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تحلیلی از فرهنگنامه
علوم قرآنی

نقدوبرریسکتاب
محمدهادی یعقوبنژاد

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی-مرکز اطالعات و مدارک اسالمی

فرهنگنامه علوم قرآنی؛ جمعی از نویســندگان؛ قم :پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمی1394 ،

اشاره
فرهنگنامه علوم قرآنی نوشته جمعی از محققان ،از جمله آثاری است
1

چکیده :فرهنگنامه علوم قرآنی نوشته جمعی از محققان ،از
جمله آثاری است که توسط مرکز اطالعات و مدارک اسالمی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اســامی ،طراحی و تدوین شده
و دارای  4842مدخل اســت که از بررســی بیش از دویست
مدرک علوم قرآنی فراهم آمدهاند .این فرهنگنامه دو نوع
مدخل دارد :مدخلهای اطالعاتــی و مدخلهای ارجاعی.
نویسنده در نوشتار حاضر در راستای معرفی اثر مذکور ،عوامل
شکلگیری ،ساختار مقالهها ،دامنه محتوایی و ویژگیهای
این فرهنگنامه را مورد مداقه قرار داده است.
کلیدواژهها :علوم قرآنی ،فرهنگنامهها ،پژوهشگاه علوم
و معارف اسالمی ،مرکز اطالعات و مدارک اسالمی.
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که توســط مرکز اطالعات و مدارک اســامی  -پژوهشــگاه علوم و فرهنگ
اسالمی  -طراحی و تدوین شده و دارای  4842مدخل است که از بررسی
بیــش از دویســت مــدرک علــوم قرآنــی فراهــم آمدهانــد .ایــن فرهنگنامه
لهــای ارجاعــی
لهــای اطالعاتــی و مدخ 
دو نــوع مدخــل دارد :مدخ 
مدخلهای اطالعاتی که در واقع مدخلهای اصلی است  2926مدخل
اســت و مدخلهای ارجاعی مراجعهکننده را از مدخلهای ّ
نامرجح به
مدخلهای ّ
مرجح در درون شــبکه فرهنگنامــه هدایت میکند و 1916

مدخــل را شــامل اســت .ایــن اثــر در زبان فارســی مشــابه نــدارد و درحوزه
فرهنگنامهنویسی ،از لحاظ دامنه و نوع اطالعات از یک سو و از لحاظ
اعتبار و اســتناد از ســوی دیگر کم نظیر اســت و چه بســا میتواند الگوی
عملی مناسبی برای کارهای مشابه در این عرصه باشد.
ِ
 .1ایــن اثــر نتیجــه تالش عدهای از اندیش وران  ،اعضای هیئت علمی ،اســاتید و کارشناســان فنی
مرکــز اطالعــات و مــدارک اســامی اســت که بــرای عرضــه آن همت فراوانــی کرد ه و ایــن کار بزرگ
علمی را به ثمر نشاندهاند.
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چون نظام ســازماندهی
مــورد نظر مرکز بــا توجه
به نــوع و ســاختار منابع
نمیتوانســت چیــزی جز
نمایهسازی باشــد ،نظام
زبانــی مناســب چنیــن
حرکتــی «اصطالحنامه»
تشــخیص داده شــد .به
دنبــال آن تشــخیص،
ریــزی
طراحــی و برنامه
ِ
تدویــن اصطالحنامــه
در مرکــز آغــاز گردیــد

نقدوبرریسکتاب

اشاره
مرکــز اطالعــات و مدارک اســامی با
طراحــی و تدویــن اصطالحنامههای
تخصصــی علــوم اســامی ،زمینــه
علمــی تدویــن فرهنگنامههــای
مســتند علوم اســامی را فراهم نموده
کــه اینــک یکــی دیگــر از آثــار خــود را
در ایــن مقولــه با عنــوان «فرهنگنامه
علــوم قرآنــی» بــه اندیشــوران علــوم
اسالمی تقدیم کرده است.

2

طراحــان ایــن اثــر بــرای اولیــن بــار در
حــوزه علــوم اســامی از شــیوههای
علــم اطالعات و دانششناســی بهره
جســتهاند و بــه جــای آنکــه طرحــی
ذهنــی درافکنند و آنگاه بکوشــند تا
مفاهیــم مرتبط با دانش علوم قرآنی را

در قالــب مدخلهایــی بگنجانند ،اصطالحنامه علــوم قرآنی را مال ک در
گزینش مدخلها و مســتندات قرار داده و برای همانها مقاله متناســب
تدویــن کردهانــد .از ایــن رو ایــن فرهنگنامه به لحاظ تحول اساســی که
در منطق و ســاختار فرهنگنامهای پدید آورده ،پیشــنهاددهنده مرحله
جدیدی در طراحی و تدوین فرهنگنامههای حوزه علوم اسالمی است.
ایــن اثــر محصول تالش عدهای از محققان اســت که با اشــراف ،نظارت
و مدیریــت فضــای حــوزه علمیــه ،همچنیــن شــورای پژوهشــی مرکــز
اطالعــات و مــدارک اســامی ،اعضــای هیئــت علمــی ،اســتادان حــوزه
علمیه و همراهی کارشناسان فنی و اجرایی به ثمر نشسته است.

ـزی تدو یــن اصطالحنامــه در مرکــز آغــاز گردیــد و بــا
طراحــی و برنامهر یـ ِ
ّ
ادامــه کار و ژرفنگری بیشــتر مدیران و برنامهریزان روشــن شــد که تعدد
و ّ
تنــوع حوزههــای مرتبط با علوم اســامی به گونهای اســت کــه نمیتوان
بــه اصطالحنامــه واحدی بســنده کــرد ،بلکــه باید بــه اصطالحنامههای
ّ
3
تخصصی متعدد اندیشید.
بدیــن ترتیــب در طــول زمــان اصطالحنام ههــای متفاوتــی تدو یــن شــد

عوامل شکل گیری این اثر
پیشــینه طراحــی و تدویــن فرهنگنامــه علــوم قرآنی به تالشــی علمی باز
میگــردد کــه از چندین ســال پیش در مرکــز اطالعات و مدارک اســامی
آغــاز شــد .ایــن مرکز در برنامــهای درصدد برآمــد تا مــدارک و متون مرتبط
بــا فعالیتهــای علمــی و پژوهشــی حوزههــای اســامی را گــردآوری
ً
و ســاماندهی کنــد .طبعــا بــرای انجــام ایــن مهــم میبایســت از زبانــی
کنترلشــده بهــره گرفــت تــا بازیابی اطالعــات مــورد نظر عالقهمنــدان به
صورتــی مطلــوب و همــراه بــا جامعیــت و مانعیــت الزم صــورت گیــرد.
چــون نظــام ســازماندهی مــورد نظــر مرکز بــا توجه به نــوع و ســاختار منابع
نمیتوانســت چیزی جز نمایهســازی باشــد ،نظام زبانی مناســب چنین
حرکتــی «اصطالحنامــه» تشــخیص داده شــد .بــه دنبــال آن تشــخیص،
 .2فرهنگنامــه علــوم قرآنــی را نشــر پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی درقطــع رحلــی بــزرگ ،یــک
جلد( 1030صفحه) در پاییز  1394به چاپ رسانده است.
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و اکنــون بــه مثابــه ابــزاری مناســب بــرای کشــف روابــط معنایــی موجود
میــان اصطالحــات هر حوزه (به طــور مثال ،فقه ،کالم ،علــوم قرآنی و جز
آن) جــای خــود را در نظا مهــای حــوزوی و مطالعــات اســامی ،هماننــد
حوزههای علوم و فنون پیدا کرده است.

4

از همان آغاز برای مستندکردن روابط اصطالحات و شبکههای معنایی
میــان آنهــا ،مراجعــه بــه متون پایــه و معتبــر انجام میشــد .خوشــبختانه
ِ

ایــن مســتندات بــه گون ـهای هماهنــگ نگهــداری گردیــد .ایــن امــر کــه

 .3يكى از كارهاى مهم و برزمينماندهاى كه در حوزه معارف دينى توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اســامی معاونت پژوهشــی دفتر تبلیغات اســامى حوزه علمیه قم پيگيرى و به ســامان مىرسد،
تــزاروس (( )Thesaurusاصطالحنامه) علوم اســامى اســت كه مرکز اطالعات و مدارک اســامی
متكفــل انجــام آن شــده و تاكنــون عمده شــاخههاى آن را به نشــر ســپرده و اميد اســت باقىمانده
فعاليتها به زودى در اختيار دينپژوهان قرار گيرد .بنگرید www. islamicdoc.org
 .4تعــدادی از اصطالحنامــه هــای مربوظ به علوم و فنون را بنگرید« :کتابشناســی اصطالحنامهها»؛
اشرف فوالدی؛ تهران :مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران .1372
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نشــاندهنده دقت نظر پژوهشــگرانی اســت که به مدیریــت و انجام این
مهــم همــت گماشــتهاند ،در واقع مــواد ّ
اولیــه فرهنگنامههــای مرتبط با
اصطالحنامهها را فراهم آورد.

تحلیلی از فرهنگنامه علوم قرآنی

آمده است:

آخرین آیه مدنی
آخرین آیه نازل شده در مدینه

اهــل فــن میداننــد کــه در اصطالحنامــه ،معانــی یــا شــواهد ّ
مؤیــد
اصطالحــات درج نمیشــود و تنهــا روابــط معنایــی منعکــس میآید .به

عمر شــریف
از آنجــا کــه بخــش اخیر ِ
پیامبــر(ص) در شــهر مدینــه ســپری

همیــن دلیــل چنین اندیشــیده شــد کــه فرهنگنامــهای حــاوی معانی و

شــد ،آخرین آیه مدنی همــان آخرین

شــواهد بــرای اصطالحات هــر اصطالحنامه پدیــد آید .نخســتین آنها در

آیــه نازلشــده بر پیامبر (ص) اســت.

بــاره اصطالحنامه اصول فقه بود 5و اینک فرهنگنامه علوم قرآنی اســت

آراء و اقــوال دانشــمندان علــوم قرآنی

که در رابطه با اصطالحنامه علوم قرآن 6تدوین شــده اســت .این فرهنگ

و مفســران قــرآن در بــاره این آیــه بدین

در عرصه فرهنگنامهنویســی ،از لحاظ گســتره و نــوع اطالعات کمنظیر

قرار است:

اســت و میتوانــد الگــوی عملــی مناســبی برای کارهــای مشــابه در زبان

 .1آیه  278سوره بقره(آیه ربا)؛

فارسی و عربی باشد

 .2آیه  281سوره بقره؛

ساختار مقالهها

ً
ایــن فرهنگنامــه دارای مقالههــای کوتاه با ســاختار ســاده و کامال قابل
درک اســت .مدخلهای اطالعاتی که در واقع مدخلهای اصلی است
دارای شش جزء مشخص است:
 .1معنی کوتاه (شناسه) :در این بخش معنای اصطالح (منفرد یا ترکیبی)
به ایجاز آمده است.

ً
 .2شــرح :در این بخش تشریح معنی و چگونگی شکلگیری آن (معموال
همراه سند) مورد بحث قرار گرفته است.
ً
 .3مصادیــق :معموال شــواهد یا نمونههایی از آیات یــا اقوال برای تأیید و
معنی یا معانی اصطالح درج شده است.
 .4اختــاف اقوال :ممکن اســت در باب یک معنــی یا مصداق اختالف
رأی میان علما وجود داشــته باشــد که در این بخش ظاهر میشــود .گاه
این بخش و بخش سوم از یک جنس هستند.
 .5زنجیــره معنایــی :این بخــش که به صورت نمودارگونــه انعکاس یافته،
تلخیصی از ســاختار اصطالحنامه اســت که در فضایــی محدود و برای
آ گاهــی کلی از روابــط معنایی اصطالح مورد نظر و جایگاه آن در شــبکه
معنایی اصطالحنامه آمده است.

 .3آیه  282سوره بقره(آیه دین)؛
 .4آیه  195سوره آل عمران؛
 .5آیه  93سوره نساء؛
 .6آیه  176سوره نساء (آیه ارث کالله)؛
 .7آیه  110سوره کهف؛
 .8آیه  145سوره انعام؛
 .9آیه  194سوره آل عمران؛
 .10آیه  3سوره مائده (آیه اکمال دین)؛
 .11آیه  9سوره توبه؛
 .12آیات  128 ،127و  129سوره توبه.
قاضــی ابوبکــر باقالنــی در «االنتصار» میگوید :در ایــن اقوال چیزی که از
قول شــخص نبی اکرم باشــد نیست و هر کس از روی اجتهاد خود و ظن
غالــب ســخنی گفته و محتمل اســت که هر یک از آنــان از آخرین آیهای
کــه از نبــی اکرم به هنــگام وفات وی یا اندکی قبل از بیمار یاش شــنیده
خبر داده است و دیگری بعد از او آیهای دیگر شنیده باشد.
 علــوم قرآن(حــوزه اصلــی) »-وحــی الهــی »-وحــی تشــریعی »-قرآن»-آیات  »-آیات مدنی »-آخرین آیه مدنی

 .6منابعی که معانی و شروح از آنها اخذ شده است.
در ذیــل نمونــهای از اطالعات مربوط به یک اصطالح (آخرین آیه مدنی)
 .5فرهنگنامه اصول فقه مبتنی بر اصطالحنامه آن در ســال  1389منتشــر شــد و تا کنون چندین بار
بازچاپ شده است.
 .6اوليــن بخــش از طرح جامع اصطالحنامه علوم اســامی ،اصطالحنامه علوم قرآنى بوده اســت كه
در ســال  1376ويرايش نخســت آن به قرآنپژوهان عرضه شده اســت و ویرایش دوم آن با اضافات
و اصالحاتــی در حــال نشــر اســت .مستندســازى اصطالحــات در اصطالحنامههــا بخــش قابــل
مالحظ ـهاى اســت كه در فراينــد تدوين اصطالحنامهها جمعآورى شــده و پشــتوانه اصطالحات
در نرمافزار و بايگانى اسناد است.
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از همــان آغــاز بــرای
مســتندکردن روابــط
اصطالحات و شــبکههای
معنایی میان آنها ،مراجعه
ِ
به متون پایه و معتبر انجام
میشــد .خوشــبختانه
این مســتندات به گونهای
هماهنگ نگهداری گردید.
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ايــن فرهنــگ شــامل
اصطالحات رايج و واژههای
کليــدى و اصطالحــات
نمايهاى در علــوم قرآنى
است که نمايانگر وجهى از
ً
علوم قرآنى است و معموال
در کتب علــوم قرآنى جزء
اصطالحــات ایــن حوزه
دانشی ثبت شده و به متون و
منابع قرآنى راه يافته است.

تحلیلی از فرهنگنامه علوم قرآنی
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ســخاوی ،علــی بــن محمــد ،جمال
القراء و کمال االقراء ،ج  ،1ص 143

کامــل از زواياى مباحث علوم قرآنى و وابســتههاى به آن ،مبتنی بر حفظ

واحــدی ،علــی بــن احمــد ،اســباب
النزول ،ص 8
زرکشــی ،محمــد بــن بهــادر ،البرهان
فــی علــوم القــرآن (بــا حاشــیه) ،ج ،1
ص  194و ()210-209
زرقانــی ،محمــد عبدالعظیم ،مناهل
العرفــان فــی علــوم القــرآن ،ج  ،1ص
97
رامیــار ،محمــود ،تار یــخ قــرآن ،ص
562

تمامی واژگان دخیل در این رشــته معرفتی اســت و به همین دلیل آنها از
محدوده کار خارج نشدهاند.

زبان فرهنگنامه
اين فرهنگ به نثر فارســى تدوين شــده اســت .مراد از فارســى ،فارســى و
ً
عربى توأم اســت؛ زيرا غالبا اصطالحات علوم و معارف اســامى به زبان
ـکل اصلــى ســالها ،بلکه قرنهاســت که در
عربــى اســت و به همان شـ ِ

فرهنــگ جهان اســام و ايــران رواج دارد .تالش پژوهشــگران بــر اين بوده
اســت که حتىاالمکان رعايت قواعد فارســى را بنمايند ،ولى از آنجا که
زبــان عربى ،زبان رايج ،علمى و اصطالحى اســام اســت و گزارشدادن
از آن نيــز مبتنــى اســت بر محافظت بر مصطلحات همان زبان ،هســتند
آنچــه نمــود بيشــتر و جلــوه فراتــرى دارد ،عربىبــودن واژگان اســت که در
فارسى هم متداول و رايج هستند.

پيشينه و سابقه

حجتی ،محمدباقر ،پژوهشی در تاریخ قرآن کریم ،ص 55
این فرهنگنامه همان گونه که میتواند منبعی برای اهل اصطالحنامه و

در علوم قرآنى فرهنگى فارسى یا عربی که به صورت خاص به اين حوزه
ً
معرفتى بپردازد تأليف نشــده اســت و عموما تعاريف و اطالعات مربوط
بــه علــوم قرآنى به صورت درهم و پراکنده در منابعى ثبت و ضبط شــده

کاربران آن باشد و آنان را به معانی و شواهد و اسناد اصطالحات راهبری
کند ،منبع مرجعی اســت که میتواند مورد اســتفاده اهل ّ
تتبع و تحقیق

اســت و هيچ يک از آنها انســجام ،گستردگى و دامنپهنى اين مجموعه

در رشــته علــوم قرآنــی به مثابــه فرهنگنامهای مســتند و معتبــر قرار گیرد

نفيــس را نــدارد .فرهنگ حاضــر دارای  4842اصطالح اســت که 2926

و در مجالی اندک اطالعات معتبری در باره هر مدخل بدست دهد.

7

اصطالح آن اصلی (مدخل) و  1916ارجاعی مىباشد که از بررسی بیش
از دویست منبع و مدرک علوم قرآنی فراهم آمده است.

دامنه محتوايى
اين فرهنگ شــامل اصطالحات رايــج و واژههای کليدى و اصطالحات

ساخت اين اثر

نمايــهاى 8در علــوم قرآنى اســت کــه نمايانگر وجهى از علوم قرآنى اســت
ً
و معمــوال در کتــب علوم قرآنى جزء اصطالحات این حوزه دانشــی ثبت

از سال  1376پس از تهيه اصطالحنامه علوم قرآنى ،اندیشه تدوین چنین

شده و به متون و منابع قرآنى راه يافته است.
از آنجا که اين فرهنگ تخصصى اســت ،به هيچ وجه اصطالحات عام
و خارج از محدوده حوزه علوم قرآنى گردآورى نشده است و اگر به برخى
حوزههاى ادبى و بالغى بيشتر پرداخته است ،به لحاظ تبعيت از منابع
و مآخذ این رشــته علمی اســت که در حوزه علوم قرآنى اين نوع واژگان را
وارد کــرده و از آن بحثهــاى پردامنــهاى را ارائــه نمودهاند و گزارشدهى
 .7این قســمت برگرفتهای اســت از نامه آقای دکتر عباس ّ
حری .به نویســنده که ریاســت وقت مرکز
اطالعــات و مــدارک اســامی را بر عهده داشــته اســت .دکتر عباس ّ
حری اســتاد دانشــگاه تهران،
صاحــب تالیفــات ارزشــمند در علــم اطالعات (به ویــژه برای کشــورهای اســامی) از چهرههای
مانــدگار ،عضو شــورای سیاســتگذاری مرکــز اطالعات و مدارک اســامی و یکــی از بنیانگذاران
اصطالحنامــه علــوم اســامی و از مفاخــر فرهنگــی ایــران اســت .ایــن اســتاد پیشکســوت کــه از
متخصصــان دینبــاور بود ،در اردیبهشــت  1392در ســن هفتاد ســالگی درگذشــت .رحمت خدا
بر او باد.
 .8اصطالحــات علــوم قرآنى واژگان مفرد یا مرکبی هســتند كه در قالب خاصــى ،مفهومى از مفاهيم
علومى را كه دربارۀ قرآن (خارج از مباحث متنى و تفسيرى قرآن) بحث مىكنند ارائه نمايند .ر.ک
بــه :فرهنگنامــه علوم قرآنی( ،مقدمه) جمعی از محققان ،مرکز اطالعات و مدارک اســامی ،قم:

اثری شــکل گرفــت .دس ـتاندرکاران و مدیران مرکز اطالعــات و مدارک
اســامی پــس از انتشــار ایــن اصطالحنامــه مواجــه شــدند بــا مســتنداتى
ً
از «اصطالحنامــه علــوم قرآنــى» کــه عمدتــا اطالعــات مفيــد و در خــور
اســتفادهاى را همراه داشــت .هدف اولى از اين مستندات ،ساماندهى
کار گروه و استفاده از آنها در جلسات تصويبى بود .در مستندات افزون
بر نام رايج اصطالح و مترادفها و اصطالحات فراتر و فروتر ،مآخذى که
اصطالح از آن گرفته شده و همچنين توضيحات اجمالى درباره تعريف
و تاريخچه و ...آمده بود .اطالعات مذکور دستمايهاى شد که با مراجعه
دوبــاره گــروه به منابع و مآخــذ علوم قرآنى و باز تحقیــق و بازنگارى متن،
زمینه تحقق فرهنگ حاضر فراهم شود.
اين مجموعه را گروهى متشــکل از محققان ،مشاوران ،کارشناسان فنى
و همکارى بخشهای مختلف در چند مرحله به سامان بردهاند.
مرحلــه اول :آقايــان جــواد غفــاری ،و محمدهــادی یعقوبنــژاد،
ســيدصاحب شــفيعى ،سيدغالمحسين حسينى ،شــعبانعلى غالمى،

نشر پژوهشگاه علوم و فرهگ اسالمی.1394 ،
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تحلیلی از فرهنگنامه علوم قرآنی

مهــراب صادقنيا و بهروز حدادى بودند کــه بخش ابتدایی کار را انجام

چشم ،این ارجاعات با قلم متفاوت

دادند و ادامه آن را به گروه دوم واگذاردند.

از متن تنظیم شده است.

مرحله دوم :آقايان سيدغالمحسين حسينى و شعبانعلى غالمى بودهاند

 .4تــاش شــده اســت کــه اطالعات

کــه بــا همــکارى آقای عبــاس طيبىنــژاد در کنتــرل و مقابلــه بخش قابل

ذيل آن قرار گيرد
مربوط به هر مدخل ِ

مالحظهاى را پیگيرى کردند.
مرحلــه ســوم :آقایــان محمدهــادی یعقوبنژاد ،محمدحســین یوســفی،

و از ارجاع محتوایی حداقل استفاده
ِ
شده است.

ســیداحمد میرخلیلی و پس از آنها آقایان ســعید مسعودی و محمدرضا

 .5در دنبالــه توضيحــات هــر

ابوالحســنی فیــاض بودنــد کــه بــا بازنگــری کارهــای انجام شــده ،تالش

اصطــاح ،منابــع و مآخــذ بــا فونــت

ارزشــمندی نمودنــد .آنگاه آقــای عبدالرحیــم ســلیمانی بهبهانــی

متفاوت از متن و به ترتیب الفبا ثبت

مســئولیت ادامــه کار را پذیرفتنــد و بــا همراهــی آقــای مهــدی نجیبــی و

شده است و ردیفشدن منابع هیچ

تدویــن مقاله بــرای مدخلهای باقیمانده ،زمینه ارائه مناســبتر این اثر

داللتی بر اولویت منبع ندارد.

را فراهم کردند و مراحل پايانى تدوين با اشــراف مســئول مرکز و پيگيرى
مسئول گروه جناب آقای عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی انجام يافت.
تدوينکننــدگان ،اجراکننــدۀ مرحلــهاى از طرحــى بودنــد کــه بــه عنــوان
اصطالحنامــه علــوم اســامى طراحى شــده و بايــد در تمامــى زمينههاى
علــوم اســامى ســامان خــود را پيــدا کنــد .اصل طــرح و تدويــن و تنظيم
مســتندات و همچنيــن ســامانيافتن آنهــا بــه صــورت فرهنگنامههــا با
ويژگىهــاى خــاص خــود ،پــس از مطالعــات ،مشــاورهها ،بررســىهاى
فراوانــى بــا پيگيــرى ،برنامهريــزى و مديريــت مرکــز اطالعــات و مــدارک
اسالمی انجام و تحقق يافته است.

 .6نمادها و نشانههاى اختصارى
از قراردادهــاى خــاص و يــژه هميــن
ً
کتــاب خــوددارى شــده و عمومــا بــه

نظــم الفبايى بــا بخش
ترســيمى (درختــى)
اصطالحنامه علوم قرآنی
نيــز تکميل شدهاســت،
به گونهاى کــه جوینده با
مراجعــه به ایــن زنجیره،
نقشــهاى از طــرح کلــى
و موضوعــات مرتبــط
آن را مییابــد و دامنــه
بررســى خــود را در هــر
ردهاى از ردههــاى علــوم
قرآنى پيگيــرى میکند.

روش ارجاعات متداول بســنده شده
تا پيچيدگى و ســردرگمى مخاطبان را ســبب نشود .به همين دليل از دو
نماد (  »--و نيز ر.ک ) :استفاده شده است
» پیکان (فلش) :از این نماد برای دو مورد استفاده شده استیک) ارجاعات مترادفها .مانند تدوین قرآن »-جمع قرآن

ويژگىها
 .1تنظيــم ســاختار و شــکل فرهنــگ حاضــر بر اســاس الفبايــى حرف به
حــرف اســت .بدیهی اســت کــه الــف و الم عربــى در رديــف الفبايى به
حساب نيامده است.

دو) بــرای نمایــش زنجیــرهی مدخلها در نظام سلســله مراتبــی نیز از این
ن نشانه اختصاری ،نقشهای از
نماد اســتفاده شده است که به وسیله ای 
طرح کلی و دامنه موضوعات اصلی ترســیم شــده اســت و بدین ترتیب
ايــن کتــاب ،نــوع جدیــدى از دســتگاه ارجاعــات مرتبــط را ارائــه کــرده

 .2نظــم الفبايــى با بخش ترســيمى (درختــى) اصطالحنامه علــوم قرآنی

اســت .از ای ـنرو در پايــان هــر مســتند و انتهــاى مقاله اشــارهاى به ســاير

نيــز تکميل شدهاســت ،به گونهاى که جوینده بــا مراجعه به این زنجیره،

اصلی مرتبط شده است که مىتوان آنها را براى درک فوائد بیشتر
واژگان
ِ

نقشــهاى از طــرح کلــى و موضوعات مرتبط آن را مییابد و دامنه بررســى
خــود را در هر ردهاى از ردههاى علــوم قرآنى پيگيرى میکند .همان گونه
کــه بــرای اصطالحــات چنداعمــی زنجیره معنایی مناســب هــر اعم ذکر
شــده اســت .از آنجا که این زنجیرۀ معنایی ،انعکاســی از روابط منطقی
ً
اصطالحــات علــم اســت ،طبیعتــا پــس از اصطالحــات وابســته کــه در
ِ
ساختار سلسله مراتبی علم نقش کلیدی ندارند نیامده است.
 .3ارجاعــات به دو گونه اســت :یــک) ارجاع مترادفهــا .دو) ارجاعات
محتوایــی .مــورد اول ماننــد ارجــاع تفســیر لغــوی بــه تفســیر ادبــی کــه

جستجو و مالحظه نمود.

 نيز ر.ک( :نيز رجوع کنيد)مانند :اثالث قرآن
نيز ر .ک :تقسیمات شکلی قرآن
 .7افــزون بــر توضيحــات ريشهشناســى و توضيحــات کوتــاه و الزم بــراى
ً
شناســاندن يک اصطالح و فرقنهادن با اصطالحات مشابه ،معموال به
آيات قرآنى که به نوعى مربوط به مدخلها مىشود نيز اشاره شده است.

اســتفادهکننده توضیــح مربــوط به این نوع تفســیر؛ یعنی تفســیر با گرایش

 .8درجهبندى منابع

مباحث ادبی از قبیل صرف ،نحو ،لغت ،بالغت و ...را ذیل آن میبیند.

از حــدود دویســت منبــع علــوم قرآنى اســتفاده شــده و اولويت بــه منابع

مورد دوم مانند ارجاع کنایه تلویحی به تلویح .برای پیشگیری از خستگی

دســت اول و ســپس به منابعى که قابل اعتماد بودهاند داده شده است.
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تحلیلی از فرهنگنامه علوم قرآنی

نقدوبرریسکتاب

افزون بر استفاده از آيات قرآن از احاديث نيز بهرهگيرى شده که در سراسر
متن منتشر شده است.

9

در پایان
تأ کید بر این امر ضروری است که براى خلق این کار ارزشمند و جامع،
اصطالحــات و کلیدواژههــای موجود در اصطالحنامه علــوم قرآن مدنظر
بوده است .در واقع گزینش مدخلها که یکی از اساسیترین فرایندهای
طراحــی و تدویــن فرهنگنامههــا و دانشنامههاســت ،بــر پایــه همــان
اصطالحات صورت گرفته است.
ایــن شــیوه میتوانــد الگــوی مناســبی بــرای دانشــنامهنگاری و
فرهنگنویســی شــناخته شــود که طراحان فرهنگنامهها و دانشنامهها
در حوزههــای مختلــف دانشــی در تمامــی مراحل تدوین و آمادهســازى
از اصطالحنامههــا اســتفاده نماینــد و این ابزار علمــی را از آغاز تا فرجام
درســت
مــورد توجــه خــاص قــرار دهند تــا ضمن برخــورداری از ســاختار
ِ
مدخلهــا ،بــا جامعیتی قابــل اعتماد و همچنین امکان ایجاد سیســتم
ارجاع فراگیر و ســاختیافته ،از هزینههای فراوان در پروسۀ مدخلیابی،
تدوین و آمادهسازى نهایی بپرهیزند.
کتابنامه
جمعــی از محققــان مرکــز اطالعــات و مدارک اســامی؛ فرهنگنامه اصــول فقه؛ قم:
نشر پژوهشگاه علوم و فرهگ اسالمی.1389 ،
جمعــی از محققــان مرکــز اطالعات و مدارک اســامی؛ فرهنگنامه علــوم قرآنی؛ قم:
نشر پژوهشگاه علوم و فرهگ اسالمی.1394 ،
حــری ،عبــاس؛ اصطــاح نامه بیــن المللی توســعه فرهنگــی یونســکو؛ (ترجمه دکتر
عباس حری)؛ تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.1377 ،
 ،-------دائرةالمعــارف کتابــداری و اطــاع رســانی؛ تهــران :کتابخانــه ملــیجمهوری اسالمی ایران ،ج .1
خلــدون ،عبــد الرحمــن محمــد بــن؛ مقدمــه ابــن خلــدون؛ ترجمــه محمــد پروین
گنابادی؛  2ج ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
فــوالدی ،اشــرف الســادات؛ کتابشناســی اصطــاح نامههــا؛ تهــران :مرکــز اطالعــات
ومدارک علمی ایران.1372 ،
معلمی ،حسن؛ معرفتشناسی و مباحث جدید کالمی؛ قم :بوستان کتاب.1390 ،
نعمــتزاده ،شــهین؛ «رده شناســی و اصطــاح شناســی»؛ ســایت مرکــز اطالعــات و
10
مدارک علمی ،ص  ،3شماره .1390 ،9
یعقوبنــژاد ،محمدهــادی؛ درآمــدی بــر مبانــی اصطــاح نامــه علــوم اســامی؛ قم:
انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.1375 ،
--------------؛ «شــبکه مفهومی اصطالحات علوم ،کاربردها و ویژگیها» ؛مجله آینه پژوهش ،شماره  ،152سال بیست و ششم ،خرداد و تیر .1394
www.islamicdoc.org
http://dmaaref.iki.ac.ir/node/188

 .9این بخش از مقدمه فرهنگنامه علوم قرآن (به قلم نویسنده مقاله) استفاده شده است
 .10اصــل ایــن مقالــه در دومین کنفرانس بینالملی اصطالحشناســی که در مردادمــاه ۱۳۷۶در پکن
پایتخــت چیــن برگزار شــده ,توســط نویســنده آن که بــا حمایت مرکــز اطالعات و مــدارک علمی و
فرهنگستان زبان و ادب فارسی به این کنفرانس اعزام شده بود ارائه شده است.
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