
4  Islamic Knowledge Management  

  
  
 

 

 
Abstracts 

  
The Strategic Role of Thesauruses in the Management of 

Reference Resources With an emphasis on Qur'anic sciences 

Mohammad Hadi Yaqubnejad
1
 

Abstract 

Attempts to conduct research and promote Islamic culture and knowledge 

at a comprehensive level, through using well-known scientific principles 

and transnational experiences, and avoiding local personal viewpoints, 

have always been the focus of thinkers. The question is, "Is there any 

other way to increase scientific productivity and decrease high costs of 

management of reference sources such as encyclopedias and dictionaries 

and the like, and how to carry out research and compile them in the 

Islamic field, apart from what is common today?" To answer this question, 

the author deals with the extraordinary role of the well-known thesaurus 

machine and its method in managing, designing, and compiling reference 

sources and emphasizes its importance in utilizing information and 

knowledge studies. 

He believes that this standard creates a fundamental change in the 

management, organization, logic, and structure of reference works in the 

field of religion. Therefore, it is considered an effective stage in such 

scientific research, and analyzes and examines this strategy through 

providing examples of Quranic sciences. 
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ها در مديريت  نامه اصطالحنقش راهبردی 
  منابع مرجع با تأكيد بر علوم قرآنى

نژاد محمدهادي يعقوب
*  

  چكيده
با استفاده از اصول  ،تالش برای پژوهش و نشر فرهنگ و دانش اسالمى در سطحى فراگير

عناصری  ،محلِى شخصى های فراملى و پرهيز از ساليق شده علمى و تجربه و قواعد شناخته
پرسش آن است كه آيا درباره مديريت . است كه همواره مورد نظر انديشوران بوده است

ها و منابعى از اين دست و چگونگى پژوهش و   نامه فرهنگها و  منابع مرجع مانند دانشنامه
توان  شيوه ديگری نمى ،جز آنچه اكنون متداول استه تدوين آنها در حوزه اسالمى، ب

ها را  های بسيار باالی اين نوع فعاليت وری علمى، هزينه ستجوكرد تا ضمن افزايش بهرهج
شده  العاده دستگاِه شناخته نويسنده برای پاسخ به همين پرسش، به نقش فوق .كاهش دهد

 مديريت، طراحى و تدوين منابع مرجع پرداخته و اهميت آن را آن درروش نامه و  اصطالح
بر اين  او. است كردهشناسى گوشزد  اطالعات و دانش های علم  از شيوهگيری  بهرهبه لحاظ 

باوراست كه اين استاندارد تحولى اساسى در مديريت، سازماندهى، منطق و ساختار آثار 
گونه  اين ثری درؤآن را نماِد مرحله مرو  ازاين ؛آورد حوزه دين پديد مى مرجع در

علوم  هايى از را با بيان نمونه ون اين راهبردآورده و چند و چ شمار بههای علمى  پژوهش
  .قرآنى تحليل و بررسى كرده است

 ها كليدواژه

  .ها، مديريت پژوهش اسالمى نامه ها، اصطالح ها، دانشنامه نامه فرهنگمنابع مرجع اسالمى، 
                                                           

  07/12/1397: تاريخ پذيرش  24/11/1397: تاريخ دريافت  
  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى و سرپرست پژوهشكده مديريت اطالعات و مدارك اسالمى *
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های علمى اثربخش و بسيار كارآمد در عرصه پژوهش و انتقال دانش و  يكى از فعاليت
كارهايى از اين دست ها و   نامه فرهنگها و  المعارف دائرةها،  دانشنامه ،توليد علم گ وفرهن

نه تنها به كمك  ،های فرابخشى و جهانى شده علمى و تجربه توجه به قواعد شناخته. هستند
تر در  های مناسب بلكه با درك و پيشنهاد راه ،آيد كنندگان اين منابع مرجع مى تدوين

آنچه در اين . گشايد ای را نيز بازمى های نارفته گونه آثار، افق و تدويِن اين طراحى، مديريت
ای آيا  ، پاسخ به اين پرسش است كه از نگاهى فرارشتهخواهد شدتحليل و بررسى  مقاله

ها و امثال آن و چگونگى پژوهش و  ها و دانشنامه  نامه فرهنگدرباره طراحى و تدوين 
شيوه ديگری  ،مرسوم است های اسالمى، غير از آنچه عموماً  مديريت آنها در حوزه پژوهش

های بسيار باالی اين نوع  وری علمى، هزينه توان پيشنهاد كرد تا ضمن افزايش بهره نمى
نويسنده سعى كرده است نموداری از راهبرد مورد نظر خود را در . را كاهش دهدها  فعاليت

های ملى موثر در حوزه  ی از برخى تجربهكاربرد -  ىپاسخ به همين پرسش با تحليلى علم
  ويژه علوم قرآنى  های اسالمى، به كيد بر داشتهأپژوهش و مديريِت اطالعات با ت

  . عينيت بخشد

2��9�8 8�وه6ِ ���$3ِ ��34 در   �*زه ا	��

ای خاص و موضوعى مشخص مورد  منبِع مرجع، عنصری است كه در امور مربوط به حوزه
ين جهت مصاديق متعددی دارد مانند قرآن و بسياری از منابع ااز  گيرد و مى قرار 1مراجعه،

اثری است  ،مرجع شناسى، منبعِ  ولى در علم اطالعات و دانش ؛امثال آن حديثى و تاريخى و
اى  گونه به موضوع يكه مطالب مربوط به ك استافته يه محتواى آن به نحوى سازمان ك

نى شده يب شيافتن مطالب پيع براى يو روشى سر آمده فشرده در بخش مشخصى از آن گرد
مانند  )�Q�� KJRN: SRRאA، ��א�, )( شود خوانده نمى كاملصورت  به معموالً  باشد و
منظور ما ازمنبِع  .ها ها، لغتنامه نامه ها، اصطالح  نامه فرهنگها و  المعارف دائرة ها، دانشنامه

  .اين مقاله، همين معنای دوم است مرجع در
                                                           

 .)فرهنگ معين(آنچه را كه در امور به آن مراجعه كنند مرجع گويند . 1
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ها،  نامه فرهنگقبل از  ،ررسى پيشينه آثار علمى و رعايت اصول و قواعد خاصدر ب
نويسى در فرهنگ اسالمى  سنت لغتنامه ها، المعارف دائرةها و  ها، دانشنامه نامه اصطالح

تدبيری برای شناخت اصطالحات و مثابه  به ها  ای بسيار كهن دارد و بازنمايى واژه  سابقه
خلدون  ابن. شده است لف علمى و ادبى امری پسنديده شمرده مىهای مخت  لغات در حوزه

های مختلف پژوهش، طراحى، مديريت، تنظيم و تدوين لغتنامه   شيوهبه در مقدمه خود، 
جوهری و  صحاح ،خليل بن احمد العینهايى چون كتاب   از فرهنگ او. كرده استاشاره 

 �T	A(، א�H(بيان كرده است آنان را  رظن های مد سيده ياد كرده و برخى شيوه ابن المح�م

KJRU :SKKMO -KKMR(. های مختلفى  المعارف دائرةها و  گونه كه در طول زمان دانشنامه همان
ريزی و  و توجه بزرگانى از اصحاب علم و فرهنگ به طرحاند  به تناسب نياز فراهم آمده

امری مهم و بنيادی تلقى  ،شده از قبل طراحىهايى  قالبدر  هاآن ريختنتدوين منابع مرجع و 
از  چشمگيری متنوع شده و عمدتاً  گونه به های اخير اين حركت علمى در دهه ،شده است

 های علمى، مديريت شده و گروهى و سازمانصورت  به های فردی خارج و فعاليت
اين حركِت ديرهنگام نويدبخش جرياِن تحوالتى اصولى در اين . گسترش يافته است

  .آيد مى شمار بهعرصه 
تواند  شده است كه مىانجام هايى از اين عرصه، اقداماتى  در بخش های اخير در دوره

اندركاران در طراحى، توليد و مديريت منابع مرجع  نقطه تصميمى برای پژوهشيان و دست
اطالعات و  های علم  بار در علوم اسالمى با استفاده از شيوه نخستينچه اينكه برای  ؛باشد

 برافزوده كاربردهای جديدی  با ايجاد ارزش هايى تدوين شده و نامه ى، اصطالحشناس دانش
كه با اهداف مختلف و كاربردهای اند  ها منابع مرجعى نامه اصطالح. شده استاستوار  هاآن


	YT א�WKJXK: 5�>6?، ( شوند متنوعى تدوين مى �
. آنها مد نظر ما نيستكه بررسى  )�א
العاده اين استاندارد در طراحى، مديريت، سازماندهى و  ش فوقنق ،آنچه مورد بحث است

  .ها است المعارف ها و دائرة ها، دانشنامه نامه فرهنگپژوهش منابعى همچون 
در طرح، منطق و  ،آن ازگيری  در اين مدل، رويكرِد متفاوتى وجود دارد كه با بهره

نمايد و مرحله جديد  بنيادی رخ مىای و مانند آن، تحول  ای و دانشنامه  نامه فرهنگساختار 
خصوص در حوزه علوم اسالمى پديدار  و متفاوتى در مديريت و پژوهش منابِع مرجع به

  . شود مى
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گاه به  و آن كنيم ابتدا به دو محور اصولى اشاره مى بحث دردهى  برای سازمان كنونا
اول خاستگاه : از اند آن دو محور عبارت .پردازيم محور سوم مى نظر در الگوی مورد

  .دوم اهميت تعامل ِ پژوهشى ميان منابع مرجع ؛پيدايش منابع مرجع

  �A	!@�ه ��8ای6 ?<�ر ��% ��34: �>*ر اول

ها و  ها، دانشنامه نامه فرهنگها،  نامه ها، اصطالح يك از لغتنامه منابع پايه ازجمله هر
از لحاظ ارائه نوع  ،ندكن  ها، به تناسب اهداف و مقاصدی كه دنبال مى المعارف دائرة

كدام نيز  های چشمگيری دارند و هر  اطالعات، حجم، لحن و زبان با يكديگر تفاوت
در تحليِل آثار، كمتر  اما يكى از نكاتى كه عموماً  ؛دنكاربرد و مخاطبان خاص خود را دار

گونه هايى از اين نوع كه چ  به بيان ديگر پرسش ؛ستا شود، خاستگاه آنها  مى توجهبه آن 
هرچند برخى از  .دنشو  شد پژوهشگری چنين اثری را پديد آورد، كمتر مطرح مى

ه خود در لفافه سخن ب آثارهای واقعى  مسلمان گاهى از اسباب و انگيزه انديشوران پيشينِ 
   1.اند ميان آورده

چه اينكه اين آثار  ؛توجه به اين خاستگاه در پژوهِش منابع مرجع، اهميت بيشتری دارد
نباشند و بر ميثاقى روشن استقرار نيافته و ابراز نشوند،  ر بر هدف و انگيزه خاصى استواراگ

همچنين  .شد درستى خلق نخواهند های فراوان به ها و هزينه بربودن و دشواری دليل زمانه ب
 كاربران ممكن است در پيگيری نيازهای علمى خود از اين آثار با سردرگمى و ابهام

 ؛اند آن نبوده درصدددنبال چيزی هستند كه ممكن است نويسندگان ه چون ب ؛شوندرو  روبه
با اين حال در بسياری از اين نوع منابع اينكه چه نيازی سبب شد كه چنين اثری شكل 

  .شود  بگيرد، كمتر ديده مى
نامه است كه تدوين آن در  مد در عرصه پژوهش، اصطالحآمنابع مرجِع كار يكى از

المللى ادامه دارد  های متنوع در سطوح ملى و بين علوم با ويراست های مختلف رشته
) ،?�F�0KJRO: SL 	Z� �به  خصوص در كشور ما هب ،ميان صاحباِن رشته مربوط ولى در ؛)�

                                                           

 .)1ص: 1تا، ج طوسى، بى(از انگيزه تدوين آن گفته است  المبسوطمانند شيخ طوسى كه در مقدمه كتاب . 1
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های علوم  اين كار بزرگ در رشته 1.شود های افزوده آن كمتر توجه مى كاربردها و ارزش
مركز  حركتى دارد كه از چندين سال پيش در تدوين شده است و ريشه در اسالمى نيز

نامه علوم اسالمى مطرح شد كه با انجام نمايه منابع اسالمى، ساماندهى  پژوهشى اصطالح
 .های اسالمى را در دستور كار قرارداد  های علمى رشته  مدارك و متون مرتبط با فعاليت

اِم زبانِى مناسِب چنين حركتى نظ. جست شده بهره مى بايست از زبانى كنترل  مىمنظور  بدين
 های علوم اسالمى آغازگرديد  نامه اصطالحرو  ازاين ؛تشخيص داده شد» نامه اصطالح«
)[�4Z� א�\�، KJ]K: SXL( شد ريزی  المللى طراحى و برنامه كه با مطالعه تجارب موجود بين

های   نامه حاصطال ه امروزتا ب و نگری سامان گرفت و با پشتكار، مديريت مستمر و ژرف
 نامه اكنون نيز تدوين اصطالح .)Z1^KJXR :SX -OJ, א: 
447אA، (متفاوتى شكل گرفته است 

ابزاری مناسب عنوان  به حركتى ضروری نه تنها مورد قبول اهل نظر قرار دارد، بلكهعنوان  به
 مانند علوم قرآنى، اصول(برای كشف روابط معنايى موجود ميان اصطالحات هر حوزه 

  های حوزوی و مطالعات اسالمى  جای خود را در نظام پژوهش) اخالق و فلسفه فقه،
  .گشوده است

چگونگى تعامل ميان منابع مرجع مانند  محور دوم با تحليلى از اهميت و در
تحول در به لحاظ  های اين نگرش را با موارِد مشابه، تفاوت   ها، نامه ها و اصطالح نامه فرهنگ

  .گيريم های پژوهشى پى مى يتمديريت اين نوع فعال

8�وه9 ���ن ���$3 ��34 : دوم �>*ر Bِ��C(  

علمى،  ارتباطات برون ،ها يكى از عوامل رشِد پژوهش و توسعه و اثربخشى دانش
اين موضوع در علوم و فنون  .ستا ستدهای ايجادشده ميان آنها ای و داد و رشته روابط ميان

در علوم انسانى مانند  اين دو با نجوم و ك و رياضى ومانند رابطه فيزي ،روشن است كامالً 
                                                           

در . ها به زبان فارسى سابقه طوالنى ندارد؛ هرچند خلِق آن به زبان التين پيشينه زيادی دارد نامه اصطالح دوينت. 1
ها در حوزه علوم اسالمى نيز در  نامه انديشه تدوين اصطالح. اقدامى نشده استتاكنون  زبان عربى نيز

بار در جهان اسالم مطرح  های گذشته، برای اولين سالمى، از دههپژوهشكده مديريت اطالعات و مدارك ا
های تخصصى را به جامعه فرهنگى عرضه   نامه های علوم اسالمى، اصطالح  شده است كه اكنون در همه رشته

 .)www. Islamicdoc.org: ك.ر( استكرده 
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علوم اسالمى همچون  شناسى و تعامل اين دو با رياضيات و آمار و در شناسى و روان جامعه
همه اينها با استفاده از . فلسفه و كالم و آن دو با اصول فقه، همچنين فقه با حقوق و مانند آن

و تر  ىئدر همين مسير با نگاهى جز. دنشو حاصل مىشده  بروندادها و اصول و قواعد شناخته
های  ستد ميان منابع مرجع و نقش راهبردِی آن در پژوهش از زاويه مطالعات اسالمى، داد و

های دانشى است كه  دينى نيز از عوامل اثربخش برای رشد پژوهش و توسعه اين نوع نهاده
اهميت و چگونگِى ارتباط  بهخست ن. پردازيم از دو منظر و در دو فراز به تحليل آن مى

ضرورت تعيين دامنه  وشناسى  پايه اصلى، يعنى مدخل مرجِع اسالمى در علمى ميان منابع
گاه به  كنيم و آن آن اشاره مىروش و  1شناسى اصطالح گيری از علم موضوعى آنها با بهره

باشد و نظرگاه  تا نموداری عينى از راهبرد مورد اشاره كردای ملى اشاره خواهيم  تجربه
  .بحث عينيت بيشتری يابد

  "&��� ا;:9ح �7و ��� "&��� در ��45

. هستندها يا اصطالحات كليدی  مدخل منابع مرجعْ  سنگ بنا و محور اصلى پژوهش در
جانبه از قلمرو مباحث در موضوع مورد نظر،  چيستى موضوع و توصيفى دقيق و دركى همه

. های پسينى منابع مرجع دارد ريزی برنامه ها و مدخلثير مستقيم و صريحى در شناسايى أت
تنوع تعابير و گستره وسيع معانى برخوردار است،  علوم دينى كه از اهميت اين بحث در

در . روش اسقرايى :دوروش قياسى؛  :یGدر اينجا دو روش وجود دارد . شود بيشتر مى
و با مالحظه آن، به شده برای موضوع مورد نظر  روش اول بر پايه تعريفى انتخاب

با مراجعه به منابع حوزه موضوعى  ،ولى بر اساس شيوه دوم ؛پردازيم ها مى جستجوی مدخل
 تعريف«روش اول . دهيم را سامان مى و آنها كنيم مورد نظر، مداخل مربوط را استخراج مى

ب يكى د كه انتخانهايى دار ها و بدی دو روش خوبى هر. است »پايه منبع«و روش دوم  »پايه
همان است كه در اين مقاله  ،و انتخاب روشى متفاوت از آن دو بدون ديگری مشكل است

  .رسيم به آن مى
درك درست و تعيين حدود موضوعات و دريافتى آگاهانه از  ،نمونه و دليل برای

                                                           

: ك.ر(های تخصصى است  هنامگذاری مفاهيم مربوط به رشتمند  شناسى، مطالعه نظام دانش اصطالح. 1
 .)شناسى ، ذيل واژه اصطالح1381رسانى،  المعارف كتابداری و اطالع دائرة
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معارف اسالمى است،  ه در علوم ويهاى پا هاى اصلى و رده ى از رشتهيككه » علوم قرآنى«
ه اين دانش كچه اين ؛كند آن ايفا مى نامه فرهنگقيم در كميت و كيفيت پژوهشى نقشى مست

. تاب مقدس مسلمانان استكالهى و  ه وحىكپردازد  به بحث و بررسى درباره قرآن مى
علوم «در محافل اسالمى، به مقوله اكنون خ و يپژوهى در طول تار بخشى از مطالعات قرآن

گونه كه نامش گواهى  اين دانش، همان نامه رهنگف. داشته و دارد اختصاص» قرآنى
ه كاين. است» علوم قرآنى« كوتاه و دقيق از مباحث حوزه معرفتى گزارشى مستند، ،دهد مى

ق به آن يه پاسخ دقككجاست، پرسشى است  چيست و قلمرو مباحث آن تا» علوم قرآنى«
ى را مرتبط با قرآن ه محققان در بخشى از زمان، موضوعاتكنيا چه ؛ديد آسان ننمايشا

ژگى و يگر با ويگر موضوعاتى ديدهند و در زمانى د قرآنى را به آن مى نند و نام علوميب مى
 كنند پژوه را به خود مشغول مى گذارند و ذهن قرآن دان مىيى متفاوت، گام در ميها كمال
  .دنآي شمار بهقرآنى  تواند علوم وجهى همه اين مباحث مى و به

لى و ك قرآنى و قلمرو مباحث آن، ارائه خطوط چيستى علوم ربارهد ت،بنابر آنچه گذش
 هكباشد  هرگاه مبحثى درباره قرآن مطرح اين است كه است و آن اجمالى ميسر و مناسب

 علوم«توان آن بحث را از  نيست، مى قرآن مربوط اتير آيمعنى و تفس م بهيمستقصورت  به
قرآنى و  كه مختص علوم العرفان مناهل كتاب در  مزرقانى هكه  چنان ؛آورد شمار به» قرآنى

تر است،  كارش نسبتاً منسجم است و بندی دسته درصدداز جامعيت نسبى برخوردار و 
اما اين اصطالح برای  ؛است بوده  المساز اول در ا) علوم قرآنى( اين علوم: گويد مى

 :KUKR، `K ،:�_א�,( است شده پنجم پيدا آغاز سده در جداكردن علوم قرآن از تفسير قرآن

SJL(. قرآن  جداكردن علوم قرآنى آن است كه تفسير اصلى و محوری در بنابراين نقطه
آنچه از  هر قرآن مربوط نباشد؛ پس اتير آيم به معنى و تفسيمستقصورت  به يعنى ؛نباشد

؛ آيد مى شمار بهقرآنى  مباحث معارف ،است قرآنى آيات الفاظ و تفسير معنى و شرح
 انيمعنا و ب ه بهك مباحثى ىيك :است رونيب »علوم قرآنى«ن دو بحِث قرآنى از مقوله يابرابن

  .دنشو دهيح نامير و توضيه تفسكمباحثى ؛ دوم دنلغوى و ترجمه بپرداز ميمفاه
تدوين دوره  كه در آيد دست مىه ب گيری علوم قرآنى نيز های شكل در بررسى دوره

؛ ستمباحثى جزو علوم قرآنى تنظيم شده ا ، معموالً آن و پس از) دوره سوم(علوم قرآنى 
قرآن و موثِر در تفسيرند و آگاهى از ا مرتبط ب اينكه كامالً  با ،نيستند مستقيِم قرآن كه تفسير
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 یمعنا(نزول قرآن  ،ىده وحيپد ،خ قرآنيمانند علم به تار ،است آنها مقدمه ورود به تفسير
 ،ب سوريترت ،ليل و تنزيتأو ،)قرآن بر سبعة احرف نزول ،اسباب نزول ،زمان نزول ،نزول

، وقف و وصل، علم قرائت، ن قرآنيجمع و تدو ،كتابت قرآن ،حفظ قرآن ،ىو مدن ىمكّ 
مفسران و ، یريها و مكاتب تفس روش، رين علم تفسيتدو، رپذيری قرآنيتفس، ديعلم تجو

مجمل و ، ديو مق مطلق، عام و خاص، ناسخ و منسوخ(مات قرآن يتقس، طبقات مفسران
، حدوث و قدم، اعجاز قرآن، شناسى سوره ،)ظاهر و باطن، محكم و متشابه، نيمب

  رابطه قرآن و ، ها و سورها هيتناسب آ هاى مختلف، تئقرا، قرآن یريناپذ فيتحر
 ه هركقصص قرآن ، طبقات قراء، معنى و انواع آن، بُطون قرآن، مجازهاى قرآنى، سنت

نويسندگان علوم قرآنى . دنريگ مى هاى متعددى را در بر رمجموعهيزن، ين عناويدام از اك
 در(ر از دو مقوله نامبرده يغ اند، عموماً  ردهكثبت » علوم قرآنى«عنوان  به آنچه را در منابع،

  .است) تفسير
ان و علوم ادبى ياين حال افزون بر موضوعات يادشده مباحثى از علوم بالغى، معانى ب با
منابع  نيز در مانند آن شناسى و شناسى، نشانه عرب، مباحث معناشناسى، زبانات زبان يو ادب

 عى را در بريعى گستره وسيطبصورت  به هكعلوم قرآنى آمده و اصطالح شده است 
ه مجموعه كرى در قلمرو مباحث علوم قرآنى، سبب شده است ين حصرناپذيا. رديگ مى

و مباحثى فراتر از دامنه تعريف ثبت  دنسان نباشيكن منابع، همگون و يموضوعات در ا
های دانشى و معرفتى به متون و منابِع علوم  اين حوزه از 1اصطالحات طبيعى است. دنشو

  .ين دانش نيز ثبت شوندا با) وابسته(های مرتبط  بحث وو جز بندايقرآنى راه 
ز يت و مجال پژوهش باقى است و بخشى نين مباحث، همچنان اهميارى از ايبسدر 

شتر دارند ياز به تأمل تخصصى بين زيارى از آنها نيدرباره آنها فراوان بحث شده است و بس
د از يبا  امروزز در شرايط يبخشى از آنها ن. ق صورت گرفته استيمتر بر روى آنها تحقكه ك

چگونگى  قت پديده وحى ويمانند تأمل درباره حق شوند،د، بررسى و پژوهش يمنظری جد
صدا و تالوت وحى و متن آن وقتى بر سطوح فيزيكى  ،و حرِف وحيانىزبان، واژه  ،آن

                                                           

م علومى يمراد از اصطالحات علوم قرآنى، واژگان مفرد يا مركبى هستند كه در قالب خاصى، مفهومى از مفاه. 1
كنند و در منابع مرتبط از  ئه مىكنند، ارا بحث مى) رى آنيخارج از مباحث متنى و تفس(را كه درباره قرآن 

 .اند آنها سخن گفته
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م وحى با رهاوردهاى يارتباط مفاه ،شود وحى شفاهى مقدس نوشته مىعنوان  به مختلف
مباحث  ،ر، علوم و معارف قرآنىيها، تفس ترجمه شناسى بر ر زبانيتأث ،علمى نو به نو

  .ن كه كالم قطعى وحيانى استو معناشناسى در متن مقدسى همچون قرآ يكهرمنوت
و  دهدگفته در اين رشته را پوشش  ای كه بتواند گستره پيش يا دانشنامه نامه فرهنگ

تواند به تعريفى بسنده كند و  نمى ،ه كندئگزارش پردامنى از حوزه معرفتى علوم قرآنى ارا
آنها يا فقط بر منابعى متوقف شود و بر محور  هايى را درج كند بر محور آن مدخل

  .هايى را استخراج نمايد مدخل
معرفتى  �گسترد ۀها و مباحث موجوِد اين رشت برای پژوهش كامل و پوشش همه داده

 تازه خواهد نوشونده و ،قرآنتبع  به كه درباره قرآن و موضوعات مرتبط با قرآن است و(
يفى بسنده توان به تعر نمى ،پذير و روزآمد درست آن ه گزارش جامِع گسترشئو ارا) 1بود

علوم قرآن متوقف شد و  يا فقط بر منابعى ازكرد هايى را درج  كرد و بر محور آن مدخل
 بلكه مناسب است با نيم نگاهى به تعريف يادشده و ،هايى را استخراج كرد بر محور آنها مدخل

گزينش  شده به شناسايى و از سيستمى از قبل طراحى ،همچنين تحليل منابع علوم قرآنى
دانش هستند و پژوهش جامع از طريق  كه نماد يك حوزه(ها  ها و مدخل كليدواژه حات،اصطال

و  كرد مند ايجاد ای نظام گونه با ساماندهى آنها، نخستين پايه را به پرداخت و) آنها ممكن است
كه  آن استروش نامه و  شده اصطالح شناسى و دستگاِه شناخته گيری از علم اصطالح آن، بهره

شناسى همين  نامه تخصصى از منظر علم اطالعات و دانش ربردهای ضمنِى اصطالحيكى ازكا
علوم، اصطالحات است و هيچ مدخل  سنگ بنای پژوهشِ  گفتيمگونه كه  زيرا همان ؛است

آنها، مفاهيم  همگر از راه شناخت اصطالحات آن، تا بر پاي ،درسِت علمى، ممكن نيست
  .ه شودئدرستى ارا داخِل دروِن علم كشف و بهو م بدانعكاس يا نظر علمى دانش مورد

اى مباحث علوم قرآنى و يدهى كامل از زوا زمينه گزارش ،با اين اقدام اساسى
 شود مى تعريِف مفروض، فراهم هاى آن، با پيروی از منابع و مĤخذ اين رشته علمى و وابسته

منطقى و ساختاری ها و واژگاِن كليدی در جايگاه  و مباحث در فرِم اصطالحات، مدخل
                                                           

جديد  در هر زمانى قرآن هميشه و ؛فهو فى كل زمان جديد و عند كل قوم غض الى يوم القيامه: 7امام هادی. 1
 .)580ص :تا ، بىشيخ طوسى(و نزد هر ملتى تازگى دارد تا قيامت بپا شود 
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پوشش  ،در اين روش، ضمن توجه به موضوع علوم قرآنى. خود مستقر خواهند شد
روشى متفاوت در شناسايى و  ،روی بدين؛ است نظر محتوايى منابع نيز همواره مد

 و روش »تعريف پايه« تلفيق روش كه از رود مىكار  به های علوم قرآنى دهى مدخل سامان
ه در نتيجه ضمن اينكه پوشش موضوعِى جامِع اين دانش ب. است شده ايجاد »منبع پايه«

كه همچنان قابل گسترش  شود مىگستره وسيِع محتوای موجود نيز منعكس  ،آيد دست مى
بعد تجربه قابل  بند در .)[�WKJX?، (بود  خواهد) نسبت به مباحث آينده(پذير  و انعطاف

كنيم تا  نامه گوشزد مى و اصطالح نامه فرهنگرا درباره تعامل ميان دو عنصر  ای مالحظه
  .رهنمودی واقعى از ديدگاه مورد نظر باشد

  �@� ���ن �&��= ��<= در >�وه�0 ��� داد و

آنچه در  ،كه پس از فهمى نسبى ازچيستِى موضوِع اصلى مانند علوم قرآنى روشن شد
ايى اصطالحات ست كه شناسا ها و محورها ها، بحث سياهه رده ،گيرد اهميت بعدی قرار مى

های پسينى در  ريزی برنامه ها، محورها و بحث در شناسايِى موضوعات، قلمرو ،ها مدخل و
شناخت رو  ازاين ؛مستقيم و صريحى دارد ثيرأت) يابِى منتظم ازجمله مدخل(های علوم  رشته

يابى  علوم قرآنى برای دركى جامع از محتواِی موجوِد اين دانش و مدخل اصطالحات در
ماهيت و هويت هر علم ازجمله علوم قرآنى متأثر  چون ؛گامى راهبردی است ،آن درست

و ابراز  يابند مىاز مجموعه عناصر معرفتى و غيرمعرفتى است كه در قالب اصطالحات تبلور 
بندی اين علم است، بدون  ترين پايه برای پژوهش و دسته يابى كه مهم مدخل .شوند مى

شناخت،  پس نگرِش اصطالح ؛اصطالحات آن ممكن نيست بندی شناسايى، تنظيم و طبقه
آيد كه  مى شمار بهگزينى علوم قرآنى  پايه اصلى و گامى اساسى و زيرساختى در مدخل

  .دار آن است نامه عهده اصطالح
نامه، معانى و توضيحات مربوط به  برای اهل فن روشن است كه در اصطالح

ولى ؛ گردد  عنايى در ساختاری منظم منعكس مىد و تنها روابط منشو  اصطالحات درج نمى
از همان آغاز، به منظور مستندكردن روابط معنايى  1نامه علوم اسالمى در طراحى اصطالح

                                                           

 www.islamicgoc.ir: مى را بنگريدنامه علوم اسال اطالعات مربوط به اصطالح. 1
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های معنايى متعدد، مراجعه به   اصطالحات يا كشف اصطالحات چندمعنايى و ايجاد شبكه
ای منضبط   گونه به اين روابط داشته و مستندات متون و منابِع هسته و معتبر مورد توجه قرار

دهنده دقت نظر پژوهشگرانى است كه به مديريت  اين امر كه نشان. نيز نگهداری شده است
زمينه تعامل درست ميان دو سنخ از منابع ) هرچند ناخواسته(درواقع  اند،  آن همت گماشته

های مبتنى   نامه هنگفرو مواد اوليه  كردهريزی  را طرح) نامه و اصطالح   نامه فرهنگ(مرجع 
بر پايه آن اقدام، چنين پيش آمده . ها را در علوم اسالمى فراهم آورده است نامه بر اصطالح

نخستين آنها . آيد پديد ای حاوی معانى و شواهد برای اصطالحات نيز  نامه فرهنگكه است 
دومين آن  و )Z1^KJRX :SUR -LM, א: 
447אA، (نامه اصول فقه بوده است  اصطالح مورد در

 :KJ]J، 19�(نامه علوم قرآنى سامان يافته است  كه بر پايه اصطالح  نامه علوم قرآن) فرهنگ

SJN-JL(داد و ستدی علمى ميان اين دو عنصر روی  بدين ؛)نامه فرهنگو  ها نامه اصطالح( 
 و نامه فرهنگهای  ها استانداردی برای انتخاب مدخل نامه يعنى اصطالح؛ برقرار شده است

 ؛است ، عاملى برای مستندسازی اصطالحات قلمداد شدهنامه فرهنگمحتوای مقاالت 
 و است تدوين مقاالت آمدهكار  به گونه كه مستندات موجود در سوابق اصطالحات، همان

همه اين . بود پس از اين نيز گسترش و ويرايش هر كدام در ديگری اثربخش خواهد
   مندی از الگوی مورد نظر است كه در محور سوم، بهرهبه لحاظ  ها، ها و دريافت ويژگى

  . كنيم هايى از علوم قرآنى بررسى مى چيستى آن را با مثال

  ���$3 ��34 ا	�� راه �ده�� 8�وه6 در: �>*ر 	*م

ها،  نامه فرهنگهايى مانند  پروژه ريزی، مديريت و اجرای كالن طراحِى پژوهش، برنامه
شده و رعايت  ا در حوزه اسالم، مبتنى بر اصوِل از قبل تعريفه المعارف ها و دايره دانشنامه

های  وری مناسب از نيروی انسانى و بودجه و بهره شود مى درست آنها به اتقان كار منجر
گيری از استاندارد مورد نظر در  بهره. افزايد كيفيت كار مى كند و بر محدود را فراهم مى

نظام ارجاع شكلى و  ،های اصلى از ارجاعى تشخيص مدخل ،گزينى مراحل مختلِف مدخل
از يك سو و از  امنابع مرجع را از لحاظ دامنه و توسعه محتو ،ها محتوايى و تدوين مقاله

مديريت  پژوهش وبه لحاظ  تواند كند و مى لحاظ اعتبار و استناد از سوی ديگر، متمايز مى
طراحى و تدوين منابع الگويى متفاوت در عنوان  به آن، مرحله جديدی در اين عرصه
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با اين نگاه و با توجه به الزاماِت پايه در تدوين منابع مرجع، به . مرجع، مورد توجه قرارگيرد
ها را  ها و تفاوت ای از نوآوری ضمن آن، پاره و در شود مىاصوِل مهم اين راهبرد، اشاره 

  .كنيم هايى از علوم قرآنى گوشزد مى با يادكرد نمونه

 ه�  ا;�ل و ��Aور�

BA�� BِDا  EFی�

 ريزی در گذاری و برنامه ترين فرايندهای طراحى، سياست يابى يكى از اصلى مدخل
: اند دارای دو نوع مدخل ست كه عموماً ا ها نامه فرهنگها و  المعارف دائرةها،  دانشنامه

كه هستند هايى   های ارجاعى مدخل  مدخل. های اطالعاتى های ارجاعى و مدخل  مدخل
گونه آثار هدايت  های مرجح در درون اين  های نامرجح به مدخل  كننده را از مدخل همراجع

قرار  هاها ذيل آن مقاله و اند های اصلى  مدخلدرواقع  های اطالعاتى  مدخل. دنكن  مى
و ) ها نامه فرهنگدر (های كوتاه  شده به مقاله د كه بر اساس سياست از قبل طراحىنگير مى

تشخيص اينكه چه چيز . متفاوت است) ها المعارف دائرةها و  دانشنامه در(های بلند  مقاله
های مشكل،  همواره از مقوله اند، ها ارجاعى ها اصلى و كدام تواند مدخل باشد يا كدام مى

نامه  خصوص اصطالح ها به نامه مرور اصطالح. ساز بوده است گير، حساس و سرنوشت وقت
بسيار كليدی و كارساز  ،يابى اقدامى برای مدخل رتخصصى مانند علوم قرآن قبل از ه

 ها را بر آوری مدخل مرحله بحرانِى جمع ای است كه قطعاً  اين تالش علمى، گنجواژه. است
های اصلى و ارجاعى را از آن ميانه، آسان، دقيق و  گمان گزينش مدخل بى عهده دارد و

يابى در  گوی عملى مناسبى برای مدخلتواند ال مى  نامه علوم قرآن) فرهنگ .كند هزينه مى كم
 .كارهای مشابه باشد

  H8ی�� و G�C��4 ا�F BِD!�ش

های مهم  يكى از شاخص همچون جامعيت و فراگيرِی حوزه موضوعى،پذيری  گسترش
ها و  ها، دانشنامه نامه فرهنگ. های اصلى پديدآوران منابع مرجع است و از دغدغه

مرجعى چندوجهى، جامع و  ،الگو فراهم شوند هايى كه بر پايه اين المعارف دائرة
های  توانند منبعى باشند كه مدخل چه اينكه از يك سو مى ؛آيند شمار مى پذير به گسترش



� ی�ی�ه� در �� ���� ا���ح ���� راه��د�� ��  !��  ��
  19  )�� '&%م #�"� ���

  

و كاربراِن آن را به معانى  هنددست ده ورود به متن و اطالعات موجود را در حد وسيعى ب
 ويرايش وتبع  به ديگرگيری اصطالحات راهبری كنند و از سوی  اسناد شكل و شواهد و

توانند به فراخور  پذير و مى و انعطاف اند راحتى قابل گسترش ها، به نامه گسترش اصطالح
ها  نامه در اصطالح كه معموالً (توسعه علوم و معارف و ورود اصطالحات جديد  رشد و

ابه مث به توانند اند و مى گونه كه منبعى مستقل گسترش پيدا كنند؛ همان) شوند وارد مى
ای خاص، مورد استفاده  ای مستند و معتبر و با حجمى گسترده از اطالعات حوزه  مجموعه

نامه علوم قرآنى نيز ضمن برخورداری  به همين دليل فرهنگ ؛اهل تتبع و تحقيق قرارگيرند
مندانى كه درصددند در حوصله و مجالى اندك، اطالعات  ها برای عالقه از اين ويژگى

به لحاظ  اين منبع. مفيد است ،بيابند جا عتبری در باب هر اصطالح يككوتاه، گزيده و م
شده است و به همين سبب، انتخاِب  گستره وسيع محتوا و نشر آن در يك مجلد كارآمدتر

  .)�WKJ]K?، (آگاهانه بوده است  برای آن، كامالً » نامه فرهنگ«نام 

��%I( م�,�  ا BِD	�A!�ر� و 

ها، بر اساس نظام الفبايى حرف به  نامه ها و فرهنگ المعارف دائرةها،  دانشنامه عموماً 
اساس همان  ها بر شدن مدخل با رديف و) هرچند موضوعى باشند(شوند  حرف ساخته مى

صورت ساختاری در  شوند و اطالعى از مباحث مرتبط را به ها نيز رديف مى مقاله ،نظام
نامه نيز  اصطالح) درختى(بخش ترسيمى نظم الفبايى با  ،در اين الگو. گذارند اختيار نمى
اى از طرح كلى و  اى كه جوينده با مراجعه به اين زنجيره، نقشه گونه به ،شود تكميل مى

هاى  يابد و دامنه بررسى خود را در هر مدخلى با مالحظه رده  موضوعات مرتبط آن را مى
اعمى، زنجيره معنايى گونه كه برای اصطالحات چند كند، همان  فراتر و فروتر پيگيرى مى

از آنجا كه اين زنجيره معنايى، انعكاسى از روابط منطقى . شود مناسب هر اعم نيز ذكر مى
كننده  ها در روابط سببى را برای استفاده مدخل ۀای از سلسل واره نظام ،اصطالحات است

» كلمات معّرب قرآن«ذيل مدخل  نمونه ؛ برایگذارد به نمايش مى و كند مىترسيم 
  : بينيد چنين مى ينا

و  كلمات ← قرآن ← وحى تشريعى ← وحى الهى ←) حوزه اصلى(علوم قرآنى 
   .كلمات معّرب قرآن ← رآنقكلمات  ← حروف قرآن
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كننده نگاهى فرامدخلى و تسلطى نسبى بر  شود استفاده اين نظام تكميلى موجب مى
  .كنديا تضييق  دهدرا توسعه  دامنه بررسى خود قلمرو مدخل مربوط پيدا كند و

JK�L� 3ِM*� 2$ ِز���  اBِD ��ی�یG ا���Kت و $�?وردن 

ريزی  های برنامه ترين نشانه از مهم ،دنبال آن استه كننده ب دادن آنچه كه استفاده دست هب
دليل ريزش اطالعات يا در  به همين. آيد شمار مى دقيق در مديريت اطالعات به

و  شود ط با نياز كاربر، امری ناپسند شمرده مىنامربو گذاشتن اطالعات كاذب واختيار
با توجه به . ستا آوردن اطالعات مطلوب و منطبق با تقاضای او دست ههمواره انتظار او ب

درستى مديريت  ها، در اين الگو، اطالعات به نامه نگر در تدوين اصطالح ىئنگاه جز
گيرد و از ارجاِع  آن قرار مىهای مربوط به هر مدخل، ذيِل خوِد  داشته و عمدتاً  شوند مى

چه  ؛شود كمتر استفاده مى) مانند ارجاع خاص به عام يا برعكس(محتوايى به مدخل ديگر 
بلند  هايى عمدتاً  موجب تلمبارشدن مطالب در نوشته) ارجاِع محتوايى(اينكه اين كار 

موجب و گاه  است های بلند بسيار دشوار و دريافت اطالعات از زوايای مقاله شود مى
با   نامه علوم قرآن) فرهنگ. گردد جويى مطالب مورد نياز خويش مى انصراِف كاربر از پى

مديريت اطالعات در اين حوزه دانشى و برآوردن به لحاظ  مدخل اصلى و ارجاعى، 4842
  .مانند است الگويى بى ،نياز مخاطب، انسجام، گستردگى و دامن پهنموقِع  به

 اBD د	!@�ه �,�م ار���4ت

كنندگان در  يافته و منظوركردن عناوين پربسامد و مورد توجه استفاده ارجاِع توسعه نظام
كنندگان را به همه زوايای  ضمن اينكه دسترسى مراجعه ،اصلى و ارجاعى یها بدنه مدخل

جانبه منابع  يافتگى و شمول همه های توسعه ، يكى از نشانهكند فراهم مى راحتى همطالب ب
   :اند دو گونه ردر اين روش ارجاعات ب .آيد ىم شمار بهمرجع 

Gترين عوامل ارزيابى و  ارجاع وسيع و پربسامد يكى از مهم نظام .ها ارجاع مترادف :ی
ه ب ؛نظير است اين الگو از جهت توسعه ارجاعات، بى. آيد شمار مى كارآمدی منابع مرجع به

  .برد ای بهره مى نامه دليل اينكه از سيستم ارجاعاِت گسترده و منتظِم اصطالح
نامه  ارجاعات محتوايِى حداقلى كه همراه است با زنجيره معنايى ساختار اصطالح :دو
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عنوان نظامى تكميلى در ذيل مقاالت قرار  مانند است و به و بى جديد كه كاری كامالً 
شود تا بسامد  های اصلِى غيروابسته تنظيم مى اين زنجيره معنايى ذيل مدخل. گيرد مى
 .تباطات ساختاری ميان آنها را نمايش دهدار

 ���$3، ا�! �ر	�" و در24ِFد�!�F BDا  ���? ���$  

شناسى  خذأشناختِى آنها، م نامه و اطالعات كتاب توجه به كتابنامه پايانى اصطالح
كند و  حدود زيادی، كامل و روان مى المعارفى را تا دائرةای و  ای، دانشنامه نامه فرهنگ

آورد تا اولين گام  كنندگان فراهم مى بندى آنها را برای تدوين بارسنجى و درجهفرصِت اعت
  . را با دقت بيشتر بردارند

شود با اينكه به بيش از چهارصد منبع علوم  علوم قرآنى مشاهده مى نامه فرهنگدر 
 ...قرآنى ارجاع شده تا نياز كاربران را از جهت معرفى انواع منابع دست اول و دوم و

ه قابل كت استناد در متن، به منابع دست اول و سپس به منابعى است ياولو اما طرف سازد،بر
  .استاند كه شامل حدود دويست منبع  اعتماد بوده

�9� ه�� ا�>�Pر�  �2 اBِD �8ه�E از �%�ده� و 

شده و متداول،  های شناخته كردن به روش خوددارى از قراردادهاى ويژه و عموماً بسنده
های مورد انتظارش را آسان  و دريافت كند نمىرا دچار پيچيدگى و سردرگمى  مخاطبان

���QאA،  ��א�, )(شوند  كامل خوانده نمى مناسب است منابع مرجع كه معموالً . خواهد كرد

KJRN: SRR(،  ها و عاليم پيچيده و  از شيوه شود، مىرجوع  به آنهابلكه در مواقعى
چندين  ،مجبور نشود برای دريافت نياز خود در چند خطاختصاصى استفاده نكنند تا كاربر 

به همين دليل در . ورده شودآاش بر صفحه از مقدمه را بفهمد و پس از خواندِن آن، خواسته
  .شود اين الگو فقط استفاده از سه نماد متعارف توصيه مى

  )رجوع كنيد(: ك.ر .اول
  ) نيز رجوع كنيد(: ك.نيز ر .دوم
  ) فلش(پيكان  ← .سوم

هرچند (ارجاعات محتوايى : ها؛ دو ارجاع مترادف: يك: نماد پيكان، سه كاربرد دارد
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ای از طرح  ها كه گاه پس از اين نشان ، نقشه نمايش زنجيره معنايى مدخل: ؛ سه)اندك
ترسيم شده ) نامه ها دراصطالح مراتبى مدخل نظام سلسله(كلى و دامنه موضوعات اصلى 

 ؛بك، نوع جديدى از دستگاه ارجاعات مرتبط ارائه شده استترتيب در اين س بدين. است
های اصلى مرتبط  مدخل ديگردار و منظم به ناای مع چه اينكه در پايان هر مقاله، نمودارواره

در صورت نياز و عالقه، آنها را در سراسر  مخاطبد بيشتر، يشده است تا براى درك فوا
  .كنداثر بازخوانش و پيگيری 

 �Q ا��%4 $� �>!*ا)� اBD ��ور و

سياهه  .شود ها فراهم مى نمايه ها و آگاهى نسبى از محتوای آثار، از طريِق فهرست
های رشته يا موضوع تحت پوشش اثِر  های اصلى، تسلطى نسبى بر داشته عناوين مدخل

جا و انتخاب  صورت يك ها به دهد و امكان مروِر مدخل مرجع را تا حدودی به دست مى
منابع  برای همين است كه بايد در آغازِ  .كند فراهم مى مخاطبنظر را برای مقاله مورد 

همچون  ؛دنگير صورت يكجا به رديف الفبايى قرار های اصلى محتوايى به مرجع، مدخل
های  مدخل(مدخل اصلى  2926صورت مستقل، سياهه  به در آن كه  نامه علوم قرآن) فرهنگ

هرچند اين اقداِم . ا با ذكر صفحه اضافه شده استبه ترتيب الفب) محتوايى يا اطالعاتى
عنوان تفاوت اين  در اينجا به ،چون نهادينه نيست ،درست، گاه در منابع مشابه وجود دارد

  .الگو گوشزد شده است

2"�!� ���F  

از  ،ها المعارف دائرةها و  ها، دانشنامه نامه فرهنگدر مسير كار منابع مرجع، از قبيل 
 ،پرونده علمى ،دهى نظام ارجاع ،شناسى مدخل ،ها پروژه ع كالنريزی اين نو طرح

تا تدوين مقاله و مانند آن، مشكالت فراوانى نهفته است كه اگر طراحان و  خذشناسىأم
های اسالمى و علوم دينى  حوزه ازجمله ،های مختلف دانش گونه منابع در حوزه مديران اين

خوردارند، با نگرشى راهبردی و توجهى تنوع تعابير و گستره وسيع معانى بر كه از
های تخصصى را مالك  نامه شده در اين مقاله بنگرند و اصطالح هئدانشى به پيشنهاد ارا ميان

اين ابزار علمى را از درواقع  و كنندو از منطق آن استفاده  دهندبرنامه و اقدام خود قرار 
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ى، حتى مرور اطالعات مرتبط با ساز آغاز تا فرجام مد نظر قرار دهند و در مراحِل آماده
هايى را در حوزه علوم  ها تا تدوين مقاالت از مستندات آن بهره گيرند كه نمونه مدخل

صورت ضمن  بدين. شد ای از آن مشكالت، رفع خواهد پاره ،قرآنى گوشزد كرديم
ها و امكان ايجاد سيستم ارجاع منطقى و  برخورداری منابع مرجع از ساختار درسِت مدخل

ای   مجموعهمثابه  به منبعى مستقل،عنوان  به اين منابعها،  مترادف ها و شبه مترادف ۀيافت ساخت
به كمك اهل تتبع و  ،مستند و معتبر و با حجمى گسترده از اطالعات حوزه خاِص مورد نظر

منابع و اطالعات  همچنين از جامعيتى چندوجهى و قابل اعتماد در .تحقيق خواهند آمد
 هكچه اين خواهند رفت؛ شمار به پذير مرجعى گسترش خواهند بود و برخوردارپيرامونى 

و در  ندپذير ها، قابل گسترش و انعطاف نامه گسترش علوم و اصطالح ويرايش وتبع  به
 كرديم،گونه كه بيان  همان. گيرند استاندارد بهره مى های جديد خود از اين معيارِ  ويرايش

  .است  م قرآن)نامه علو فرهنگمثال بارز آن 
افزايى  و همشود  مىكاسته  های زايِد فراوان در تمامى مراحل كار، با اين اقدام، از هزينه

 از برخى برای همين است كه اخيراً . خواهد شدعلمى در كارهای بزرِگ گروهى محقق 
های بعدی  ها يا در ويرايش ها و فرهنگ المعارف دائرةهای بزرگ، قبل از تدوين  سسهؤم

  1.اند نامه مربوط كرده اقدام به طراحى و تدوين اصطالح خود،
    

                                                           

نامه علوم  المعارف علوم عقلى، اصطالح دائرةكه برای تدوين  ;پژوهشى امام خمينى -مانند مؤسسه آموزشى . 1
  .)1393جمعى از محققان، : ك.ر(عقلى و عرفانى را طراحى و تدوين كرده است 
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