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 پیش درآمد

(در  )89(نحـل/ » ء تبیانـاً لکُـلِّ شَـی   « جامعیت و مرجعیت قـرآن کـریم   يمقتضا
 یدر هـر زمـان   يبشـر  يآن به نیازها یپاسخگوی )123و  1/113روایات رك:کلینی،

-شود و طـرح  یبشر کشف م یحل معضالت دائم يبرا يجدید ياست.گاه، راهها
 یآیـد و گـاه   یپیش م يموضوعات جدید یگردد، زمان یپیشنهاد م يتر یعمل يها

بروز  يجدید ي، نیازهایو علم ینیز به تناسب پیشرفت بشر و تغییر شرایط اجتماع
و  )89و  44(رك: نحــل/يکنــد. کتــاب دیــن خــاتم، ظرفیــت روشــنگر      یمــ

) در تمام شرایط فـوق را دارد و وظیفـه تبیـین و تفسـیر     15رك: مائده/(ينورگستر
؛ معرفـت،  1/31(طوسـی،  (ص) بر عهده رسول اکـرم  یآیات در چنین گستره وسیع

  کـوش و ژرف  (راسخان در علم) وعالمان و مفسران سخت (ع)ائمه اطهارو  )1/50
به نیـاز    يصریابند و در هر ع یاست که با مجاهدت به معارف قرآن دست م ينگر

 گویند.  یمقدس بشر پاسخ م

چـون:   يهمیشه محور امور يموجب شده است قرآن کریم برا يچنین کارکرد
ها هـزار کتـاب کـه قـرآن را     که وجود ده بماند؛ چنان  یتحقیق، تفسیر و گزارش باق

ها امروزه با ایجاد مراکز اند، گواه این مدعا است. این تالش احاطه کرده یچون نگین
تر شده و ساالنه هزاران تحقیـق، تـألیف و    یافته سامان  یو تخصص ی، پژوهشیمعل

 شود. ینامه با محوریت قرآن کریم نگاشته م پایان

، ژرف و عمیق بودن مفاهیم قـرآن و  یناپذیر بودن معارف قرآن از یک سو پایان 
تألیف دیگر، وجود هزاران تحقیق و  يمتعدد، و از سو فهم  يها داشتن بطون و الیه

نیاز عصر خود نگاشته  ویژه و مطابق  یو صدها تفسیر که هر یک با گرایش و روش
 يبـا مشـکل جـد    يتفسیر - یاند، محققان را در استفاده از ذخایر بزرگ علم شده
 کند. یرو م روبه

فـراهم   یهـای  صورت گرفت تا مجموعـه  يا ارزنده يهاقرون گذشته تالش یط
الفـاظ، اولـین    يهـا تیار محققان قـرار دهـد. معجـم   آید که اطالعات قرآن را در اخ

الفاظ قرآن  قرار داشتند که  یافزارهای  محصول این احساس نیاز بود و در ادامه، نرم
تواند نیاز مفسران  یدادند؛ اما آنچه م یمند در اختیار قرار م منظم و نظام يا را به گونه
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قرآن نـاظر   ياست که به محتوا یهایطور دقیق جوابگو باشد، معجم و محققان را به
قرآن را در دسترس قـرار دهـد.    يتر مفاهیم ومحتوا تر و جامع باشد و به طور دقیق

ـ  و کـامران   ینگاشته آقایـان بهاءالـدین خرمشـاه   » قرآن یفهرست موضوع« و  یانف
معادیخواه را باید از این دست آثـار دانسـت.    يمحصول تالش آقا» پایان  یفروغ ب«

بـود کـه موجـب     یموضوعات ارائه شده در این آثـار، مشـکل مهمـ     اما محدودیت
ـ   یهر موضـوع  يشد محققان همیشه نتوانند برا یم رو،  در آن بیابنـد. از ایـن   یمطلب

  شد. سرانجام این نیاز بـا عرضـه   یتر همواره احساس م بس عظیم يکار یخال يجا
ـ ئه گردارا يا بایسته پاسخ داده شد و مجموعه يا فرهنگ قرآن به گونه د کـه تمـام   ی

  و روان گردآورده است.  ی، فارسیعلم يا اطالعات مورد نیاز را به گونه
 

 . هدف و ضرورت تدوین1

 یهـای  مهـم مفسـران را در جنبـه    يهااست که تالش يا فرهنگ قرآن، مجموعه
ـ  ی، اخالقـ ی، اجتمـاع ی، سیاسـ ی، حقـوق ی، فقهی، فلسفیچون: کالم بـه   یو تربیت

آسان  یدسترس و در قالب اطالعات و موضوعات قابل  یو علم سامان یافته يا گونه
عام و جامع به نیـاز مسـلمانان و قـرآن     یکند. هدف این اثر، ارائه پاسخ یگزارش م

 پژوهان است.  

اندیش قرآن، هر یک از جایگاه گرایش  کوش و ژرف از مفسران سخت يبسیار«
، هر چند در تبیین یانشمندان اسالمطبقه از د اند. این  و ذائقه خود به قرآن نگریسته

انـد   اند، اما هرگـز نتوانسـته   فرهنگ قرآن تالش ارزشمند بسیار کرده يابعاد و زوایا
مسلمانان قرار دهنـد. در   يگستره معارف قرآن را به شکل جامع و فراگیر پیش رو

مانده و دست تحقیق و تألیف  یاست که همچنان باق یهای قرآن مجید تعالیم وآموزه
خواهـد   یرا م یبلند همتان آنها را لمس نکرده است. این نیاز مقدس و این راه دراز،

ابزار مدرن راه نپیموده را همـوار   يتازه و با به کارگیر یکه گرد هم آیند و با تالش
هاشـمی  ( »گونـاگون فرهنـگ قـرآن را بگشـایند....     يهـا  کنند و راه ورود به عرصه

 )49رفسنجانی،/
ارائه گشته بود، اما  یهای س نیاز قبالً نیز ایجاد شده و مجموعهاگر چه این احسا
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عظیم و عمیق محققان  يکامل به سیل نیازها یپاسخگوی حقیقت این است که توان 
 يجدیـد ضـرور   يرو، ارائه اثـر  در سطح حوزه و دانشگاه را نداشتند. از این یقرآن

گـروه   یاز رهگـذر همـدل  نمود. محققان فرهنگ قرآن پاسخ به این نیاز را فقـط   یم
  دانند. یکه فرصت الزم را داشته باشند، م یشناس  کاردان و قرآن

 
 یگزین . اصول و ضوابط لحاظ شده در مدخل2

یـاب   از قرآن کـریم کـه جـامع و آسـان     یاین کتاب تالش دارد به عنوان معجم
زده محققـان باشـد. یـا    يقابل اعتماد بـرا   یاست، به شمار آید و در کنار آن، مرجع

 ها رعایت شده که از جمله آنها است:اصل در گزینش مدخل

 لحاظ شده است. در آنها یبودن مدخل و داشتن اطالعات قرآن ی. قرآن1

 ه شناخته بودن آنها توجه شده است.بودن مدخل، ب ییا عرب ی. در فارس2

 جداگانه مدخل قرار گرفته است. -د اگر اصطالح باش - ی. اقسامِ عنوان کل3

اند (بر اساس روایات و  اَعالم مصرّح و غیرمصرح در قرآن مدخل قرار گرفته. 4
 آنها اشاره شده است). کتب تفسیر و اسباب نزول به 

به تفصیل درباره اصول و ضوابط برداشـت از   یآت يهااست که در بحث یگفتن
  آیات، سخن خواهیم گفت.

 
 1ینویس نامه در تحقیقات و پایان یاساس يهاچالش

محققـان اسـت، چنـین اسـت:      يپیش رو ینویس نامه که معموالً در پایان يدرون
 ي.گـردآور 3)؛ يبند طرح و ساختار تحقیق (فصل .تنظیم2.انتخاب موضوع تحقیق؛ 1

 .استنباط و برداشت از مطالب.4اطالعات؛ 

 يمراحل فـوق یـار   یتوان انتظار داشت، محققان را در تمام یاز فرهنگ قرآن م
بـا آن   ینویسـ  نامـه  را که محققان در مسـیر پایـان   يا عمده يهالشرساند. اینک چا

ـ   گاه به سراغ فرهنگ قرآن شماریم و آن یدست به گریبان هستند، بر م رویـم تـا    یم
  ها را تبیین کنیم. آن به این چالش یامکان پاسخگوی
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 . یافتن موضوع مناسب1

هم مورد عالقه  است که هم نیاز محقق را رفع کند و یموضوع مناسب، موضوع
نیز اطالعات الزم را داشـته باشـد. محقـق     یاو باشد و در عین حال، از لحاظ قرآن

باشـد و چـه بسـا انتخـاب      ییـاب  موضـوع  یاین کار ناچار است همواره در پ يبرا
او  یمحقق و گـاه سـرخوردگ   ینامناسب یا نامرتبط، عامل عمده در ناکام یموضوع

بـه عنـوان    یروش تحقیق، بخش يهارو، در کتاب از این 2شود. یم در مسیر تحقیق 
 )45نادري،/یابد.( یاختصاص م» انتخاب موضوع تحقیق يمنابع و مراجع برا«

 يبه مرجع مطمئن و کاربرد ی. دستیاب2
که گاه  يا ها، نداشتن منابع مطمئن است؛ به گونه نامه بند ارزیابان در پایان ترجیع 
اش اسـتفاده کـرده اسـت، مهـر غیـر مطمـئن و        نامـه  که محقق در پایان یمنابع اصل

شود. منبـع و مرجـع    یاعتبار م  یخورد و اساس تحقیق و نتایج آن نیز ب یاعتبار م  یب
گـاه   ترین ماده اولیه و تکیه ی، اصلیو هم در علوم تجرب یمطمئن هم در علوم انسان

در ایـن راسـتا    منابع، همـه  یو ارزیاب يآمار يهارود. ارائه نظام یشمار م محقق به 
جز آزمودن میزان اطمینان و ارزش منابع را ندارند. بنابراین، محقـق   ياست و قصد

اسـتوار    يها همواره باید این دغدغه را داشته باشد که اصول تحقیق خود را بر پایه
 قرار دهد. 

نامه خود بـه پیشـینه تحقیـق     دیگر، محقق باید در بخش تاریخچه پایان ياز سو
در مورد موضوع مورد نظر منابع را از نظر بگذراند. در  ی) و به نوعمانهاشاره کند(

عنـوان پیشـینه     منابع غیر مطمئن را گزارش دهد و بـه  ياین بخش است که اگر و
ارزیابان مورد نقد قرار خواهد گرفت و هم ذهنیـت   يتحقیق مطرح کند، هم از سو

تزلزل خواهد شد. در حوزه با مطالب غیر مطمئن دچار  یدلیل آشنای  خود محقق به
ها محققان با مسکوت گذاشتن آن داللت  با وجود هزاران داللت و نشانه، گاه یقرآن

 یو تحقیق یاز صحنه علم یو خروج موضوعات فراوان یها موجب فراموش و نشانه
 اند. نویسان هم به همین دلیل از توجه به آنها محروم مانده نامه اند و پایان شده

 قیق تحقیقد ی. طراح3

 یگـاه طراحـ   3.نویسان برشمرد نامه پایان یاصل ياین چالش را باید از دردسرها
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نامه، با اشـکال  بعد از نوشتن پایان یگیرد و حت یآنها چندین بار مورد خدشه قرار م
ـ  روبه یارزیابان به ساختار تحقیق، محقق با ناکام آن هـم   یاصـل  شـود. دلیـل    یرو م

با موضوع و درك غلط از موضوع تحقیق، ابعاد، زوایا،  ینداشتن پیوند عمیق معرفت
آن است. بنابراین، محقق باید بتواند بـا تسـلط بـر     يهاو برداشت  ابهامات، ظرایف

تحقیق خود فـراهم آورد کـه اوالً:     يبرا یمعقول و منطق یهمه ابعاد موضوع، نظام
برگیـرد؛ ثانیـاً:    را در یجامع اطراف باشد و همه موضوعات مرتبط با موضوع اصـل 

نشود؛ ثالثاً: در سایه تسلط بر  يپرداز و حاشیه  ینویس مانع اغیار باشد و دچار زیاده 
 به ساختار بدهد.   یابعاد موضوع، نظم منطق

 به مفاهیم در حوزه موضوع تحقیق ی. راهیاب4

است.  یموضوع يترین کار جستجو ی، ابتدایییک موضوع تحقیق يپیگیر يبرا
 ی، باید پژوهش محتواییط آغاز راه است و دست کم در موضوعات قرآناما این فق

ارائه موضوعات بر اسـاس   موجود توان  یهم صورت گیرد؛ زیرا بیشتر مراجع علم
الفاظ را دارند و حال آنکه هزاران اطالعات گرانبها وجود دارد که فقط به صـورت  

نامه تمام  یابد که تحقیق پایان یبروز م یاند. مشکل عمده، زمان یقابل دستیاب یمفهوم 
 یاز اطالعـات محتـوای   ياثر خود با حجـم زیـاد   یارزیاب شود و دانشجو هنگام  یم

اند  به آنها رسیده یقرآن شود که به برکت تسلط بر محتوا و مفاهیم  یرو م اساتید روبه
 و محقق از بیشتر آنها غافل بوده است. بنابراین، محقق بایـد منـابع خـود را بـه دو    

 یسازند و منابع یبه موضوع را ممکن م يا واژه یکه راهیاب یکند: منابع  گروه تقسیم
 4سازند. یبه موضوع را مقدور م یمحتوای یکه راهیاب

 . فقدان تحقیقات جدید و تولید علم5

به عرصه تحقیقـات و   یورود رسم يتمرین برا ینویس نامه از پایان یهدف نهای
ارائه کند که  ینامه موفق تواند پایان یمحقق م یدر صورترو،  تولید علم است. از این

شود کـه   یحاصل م  یروز پاسخ بگوید و این زمان يهابه عالیق، نیازها و ضرورت
هم باشـند   یعلم يهاآخرین دستاوردها و نگاه يمنابع مورد استفاده روزآمد و دارا

غیر ایـن صـورت، حاصـل     باالتر ببرد. در يا و محقق با استفاده از آنها، علم را پله
 يگذشته نخواهد بود. اگرچه این کار بـرا   يتحقیق جز تکرار سخنان و دستاوردها
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به همین  کند که نویسنده  یبروز م یشروع و تمرین شاید بد نیست، اما مشکل، زمان
مورد نیاز جامعـه و   يهاگیري فاقد جهت یکند و در آینده، تحقیقات یوضع عادت م

ق نیز توجه به همین یاز اهداف طرح پیشینه تحق یکند. یک یم ارائه  الزم یفاقد کارای
، آن را تـداوم  ینکته است که محقق با یافتن آخرین نقطه توقف در تحقیقات علمـ 

ــابع   ــه من ــد ب ــس بای ــد. پ ــه دارا  یبخش ــد ک ــه کن ــتاوردها   يمراجع ــرین دس آخ
 )27خاکی،/باشد.(
 دشوار و ناقص به اطالعات ی. دسترس6

از  ی، خـروج موضـوع  ینویسـ  ، زیـاده ینظمـ  یرد مراجعه چنان به بگاه منابع مو
از مطالعـه   يزود نارسا گرفتارند که محقق به   و به کار بردن زبان یگوی بحث، ابهام
 یکند و به منابع یشرّ آن منبع را از سر خود کم م يا شود و با هر بهانه یآن خسته م

تـر   آسـان  یشکل یو حت يساختاربه اطالعات آن از لحاظ  یبرد که دسترس یپناه م
باشد و اطالعات بیشتر را با زحمت کمتر در اختیـارش بگـذارد. در صـورت نبـود     

ـ  ینامه و تحقیق دچار کاست است که پایان یچنین منابع شـود، بـا اینکـه     یو نقص م
 از محقق صرف شده است. یفراوان ينیرو

 مشابه و مرتبط يها از واژه يخبر ی. ب7

ها واژه مشابه، به ارائـه تحقیـق   نویسان گاه غافل از وجود دهامهن محققان و پایان
مشـابه اسـت و    يهـا  اصل غفلت از وجـود واژه  پردازند. این موضوع گاه معلول یم

 یمشابه و گاه  يها واژه یبازیاب يبرا ییا نداشتن فرصت کاف یبه دلیل ناتوان یگاه
 5باشد. یمشاوران مربوط م ينیز به ارائه مشاوره ناقص از سو

 تحقیق يجدید برا يها. نداشتن افق8

آن هسـتند   یاز تحقیقات و محققان در پ یمنابع، برخ يعالوه بر بحث روزآمد
کـه نیـاز بـه     يا ناگشـوده  يهـا ها و نیز افـق ها، ناکامیرا با سختی يکه محقق بعد

تحقیـق   و بـازبودن عرصـه    یگشایش دارند، آشنا سازند. این کار باعث رونق علمـ 
بـا   ینویسـ  نامـه  پایـان  يبـرا  یشود آنان انگیزه کاف یمحققان است و موجب م يابر

جدید داشته باشند؛ اما متأسفانه این روند در اقلیت است و اکثر  یهدف گشودن افق
  6اند. یفاقد چنین نگرش یمنابع تحقیق
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 منابع جامع و فراگیر ن. نبود9

کتاب و یا مقاله در هر بخـش از  ها مراجعه به ده ینویس نامه در پایان يروند عاد
افزاید، اما دلیل عمـده   یم یکار علم يکار بر غنا موضوع تحقیق است. اگر چه این 

را یکجا گـرد   ها یا مقاالت است که مطالب تمام این کتاب یاین رویکرد نبود منابع
آورد و امکان نگاه جامع و کامل را به محقق در ضمن مطالعه حداقل منابع و صرف 

نویسـان  نامـه   شـود پایـان   یفـراهم آورد. موضـوع مـذکور باعـث مـ      رین هزینه کمت
 ينـوآور  یدرصد انـدک   کنند که گاه یهایرا صرف مطالعه کتاب يزیاد يها فرصت

 است. يدارند و قریب به اتفاق مطالب آنها مشابه و تکرار

 هـا بـه  نـویس نامـه  است کـه محققـان و پایـان    یهایترین چالش آنچه گفتیم مهم
 ینـه ویژگـ   یرو هسـتند. در فصـل آتـ   خصوص در حوزه قرآن کریم بـا آن  روبـه  

 یبه ایـن نیازهـا را دارنـد. بـدیه     یشماریم که توان پاسخگوییفرهنگ قرآن را برم
خود باید به منابع مورد نیاز دیگر  يپوشش دادن به دیگر نیازها ياست محققان برا
  هم مراجعه کنند. 

 
 ها نامه پایاننقش فرهنگ قرآن در تدوین 

عمـده محققـان در    يهـا بـه چـالش   یفرهنگ قرآن با توجه به توان پاسـخگوی 
ـ  يها نامه پایان صـحیح آن، خواهـد توانسـت از لحـاظ       ی، در صـورت معرفـ  یقرآن

 يافقها رو سازد. باز کردن  را با تکامل و سرعت روبه ینویس نامه  سیر پایان يمتعدد
ـ      س ی، دسترسیقرآن يجدید در نظریه ها ، یریع تـر و دقیـق تـر بـه اطالعـات قرآن

به دلیل کم هزینه بودن تحقیق در سایه  یقرآن یها وتحقیقات افزایش حجم پایان نامه
ـ    یو محتوای یوجود معجم بزرگ موضوع  ی، تنوع و تعـدد یـافتن موضـوعات قرآن

از تأثیر مذکور است که در ادامـه بـه آنهـا     یها، تنها بخش پایان نامه يبرا يپیشنهاد
 پردازیم. یم

 ییاب . مرجع موضوع 1
 ییـاب  نامه در حوزه علوم و معارف قـرآن، موضـوع   پایان نوشتن  ياولین گام برا

پژوهان همـواره بـا کمبـود موضـوعات       ها و نیز قرآن است. مراکز و دانشگاه یقرآن
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و کلیـد   ییاب ترین مرجع موضوع رو هستند. فرهنگ قرآن گسترده قابل پژوهش روبه
هـا هـزار موضـوع و مـدخل     است که با ارائه ده یموضوعات قرآن امع به ج یراهیاب

موضوع تحقیق باز کـرده اسـت.    را در انتخاب  یدست محققان و مراکز علم یقرآن
  . برنامه نـرم 1فرهنگ قرآن مدیون استفاده از این منابع است:  يهامدخل یگستردگ

 يهـا  نامه.مراجعه به اصطالح3؛ انجام شده در تفسیر راهنما ي.کارها2تبیان؛   يافزار
.اَعالم قرآن؛ 6شأن نزول؛  ي.کتابها5؛ یو سن .مراجعه به تفاسیر معتبر شیعه 4؛ یقرآن

 .علوم قرآن.7

همچـون:   یموضوعات به منـابع  یرآنق يهایافتن معادل يمحققان این کتاب برا
روشن اسـت  اند.  ها مراجعه کرده مفردات راغب، لسان العرب، التحقیق و فرهنگنامه

تفاسیر معتبر فـریقین   تواند به  ی، مییاب نامه بعد از موضوع که محقق و نویسنده پایان
تفصیل درباره آن به تحقیق بپـردازد. بنـابراین، فرهنـگ     در ذیل هر آیه مراجعه و به 
ها است؛ بلکه امکان مراجعه هدفمند  نامه پایان يبرا ییاب قرآن نه تنها مرجع موضوع

  نیز خواهد بود، به ییاب منبع يبرا یآورد و مرجع یفاسیر را هم فراهم مو راحت به ت
ـ   شـود، منـابع هـم    یذکـر مـ   یاحتمال يهاکه برداشت يخصوص در موارد  یمعرف

 گردند.  یم

 مرجع قابل اطمینان -2

و  يسـاز   است کـه محققـان در موضـوع    يا روش کار در فرهنگ قرآن به گونه
و دقیـق   یعلمـ  يانـد و در سـایه معیارهـا    نشـده   يدچار تفسیر به رأ یگزین مدخل

 ها با مطالب ذیل آن سازگار است.عناوین و موضوعات مدخل

و  یرا طراحـ  يا گانـه  وصول به این هدف، اصول و ضوابط یـازده  يمحققان برا
 اند از: اصول عبارت اند. این  براساس آن حرکت کرده

از مـوارد مـورد    يدر بسـیار آیات  ی. در برداشت از آیات، چینش و نظم کنون1
ـ  یآیـات را تـوقیف   یروایـات نظـم فعلـ     یکه برخـ  توجه بوده است؛ چنان انـد.  د یم

 )126-1/153سیوطی،(
نیز استفاده شده است. مشروط بر اینکه بـا   يها از روایات تفسیر. در برداشت2

 سازگار باشد؛ یشناخته شده دین یمبان
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 فاده شده است.است یول هم با شرایط. از روایات شأن نز3

 حجیت دانسته شده است. يعرف دارا . ظاهر کلمات قرآن بر اساس فهم4

که براساس  یهایسود برده شده است؛ قابلیت ی. از همه ابعاد کاربرد زبان عرب5
 يهـا  قواعد نحو و اصول بالغت در ادبیات عرب وجـود دارد، ماننـد: ذکـر جملـه    

ـ   مفرّغ، حذف  يمعترضه، کاربرد متفاوت حروف عطف، استثنا و  یمفعـول و...، ترق
در  یبه مفهوم دیگر، التفات، تغلیب، صنعت قلـب، آوردن ماضـ   یاعراض از مفهوم

و تشـبیه، اسـتخدام، اشـاره و    مضارع و عکس، کنایه، مجاز، اسـتعاره، تمثیـل     يجا
 تلمیح.

 .توجه به سیاق.6

  .مفاهیم قابل استفاده.7
 .توجه به تقریر قرآن.8

، موجب شده است فرهنگ قرآن به یدر حوزه فرهنگ قرآن یوجهنتیجه چنین ت
محققان درآید و ارزش و اعتبار اطالعات آنـان را    يبرا يعنوان مرجع قابل اعتماد

 يا نقش گسـترده   تأیید کند. بنابراین، از این جهت نیز فرهنگ قرآن خواهد توانست
ا کند و موجب صحت بیشـتر  ایف یقرآن يها نامه پایان یدر معتبر بودن منابع اطالعات

 ها باشد. نامه پایان یعلم يها ودستاوردهاگیري نتیجه

 دقیق در موضوعات ی. طراح3

نامـه، تـدوین فصـول و     نگارش طرح پایان ینویس نامه پایان يهااز جمله چالش
را به این بخش اختصاص  يمحققان فرصت زیاد آن است. عموم  يهاچینش بخش

امر خود در گرو  نان در مرحله ساختار بیشتر شود و البته این دهند تا اتقان کار آ یم
 يمطالعات به نسبت گسترده در مورد موضوع تحقیق است تا محقق بتواند بر زوایا

ها را دریابد، انحرافات ناگشوده را بشناسد، ابهام يها مسلط شود و گره بحث  یاصل
 اص دهد.اختص یمناسب  هر یک فصل يگاه برا را تشخیص دهد و آن

کند؛ زیرا محققـان آن   یبه محققان م یفرهنگ قرآن از این حیث نیز کمک شایان
اند  هر موضوع را کاویده يهازیاد ریزترین عنوان نظر فراوان و صرف وقت   با دقت
اند. محقق بـا   را به طور کامل جستجوکرده یپیدا و پنهان هر واژه و عنوان يو زوایا
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کند و عنـاوین   ینامه خود را طراح پایان یتواند به راحت یها مدقیق به مدخل ینگاه
  خود بیابد. يهافصول و بخش  يبرا یالزم و کاف

 
 یک نمونه

 استبداد

، تهمت، یآثار استبداد: اذیت، استثمار، استضعاف، ایجاد ترس، ایجاد نظم طبقات
 ، شکست، شکنجه، ظلم، قتل، مانعيگناهان، ختم قلب، خفقان، سلب آزاد یحبس ب

 ایمان

بر استبدادگران: استمداد از  يبر استبدادگران، عوامل پیروز ياستبدادگران: پیروز
 خدا، تقوا، توکل، صبر. 

شکست استبدادگران، کیفر استبدادگران، مبارزه با استبداد گران، ترك مبارزه بـا  
 استبدادگران

س، المقـد  مصادیق استبدادگران: اشراف قوم شعیب، اصحاب قریه، حاکمان بیت
حاکمان عصر اصحاب اخدود، حاکمان عصر اصحاب کهف، حاکمان مصر، فرعون، 

 ها  امت فرعونیان، قوم ثمود، قوم عاد، قوم نوح، کافران 

 استبداد: استکبار، افساد، قدرت، کفر. يها زمینه

یـاب بـودن    از جمله آسـان  یالبته روشن است که محققان فرهنگ قرآن به دالیل
رو، محققـان بایـد    اند. از ایـن  کرده يکتاب جار  را در کل یموضوعات، روش الفبای

فـوق نظـم    مثـال، در طـرح    يدهند؛ برا یخود به موضوعات و فصول ترتیب منطق
 چنین خواهد بود: یمنطق

استبداد (با الهام از بخش آغازین مدخل، نویسنده باید به شرح و بسط  ي. معنا1
 آن بپردازد.)

 ها . زمینه2

 . مصادیق3

 ار استبداد. آث4

 به مفاهیم ی. کلید راهیاب4 
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انـد و فقـط آن    شـده  یموجود بر اساس الفاظ قـرآن طراحـ   يها بیشتر مجموعه
است، در اختیار محقـق   یالفاظ قابل بازیاب  يرا که بر مبنا یبخش از اطالعات قرآن

 يتقریباً فراگیر برا یافزارها هم وجود دارد و مشکل دهند. این مشکل در نرم یقرار م
است. صدها موضـوع وجـود    یو دیگر نگارندگان قرآن ینویس نامه محققان در پایان

قـرآن   يتوان به آنها دست یافت؛ اما مراجعه بـه محتـوا   یدارد که با ظاهر و لفظ نم
هم که لفظ در قرآن هست، باز مراجعـه بـه    يدهد. در موارد ینشان از وجود آنها م
 ین آن دامنه تحقیق، ناقص و نتیجه و نظر نهایکند و بدو یتر م محتوا تحقیق را کامل

ایـن مشـکل را حـل و     يفاقد استحکام الزم خواهد بود. فرهنگ قرآن تا حد زیـاد 
مثال، به چند نمونـه توجـه    يکرده است؛ برا  کاوش یموضوعات را به طور محتوای

 کنیم که عنوان و نمایه ذکر شده در لفظ آیه وجود ندارد: یم

 اشراف خویش ياز سو ينبوت و یو نف» ه نوحافترا بستن ب.«156

قَومه ... فَقالَ الْملَأُ الَّذینَ کَفَرُوا منْ قَومه ما هذا إِالَّ بشَـرٌ    و لَقَد أَرسلْنا نُوحاً إِلى«
  )4/106(هاشمی رفسنجانی، )24و 23(مؤمنون/ » مثْلُکُم یرید أَنْ یتَفَضَّلَ علَیکُم

بسوي قومش فرستادیم.....جمعیت اشرافی(و مغرور)از قـوم نـوح   و ما نوح را «
این مرد جز بشري همچون ما نیست، که می خواهد بـر  «که کافر شده بودند گفتند:

  »شما برتري جوید!
 یسیاس يکسب آزاد ي. اهمیت تالش برا103

قالُوا لنَبِی لَهم ابعثْ لَنا ملکاً إِذْ   إِسرائیلَ منْ بعد موسى  أَ لَم تَرَ إِلَى الْملَإِ منْ بنی«
سبیلِ اللَّه قالَ هلْ عسیتُم إِنْ کُتب علَیکُم الْقتالُ أَالَّ تُقاتلُوا قالُوا و ما لَنا أَالَّ   نُقاتلْ فی
  )246(بقره/.»..سبیلِ اللَّه و قَد أُخْرِجنا منْ دیارِنا و أَبنائنا  نُقاتلَ فی

آیا مشاهده نکردي جمعی از بنی اسرائیل را بعد از موسی، که به پیـامبر خـود   «
زمامدار ( و فرماندهی) براي ما انتخاب کن! تا ( زیر فرمان او) در راه خدا « گفتند: 

شاید اگر دستور پیکار به شما داده شـود، (سـرپیچی   « پیکار کنیم. پیامبر آنها گفت: 
گفتند: ر چگونه ممکن است در راه خدا » و پیکار نکنید! کنید و ) در راه خدا، جهاد

 »   پیکار نکنیم، در حالی که از خانه ها و فرزندانمان رانده شده ایم،...

 يعصر يهاگیري . جهت5



 

 

360 

یـا   يعصـر  يگیر روز در تفسیر که جهت يتوجه به عالیق، نیازها و ضرورتها
 یدن تفسیر و اسـتفاده عملـ  تر ش يشود، موجب کاربرد ینامیده م ياتجاهات تفسیر
موجب خواهـد   قرآن  شود. به کار بستن همین روند در فرهنگ  یم یاز معارف قرآن

کنند، در صحنه جامعه استفاده  یکه به عنوان منبع از آن استفاده م یهای نامه شد پایان
 يگویـا  یخـوب  آن بـه   يهـا  ایـن کتـاب و نمایـه    يهـا باشند. مـدخل  داشته  یعمل

 زمان ما است. مسائل و موضوعات  يسندگان به سونوی يگیر جهت

چون: استکبار، اشاعه فحشا، تحریف دیـن، آخـر    یهای ها، عناوین و نمایهمدخل
 ي، آزادی(آزاداندیشـ  يمندان به فحشا در آخـرت، آزاد  الزمان، دنیا و آخرت، عالقه

قیـق،  تح يانتخـاب دیـن، آزاد    يهـا، آزاد اقلیـت  ي، آزادياقتصاد ي، آزادیاجتماع
ممنـوع، امتحـان بـا     يمطلـق، آزاد  يزنـان، آزاد  ي، آزاديرأ ي، آزادیجنس يآزاد
، اعدام محارب، حکومت و اقتصاد، یو...) اعتدال اجتماع ي، حکومت و آزاديآزاد

، اکثریـت (اکثریـت مـردم،    ي، علـم اقتصـاد، مشـکالت اقتصـاد    يمدیریت اقتصـاد 
علیـه   یامامـان، امامـت علـ    یعلم اکثریت و...) امامت (مرجعیت یمسلمانان، ناآگاه

، ي، اعتقـاد یسیاسـ  ياز نیازهـا  ينیاز يالسالم، منشأ امامت و...) که هر کدام گویا
است و محققان فرهنگ قرآن با مـدخل و نمایـه کـردن     یو اجتماع ی، فرهنگیعلم

یابنـد و آنهـا را در اختیـار      در آن زمینه دسـت  یاند به معارف قرآن هر یک کوشیده
 ار دهند. محققان قر

 به اطالعات يآسان و حداکثر ی. دسترس6

به کـار   یبه اطالعات، نظام ارجاع مناسب یسهولت دستیاب يدر فرهنگ قرآن برا
وصول  يساز آسان يهاها، از جمله روشها و فرعی نمایه یرفته است. تنظیم الفبای

ار همیشـه  کـ   کرد، اما این یکار را زیباتر م یبه موضوعات است. گرچه تنظیم منطق
نسبت به  یبه اطالعات آن هم نیازمند پیشینه علم یدستیاب یممکن نیست و از طرف

با هـر   یاین مشکالت وجود ندارد و هر کس یدر نظام الفبای یآن موضوع است؛ ول
تواند به موضوع مورد نظرخود برسد. بنابراین، محقق بعد از  یاز معلومات م یسطح

تواند بعد از مطالعه و تعمق براساس  یضوعات، ممراجعه و یافتن موضوع و زیر مو
 دست به چینش بزند. ینظام منطق
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 يساختار هستند. بـرا  يتر اینکه موضوعات فرهنگ قرآن به دقت دارا نکته مهم
 يگـاه بـرا   این کار تمام موارد موجود درقـرآن مالحظـه و چیـنش شـده اسـت. آن     

کننده، هر موضـوع و   ارد و گمراهغیراستاند يها ها و نمایهاز ایجاد عنوان يجلوگیر
 اند. ها با هم هماهنگ شده ایهشده است و نم یو شکل یمحتوای یعنوان ارزیاب

و مرتبطـات نیـز    یو ارجاع یبه حداکثر آیات در موضوعات اصل یدستیاب يبرا
 اند، مانند: هم مالحظه شده يدیگر عالوه بر تفسیر راهنما منابع 

 یآن، محمد فؤاد عبدالباقالمعجم المفهرس اللفاظ القر -
 يالقرآن العظیم، محمد سام رشد یالمعجم المفهرس لمعان -
 یتصنیف آیات القرآن الکریم، محمد محمود اسماعیل -
 تفصیل اآلیات القرآن الکریم، ژول البوم -

 پایان، عبدالمجید معادیخواه یفروغ ب -

 ...و 2ط، تبیان، نور األنوار : صرايا رایانه يافزارها نرم -

، آیات مرتبط را یموضوع يهااز تفاسیر مانند المیزان در بخش يهمچنین بسیار
 کرده که مورد استفاده قرار گرفته است. يآور جمع

توان مالحظه کرد که هم امکان  یها را ماز مدخل یفراوان يها است نمونه یگفتن
ـ به اطالعـات   يحداکثر یآسان به آنها وجود دارد و هم دستیاب یدسترس آن  یقرآن

 )1/218هاشمی رفسنجانی، باشد، مانند مدخل امامت.( یفراهم م
 مرتبط يها به واژه ی.راهیاب7

معادل و مرتبط با  يها ، یافتن واژهینویس نامه از جمله مشکالت محققان در پایان
است؛ زیرا عدم تتبع در این زمینـه موجـب فرامـوش     و موضوع تحقیق  یواژه اصل

تحقیـق خواهـد شـد.      و ناقص مانـدن طـرح   یعات قرآناز اطال یشدن بخش مهم
مـرتبط را   يهـا  واژه يتوضیحات آغازین فرهنگ قرآن درباره هر موضوع، تـا حـد  

معادل، در بخـش   يها تواند عالوه بر استفاده از این واژه یکند و محقق م یم یمعرف
 خود بیفزاید. تحقیق  ياز آنها بر غنا يگیر روایات نیز با بهره

چـون:   یموضوعات به منابع یقرآن يهایافتن معادل يفرهنگ قرآن برامحققان 
هـا مراجعـه    هـا، و اصـطالحنامه   المفردات راغب، لسان العرب، التحقیق، فرهنگنامـه 
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 ينمونـه، درتوضـیح مـدخل آزاد    ياند؛ برا محققان آسان کرده ينموده و کار را برا
 خوانیم: یم

، عمـل و تـرك عمـل و    یخالف بندگحرّیت، اختیار،  يدر لغت به معنا يآزاد«
مصـون مانـدن از اراده مسـتبدانه      يقدرت انتخاب است و در اصطالح به معنـا 
، انتخاب عقیده، اظهار نظـر و حـق   یاست و در حقوق انسان از قبیل: آزاداندیش

مورد نظر در  ياست که آزاد ییابد. گفتن یم یدلخواه، تجل یاجتماع انتخاب نظام
نیست. در این مـدخل از    یو فلسف یعرفان یشناخت روان يها این مدخل از مقوله

» واجتنبـوا الطـاغوت  «، »نجـات «، »يشور«، »خلوا سبیلهم«، »جدال« يها واژه
 )261همان،/»(است. و... استفاده شده

 جدید يها. گشودن افق8

کند؛ اول اینکـه آیـات را صـریحاً     یفرهنگ قرآن در برابر آیات دو گونه عمل م
 کند. یمطرح م یآنکه آیات را به گونه احتمال  آورد. دوم یها م ا و نمایههذیل مدخل

هم از  ی، مطالب احتمالیقرآن یشود عالوه بر اطالعات قطع یاین روش باعث م
 يدست نرود و محقق بتواند با دقت در آنها امکان اظهار نظر داشته باشـد و افقهـا  

کـه تحقیقـات و    یموضوع گشوده شود؛ یدر عرصه تحقیق و نظارت قرآن يجدید
آینـد. محققـان فرهنـگ قـرآن در      یبر اساس آن به اجـرا در مـ   یقرآن يها نامه پایان

 يبـه توضـیح دلیـل خـود بـرا      یاند و در پـاورق  دوازده مورد برخورد دوم را داشته
انـد. ایـن احتمـاالت     دیگـر پرداختـه   گزینش یک احتمال و ترجیح آن بر احتماالت 

 اند از: عبارت

 غیر رایج ي، استعاره و معنایلفظ ت مشکل، مبهم، غریب، مشترك. لغا1

 مشکل يها. عبارت2

 . اماکن و اعالم مشتبه3

 بر تقدیر و حذف یمبتن يها. برداشت4

 و تناسب آیات با بیان کیفیت نسبتبر سیاق  یمبتن يها. برداشت5

 از چند مرجع یبازگشت ضمیر به یک بر یمبتن يها. برداشت6

 یاز احتماالت معنای یبر یک یمبتن يها. برداشت7
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 بر کنایه، مجاز، استعاره و... ینمبت يها. برداشت8

 از آیات یو استفاده پیام یانتزاع يها. برداشت9

 بر روایات، شأن نزول و... یمبتن يها. برداشت10

برداشـت   یارد و فقط از برخانگیز که با آیات دیگر مشابهت د . موارد شبهه 11
 شود یم

 . موارد احتمال نسخ.12

» احکـام امـر بـه معـروف    «و در نمایـه  » امر بـه معـروف  «مثال، در مدخل  يبرا
 است:  دو عنوان پشت سر هم چنین آمده) 4/104(همان،

 بر امت اسالم یوف از واجبات کفای. امر به معر25

  7)104(آل عمران/»... لْمعرُوفو لْتَکُنْ منْکُم أُمۀٌ یدعونَ إِلَى الْخَیرِ و یأْمرُونَ بِا«

 ...»باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی، و امر به معروف  «

 بر امت اسالم: یو همگان ی. امر به معروف از واجبات عین26

8)104(آل عمران/»... و لْتَکُنْ منْکُم أُمۀٌ یدعونَ إِلَى الْخَیرِ و یأْمرُونَ بِالْمعرُوف«
 

 یدر شریعت موساعدام 
  (ع)  یموس ياسرائیل از سو یپرستان بن . صدور حکم اعدام گوساله 11

  لقَومه یا قَومِ إِنَّکُم ظَلَمتُم أَنْفُسکُم بِاتِّخاذکُم الْعجلَ فَتُوبـوا إِلـى    و إِذْ قالَ موسى«
  9)54بقره/...»( بارِئکُم فَاقْتُلُوا أَنْفُسکُم

اي قوم من! شما با انتخاب گوساله « : ا که موسی به قوم خود گفتو زمانی ر« 
( براي پرستش) به خود ستم کردید! پس توبه کنید؛ و بـه سـوي خـالق خـود بـاز      

 »] به قتل نرسانید!...خود را [= یکدیگر راگردید! و 
 يتفسیر يها . جامع روش9

قرآن بـه قـرآن،    تفسیر معتبر قرآن وجود دارد که تفسیر يبرا یمختلف يهاروش
هم وجود دارد ماننـد:   یمختلف يهااند. گرایش جمله  و کامل از آن ي، اجتهادیروای
  ) رك: علوي مهر.(ی، تاریخی، اخالقی، اجتماعی، عرفانیفقه

ها بـه  ها و گرایشدر فرهنگ قرآن، به دلیل مراجعه گسترده به منابع، تمام روش
حاصل آن نگـرش جـامع     اند که ارائه کردهرا  یاند و موضوعات گرد هم آمده يا گونه
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 يآن ممکن نبود. به همین جهت، محقـق بـرا   ياست و جمع یکجا یبه آیات قرآن
مختلـف   يهـا هـا و روش را بـا گـرایش   یمتنـوع  يبه آن باید کتب تفسیر  یدستیاب

 یمختلف به جهـت هـدف اصـل     يهااز گرایش يگیر کرد. البته این بهره یمطالعه م
 است. یرسان  اطالع ییعنفرهنگ قرآن، 

ها هزار عنوان خواهد بـود،  به بیان دیگر، فرهنگ قرآن اگر چه یک فرهنگ با ده
تفسیر جامع به آن نگاه کرد؛ با ایـن تفـاوت کـه در     باید به عنوان یک  یاما از سوی

پـردازد؛ امـا درفرهنـگ قـرآن      یتفاسیر جامع، مفسر به بیان تفسیر در ذیل آیـات مـ  
انـد و   هـا جـا داده   هـا و نمایـه  تفسـیر جـامع را در قالـب مـدخل     يمحققان محتوا

توانند بر سـاحل آن بنشـینند و جرعـه     یو گرایش م جویندگان معارف با هر سطح 
 باشند.  ینوش فرهنگ قرآن

 هاشـمی رفسـنجانی،/  (يتوان در مـدخل آزاد  یرا م ینمونه، گرایش سیاس يبرا
ــ 261 ــرایش فقه ــدخل آب( ی)، گ ــان،/را در م ــاع )61هم ــرایش اجتم را در  ی، گ

 ی) و گرایش ادب403همان،/را در احکام آمیزش( ی)، گرایش روای375همان،/امنیت(
  و... ) مشاهده نمود. 402، 372، 281همان،/( يرا در صفحات متعدد
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  نوشت ها یپ
، دکتر محمد رضا حافظ نیـا،  یبر روش تحقیق در علوم انسان يا ر.ك: مقدمه .1

، ترجمــه محمــد یبــر روش تحقیــق در علــوم تربیتــ يا مت؛ مقدمــهانتشــارات ســ
 ی، علـ یشناس و روان یتحقیق در علوم تربیت يها فرجاد، انتشارات الهام؛ روش یعل

  دالور، دانشگاه پیام نور.
 ینویسـ  نامه با درك این واقعیت مهم، در کتب مربوط به روش تحقیق و پایان. 2

شود، مانند مورد عالقـه   ینامه مطرح م ضوع پایانانتخاب مو يبرا یها و معیارهایراه
شایسـته در آن   يجامعـه، یـافتن اسـتاد راهنمـا     يبودن، در حد توان بودن، نیازمند

  )45 - 57، / ینراق و  ي؛ نادر 24 - 31، / ی؛ ربان 9، / یمورد...) خاک
دقیـق پیشـنهاد    یطراحـ  يرا بـرا  یمتنوع يبر این اساس، محققان ساختارها. 3

  )37 - 43، / یریاح ؛  27 - 62ند.(نادري ، کن یم
کننـد: اسـتفاده از    یرا چنـین پیشـنهاد مـ    یمحتـوای  ياز راهها یمحققان برخ. 4

  )50تجارب دیگران و یا متون مربوط به موضوع.(نادري،/
مورد نظر را در بر ندارنـد و   يروشن است که متون مربوط هم گاه همه محتوا 

کند؛ بلکه باید در  ییافته تلق خود را پایان  يجستجوتواند  یمحقق به طور کامل نم
کتب دیگر باشد وخود با در کنار هم نهادن آنها به مجموعه کامـل از اطالعـات    یپ

  دست یابد. یمحتوای
 يهـا  شـود کـه کلیـد واژه    یهمین، در بخش کلیات از محقق خواسته م يبرا. 5

  مستقیم و مرتبط را جستجو و ثبت کند.
هـا بـا همـین هـدف      نامـه  در خاتمه تحقیقات و پایان» پیشنهاد«وجود عنوان . 6
  شده است. یطراح
) 2/806-1تبعیضیه است(طبرسـی، » منکم«در » من«تر مفسران  طبق نظر بیش. 7

  ).16،ح  59/ 5کند(کلینی،  ی(ع) آن را تأیید م از امام صادق  یو روایت
ب عینـی را از آیـه   را بیانیـه دانسـته و وجـو   » مـنکم «در » من«. برخی مفسران8

  )2/806-1فهمیده اند.(طبرسی،
چیست؟ چند احتمـال وجـود دارد.    »اقتلوا انفسکم«که مقصود از  در این. 9
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گناهکـاران    نا که پاکاناز جمله آنها این است که همدیگر را بکشید؛ به این مع
اعدام خواهد  یرمان قتل، نوعدر این صورت، ف )2/238-1را بکشند.(طبرسی،

  بود.
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