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نقدوبرریسکتاب

زهره اخوان مقدم/زینبفریادرس

چکیده :در معجم موضوعی به تمام مباحثی که به گونه ای (به داللت
تطابقی یا تضمنی یا التزامی) با موضوع ارتباط دارد ،پرداخته می شود.
از این رو ،معجم موضوعی در قالب الفاظ یک متن قرار نمی گیرد؛ بلکه
دائره خدمات و اطالع رسانی آن بسی وسیع تر است .غرض از تنظیم
این گونه معجم ها ،هدایت مراجعه کننده به کلیه آیات مربوط به هر
یک از موضوعات و مفاهیم قرآنی اســت خواه این مفاهیم مأخوذ از
قالب واژه های خاص باشد یا از ترکیب جمالت و مضمون آیات قرآن.
نویسنده در نوشــتار حاضر درصدد اســت تا با رویکردی توصیفی به
معرفی چهار معجم موضوعی قرآن کریم بپردازد .این معاجم عبارتند
از :تفصیل اآلیــات ژول البوم ،طبقات اآلیــات خلیل صبری ،فرهنگ
موضوعی قرآن کریم کامران فانی و بهاءالدین خرمشاهی و فرهنگ
قرآن هاشمی رفسنجانی .وی نخســت به عنوان مقدمه ،مطالبی در
معنای لغوی و اصطالحی معجم ،انواع معاجم قرآنی ،هدف از تنظیم
آن ها ،و تفاوت تفســیر موضوعی با معجم موضوعی را بیان می دارد.
سپس در ادامه ،در راســتای معرفی هر یک از این چهار معجم ،با ارائه
مختصری از زندگی نامه نویسندگان آن ها ،برخی ویژگی ها و نقایص
آن ها و نیز نکاتی پیرامون چگونگی استفاده از آن ها اظهار می نماید.
کلیــدواژه :معجــم موضوعی ،فرهنــگ موضوعی ،قــرآن ،گزارش
توصیفــی ،تفصیل اآلیات ،ژول البوم ،طبقــات اآلیات ،خلیل صبری،
فرهنگ موضوعی قرآن کریم ،کامران فانی ،بهاءالدین خرمشــاهی،
فرهنگ قرآن ،هاشمی رفسنجانی.
56

اشاره
قرآن کریم کتابی است جامع که در طول  23سال رسالت پیامبر بر ایشان
نازل شــد .از همان ابتدای نزول بهتدریج علوم مرتبط با قرآن کریم شــکل
گرفــت تا مســلمانان بهتر بتوانند از این کتاب آســمانی بهــره ببرند .پس از
جمعآوری و وحدتبخشی به نسخههای قرآن در عصر نزول ،تالشهای
علمــی در بــارۀ قرآن مراحــل مختلفی را طی کــرد .در آغاز مســئله قرائت و
فهــم کلمــات غر یــب قــرآن ،نقط هگــذاری ،اعــراب و شــمارهگذاری آیات
مطرح بود ،ولی بهتدریج مباحثی چون تفسیر قرآن و سبکهای مختلف
آن از نقل اقوال (مأثور) تا بحثهای اجتهادی استنباطی قرآن مطرح شد.
همچنیــن موضوعات ناســخ و منســوخ ،محکــم و متشــابه و قرائتهای
هفتگانه و دهگانه مطرح شد و روزبهروز موضوعات علوم قرآنی گسترش
و تکامــل یافــت؛ بــه گون ـهای که هر یــک از مباحــث تبدیل به رشــتههای
گوناگونی گردید و در هر زمینهمباحث تخصصی به وجود آمد.
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نقدوبرریسکتاب
یکــی از علوم بهوجودآمده علم طبقهبنــدی موضوعی قرآن کریم یا معاجم

 .2 - 2معجم موضوعی

قرآنی است که هنوز به صورت نهال نوپایی است .وجود عواملی از جمله

نــوع دیگــرى از معج مهــاى قرآنــى اســت که هــر چند مفــردات آنهــا نیز بر

عدم برآوردهشــدن نیازهای پژوهشی توسط «معجمهای لفظی» ،سهولت

اســاس ریشــه کلمات گردآورى شــده اســت ،اما در مرحل هدســتهبندى

دســتیابی به موضوعات قرآنی ،همچنین ضرورت تنظیم برنامه زندگی در

برحســب موضــوع تفکیــک و تنظیــم شــده و ســاختار موضوعــى به خود

ابعاد مختلف و بر اســاس آن توســعه علوم قرآنی و رشــد معاجمنویســی در

گرفته است.

علوم دیگر سبب شد تا تمایل به تنظیم معجمهای موضوعی زیاد شود.

در معجــم موضوعــی به تمام مباحثــی که به گونهای (بــه داللت تطابقی

از طــرف دیگــر وجــود ایــن فرهنگهــای موضوعــی بــه منزله مــواد خامی

یپــردازد .از اینرو معجم
یــا تضمنــی یا التزامی) بــا موضوع ارتباط دارد م 

اســت کــه در اختیار پژوهشــگران قــرار میگیرد و همچنیــن پایه و مبنای

موضوعــی در قالب الفاظ یــک متن قرار نمیگیرد ،بلکه دایرۀ خدمات و

پژوهشهــای بعــدی از جملــه تفســیر دیدگاههــای قرآن اســت .به همین

اطالعرسانی آن بسی گستردهتر و وسیعتر است.

دلیــل بــر آن شــدیم تــا گزارشــی از تعــدادی از معجمهــای موضوعی مهم
قرآنــی را در ایــن مقالــه بیاوریم تا در کنار شناســاندن آنها به پژوهشــگران
برای اســتفاده کاربردی ،انگیــزه بهوجودآوردن معجمهای جدید قرآنی را
در وجود آنها بیدارکنیم.
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غــرض از تنظیــم معج مهــای موضوعی ،هدایــت مراجعهکننــده به کلیۀ
آیــات مربــوط بــه هــر یــک موضوعــات و مفاهیــم قرآنی اســت ،خــواه این
مفاهیــم مأخــوذ از قالــب واژ ههــای خاص باشــد یــا از ترکیــب جمالت و
مضمون آیات قرآن.

در بحــث از فرهنگهــای موضوعــی باید به این نکته توجه داشــت که بین
معجمهای لفظی و موضوعی و تفسیر موضوعی تفاوت وجود دارد؛ پس برای
مقدمه ابتدا مطالبی در مورد معنای لغوی و اصطالحی معجم ،انواع معاجم
قرآنــی ،هــدف از تنظیم معجمهــای موضوعی و تفاوت تفســیر موضوعی با
معجم موضوعی را میآوریم ،سپس به معرفی کتب مورد نظر میپردازیم.

 .1تعریف معجم
 .1-1تعریف لغوی
معجم مصدر میمی و به معنی فرهنگنامه ،قاموس ،لغتنامه اســت.
گویندّ :
«أن األصل الواحد فی ّ
المادة :هو عقدة فی إبهام» .یعنی اصل در

1

این واژه گشودن ابهام از سخن است.

2

از نمونــ ه معجمهای موضوعی فارســی و عربی میتوان به آیههای زندگی
حســین اســکندری ،اصــول االعلــوم اإلنســانیه مــن القــرآن زینــب عطیه
محمد ،پیام وحی دکتر محمد کریمی ،الترتیب و البیان عن تفصیل آی
القــرآن محمد زکــی صالح ،تصنیف آیات القــرآن الکریم محمد محمود
اسماعیل ،تفصیل آیات القرآن الحکیم کیکاوس ملک منصور ،تفصیل
اآلیــات ژول البوم ،تنویر األذهــان لمواضیع القرآن عبود احمد الخزرجی،
الجامــع لمواضیــع آیــات القــرآن الکر یــم محمد فــارس بــرکات ،طبقات
آیات خلیلاهلل صبرى ،فرهنگ موضوعى قرآن»کامران فانى و بهاءالدین
خرمشاهى و فرهنگ قرآن رفسنجانی اشاره کرد.

 .3تفاوت معجم موضوعی با تفسیر موضوعی

 .1- 2تعریف اصطالحی

معجــم موضوعــی تنها برای اطالعرســانی اســت ،اما تفســیر موضوعی در

معجــم در اصطــاح بــه اقســام گوناگون فهرســت و دســتهبندی لفظی یا

مقــام تبییــن نظر یــه و ارائه دیــدگاه قــرآن در موضوع خاص و روش ـنکردن

موضوعی حدیث یا آیات اطالق میشود .معاجم و کتب دایرةالمعارف

دیدگاه قرآن است .معجم موضوعی به منزله مواد خام تحقیق است ،اما

در زمــان معاصــر (کــه عصــر رشــد و توســعه علوم و فنــون اســت) ،یکی از

تفسیر موضوعی فایدهای عام دارد ،ولی نمیتواند برای طبقات مختلف

مناسبترین ابزارهای خدمات تحقیقی و علمی به حساب میآیند.

3

 .2انواع معاجم قرآنی
 .2 - 1معجم لفظی

و مخاطبان گوناگون تنظیم شود.
معجم موضوعی به عنوان پایه و اساس تفسیر موضوعی به کار میرود.
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ً
بیشــتر معاجم قرآنى صرفا فهرســتنگارى لفظى است که اصولتدوین
آنهــا بر پایه ریشــه و مــاده کلمه به ترتیب حروف الفبا اســت .از این قبیل

 .4سابقه معجم نگاری موضوعی
معجمنــگارى موضوعــی در زمینــه قرآن کریم ســابقه دیرینه نــدارد ،بلکه
فعالیت تحقیقى جدید و روبهرشد و تکاملى است.

اســت نجوم الفرقــان» فلوگل ،المعجــم المفهرس عبدالباقــى و المعجم
4
اإلحصایى اللفاظ القرآن الکریم دکتر محمود روحانى.

از نخســتین کســانی که در جهان تشیع قرآن را به شکل معجم موضوعی

 .1بستانی ،فواد افرام ،فرهنگ ابجدی ،ص .838
 .2مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات قرآن الکریم ،ص .47
 .3سعیدی ،م« ،تأملی در معاجم قرآنی» ،مجله معرفت ،شماره  48تا  ،50ص .48
 .4همان.

 .5زمانی ،هاشــم؛ «معجمهای موضوعی قرآن ،بخش نخســت»؛ مجله پژوهشهای قرآنی ،شــماره
 ،44ص .218
 .6ایــازی ،ســیدمحمدعلی؛ «نگاهــی به معجمهای موضوعی قرآن کریم»؛ مجله ّبینات ،شــماره ،1
ص .114
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گزارشی توصیفی از چهار معجم موضوعی قرآن

وجــود عواملــی از جمله
عــدم برآوردهشــدن
نیازهای پژوهشــی توسط
«معجمهــای لفظــی»،
ســهولت دســتیابی بــه
موضوعاتقرآنی،همچنین
ضــرورت تنظیــم برنامه
زندگی در ابعــاد مختلف و
بر اســاس آن توسعه علوم
قرآنی و رشد معاجمنویسی
در علوم دیگر ســبب شد تا
تمایل به تنظیم معجمهای
موضوعــی زیــاد شــود.

نقدوبرریسکتاب

تنظیم کرد ،مرحــوم عالمه محمدباقر

یک مستشــرق مســیحی اســت و بین ســالهای ( )1876-1806زندگی

مجلســی( 4متوفــای  )1111بــود .ایــن

میکرده است.

محقق بزرگ گرچه کتاب بحار األنوار
را بــه عنوان مجموعه احادیث مربوط
بــه موضوعــات گوناگــون اســامی در
ابــواب و فصلهــای مختلــف تنظیم
نمــود ،امــا در آغاز هر بــاب و فصلی،
آیــات مربــوط بــه آن فصــل و موضــوع
را گــردآوری کــرد؛ بــه گونــهای کــه در
مجموع این کتاب شــامل  90موضوع
اصلــی و کلــی و  1400موضــوع فرعــی
عنوانهــای قــرآن اســت و اگــر کســی
از ایــن دیــدگاه به کتاب بحــار األنوار
بنگــرد ،آن را نوعــی معجــم موضوعی
قــرآن خواهــد یافــت کــه موضوعــات
و مباحــث قرآنــی را بــه شــکل معجم
7
قاموسی طبقهبندی کرده است.

ژول البوم در مورد قرآن میگوید:
قــرآن بــراى ما مســیحیان کتابى فــوق العاده ســودمند اســت .از
مهمتر یــن کتــب دی-ن-ى اس-ت ک-ه زندگــى روحانــى
گروهــى بــزرگ از افــراد بشــر بــدان بســته اســت که شــماره آنــان از
دوی-س-توپنجاه میلیون کمتر نیســت (اکنون بیش از یک
میلیــارد و پانصــد میلیون) .اصول قرآن با اص-ول دی-ن یهود
و مســیحیان شــباهت بســیارى دارد .قصــص عبرانیــان در بــاره
انبیــا و صدیقان و عباد بنى اســرائیل و همچنین اخبار حضرت
مســیح صفحــات بســیارى از قــرآن را فرا گرفته اســت .اشــتراک
دیــن اســام بــا دیــن یهود تــا حدی اســت که انســان به ســختی
علــت اینهمه خصومت را در میان آنان طی ســالهای متمادی
درک میکنــد و در ادامه میگوید که اســام دینی اصیل اســت و
مأخوذ از ادیان دیگر نیست.

10

 .1 - 2معرفی کتاب

از نخســتین کارهــا (بــه ســبک

اصــل کتــاب تفصیــل آیــات القــرآن الکر یــم ،تألیــف «ژول البــوم» مربوط

آ کادمیــک) در این زمینه نجومالفرقان اثر فلوگل آلمانى (متوفای )1824

بــه مترجــم فرانســوى ادوارد مونتیــه اســت .این ترجمه و تفســیر مشــتمل

و فهرست معروف ژول البوم» فرانسوى (متوفای  )1876است.

بــر هجــده بــاب اصلى اســت و هر بــاب به چند فصل مســتقلى منقســم
مىگــردد ابــواب اصلــى آن کــه از آیــات قــرآن مجید برگزیده شــده اســت

 .5عوامل گرایش به تألیف معجمهای موضوعی
کامران فانی و بهاء الدین خرمشاهی در مقدمه کتاب فرهنگ موضوعی
خــود علــت تدویــن آن را کاهش حفظ قرآن و حافظه ذهنی پژوهشــگران

عبارتند از:
 .1تاریــخ  .2زندگــى محمــد(ص)  .3تبلیــغ  .4بنــى اســرائیل  .5تــورات
 .6نصــارى  .7مابعدالطبیعــه  .8توحیــد  .9قرآن  .10دیــن  .11عقائد .12

میدانند.

8

عبــادات  .13شــریعت . 14نظــام  .15علوم و فنون  .16تجارت و کســب

از عوامل دیگر میتوان به:

 .17علم و تهذیب اخالق  .18رستگارى.

.1سهولت دستیابی به موضوعات قرآنی.
 .2ضرورت تنظیم برنامه زندگی در ابعاد مختلف بر اساس آن.

.2سپس متضمن مستدرکى است که در آن استدراک  500لغت و کلمه

 .3توسعه علوم قرآنی و رشد معاجمنویسی در علوم دیگر

از آیات در ذیل عناوین فوق شرح و ترجمه شده است.

9

حــال کــه تا حــدودی بــا تعاریــف و توضیحــات مربــوط بــه فرهنگهای

البته این تقسیمبندی تابع هیچ ضابطه و معیار خاصی نیست و بیشتر

موضوعــی آشــنا شــدیم ،در ایــن قســمت بــه معرفــی چنــد نمونــه از

بر اساس ذوق و عالقه شخصی انجام شده است .جالب اینجاست که

فرهنگهای موضوعی در این زمینه میپردازیم.

البوم عربی نمیدانست و برای کار موضوع بندی از ترجمه فرانسوی قرآن
کمک گرفته است .از اینروی دارای اشتباهات زیادی است .با اینهمه

.1تفصیل اآلیات
 .1 - 1مؤلف معرفی

تالش وی در جای خود خالی از ارزش و فایده نیست.

در مــورد زندگــی ژول البوم اطالع زیادی در دســت نیســت .تنهــا اینکه او

در طلیعــه ایــن کتــاب ارزشــمند کــه در  1302صفحــه رحلــى بــه چــاپ

 .7همان ،ص .116
 .8خرمشاهی ،بهاءالدین و فانی ،کامران ،فرهنگ موضوعی قرآن کریم ،ص .1
 .9پور طباطبایی ،ســیدمجید؛ «تأثیرات عمیق گوســتاو فلوبل و ژول البوم بر فهرستنگاری قرآنی»؛
آینه پژوهش ،فروردین و اردیبهشت  ،1389شماره  ،121ص .64
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رســیده اســت ،مقدم ـهاى بــه قلــم ت-وان-اى ف-ق-ید عالم اســام
مرحــوم آی ـتاهّلل حاج میرزا ابوالحســن شــعرانى قرار گرفته اســت .مرحوم
 .10البوم ،ژول؛ تفصیل االیات ،ص .3
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سالبیستوششم،مشارۀسوم،مــردادوهشریـور1394

نقدوبرریسکتاب
آیتاهلل ابوالحســن شــعرانی دربار این اثر با اشــاره به مقاله فرید وجدی از
وی نقل میکند:

گزارشی توصیفی از چهار معجم موضوعی قرآن

 .1 - 3 - 2ترجمههای فارسی
 .1 - 3 - 2 - 1فهرست ژول البوم در ایران اولین بار توسط اعتماد السلطنه

اروپاییــان از آنگاه کــه بــا مــردم مشــرق زمیــن مــراوده آغــاز کردنــد و بــه
شــناختن لغــات و دین و مذاهــب قبایل شــرقى ،عنایــت نمودند ،براى
آنکــه حقیقــت هر چیز را چنانکه باید دریابند تا اعتماد بر آن توانند کرد،
تحقیــق و بحــث در هــر دو موضــوع را بــه گروهــى خــاص ســپردند؛ چون

(محمدحســینخان صنیعالدوله) با ترجمه به فارســی وگســترش بســیار
بازســازی و تکمیــل شــد و بــه کشــف المطالــب معــروف اســت ،در این
فهرســت نقــص فنی ســاختار یای که کتــاب ژول البوم داشــت برطرف
شده است.

آنکــه همــش یــک چیــز باشــد در علــم اســتوارتر اســت .هر دســته خاص

 .1 - 3 - 2 - 2کیکاوس ملک بن منصور ترجمۀ دیگری از کتاب تفصیل

براى تحقیق امرى کوشــیدند و به کشــورهاى شــرقى ســفرهاى پى در پى

اآلیات را به انجام رسانده است .این ترجمه در واقع عین ترجمه محمد

کردنــد و لغــات آنــان را آموختنــد و از عادات آنــان اطالع یافتنــد و در آثار

فؤاد عبدالباقی است که به فارسی برگردانده شده است.

گذشتگان مانند خطوط و نقاشىها و ابنیه و غیر آن دقت کافى نمودند
و اســرار و رموز خطوط قدیم را دریافتند و از هیچ کوشــش دریغ نداشتند
تا آنچه در تاریخ اقوام گذشــته توانســتند کشف کردند .اگر رنج آنان را در
کشــف مبهمات تاریخ امم شــرق و لغات و ادیان ایشــان نادیده گیریم و
حق آنها را نشناسیم ،احسانى را انکار کردهایم.

 .1 - 4ویژگیهای کتاب
 .1 - 4 - 1دارابودن فهرست الفبایی
 .1 -4 - 2کمبودن ارجاعات
 .1 -4 - 3کشف آیات از طریق موضوعات
 .1 -4 - 4فروعات متعدد در هر باب

12

محمد فؤاد عبدالباقى که تفصیل اآلیات را به عربى ترجمه کرده اســت
میگوید:

 .1 - 5نقایص کتاب
 .1 - 5 - 1محتویات قرآن مجید را به  300-400عنوان فرعی محدود کرده

مــن و بســیارى مــردم دیگر ماننــد مرحوم اســتاد شــیخ مصطفى

عبدالرزاق شــیخ جامع االزهر مالحظــه کردیم که مؤلف تفصیل
اآلیــات چنــد بــاب از آنچه را بایــد بیاورد نیــاورده اســت و در آن
ابــواب کــه آورده چندیــن آیه مناســب آن ابــواب از قلمش افتاده
است .آنگاه در مجلهی «المنار» مقالهاى خواندم به قلم شکیب
ارســان درباره ترجمه قرآن به زبان فرانســه کــه ادوار مونیته معلم
الســنه شــرقیه از دوســتان اســام و معتقــدان بــه حضــرت خاتم
انبیــا(ص) بــا آنکه در دین مســیح متعصب بــود ،و براى ترجمه
قــرآن رنــج فراوان بــرده و ترجمــه و ى بهتریــن و جدیدترین ترجمه
قــرآن اســت و طبــع اول آن در ســال 1929م انجام پذیرفته اســت
و نســخهای از آن کــه در تصــرف ایــن بنده اســت ،طبــع 1954م
و مشــتمل بــر مقدمه و حواشــى مفیده اســت .در ذیل صفحات
و چنانکه گفتیم غالب شــبهههاى مســیحیان را در حواشى رد
کــرده و مقصــود قرآن را بــه نحوى توضیح داده اســت که مطاعن
همکیشــان و ى بر آن وارد نیاید .فهرســت آخر آن بسى از تفصیل
اآلیات و مستدرک آن ,بیشتر است.

است.
ششــده گاهــی نمایشــگر و نماینده آیات
 .1 -5 - 2عناو یــن فرعــی گزین 
مجموعــه نیســتند .به عبارت دیگــر برخی از آیات انتخابی متناســب با
عنوان نیست.
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 .1 -5 - 3از نظــر شــکلی ترتیــب آیــات هــر موضــوع ،تاریخــی یــا ترتیــب
ســورهها نیســت .ا گــر بــه ترتیــب و نظــم قــرآن فعلــی از بقــره تــا نــاس بود،
مراجعهکنندگان بهراحتی به پیگیری مطالب خود میپرداختند.
 .1 -5 - 4روال و نظم واحدی ندارد و از ضوابط یکسانی پیروی نمیکند.
ً
مثــا در شــاخه «اهلل» کــه یک اســم خــاص اســت ،عناوینی چــون جن و
شــیطان که موضوع هســتند را نیز آورده است .در باب دهم که ویژه دین
است ،آیات موت و حیوانات را نیز طبقهبندی کرده است.

14

.2طبقات اآلیات
 .2 - 1معرفی مؤلف
خلیل اهلل صبری در ســال 1287ش در ســنندج متولد شــد .جد اعالی
وی محمد بیک صبری است که نسبش به صالحالدین عیوبی میرسد

 .1 - 3تر جمههای کتاب ژول البوم
 .1 - 3 - 1ترجمهی عربی

کــه در عصــر صفــوی به ایــران کوچیــد و در این ســرزمین متوطــن گردید.

محمد فؤاد عبدالباقی صاحب فهرست المعجم المفهرس أللفاظ قرآن
کریم در ســال  1924این فهرســت را با عنوان تفصیل اآلیات قرآن کریم به
عربی درآورد .وی  18باب و  350فصل را نارسا یافت و مستدرکی شامل
بر  100موضوع دیگر بر این کتاب افزود.
سالبیستوششم،مشارۀسوم،مــردادوهشریـور1394
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 .11فرهنگ موضوعی قرآن کریم ،ص .2
 .12پور طباطبایی ،سیدمجید؛ «تأثیرات عمیق گوستاو فلوبل و ژول البوم بر فهرستنگاری قرآنی»؛
آینه پژوهش ،فروردین و اردیبهشت  ،1389شماره  ،121ص .65
 .13فرهنگ موضوعی قرآن کریم ،ص .3
 .14پور طباطبایی ،سیدمجید؛ «تأثیرات عمیق گوستاو فلوبل و ژول البوم بر فهرستنگاری قرآنی»؛
آینه پژوهش ،فروردین و اردیبهشت  ،1389شماره  ،121ص .64
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گزارشی توصیفی از چهار معجم موضوعی قرآن

خلیــل صبــری تحصیــات ابتدایــی و دوره متوســطهاش را در زادگاهش
به پایان رســانید ،آنگاه در رشــته معقول و منقول به تحصیالت ادامه دا
د و بــه دریافــت لیســانس توفیــق یافت .ســپس در رشــته قضایــی به کار
پرداخت .در ســال  1322کتابی به نام روش دادرســی را طبع و نشــر کرد

نقدوبرریسکتاب
 .2 - 4 - 2تمام موضوعات قرآنی را جمعآوری نکرده است.
 .2 -4 - 3گزینش و جمعآوری آیات بر اســاس قالب کلمات اســت ،نه
بر اساس موضوع و محتوای آیات.

و در ســال  1327منتخبــی از اشــعار خــود را به چاپ رســانید و در ســال

 .2 -4 - 4بــا وجــود اینکــه ترجمه این کتاب به صورت روان انجام شــده

 1344کتابــی با عنوان طبقات اآلیــات در موضوع طبقهبندی موضوعی

اســت ،اما در بســیاری مــوارد از تعبیــرات نامأنوس و ســنگین و بهویژه از

آیات منتشر کرد.

واژههای عربی استفاده شده است.

15

 .2 - 2معرفی کتاب

 .2 -4 - 5چــون از سیســم ارجــاع اســتفاده نشــده اســت ،بســیاری از

ایــن کتــاب نوشــته خلیل صبری اســت که چــاپ اول آن در ســال 1344

محورهای موضوعی از دست رفته است.

توســط انتشــارات امیرکبیر در تهران چاپ شد .نویســنده موضوعات قرآن
کریم در  26فصل تنظیم نموده است که شامل  26موضوع میباشد .روش
این معجم آن است که در ابتدا مدخل و عناوین فرعی را در باالی صفحه
ذکر کرده است و سپس آیات مربوط همراه با ترجمه فارسی و سوره و شماره
آیه ذکرشده است .ترتیب چینش آیات به ترتیب قرآن است.

 .3فرهنگ موضوعی قرآن کریم
 .3 - 1معرفی مؤلفان
 .3 -1 - 1کامران فانی :در  25فروردین  1323در باب الجنه شهر قزوین
متولــد شــده اســت .در ســال  1352در رشــته ز بــان و ادبیــات فارســی از
دانشــکده ســال  1347ادبیات دانشــگاه تهران فار غ التحصیل شــد و از

فصلهاى کتاب از قرار زیر است:

دانشــکده علــوم تربیتی دانشــگاه تهران فوق لیســانس علــوم کتابداری و

صفات خدا ،مناجاتها و ادعیه ،محمد (صلى اهلل علیه وآله وســلم)،

اطالعرسانی گرفت .تعدادی از آثار علمی او عبارتند از:

معــراج ،مالمــت و عتــاب بــه او ،اهل بیت و یــاران محمــد(ص) ،مهاجر

 .1فرهنــگ موضوعی قرآن مجید  .2ســرعنوانهای موضوعی فارســی .3

و انصــار ،قــرآن ،مطالعــه و اســرار خلقــت ،آزادى ،فرهنــگ ،آب ،کار و

گســترش تاریخ ایران در ردهبندی کنگره  .4گســترش فلســفه اسالمی در
17
ردهبندی کنگره  .5جنگ جهانی اول و دوم

و شــیطان ،تکالیــف انســان ،عقــود و ایقاعــات ،احــکام ارث و وصیت،

 .3 -1 - 2بهــا الدیــن خرمشــاهی :بهاالدیــن خرمشــاهی در 12فروردیــن

کوشش ،شب و روز ،آداب اجتماعى و وظایف اخالقى ،اخالق ذمیمه،
جنگ و تبلیغات اسالمى ،خلقت آسمان ،آفتاب و ماه ،آدم و فرشتگان
ازدواج و طــاق ،داســتانهاى قرآنى ،موســى(ع) و فرعــون و تورات و بنى
اسرائیل ،عیسى و مریم(س) و انجیل و سایر انبیاء ،قیامت و دالیل آن،
حالــت روحــى بشــر ،هدایــت و اراده خدایى ،یتیــم و مال یتیــم ،غنائم و
صدقات ،جرایم ،فضیلت و امتیاز اسالم و آیات مشکل قرآن.
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 .2 - 3ویژگیهای کتاب:

ً
 .2 - 3 - 1در هــر موضــوع آیــه کامــا نقل میشــود و ترجمه آیــات در ذیل
آورده میشود

 1332در قزوین متولد شــده اســت .او پس از تغییر رشــته از پزشــکی به
ادبیات وارد دانشگاه تهران شد و از محضر استادانی همچون سیدجعفر
شــهیدی ،مهــدی محقق ،دکتر خانلــری و ذبیحاهلل صفا بهره بــرد .از آثار
قرآنی ایشان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 .1تفسیر و تفاسیر جدید  .2قرآن پژوهی  .3قرآن شناخت

 .3 - 2معرفی کتاب
این کتاب تألیف آقایان کامران فانی و بهاءالدین خرمشــاهی اســت که

 .2 -3 - 2ترجمهای آمیخته با توضیح ارائه شــده اســت .نثر این ترجمه
ً
که میتوان آن را ترجمهای آزاد از قرآن نامید ،نسبتا روان است.
 .2 -3 - 3ترتیب چینش آیات به ترتیب قرآن است.

چاپ اول آن در ســال  1364توســط انتشــارات امیرکبیر به انجام رســیده
اســت .در این فرهنگ از روشهای جدید علم کتابداری اســتفاده شده
اســت .بر این اســاس که به جای اینکه موضوعــات ذهنی از قبل تعیین
شــوند و کلمــات قــرآن زیر آن آورده شــود ،خود قــرآن را آیه به آیه فهرســت

 .2 - 4نقایص کتاب

کردهاست.

 .2 -4 - 1روشمندنبودن یا عدم تکیه به محتوا در انتخاب و جمعآوری

 .3 - 3ویژگیهای کتاب

آیــات .دســتهبندى موضوعــات در ایــن کتــاب بــه صــورت اســتقرایى و
ذوقى است.

 .3 - 3 - 1نویســندگان کتــاب معتقدنــد که در این کتــاب ،موضوعات
قــرآن بــه چند موضوع مورد نظر آنها محدود نشــده اســت و بــه آیهآیه قرآن

 .15خرمشاهی ،بهاءالدین ،دانشنامه قرآنپژوهی ،ص.1365
 .16صبری ،خلیل ،طبقات اآلیات.

 .17خرمشاهی ،بهاءالدین ،دانشنامه قرآنپژوهی ،ص .1365
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نقدوبرریسکتاب
مجید موضوع داده شــده اســت و در واقع تنظیم موضوعی شــده است و
تا آنجا که ممکن بوده اســت از نص و لفظ قرآنی عدول نکرده اســت .در
این اثر به ذکر نام ســوره و شــماره آیه اکتفا شــده است و از آوردن نصوص
آیات خودداری شده است.
 .3 -3 - 2در ایــن فرهنــگ در حدود هفت هزار موضوع یا مدخل اصلی
همــراه بــا توابعــش در زیر موضوع آمده اســت و ســه هزار مدخــل ارجاعی
(اعم از اصلی وکمکی) را دربردارد.
 .3 - 3 - 3این فرهنگ به صورت الفبایی مرتب شده است ،نه بر اساس
اشتقاق ماده آن ،بنابراین جستجوی مطالب در آن بسیار راحت است.

گزارشی توصیفی از چهار معجم موضوعی قرآن

به چاپ رسیده ،مدخل ارجاعی یا ارجاع گفته میشود.
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 .3 - 5نقایص کتاب
 .3 -5 - 1تمام موضوعات قرآن را شامل نمیشود.
 .3 -5 - 2نحــوه بســط و تفر یــع یک موضوع متشــابه در ایــن کتاب فاقد
ضابطــه مشــخص اســت ،پــس موضوعــات بــه نحــوی کلــی یا مبســوط
فهرستبندی شده است.

20

 .3 -5 - 3مؤلفــان کوشــش کردهانــد تــا آنجــا کــه ممکن اســت کلمات
مدخــل را از قــرآن بگیرنــد و کمتــر خود تصرفی در عنوان داشــته باشــند،
اما به نظر میرســد این روش اشــکال عمدۀ کتاب باشــد؛ زیرا در معارف

 .3 -3 - 4امــا ویژگــی برجســته و مهم ایــن کتاب اســتفاده از روش ارجاع

اســامی ،مفاهیــم و اصطالحات بســیاری به کار رفته اســت که در قرآن

است که در آن موضوعهای هممعنی یا مربوط به هم ارجاع داده شدهاند.

بــه آن تعبیــر نیامــده اســت ،در حالــی کــه محتــوای آن در قــرآن مطــرح

این ارجاعات به صورت نیز ( یعنی نیز رجوع کنید به) آمد ه است.

اســت یا موضوع مورد نظــر در اصطالح دیگری رایج اســت که بهکاربردن

برای مثال زیر کلمه گناه و ترکیبات آن چنین آمدهاست :گناه :االخالق
الرذیلــه؛ االثــم؛ المعصیــه الصلیــه؛ االثقــال؛ الخطیه؛ الذنــب؛ الجناح؛
الفاحشــه؛ اللمــم؛ الجــرم .گنــاه پوشــی :تکفیر الســیئات .گنــاه صغیره:

آن واژه بــرای مدخــل گو یــای آن موضــوع نیســت .بــه همیــن دلیــل دیگــر
معجمنویســان موضوعی قرآن به این نکته توجه داشــتهاند و پایبند لفظ
نشدهاند.
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الصغیــره؛ گناه کبیــره :الکبائر .گناهکار اآلثم ،یعنی اگر بخواهید تصویر

 .3 - 5 - 4در این فرهنگ مدخل االســماء الحســنی کمبودهای جدی

کلی از مسئله «گناه» در قرآن به دست آورید ،باید به تمام این موضوعات
ً
رجوع کنید ،ولی اگر بخواهید یکی از مباحث گناه  -مثال «گناه صغیره»

دارد .برای نمونه اسامی «خیر»« ،نعم المجیبون»« ،نعم القادرون»« ،نعم

 را بررســی کنیــد ،فقط کافی اســت به کلمه «الصغیــره» رجوع کنید کهدر زیر آن فقط آیات مربوط به آن آمده است.

الماهدون»« ،رب کل شئ» و ....در آن وجود ندارد.
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 .4فرهنگ قرآن
 .4 - 1معرفی مؤلف

ارتبــاط موضوعهــا و مدخلها با یکدیگر از طریــق ارجاع اصلی و کمکی

اکبر هاشمی رفسنجانی متولد 1313است .در حوزه علمیه قم از محضر

در واقــع نوعی شــبکۀ ،ارتباطی میان موضوعــات قرآنی ایجاد میکند که

اســتادانی چــون عظام بروجــردی ،عالمه طباطبایی و امــام خمینی بهره
برده است  .از تألیفات ایشان میتوان به آرامش و چالش ،تفسیر راهنما،

کار تحقیق را هم آسانتر میکند و هم به آن جامعیت میبخشد.

18

امیر کبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار نام برد.

 .3 - 4روش استفاده
اســتفاده از ایــن فرهنــگ بر خالف دیگر فرهنگها بســیار آســان اســت.

 .4 - 2معرفی کتاب

بــرای ایــن منظــور کافی اســت کلمه یا موضوع مــورد نظر خــود را در جای

کتاب فرهنگ قرآن (کلید راهیابی به موضوعات و مفاهیم قرآنی) تألیف

الفبایــی آن جســتجو کنیــد .بــرای مثــال اگر میخواهیــد بدانید قــرآن در

اکبــر هاشــمی رفســنجانی و محققــان مرکــز فرهنــگ ومعارف قــرآن کریم

مورد «صبر» چه گفته و چه آیاتی در این باره نازل شدهاســت ،مانند یک

اســت کــه در  20جلد تألیف شــده اســت .جلد اول این کتــا ب از کلمه

فرهنــگ معمولــی به حــرف «ص» رجوع کنیــد .پس از یافتــن کلمه صبر

آب شروع شده و به کلمه آیین ختم میشود.

چنیــن میخوانید :الصبر :بقــره .45 ،157 ،250 ،176 :آل عمران،186 :
 120 ،139و نســاء .۲۵۰ :حــال اگــر بــه جــای صبــر کلمــه «شــکیبایی» به
ذهن شما رسیده و بخواهید بدانید در مورد آن چه آمدهاست ،به حرف
«ش» رجوع کرده و پس از یافتن کلمه شــکیبایی این چنین میخوانید:

 .4 - 3ویژگیهای کتاب
 .4 - 3 - 1ایــن کار یــک فعالیــت گروهــی و ســازمانیافته اســت کــه در
مراحل منظم و با تقسیم وظایف خاص انجام گرفته است.

شکیبایی الصبر و اینچنین شما باز به کلمه صبر ارجاع داده میشوید
و به موضوع مورد نظر خود میرسید .به کلمه «الصبر» که با حروف سیاه
به چاپ رسیده ،مدخل اصلی و به کلمه «شکیبایی» که با حروف نازک
 .18خرمشاهی ،بهاءالدین و فانی ،کامران ،فرهنگ موضوعی قرآن کریم ،ص .4 - 3
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 .19همان ،ص .7 - 4
 .20مؤذن جامی ،محمدهادی؛ «مقایسه دو فرهنگ قرآنی»؛ آینه پژوهش ،شماره  ،43ص .36 - 35
 .21ایازی ،سیدمحمدعلی؛ «نگاهی به معجمهای موضوعی قرآن کریم»؛ ّبینات ،شماره  ،2ص .131
 .22مؤذن جامی ،محمدهادی؛ «مقایسه دو فرهنگ قرآنی»؛ آینه پژوهش ،شماره  ،43ص .40

61

گزارشی توصیفی از چهار معجم موضوعی قرآن

نقدوبرریسکتاب

 .4 - 3 - 2از ویژگیهــا و اختصاصــات ایــن فرهنــگ ،ترتیب الفبایی -

در ســر عنوان عام آمده است .برای مثال سرعنوانهای «احرام»« ،سعی»،

موضوعی آن است که به شکلی منسجم اطالعات را طبقهبندی میکند

«طواف» در سرعنوان «حج» آمده است .البته هرگاه سرعنوانهای خاص

و بــه گونــهای میتــوان از هــر موضــوع یــا مدخلــی ،طرحــی ســازمانیافته

مســتقل شناخته شــده و مورد مراجعه قرار گیرند ،در جایگاه الفیایی خود

استخراج نمود.

قرار دارند ،همانند «تسبیح»« ،تهلیل»« ،ذکر» و . ....

 .4 - 3 - 3ویژگی دیگر آن جامعیت و گستردگی و نیز استشهاد به آیات

 .4 - 5نقایص کتاب

است که در کمتر معجمی دیده میشود.

 .4 - 5 - 1ایــن کتــاب با وجود اینکه نســبت به معجمهای قبلی شــامل

 .4 -3 - 4برداشــتهای قرآنــی ذیــل موضوعاتی که ممکن اســت کمتر
به آن توجه شــود ،توضیحات الزم در جایی که ممکن اســت آیه به ظاهر

موضوعــات گســتردهتری اســت ،امــا بــاز هــم تمــام موضوعات را شــامل
نمیشود.

ناظر به موضوع نباشــد و چینش موضوعات و گزینش مدخلهای مفید

 .4 - 5 - 2بیــن بعضــی از عناو یــن ذکرشــده بــا آیــات بیــان شــده ذیــل

در تمام زمینههای مختلف معارف اعتقادی طبیعی و ...از ویژگیهای

موضوع ،مناسبتی وجود ندارد.

دیگر این اثر است.

23

بــرای مثــال در باب اســتهزاء عنــوان مقابله به مثل بــرای آیات هود  38و

 .4 - 4نکاتی در مورد نحوه استفاده

مطففین 29 :و  30عنوان چندان مناسب نیست.
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 .4 - 4 - 1مدخلهــا و همچنیــن ســرفصلهای اصلی بــه ترتیب حروف
الفبا تنظیم شده است .بسیاری از سرفصلهای اصلی عناوین جامعی
هســتند کــه عناوین فرعــی در ذیل آنها قــرار میگیرد .بــرای مثال «نقش
آب» یک عنوان اصلی است که عناوین فرعی مثل آب و آبادانی ،آب و
بهداشت و  ...در ذیل آن قرار میگیرد.

پیشنهادها
از آنجــا کــه در ایــن تحقیــق متوجــه شــدم که بــر روی معجمهــای لفطی
وموضوعی خیلی کم کار شــده اســت ،بنابراین به پژوهشــگران پیشنهاد
میکنــم که ســایر معجمهای موضوعی و لفظی را مــورد ارزیابی و نقد قرار
دهنــد تــا از ایــن رهگذر شــاهد معجمهای موضوعــی و لفظی پــر بارتری

 .4 - 4 - 2در ذیــل برخــی از مدخلهــای عــام ماننــد «اخــاق» کــه خود

باشیم.

مشــتمل بــر مدخلهــای متعــددی اســت ،فقط بــه ارائه اطالعــات کلی

کتابنامه

مدخلهــای مر بوط ارجاع داده میشــود .برای مثال اطالعات مربوط به

 .1ایــازی ،ســیدمحمدعلی؛ «نگاهی به معجمهــای موضوعی قرآن کریــم»؛ بینات،
شماره  ،1ص .122 - 112

پرداختــه میشــود و مباحــث مربــوط بــه مصادیــق و مدخلهــای ریــز به
دروغ و غیبــت در مدخــل اخالق نمیآید ،بلکه بــه جایگاه الفبایی خود

 .2بستانى ،فواد افرام؛ فرهنگ ابجدى؛ چ  ،2تهران :اسالمی.1375 ،

ارجاع داده میشود.

 .3پورطباطبایــی ،ســیدمجید؛ «تأثیــرات عمیــق گوســتاو فلوبــل و ژول البــوم بــر
فهرستنگاری قرآنی»؛ آینه پژوهش ،فروردین و اردیبهشت  ،1389شماره .121

 .4 - 4 - 3در آغــاز اغلــب مدخلهــا در یادداشــتی دامنــهای بــه معنای

 .4خرمشــاهی ،بهاءالدیــن و فانــی ،کامــران؛ فرهنــگ موضوعی قرآن کریــم؛ تهران،
انتشارات ناهید.1376 ،

لغوی ،اصطالحی ،حدود و چارچوب مدخل کلید واژههای قرآنی و اهم
مباحث آن موضوع پرداخته میشود.
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 .5خرمشاهی ،بهاالدین؛ دانشنامه قرآن پژوهی؛  2ج ،تهران :ایرانمهر.1377 ،
 .6ژول البوم؛ تفصیل اآلیات ،به انضمام کتاب المســتدرک ،ادوارد مونتیه؛ ترجمه
مهدی الهی قمشهای؛ تهران :انتشارات دارالکتب االسالمیه ،بیتا.

مثال :آب :معادل فارسی ماء است.

 .7سعیدی ،م؛ «تأملی درمعاجم قرآنی»؛ معرفت ،شماره  48تا .1372 ،50

اهم عناوین :آب آشامیدنی ،آب جاری و . ...

 .8صبری ،خلیل؛ طبقات اآلیات؛ تهران :انتشارات امیرکبیر.1344 ،

 .4 - 4 - 4گاهــی در پاورقــی عباراتی افزوده شــده اســت .این روش گرچه
بــر خــاف شــیوه معجــم نــگاری اســت ،ولــی بیشــتر بــدان جهــت اســت
کــه اســتفاده همگانــی از ایــن معجــم آســان گــردد و همچنیــن عناویــن و
موضوعات به اجمال و ابهام نگرایند .اطالعات سرعنوانهای موضوعی
خــاص  -که با عنوان عام شــناخته شــده و مــورد مراجعه قــرار میگیرند -
 .23زمانی ،هاشم؛ «معجمهای موضوعی قرآن ،بخش نخست»؛ مجله پژوهشهای قرآنی ،شماره
 ،44ص .232
 .24هاشمی رفسنجانی ،اکبر ،فرهنگ قرآن ،ج  ،1ص .55 - 54
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 .9مصطفــوی ،حســن؛ التحقیــق فی کلمات قرآن کریم؛ تهران :بنگاه ترجمه و نشــر
کتاب.1360 ،
 .10مؤذن جامی ،محمد هادی؛ «مقایسه دو فرهنگ قرآنی»؛ آینه پژوهش ،شماره
 ،43ص .1376 ،41 - 35
 .11هاشــم زمانــی؛ «معجمهــای موضوعــی قــرآن» (بخــش نخســت)؛ پژوهشهــای
قرآنی ،شماره  ،44ص .1384 ،233 - 216
 .12هاشــمی رفســنجانی ،ا کبر و محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم؛ فرهنگ
قرآن؛ قم :بوستان کتاب انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.1383 ،
 .25هاشمی رفسنجانی ،1383 ،ج ،3ص.254 ،
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