارنـد. اسـتراليقرآنيها دات در عرصه پژوهشيتول و نيوزيا 1و5ك بـايـز هـر يـ لنـد

ازييايـ جغرافيپراكنـدگ»4«ه قرار دارند. جـدول شـمارهيانوسيمدرك در قاره اق كشـورها

ميها به تفص قاره به تفكيكرايد علمينظر تول  دهد.يل نشان

اقيانوسيهاروپاآمريكاآفريقاآسيا

 رديف
نام

كشور

تعداد

مدرك

نام

كشور

تعداد

مدرك

نام

كشور

اد تعد

مدرك
 نام كشور

تعداد

مدرك

نام

كشور

تعداد

مدرك

5استراليا24انگلستان61آمريكا3مصر15ايران1

1نيوزيلند14فرانسه9كانادا2الجزاير12مالزي2

3
عربستان

سعودي
-- 13 تركيه--2 موروكو9

4
كره

جنوبي
--8 آلمان--2 تونس9

5
-هند

پاكستان
--7 هلند--1 بنين5

 هاي قرآني پژوهشدريدات علميتولييايجغرافي. پراكندگ4جدول
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ميبيبررس  King Saudمدرك، دانشـگاه8ديگان با توليشيشتر نشان داد كه دانشگاه

مـدرك5ديبا تول  School of Oriental African Studiesو دانشگاهيد علميتول6با

نيقرآنيها در حوزه پژوهش سا، تا اوليها در رتبهبيجهان به ترتيهار دانشگاهيسبت به

.دنقرار دارسوم

ايبررس نيمقاالت پژوهشگران ايران ت برداشـت كـه آنهـا در دهـةيـن واقعيـز پرده از

مـ به چاپ رسانده ISIمقاله در مجالت15ر تنهاياخ مياند كه بـه نظـر دات يـ زان توليـ رسـد

ايعلم ويبسـيقرآنـيهاة پژوهشران در عرصيپژوهشگران ار كمتـر از حـد انتظـار اسـت

ايمشكالت زيبر سر كـه بـه شويمميك محاسبه ساده متوجهيرا با انجامين راه وجود دارد؛

م ا68/0ن، در هر سال تنهايانگيطور يهـا ران در حـوزه پـژوهش يـ مقاله توسط پژوهشگران

رسيقرآن بيدر مجالت معتبر به چاپ داليار كمـيسـ ده است كه مقدار ل يـ اسـت. از جملـه

مين وضعيا ،يالمللـنيبـيبه عنوان زبـان علمـيسيبه زبان انگليتوان به عدم تسلط كافيت

بيندهايعدم تسلط به فرا نامحققـيدسترسـي، دشـواريالمللـنيارسال مقاالت به مجالت

بيا و محدوديالمللنين حوزه به امكانات ارتباط با مجالت معتبر ارتبـاطيرقـراربيهـاتي،

ايم و تجربيبرايو خارجيرانيان پژوهشگران ايات علميتبادالت ن حوزه اشاره كرد.يدر

اهها نشان داد افتهي دريقرآنيها در حوزهيرانيكه پژوهشگران مقالـه بـا3در مجموع تنهـا

اين كشورهاامحقق و استراليانگلستان، خـود رشـتةيدات علمـيا در انجام تولياالت متحده

و از آنجـا كـه امـروزه همكـار داشـتهيهمكار يت فراوانـيـن پژوهشـگران از اهميبـيانـد

و بس بياريبرخوردار است ازياز مقاالت توسط ميش ايك نفر به چاپ نسبتن امريرسد،

 بخش نيست. ايران رضايتيمحققان قرآنبه 

اخران در دهـيـايدات علمـ يـ بار به كل تول17ن در مجموع تنهايچن هم ر در حـوزهيـة

ميبه طور؛استناد شده استيقرآنيها پژوهش 13/1ن استناد به هر مقاله برابـر بـايانگيكه

م ميباشد، در حاليبار ا.باشـديم24/1ين استناد به هر مقاله در سطح جهانيانگيكه ن يـ در

هماكثر مقاالت تا كنون مورد استناد قرار نگرفته،انيم دلياند. به مـين ن اظهـاريوان چنـتـيل

م تيداشت كه ايرگذاريثأزان يجهـانةدر عرصـيقرآنـيها ران در حوزة پژوهشيمقاالت

ايانــدك مــ ان در حــاليــباشــد. و» Cultural dissent«نيعنــاوبــا ســت كــه دو مقالــهي
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»Daily practices, study performance and health during the Ramadan fast « بـا

. باشند هاي قرآنيمي ستناد پراستنادترين مقاالت در سطح جهان در حوزة پژوهشا21و40دريافت 

بهيبه طور كل ميايها افتهيو با توجه چنين پژوهش كهيتوان دستيابين اظهار داشت

و عمل صالح، تحقق انديشهيا جامعهبه  و برخوردار از ايمان و عترت هاي متمسك به قرآن

و ارتقـاي ايـران بـه ترش فرهنـگ حيـات معمار بزرگ انقالب در گس بخـش قـرآن كـريم،

و اراده هماهنـگ مـديرانـ يافته با هويتي اسالمي كشوري توسعه انقالبي، در گرو عزم ملي

و حـاكم بـر؛ارشد نظام براي توسعه فرهنگ قرآني است فرهنگي كـه بايـد متـأثر از قـرآن

و ها، نگرش بينش و اجتماعي بـوده و رفتارهاي فردي گـذاري، در كليـه سـطوح سياسـت ها

و ارزيابي برنامه بـ اجرا اهاي كالن نظام جمهوري اسالمي جاري باشد. يـن منظـور، منشـوره

توسعه فرهنگ قرآني كه مبين منويات نظام مقدس جمهوري اسالمي در مواجهـه بـا تعـاليم 

و بيناست قرآن و عمل در سطح ملي نيتـريان اصلبه عنوبايد المللي، در مقام علم، اعتقاد

هـاي توسـعه فعاليـت مورد توجه قرار گيرد.يقرآنيها آموزهيسازينه جهانيراهكار در زم

و مسـير قرآني در عرصه و تبليغي ترويجي مقدمه ضـروري هاي مختلف آموزشي، پژوهشي

 اساسي توسعه فرهنگ قرآني در جامعه است. 

و هـاي متعـد وضعيت موجود حاكي از آن اسـت كـه بخـشهمطالع د دولتـي، عمـومي

و خـارجي هسـتند كـه ظرفيـت كار فعاليت اندر مردمي دست هاي قرآني در عرصـه داخلـي

و انساني را دارا مي بي،باشند عظيمي از امكانات مادي و اما نوعي ساماني، از هم گسيختگي

از؛ها وجود دارد ناهماهنگي در اين فعاليت به نحوي كه خأل تصـدي مسـئوليت در بسـياري

و مسئوليتو در عين حال هاي ضروريزهحو ها منجـر بـه ها در برخي حوزه تداخل تصدي

و حتي وقفه در فعاليت و ايجاد كندي هاي مختلـف شـده اسـت. هاي قرآني بخش فرسايش

آن شده فاقد برنامه هاي انجام ضمن آنكه فعاليت و نظارت راهبردي اسـت. لـذا تبـديل ريزي

و تحوبه جرياني خلّ يضـروريجهانيسطحدرين در جهت توسعه فرهنگ قرآني آفرلاق

م ازين حمايچنهم. رسديبه نظر لگـريو افـراد تحل ال غيردولتـي فعـيهاو تشكلها گروهت

و ارتقـاء فعاليـت در جهت هـميو قرآنيمباحث علم و افزايـي هـاي قرآنـي در سـطح ملـي

بهيبا المللي بين يدرسطح جهانتوسعه فرهنگ قرآني اهداف منشورازعنوان اولين هدفد

.مورد توجه قرار گيرد
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مـيو خصوصاً آمريياروپايدركشورهايقرآنيهاتيفعال به آمارينگاه با تـوانيكا

اينت وياســالم هــاي انديشــهرشــديبــرا فضــان كشــورها يــجــه گرفــت كــه هــم اكنــون در

ين درنگـاهيچنهم.)www.awraman.com(است مناسبيتا حدوديقرآنيهاتيفعال

مقيعم ميتر و توجه انديتوان گفت بـيبه مباحث قرآنيشمندان غربيزان نگاه شيهـر روز

ا پيشاز و نظريو كنكاش بـيگاهيحتياله هاييهشان در مباحث ش از مسـلمانانيمـوارد

ازاست و تعمـق در در تـا دانشمندان مسـلمان اسـتيفه تماميوظ رو،نيا؛ يايـ ضـمن غـور

ميب در سـطحيسـاز قرآنـو انتشـار مباحـث انسـانيسـازينسبت به جهـانيم قرآنيفاهكران

پيب،كوشاتر بودهيالمللنيب .تالش نمايندشيش از

 نوشت پي

آه نامهين نمايا]1[ عبارتند از نمايـه نامـه اسـتنادي شهرت دارندي.اس.آيها كه با نام

()، نمايـه نامـه Science Citation Index = SCIعلـوم (   Socialاسـتنادي علـوم اجتمـاعي

Science Citation Index = SSCI ) و علـوم انسـاني و نمايه نامـه اسـتنادي هنـر ،(Art & 

Humanities Citation Index = A&HCIتوسط شـركت هاي مذكور ). امروزه نمايه نامه

ميتامسون رو .شونديتر منتشر
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