
 

 

معارف  یشناس  یهست جادیا یبرا یاچهیبسمله، در یآنتولوژ
 قرآن

 * زادهحسن نیحس
 ایران  ،قم ،یاژوهشگاه علوم و ررهنگ اسمم  ،و مدارک اسممی سازماندهی اطمعا،استادیار 

یافت:  یخ در یخ پذیرش: ۲۷/۱۰/۱۳99)تار  (. ۲۰/۱۲/۱۳99؛ تار

 چکیده

حوزه علوم و معارف قرآن، موضروع بسرمله را با    م ی مفاه  یی کشرف روابط معنا   ی برا  د ی جد  ی مقاله با هدف ارائه مدل   ن ی ا 
و    ی مجاز   ی در عصرر حاضرر که عصرر رضرا   ا ی اسر: آ   ن ی اسر:  ارسرش اژوهش ا قرار داده  ی مورد بررسر  شرناسرانه ی هسرت  ی نگاه 

در منابع    م ی آن  مفاه  : ی معارف قرآن و مطابق با واقع   ۀ در حوز   م ی جامع از مفاه  ی ا انفجار اطمعا، اسر: امکان دارد نقشره 
  ی نقشره هندسر   ، ی ل ی و تحل   ی ف ی به هدف مذکور و با رو  توصر   ی اب ی ارسرش و دسر:   ن ی ااسر  به ا   ی نمودب برا  م ی ترسر   ی ن ی د 

 م ی ترسر   ی شرناسر اطمعا، در علم دانش  ی ده سرازمان   ی برا  ن ی نو   ی ا وه ی که شر   ی موضروع »بسرمله  با اسرتفاده از بسرتر آنتولوژ 
حوزه به طور    ک ی در    م ی مفاه   ن ی ب   یی روابط معنا   شرود ی سربب م   ا  شرناسرانه ی هسرت  : ی ماه   ل ی بسرتر به دل   ن ی گردد؛ اسرتفاده از ا 

  ق ی به طور دق   ی و معررت  ی حوزه علم   ک ی نقشره   جه، ی مفهوم بر قرار شرود و در نت   ک ی  : ی ابق با واقع ف و مط و شرفا   ح ی صرر  ق، ی دق 
)ارتباطا،  ی با بسرمله ارتبا  وجود   ی مختلف   م ی بسرمله، مفاه   ی اسر: که در نقشره هندسر   آن  انگر ی ب   ق ی تحق   ۀ ارت ی گردد     م ی ترسر 

 ن یی تب   ق ی مقاله به طور دق   ن ی روابط در ا   ن ی ا  ا، ی ( داشررته که جتئ ر ی و تفاسرر   ا، ی اعم از قرآن، روا   ی ن ی موجود و مطابق با منابع د 
  ی انتها  ، ابتدا و  قرائ: و ُقّرا   د، ی نجا،، تجو  ۀ مسررأل دارند عبارتند از    یی که با بسررمله ارتبا  معنا   ی م ی   مفاه اسرر: ده ی گرد 

ادب  و بطمن عمل،   و رد دعا، صرح:   ر  ی و اسرم اعظم، جهر و اخفا، نماز، صرح: و بطمن نماز، اذ   ی سروره، اسرم اله 
           سخن با اروردگار و 

  .اطمعا، معارف قرآن   :ی ری مد  ،معارف قرآن  یبسمله، آنتولوژ  یآنتولوژ  ،یبسمله، آنتولوژواژگان کلیدی: 

 
* Email: shaakhali@gmail.com  

معارف قرآنی   پژوهشنامه  مقاله علمی ـ پژوهشی   
14۰۰ بهار، 44شماره ، 1۲سا    
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 . مقدمه ۱

که   اس:  دریایی  الیُ قرآن  بحراا  »و  ندارد   وجود  آن  )نهای:(  قعر  ادراک     هُ ُر عإ قا   ُک را دإ امکان 
حی الدین عربی »یأتی القرآن یوم القیامة بکراا  روز قیام:، قرآن،  به قو  م( و  189   البمغه)نهج

های  ( بنابراین به رغم تم  66   تاابن عربی، بیر ک؛  شود)بکر و دس: نخورده وارد محشر مي
که الهی  رراونی  کتاب  این  رهم  برای  اسمم  تاری   طو   اماشده  در  خالی   هنوز  اس:،  جای 

رهم بهتر و بیشتر قرآن یاری رساند وجود دارد که یکی از   ند محققان را درتواهایی که میاژوهش
له این اس: که مدیری: اطمعا،  أها تدوین آنتولوژی قرآن و معارف قرآن اس:  مساین اژوهش

تری را در اختیار  طریق تدوین آنتولوژی معارف قرآن این قابلی: را دارد تا رهم دقیقمعارف قرآن از 
انش جدید در این حوزه رراهم نماید  در باره ایشینه مدیری: داده و بستر را برای تولید د  محققان قرار

رهای  اس: که تهیه نرم ارتا اطمعا، معارف قرآن باید گف: کارهای خوبی در این حوزه انجام شده
که  :  اسالتفاسیر نور، شدهای مانند نرم ارتار جامع جامع قرآن و تفاسیر با قابلی: جستجوی واژه

اس:؛ اما به دلیل این که این سن  از کارها عموما در  های زیادی هم به محققان کردهکمک  طبعاا 
یارته  از  و  بوده  دیجیتالی  منابع  تجمیع  کمتقالب  اطمعا،  مدیری:  برای  بشری  استفاده  ای  ر 

 .اس:شده
اس:  از جمله ده در حوزه قرآن و معارف قرآن نبوگونه که باید و شاید در خدم: تولید دانش  آن 

کادامیک در حوزه مدیری: اطمعا، معارف قرآن اس: تدوین  کارهایی که در واقع جت  کارهای آ
داماتی را در جه:  نامه معارف قرآن اس: و بحمدلله اژوهشکده ررهنگ و معارف قرآن اقاصطما 

از اصطما  استفاده  با  قرآن  انجام دادهمدیری: اطمعا، معارف  قرآن  قابل  نامه معارف  اس: که 
ها عدم امکان دسترسی  تمجید اس:  این سن  کارها اگر چه الزم ولی نواقصی دارد که یکی از آن 

مانعی: اس:     کاربران به موضوعا، مورد نظر خود با ویژگی سرع:، دق:، سهول:، جامعی: و
اید؛ عموه بر  تواند تا حدی این نقیصه را مرتفع نمرسد تدوین آنتولوژی معارف قرآن می به نظر می
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رد که اصطما نامه  هایی دااین آنتولوژی معارف قرآن به دلیل استفاده از رایانه و وب معنایی، ویژگی
 قد آن اس: و آن عبار، اس: از  معارف قرآن را

 ای دقیق، گویا، شفاف و جامع از معارف قرآن اس:   داد آن نقشه برون  الف  
نظران قرار های انهانی که غالبا مورد توجه صاحبامکان تولید دانش جدید یعنی آگاهیب 

 گردد   گیرد از طریق آنتولوژی معارف قرآن آشکار مینمی
وجود  نظران دیگر  حبامکان به اشتراک گذاری نقشه معارف قرآن برای تکمیل آن توسط صا  ج 

اطمعا،  به    یابی  تلفیق این دو در کنار هم الحق و االنصاف بستر بسیار مناسبی برای دس:دارد 
 حوزه معارف قرآنی با ویژگی سرع:، دق:، سهول:، جامعی: و مانعی: اس:     شفاف و منظم در

ستفاده از بخش  های قرآنی، اهای مذکور در باره اژوهشاز ظرری:   االسف عمده استفادهمع
ان علم  آوردهای دانشمنداس: و آنننان که باید و شاید از دس:اخیر یعنی تکنولوژی رایانه بوده

 اس:   اطمعا، در حوزه مدیری: دانش، استفاده نشده
که مشخصه   ارتبا  میان یک مفهوم با مفاهیم دیگر ، صریح و شفافبدیهی اس: کشف دقیق

یی آن مفهوم را به صور، دقیق ترسیم کرده و بدین وسیله، زمینه  ، دایره معنااصلی آنتولوژی اس:
و جامعرهم کامل ررتر  را  مفهوم  آن  یک اهم میتر  تنها روی  باشیم  اگر خواسته  ویژگی   یسازد   از 
ها تأکید کنیم همانا عدم تبعی: از منطق اثبا، یا نفی اس: که مشهور به منطق ارسطویی آنتولوژی

بر   ویژگی  همین  و  میاس:  تأثیر  آنتولوژی  از  متخذ  از ساختارهای  متخذ  ساختار  لذا  گذارد؛ 
کند  منطق کمسیک در این جه: از منطق رازی تبعی: می  و  ها ساختاری دو وجهی نبودهنتولوژیآ
های مختلف قائل اس:؛ سیاه و سفید، آری و نه، روشن و  رسطویی تنها دو حال: برای موقعی:ا

که قائلین به تفکر رازی معتقدند ابهام در ماهی: علم  لط  حا  آنتاریک، صفر و یک، درس: و غ 
ها  ه این ابهام ر ذهن بشر وجود داشته و بشر با درک و توجه بد  هااس:  یعنی همان طور که این ابهام

هایی ارائه دهد که ابهام  کند، منطق رازی نیت سعی دارد مد سازی میها را مد در ذهن خود ادیده
ر انسان را به رناوری توان شیوه تفک بخشی از سیستم ارائه کند  با کمک منطق رازی می  را به عنوان
  (135،  1   1396؛ قانعی، 256  1389محمدی، علی ر ک؛) منتقل کرد
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شود نه در مجموعه صفر و صفر و یک تعریف می  بین در منطق رازی ارز  هر گتاره همواره  
نسبتا درس: یا نسبتا نادرس: وجود دارد به همین جه:    یک؛ یعنی امکان بیان یک گتاره به صور، 

الهی،  ر ک؛  )  تحلیل معانی زبان طبیعی اس:  ایبر  ایالعادهمنطق رازی دارای انعطاف اذیری روف
آنتولوژی  (137،  10    1378 اسا   که  اس:  این  چند  جهتش  و  ساختار  اویایی  محور  بر  ها 

ایجاد روابط غیر   آن و  بودن  میان مفاهیم اس:خطی و شبکهوجهی     1395رتاحی،  ر ک؛  )  ای 
اس: اس از ااس  به دو  شده در این مقاله که با رو  توصیفی تحلیلی، اژوهش شده سعی  (417

آنتولوژی معارف، آنتولوژی  ایجاد التاما، و قرآن معارف آنتولوژی ارکان و چیستی ساختار ارسش
البته با اذعان به این که ارتبا   اس:   ای از آنتولوژی معارف قرآن ترسیم گردیدهبسمله به عنوان نمونه

اس:؛ لیکن  از آن اس: که در این مقاله رراهم آمدهمعنایی این مفهوم به مفاهیم دیگر به مراتب بیش  
شک  اد آنتولوژی برای کل معارف قرآن باشد که بیای برای ایج تواند درینهمن حیث المجموع می

تتبع نگارنده، تاکنون اژوهشی در اروژه نو و بدیع اس:  با توجه به  ای بسیار سنگین، حجیم اما 
رسد   ه همین جه: این مقاله، نو و بدیع به نظر می؛ باس:خصوص »آنتولوژی معارف قرآن  نشده

   فهومی بعضی از مفاهیم، الزم اس: قبل از ورود به بحث اصلی مقاله، ایضاا م

 . بسمله ۲

تا    اس: که به آن آیه »تسمیه  )ر ک؛ آمدی، بیِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحالمِ بسمله نام اختصاری »
 ند   گوی ( و »بسمله  می140، 1ج

یف آنتولوژی ۳  . تعر

آنتولوژی یا هستی رشمرد؛ جهتش این  لفظی ب  شناسی را باید در زمره مفاهیم مشترک مفهوم 
کتاب علم  در  آن  معنایی  بار  با  متفاو،  رلسفه،  در  مفهوم  این  معنایی  بار  که  علم  اس:  یا  داری 

ارتبدانش  مطلق  نفی  معنای  به  مطلب  این  البته  اس:؛  این  شناسی  معنای  علم ا   در    اصطما 
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وارد هو  مصنوعی از رلسفه    1990شناسی با معنای رلسفی آن نیس:  این واژه از آغاز دهه  دانش 
های مختلف هو   شد و به یکی از مباحث اژوهشی مهم در علوم رایانه تبدیل گردید و در حوزه 

   1383صفری،  ؛  )ر ک  مصنوعی از قبیل مهندسی دانش، ارداز  زبان طبیعی و بازنمون دانش
های متعددی های داده و وب معنایی مورد مطالعه قرار گرر:  تعریفارتار، اایگاه( مهندسی نرم 79

آنتولوژی را تشخی  روشن، واضح و ذکر خصوصیا، صریح   1اس:؛ گروبراز این مفهوم ارائه شده
   1383؛ صفری،  84   1384جو،  ؛ صنع:189   1384شی  شعاعی،  ر ک؛  )  دانداز مفاهیم می

سورگل80 هستی  2(   اس:  گستر  شناسیمعتقد  شکل  ردهها  به  بندییارته  کمک  هدف  با  ها 
(از نظر »سوآ  آنتولوژی  84   1384جو،  صنع:ر ک؛  )  ران در بازیابی متون بر روی وب اس: کارب 

ها در یک حوزه موضوعي خاص و نیت انواع روابط خاص اس: که  ذکر مشخصاتي از انواع مدخل 
 (   85)همان،  اندئي و ساده سازمان یارتهدر یك ترتیب جت
تعاریف نقط  این  تعابیر، یک  در  تفاو،  برقراري نظام  به رغم  از  آن عبار،  دارند و  ه اشتراک 

نظر می به  و  در یك حوزه خاص اس:  مفاهیم  میان  و گویا  تفاو،  سیستماتیك، عینی  تنها  رسد 
گویایي رابطه بین مفاهیم( باشد  مقصود اساسي میان اصطمحنامه و آنتولوژی در همین قید اخیر )

ابهام مفهوم بین مفاهیم  کاهش  رابطه  میان از »گویایی  و دقیق  ی و وجود روابط معنایی روشن 
( اس:  علم  یک  در  678   1393بهشتی،  ر ک؛  مفاهیم  دقیق  معنایی  روابط  وجود    )

کار استدال  ماشینی و  های بازیابی و ررایندهای خودها برای بهبود و تقوی: سیستمشناسیهستی
بر   حاکم  رویکرد  )همان(   اس:  الزم  و  مهم  بسیار  معنایی  وب  توسعه همننین  و  طراحی 

تا به جای ساختار ایستای اصطمحنامهشناسیهستی ها که عمدتاا مبتنی بر روابط ها بر آن اس: 
میان مفاهیم،  شود، ساختاری اویا و چندوجهی به دس: دهد و  مراتبی میان مفاهیم بنا میسلسله

: که بازنمون دانش ای برقرار سازد؛ همننین این رویکرد به دنبا  آن اسروابطی غیرخطی و شبکه
را هرچه بیشتر از زبان مصنوعی منفک کند و به زبان طبیعی و واقعی نتدیک سازد؛ از این جه:  

 
1 Gruber 
2-Sorgel 
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تری  بخشو رضای:  توانند منطقاا بازنمون کارآمدتری ها مینامهها نسب: به اصطماشناسیهستی
 ( 417  1395رتاحی، ر ک؛ ) از دانش ارائه دهند

 . آنتولوژی بسمله ۳-۱

شناسانه و از ای هستیای از اطمعا، دربارۀ بسمله اس: که به گونهنتولوژی بسمله، مجموعهآ
بندی اصطمحا، و کلید واژگان مرتبط با بسمله و ایجاد روابط دقیق، صریح، شفاف و  طریق دسته

 شود دهی شده و مدیری: میها سازمانا میان آنگوی 

 . ساختار آنتولوژی بسمله ۴

 وژی بسمله بر محور سه رکن به شرا ذیل اس:  ساختار آنتول

 ها )مفاهیم( . کالس۴-۱

دهند در حقیق: همان  ها را تشکیل میها که طبقه او  مجموعه واژگانی در آنتولوژیکم  
ای از اطمعا، هستند که  ته علمی و یا مفاهیم کمن مجموعهمفاهیم کمن یک حوزه علمی یا رش 

اند  برخی »کم   را این گونه تعریف کرده اند  »گروهی از مدهبا هدری خاص در کنارهم گرد آ
ویژگی دارای  که  اشیا  یا  ادبیا، موجودا،  در  اصطما  این  جای  به  گاهی  مشابهی هستند   های 

مقصود از ویژگی های    ( 105   1387شود  )شریف،  ده میشناسی، از واژه »مفهوم  استفاهستی
باشند که شامل مفاهیم  ها تح: یک کم  می دراج زیرکم  مشابه اموری اس: که توجیه کننده ان

دارای اشتراک معنوی و هر نوع رابطه صریح، دقیق و شفاف یک کلید واژه با کم  )مفهوم( مذکور 
 اس: م  در حوزه آنتولوژی معارف قرآن ؛ بنابراین مفهوم بسمله، خود یک کاس:
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یرکالس. نمونه۴-۲  ها( ها )ز

تواند به چندین کم   شود؛ یک نمونه مینمونه گفته می  ، )مفهوم(  اعضای کم  به هر یک از  
ها اس:،  شناسی های موجود در هستیتعلق داشته باشد  نمونه ها، به مراتب بیشتر از تعداد کم  

ها هتار باشد در حالی که تعداد  تا ده  شناسی ممکن اس: از صدها یهای یک هستتعداد کم  
  ( 7   1389اایدار،    ر ک؛)  ها از صدها تا صدها هتار و یا حتی بیشتر باشد زیر کم ها یا  نمونه

دهد   یا زیرکم  تشکیل می ها در آنتولوژی را نمونهبخش قابل توجهی از اصطمحا، و کلیدواژه
مفهوم عام هستند و عینی: و واقعی:    مرتبط باو واقعی    ان مصادیق عینیها در حقیق: هم نمونه

نیت در گرو ارتباطا، غیر مبهم، دقیق و صریح آن با مفهوم عام اس:؛ به همین جه:    یک نمونه
ها اختصاص به کلید واژگان اخ  )اعم از اخ  های جنس و نوعی، جت  و کل و یا مورد  نمونه

شود که با مفهوم عام )کم (  ای می شته و شامل هر نوع کلیدواژهو مصداف یک مفهوم عام( ندا
شود واقعی: علم، همان گونه که هس: نمایان  ای سبب میواقعی دارد  چنین رابطه  ارتبا  عینی و

اس: که وجود     علم، ارجاع سرراس: و بدون ابهام به آن چیتی3شود؛ به تعبیر »اورمان کواین
ها   با توجه به همین مطلب، کلید واژه »وصل بسمله به سوره (  372   1395رتاحی،  ر ک؛  )  دارد 

 زّیا،   اسماعیل  بن  عمارة   بن  حبیب  بن  های بسمله و اسامی اررادی همنون حمتة  یکی از زیرکم
ابن  تمیمی ف  لا خا   عبدالله،  بن  زید  بن  اسحاف  بن  یعقوب   ، بغدادی   بّتاز  طالب  بن  هشام کوری، 

  بن   متولد، عبدالله  یتیدی  عدوی   مغیره   بن  مبارک  بن  ییحی  بصری، ابومحمد  حضرمی  ابومحمد
حُصبی  عامر  به   معروف  کوری  اسدی  عبدالله  بن  حمتة  بن  علی  ابوالحسن  بن  و عبدالله  دمشقی  یا

   هستند های کلید واژه »وصل بسمله به سوره به عنوان زیر کم  کسائی

 
3 Orman Quine 
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 . رابطه )خصیصه(۴-۳

ی به  دهد که در اصطما هستی شناسرکن سوم آنتولوژی بسمله را وجود »رابطه  تشکیل می
آنتولوژی  414،ص1392شود )دوخانی،    آن »خصیصه  نیت گفته می  (  تحقق عینی و اثر بخش 

بسمله متوقف بر رعای: دقیق این رکن اس: و این مهم نیت بدون نگاه هستی شناسانه میسر نیس:  
ها(  ها )نمونهها با زیرکم  هستی شناسانه این اس: که ایجاد رابطه میان کم    و مقصود از نگاه

این و و  باشد  واقع  با  بشود منطبق  مدیری:  اطمعاتش  بناس:  تناسب موضوعی که  به  نیت  اقعی: 
متفاو، اس:؛ واقعی: یک ادیده مادی مثل زمین با واقعی: یک حوزه علمی مثل معارف قرآن،  

ابطه هستی شناسانه میان مفهوم قاره به عنوان یک »کم   با قاره آسیا و قاره  تفاو، دارد  مثم ر
در آنتولوژی زمین که یک ادیده مادی اس: رابطه مفهوم و مصداف    ها آرریقا به عنوان »زیرکم  

 خارجی آن اس:؛ یعنی این رابطه، کامم مطابق با واقعی: خارجی و عینی زمین اس: 
  1تصویر 

 

های علوم اسممی مثل آنتولوژی علوم قرآن، طبعاا رابطه هستی شناسانه میان  تولوژی اما در آن 
به عنوان »زیرکم   قرآن  تاری   قرآن و  با اعجاز  به عنوان یک »کم    قرآن  ها   مفهوم اسلوب 

 رابطه جت  بحثی اس:  
  ۲تصویر 

 

آنتولوژی  در  رابطه  ایجاد  این اس: که  مهم  نگها  در هر صور،  اسا   و هستی  بر  واقعی  اه 
ها به  ها با کم  شناسانه اس: و نیل به این مطلوب نیت تنها از طریق ترسیم روابط میان زیر کم  
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تعریف صور، کامل، غیر مبهم، دقیق، شفاف و صریح حاصل می رایدۀ روابط  شود؛ مهمترین 
 شده )شفاری: نوع ارتبا ( این اس: که  

گردد هوی: در ایکره آنتولوژی معارف قرآن میگان بیو کلیدواژ  اوالا  مانع ورود اصطمحا،
زیرا هوی: یک کلیدواژه به نوع ارتبا  آن با سایر کلید واژگان اس:؛ و نوع ارتبا  نیت باید منطبق با  

 واقعی: معارری باشد که در منابع موجود مربو  به قرآن وجود دارد  
صریح، دقیق، کامل، غیر مبهم و شفاف    همان روابطثانیاا  هر اصطما و کلیدواژ ای به دلیل  

بین واژگانی و مطابق با معارف قرآن موجود، در جایگاه حقیقی خود از جها، مختلف از جمله از  
می قرار  تأخر  و  تقدم  نمیحیث  را  ویژگی  این  و  آنگیرد   بر  توان  مبتنی  ساختار  در  باید  که  گونه 

های مذکور  در  کان ذکر نوع رابطه با ویژگییلش عدم اماصطما نامه معارف قرآن لحاظ نمود؛ دل
در اصطما  قرآن  معارف  وکلیدواژگان  اصطمحا،  از  بسیاری  جه:  همین  به  اس:؛  نامه 
اند؛ از باب نمونه، مشخ  نیس: بر  نامه معارف قرآن در جایگاه حقیقی خود قرار نگررته اصطما 

مثل مجو  و یهود و مسیحی: در    های دینی:چه اسا ، مفاهیمی مثل بهشتیان، جهنمیان و اقلی
اصطما نامه معارف قرآن به عنوان وابسته معارف قرآن آمده اس: نه جت  معارف قرآن )ر ک  مرکت 

(  و از سوی دیگر، انبیا  که از مصادیق قطعی  89و    168و  123، ص  1384ررهنگ و معارف قرآن،  
نامه( بهشتیان نیامده اس:؛ ا قی در اصطم بهشتیان هستند به عنوان مصادیق )اعم و اخ  مصدا 

های آن در نهای: به عنوان زیر مجموعه معارف قرآن آمده با وجود این که خود واژه انبیا  و اخ 
 (  97اس: )همان، 

 نکته مهم در باره »خصیه  ) روابط تعریف شده آنتولوژی(  *
که این روابط  اره گردید  دربارۀ رکن سوم آنتولوژی بسمله یعنی وجود »رابطه  )خصیصه( اش

های تحقق این امر این اس: که از آوردن مفاهیم باید از هر جه: گویا و شفاف باشد و یکی از راه
دارای بار معنایی عام اجتناب شود و این گونه مفاهیم حتما با قیود اذیررته شده صاحب نظران حوزه 

المثل در قرآن و     ری   ، »مصداف معارف قرآن آورده شود؛ مانند  واژه »سبب ، »مانع ، »رعل
کریم در باره »زمین  از جها، مختلف بحث شده اس: مانند  »جعل لکم االرض رراشا  )بقره   
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که در باره رعل الهی هم سخن به میان آمده اس: مانند »ان الله یفعل ما یرید  )حج   ( چه این22
ای اس:   الهی  چه نوع رابطهواژه »رعل  ( ساا  این اس: که رابطه کلید واژه »زمین  با کلید  14

رسد این اس: که رابطه این دو کلید واژه، رابطه مصداقی اس: یعنی زمین،  آننه در ابتدا به ذهن می
مصداقی از رعل الهی اس: اما آیا در نتد صاحب نظران حوزه معارف قرآن نیت به همین رابطه کلی 

  به حوزه معارف قرآن به همین رابطه کلی  منابع مربواکتفا شده اس:ب اگر در همه منابع تفسیری و  
اکتفا شده باشد، هنگام ارتبا  میان این دو کلید واژه نیت باید به همان رابطه اکتفا شود؛ زیرا رابطه 
منابع  در  اگر  اما  اس:؛  و مصداقی  مورد  رابطه کلی  واژه،همین  دو کلید  این  میان  واقعی  و  عینی 

ود باشد طبعا رابطه واقعی میان دو کلید واژه مذکور نیت رابطه مقید به قیتفسیری این رابطه مصداقی،  
مصداقی با در نظر گررتن همان قیود اس: و در آنتولوژی باید به آن توجه شود  مثم برخی »زمین  

دانسته خداوند  امری(  رعل  مقابل  )در  خلقی  رعل  مصادیق  از  طباطبایی،  را  عممه  )ر ک؛  اند 
 بایس: این مورد به شکل زیر لحاظ شود  در آنتولوژی می بنابر این (151، ص8ف، ج1417

  3تصویر 

 

 

هستی  رابطه  ایجاد  صور،  هر  با در  آن  انطابق  به  منو   الهی  رعل  و  زمین  میان  شناسانه 
ها باید هنگام ایجاد  نظران حوزه معارف قرآن اس: و این دیدگاههای همه مفسران و صاحب  دیدگاه

وژی مورد توجه قرار گیرد تا نقشه معارف قرآن که از طریق گراف آنتولوژی رابطه )خصیصه( در آنتول
 ای صریح، گویا و جامع باشد   شود نقشهمنعکس می

نوعی از ارعا  خداوند  شک، اضم  نیت  مثا  دیگر، رابطه »اضم   با »رعل الهی  اس:؛ بی
ررمود   ِبِه كَ   ُيِضلُّ ﴿اس: همننان که  يََْهدي  َو  ُيِضلُّ ِبِه َكثريا﴾  ما  َو  اْلفاِسقني  ثريا﴾  ِإاله    (26)بقره   ﴾ِبِه 

 فعل الهی   از جهت فعل خلقی،  طبق نظر برخی،یکی ازمصادیق زمین
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آیا این رعل، جت  ارعا  ابتدایی و مستقیم اس: یا در زمره ارعا  ثانوی، غیر مستقیم و کیفری     اما
با الفاظ دارای  از  و  نمونه دیگر  الله  رابطه جتئی: اسم و  رابطه جتئی: اس: مثل  ر معنایی عام، 

کند برای ایجاد ارتبا   ه بسمله  گویایی روابط در آنتولوژی ایجاب میالرحمن و الرحیم نسب: ب
بین الله و بسمله، به لفظ جت  بسنده نشود زیرا رابطه عینی و واقعی الفاظ مذکور با بسمله، رابطه  

 شود از مرکب تام  اس: که به شکل زیر منعکس می »به لحاظ لفظ، جتئی
  4تصویر 

 

توان گف: یان»بسمله او  دعا  با »رد دعا  اس:؛ در این مورد نمی مثا  دیگر رابطه مانعی: م
 بسمله او  دعا مانع رد دعا اس: بلکه باید رابطه آن به شکل زیر شفاف شود  

  5تصویر 
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 .آنتولوژی و تولید دانش 5

اند نامه ذکر کردهآنتولوژی کارکردهای انحصاری عموه بر اشتما  بر کارکردهای اصطما برای  
  معانی  با مفهومی به طور واضح و روشن همراه دانش توسط ماشین؛ ارائه اطمعا، د  ارداز مانن

 به   نیت  ماشین  توسط   و  قواعد  قالب  در  اصطمحا،  از  مبهم  غیر  تفسیر  این  که  طوری  آنها به  دقیق
میان   هایابهام   اس:؛ ررعاستفاده  قابل  ل:سهو   برای   مفاهیم؛ سهول: ویرایش  معنایی در روابط 
تردیدی نیس: که این موارد جت     (87   1384  جو،صنع:؛  ر ک)        شناسی وهستی  سازیآمدروز

محققان  تواند مورد توجه رسد آننه از همه بیشتر میهاس:؛ لیکن به نظر میکارکردهای آنتولوژی
م رکن سود اس: و این قابلی: نیت به خاطر  له قابلی: آنتولوژی برای تولید دانش جدی أقرار گیرد مس

مقصود از خلق دانش جدید، دانش به معنای رشته علمی نظیر  یعنی »روابط تعریف شده  اس:   
قبما  که  اس:  آگاهی جدید  از  نوعی  بلکه  نیس:  و      و شیمی  تفصیل    ریتیک  ذبه طور  هن  در 

نبوده از بستر وب   ؛اس:صاحب نظران یک حوزه دانشی  آنتولوژی  استفاده  به دلیل  این ویژگی  و 
نامه نیت به نوعی دارای ارز  ارتوده اس:؛ اما گستره  البته اصطما    هو  مصنوعی اس:   معنایی و

ابط  تر شدن روکمی و کیفی آن قابل مقایسه با آنتولوژی نیس:  ممکن اس: گفته شود با گسترده
با  )ها  نامهتوان به این هدف نایل شد  جوابش این اس: که ساختار اصطما ای نیت مینامهاصطما 

ای در همان روابط  نامهتابد؛ یعنی روابط اصطما این را بر نمی  (توجه به استانداردهای موجود آن
شود، و  مصه میخ)رابطه ترادف و هم ارزی، رابطه عام و خاص و رابطه وابسته(گانه  اساسی سه 

توان  گفته شود میکه  نامه، ممکن نیس:؛ مگر اینگویا کردن روابط، در وضعی: موجود اصطما 
نامه، زمینه گویایی، شفاری:، دق: و صراح: روابط را رراهم کرد و  با تغییرا، در بار: اصطما 

 نتولوژی اس: بدین وسیله به هدف مذکور رسید؛ جوابش این اس: که در این صور، این همان آ
می دارد  که  بارتی  دلیل  به  خدم: آنتولوژی  در  جدید  )آگاهی(  دانش  زمینه کشف  در  تواند 

قان بوده و اطمعاتی که تا کنون در هیچ منبع اطمعاتی به طور صریح ذکر نگردیده را در اختیار  محق
ع »بسمله  وجود دارد  موضو  ، رراوانی از منابع تفسیری دربارۀ کاربران قرار دهد  برای نمونه اطمعا 
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ِم   [  قل  ]للصبي  المعلم  قا   إذا »مانند این روای: ایامبر)ص( که ررمود    هِ ال  ِبسإ مِن   لَّ حإ ِحیِم   الرَّ   الرَّ
ِم    الصبي  رقا ] هِ   ِبسإ مِن   اللَّ حإ ِحیِم   الرَّ  من]  للمعلم  برا ة  و  ألبویه،   برا ة   و  للصبي،   برا ة  الله  کتب[  الرَّ

ِم گوید  بگو بسم الله، و کودک هم میترجمه  زمانی که معلم به کودک می  [ النار هِ   گوید ِبسإ   اللَّ
مِن  حإ ِحیِم، خدا  الرَّ ر ک؛  نویسد برائ: از آتش را برای کودک و ادر و مادر و معلم او )وند میالرَّ

   (100  1ف، ج1416بحرانی، 
 اس:   دهی این اطمعا، در قالب آنتولوژی، به شکل زیرسازمان

  6تصویر 

 

می مشخ   اس:  بسمله  آنتولوژی  از  بسیار کوچکی  بخش  که  روف  در شکل  تأمل  گردد  با 
به »بسمل مربو   این اطمعا،  در  تفاو، که  این  با  روای: مذکور اس:  انعکا   در حقیق:  ه  

عینی   اس:  مثم رابطۀشکل، نحوه ارتبا  میان کلید واژگان به طور صریح و شفاف منعکس شده
این اس: که کودک به عنوان گوینده بسمله اس:؛ و یا رابطه    خارجی »بسمله  با »بسمله کودک ، و  

برائ: از آتش  رابط سببی اس:؛ از سویی کتاب: الهی، نوعی    »بسمله کودک  با »کتاب: الهی
او از آتش نجا،   کسی برائ: از آتش را بنویسد قطعاا   خدای تعالی برای  رعل الهی اس: اس اگر

خواهد یار: اس نوشتن برائ: از آتش توسط خدای تعالی سبب نجا، از آتش اس:  تبیین دقیق  
عنی خصیصه )رابطه( اس: که در حقیق: انعکا  رابطه  این روابط ناشی از رکن سوم آنتولوژی ی

 به دیگر مفاهیم اس:    وجودی و عینی مفاهیم مذکور در متن روای: نسب:
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اما یک اطمعا، و آگاهی دیگر نیت در اینجا هس: که جت از طریق آنتولوژی و با استفاده از  
: به »نجا، از آتش  اس: و  ماشین )رایانه( قابل استنتاج نیس: و آن رابطه سببی:»بسمله  نسب

  یت دیگر اس: اس بدون این ارتبا  نیت ارتبا  منطقی اس: یعنی اگر چیتی به چند واسطه، سبب چ
، بین »بسمله  و »نجا، از آتش  ؛ به همین جه: در نمودار مذکورسبب آن اس:  واسطه نیت منطقاا 

این قبیل    قطعاا   هی( جدید اس: اس:  و این یک نوع دانش )آگارابطه سببی: بم واسطه برقرار شده
توان آنها را یق آنتولوژی می دانش جدید در قرآن و منابع حدیثی و تفسیری، رراوان اس: که از طر

 آشکار نمود  

 . الزامات ایجاد آنتولوژی معارف قرآن۶

 ایجاد آنتولوژی معارف قرآن التاماتی دارد که عبار، اس: از 

های مناسب( معارف  واژهم کلیدی )کلید. انتخاب اصطالحات و کشف مفاهی۶-۱
 قرآن 

می نظر  اصطما به  از  رسد  بخشی  قرآن  معارف  هنوز نامه  اما  اس:؛  کرده  طی  را  راه  این 
میکلیدواژه که  هس:  قرآن  معارف  از  رراوانی  از  های  اعم  کارشناسان  از  گروهی  توسط  بایس: 

ناسایی شده و به عنوان  طمعا،، ش کارشناسان حوزه علوم و معارف قرآن و کارشناسان مدیری: ا
هی از کارشناسان این حوزه، به مجموعه واژه دارای بار معنایی معارف قرآنی و با توارق گرو یک کلید

این بر  ارتوده شود؛ عموه  و شخصی:  اصطمحا،  ارراد  اسامی  آنتولوژی،  ماهی:  دلیل  های  به 
نامه معارف قرآن هم  شود و در اصطمایها آورده نمکه معموال در اصطما نامه)  حقیقی و حقوقی

 د   شونیت در آنتولوژی معارف قرآن آورده می( نیامده اس:
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 . تهیه نرم افزار مناسب ۶-۲

ها استفاده از ماشین اس: برخمف  گونه که ایشتر اشاره گردید، کاربرد اصلی آنتولوژیهمان
نشدهاصطما  ماشین، طراحی  برای  ابتدا  از  که  به  نامه  آنتولوژی  اس:؛  ایجاد  برای  جه:  همین 

برای آن در نظر گررته شود  یکی از ارتاری مناسب  معارف قرآن، قبل از هر چیت باید یک برنامه نرم 
شود نرم ارتار »اروتج  اس: که  ها از آن استفاده میارتارها که امروزه برای ایجاد آنتولوژیاین نرم 

 شکل زیر نمونه گراف آن اس:  
  7تصویر 
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 بندی اصطالحات و واژگان کلیدی  . دسته۶-۳

شود تا اوالا احاطه مفیدی  دارد؛ زیرا سبب میوجود ساختار و نقشه دقیق یک علم آثار متعددی  
به کلی: علم ایدا شود؛ و ثانیاا مسیر اژوهش را ایش اای محققان باز کند؛ و ثالثاا نحوه انتقا  مفاهیم  

دانش ابه  در  مطلوب  به شکل  را  تهیه  اژوهان  به همین جه:  دهد؛  قرار  معلمان  و  اساتید  ختیار 
ا یکی  همواره  علمی  حوزه  یک  دانشمندان  ساختار  توجه  مورد  نکا،  سعی  ز  عالمی  هر  و  بوده 

اس: تا ساختاری را ارائه کند که به نظر او جامع و مانع اس:  معارف قرآن نیت از این قاعده  کرده
نامه  ای آن ساختاری جامع ارائه دهند؛ برای مثا  در اصطما اند برمستثنی نبوده و بعضی تم  کرده

شناسی بنا  شناسی و جهانبینی، آخر، چهار ضلع خداشناسی، جهانمعارف قرآن این ساختار بر  
توان موارد متعددی را انگش: گذاش:  نامه مذکور میاس:؛ البته با مراجعه به اصطما نهاده شده

کدام از محورهای اصلی )موارد چهارگانه روف( ن وجود ذیل هیچکه جت  معارف قرآن هستند با ای
 اس:  بندی شدهلید واژه بسمله که به شکل ذیل دستهاند؛ مانند کقرار نگررته

 بسمله    
 ا عم  تسمیه

 ا و  ذبیحه بی بسمله  
 آیه بسمله 

 اسم اعظم  
اس:، »بسمله     نامه معارف قرآنطبق این شکل که نهای: آگاهی دربارۀ بسمله در اصطما 

و وابسته »آیه بسمله   به عنوان اخ  »تسمیه  و وابسته »ذبیحه بی بسمله  و وابسته »اسم اعظم  
که اطمعاتی  ( این اطمعا، عموه بر این117   1384اس: )ر ک؛ مرکت ررهنگ و معارف قرآن،  

نیس: و در نتیجه    بسیار  اندک دربارۀ بسمله اس:، بیانگر این اس: که بسمله، مترادف آیه بسمله
یه بسمله، جت این نیس: و زیر مجموعه معارف قرآن نیس:؛ زیرا الزمۀ ارتبا  وابستگی بسمله با آ

های متعدد در  واژههایی که در باره معارف قرآن وجود دارد در قالب کلیدبر ررض اگر همۀ آگاهی



 127 زاده حسین حسن  / معارف قرآن   ي شناس   ي هست   جاد ی ا   ی برا   ی ا چه ی بسمله، در   ی آنتولوژ 

 

ی و روابط وابستگی آن به  ارزی، اعم و اخصنامه معارف قرآن تجمیع شود و ارتباطا، هماصطما 
ای جامع و کامل و مطابق با واقعی: تواند آنگونه که باید شاید، نقشهدرستی چینش شود باز هم نمی

عینی معارف موجود در منابع تفسیری و روایی را منعکس نماید به همین جه: در تراز آنتولوژی  
عدم و  آنتولوژی  در  روابط  شفاری:  نیت  جهتش  نیس:؛  قرآن  روابط    معارف  در  ابهام  و  شفاری: 

کلیدنامهاصطما  میان  ارتبا   بیان  نهای:  مثما  اس:؛  در وا ای  »بسمله   با  بسمله   »بای  ژه 
وظیفه اصطما  این،  از  بیش  و  اس:  اخصی  و  اعم  رابطه  اصطما نامه،  دو   بر  نیس:   ای  نامه 

ای یک حوزه علمی را که  ها ساختاره آنتولوژی، به دلیل بارتش تا حد زیادی مسئله اختمف نقشه
د زیرا خود آنتولوژی، مشخ  رسانهای عالمان اس:، به حداقل ممکن می ناشی از اختمف دیدگاه

ها( و کدام اصطما و کلید واژه در زمره زیر  ترین مفهوم )ابرکم کند کدام مفهوم در زمرۀ عام می
سوم آنتولوژی یعنی وجود »رابطه  گیرد و این هم به خاطر رکن  ها( قرار میها )زیرکم  مجموعه

ف اس: و این صراح: و شفاری: مبهم و شفایا »خصیصه  اس: که صریح، دقیق، کامل، غیر
گونه که هس: منعکس شود و همین امر مانع شود واقعی: معارف قرآن، همانروابط، سبب می

برای دسته نقشهاعما  سلیقه  نتیجه، ساختار و  قرآن شده و در  از بندی معارف  ای جامع و کامل 
 نماید   معارف قرآن را ترسیم می 

 . نقشه »بسمله« در آنتولوژی ۷

گردد   اس: ارائه میاطمعاتی از بسمله که در بعضی از منابع تفسیر آمده  ین بخش، در ابتدادر ا
اس: در مقایسه با احاطه به آن از  که در یک جا تجمیع شدهسیطره به این اطمعا، با وجود این

  و اه گراف آنتولوژی بسمله، خود مبین جایگاه منحصر به ررد آنتولوژی در مدیری: اطمعا،  درگ
اس:  تذکر این نکته    نقشه بی بدیل از یک حوزه علمی یا از یک موضوع خاصی مثل »بسمله   ارائۀ

در اطمعا،  همه  اطمعا،،  این  قطعا  که  اس:  بی  بارۀالزم  نیس:   هم بسمله  استخراج  ۀ  شک 
 ها و مقاالتی که در این باره نوشته بسمله از منابع تفسیری، روایی و کتاب   ربارۀ مسألۀاطمعا، د
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باره  اس: به مراتب بیش از این خواهد بود؛ مثم همین آنتولوژی بسمله، خود، اطمعاتی درشده
  اس:  این اطمعا، که من حیث المجموع با دو یا بسمله اس: که در این مقاله به آن ارداخته شده

 سه واسطه به بسمله مرتبط هستند به شرا ذیل اس:   
نتو    ،بسمله تقدم  آی   ، از جه:  شدهاولین  ناز    (96،  1ج   ف1416زرقانی،  ر ک؛  )  اس:ه 

(  439ف،  1395خویی،  ر ک؛  )  بسمله اس:    مشهور درباره ا قو ایکی از  ،  ای بسملهاستقم  آیه
میة، ابن عبا ،  شیعة اما  (438همان، ):  بسمله اس  یکی از اقوا  درباره ،  ای بسملهجتئی: سوره 

ابن المبارك،  وکثیر، عاصم، کسائي، غالب  ابن  مکة  قرا   رازی  و  کورة  أصحاب شارعي،  از    رخر 
همه رقهای شیعه از یک سو و    که طبعاا رقهای ام:    (همان) اندای بسملهجتئی: سوره قائمن به  

را شامل می دیگر  از سوی  باره  رقهای سنی  در  بسملهسوره   جتئی:شود  دارند   ،ای  نظر    اختمف 
 جتئی: اختصاصی بسمله از قائمن    حمته   و  هبعضی از شارعی  (89،  1ج    1372ر ک؛ طبرسی،  )

از سوره  به برای هر یک  بن حنبل  ها هستند؛  قو    أحمد  داده شده  نیت همین  ر ک؛  )  اس:نسب: 
  ای بسمله استقم  آیه  ناز قائم  مالك، أبو عمرو، یعقوب و مشهور حنفیة  (439   ف1395خویی،  

و تبرک در ابتدای هر    تیّمناز باب    بسمله  این اس: که  ای بسمله الزمهاستقم  آیه  (همان)  هستند
  قائل به   ثر حنفیهاک   (همان)  اس:   بسمله  ۀ یکی از اقوا  درباراس: و  این دیدگاه نیت  سوره، ناز  شده

به عنوان   نتو  بسمله  قائل به  عبا ابن  (همان)هستند    وجوب قرائ: بسمله در نماز قبل از حمد
واژه »اسم از جه: لفظ، جت  مرکب تام بسمله اس:؛    (442  ن، هما) اس:    انقضا  سوره   معیار

معنای لفظی اسم نیت لفظ دا  بر مسمی اس: که طبق یک نظر مشتق از سُمّو و به معنای ررع: و  
،  1 ، ج1372ک؛ طبرسی،  ر )  طبق یک نظر دیگر مشتق از »وسم  و به معنای عمم: اس:

) لفظ دا  بر مسمی( غیری:   عنای لفظی اسمالزمه م  (17،  1ف، ج 1417عممه طباطبایی،  ؛  90
  ( 17،  1ف، ج1417ر ک؛ عممه طباطبائی،  )  گویندمی اسم االسم  اسم با مسمی اس: که به آن

عبار،    همین اسم که به لحاظ لفظ، جت  مرکب تام بسمله اس: یک معنای غیر لفظی دارد که
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ممزم با   اس: و ثانیاا   جت  اعیان  اس: از ذا، مأخوذ به وصفی از اوصاف، و در این صور، اوالا 
  (17، 1ف، ج1417ر ک؛ عممه طباطبائی،  )اس:  عینی: اسم و مسمی

مراجعه    1طمعا، بسمله به گراف آنتولوژی بسمله در تصویر  برای مشاهده نقشه این بخش از ا
    نمایید 

 8تصویر 

 

بخش دیگر از اطمعا، مربو  به بسمله در بارع لفظ الله اس: که از نظر لفظ، جت  مرکب  
از جه: لغ:    اس:، ثانیاا   تام بسمله اس:؛ این لفظ اوال به عنوان اسم انحصاری خدای سبحان 

اس: »اله   ریشه  از  دیگر  نظر  یک  اسا   بر  و  »اله   ریشه  از  نظر  یک  طبرسی،  ر ک؛  )  طبق 
که الف و الم تعریف اس: یا نه، اختمف  درباره الف و الم الله از جه: این(  90،  1 ، ج1372

برای واجب الوجود ت)همان( برخی میاس:    نظر م  لا الله از نظر معرره بودن، اسم عا عالی  گویند 
( و دلیل معرره بودن 18،  1ف، ج1417عّممه طباطبائی،  ؛    52،  1ف، ج  1420ر ک؛ بمغی،  )  اس:

   1ف، ج1417ر ک؛ عّممه طباطبائی،  )اس:  ن الله برای جمیع اسما  حسنی  آن نیت موصوف بود
شود به لحاظ معنای غیر لفظی اسم برای ذا، مستجمع  ( لفظ الله که به آن لفظ جمله گفته می18
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الله اس: که دو   الله، مربو  به الم  جمیع صفا، کمالیه اس:)همان( مطلب دیگر در باره لفظ 
ها تغلیظ الم الله اس: و آن در صورتی اس: که حرف  باف دارد؛ یکی از آنحکم تجویدی بر آن انط

این هم به خاطر تفخیم ذکر خدا اس:؛ مورد دیگر ترقیق  قبل از الم الله، مفتوا یا مضموم باشد و  
باشد مکسور  الله،  الم  از  قبل  حرف  که  اس:  صورتی  در  آن  و  اس:  الله  طبرسی،  ر ک؛  )  الم 

ابع تفسیری درباره الرحمن و الرحیم که از نظر لفظی، جت  مرکب  ( در من92، ص1 ، ج1372
خاطر طوالنی شدن مقاله، مورد بررسی قرار  اس: که به  تام بسمله هستند اطمعا، رراوانی آمده

 اس:  نگررته
بخشی دیگر از اطمعا، ایرامون بسمله در منابع تفسیری، مربو  به روایاتی اس: که در این 

  بیشتر ناظر به آثار و رواید ذکر آن اس: مانند  بسمله او  دعا که طبق روای:، مانع   باره وارد شده که
گذاری بسمله،  ، تأثیردیگر در همین رابطه   نکتۀ (  100   1ف، ج1416ر ک؛ بحرانی،  )  رد دعا اس:

گانه  با توجه به تعداد حروف آن اس: که نوزده حرف اس: که طبق روای:، سپر در مقابل زبانیه نوزده
( از جمله آثار بسمله این اس: که اگر ابتدای هر کاری  90   1 ، ج1372ر ک؛ طبرسی،  )  س:ا

   (16  1ف، ج1417ر ک؛ عّممه طباطبائی، ) شودر بودن عمل میبا بسمله شروع شود مانع ابت
در  بسمله  ایرامون  دیگر  امام  قُ   بارۀ مطلب  روای:  طبق  که  اس:  اعظم  اسم  به  بسمله  رب 

ر ک؛ طبرسی،  )  دیکی به اسم اعظم از سیاهی چشم به سفیدی نتدیکتر اس: صادف)ع( از جه: نت 
 (89  1 ، ج1372

له جهر بسمله  مسأ  به مسائل و احکام رقهی آن اس:؛ مانند  مطلب دیگر در باب بسمله مربو
آن اختمف نظر دارند؛ حکم تکلیفی   یعنی رقهای امامیه و اهل سن: دربارۀ   در نماز که رقهای ام:

جهر بسمله در نماز مجهوره و استحباب جهر بسمله در نماز  وجوب  فاف اصحاب امامیه،  آن به ات
له ترک بسمله  ، مسأه دیگر در همین بابمسأل(  89   1، ج 1372ر ک؛ طبرسی،  )  اخفاتیه اس:

و مستحب اس:  نماز واجب  بطمن  امامیه،  نتد اصحاب  در  آن  نماز اس: که حکم وضعی    در 
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این بخش از اطمعا، بسمله به گراف آنتولوژی بسمله در  تصویر  جه: مشاهده نقشه     )همان(
 مراجعه نمایید   2

 
  9تصویر 

 

 

هاس:؛ در این باره قرا  مشهور  نکته دیگر دربارۀ بسمله ایرامون رصل و یا وصل بسمله به سوره 
حمتة بن حبیب بن   (89   1 ، ج1372)ر ک؛ طبرسی،  و غیر مشهور با هم اختمف نظر دارند  

(   805   1394گانه )ر ک؛ جمعی از محققان،  ارة بن اسماعیل زّیا، تمیمی کوری از قرا  هف:عم
لا  ( و یعقوب بن اسحاف بن زید بن عبدالله،  792هشام بن طالب بّتاز بغدادی )همان،  ف ابنو خا

( و ابومحمد یحیی بن مبارک بن مغیره عدوی  802گانه)همان،  ابومحمد حضرمی بصری از قرا  ده 
چهاردهیتی  قرا   از  صدی  )همان،  سوره   802گانه  به  بسمله  وصل  به  قائل  هستند  (  )ر ک؛ ها 
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از محققان،   (89   1 ، ج1372طبرسی،   حُصبی دمشقی )ر ک؛ جمعی  یا اما عبدالله بن عامر 
( و ابوعمرو بن عم  بن عمار بن 786(و عبدالله بن کثیر داری مّکی قرشی )همان،  785   1394

جود ابن بهدله کوری )همان،  ( و  ابوبکر عاصم بن ابی787نی )همان،  عبدالله بصری ماز (  794النا
نعیم   عبدالله  اسدی کوری معروف به کسائی  و نارع بن عبدالرحمان بن ابی  و علی بن حمتة بن 

   1 ، ج1372)ر ک؛ طبرسی،  ها هستند  ( از قرا  سبعه قائل به  رصل بسمله از سوره 798)همان،  
89 ) 

مشا تصویر  برای  در   بسمله  آنتولوژی  گراف  به  بسمله   اطمعا،  از  بخش  این  نقشه   3هده 
 مراجعه نمایید  

  1۰یر تصو

 

نکتۀ دیگر ایرامون بسمله دربارۀ مراد از بسم الله به عنوان جتئی از بسمله اس: که در این باره 
امر به  دیگر مراد،  و طبق قو   اس:، بنابر یک قو ، مراد ازآن تضمین استعان:  چند قو  نقل شده

آن ابتدا به  بر اسا  قو  سوم مقصود از  ( و  92   1 ، ج1372)ر ک؛ طبرسی،  استعان: از خدا  
مطلب دیگر دربارۀ مقصود و مراد خداوند سبحان از ابتدا به بسمله در    ( 93اس: )همان،    تسمیه
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؛ در این باره چند قرآن اس: که در حقیق: مربو  به چرایی و رلسفه ابتدا به بسمله در قرآن اس:
نام خود عمم:   اس:؛ یکی این اس: که خداوند سبحان با این کار، معانی را بانکته مطرا شده

اس:  نکته دیگر این اس: که خداوند تعالی برای جلوگیری از بطمن عمل بندگانش  گذاری کرده
ها یاد  ارشان را به آنها را تأدیب کرده و ادب سخن گفتن با اروردگاز طریق ابتدای به بسمله، آن

بسمله دربارۀ متعلق  (  مطلب دیگر ایرامون  15   1ف، ج 1417اس: )ر ک؛ عّممه طباطبائی،  داده
بای بسمله به عنوان یکی از مباحث نحوی اس:؛ یک دیدگاه این اس: که متعلق آن هدای: عباد  

)ر ک؛ همان،   شوداس: و این در صورتی اس: که متعلق آن نسب: به کلی: قرآن در نظر گررته  
بای بسمله حمد    ها  متفاو، اس: مثما دربارۀ متعلق( اما متعلق آن نسب: به هر یک از سوره 16

ابتدا به نام خدا برای تتمیم اخمص در  چند نظر مطرا اس:؛ یک نظر این اس: که متعلق آن، 
اس: )همان،  دانسته  عبودی: اس:  نظر دیگر، متعلق آن را استعان: به نام خدا برای اظهار عبودی:

نظر این اس: که    های قرآن اس:؛ یک(  مطلب دیگر در باره ارتبا  بسمله با هر یک از سوره 17
بسمله هر سوره با غرض خاص همان سوره مرتبط اس: و این نکته ممزم این اس: که هر یک از  

دیدسوره  این  طبق  حمد  سوره  غرض  مثما  دارد   را  خود  به  مخت   وحد،  قرآن  اظهار  های  گاه 
 عبودی: به اسم خداوند اس: بنابراین بسمله سوره حمد مرتبط با همین غرض اس: )همان(  

مراجعه    4برای مشاهده نقشه این بخش از اطمعا، بسمله به گراف آنتولوژی بسمله در تصویر  
 نمایید 
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  11تصویر 

 

 گیری . بحث و نتیجه۸

اند کشف گردیده و میان آنها ارتبا   بسمله ارتبا  داشتهدر این مقاله، موضوعاتی که به نوعی با  
اس:  بدیهی  بستر برای رهمی جامع و کامل از بسمله ارائه گردیدهوجودی برقرار شده و در نتیجه، 

اس: احاطه و اشراف به یک مفهوم، منو  به احاطه و اشراف به نقشه هندسی آن موضوع اس: و  
شود؛ و این ارتباطا، نیت باید با  آن با مفاهیم دیگر حاصل نمی  این مهم بدون تبیین دقیق ارتباطا،

اس: مطابق: داشته باشد  واقعی: بسمله  نابعی که در باره آن بحث شدهواقعی: آن مفهوم یعنی م
در منابع دینی اعم از قرآن، روایا، و متون تفسیری، با موضوعا، مختلفی در ارتبا  اس: که در  
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اس:؛ اضمع این نقشه عبارتند از  مسأله نجا،،  آن به تصویر کشده شده  در این مقاله نقشه هندسی
 ، ابتدا و انتهای سوره، اسم الهی و اسم اعظم، جهر و اخفا، نماز، صح: و  ّرا تجوید، قرائ: و قُ 

 بطمن نماز، اذیر  و رد دعا، صح: و بطمن عمل، ادب سخن با اروردگار و       

 منابع 

 سخه خطی  ن   درالمکنونال  تا( )بی  الدینمحیابن عربی،   1
روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر  ف(  1408ابوالفتوا رازی، حسین بن علی )  2

 های اسممی آستان قد  رضوی   مشهد  بنیاد اژوهشالقرآن
های هوشمند اطمعا، و مدیری:  رویکرد رازی  »سیستم   (1378)   الهی، شعبان  3

   10 شماره   انسانی علوم  مدرس مجله  .عصبی  –
   تهران  نشر بنیاد بعث:  البرهان فی تفسیر القرآن   ف(1416)  بحرانی، سید هاشم  4
جواد  5 محمد  القرآن   ف(1420)   بمغی،  تفسیر  فی  الرحمن  بنیاد  آالء  نشر  قم     

 بعث:  
ملوک   6 ایاده»    (1393)   السادا،بهشتی،  و  اسا  طراحی  بر  اایه  علوم    سازی 

مجله پژوهشنامه پردازش و     های مرتبطنامها مفاهیم و روابط موجود در اصطم
  3شماره   30دوره   مدیریت اطالعات 

صمد  7 هستی    (1389)   اایدار،   :httpسای:      شناسی »مهندسی 

wwatlab.um.ac.ar . 
ژوهشگاه علوم و  نشر ا  قم    نامه علوم قرآنیفرهنگ   (1394)   جمعی از محققان  8

 چاپ او   سممی  ررهنگ ا
   نشر دارالتهرا تهران    البیان فی تفسیر القرآن  ف(1395)  سمخویی، ابوالقا  9
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  ،ماه   کلیات  کتاب  ،  شناسی  هستی و  معنایی  وب   مقاله»   (1386)    رریبرز  درودی،   10
  10   

   بیرو،  مناهل العرفان فی علوم القرآن  ف(1416رقانی، محمدبن عبدالعظیم )ز  11
عاطفه   12 هستی   (1387)   شریف،  مدیری»کاربرد  در  دانش شناسی  مجله     : 

    3    کتابداری و اطالع رسانی 
مجله فصلنامه      ها و وب معنایی شناسی»هستی    (1384)   شی  شعاعی، راطمه   13

   4   کتاب 
انش شناختی  سازی مفهومی در بازنمون رسمی د»مد    (1383)   صفری، مهدی   14

  4    مجله اطالع شناسی  اطمعاتی های در هو  مصنوعی و نظام
اصنع:  15 اصط    (1384)   عظم جو،  ساختار  در  بازنگری  نامه »ضرور،      ها  ما 

   64    مجله فصلنامه کتاب 
  تهران  انتشارا،  مجمع البیان فی تفسیر القرآن   (1372)    طبرسی، رضل بن حسن  16

 ناصر خسرو  
انتشارا،    قم   المیزان فی تفسیر القرآن   ف(1417)   حسینمه طباطبائی، محمدعّم   17

 ن حوزه علمیه قم  ممی جامعه مدرسیاس
داریو  علی  18 راه   (1389)   محمدی،  و  سازمانرویکردهای  نوین  دهی  کارهای 

 چاپ او     تهران  نشر کتابدار .اطالعات 
اللهرت  19 رحم:  امیرریسمان   احی،  دانش   (1395)   باف،  از    شناسیبازشناختی 

    نشر کتابدارتهران  
ویژگی سیستم»    (1396)    محمد  قانعی،  20 اطکاهش  مبنای  های  بر  ناق   معاتی 

استفاده   با  راف  مجموعه  رازیتئوری  استعماری  رقاب:  الگوریتم  مجله      از 
  1شماره     مدیریت فناوری اطالعات
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قرآن  21 معارف  و  ررهنگ  قرآناصطالح   (1384)   مرکت  معارف  قم  نامه  او    چ    
 سسه بوستان کتاب  ما



 

 

 


