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نقد و برریسکتاب

اشاره
فرهنگ نامه علوم قرآنی نوشته جمعی از محققان،1 از جمله آثاری است 
که توســط مرکز اطاعات و مدارک اســامی - پژوهشــگاه علوم و فرهنگ 
اسامی - طراحی و تدوین شده و دارای 4842 مدخل است که از بررسی 
یســت مــدرک علــوم قرآنــی فراهــم آمده انــد. ایــن فرهنگ نامه  بیــش از دو
ارجاعــی  مدخل هــای  و  اطاعاتــی  مدخل هــای  دارد:  مدخــل  نــوع  دو 
مدخل های اطاعاتی که در واقع مدخل های اصلی است 2926 مدخل 
اســت  و مدخل های ارجاعی مراجعه کننده را از مدخل های نامرّجح به 
مدخل های مرّجح در درون شــبکه فرهنگ نامــه هدایت می کند و 1916 
مدخــل را شــامل اســت. ایــن اثــر در زبان فارســی مشــابه نــدارد و درحوزه 
فرهنگ نامه نویسی، از لحاظ دامنه و نوع اطاعات از یک سو و از لحاظ 
اعتبار و اســتناد از ســوی دیگر کم نظیر اســت و چه بســا می تواند الگوی 

کارهای مشابه در این عرصه باشد. عملِی مناسبی برای 

ران ، اعضای هیئت علمی، اســاتید و کارشناســان فنی  1. ایــن اثــر نتیجــه تالش عده ای از اندیش و
مرکــز اطالعــات و مــدارک اســالمی  اســت که بــرای عرضــه آن همت فراوانــی کرده  و ایــن کار بزرگ 

علمی را به ثمر نشانده اند.

تحلیلی از فرهنگ نامه 
علوم قرآنی

محمدهادییعقوبنژاد

نقد و برریس کتاب

چکیده: فرهنگ نامه علوم قرآنی نوشته جمعی از محققان، از 
جمله آثاری است که توسط مرکز اطالعات و مدارک اسالمی 
وهشگاه علوم و فرهنگ اســالمی، طراحی و تدوین شده  پژ
و دارای 4842 مدخل اســت که از بررســی بیش از دویست 
مدرک علوم قرآنی فراهم آمده اند. این فرهنگ نامه دو نوع 
ارجاعی.  مدخل های  و  اطالعاتــی  مدخل های  دارد:  مدخل 
نویسنده در نوشتار حاضر در راستای معرفی اثر مذکور، عوامل 
ویژگی های  و  محتوایی  دامنه  مقاله ها،  ساختار  شکل گیری، 

این فرهنگ نامه را مورد مداقه قرار داده است.
وهشگاه علوم  کلیدواژه ها: علوم قرآنی، فرهنگ نامه ها، پژ

و معارف اسالمی، مرکز اطالعات و مدارک اسالمی.

فرهنگنامهعلومقرآنی؛جمعیازنویســندگان؛قم:پژوهشگاهعلومو
فرهنگاسالمی،1394

استادیارپژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی-مرکزاطالعاتومدارکاسالمی
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گردیــد و بــا  طراحــی و برنامه ریــزِی تدویــن اصطاحنامــه در مرکــز آغــاز 
که تعّدد  کار و ژرف نگری بیشــتر مدیران و برنامه ریزان روشــن شــد  ادامــه 
کــه نمی توان  گونه ای اســت  و تنــّوع حوزه هــای مرتبط با علوم اســامی به 
کــرد، بلکــه باید بــه اصطاحنامه های  بــه اصطاحنامــه واحدی بســنده 

تخصصی متعّدد اندیشید.3

بدیــن ترتیــب در طــول زمــان اصطاحنامه هــای متفاوتــی تدویــن شــد 
کنــون بــه مثابــه ابــزاری مناســب بــرای کشــف روابــط معنایــی موجود  و ا
میــان اصطاحــات هر حوزه )به طــور مثال، فقه، کام، علــوم قرآنی و جز 
ی و مطالعــات اســامی، هماننــد  آن( جــای خــود را در نظام هــای حــوزو

کرده است.4 حوزه های علوم و فنون پیدا 

از همان آغاز برای مستندکردن روابط اصطاحات و شبکه های معنایی 
میــاِن آنهــا، مراجعــه بــه متون پایــه و معتبــر انجام می شــد. خوشــبختانه 
کــه  گردیــد. ایــن امــر  گونــه ای هماهنــگ نگهــداری  ایــن مســتندات بــه 

3. یكی از کارهاى مهم و برزمین مانده اى که در حوزه معارف دینی توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اســالمی معاونت پژوهشــی دفتر تبلیغات  اســالمی حوزه علمیه قم پيگیرى و به ســامان می رسد، 
تــزاروس )Thesaurus( )اصطالح نامه( علوم اســالمی اســت که مرکز اطالعات و مدارک اســالمی 
کنــون عمده شــاخه هاى آن را به نشــر ســپرده  و امید اســت باقی مانده  متكفــل انجــام آن شــده و تا

www. islamicdoc.org گیرد. بنگرید فعالیت ها به زودى در اختیار دین پژوهان قرار 
4.  تعــدادی از اصطالح نامــه هــای مربوظ به علوم و فنون را بنگرید: »کتابشناســی اصطالح نامه ها«؛ 

اشرف  فوالدی؛ تهران: مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران 1372.

اشاره
 مرکــز اطاعــات و مدارک اســامی با 
طراحــی و تدویــن اصطاح نامه های 
زمینــه  اســامی،  علــوم  تخصصــی 
فرهنگ نامه هــای  تدویــن  علمــی 
مســتند علوم اســامی را فراهم نموده 
کــه اینــک یکــی دیگــر از آثــار خــود را 
در ایــن مقولــه با عنــوان »فرهنگ نامه 
علــوم  اندیشــوران  بــه  قرآنــی«  علــوم 

کرده است.2 اسامی تقدیم 

طراحــان ایــن اثــر  بــرای اولیــن بــار در 
شــیوه های  از  اســامی  علــوم  حــوزه 
علــم اطاعات و دانش شناســی بهره 
بــه جــای آنکــه طرحــی  جســته اند و 
ذهنــی درافکنند و آن گاه بکوشــند تا 
مفاهیــم مرتبط با دانش علوم قرآنی را 
ک در  در قالــب مدخل هایــی بگنجانند، اصطاح نامه علــوم قرآنی را ما
گزینش مدخل ها و مســتندات قرار داده و برای همان ها مقاله متناســب 
تدویــن کرده انــد. از ایــن رو ایــن فرهنگ نامه به لحاظ تحول اساســی که 
در منطق و ســاختار فرهنگ نامه ای پدید آورده، پیشــنهاددهنده مرحله 
جدیدی در طراحی و تدوین فرهنگ نامه های حوزه علوم اسامی است. 

ایــن اثــر محصول تاش عده ای از محققان اســت که با اشــراف، نظارت 
مرکــز  پژوهشــی  و مدیریــت فضــای حــوزه علمیــه، همچنیــن شــورای 
اطاعــات و مــدارک اســامی، اعضــای هیئــت علمــی، اســتادان حــوزه 

کارشناسان فنی و اجرایی به ثمر نشسته است.  علمیه و همراهی 

گیری این اثر عوامل شکل 
پیشــینه طراحــی و تدویــن فرهنگ نامــه علــوم قرآنی به تاشــی علمی باز 
کــه از چندین ســال پیش در مرکــز اطاعات و مدارک اســامی  می گــردد 
آغــاز شــد. ایــن مرکز در برنامــه ای درصدد برآمــد تا مــدارک و متون مرتبط 
گــردآوری  را   اســامی  حوزه هــای  پژوهشــی  و  علمــی  فعالیت هــای  بــا 
کنــد. طبعــًا بــرای انجــام ایــن مهــم می بایســت از زبانــی  و ســاماندهی 
یابی اطاعــات مــورد نظر عاقه منــدان به  گرفــت تــا باز کنترل شــده بهــره 
گیــرد.  صورتــی مطلــوب و همــراه بــا جامعیــت و مانعیــت الزم صــورت 
چــون نظــام ســازماندهی مــورد نظــر مرکز بــا توجه به نــوع و ســاختار منابع 
نمی توانســت چیزی جز نمایه ســازی باشــد، نظام زبانی مناســب چنین 
حرکتــی »اصطاح نامــه« تشــخیص داده شــد. بــه دنبــال آن تشــخیص، 

2. فرهنگ نامــه علــوم قرآنــی را نشــر پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســالمی درقطــع رحلــی بــزرگ، یــک 
جلد)1030 صفحه( در پایيز 1394 به چاپ رسانده است.

ســازماندهی  نظام  چون 
مــورد نظر مرکز بــا توجه 
منابع  ســاختار  و  نــوع  به 
نمی توانســت چیــزی جز 
نظام  باشــد،  نمایه سازی 
چنیــن  مناســب  زبانــی 
»اصطالح نامه«  حرکتــی 
به  شــد.  داده  تشــخیص 
تشــخیص،  آن  دنبــال 
یــزِی  برنامه ر و  طراحــی 
اصطالحنامــه  تدویــن 
گردیــد آغــاز  مرکــز  در 

تحلیلی از فرهنگنامه علوم قرآنی
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آمده است:

آخرین آیه مدنی
آخرین آیه نازل شده در مدینه

کــه بخــش اخیر عمِر شــریف  از آنجــا 
پیامبــر)ص( در شــهر مدینــه ســپری 
شــد، آخرین آیه مدنی همــان آخرین 
آیــه نازل شــده بر پیامبر )ص( اســت. 
آراء و اقــوال دانشــمندان علــوم قرآنی 
و مفســران قــرآن دربــاره این آیــه بدین 

قرار است:

1. آیه 278 سوره بقره)آیه ربا(؛

2. آیه 281 سوره بقره؛

3. آیه 282 سوره بقره)آیه دین(؛

4. آیه 195 سوره آل عمران؛

5. آیه 93 سوره نساء؛

کاله(؛ 6. آیه 176 سوره نساء )آیه ارث 

کهف؛ 7. آیه 110 سوره 

8. آیه 145 سوره انعام؛

9. آیه 194 سوره آل عمران؛

کمال دین(؛ 10. آیه 3 سوره مائده )آیه ا

11. آیه 9 سوره توبه؛

12. آیات 127، 128 و 129 سوره توبه.

قاضــی ابوبکــر باقانــی در »االنتصار« می گوید:  در ایــن اقوال چیزی که از 
ی اجتهاد خود و ظن  کرم باشــد نیست و هر کس از رو قول شــخص نبی ا
غالــب ســخنی گفته و محتمل اســت که هر یک از آنــان از آخرین آیه ای 
ی یا اندکی قبل از بیماری اش شــنیده  کرم به هنــگام وفات و کــه از نبــی ا

خبر داده است و دیگری بعد از او آیه ای دیگر شنیده باشد.

- علــوم قرآن)حــوزه اصلــی(-« وحــی الهــی-« وحــی تشــریعی-« قرآن-« 
آیات -« آیات مدنی-« آخرین آیه مدنی

- علــوم قرآن)حــوزه اصلــی( -« وحــی الهــی -« وحی تشــریعی-« قرآن-« 
آیات -« آیات مکی-« آخرین آیه -« آخرین آیه مدنی

معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القران، ج 1، ص 160

ســیوطی، عبــد الرحمان بن ابی بکــر، االتقان فی علــوم القرآن، ج 1، ص 
101

که به مدیریــت و انجام این  نشــان دهنده دقت نظر پژوهشــگرانی اســت 
مهــم همــت گماشــته اند، در واقع مــواد اولّیــه فرهنگ نامه هــای مرتبط با 

اصطاح نامه ها را فراهم آورد.

مؤّیــد  شــواهد  یــا  معانــی  اصطاح نامــه،  در  کــه  می داننــد  فــن  اهــل 
اصطاحــات درج نمی شــود و تنهــا روابــط معنایــی منعکــس می آید. به 
ی معانی و  کــه فرهنگ نامــه ای حــاو همیــن دلیــل چنین اندیشــیده شــد 
شــواهد بــرای اصطاحات هــر اصطاح نامه پدیــد آید. نخســتین آنها در 
بــاره اصطاح نامه اصول فقه بود 5و اینک فرهنگ نامه علوم قرآنی اســت 
که در رابطه با اصطاح نامه علوم قرآن6  تدوین شــده اســت. این فرهنگ 
کم نظیر  گســتره و نــوع اطاعات  در عرصه فرهنگ نامه نویســی، از لحاظ 
کارهــای مشــابه در زبان  اســت و می توانــد الگــوی عملــی مناســبی برای 

فارسی و عربی باشد

ساختار مقاله ها
کامًا قابل  کوتاه  با ســاختار ســاده و  ایــن فرهنگ نامــه دارای مقاله هــای 
که در واقع مدخل های اصلی است  درک اســت.  مدخل های اطاعاتی 

دارای شش جزء مشخص است:

1. معنی کوتاه )شناسه(: در این بخش معنای اصطاح )منفرد یا ترکیبی( 
به ایجاز آمده است.

2. شــرح: در این بخش تشریح معنی و چگونگی شکل گیری آن )معمواًل 
گرفته است. همراه سند( مورد بحث قرار 

3. مصادیــق: معمواًل شــواهد یا نمونه هایی از آیات یــا اقوال برای تأیید و 
معنی یا معانی اصطاح درج شده است.

4. اختــاف اقوال: ممکن اســت در باب یک معنــی یا مصداق اختاف 
گاه  که در این بخش ظاهر می شــود.  رأی میان علما وجود داشــته باشــد 

این بخش و بخش سوم از یک جنس هستند.

5. زنجیــره معنایــی: این بخــش که به صورت نمودارگونــه انعکاس یافته، 
که در فضایــی محدود و برای  تلخیصی از ســاختار اصطاح نامه اســت 
کلی از روابــط معنایی اصطاح مورد نظر و جایگاه آن در شــبکه  گاهــی  آ

معنایی اصطاح نامه آمده است.

که معانی و شروح از آنها اخذ شده است. 6. منابعی 

در ذیــل نمونــه ای از اطاعات مربوط به یک اصطاح )آخرین آیه مدنی( 

5. فرهنگ نامه اصول فقه مبتنی بر اصطالح نامه آن در ســال 1389 منتشــر شــد و تا کنون چندین بار 
بازچاپ شده است.

6. اولیــن بخــش از طرح جامع اصطالح نامه علوم اســالمی، اصطالح نامه علوم قرآنی بوده اســت که 
یرایش دوم آن با اضافات  یرایش نخســت آن به قرآن پژوهان عرضه شده اســت و و در ســال 1376 و
ى اصطالحــات در اصطالح نامه هــا بخــش قابــل  و اصالحاتــی در حــال نشــر اســت. مستندســاز
ى شــده و پشــتوانه اصطالحات  ر ین اصطالح نامه ها جمع آو مالحظــه اى اســت که در فراینــد تدو

در نرم افزار و بایگانی اسناد است.

بــرای  آغــاز  همــان  از 
وابــط  ر مســتندکردن 
شــبکه های  و  اصطالحات 
مراجعه  آنها،  میاِن  معنایی 
انجام  معتبر  و  پایه  متون  به 
خوشــبختانه  می شــد. 
گونه ای  به  مســتندات  این 
گردید. نگهداری  هماهنگ 

تحلیلی از فرهنگنامه علوم قرآنی
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کامــل از زوایاى مباحث علوم قرآنی و وابســته هاى به آن، مبتنی بر حفظ 
تمامی واژگان دخیل در این رشــته معرفتی اســت و به همین دلیل آنها از 

کار خارج نشده اند. محدوده 

زبان فرهنگ نامه
این فرهنگ به نثر فارســی تدوین شــده اســت. مراد از فارســی، فارســی و 
عربی توأم اســت؛ زیرا غالبًا اصطاحات علوم و معارف اســامی به زبان 
که در  عربــی اســت و به همان شــکِل اصلــی ســال ها، بلکه قرن هاســت 
فرهنــگ جهان اســام و ایــران رواج دارد. تاش پژوهشــگران بــر این بوده 
که  که حتی االمکان رعایت قواعد فارســی را بنمایند، ولی از آنجا  اســت 
گزارش دادن  زبــان عربی، زبان رایج، علمی و اصطاحی اســام اســت و 
از آن نیــز مبتنــی اســت بر محافظت بر مصطلحات همان زبان، هســتند 
که در  آنچــه نمــود بیشــتر و جلــوه فراتــرى دارد، عربی بــودن واژگان اســت 

فارسی هم متداول و رایج هستند.

پيشینه و سابقه
که به صورت خاص به این حوزه  در علوم قرآنی فرهنگی فارسی یا عربی 
یف و اطاعات مربوط  معرفتی بپردازد تألیف نشــده اســت و عمومًا تعار
کنده در منابعی ثبت و ضبط شــده  بــه علــوم قرآنی به صورت درهم و پرا
اســت و هیچ یک از آنها انســجام، گستردگی و دامن پهنی این مجموعه 
نفیــس را نــدارد. فرهنگ حاضــر دارای 4842 اصطاح اســت که 2926 
اصطاح آن اصلی )مدخل(  و 1916 ارجاعی می باشد که از بررسی بیش 

یست منبع و مدرک علوم قرآنی فراهم آمده است. از دو

ساخت این اثر
از سال 1376 پس از تهیه اصطاح نامه علوم قرآنی، اندیشه تدوین چنین 
گرفــت.  دســت اندرکاران و مدیران مرکز اطاعــات و مدارک  اثری شــکل 
اســامی پــس از انتشــار ایــن اصطاح نامــه مواجــه شــدند بــا مســتنداتی 
کــه عمدتــًا اطاعــات مفیــد و در خــور  از »اصطاح نامــه علــوم قرآنــی« 
اســتفاده اى را همراه داشــت. هدف اولی از این مستندات، سامان دهی 
گروه و استفاده از آنها در جلسات تصویبی بود. در مستندات افزون  کار 
که  بر نام رایج اصطاح و مترادف ها و اصطاحات فراتر و فروتر، مآخذى 
اصطاح از آن گرفته شده و همچنین توضیحات اجمالی درباره تعریف 
یخچه و... آمده بود. اطاعات مذکور دستمایه اى شد که با مراجعه  و تار
گــروه به منابع و مآخــذ علوم قرآنی و باز تحقیــق و بازنگارى متن،   دوبــاره 

زمینه تحقق فرهنگ حاضر فراهم  شود.

کارشناسان فنی  گروهی متشــکل از محققان، مشاوران،  این مجموعه را 
و همکارى بخش های مختلف در چند مرحله به سامان برده اند.

یعقوب نــژاد،  محمدهــادی  و  غفــاری،  جــواد  آقایــان  اول:  مرحلــه 
ســیدصاحب شــفیعی، سیدغام حسین حسینی، شــعبانعلی غامی، 

ی، علــی بــن محمــد، جمال  ســخاو
کمال االقراء، ج 1، ص 143 القراء و 

واحــدی، علــی بــن احمــد، اســباب 
النزول، ص 8

زرکشــی، محمــد بــن بهــادر، البرهان 
فــی علــوم القــرآن )بــا حاشــیه(، ج 1، 

ص 194 و )210-209(

زرقانــی، محمــد عبدالعظیم، مناهل 
العرفــان فــی علــوم القــرآن، ج 1، ص 

97

ص  قــرآن،  یــخ  تار محمــود،  رامیــار، 
562

کریم، ص 55 یخ قرآن  حجتی، محمدباقر، پژوهشی در تار

که می تواند منبعی برای اهل اصطاح نامه و  گونه  این فرهنگ نامه همان 
کاربران آن باشد و آنان را به معانی و شواهد و اسناد اصطاحات راهبری 
که می تواند مورد اســتفاده اهل تتّبع و تحقیق  کند، منبع مرجعی اســت 
در رشــته علــوم قرآنــی به مثابــه فرهنگ نامه ای مســتند و معتبــر قرار گیرد 

و در مجالی اندک اطاعات معتبری در باره هر مدخل بدست دهد.7

دامنه محتوایی
این فرهنگ شــامل اصطاحات رایــج و واژه های کلیدى و اصطاحات 
کــه نمایانگر وجهی از علوم قرآنی اســت  نمایــه اى8 در علــوم قرآنی اســت 
کتــب علوم قرآنی جزء اصطاحات این حوزه دانشــی ثبت  و معمــواًل در 

شده و به متون و منابع قرآنی راه یافته است. 

که این فرهنگ تخصصی اســت، به هیچ وجه اصطاحات عام  از آنجا 
گر به برخی  گردآورى نشده است و ا و خارج از محدوده حوزه علوم قرآنی 
حوزه هاى ادبی و باغی بیشتر پرداخته است، به لحاظ تبعیت از منابع 
و مآخذ این رشــته علمی اســت که در حوزه علوم قرآنی این نوع واژگان را 
کــرده و از آن بحث هــاى پردامنــه اى را ارائــه نموده اند  و گزارش دهی  وارد 

یاســت وقت مرکز  یســنده که ر 7. این قســمت  برگرفته ای اســت از نامه آقای دکتر عباس حّری. به نو
اطالعــات و مــدارک اســالمی را بر عهده داشــته اســت. دکتر عباس حّری اســتاد دانشــگاه تهران، 
یــژه برای کشــورهای اســالمی( از چهره های  صاحــب تالیفــات ارزشــمند در علــم اطالعات )به و
مانــدگار، عضو شــورای سیاســت گذاری مرکــز اطالعات و مدارک اســالمی و یكــی از بنیان گذاران 
کــه از  اصطالح نامــه علــوم اســالمی و از مفاخــر فرهنگــی ایــران اســت. ایــن اســتاد پيشكســوت 
ر بود، در اردیبهشــت 1392 در ســن هفتاد ســالگی درگذشــت. رحمت خدا  متخصصــان دین بــاو

بر او باد.
8. اصطالحــات علــوم قرآنی واژگان مفرد یا مرکبی هســتند که در قالب خاصــی، مفهومی از مفاهیم 
علومی را که دربارۀ قرآن )خارج از مباحث متنی و تفسیرى قرآن( بحث می کنند ارائه نمایند. ر.ک 
بــه: فرهنگ نامــه علوم قرآنی، )مقدمه( جمعی از محققان، مرکز اطالعات و مدارک اســالمی، قم: 

نشر پژوهشگاه علوم و فرهگ اسالمی، 1394. 

شــامل  فرهنــگ  ایــن 
اصطالحات رایج و واژه های 
اصطالحــات  و  کلیــدی 
قرآنی  علــوم  در  نمایه ای 
از  وجهی  نمایانگر  که  است 
معمواًل  و  است  قرآنی  علوم 
در کتب علــوم قرآنی جزء 
حوزه  ایــن  اصطالحــات 
دانشی ثبت شده و به متون و 
منابع قرآنی راه یافته است. 

تحلیلی از فرهنگنامه علوم قرآنی
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چشم، این ارجاعات  با قلم متفاوت 
از متن  تنظیم شده است.

کــه اطاعات  4. تــاش شــده اســت 
گیرد  مربوط به هر مدخل ذیِل آن قرار 
و از ارجاِع محتوایی حداقل استفاده 

شده است.

هــر  توضیحــات  دنبالــه  در   .5
اصطــاح، منابــع و مآخــذ بــا فونــت 
متفاوت از متن و به ترتیب الفبا ثبت 
شده است و ردیف شدن منابع هیچ 

داللتی بر اولویت منبع ندارد. 

6. نمادها و نشا نه هاى اختصارى

همیــن  ویــژه  خــاص  قراردادهــاى  از 
کتــاب خــوددارى شــده و عمومــًا بــه 
روش ارجاعات متداول بســنده شده 

تا پیچیدگی و ســردرگمی مخاطبان را ســبب نشود. به همین دلیل از دو 
نماد ) --«  و  نیز ر.ک: ( استفاده شده است 

-« پیکان )فلش(: از این نماد برای دو مورد استفاده شده است 

یک( ارجاعات مترادف ها. مانند تدوین قرآن-« جمع قرآن

دو( بــرای نمایــش زنجیــره ی مدخل ها در نظام سلســله مراتبــی نیز از این 
که به وسیله این  نشانه اختصاری، نقشه ای از  نماد اســتفاده شده است 
کلی و دامنه  موضوعات اصلی ترســیم شــده اســت و بدین ترتیب  طرح 
کــرده  کتــاب، نــوع جدیــدى از دســتگاه ارجاعــات مرتبــط را ارائــه  ایــن 
اســت. از ایــن رو در پایــان هــر مســتند و انتهــاى مقاله اشــاره اى به ســایر 
که می توان آنها را براى درک فوائد بیشتر  واژگان اصلِی مرتبط شده است 

جستجو و ماحظه نمود.

کنید( - نیز ر.ک: )نیز رجوع 
مانند: اثاث قرآن 

ک: تقسیمات شکلی قرآن  نیز ر. 

یشه شناســی و توضیحــات کوتــاه و الزم بــراى  7. افــزون بــر توضیحــات ر
شناســاندن یک اصطاح و فرق نهادن با اصطاحات مشابه، معمواًل به 
که به نوعی مربوط به مدخل ها می شود نیز اشاره شده است. آیات قرآنی 

8. درجه بندى منابع
یســت منبــع علــوم قرآنی اســتفاده شــده و اولویت بــه منابع   از حــدود دو
دســت اول و ســپس به منابعی که قابل اعتماد بوده اند داده شده است. 

کار را انجام  کــه بخش ابتدایی  مهــراب صادق نیا و بهروز حدادى بودند 
گذاردند. گروه دوم وا دادند و ادامه آن را به 

مرحله دوم: آقایان سیدغام حسین حسینی و شعبانعلی غامی بوده اند 
کــه بــا همــکارى آقای عبــاس طیبی نــژاد در کنتــرل و مقابلــه بخش قابل 

کردند. ماحظه اى را پیگیرى 

مرحلــه ســوم: آقایــان محمدهــادی یعقوب نژاد، محمدحســین یوســفی، 
ســیداحمد میرخلیلی و پس از آنها آقایان ســعید مسعودی و محمدرضا 
کارهــای انجام شــده، تاش  کــه بــا بازنگــری  ابوالحســنی فیــاض بودنــد 
بهبهانــی  ســلیمانی  عبدالرحیــم  آقــای  آن گاه  نمودنــد.  ارزشــمندی 
کار را پذیرفتنــد و بــا همراهــی آقــای مهــدی نجیبــی و  مســئولیت ادامــه 
تدویــن مقاله بــرای مدخل های باقی مانده، زمینه ارائه مناســب تر این اثر 
کردند  و مراحل پایانی تدوین با اشــراف  مســئول مرکز و پیگیرى  را فراهم 

گروه جناب آقای عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی انجام یافت. مسئول 

کــه بــه عنــوان  کننــدۀ مرحلــه اى از طرحــی بودنــد  تدوین کننــدگان، اجرا
اصطاح نامــه علــوم اســامی طراحی شــده و بایــد در تمامــی زمینه هاى 
کنــد. اصل طــرح و تدویــن و تنظیم  علــوم اســامی ســامان خــود را پیــدا 
مســتندات و همچنیــن ســامان یافتن آنهــا بــه صــورت فرهنگ نامه هــا با 
ویژگی هــاى خــاص خــود، پــس از مطالعــات، مشــاوره ها، بررســی هاى 
فراوانــی بــا پیگیــرى، برنامه ریــزى و مدیریــت مرکــز اطاعــات و مــدارک 

اسامی  انجام و تحقق یافته است.

ویژگی ها
1. تنظیــم ســاختار و شــکل فرهنــگ حاضــر بر اســاس الفبایــی حرف به 
کــه الــف و الم عربــی در ردیــف الفبایی به  حــرف اســت. بدیهی اســت 

حساب نیامده است.

2. نظــم الفبایــی با بخش ترســیمی )درختــی( اصطاح نامه علــوم قرآنی 
نیــز تکمیل شده اســت، به گونه اى که جوینده بــا مراجعه به این زنجیره، 
کلــی و موضوعات مرتبط آن را می یابد و  دامنه بررســی  نقشــه اى از طــرح 
گونه  خــود را در هر رده اى از رده هاى علــوم قرآنی پیگیرى می کند. همان 
کــه بــرای اصطاحــات چنداعمــی زنجیره معنایی مناســب هــر اعم ذکر 
که این زنجیرۀ معنایی، انعکاســی از روابط منطقی  شــده اســت. از آنجا 
کــه در  اصطاحــاِت علــم اســت، طبیعتــًا پــس از اصطاحــات وابســته 

کلیدی ندارند نیامده است. ساختار سلسله مراتبی علم نقش 

گونه اســت: یــک( ارجاع مترادف هــا. دو( ارجاعات  3.  ارجاعــات به دو 
کــه  ادبــی  تفســیر  بــه  لغــوی  تفســیر  ارجــاع  ماننــد  اول  مــورد  محتوایــی. 
اســتفاده کننده توضیــح مربــوط به این نوع تفســیر؛ یعنی تفســیر با گرایش 
مباحث ادبی از قبیل صرف، نحو، لغت، باغت و... را ذیل آن می بیند.  
مورد دوم مانند  ارجاع کنایه تلویحی به تلویح. برای پیشگیری از خستگی 

بخش  بــا  الفبایی  نظــم   
)درختــی(  ترســیمی 
قرآنی  علوم  اصطالح نامه 
شده اســت،  تکمیل  نیــز 
با  جوینده  کــه  گونه ای  به 
مراجعــه به ایــن زنجیره، 
ح کلــی  نقشــه ای از طــر
مرتبــط  موضوعــات  و 
دامنــه  و   می یابــد  را  آن 
هــر  در  را  خــود  بررســی 
علــوم  رده هــای  از  رده ای 
می کند.  پیگیــری  قرآنی 

تحلیلی از فرهنگنامه علوم قرآنی
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نقد و برریسکتاب

افزون بر استفاده از آیات قرآن از احادیث نیز بهره گیرى شده که در سراسر 
متن منتشر شده است.9

در پایان 
کار ارزشمند و جامع،  که براى خلق این  کید بر این امر ضروری است   تأ
کلیدواژه هــای موجود در اصطاح نامه علــوم قرآن مدنظر  اصطاحــات و 
که یکی از اساسی ترین فرایندهای  گزینش مدخل ها  بوده است. در واقع 
پایــه همــان  بــر  و تدویــن فرهنگ نامه هــا و دانش نامه هاســت،  طراحــی 

گرفته است.  اصطاحات صورت 

و  دانشــنامه نگاری  بــرای  مناســبی  الگــوی  می توانــد  شــیوه  ایــن   
فرهنگ نویســی شــناخته شــود که طراحان فرهنگ نامه ها و دانش نامه ها 
در حوزه هــای مختلــف دانشــی در تمامــی  مراحل تدوین و آماده ســازى 
از اصطاح نامه هــا اســتفاده نماینــد و  این ابزار علمــی را از آغاز تا فرجام 
مــورد توجــه خــاص قــرار دهند تــا ضمن برخــورداری از ســاختار درســِت 
مدخل هــا، بــا جامعیتی  قابــل اعتماد و همچنین امکان ایجاد سیســتم 
گیر و ســاخت یافته، از هزینه های فراوان در پروسۀ مدخل یابی،  ارجاع فرا

تدوین و آماده سازى نهایی بپرهیزند.
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یسنده مقاله( استفاده شده است 9. این بخش از مقدمه فرهنگ نامه  علوم قرآن )به قلم نو
10. اصــل ایــن مقالــه در دومین کنفرانس بين الملی اصطالح شناســی که در مردادمــاه  1376در پكن 
یســنده آن که بــا حمایت مرکــز اطالعات و مــدارک علمی و  پایتخــت چیــن برگزار شــده, توســط نو

کنفرانس اعزام شده بود ارائه شده است. فرهنگستان زبان و ادب فارسی به این 
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