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«اصطال » 1واژه یا عاارتى مشخص است که براى گروهى از مردم معناى محدودى داشته و با معناى لغوى خود
پیوند ویژهاى پدید آورده است (شریف جرجانی1306 ،ق ،ص )13اصطال شناسی 2علمی میانرشتهای است
که موضوع تحقیق آن از سویی به شیء و مفهوم ،شیوه تعریف و نامگذاری مفاهیم و از سویی دیگر ،به
سازماندهی مفاهیم یک رشته تخصصی به شكل نظاممند و کاربرد آنها در زمینههای گوناگون علمی مرتاط است
(حسینیبهشتی )1392 ،اصطال نامه 3عاارت است از یک واژگان ساختدار که روابط بین مفاهیم را از طریق
تعیین روابط بین اصطالحاتى که بیان کننده آن مفاهیم هستند ،ارائه مىکند (حسینی بهشتى ،و دیگران،1375 ،
ص ذ (مقدمه) از این رو اصطال نامه در حقیقت با واژه نامه ،لغتنامه ،سرعنوان موضوعى و نمایه ،جدایى
آشكارى دارد ،هردند همگى در یک حوزه مشخص از علوم بشرى و در یک شاخه مشخص از علم قرار
مىگیرند (شوراى علمى اصطال نامه 4مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمى ،ص13ط 16و 26ط  )28اصل اصطال
نامه :دون اصطال نامه به مهار واژگان و ردیابی ،به یک رو

منطقی و نظاممند میپردازد ،پیشرفتهترین شكل از

نمایهسازی است که الفاایی ارائه میشود (براوتون)1388 ،
هردند آغاز جمع آوری و ثات و ضاط اصطالحات علمی را از قرون شانزده و هفده میالدی ذکر کردهاند،
ولی خدمات ارزنده دانشمندان اسالم را قال از آن تاریخ نااید نادیده گرفت اسالم در آغاز قرن هفتم میالدی
طلوع کرد و مادأ تاریخ آن (هارت پیامار اسالمی -صلی اهلل علیه و آله -از مكه به مدینه) سال 622مسیحی است
در آخر همان قرن بر سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا و اسپانیا گستر
اسالم خود «میانه راه» است ،قلمرو آن نیز میانه تا زمین گستر
اطل

یافته بود درست به همان صورت که دین

یافت امروز هم کمربند میانی زمین از اقیانوس

تا اقیانوس کایر جایگاه اسالم است در این ناحیه که زادگان دندین تمدن قدیمتر بود ،اسالم با بخشی از

علوم تماس پیدا کرد و آنها را تا حدی که با رو اسالم و زندگی فرهنگی مسلمانان سازگاری داشتند ،جذب
نمود (مرکز مطالعات و تحقیقات علوم اسالمی ،اصال نامه علوم قرآنی ، 1376 ،ص ،11مقدمه) مشهورترین
اصطال نامهها عاارتاند از :اصطالحنامه یونسكو (( )Unesco thesaurusبا ویرایشهاى گوناگون) درباره
اطالعات علمى ط فنى ،اصطال نامه اریک ) (Thesaurus of Ericدرباره تعلیم و تربیت و به زبان فارسى،
1 . Term
2
. Terminology
3
. THESAURUS
 - 4شوراى علمى اصطال نامه که مسؤولیت تدوین این اصطال نامه را پذیرفته اند ،عاارتاند از :آیتاهلل محمد هادى معرفت ،دکتر عااس حرّى ،حاج اسالم
آقایان :محمد هادى یعقوب نژاد ،جواد غفارى ،على عسگرى یزدى و با تال

و همكارى گروهى دیگر از پژوهشگران.
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ویرایش دوم اصطال نامه یونسكو] است (فوالدى ، 1372 ،ص)20
در جهان اسالم در حوزه علوم قرآنی دو اصطال نامه مهم وجود دارد که هر کدام به نوبه خود بخش مهی از
اصطالحات مربوط به قرآن و معارف دینی را مورد ریشهیابی قرار دادند با این وجود تاکنون هیچ اثری به
صورت مستقل این دو را با همدیگر مقایسه و تطایق نداده است هدف از مقایسه این دو اصطال نامه در این
پژوهش آن است که ازآنجاکه این دو اصطال نامه هر کدام در نوع خود از اولین اصطال نامهها در حوزه
فرهنگى عرب زبانان و فارسى زبانان و فرهنگ دینی میباشند و در حوزههای علوم دینی و قرآنی کامل بود ،لذا
نیاز به مقایسهای تطایقی دیده میشد تا از دید کاربران بیرونی نیز مورد مقایسه قرار گیرد و اشكاالت ظاهری و
جزئی مشاهده شود
در این مقاله نخست ساختار دو اصطال نامه از لحاظ ظاهری و شكلی مورد بررسی قرار میگیرد ،سپ به
امتیازات ،نقاط قوت و برجسته دو اصطالحنامه پرداخته شده ،در ادامه کاستیها و حذف بسیاری از اصطالحات و
مفاهیم و سپ ناهماهنگیهایی که در سیستم ارجاعات وجود داشته است ،بررسی میشود

 -2ساختار ظاهری اصطالح نامه علوم قرآنی و اصطالح نامه معارف قرآن

اصطال نامه علوم قرآنی و معارف قرآنی دربردارنده اصطالحات کنترل شده زبان نمایهای علوم قرآنی و
معارف قرآنی است ،به گونهای که کیفیت ساختار به نمایهها و موضوعات برگرفته از مدارت علوم قرآنی و
معارف قرآنی را تعیین میکند یک ویژگی ذاتی اصطال نامه ،قابلیت آن در تمایز و نمایش روابط ساختاری بین
اصطالحات موجود در آن است (ایچیسن و دیگران)1385 ،
ویژگیهای مهم اصطالحنامه )1:متكی بر نوشته ها و نیازهای اطالعاتی استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه نظام باشد
 )2سطح شكستگی و خاص شدن اصطالحات در حد کافی و مورد نیاز باشد  )3پیش همآرایی غلط و ارتااط
نادرست اصطالحات در هنگام بازیابی جلوگیری شود  )4با اعمال کنترل واژگانی :یعنی مهار کردن مترادفها ،شاه
مترادفها و نظایر آن( حریری)1361 ،
 -2-1اصطالح نامه علوم قرآنی
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اصطال نامه فرهنگى فارسى (اصفا) و اصطال نامه نظام ماادله اطالعات (نما)[ ،ترجمه اصطال نامه اسپاینز،
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نظامیافته(  116صفحه) و نمایش ترسیمی ( 26صفحه) و در حدود  271مناع و ماموعاً در یک جلد 468
صفحهای به استثنای منابع و مآخذ تنظیم و در دو فصل سامان یافته است که مقدمه شامل (دو فصل) فصل اول:
اهمیت واژهشناسی ،نقش اصطال نامه در شناسایی منظم واژگان حوزههای تخصصی ،نقش مسلمانان در
واژهشناسی ،کلیاتی در باب اصطال نامه (تعریف اصطال نامه ،تاریخچه اصطال نامه ،اصطال نامههای تدوین
شده به زبان فارسی) ،جایگاه اصطال نامه در نظام اطالعرسانی (لزوم نظاممندکردن اطالعات و مدارت ،رو
سازماندهی اطالعات و مدارت ،تعریف نمایه و نمایهسازی) ،بررسی حد و مرز اصطال نامه و نمایه و ارتااط
منطقی آنها ،نقش اصطال نامه در سازماندهی اطالعات و مدارت ،ابزارها و رو های مختلف ذخیره و بازیابی،
نگرشی بر اطالع رسانی در علوم اسالمی ( گذری بر اوضاع اطالع رسانی مسلمانان) ،طر تنظیم و سازماندهی
اطالعات علوم و علوم معارف اسالمی ،نمایهسازی بر اساس ساختار اصطالحات (نمایهسازی همارا ،نمایهسازی
پیشهمارا ،نمایهسازی پ همارا) ،مراحل نمایهسازی (جامعیت و مانعیت) میباشد فصل دوم مقدمه شامل
بخشهای زیر است -1 :انگیزه تدوین  -2تاریخچه  -3معرفی قسمتها (واژگان عمومی ،اصطال نامههای
تخصصی)  -4رو کار (واژگان عمومی ،اصطال نامههای تخصصی (رو

ترکیای و شناخت منابع ،مطالعه و

تحقیق در منابع ،تعیین ردههای اصلی با مطالعه اجمالی منابع ،تصویب و تعیین روابط بین اصطالحات ،کنترل
روابط و ارجاعات ،حروف نگاری و برنامهریزی)  -5برنامه های آتی  -6ساختار قابل گستر

و پویایی

اصطالحنامه علوم اسالمی  -7تذکر و تقاضا  -8تنگناهای تدوین اصطالحنامه علوم اسالمی( تعیین حوزه های
جمعآوری اصطالحات ،اختالف مذاهب ،اختالف نظر اندیشمندان ،تعاد و نص ،تداخل مااحث
علوم اسالمی -
علوم ،شكل اصطالحات (نگار  ،صورت مفرد و جمع) -9 ،استانداردهای مورد توجه در تدوین اصطالحنامه
علوم اسالمی
پوشش موضوعی مفاهیم :اصطالحات این حوزه به یازده رده اصلی تقسیم شده که رئوس ساختار موضوعی حوزه
علوم قرآنی را نشان میدهند که اساس کار نویسندگان اصطال نامه بر آن استوار بوده ،به گونه الفاایى ردیف
شده است و در زیر هر بخش ،اصطالحات آن به صورت الفاایى آمده است از این رو همه اصطالحات علوم
قرآنى را به گونه الفاایى (در یک فهرست) در این بخش نمىتوان یافت افزون بر آن که اصطالحات اعمّ و اخصّ
 1شوراى علمى اصطال نامه مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمى ،دفتر تالیغات اسالم ،قم468«18 ، 1376 ،ص»
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اصطال نامه علوم قرآنی 1در یک مقدمه نساتاً طوالنى ( 84صفحه) و نمایش الفاایی (  223صفحه) ،نمایش
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درشت) نمایش داده نشده ،بلكه در زیر اصطال مرجّح آمده است به سخن دیگر در زیر بخش هر اصطال ،
عالیم اختصارى (بک)( ،ا ع)( ،ا خ) دیده نمىشود .یازده رده عمده پذیرفته شده در این اصطال نامه که
ماموعه اصطالحات علوم قرآنى در زیر بخش این یازده رده فهرست مىشوند ،بدینگونه است -1 :شناخت
تاریخ قرآن  -2شناخت تفسیر و مفسران  -3شناخت قرائات و قرّاء  -4شناخت ترجمه و مترجمان قرآن -5
شناخت اعااز قرآن  -6شناخت اسلوب ادبی قرآن  -7شناخت اوصاف و فضایل قرآن  -8شناخت تقسیمات
قرآن  -9شناخت کلمات و حروف قرآن  -10شناخت قرائات و تاوید قرآن  -11شناخت داللت الفاظ قرآن
و ردههایی جزئی و فرعی در زیربخش آنها قرار میگیرند
فصل دوم ،بخش اول کتاب ،نمایش الفاایى اصطالحات است که صفحات 99ط 323کتاب را به خود اختصاص
داده است در این بخش همه اصطالحاتِ پذیرفتهشده ،بر اساس حروف الفاا ،سامان یافته و در زیر بخش هر
اصطال مرجّح (اصطالحى که نسات به مترادفاتش رجحان دارد) به تناسب ،اصطالحات رأس ،وابسته ،اعمّ،
اخصّ ،غیرمرجّح و نیز یادداشت دامنه (توضیح مختصر درباره اصطال ) و عاارت راهنما ،آورده شده است مانند
آیات [یادداشت دامنه] ى د :اسامى آیات قرآنى که به لحاظ مورد ،اخص از آیاتند ،به مدخل اسامى آیات ارجاع
داده شده است.
[اصطال غیرمرجّح] بج :آیه [اصطال اعمّ] ا ع :تقسیمات شكلى قرآن
[اصطال أخص] ا خ :آیات آفاقى
[و ( )60اصطال اخصّ دیگر]
[اصطال وابسته] ا و :آخرین آیه
[و ( )25اصطال وابسته دیگر] (شوراى علمى اصطال نامه 1مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمى ،ص 101
اصطال (آیات))

 - 1شوراى علمى اصطال نامه که مسؤولیت تدوین این اصطال نامه را پذیرفته اند ,عاارتند از :آیۀاهلل محمد هادى معرفت ,دکتر عااس حرّى( ,حاج اسالم آقایان):
محمد هادى یعقوب نژاد ,جواد غفارى ,على عسگرى یزدى ,و با تال

و همكارى گروهى دیگر از پژوهشگران.
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صفحات 325ط 442را به خود اختصاص داده است .در این بخش یازده رده عمده علوم قرآنى که اساس کار
نویسندگان اصطال نامه بر آن استوار بوده ،به گونه الفاایى ردیف شده که این یازده رده در باال ذکر شده است
فصل دوم ،بخش سوم هم کتاب که صفحات 445ط  468را در بر گرفته است ،نمایش سلسله مراتاى اصطالحات به
دشم مىخورد این بخش شایه (نمایش نظامیافته) است ،با این تفاوت که تنها رابطه اعم و اخص اصطالحات به
شكل دوبعدى (حاکم و تابع) ترسیم شده است ،بدینگونه:
علوم قرآنى
شناخت اسلوب ادبى قرآن
اسلوب بالغى قرآن
اسلوب بدیعى قرآن
13ابداع
[و دهها اصطال دیگر]
بخش دوم و سوم کتاب در راهیابى به دگونگى ارتااط بین اصطالحات (ترسیم درختى) بسیار سودمند و مفید
است.

 -2-2اصطالحنامۀ معارف قرآن
اصطال نامه معارف قرآن 1با یک مقدمۀ هفده صفحهای و در سه بخش نمایش الفاایی(  434صفحه) نمایش نظامیافته
( 212صفحه) و نمایش ترسیمی (  54صفحه) در حدود  118مناع و ماموعاً در یک جلد  725صفحه ای تنظیم شده است
در مقدمه مااحثی از قایل ضرورت تدوین اصطال نامه ،پوشش موضوعی ،کاربرد آن و برخی از نكات جزئی برای دستیابی
به محتوای کتاب گوشزد شده است مانند مواردی که به صورت مصداقی برای رابطه و وابسته بیان شده است اما دربارۀ
ریزهکاریهای تدوین اثر و تصویب و ردّ برخی از اصطالحات و نكات اصلی دربارۀ ارتااطات منطقی اصطالحات بحثی
نشده است و از اینرو خواننده باید با استقرای سیرۀ عملی نویسندگان به برخی از اصول مد نظر در تدوین آن برسد

 1 -1تهیه و تدوین مرکز فرهنگ و معارف قرآن ،1قم بوستان( مرکز داپ و نشر دفتر تحقیقات اسالمی حوزه علمیه قم) 1385 ،نوبت دوم داپ 725 ،1386ص
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شده و در زیر بخش هر اصطال مرجّح ،اصطالحات مترادف ،اعم و اخص و وابسته به تناسب و در صورت وجود آورده
شده است بخش دوم :این بخش نمایه دیگری از همان اصطالحات پذیرفته شده قالی با عنوان نمایش نظام یافته است در
این بخش دهار ردۀ اصلی در نظر گرفته شده و اساس ساختار نظام یافتۀ معارف قرآن بر آن استوار یافته است که عاارتاند
از :جهانبینی ،شریعت ،شناختشناسی و قرآنشناسی هر یک از ردههای یادشده به ترتیب الفاایی ردیف شدهاند و در زیر
هر رده ،اصطالحات مربوط نیز با نظم الفاایی آمدهاند در این بخش ردیفبندی اصطالحات براساس ردههاست نه براساس
اصطالحات ازاینرو همۀ اطالعات معارف قرآن در این بخش در یک سیاهۀ الفاایی دیده نمیشوند در این بخش
اصطالحات مرجّح با روابط همارز و وابستگی با عالئم اختصاری نمایان شده و اصطالحات اعم و اخص با تورفتگی و بدون
نماد اختصاری نمایش داده شدهاند بخش سوم :این بخش به نمایش ترسیمی اصطالحات اختصاص دارد و از جهاتی شایه
بخش دوم است با این تفاوت که فقط اصطالحات اعم و اخص به شكل دو بعدی (حاکم و تابع)به صورت پلكانی ،رابطۀ
معنایی اصطالحات با نقطه دین ترسیم شده است
جدول شماره 1مقایسه ساختار ظاهری دو اصطال نامه
ساختار

اصطالح نامه معارف قرآن

اصطالح نامه علوم قرآنی

مقدمه

 17صفحه

 84صفحه

در مقدمه مشكالت تدوین اصطال نامه،

مقدمه شامل دو فصل است 1 :اهمیت و

توضیحات

مقدمه اصطال نامه
علوم قرآنی جامعتر
میباشد

پوشش موضوعی اصطال نامه ،کاربرد و

خصوصیات و
ویژگی برجسته

نقش اصطال و

و

فایده اصطال نامه ،نقش اصطال نامه در

 2انگیزه تدوین  -2تاریخچه  -3معرفی

نمایه سازی ،تفاوت اصطال نامه با

قسمتها -4رو کار -5برنامه های آتی

سرعنوانهای موضوعی ،اصول و ضوابط

 -6ساختار قابل گستر

و پویایی

گزینش اصطالحات و ایااد روابط بین

اصطالحنامه علوم اسالمی  -7تذکر و

اصطالحات ،تفاوت اصطال نامه با

تقاضا  -8تنگناهای تدوین اصطالحنامه

سرعنوانهای موضوعی و نقش اصطال نامه

علوم اسالمی -9 ،استانداردهای مورد

در نمایه سازی را بیان نموده است

توجه در تدوین اصطالحنامه علوم اسالمی
می باشد

دو اصطال نامه
خوب و جامع عمل
نمودهاند اما اصطال
نامه علوم قرآنی بسیار
کاملتر عمل کرده
است
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و دو فصل که خود مقدمه شامل دو فصل

تعداد بخش

سه بخش

نمایش الفاایی

 434صفحه

 223صفحه

نظام یافته

 212صفحه

 116صفحه

نمایش ترسیمی

 54صفحه

 26صفحه

تعدا مناع

118

271

تعداد جلد

یک جلد

یک جلد

تعداد صفحه

725

پوشش

دهار رده اصلی ،ردهها الفاایی ردیف

یازده رده اصلی علوم قرآنی ،رئوس

موضوعی

شدهاند ،ردیفبندی اصطالحات براساس

ساختار موضوعی حوزه علوم قرآنی ،به

مفاهیم

ردههاست ،نه براساس اصطالحات

گونه الفاایی ردیف شدهاند

میباشد

 468صفحهای باستثنای منابع و مآخذ
تنظیم و در دو فصل سامان یافته است

 -3امتیازات اصطالحنامه علوم قرآنی و اصطالحنامه معارف قرآن
 -3-1اصطالح نامه علوم قرآنى

اصطال نامه علوم قرآنى 1نخستین اصطال نامه در حوزه فرهنگى عربزبانان و فارسىزبانان است و مفاهیم
علوم قرآنى را که نهفته در پشت اصطالحات است ،به ذهن خواننده انتقال مىدهد و رابطه اصطالحات مترادف،
اعم ،اخص و وابسته را با یكدیگر تایین مىکند و استخوانبندى علوم قرآنى را به نمایش مىگذارد نویسندگان
مقاالت و کتابهاى علوم قرآنى را یارى رسانده ،در پژوهشهاى گسترده علوم قرآنى و تدوین پایان نامهها،
سودمند و کارساز است در تدوین دایرۀالمعارف علوم قرآنى و یافتن مدخل هاى مناسب ،کارساز و همراه است
همچنین راه را براى نمایه سازان متون علوم قرآنى (و دیگر متون داراى بحث هاى علوم قرآنى) هموار مىکند و
مدرّسان علوم قرآنى را در طر بحث هاى گوناگون یارى مىرساند.
.1

اصوالً اصطال نامه هر علمى به فراخور آن علم ،مىتواند همه یا برخى از این امتیازات را به صورت اعمّ داشته باشد.
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اصطال نامه معارف قرآن اولین اصطال نامه معارف قرآنی در حوزه فرهنگ دینی است ،رابطه معنایی
اصطالحات مطر در معارف قرآنی ،اعم از مترادف ،اعم و اخص و وابسته را نشان میدهد مفاهیم معارف
قرآنی را که در قالب اصطالحات نهفته است ،به ذهن خوانندگان منتقل میکند در تدوین دائرۀ المعارفهای
قرآنی و گزینش مدخلهای مناسب و فراگیر،کارساز است مدرسان معارف قرآنی ،نویسندگان مقاالت و
کتابهای مرتاط با این حوزه را یاری رسانه و در پژوهشهای گسترده قرآنی و تدوین پایان نامهها سودمند است
برای نمایهسازی معارف قرآنی ابزاری مؤثر و کارآمدی است همچنین ظاهراً این کار در نوع خود جزو نخستین
تاربهها بوده و الگوی خاصی نداشته است ضمناً معارف قرآن در برابر علوم دیگر ،علمی مستقل به شمار نمیآید
و حد و مرز روشن و مشخصی ندراد تا بتوان اصطالحات مربوط را به راحتی برگزید معارف قرآن گستردگی
فراوان دارد ازاینرو اصطالحات مرتاط با آن نیز فراوان و گردآوری آنها زمانبر است روابط حاکم بین
اصطالحات قرآن در مواردی با روابط حاکم بین رشتههای سایر علوم مرتاط (کالم ،فقه ،اصول فقه و ) متفاوت
است
اصطال نامهها فقط در صدد نظامدهی و تاین ذات بین ذات مفاهیم یک علم است ،بدون در نظر گرفتن
اختالف آرای مذاهب صاحبنظران و تنها به جایگاه معنایی اصطال در آن علم میپردازند و در مقام داوری
نیستند ازاینرو اصطالحاتی مانند «ذبیح ابراهیم» که از نظر شیعه ،اسماعیل(ع) و از نظر اهل سنت ،اسحاق(ع) است،
هر دو به عنوان «اخص» آن اصطال آورده است
جدول شماره 2مقایسه ویژگیهای دو اصطال نامه
امتیازات

پیشینه قالی

ویژگی برجسته

اصطالح نامه معارف قرآن

اولین اصطال نامه در حوزه فرهنگ دینی است و
الگوی خاصی نداشته است

اصطالح نامه علوم قرآنی

نخستین اصطال نامه در حوزه فرهنگى عرب
زبانان و فارسى زبانان است

مفاهیم معارف قرآنی را که در قالب اصطالحات

مفاهیم علوم قرآنی را که در قالب اصطالحات

نهفته است ،به ذهن خوانندگان منتقل میکند ،در

نهفته است ،به ذهن خوانندگان منتقل میکند ،در

تدوین دائرۀ المعارفهای قرآنی و گزینش

تدوین دایرۀالمعارف علوم قرآنى و یافتن
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برقراری رابطه

رابطه معنایی اصطالحات مطر در معارف قرآنی،

رابطه اصطالحات مترادف ،اعم،اخص و وابسته را

میان

اعم از مترادف ،اعم و اخص و وابسته را نشان

با یكدیگر تایین مىکند

اصطالحات

میدهد

 -4كاستىهای اصطالح نامه علوم قرآنی و اصطالح نامه معارف قرآن

توسعهدهندگان و پشتیاانان اصطال نامه باید توانایی ویرایش اصطال نامه و افزودن اصطالحات جدید را داشته
باشند افزوده شدن یک رابطه جدید به اصطال نامه روی کلیه روابط موجود تأثیر میگذارد و نظام باید این تغییر
و تأثیر را نشان دهد و امكان ویرایش موقعیت یک توصیفگر در یک سلسله مراتب و نمایش همزمان سلسله
مراتب دندگانه برای توصیفگرهای موجود باید وجود داشته باشد (محمدی)1386 ،
 -4-1اصطالح نامه علوم قرآنى

آن گونه که از فهرست منابع و مآخذ اصطال نامه علوم قرآنی (کتابنامه) برمىآید ،در تدوین این اصطال نامه
از حدود  271عنوان کتاب بهره بردارى شده است( ،فهرست مآخذ و منابع (کتابنامه) حدود هفده صفحه از پایان
کتاب را به خود اختصاص داده است که افزون بر حدود  270عنوان کتاب ،عنوان ده ماله در حوزه علوم اسالمى
(قرآنى و غیر قرآنى) و نُه پایان نامه و جزوه نیز به دشم مى خورد این فهرست بسیار ناهماهنگ و ناموزون است و
کاستىهاى صورى فراوان دارد که به برخى از آنها اشاره مىشود :نیاوردن عالیم اختصارى (ق،

 ،م = قمرى،

شمسى،میالدى) بعد از سال نشر (به جز در دند مورد) ،نیاوردن عالیم اختصارى (بى جا ،بىنا ،بىتا = بدون مكان
نشر ،بدون ناشر ،بدون تاریخ) به جز در دند مورد ،نیاوردن تعداد مالدات کتاب (به جز در دند مورد) ،تقدیم و
تأخیر در یاد کردن از مكان نشر و ناشر (در موارد فراوان) ،اشتااه در یادآورى نامهاى نویسندگان ،اشتااهات
داپى ،اشتااه در ردیف الفاایى نامهاى نویسندگان ،تادیل نامهاى عربى به فارسى و بالعك  ،نام بردن از یک ناشر
با اسامى و القاب گوناگون ،تكرار کتابها به علت پنداشتن دوگانگى آنها (شش مورد) ،ذکر القاب نویسندگان و
احتساب آن در ردیف الفاایى (همچون :حاکم ،شیخ) ،نیاوردن دندمین داپ کتاب (به جز در دند مورد)،
احتساب حرف (ال) در فهرست الفاایى ،یاد کردن از یک نویسنده با دند اسم و لقب ،پنداشتن مترجم به جاى
مؤلف ،و… ،گویا این فهرست به دست ویراستار سپرده نشده است) که بعد از جستاو و تأمل در آن ،کاستىهاى
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مدخلهاى مناسب ،کارساز و همراه است
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منابع و مآخذ گسترده ،بر اساس یک تقسیم منطقى و نظام مند احساس مى شود شاید بتوان گفت که مآخذ این
کتاب نساتاً محدود بوده و بر ردههاى یازدهگانه پذیرفته شده علوم قرآنى ط که تدوین این اصطال نامه بر آن
اساس است و نیز دیگر مفاهیم عمده علوم قرآنى ط سرشكن نشده است مثالً حدود پنااه اصطال ِ (مرجّح ،غیر
مرجّح ،اعم ،اخص و وابسته) درباره ناسخ و منسوخ در اصطال نامه وجود دارد که از شانزده عنوان کتاب
اختصاصى (نسخ) استخراج شده است (به جز کتاب هاى عمومى علوم قرآنى ) این بهرهگیرى و استحصال بر
اساس شمار

کتابها و تعداد اصطالحات ،منطقى و پذیرفتنى است ولى از تفاسیر کامل قرآن فقط به هشت

عنوان تفسیر برمىخوریم و یا از ماموع منابع و مآخذ ،حدود پنااه عنوان کتاب را نوشته دانشمندان علوم قرآنى
متقدم مىیابیم همدنین در بحث (قرائات و تاوید قرآن) فقط دو کتاب اختصاصى از متقدمان را مىیابیم.
پرواضح است براى مقایسه اصطالحات تخصصى یک علم در گذشته و حال ،نگریستن در منابع متقدمان،
متأخران و معاصران ،براى دستیابى به سیر تطور و تحول اصطالحات (در صورت وجود آن) و اطمینان از صحت
و استاندارد اصطال  ،امرى ضرورى و منطقى است -2.در فهرست مآخذ به کتابهایى بر مىخوریم که ترجمه
متون تخصصى قرآنى است ،ازاینرو از متن اصلى آن استفاده نشده است مثالً از ترجمههاى کتابهاى حقائق
هامۀ حول القرآن الكریم ،اثر سید جعفر مرتضى عاملى ،المعازۀ الكارى ،اثر محمد ابوزهره ،التصویر الفنى فى
القرآن و فى ظالل القرآن ،اثر سید قطب اصطالحات و مفاهیم ،استخراج شده ،ولى دست کم در کنار ترجمه به
متون اصلى نگریسته نشده است زیرا ده بسا مترجمى در برگردان اصطال به فارسى و معادل یابى آن دقت
شایسته را به کار ناسته است ،دون هدف اصلى او ترجمه متن است ،نه گذاشتن برابرِ مناسب براى هر اصطال .
 -3بر خالف آنچه در مقدمه کتاب آمده است ،از فهرست مآخذ دنین برمىآید که در تدوین اصطال نامه ،از
لغتنامهها ،فرهنگها ،دایرۀالمعارفها،کتابشناسىها (قرآنى و یا علوم قرآنى) ،معامها ،و فهرست موضوعى
تفاسیر بهندرت استفاده شده است  -4از تال هاى مؤسسات و مراکز پژوهشى که به گونه تخصصى و یا عمومى
ندوختهاند ،بهره دشمگیرى نارده است

درباره علوم قرآن پژوهشهایى را ا
در صفحات 176ط 186و 303ط 307کتاب ،اصطالحات مرکب فراوانی می بینیم که با واژههای تفسیر ،تفاسیر و
مفسران شروع شده است از «تفسیر» معنای مصدری آن ،و از «تفاسیر» کتابهای تفسیر و از «مفسران» نویسندگان
کتابهای تفسیر اراده شده است پ

از مقایسه این اصطالحات مرکب درمییابیم که اصطالحات فراوانی حذف
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شایه به آن وجود ندارد مثالً تفسیر ادبی ،تفاسیر ادبی و مفسران ادبی را می یابیم ،ولی در کنار آن فقط به تفسیر
قرآن به قرآن و تفاسیر قرآن به قرآن برمی خوریم و اصطال «مفسران قرآن به قرآن» را نمییابیم شمار اینگونه
اصطالحات یاد نشده در این بخش ،حدود  75مورد است که به برخی از آنها اشاره میشود :تفاسیر بیانی قرآن،
تفاسیر تابعین ،تفاسیر دوران نهضت های اصالحی ،تفاسیر رمزی ،تفاسیر تابعین ،تفاسیر احكام قرآن ،تفسیر احكام
قرآن ،مفسران عصر جدید ،تفسیر تابعین شیعه ،تفاسیر تابعین شیعه ،تفسیر اصحاب ائمه ،مفسران دوران نهضت
های اصالحی ،تفسیر اتااع تابعین ،مفسران فقهی و
همچنین در صفحات 162ط 168و 285ط  288اصطالحات مرکب فراوان دیگری میبینیم که با واژههای
«ترجمههای» و «مترجمان» شروع شده است مانند« :ترجمه های آسیایی قرآن»« ،مترجمان آسیایی قرآن» یا
«ترجمههای آلاانیایی قرآن»« ،مترجمان آلاانیایی قرآن« و ولی 41اصطال «ترجمههای… قرآن) وجود دارد که
اصطال «مترجمان… قرآن» برای آن آورده نشده است که شش اصطال از این شمار  ،مفهوماً از بحث خارج
است ،ولی  35اصطال دیگر با ترکیب «مترجمان قرآن) حذف شده است ،در حالی که در مآخذ ترجمه قرآن،
از آن مترجمان و یا اصطال «مترجمان قرآن) نام برده شده است برخی از آنها این گونه اند :مترجمان اردویی
قرآن ،مترجمان پشتویی قرآن ،مترجمان ترکی قرآن ،مترجمان التینی قرآن ،مترجمان کالسیک قرآن ،مترجمان
کردی قرآن و
اگر گفته شود که این اصطالحات اخص بوده و در اصطالحات أعم ،تنها واژه (مترجمان) آورده شده است،
ظاهراً نیكو به نظر نمی رسد ،افزون بر آن که به این موارد در هیچ جا از کتاب اشاره نشده است تا استفاده کننده با
پیش فرضهای اصطال نامهنویسان آشنا گردیده باشد .در همین جا یادآور میشویم ،با تورق و جستاو در دهار
کتاب درباره ترجمه قرآن و تاریخ آن ،حدود هشتاد اصطال مرجّح و غیرمرجّح به دست آمد که سزاوار بود ط با
توجه به ساک و سیاق اصطال نامه ط از آنها یاد گردیده و در اصطال نامه فهرست می شد برخی از آن
اصطالحات این گونه است:
ترجمههای سریانی قرآن ،مترجمان سریانی قرآن ،ترجمه های ارمنی قرآن ،مترجمان ارمنی قرآن ،ترجمههای
ازبكی قرآن ،مترجمان ازبكی قرآن ،ترجمههای عاری قرآن ،مترجمان عاری قرآن ،ترجمههای ترکمنی قرآن،
مترجمان ترکمنی قرآن ،ترجمههای کشمیری قرآن ،مترجمان کشمیری قرآن ،ترجمههای ویتنامی قرآن،
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بلودی قرآن ولی در اصطال نامه حدود  65ملیت ،زبان و لهاه دنیا در قالب اصطالحات «ترجمههای… قرآن»
و (مترجمان… قرآن» فهرست شده است و از موارد یاد شده و نیز ادامه آن ،اصطالحی آورده نشده است.
 -4-2اصطالحنامۀ معارف قرآن

در تدوین این اصطال نامه از  118کتاب استفاده شده است که بعد از بررسی و تأمّل در آن ،موارد زیر به نظر
رسید با توجه به گستردگی مااحث قرآنی و فراوانی اصطالحات آن ،نه تنها ذکر منابع وسیع ضروری است که
باید بر اساس یک تقسیم منطقی و درجهبندی منابع ،بسامد بهرهبرداری از آنها در اصطال نامه مشخص میشد
شاید بتوان ادعا کرد که مآخذ انتخاب شده محدود بوده و بر ردههای دهارگانۀ معارف قرآن که تدوین این
اصطال نامه بر آن اساس است و نیز دیگر مفاهیم عمده معارف قرآنی سرشكن نشده است از تفاسیر کامل قرآن
فقط به  24عنوان برمیخوریم که الاته عمدتاً از متقدمیناند و بهطور کلی حدود نیمی از ماموع منابع و مآخذ
تألیف دانشمندان متقدم است و بخش قابل توجهی (حدود  53عنوان) از متأخران و معاصران است آثاری مانند
المناد فی اللغه تألیف لوی

معلوف در مآخذ ذکر شده است که به عنوان مناع معارف واژگان قرآنی بایسته

نیست همچنین فرهنگ واژههای انقالب اسالمی  ،اثر جاللالدین فارسی و حقوق خانواده که نمیتوانند به عنوان
مآخذ اصطالحنامۀ معارف قرآنی مورد استفاده قرار گیرند
در تدوین اصطال نامهها ،معموالً عالوه بر فرهنگنامهها و دایره المعارفها ،از کتابشناسیها ،نمایهها و
همچنین اصطال نامههای مرتاط استفاده میشود اما در این اصطال نامه از کتابشناسیهای قرآنی ،نمایهها و
اصطال نامههای متنوع که در حوزه علوم انسانی و سالمی نوشته شده ،مانند اصطالحنامه اصفا ،اصطالحنامه علوم
قرآنی ،اصطالحنامه اصول فقه و نظایر آن نامی به میان نیامده است .با توجه به اینكه قرار است اصطالحات معیار
در این اصطالحنامه شناسایی و روابط معنایی آنها بهدرستی توصیف شود ،باید از تال های مراکز پژوهشی و
مؤسسات و نیز منابع و مواد اطالعات در دست آنها و دیدگاهها و نظریات کارشناسی استفاده میشد که هیچ
اشارهای به این مهم نشده است.
جدول شماره  3مقایسه کاستیهای دو اصطال نامه
كاستیها

اصطالح نامه معارف قرآن

اصطالح نامه علوم قرآنی
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 118مناع
در این اصطالحنامه از کتابشناسیهای قرآنی،نمایهها و
اصطالحنامههای متنوع که در حوزهء علوم انسانی و

کیفیت منابع

سالمی نوشته شده مانند اصطالحنامهء اصفا ،اصطالحنامهء
علوم قرآنی،اصطالحنامهء اصول فقه و نظایر آن نامی به

در بعضی موارد از ترجمه متون
استفاده شده و از متن اصلی کتاب
استفاده نشده است

میان نیامده است.
با توجه به گستردگی مااحث قرآنی و فراوانی اصطالحات
نیاز به منابع بیشتر

آن ،نه تنها ذکر منابع وسیع ضروری است،که باید براساس
یک تقسیم منطقی و درجهبندی منابع ،بسامد بهرهبرداری
از آنها در اصطالحنامه مشخص میشد

با توجه به گستردگى مااحث علوم
قرآنى و نیز فراوانى اصطالحات آن،
لزوم بهره گیرى از منابع و مآخذ
گسترده احساس میشد
از تال هاى مؤسسات و مراکز

آیا از تال

مؤسسات

پژوهشی استفاده
دشمگیری داشته
است؟

از تال های مراکز پژوهشی و مؤسسات و نیز منابع و مواد
اطالعات در دست آنها و دیدگاهها و نظرات کارشناسی
استفاده میشد که هیچ اشارهای به این مهم نشده است.

پژوهشى که به گونه تخصصى و یا
عمومى درباره علوم قرآن
پژوهشهایى را اندوختهاند ،بهره
دشمگیرى نارده است

مدیریت اصطال نامه
برای توصیفگرهای

خیر

خیر

جدید وجود دارد

 -5حذف اصطالحات و مفاهیم اصطالح نامه علوم قرآنی و اصطالح نامه معارف قرآن
 -5-1اصطالحنامه علوم قرآنی

در یک بررسى منطقى و مقایسه اصطالحات با یكدیگر و ارتااط بین آنها و با نگریستن در دند مأخذ علوم
قرآنى درمىیابیم که اصطالحات فراوانى آورده نشده است ،ده اصطالحات مرجّح (توصیفگر) ،ده اصطالحات
غیرمرجّح (غیرتوصیفگر) و ده اصطالحاتى که آوردن آنها با ساک و سیاق اصطال نامه ط آن گونه که در مقدمه
آمده و از سیره عملى آن پیداست ط سازگار است.
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در یک بررسی کوتاه و مقایسۀ اصطالحات با یكدیگر و روابط آنها و با نگاه به دند مناع قرآنی درمییابیم که
اصطالحات قابل توجه و مهمی ،از جمله اصطالحات متداول و مرجح و اصطالحات غیر مرجح ،شناسایی نشده و
همچنین از کلیدواژههایی که به ساک و سیاق آن اصطالحنامه -دنانکه در مقدمه آمده است -سازگاری دارد و
باید آورده میشد ،غفلت شده است
برخی از اصطالحات مشهورند و نیامدن آنها در نظام اصطالحات ساب میشود که اصطالحات معادل و
مترادف نیز از قلم بیفتد ،اصطالحاتی که عالوه بر شهرت در قرآن آمدهاند و در مآخذ فراوانی درباره آنها
بحثهای مستوفایی شده است که به تعدادی از آنها فهرستوار اشاره میکنیم:
اعراض/عرضه ،عرض 1،ابّ/کور مادرزاد 2،معلومات /3معلوم

جدول شماره 3مقایسه حذف اصطالحات اصطال نامه
اصطال نامه علوم قرآنی

حذف اصطالحات

اصطال نامه معارف قرآن

اصطالحات متداول

اصطالحات زیادی شناسایی نشده است

اصطالحات زیادی شناسایی نشده است

اصطالحات مرجّح (توصیفگر)

اصطالحات زیادی شناسایی نشده است

اصطالحات زیادی شناسایی نشده است

غیر مرجّح (غیر توصیفگر)

اصطالحات زیادی شناسایی نشده است

اصطالحات زیادی شناسایی نشده است

 1این اصطال و مشتقات آن حدود  100بار در قرآن آمده و در مسئلهء سفر و اعراض از نعمتهای الهی مطر میشود و معانی متعددی دارد که با شكلهای
مختلفی مصطلح است.
 2ابرء االکمه و االبرص (نساء )49 :همانطور که در اصطالحنامه ابرص به پی

ارجاع شده،باید اکمه نیز به کور مادرزاد ارجاع شود.

 3این اصطال در آیات حج بهکار رفته است «الحج اشهر معلومات» (بقره)197 :و به همین شكل دوبار در قرآن آمده است ضمن آنكه «معلومات» میتواند جمع
معلوم هم باشد و امروزه به جای «اطالعات» در عربی به کار میرود و ممكن است با سه توضیحگر در اصطال نامه ظاهر شود.
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برای تعیین ساختار حوزوه موضوعی و روابط بین اصطالحی از فنون ردهبندی استفاده میشود همچنین
استانداردهای تدوین اصطال نامه ،بر اساس سه نوع رابطه بنیادی بین اصطالحی تصریح میکنند این رابطهها
رابطه ترادف ،رابطه سلسله مراتای و رابطه همایندی را شامل میشوند (ایچیسن ،و دیگران)1385 ،

 -6-1اصطالحنامه علوم قرآنی

سیستم ارجاعات در فرهنگ ها ،دایرۀالمعارفها ،فهرستها و اصطال نامهها داراى دو فایده اصلى است :اول
آن که خواننده را با اصطالحات مترادف و شاه مترادف آشنا مىکند دیگر آن که در صورت تاادر یک اصطال
غیر مرجّح در ذهن خواننده ،بهآسانى مىتواند با سیستم ارجاع به اصطال مرجّح انتقال یابد مانند :اعااز ادبى،
اعااز بیانى قرآن (بک :اعااز بیانى قرآن) آن گونه که از آمار داده شده در مقدمه کتاب برمىآید ،تقریااً براى
هر اصطال مرجّح (توصیفگر) به طور میانگین ،دو اصطال غیرمرجّح (غیرتوصیفگر) وجود دارد ،ولى با نگر
و جستاو در کتاب و بررسى سیره عملى آن ،دیده مىشود که اصطالحات غیر مرجّح براساس یک تقسیم منطقى
و برگرفته از نوع کاربرد اصطالحات ،اناام نپذیرفته است مثالً در بحث ترجمه قرآن ،اصطال (ترجمه لفظى
قرآن) به عنوان اصطال مرجّح شناخته شده و اصطال دیگر ،غیر مرجّح (مترادف و شاه مترادف) و به اصطال
مرجّح با عالمت اختصارى (بک) ارجاع شده است ،بدین گونه :ترجمه تحت اللفظى قرآن ،ترجمه ادبى قرآن،
ترجمه ادیاانه قرآن ،ترجمه مساوى قرآن ،ترجمه حرفى قرآن ،ترجمه ظاهرى قرآن ،ترجمه مقید قرآن ،ترجمه
کلمه به کلمه قرآن ،ترجمه لفظ به لفظ قرآن این نوع سیستم ارجاع ،حكایت از گستردگى ارجاعات دارد ،ولى
درباره همه اصطالحات ط با وجود مترادفات فراوان آنها در منابع ط این گونه اعمال نشده است نمونههایى که در
زیر بند ب (شماره هاى 2و )3آورده شد ،بخشى از این مصادیق است .همچنین در نمونههاى فراوانى ،اصطالحاتى
که مطابق با قواعد عربى به «ین» جمع بسته شدهاند ،به اصطالحات مترادفى که در فارسى با «ان» جمع بسته
مىشوند ،ارجاع شده است مانند« :حافظین قرآن» بک« :حافظان قرآن»« ،مترجمین قرآن» بک« :مترجمان قرآن»
ولى این نوع ارجاع اگر هم صحیح باشد -آن گونه که در برخى از اصطال نامههاى بین المللى ،تفاوت رسم
الخط برخى از کلمات لحاظ گردیده است -نیاز به یک روند منطقى و منظم دارد به عنوان نمونه بنگرید:
اصطالحات «مترجمان… قرآن» حدود  48بار به کار رفته است ،ولى فقط دهار بار اصطال «مترجمین… قرآن»
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افریقایى قرآن ،مترجمین قرآن و اصطالحات دیگر ارجاع نشده است اگر گفته شود که این دهار نمونه ،اصطال
اعمّ (ا ع) بوده ،از این رو ارجاع در آنها آورده شده است ،در جواب مىگوییم که اصطال «مترجمین قرآن»
نسات به همه  47اصطال دیگر اعمّ است و اصطالحات «مترجمین آسیایى قرآن»« ،مترجمین اروپایى قرآن»،
«مترجمین آفریقایى قرآن» أخص است ،هردند نسات به اصطالحات زیر بخش خود،اعمّ هستند افزون بر آن که
این نوع اعمال سلیقه ،در مقدمه براى خواننده توضیح داده نشده است نیز اگر گفته شود که در مآخذ علوم
قرآنى ،فقط به همین دهار اصطال برخورد شده که با «ین» جمع بسته شده ،مىگوییم که در مآخذ اصطال نامه
علوم قرآنى ،اصطالحات «مترجمین فرانسوى قرآن»« ،مترجمین آلمانى قرآن»« ،مترجمین انگلیسى قرآن»،
«مترجمین ایتالیایى قرآن» و… به دشم مى خورد همچنین دو اصطال «تراجم قرآن» و «تراجم قدیم قرآن» به
اصطالحات «ترجمه هاى قرآن» و «ترجمه هاى قدیمى قرآن» ارجاع شده است ،ولى ده ها اصطال دیگر،
همچون( :تراجم جدید قرآن)( ،تراجم اروپایى قرآن) که در مآخذ اصطال نامه آمده ،به اصطال مرجّح ارجاع
نشده است ،از این رو آوردن دو اصطال یادشده در اصطال نامه ترجیح بدون مرجّح است یا اصطالحات
مرکّب فراوانى با پیشواژه (مفسران) آورده شده که حتى یک مورد (مفسرین) به آن ارجاع نشده است در این
بخش نمونه هایى از این دست بسیار فراوان است که به یک سیستم منطقى تدوین شده ،نیاز دارد .در بخش
نخستین کتاب (نمایش الفاایی) در زیر هر اصطال به تناسب ،یک یا دند اصطال مرجّح (بک) ،غیرمرجّح
(بج) ،اعمّ (ا ع) ،اخص (ا خ) ,وابسته یا هماسته (ا و) ،رأس (ا ر) ،یادداشت دامنه (ی د) ،و عاارت راهنما دیده
میشود که همگی براساس یک نظم منطقی دیده شده است مثالً در زیر یک اصطال اخص ،مانند( :نزول
تدریای قرآن) ،اصطال اخص دیگری با عالمت اختصاری (ا خ) دیده نمی شود ،زیرا أخصِّ أخص و أعمِّ اعمّ
را در زیر هر اصطال یادآور نمیشوند بلكه در زیر این اصطال  ،اصطال اعم (ا ع) (نزول قرآن) دیده میشود
این زیر ماموعههای اصطالحات ،از سودمندترین موارد برای یک پژوهشگر علوم قرآنی است زیرا جایگاه
اصلی هر اصطال و ارتااط آن را با ماموعه اصطالحات علوم قرآنی درمی یابد ولی گاهی برخی از
اصطالحاتِ زیربخشها حذف شده و برخی از تناسب منطقی برخوردار نیست ،مانند :حذف اصطالحات وابسته
(ا و) (تفسیر عرفانی)( ،مفسران عرفانی) از زیربخش اصطال (تفاسیر عرفانی) (ص )178و (منكرین تفسیر به رأی)
از (تفسیر به رأی) (ص ،)182و (تفاسیر صحابه) از (تفسیر صحابه)(،ص )183و (تفسیر به رأی) از (منكرین تفسیر
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به «مترجمان… قرآن» ارجاع شده است و بدین گونه :مترجمین آسیایى قرآن ،مترجمین اروپایى قرآن ،مترجمین
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قرآنی)( ،ص ،)310و (منابع غیر کتابی علوم قرآنی) از (منابع کتابی علوم قرآنی)( ،ص )310و
نمونههای دیگری از فهرست یک رده که اصطالحات اعم (ا ع) از زیربخش های اصطالحات حذف شدهاند،
بدین گونه است( :تفاسیر قرآن) از (تفاسیر تابعین)( ،ص( ،)177تفاسیر قرآن) از (تفاسیر صحابه) (ص،)178
(تفسیر اهل سنت) از (تفسیر حنفیه)( ،ص.)183
برخی از زیربخشها نیز با اصطال اصلی سازگاری ندارد برای نمونه اصطال (قرآن) (ص )25دارای شش
اصطال وابسته است که دست کم اصطال (تضمین قرآن) و (تكسب به قرآن) به عنوان وابسته سازگار نیست و
اصطالحات (ترجمه قرآن) و (تفسیر قرآن) سازگارتر است.
-6-2اصطالحنامه معارف قرآن

ارجاع دقیق و کامل در دایرۀ المعارفها ،اصطال نامهها و سرعنوانها فواید فراوانی دارد قاعدتاً باید در مقدمه از
اصطالحات و از جمله اصطالحات مترادف آماری ارائه میشد تا به صورت میانگین حدّ ارجاعات گمانهزنی
میشد که این کار نشده است ولی با جستوجو در کتاب و بررسی سیره عملی آن مشاهده میشود که
اصطالحات غیرمرجّح بر اساس یک تصمیم قالی و سیاستگذاری منطقی و بر اساس نوع کاربرد اصطالحات
صورت نگرفته است برای مثال در مقدمه (ص «)12اثم» و «ذنب» به «گناه» ارجاع شده است ،ولی در متن به
«گناهان» ارجاع دادهاند (ص 217و  )351به گناهان ارجاع داده شده است
«ماطالت اعتكاف» زیرماموعه «احكام اعتكاف» آمده ،درحالیکه تنهازیرماموعه «ماطالت اعتكاف» «آمیز »
ثات شده است و از مااشرت با زنان ،ماادله و که در کتب تفسیری از آن سخن به میان آمده ،خاری نیست
همین اتفاق را در «شرایط اعتكاف» نیز مشاهده میکنیم (ص 83 ،32و  .)364معتكف میتواند به اعتكاف وابسته
شود و اصال نیامده است  1در صفحه  185تفسیر وابسته به علم تفسیر شده است و هیچ رابطهای با تفسیر قرآن پیدا
نكرده است

2

 1معتكف یكی از واژههای مهم و قابل ارجاعی است که باید در این اصطالحنامه قرار میگرفت و حد اقل به اعتكاف وابسته میشد تدوینکنندگان این اصطال را
نیاوردهاند درحالیکه مواد دیگری را به اعتكاف مرتاط کردهاند که خیلی ضرورت ندارد مثال از سویی «آمیز

در اعتكاف»را پذیرفتهاند و از سویی دیگر«آمیز »را

زیرماموعهء ماطالت اعتكاف آوردهاند درحالیکه این دو واژه در باب اعتكاف یک معنا دارد و تكثیر آن نازیااست.
 2هردند مشخص نشده است که منظور از تفسیر دیست،آیا تفسیر قرآن است یا علم تفسیر بههرحال با انتخاب تفسیر به رأی به عنوان زیربخش تفسیر،موارد دیگری
مانند تفسیر موضوعی،تفسیر آیه به آیه،تفسیر قرآن با قرآن و غیره نیز وجود دارند.
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به رأی) (ص ،)311و (سور) از (ثواب سور)(،ص ،)10و (منابع کتابی علوم قرآنی) از (منابع غیر کتابی علوم
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شاه ،پادشاه و ملک قابل ارجاع است پادشاه به عنوان اصطال مستقل آمده است (ص )171وثن( 1ص )432به
بتها ارجاع شده و اوثان (ص  )102نیز انتخاب شده و به بتها ارجاع شده است

2

در بخش ترسیمی اصطالحات با تنظیم معنایی در زیر بخش توصیفگرهای تكرار شده است مانند:
زیرماموعههای حیوانات اهلی ،دهارپایان ،حیوانات بارکش ،حیوانات خشكی عموما با مختصری جابهجایی
تكرار شدهاند قاعدتاً باید در اولین مرتاه کامال ذکر میشد و در بخشهای بعد به آن ارجاع میگشت از سویی
اصطالحات مهمی در معارف قرآن کاربرد دارد و در این حوزه معرفتی دارای اهمیت خاصی است ولی در نظام
درختی دیده نمیشود مانند تشریع ،تالیغ ،تاسم عمل ،تاذیر ،اسراف ،مطهرات و موارد فراوان دیگر که فقط
وابسته منظور شده یا اعمی برای آنها مشخص نشده است و علت اصلی آن است که از ابتدا ردههای اصلی متناسب
با پهنۀ واقعی معارف قرآن انتخاب نشده و انحصار ردههای معارف قرآن در دهار رده اصلی ساب شده است که
بسیاری از اصطالحات مهم و کلیدی که قطعاً در نظام درختی معارف قرآن میتوانند قرار گیرند ،خارج شوند
مانند :نامهای قیامتكه حدود دهل نام قرآنی برای آن در بخش الفاایی ردیف شده است ،نامهای بهشت ،نامهای
محمد(ص) ،مطهرات و نااساتکه هرکدام زیربخشهایی دارند لذا بهتر بود برای جایدهی اصطالحات فراوان
معارف قرآنی که در نظام درختی در بخش الفاایی هستند ،از قاعدۀ مقولهسازی برای ردههای اصلی استفاده
میشد یكی از کارهای بسیار مشكل و در عین حال مهم برای تدوینکنندگان اصطالحنامهها،جستوجو و
کار ایندنین است که ابتدا اصطال از منابع استخراج شود و

استنااط روابط ساختاری اصطالحات است ،رو

روابط پیشنهادی به گروه علمی برای بررسی و تصویب ارسال گردد حداقل روابطی که باید به دقّت بررسی شود،
عاارت است از رابطه ترادف (همارز) ،رابطه سلسله مراتای (اعم و اخص) و رابطه وابستگی رابطه وابستگی
کمترین اهمیت را در این مرحله از بررسی دارد ،اگرده اصل وابستگی در اصطالحات کماهمیت نیست یعنی
وقتی گروه علمی نتواند در سلسله مراتب جایی را برای اصطال پذیرفته شده پیدا کند ،ولی یک نوع ارتااطی را
تشخیص دهد ،این ارتااط میتواند وابسته تلقی شود و برای اینكه اصطالحات وابسته بیش از حد گستر

پیدا

 1با اینكه در«وثن»مفرد و جمع هر دو پذیرفته شده،در همان توصیفگر(بتها)اصنام و انصاب به شكل جمع انتخاب شده است و از مفرد آن ارجاعی هم تهیه نشده
است و این ناهماهنگی حكایت از عدم سیاستگذاری در گزینش جمع و مفرد دارد.
 2کتاب را از این دید نگاه کنید که بسیاری از اصطالحات اساسی فقط رابطهء وابستگی دارد یا اصطالحات اخص قابل توجهی ذیل آنها قرار گرفته(اصطالحات تابع
دارند)ولی

اصطال

اعم

و

باال

دستی

آن

مشخص

نشده

 134،139،140،142 ،181،161،143،146،150،151،169،94،361،308،309،113،112و غیره.

است(اصطالحات

حاکم

ندارند)مانند

صفحات
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برای «حاکم سیاسی» فقط سه مترادف حكام ،سلطان و والی انتخاب شده ،درحالیکه مترادفهای دیگری مانند
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بخش قابل مالحظهای از معارف قرآنی که با عناوین نامهای بهشت ،نامهای جهنم ،نامهای سور قرآن ،نام
پیاماران ،نامهای قیامت ،نامهای اماکن مقدس ،مانند نامهای کعاه ،مكه و نظایر آن ذیل آن با یک نظم دلپذیر و
قابل استفاده برای محققان ردیف میشد و بدینترتیب اصطالحات فراوانی در سازمان درختوارهای اصطال نامه
جا پیدا میکرد (ص )34و فقط اصطالحاتی وابسته فرض نمیشد .یكی از اصولیترین فرآیندها در تدوین
اصطال نامه دینش منظم اصطالحات با رعایت سلسله مراتب مفاهیم آنهاست به شكلی که اصطالحات از
جزئیترین واژه خاص (اخص) تا باالترین رده در یک نظم پلكانی و منطقی دیده شوند ردیفشدن زیرماموعهها
در صورتی که با اعم و اعم اعم تا رده اصلی کشانده شود ،بسیار مفید خواهد بود و از سودمندترین موارد برای
پژوهشگران به شمار میآید زیرا جایگاه اصلی هر اصطال و ارتااط معنایی و منطقی آن را با ماموعه
اصطالحات پیرامون درمییابد مانند:
معارف قرآن
احكام
محرمات
گناهان
گناهان کایره
بیش از  40اصطال
با یک بررسی اجمالی دیده میشود که اصطالحات قابل توجهی در این بین رها شدهاند و به سلسله مراتب اتصال
ندارند زیربخش اماکن تاریخی و اماکن مقدس ،اصطالحات معروف و مهمی ردیف شده است ،ولی دون
اخص اماکن فرض شدهاند و اماکن هم اعمی ندارد ،بالتكلیف رها ماندهاند و عایب آنكه اماکن تاریخی از قایل
غار حرا ،غار اصحاب کهف ،غدیر خم ،عرفات و در رده تاریخ هم جایی نیافتهاند و ظاهراً به این جناه اساسی
توجهی نشده و اگر هم سیاستی مدنظر بوده ،نیامده است .ضمناً توضیحگر معموالً برای جداسازی اصطالحات
مشابه استفاده میشود ،ولی مواردی طاق وعده عمل نشده است مثال حكم (ص )183پنج مورد گزینش شده،
ولی یكی از آنها بدون توضیحگر است همچنین در«شاهد»« ،شهید»« ،آخر»« ،اعلم»« ،اعلی»« ،باطن»« ،بصیر» و
«تواب» که فقط یک موردند ،ولی توضیحگر گرفتهاند از این قایل فراوان وجود دارد.
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نكند ،به سیاستگذاری نیاز دارد مثالً ممكن بود «نامهای قرآنی» به عنوان یک مقوله ساختگی پذیرفته شود و

بررسی تطبیقی اصطالحنامه معارف اسالمی و علوم قرآنی| حیدری و ديگران

جدول شماره 4مقایسه ناهماهنگی در سیستم ارجاعات دو اصطال نامه

ارجاعات

براى هر اصطال مرجّح (توصیفگر) به طور
آیا برای اصطالحات

با جستوجو در کتاب و بررسی سیره عملی آن مشاهده

مرجّح اصطالحات

میشود که اصطالحات غیرمرجّح بر اساس یک تصمیم

غیر مرجّح منطقی

قالی و سیاستگذاری منطقی و بر اساس نوع کاربرد

صورت پذیرفته

اصطالحات صورت نگرفته است

است؟

میانگین ،دو اصطال غیر مرجّح (غیرتوصیفگر)
وجود دارد ،ولى با نگر

و جستوجو در

کتاب و بررسى سیره عملى آن ،دیده مىشود
که اصطالحات غیرمرجّح بر اساس یک تقسیم
منطقى و برگرفته از نوع کاربرد اصطالحات،
اناام نپذیرفته است

 -7جمعبندی

با توجه به اینكه اصطال نامه معارف قرآنی و اصطال نامه علوم قرآنی جزو اولین اصطال نامههای در زمینه علوم
قرآنی میباشند و پیشینهای دندان قوی در این زمینه وجود نداشته است ،بنابراین طایعی است که دنین مشكالتی
هم در پیشروی وجود داشته باشد که امید است در داپهای بعدی این مشكالت پیشروی با دقت بیشتری
بررسی و مرتفع شود همچنین نسخه الكترونیكی آن در دسترس قرار گیرد تا پژوهشگران از آن استفاده نمایند
ضمناً هردند دو اصطال نامه دارای کم و کاستیهایی هستند و میتوانستند از منابع بیشتری بهره گیرند یا اینكه
اصطال نامه معارف قرآنی میتوانست از مقدمه جامعتری بهره گیرد ،اما با توجه به اینكه جزو اولین تاربه در این
حوزه هستند ،لذا در ویرایش جدید از نرم افزارهای مدیریت اصطال نامه برای ویرایش و توسعه و پشتیاان استفاده
نمایند هچنین بروزرسانی توسط یک مسئول اناام پذیرد که اصطالحات جدید میتواند توسط متخصصین و
پژوهشگران این حوزه پیشنهاد شود یا توسط نمایهسازانی که مواد جدید را نمایهسازی میکنند ،به نظام وارد
شوندکه برای این کار نیازمند متخصصی میباشد که اصطالحات واردشده را به طور منظم بازبینی نماید
در پایان ضمن آروزی موفقیت برای تمامی پژوهشگران این حوزه ذکر نكاتی را الزم میدانم:
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ناهماهنگی در سیستم

اصطالح نامه معارف قرآن

اصطالح نامه علوم قرآنی
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نخستین کتاب درباره اصطالحات معارف قرآنی و علوم قرآنی مورد بهرهبرداری محققان و مؤسسات این حوزهها
قرار گرفته و ماندگار بماند.
 2پیشنهاد میشود که با استفاده از منابع وسیع عربی در حوزه معارف قرآنی و نیز بهرهبرداری از این
اصطال نامهها و مستندات موجود در مرکز فرهنگ و معارف قرآن ،اصطال نامهای به زبان عربی تدوین و نه
ترجمه و تعریب شود تا جای خالی این نوع اثر را در میان عربزبانها پر کند.
 3با مؤسسات و سازمانهایی که درباره معارف مرتاط با قرآن نقش دارند ،هماهنگی کرده و ضمن ترغیب آنان
به استفاده از این استاندارد که با زحمات و هزینههای فراوانی مهیا شده است ،شرایط تكمیل و ارتقای آن را فراهم
کنند.
 4در ویرایش و روزآمدسازی اصطال نامه از استاندارد  25964که ترجمه آن را ایراندات داپ کرده ،استفاده
شود
 5حتیاالمكان معادل عربی و انگلیسی به اصطال نامه اضافه شود
 6وب سروی

اصطال نامه در اختیار کاربران داخل و خارج کشور قرار گیرد

 -8منابع

)1

آوستین ،درت و دیل ،پیتر  ،1365راهنمای تهیه و گستر
فرهنگ و آموز

)2

اصطالحنامه یكزبانه ترجمه عااس حرّی تهران :وزارت

عالی ،مرکز اسناد و مدارت علمی ایران،

اتحادیه بین المللی مرکز مدارت (فید)،1352 ،اصطال نامه علم اطالع رسانی ،ترجمه محمد حسین دانشی و عادالحسین

آذرنگ ،مرکز اسناد فرهنگی
)3

ایچیسن ،جین ،آلن گیلكریست ،دیوید بادن ،1385 ،تدوین و کاربرد اصطالحنامه ،ترجمه محسن عزیزی ،پژوهشگاه
اطالعات و مدارت علمی ایران
زندی روان ،داپار

)4

براوتن ،وندا ،1388 ،ضرورتهای ساختاری اصطالحنامه ترجمه نرگ

)5

حریری ،مهرانگیز ،1361 ،اصطالحنامه در نظام ذخیره و بازیابی اطالعات ( )1اطالعرسانی دوره ششم 1 ،و ،)1361( 2
ص67-60
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)6

حسینی بهشتی ،ملوت السادات و دیگران ،1375 ،اصطال نامه نظام ماادله اطالعات (نما) ،مرکز اطالعات و مدارت علمى

)7

حسینی بهشتی ،ملوت السادات ،1392 ،ساخت واژه :اصطال شناسی و مهندسی دانش ،داپار

)8

دستور ساختن واژه نامه های استاندارد بین المللی ،1345 ،ترجمه پرویز مهاجر ،مرکز مدارت علمی

)9

ژان ،ویت ،اصطال نامه توسعه فرهنگی ،1358 ،ترجمه ناصر پاکدامن ،مرکز اسناد فرهنگی

 )10سلطانی ،پوری و فروردین راستین ،1365 ،اصطال نامه کتابداری ،کتابخانه ملی ایران ،ویرایش دوم
 )11شریف جرجانى (على بن محمد)1306 ،ق ،التعریفات ،المطاعۀ الخیریۀ،مصر ،ص.13

 )12شورای علمی اصطال نامه ،اصطال نامه فرهنگی فارسی(اصفا)،1374 ،سازمان فرهنگی انقالب اسالمی
 )13فوالدى ،اشرف السادات ،1372 ،کتابشناسى اصطالحنامهها ،مرکز اطالعات و مدارت علمى ایران ،تهران ، 1372 ،و
اصطال نامه علوم قرآنى ،ص.20

 )14محمدی ،فخرالسادات ،سیروس علیدوستی ،1386 ،فرایند تدوین اصطال نامه ،تهران ،پژوهشگاه اطالعات و مدارت علمی
ایران
 )15مرکز اسناد و مدارت علمی ایران ،1361 ،اصول نمایه سازی همارا
 )16مرکز اطالعات و مدارت علمی ایران ،1375،اصطال نامه نما(نظام ماادله اطالعات علمی – فنی)

 )17مرکز فرهنگ و معارف قرآن ،1385،اصطال نامه معارف قرآن ،قم :بوستان ( مرکز داپ و نشر دفتر تحقیقات اسالمی
حوزه علمیه قم) 1385 ،داپ دوم1386 ،
 )18مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی ،1376 ،اصطال نامه علوم قرآنی ،قم :دفتر تحقیقات اسالمی حوزه علمیه قم
19) Aitchison, Jean; Gilchrist, Alan. Thesaurus Construction, 1990, A practical Manual. 2nd. ed. London: Aslib.
;"20) ALA Glossary of Library and Information Science. S.V. "Thesaurus
;21) Batty, David.(1989), "Thesaurus Construction and Maintenance: a Survival Kit". Database, 12,13-18
22) Chamis, Alice Yanosko, 1991, Vocabulary Control and Search Strategies in Online Searching. New York: Green
Wood press.
23) Lancaster, F.W, 1986, Vocabulary Control for Information Retrieval. Virginia: Information Resources Press.
24) Milstead, Jessica L. "Thesaurus Management Software". Encyclopedia of Library and Information Science. Vol. 51,
;PP. 380-390
25) Pollitt, A.S, 1989, Information Storage and Retrieval Systems: Origin, Development and Application. Chichester:
Ellis Horwood, New York: Halsted Press.
;26) "Thesaurus". Encyclopedia of Library and Information Science, Vol. 30, PP. 417-456
27) Webster's Third New International Dictionary of the English Language. Vol. 3, S.V. "Thesaurus".
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A comparative study of Islamic and Quranic sciences thesaurus
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Abstract
This study examines the comparative strengths and weaknesses of the
thesaurus and thesaurus Quranic teachings of the Koran.
In today's society where the documents are kept electronically, retrieval and
dissemination of information for the development of research, much greater
importance of saving documents and thesaurus that is the basis for indexing in
various sciences, One of the solutions for storing, organizing and classifying
information in information science in recent decades. The study was a
comparative study and use of library and archival resources with comparative
analysis.
After collecting the data, and the Hmgzashtn them according to criteria such as
ratings, defects, removing inconsistencies in terminology and referral system,
two
terms
have
a
comparison.
The results suggest that although Quranic terminology of useful introduction
and broader and more resources than Quranic terminology is used,In terms of
content, such as Islamic terminology has done. The two thesauri are no
developer
support;
For those who keep updating thesauri, thesaurus Mtrf must build systems that
basic needs, Access and use of the thesaurus management software that you do
some research and do other centers.
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تورج حیدری متولد  1356دارای مدرت تحصیلی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی از دانشگاه تهران است
ایشان هماکنون کارشناس امور هیات علمی و کارکردسنای و برنامه نگاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی است تدوین ماموعه مقاالت ،اصطالحنامه و پژوهشهای مرتاط با آن از جملطه عالیطق پژوهشطی وی
است

ملوتالسادات حسینی بهشتی ،دانشآموخته دکترای تخصصی دانشگاه تهران در رشته زبانشناسی همگانی
است ایشان هماکنون استادیار و رئی
است

پژوهشكده مدیریت دانش پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
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Keywords: a Quranic term, recovery, so a knowledge of the Quran indexing,
comparison.
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امور اجتماعی فرهنگی در شهرداری است
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