
 )  محمد ھاشم زمانيبخش نخست(ھاى موضوعى قرآن  ارزیابى معجم    
  
قرآن كریم سخن خداى سبحان است كھ در آن ھیچ باطلى نھ وارد شده و نھ  

الیاتیھ الباطل من بین یدیھ و ال من خلفھ تنزیل من حكیم »وارد خواھد شد 
ھ بھ آن حكم ) كسى كھ با آن سخن گوید راست و صادق و كسى ك٤٢)فّصلت/« حمید

اند و  كند، حكمش نافذ و عدل است. كسانى كھ بھ آن متمسك شوند راه یافتھ
آنان كھ از آن اعراض و دورى كنند زیانكار خواھند بود؛ كھ راه قرآن تنھا 
راه مستقیم است. قرآن میزان و دلیل محكم و روشنگرى متین و كالم و سخنى 

م ھستند بھ آن راه جویند و این فصل است. كسانى كھ طالب عصمت و راه مستقی
 كتاب سرچشمھ ھمھ معارف است. 

تمام معارف بشرى از عقاید، اخالق، احكام، اخبار گذشتگان و علوم طبیعى در  
 آیات بھ ظاھر محدود قرآن گنجانده شده است.

بر ماست كھ با تدبر در قرآن، حقایق، احكام، مواعظ و معارف و علوم آن را  
روا آیاتھ و لیتذّكر اولوااأللبابكتاب ا»فھم كنیم  ّب «. نزلنھ الیك مبارك لیّد

 )٢٩)ص /
ھاى علمى  پس از جمع آورى و وحدت بخشى بھ نسخھ ھاى قرآن در عصر نزول، تالش 

درباره قرآن مراحل مختلفى را طى كرد، در آغاز مسئلھ قرائت و فھم كلمات 
رح بود. ولى بھ غریب قرآن، نقطھ گذارى، اعراب و شماره گذارى آیات مط

ھاى مختلف آن از نقل اقوال )مأثور( تا  تدریج مباحثى چون تفسیر قرآن و سبك
 بحث ھاى اجتھادى و استنباطى قرآن مطرح گشت. 

ھمچنین موضوعات ناسخ و منسوخ، محكم و متشابھ، قرائت ھاى ھفتگانھ و  
یافت  دھگانھ مطرح شد، و روز بھ روز موضوعات علوم قرآنى، گسترش و تكامل

اى كھ ھر یك از مباحث علوم قرآنى تبدیل بھ رشتھ ھاى گوناگونى  بھ گونھ
 گردید و در ھر زمینھ مباحث تخصصى بھ وجود آمد. 

  
 ضرورت معجم موضوعى 
از آنجا كھ این كتاب مقدس، دستور و راھنماى زندگى مسلمانان است و اصول  

یى و برنامھ ھاى اقتصادى دین، معیارھاى اخالقى، روابط اجتماعى، سیاسى، قضا
مسلمانان بر این كتاب استوار است، نباید بھ این اندازه بسنده كرد، بلكھ 
باید ھمراه با تحوالت اجتماعى بھ پیش رفت و نیازمندى ھاى جدید، پرسش ھا و 

موضوعات نو را تبیین كرد و پاسخ گفت؛ اما این ھمھ حاصل نمى گردد مگر 
ھا و رفع نیازھا را از قرآن  وریم و پاسخ پرسشآنكھ قرآن را بھ سخن گفتن آ
ھا، گوناگون و موضوعات متنوع است پاسخ قرآن  بگیریم. و از آن جا كھ پرسش

گیرى ممكن  بندى و فھرست كردن موضوعات و تفسیر و نتیجھ جز در قالب طبقھ
رو در آغاز باید بھ استخراج موضوعات و مباحث دست  نخواھد بود. از این

بندى شده، راه را براى تفسیر موضوعى ھموار كند و  موضوعات طبقھیازید تا 
 دسترسى بھ پاسخ و دیدگاه قرآن آسان گردد. 

ھاى موضوعى قرآن براى رسیدن بھ چنین مقصودى مورد توجھ قرار گرفت و  معجم 
محققان بھ طبقھ بندى و فھرست كردن آیات قرآن، متناسب با موضوعات گوناگون 

 ان، عنایت ورزیدند. ش و ذوق و گرایش
 و كتاب ھاى بسیارى در این زمینھ با عناوین گوناگون ھمچون: 

 تصنیف اآلیات،    تفصیل اآلیات،   كشف المطالب    
 تبویب اآلى   طبقات اآلیات،   فھرست المطالب    
 فرھنگ موضوعى،   المعجم الموضوعى،   الفھرس الموضوعى    
 وعات   و... نام گذارى و منتشر شده است. كشاف موضوعى   دلیل الموض    

  
 ھاى موضوعى اھداف معجم 
ھدف از تھیھ معجم ھاى موضوعى، اطالع رسانى بھ محققان و دانشورانى است كھ  

در باره موضوعى خاص پژوھش مى كنند از این رو جایگاه معجم موضوعى با معجم 
 الفاظ و یا تفسیر موضوعى متفاوت است. 

، ھدف امكان دستیابى بھ واژه مورد نظر در قرآن است، در در معجم لفظى 
اى )بھ داللت تطابقى یا  صورتى كھ معجم موضوعى بھ تمام مباحثى كھ بھ گونھ

پردازد. از این رو معجم  تضمنى یا التزامى( با موضوع ارتباط دارد، مى
 گیرد بلكھ دائره خدمات پژوھشى و موضوعى در قالب الفاظ یك متن قرار نمى

 اطالع رسانى آن بسى گسترده تر و وسیع تر است. 
از سوى دیگر معجم موضوعى با تفسیر موضوعى نیز تفاوت دارد زیرا در تفسیر  

شود، آن گاه بر اساس ترتیب منطقى مباحث بھ  موضوعى ابتدا عنوانى گزینش مى
بندى و تحلیل موضوع در پرتوى آیات خاص پرداختھ مى شود در حالى كھ  جمع
ساز  م موضوعى تنھا جنبھ اطالع رسانى داشتھ و راھنماى محقق و زمینھمعج

 باشد. پژوھش و تحلیل مى
  



 ھاى موضوعى پیشینھ معجم 
فھرست یا فرھنگ موضوعى پیشینھ زیاد دورى ندارد. در گذشتھ چنین مرسوم  

بود كھ ھرگاه علماى اسالمى مى خواستند در باره مطلبى بحث كنند در آغاز، 
آن را راجع بھ آن مطلب نقل مى كردند و سپس وارد بحث مى شدند بدین آیات قر

 سان طبقھ بندى موضوعى قرآن در میان پژوھشگران اسالمى شكل گرفت.
از نخستین كسانى كھ در جھان تشیع، قرآن را بھ شكل معجم موضوعى تنظیم  

كرد مرحوم عالمھ محمد باقر مجلسى بود. این محقق بزرگ گرچھ كتاب 
را بھ عنوان مجموعھ احادیث مربوط بھ موضوعات گوناگون اسالمى « راالنواربحا»

ھاى مختلف تنظیم نمود اما در آغاز ھر باب و فصلى، آیات  ھا و فصل در باب
مربوط بھ آن فصل و موضوع را گردآورى كرد بھ گونھ اى كھ در مجموع این 

جود دارد و اگر موضوع فرعى از عناوین قرآن و ١٤٠٠موضوع اصلى و  ٩٠كتاب 
كسى از این دیدگاه بھ كتاب بحاراالنوار بنگرد، آن را نوعى معجم موضوعى 

قرآن خواھد یافت كھ موضوعات و مباحث قرآنى را بھ شكل معجم قاموسى 
 بندى كرده است.  طبقھ

ژول البوم مستشرق فرانسوى نخستین كار جدى « تفصیل اآلیات»پس از آن، كتاب  
ن است كھ موضوعات را ھمراه آیات آورده است و بر مبناى در معجم موضوعى قرآ

ترجمھ فرانسوى كازیمیرسكى از قرآن تدوین شده است. و محمد فؤاد عبدالباقى 
تفصیل آیات القرآن »سازان قرآن و حدیث این فھرست را تحت عنوان  از فھرست
ن بھ عربى درآورد. در ایران فھرست ژول البوم توسط محمد حسن خا« الكریم

كشف »صنیع الدولھ با ترجمھ فارسى و با توسعھ و بازسازى تحت عنوان 
كیكاوس ملك منصور و « تفصیل اآلیات»بھ چاپ رسید. پس از این كار، « المطالب

خلیل صبرى بھ رشتھ تحریر درآمد و بدین ترتیب روند نگارش « طبقات آیات»
ن مقدمھ بھ معرفى ھاى  موضوعى ادامھ یافت كھ ما پس از ای ھا و فرھنگ معجم

شماریم و در  اجمالى آثار پدید آمده مى پردازیم و ویژگى ھاى ھر یك را برمى
كھ اثرى نو و كارى شگرف در این « فرھنگ قرآن»ضمن بھ مقایسھ این آثار با 

 زمینھ است خواھیم پرداخت تا ابعاد تمایز و برجستگى ھاى آن روشن گردد. 
  
 ھاى موضوعى قرآن  معرفى معجم 
ھاى موضوعى قرآن كریم بھ ترتیب حروف الفبا و بدون  ھا و فھرست معرفى معجم 

 لحاظ الف و الم مى باشد.
  
/ انتشارات سروش ١٣٨١جلد فارسى / چاپ اول  ١ ٥××× ھاى زندگى  آیھ 

 حسین اسكندرى×××   )انتشارات صدا و سیما(، تھران. 
ست، بدین ترتیب سامان این مجموعھ كھ ھر جلدى براى ھدف ویژه تھیھ شده ا 

یافتھ است كھ ذیل ھر مطلب آیھ اى را مطرح و با توضیح اجمالى بھ تبیین 
 ٣١٣مباحث مى پردازد مثال جلد اول آن طرحى سراسرى براى حفظ و درك مفاھیم 

موضوع اعتقادى اخالقى اجتماعى اقتصادى از قرآن كریم است كھ شامل شناخت، 
زخ و قیامت، قرآن شناسى، پیامبران، امامت خداشناسى، جھان شناسى مرگ و بر

 و والیت امام مھدى، حكومت اسالمى، انسان شناسى انسان و دشمنان مى باشد. 
 این مجموعھ كامل نیست بلكھ از ھر موضوعى، بحثى و آیھ اى را آورده است . 
بحث دعا و نیایش و آداب و موارد آن در « تا آسمان»جلد دوم آن تحت عنوان  

 ست. قرآن ا
آیھ قرآن كھ حاكى از نشانھ ھاى  ٣٠بھ « شكوه آفرینش»جلد سوم تحت عنوان  

 قدرت و حكمت خدا در آفرینش است اشاره كرده و توضیحاتى آورده است. 
ھا  بحث انسان از آغاز تا انجام و ویژگى« نگین ھستى»جلد چھارم تحت عنوان  

 گیرد. ر بر مىھاى مثبت و آسیب پذیرى او و وظایف اش را د و جنبھ
موضوع  ١٦٥طرح حفظ و درك مفاھیم « براى بیدارى»جلد پنجم تحت عنوان  

ھاى الھى، مرگ و برزخ و  قرآنى در مورد معاد مى باشد كھ ماھیت دنیا و سّنت
 قیامت شناسى را مورد بحث قرار داده است. 

/ كشاف موضوعى/ زینب عطیھ محمد  ٢××× اصول العلوم االنسانیة من القرآن 
جلد عربى/ اشراف: الدكتور جمال  ٢السنن االلھیھ فى اآلفاق و االنفس و االمم/ 

دارالوفاء للطباعة و النشر قطر   - ه/ نشر ١٤١٦الدین عطیھ محمد / چاپ اول 
 زینب عطیھ محمد ×××   

ت در این كتاب بھ سنت  ھا بر اساس واژه ھا  ھاى الھى در آفاق و انفس و اّم
واژه اشاره كرده است. در ھر واژه نیز  ٩٠رتیب تھجى بھ پرداختھ است و بھ ت

دستھ بندى ارائھ داده و آیاتى را با توضیح مختصر از تفاسیرى ھمچون تفسیر 
و ... با آن « فخر رازى»ابن عاشور و « المنتخب»و « قشیرى»و « سید قطب»

 ھمراه ساختھ است.
اكنده آن، اطالع با توجھ بھ توضیحات تفسیرى این كتاب و دستھ بندى پر 

رسانى آن رسا نبوده و نسبت بھ مطالب آیات نیز جامع نیست. اما بھ ھرحال 
 باشد.  اى مى كتاب قابل استفاده



  
 دكتر محمد كریمى ×××   جلد فارسى  ٣ ١××× پیام وحى 
ترین مسائل و موضوعات مورد بحث  براساس گفتھ مؤلف، این مجموعھ چكیده مھمّ  

 صورت فشرده فراھم آمده است.در قرآن است كھ بھ 
بخش مطرح شده است كھ در ھر بخش بھ صورت اجمال عناوینى ذكر  ١٥مطالب در  

 مى شود و سپس آیاتى پیرامون آن بیان گردد. محورھا از این قرار است:
 خدا     - اول  
 جھان  - دوم  
 شناخت و معرفت     - سوم  
 انسان  - چھارم  
 لق     شیطان دشمن خدا و خ - پنجم  
 نھضت انبیاء - ششم  
 تاریخ )تقدیر تاریخ(    - ھفتم  
 جھاد و مبارزه  - ھشتم  
 ابتالء و آزمایش     - نھم  
 معاد و قیامت  - دھم  
 اولوااللباب( - متقین  - ھاى ویژه یا طراز مكتب )مؤمنین  انسان - یازدھم  
 اقتصاد    - دوازدھم  
 حكومت و سیاست  - سیزدھم  
 قوق زن    ح - چھاردھم  
 متفرقھ  - پانزدھم  
این مجموعھ بیشتر بھ جنبھ اعتقادى نظر دارد و از مباحث احكام و اخالق در  

 آن چیزى نیامده است. 
  
ه  ١٣٩٩جلد عربى / چاپ دوم  ٤ ٢××× الترتیب و البیان عن تفصیل آى القرآن 

 محمد زكى صالح×××   میالدى   ١٩٧٩
 است:  ترتیب مطالب كتاب از این قرار 
َّ الحسنى، مفاتح الغیب، علم الساعة، الروح و النفس، مالئكھ،   توحید، اسماء

خلق السماوات و االرض، خلق انسان، جن، حیوان، آدم و ابلیس، لوح محفوظ، 
قضا و قدر، كسب نفس، غرایز االنسان، القرآن...، حكم قرآنیھ، محمد رسول 

 َّ و ...
سیر موجزى از آیات، در كتاب گردآورى شده و این موضوعات ھمراه با تف 

مطالب آیات مورد بحث قرار گرفتھ است. در این مجموعھ ھر چند دستھ بندى 
 منطقى ارائھ نشده اما نسبت بھ موضوعات فرعى كار خوبى عرضھ شده است. 

مدخل اصلى و برخى عناوین  ١٣٠این معجم موضوعى )و گاه تفسیرى( مشتمل بر  
باشد. جلد اول آن از مباحث  رتیب موضوعات، غیرالفبائى مىفرعى است كھ ت

توحید و آفرینش آسمان و زمین شروع شده و در جلد دوم از موضوعات وحى و 
زندگى انبیاء، آغاز و در نھایت بھ احكام عبادى و جزائى اسالم خاتمھ یافتھ 

 است.
موضوعات گزینش موضوعات در این اثر تنھا متكى بھ عبارات قرآن نیست بھ  

جدید ھمانند دموكراسى، علوم تجربى و عناوین اقتصادى نیز توجھ شده است. 
ھا  در این كتاب از سیستم ارجاعات استفاده نشده و جاى فھرست الفبایى مدخل

 در آن خالى است. 
  
جلد عربى/ نشر  شركت سھامى چاپ  ٥ ٢××× تصنیف آیات القرآن الكریم 

 محمد محمود اسماعیل ×××    ١٣٤٨/ چاپ دوم  ١٣٣٤گوتنبرگ تھران / چاپ اول 
مباحث این كتاب در یازده بخش زیردستھ بندى شده است؛ اركان اسالم،  

الھیات، غیبیات، نعم الھى، انبیاء، تشریعات )شئون حاكم، معامالت مالیھ و 
اجتماعیھ(، االجتماعیات، سیاسیة و الحروب، محاورات المختلفة، مقارنة بین 

 ھاى این اثر عبارت است از:  مثال و تشبیھات. ویژگىاالضداد، ا
الً دستھ بندى خوبى نسبت بھ فصول كتاب انجام نگرفتھ است ثانیًا آیات را   اّو

 بھ ترتیب نزول و بھ ترتیب مصحف مشخص كرده است. 
ثالثًا جامعیت نداشتھ و برخى از مباحث مثل مباحث اخالقى و علمى در آن  

 ب منطقى مباحث نیز رعایت نشده است. نیامده و رابعًا ترتی
  
 - ھجرى قمرى  ١٣٨٩جلد فارسى / چاپ دوم ٦ ١××× تفصیل آیات القرآن الحكیم 

 كیكاوس ملك منصور×××   ه ش/ تھران: انتشارات سھامى چاپ گوتنبرگ.  ١٣٤٨
« ژول البوم»از « تفصیل آیات القرآن»این كتاب كھ ترجمھ فارسى كتاب  

 باب تنظیم گردیده است. ١٧تیب موضوعى نگارش یافتھ و در فرانسوى است با تر
 كھ ابواب آن بھ قرار زیر است: 
 تاریخ     -  ١ 



 محمدصلى  علیھ وآلھ وسلم -  ٢ 
 تبلیغ    -  ٣ 
 بنى اسرائیل -  ٤ 
 تورات    -  ٥ 
 نصارى -  ٦ 
 ماوراء الطبیعھ    -  ٧ 
 توحید -  ٨ 
 قرآن     -  ٩ 
 دین  -  ١٠ 
 د   عقای -  ١١ 
 عبادات  -  ١٢ 
 شریعت    -  ١٣ 
 نظام اجتماعى  -  ١٤ 
 علوم و فنون     -  ١٥ 
 تجارت -  ١٦ 
 علم تھذیب اخالق -  ١٧ 
ا دستھ بندى جامع و   در این اثر نیز ترتیب ابواب، منطقى نیست. اّم

استقرایى صورت گرفتھ است. در بعضى از ابواب، موضوعاتى بحث شده است كھ 
بحث توبھ و استغفار « عقاید»دیگر بحث مى شد. مثال در باب بھتر بود در باب 

و گناه مطرح شده است كھ اگر در بحث تھذیب اخالق مطرح مى شد بھتر بود. و 
یا سلسلھ آیاتى در ذیل موضوعى آورده شده كھ تنھا یك آیھ از آنھا شاھد 

 موضوع است. 
  
مونتیھ مقدمھ  جلد اصل فرانسوى مستدرك: ادوارد٧ ١××× اآلیات  تفصیل 

 ژول البوم ×××   ه. ش.  ١٣٦٠شعرانى/ انتشارات كتابفروشى اسالمیھ/ چاپ 
این اثر نخستین معجم موضوعى قرآن است كھ موضوعات مطرح شده در قرآن را  

ھمراه آیات آن آورده است. این فھرست در ھجده باب بھ ترتیب زیر تنظیم شده 
 است. 

وسلم تبلیغ، بنى اسرائیل، تورات، نصارا،  تاریخ، محمدصلى  علیھ وآلھ 
مابعدالطبیعھ، توحید، قرآن، دین، عقاید، عبادات، شریعت، نظام اجتماعى، 

 علوم و فنون، تجارت، علم تھذیب اخالق، سعادت.
 ٣٥٠سپس ذیل ھر بابى، عناوین فرعى ھمان باب مطرح شده كھ در مجموع بھ  

ھ، با آدرس سوره و آیھ آورده شده موضوع مى رسد. زیر ھر موضوع آیات مربوط
 كھ حجم كتاب را زیاد كرده است. 

از امتیازات كتاب، فھرست الفبایى موضوعات و ارجاعات اندك آن است گرچھ  
این ارجاعات اندك نمى تواند مشكل تداخل موضوعات و مترادفات را حل كند و 

ر علوم اسالمى محقق را راھنمایى نماید اما تفطن نویسنده بھ روش ارجاعات د
ستایش برانگیز است محمد فؤاد عبدالباقى، این اثر را بھ عربى ترجمھ و 

 تكمیل كرده است.
  
جلد عربى /  ١مع التفسیر و التبیان/  ٨××× تنویر األذھان لمواضیع القرآن 

عبود احمد ×××    ٤٦٤لبنان/ ص  - نشر شركة دار االرقم بن ابى االرقم/ بیروت 
 الخزرجى

ھجرى قمرى بھ اتمام رسانده است و از  ١٤١٢ین مجموعھ را در سال مؤلف، ا 
ھاى تفسیرى طبرى، ابن كثیر، جاللین، زبدة التفسیر من فتح القدیر و  كتاب

ھاى ریاض الصالحین امام  كفایة اھل االیمان فى تفسیر القرآن و نیز كتاب
 ٩×× ×نووى، كتاب الكبائر امام ذھبى و فھرست موضوعى آیات قرآن كریم

عمان  - / دار عمار  ١٤٠٩الفھرس الموضوعى آلیات القرآن الكریم/ چاپ چھارم 
اثر سید محمد مصطفى محمد كھ مبناى كار ×××  ٥٥٨بیروت/ ص  - و دارالجیل 

 اوست در این مجموعھ استفاده كرده است. 
در این اثر دستھ بندى منسجم و منطقى ارائھ نشده است ھر چند نسبت بھ  

حدودى پرداختھ و از متفرعات آن سخن گفتھ است و بھ صورت تفسیر  موضوعات تا
و پیام آیات، عنوانى آورده است اما تنھا بھ یكى دو آیھ بسنده كرده و 

استقراء كامل ننموده است. مباحث زیر زنجیر وار بدین ترتیب مطرح شده است 
مى كند كھ نخست بھ صورت مجمل بھ ظواھر و پدیده ھاى مادى و معنوى اشاره 

سپس بھ مباحث توحید و صفات و اسماء خدا مى پردازد و بعد بھ صورت مفصل بھ 
آیات كونى و بھ دنبال آن بصورت پراكنده بھ مسئلھ نبوت و معاد و مسائل 
غیبت و دعوت اسالمى و غزوات پیامبر و نیز احكام اسالمى و گناھان كبیره 

آورد. برداشت ھاى عنوانى اشاره مى كند و براى ھر مورد، تنھا یك آیھ مى 
 ھاى این اثر مى باشد.  در مطلع ھر آیھ از ویژگى

  



جلد عربى/ نشر دار قتیبة/  ٠١ ١××× الجامع لمواضیع آیات القرآن الكریم 
 محمد فارس بركات×××    ٦٦٠ه/ ص  ١٤٠٥لبنان/ چاپ  - بیروت 

قمرى در دمشق منتشر شد، فھرست موضوعى متشّكل از  ١٣٧٨این كتاب كھ در سال  
مدخل فرعى از مباحث قرآنى است كھ ذیل ھر موضوع آیات قرآن  ٤٣٢باب و  ٢٢

 با ذكر نام سوره و شماره آیھ آمده است. 
 فھرست باب ھاى كتاب بھ ترتیب زیر است: 
لت، یوم القیامة، محرمات، الھیات، عبادات، ایمان، جھاد و ھجرت، رسا 

احكام و حدود، قصص و تاریخ، بنى اسرائیل، نصارا، اجتماعیات، كفر، فساد و 
جرم و فسق، امثال، علم، انسان، ابلیس و شیطان، جن، شعرا، اخالق حمیده، 

 اخالق ذمیمھ.
 عناوین فرعى عموما مركب و ترتیب موضوعات ذوقى مى باشد.  
ى ھاى تفصیل اآلیات ژول البوم و جبران آن كاستى این كتاب با توجھ بھ كاست 

 ھا بھ تنظیم موضوعات قرآنى اقدام كرده است. 
ھا توضیح كوتاھى در باره چگونگى داللت آیھ بھ موضوع مورد  در برخى از باب 

 ھا اعمال شده است. نظر آمده است و سیستم ارجاع دھى نیز در برخى از مدخل
ھا یكى از كمبودھاى این مجموعھ است كھ مناسب  فھرست و ترتیب الفبایى مدخل 

 بود فھرست نمایھ اى از موضوعات ابواب در پایان كتاب آورده شود.
  
محمد ×××   جلد عربى  ١١ ١××× دلیل الباحثین فى الموضوعات القرآنیھ 

 محمود محمد 
این كتاب بر اساس حروف تھجى، واژه ھا و موضوعات قرآنى را مطرح و آدرس  

 مربوطھ را آورده است. آیات
نمایھ ھاى انتخابى چندان استاندارد نیست و موضوعات ارجاعى آن مشخص نشده  

تنھا در « اكل»آید و ھم در  مى« رمضان»كھ ھم در « اكل در رمضان»است مثال 
آورده شده است و نسبت بھ استخراج آیات پژوھش جامع انجام نگرفتھ « اكل»

 است. 
ا اصطالحات قرآنى و با گستردگى اطالعات نسبتا خوب، بھ ھر حال این كتاب ب 

 قابل استفاده مى باشد. 
مدخل و تعداد  ١٤٣٣ھمھ عناوین بھ شكل مركب تنظیم شده كھ مجموع آنھا  

 ١٠٣آیھ است. اعالم فھرست شده  ١٨٠١٠آیاتى كھ در این قسمت معجم آورده 
 آیھ است.  ٧٠٦مدخل و آیات آن 

موضوعات تصریح شده در الفاظ قرآن نكرده بلكھ بھ مؤلف خود را محدود بھ  
رو  استنباط و انتزاع موضوعات از محتواى آیات نیز پرداختھ است، از این

 دایره موضوعات گسترده تر است. 
متن آیھ، ذیل مدخل و عناوین نیامده است بلكھ بھ نام سوره و شماره آیھ  

لحاظ نشده است و عناوین بسنده شده است، از سوى دیگر سیستم ارجاع در آن 
 مركب، نظم و ترتیب خاصى ندارد. 

  
جلد عربى / ناشر داراالضواء/  ٢١ ١××× دلیل مباحث علوم القرآن المجید 

 محمد العربى الغروزى×××    ١٣٦٢/ چاپ اول  ٢٥٦وزیرى، ص 
 در این كتاب بھ مباحث زیر پرداختھ شده است: 
ھارت، صالة، زكات، نكاح، حج، صیام، توحید، ایمان، علوم تخصصى، اعتصام، ط 

طالق، نفقات، یمین، مزارعھ، فرائض، خالفة و امارة، قضا و شھادات و حدود، 
طب، جھاد، رؤیا، حقایق و رقائق، اخالق، ترھیب، منافقان و كافران و 

مشركان، مواعظ، محاسن اللسان، آفات اللسان، قصص تاریخ، سیدنا محمد، 
 عة.قیامت، فتن و اشراط السا

فصل اصلى تقسیم شده است و در ھر مبحث، عناوین ریز  ٢٨مجموعھ مباحث در  
آن با ذكر نام سوره و شماره سوره و آیھ آمده است بدون این كھ متن آیھ 

 ذكر شود.
چینش مباحث كتاب ذوقى است زیرا نھ براساس ترتیب منطقى موضوعات عمل شده  

كتاب مى توان عناوین اصلى و است و نھ ترتیب الفبائى. البتھ از فھرست 
فرعى موضوعات و سیر مباحث را بھ دست آورد. در مجموع بیش از ھزار عنوان 

فرعى مناسب با مباحث كلى در این كتاب طبقھ بندى شده. اما از ساختار 
گیرى از سیستم ارجاعات خبرى  وار موضوعات و بھره بندى نظام درختى و طبقھ

 نیست.
  
جلد عربى/ تقدیم دكتور  ٣١ ١××× آیات القرآن الكریمدلیل الموضوعات فى  

بیروت لبنان/ چاپ اول جمادى  - / نشر مؤسسة الریات١٢٣٠ھشام نشابة/ ص 
 اسامة كامل ابو شقراء×××    ١٤٢٢االخرى 

ھا و ھر باب شامل فصلھایى  این كتاب شامل ده جزء است ھر جزء شامل باب 
 باشد: مى



  
 جزء اول اركان االیمان  
، باب دوم ایمان بالمالئكھ، سوم ایمان بالكتب و قرآن،   باب اول ایمان باهللاَّ

چھارم ایمان باالنبیاء والرسل، پنجم ایمان بھ یوم االخر، ششم امور متعلقة 
 باالیمان.

  
 جزء دوم الفرائض 
باب اول الصالة، باب دوم صیام، باب سوم الزكاة و الصدقات، باب چھارم حج  

 پنجم امور متعلقة بالفرائض.والعمرة، باب 
  
 جزء سوم المحرمات و النواھى  
باب اول من األكل و الشرب، باب دوم مشتركة فى االیمانیات واالعمال  

الدنیویھ، باب سوم محرمات و نواه فى المعتقدات، باب چھارم محرمات و نواه 
 فى االمور الدنیویھ، باب پنجم محرمات و نواه فى اوقات محددة.

  
 زء چھارم اخالقیات المسلم ج 
باب اول فى سلوكیات المسلم باب دوم فى صفات المسلم، باب سوم فى اعمال  

 المسلم، 
  
 جزء پنجم اسس القوانین  
 باب اول القانون الدستورى، باب دوم القانون المدنى، باب سوم اجتماعیات،  
  
 جزء ششم الخلق و المخلوقات  
 لیس و خلق انسان و حیوان و نبات آمده است.()در این جزء مباحث جن و اب 
  
 جزء ھفتم اھل الكتاب  
 جزء ھشتم العلوم فى القرآن  
َّ الحرام    جزء نھم بیت 
  َّ  جزء دھم خیرالدعاء ما جاء فى كتاب 
  
باب اول صالة است « فرایض»موضوعات آورده شده بسیار كلى است مثال در جزء  

ایمان بھ »نوان صالة و دیگر وضوء و تیمم یا در فصل كھ دو فصل دارد یكى ع
آیات بسیارى راجع بھ مالئكھ آمده كھ موضوع ایمان در آنھا نیست و « مالئكھ

 ھاى قرآن ردیف كرده است.  تنھا آیات را بھ ترتیب سوره
 بندى كلى كھ ارائھ داده است ذوق خوبى بھ كار برده است. اما نسبت بھ دستھ 
جم موضوعى است و انتخاب موضوعات نیز گزینشى بوده است نھ ساختار این مع 

استقرائى. سیستم ارجاع و توضیحات در این مجموعھ لحاظ نشده است و در 
 آوردن آیھ نسبت بھ موضوع مورد نظر دقت الزم صورت نگرفتھ است.

نسبت بھ بعضى از مدخل ھا تنھا بھ آوردن آیات اكتفا شده و ھیچ دستھ بندى  
علیھ السالم و  علیھ السالم و ابراھیم نشده است مثال راجع بھ آدم ھم ارائھ

اى كھ مربوط بھ آنھا بوده را آورده بدون  سایر پیامبران از ابتداء ھر آیھ
 اینكھ موضوعات فرعى آنرا مشخص كند. 

  
 - جلد فارسى/ انتشارات كتاب یوسف  ٤١ ١××× راھنماى كشف موضوعى آیات قرآن 

 احمد مخملى×××    ٢٢٣/ ص ١٣٧٨/ چاپ اول تھران: ناصر خسرو
مؤلف محترم با توجھ بھ ضرورت مراجعھ بھ قرآن در حل مشكالت اجتماعى،  

تربیتى و سیاسى جامعھ و مسائل روز بھ موضوعاتى كھ در راستاى ھدایت و 
 روشنگرى قرار مى گیرد پرداختھ است.

ه آیھ بھ ھمراه فیش در این كتاب متن آیات نیامده و تنھا نام سوره و شمار 
موضوعى در ذیل موضوعات كلى آورده شده است مثال اداى زكات بھ فقیران نشان 

 ) را تحت موضوع زكات در فصل فروع دین آورده است.٥رستگارى )لقمان/
 فصل بھ قرار زیر ارائھ گردیده: ١٨دستھ بندى آیات در موضوعات خود تحت  
 اصول دین      -  ١ 
 فروع دین  -  ٢ 
 مسائل اقتصادى    -  ٣ 
 مسائل تربیتى  -  ٤ 
 مسائل حقوقى    -  ٥ 
 مسائل خانواده  -  ٦ 
 مسائل فرھنگى    -  ٧ 
 اجل معین مرگ  -  ٨ 
 امتحان و آزمایش مرگ     -  ٩ 



 آمرزش، استغفار، توبھ، عبادت -  ١٠ 
 ایمان و دین    -  ١١ 
 خدا  -  ١٢ 
 خلقت    -  ١٣ 
 دنیا، مكنت -  ١٤ 
 ت   سرنوش -  ١٥ 
 سوگند، نذر -  ١٦ 
 قرآن    -  ١٧ 
 گمراھى ھا  -  ١٨ 
بندى خوبى ارائھ شده است، اما در آوردن  در این اثر بھ رغم اینكھ دستھ 

آیات استقراء كامل صورت نگرفتھ است چنانكھ نسبت بھ موضوعات نیز جامع 
نیست. مثال مسائل طبیعى نیامده است. این كتاب در حد خود قابل استفاده و 

 در اطالع رسانى مفید خواھد بود. 
َّ محمد ×××   جلد فارسى  ٥١ ١××× زادالمؤلفین من كتاب رب العالمین  عبد

 الدرویش
بندى موضوعى خاصى، بھ آیات ھمراه با آدرس و كلمھ كلیدى در  مؤلف با دستھ 

بندى را در بخش اول بھ مباحث توحید اختصاص  كند و تقسیم آیھ، اشاره مى
، عبادات و ایمان است.دھد  مى َّ  كھ شامل مباحث پیرامون 
َّ تعالى است كھ شامل مباحث جھاد، ھجرت، غزوات و رسالت   بخش دوم دعوت الى 

 قرآن مى باشد. 
بخش سوم وحى است كھ شامل مباحث انبیاء و پیامبران مى باشد. و در ذیل آن  

 بھ مبحث مالئكھ و صفات آنھا نیز اشاره شده است.
بخش دیگر ساعت و آخر زمان است و بدنبال آن روز قیامت مى آید كھ مباحث  

 حشر و بعث و جنت و نار و اصحاب اعراف را ذكر كرده است. 
در مرحلھ بعد بحث محرمات ھمراه با آیات االحكام و مباحث متنوع آورده شده  

ر قرآن ھاى دیگر عبارتند از: امثال و صور كھ شامل قصص و تاریخ د است. بخش
است. اھل كتاب و بنى اسرائیل و نصارى، اخالق، تھذیب اخالق، اخالق سیئى، كفر 
و شرك و نفاق و در نھایت بحث علم و انسان و علوم طبیعى و ریاضى و آیات 

بندى مناسبى میان موضوعات  الھى در قرآن. در این مجموعھ ترتیب و دستھ
 ست ارائھ نشده است و گاھى مباحث تكرار گردیده ا

  
دراسة تاریخیة و تبویب موضوعى  ٦١××× سبیل الھدى )تبویب موضوعى اآلیات( 

جلد عربى/ نشر جمعیة الدعوة االسالمیھ  ١اآلیات من القرآن الكریم/ 
الجماھیریة  - من میالد الرسول محمد/ طرابلس  ١٤٢٨العالمیھ/ چاپ دوم 

 ایح على حسین الس×××     ٣٦٤العربیة اللیبیة االشتراكیھ العظمى / ص 
آورى،  مؤلف این كتاب در آغاز مقدمھ جالبى در مورد قرآن، چگونگى جمع 

قرائت و حفظ آن آورده است و سبب اختالف قراءات را با بیان قرائت مقبول 
 متذكر شده است. 

در این كتاب كھ بھ عنوان فھرست موضوعى آیات مى باشد مباحث در سھ باب  
ى الحیاة( آمده است و ھر بابى داراى فصولى است القرآن ف - شریعت  - )عقیده 

َّ و فنا )كھ ھمان مباحث قیامت و معاد است( و بحث  در باب عقیده بھ مباحث 
ھاى عبادات،  ھاى آسمانى پرداختھ است، در باب شریعت بھ فصل پیامبران و كتاب

باب احوال شخصیھ مثل نكاح و طالق و مبحث عقوبات و فصل حالل و حرام و در 
ھاى عالقات اجتماعیھ، قضاء و اصول الحكم، عالقات االنسانیھ و  آخر نیز بھ فصل

پردازد؛ در آخرین فصل بھ مباحث علم  الدولیھ و بحث جھاد و مال در قرآن مى
 پرداختھ است. 

شیوه ارائھ آیات بدین صورت است كھ ذیل ھر موضوع، آیات بھ صورت كامل  
 آید.  ھمراه با شاھد مى

ین مجموعھ مدخل كمتر مطرح شده و بیشتر موضوعات، تركیبى است بعضى از در ا 
« محمد على لسان عیسى»ھاى دیگر كمتر مشاھده مى شود مثل  موضوعات در فھرست

موضوعات این مجموعھ متنوع و كافى نیست و «. السعى فى سبیل الرزق»و یا 
 نماید.  مالك تقسیم بندى نیز چندان منطقى نمى

 در سھ باب تنظیم شده است:این كتاب  
 باشد شامل چھار فصل مى - عقیده  - باب اول  
فنا و مرگ، روز  -  ٢َّ خالق ھستى، انسان، سجده و تسبیح مالئكھ     -  ١ 

كتب  -  ٤رسالت و داستان انبیاء     -  ٣حساب و جزاى اعمال و توبھ    
 آسمانى، قرآن و دین.

 ارد.نیز چھار فصل د - شریعت  - باب دوم  
عقوبات، قصاص،  -  ٣نكاح و طالق... احوال شخصیھ     -  ٢عبادات     -  ١ 

 حدود
 حالل و حرام  -  ٤    



 باشد. داراى شش فصل مى - قرآن در زندگى  - باب سوم  
قضاء و اصول  -  ٢ارتباطات اجتماعى، حقوق فرزند، عالقھ بین زوجین    -  ١ 

 -  ٤ر، اھل كتاب و كفار   ارتباط انسان با ملل دیگ -  ٣حكم و شورى   
ورزى، میراث، ربا ... و انفاق     ثروت در قرآن، بخل -  ٥جھاد، جنگ و صلح 

 العلم، علم انسان، صاحبان علم. -  ٦
  
جلد فارسى/ چاپ  ١طبقھ بندى آیات قرآن بر اساس موضوع/  ٧١××× طبقات آیات 

×××    ١١٠٢/ انتشارات امیركبیر تھران / ص  ١٣٦٢/ چاپ سوم  ١٣٤٤اول 
 َّ صبرى خلیل

فصل تنظیم شده است. و دستھ بندى آنھا بھ صورت استقرایى  ٢٦این كتاب در  
 باشد.  و ذوقى مى

 ھاى كتاب از قرار زیر است: فصل 
صفات خدا، مناجات ھا و ادعیھ، محمدصلى  علیھ وآلھ وسلم، معراج، مالمت و  

 علیھ وآلھ وسلم، مھاجر و انصار، عتاب بھ او، اھل بیت و یاران محمدصلى 
قرآن، مطالعھ و اسرار خلقت، آزادى، فرھنگ، آب، كار و كوشش، شب و روز، 
آداب اجتماعى و وظایف اخالقى، اخالق ذمیمھ، جنگ و تبلیغات اسالمى، خلقت 
آسمان، آفتاب و ماه، آدم و فرشتگان و شیطان، تكالیف انسان، عقود و 

علیھ  ھاى قرآنى، موسى صیت، ازدواج و طالق، داستانایقاعات، احكام ارث و و
علیھ السالم و انجیل و  السالم و فرعون و تورات و بنى اسرائیل، عیسى و مریم

سایر انبیاء، قیامت و دالیل آن، حالت روحى بشر، ھدایت و اراده خدایى، 
ل یتیم و مال یتیم، غنائم و صدقات، جرایم، فضیلت و امتیاز اسالم، آیات مشك

 قرآن.
آید و از سیستم ارجاع  در این اثر آیات با ترجمھ و آدرس، ذیل موضوعات مى 

 استفاده نشده است. 
  
 ١فھرست تفصیلى مفاھیم قرآن/  ٨١××× پایان )فھرست تفصیلى مفاھیم( فروغ بى 

عبدالمجید ×××    ٨٦٤تھران / ص  - / نشر ذره ١٣٧٨جلد فارسى/ چاپ اول 
 معادیخواه

ن كتاب بر اساس الفباى مدخل تنظیم شده است كھ ھمراه با موضوعات ای 
ھا خوب انجام گرفتھ است، اما نسبت بھ  آید. ارجاعات مدخل موضوعات آیات مى

استخراج آیات پژوھش كامل صورت نگرفتھ است ھر چند جامعیت مطالب خوب است. 
« دیشھان»و « تفكر»ھا مالك مشخص نیست؛ مثال در مورد  در مورد انتخاب واژه

 پذیرفتھ شده است.« اندیشھ»واژه 
  
كلید راھیابى بھ موضوعات و مفاھیم قرآن كریم / اكبر  ٩١××× فرھنگ قرآن 

جلد فارسى / ناشر  ٨ھاشمى رفسنجانى و محققان مركز فرھنگ و معارف قرآن/ 
×××   موسسھ بوستان كتاب قم )انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیھ قم( 

 گ و معارف قرآن مركز فرھن
ضرورت سامان یابى اطالعات و اطالع رسانى دقیق از موضوعات قرآن بر كسى  

ا با این ھمھ،  پوشیده نیست. تالشھاى خوبى در این راستا صورت گرفتھ است اّم
ھاى بلند قرآن كریم نیست.  آنچھ انجام گرفتھ است در خور معارف ژرف و آموزه

واند بیانگر لطایف و حقایق عمیق قرآن باشد؛ ریزى روش نو كھ بت رو پى از این
 نمود. ضرورى مى

َّ ھاشمى رفسنجانى»قرآن پژوه معاصر   با توجھ بھ این ضرورت، سنگ « آیت 
ھ معجم موضوعى جامع و  بناى چنین طرحى را نھادند و كار عظیم براى تھّی

وع گسترده و در عین حال از نظر دستیابى بھ موضوعات سھل و آسان را شر
 كردند.

این كار یك فعالیت گروھى و سازمان یافتھ است كھ طى مراحل و با تقسیم  
وظایف خاص انجام گرفتھ است. استخراج مدخل ھا نخستین مرحلھ تدوین معجم 

باشد.  ترین ركن در معجم نویسى و نگارش دائرةالمعارف مى بوده است كھ اساسى
ھ شده است مثل : قرآنى بودن، ھا و شرایطى در نظر گرفت در این مرحلھ مالك

بار اطالعاتى داشتن، از جنبھ عربى و یا فارسى شناختھ بودن و شھرت داشتن، 
گزینش مفرد، بساطت و كوتاھى واژه، اعالم مصرح و غیر مصرح كھ شامل نام 

 شود.  ھا مى اشخاص، اشیاء، مكان ھا و زمان ھا و گروه
است كھ پژوھشگران طبق اصول و  مرحلھ بعدى و اساسى مرحلھ برداشت از آیات 

ضوابطى و با مراجعھ بھ پرونده علمى مدخل كھ از منابع مختلف مثل تفسیر 
ھا و منابع تفسیرى مختلف تھیھ شده و نیز  نگارى راھنما، معجم ھاى لفظى، تك

با مراجعھ مكرر بھ آیات، بھ استنباط از آنھا مى پرداختند. و سپس آنھا را 
 بندى اطالعات آنھا اقدام مى كردند.  ایت بھ طبقھدر قالب فیش و در نھ

در مرحلھ بعد اطالعات توسط گروھى كارشناس ارزیابى شده و طى مراحلى،  
كنترل و بازبینى مى گردید تا از اتقان و انضباط خاص و روانى و شیوایى 



تواند گام بلندى  برخوردار باشد. بدین ترتیب كارى عظیمى سامان یافت كھ مى
 رضھ و اكتشاف معارف قرآنى بھ شمار آید.براى ع

جلد خواھد رسید بھ ترتیب حروف الفبا  ٣٠ساختار این مجموعھ كھ احتماال تا  
 از مدخل آب شروع شده و تا یھود ختم خواھد شد.

موضوعى آن است كھ بھ  - ھا و اختصاصات این فرھنگ، ترتیب الفبایى  از ویژگى 
اى كھ مى توان از ھر موضوع  كند بھ گونھ مىشكلى منسجم اطالعات را طبقھ بندى 

 یا مدخلى، طرحى سازمان یافتھ استخراج نمود. 
ویژگى دیگر آن جامعیت و گستردگى و نیز استشھاد بھ آیات است، كھ در كمتر  

 معجمى پیدا مى شود. 
ھاى قرآنى ذیل موضوعاتى كھ ممكن است كمتر بھ آن توجھ شود،  برداشت 

یى كھ ممكن است آیھ بھ ظاھر ناظر بر موضوع نباشد. و توضیحات الزم در جا
چینش موضوعات و گزینش مدخل ھاى مفید در تمام زمینھ ھاى مختلف معارف 

 ھاى دیگر این اثر گرانسنگ است. اقتصادى اخالقى اعتقادى طبیعى و... برجستگى
  
 


