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 موسوعة القرآن
 جين دامن مكاوليف تحرير

Encyclopaedia of the Qurʾān, General Editor: Jane 
Dammen McAuliffe, Georgetown University, 

Washington DC. 
 الرواحي سليمان بن عليترجمة: 

 نص المقدمة: 
ملا يزيد عن مليار مسلم حول العامل، ينتج القرآن املعىن اإلهلي اخلاص للكلمات اإلهلية. وذلك 

مسة صفحات ومال  من خالل ترديد هذه اآليات، ورؤيتها مكتوبة يف اجلدران الكبرية للمساجد،
النصوص املنقوشة اليت ختلق إحساساً  حبضور املقدس يف قلوب وعقول املسلمني.لعدد غري حمدود 
من األجيال املسلمة، استقبلت العائالت املسلمة األطفال اجلدد هبمس الكلمات القرآنية يف آذان 

يف تعليمهم األطفال الُرضع.ولقرون مضت بدء األطفال الصغار حياهتم وهم يتعلمون القرآن 
الرمسي، وهم جيلسون حول املعلم، متعلمني األجبدية العربية عن طريق تكرار كلمات ومقاطع 
تعلموها من القرآن.يف الثقافة الدينية اليت متُجد التعليم الديين، وألولئك األشخاص الذين اكتسبوا 

الذين أحاطوا النص بشكلٍ  معرفة متقدمة بالقرآن واليت منحتهم احرتاماً  عميقاً .وألولئك األفراد 
عام بذاكرة تبجيلية. يف الواقع، التبجيل يدل على تفاعل املسلم مع النص القرآين، وذلك من 

 خالل الصمت يف الصالة، واالستحضار العام يف املواقف والدراسات اجلادة.

 وصف القرآن:
صف ملعرفته للذين لديهم معرفة بسيطة مسبقة بالقرآن من املمكن أن يساعدهم هذا الو 

بشكلٍ  أفضل. يف مكتبات النصوص املقدسة يف العامل، يوضع القرآن بوصفه واحداً  من املداخل 
القصرية، مقارنة بالنصوص التقليدية كالقانون البوذي يف بايل، والسنسكرييت، والنصوص الصينية 
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)التوراة(، والقانون  املقدسة، حيث يصبح الفرق كبرياً  من هذه الناحية.حىت الكتاب العربي املقدس
املسيحي املقدس القدمي والعهد اجلديد يضم مقتطفات كبرية. يف املقابل، وبإنصاف تام فإن القرآن 

بسم اهلل “قسم. كل هذه االقسام او الفصول تبدأ مبقدمة رمسية واحدة  111يوجز النصوص يف 
ت. تتكون السورة الواحدة حيث تسمى سورة. السورة، يف املقابل، تتكون من آيا” الرمحن الرحيم

من بضع آيات او بضع مئات من اآليات. االختالف امللحوظ يف الطول واجلدير باملالحظة بسبب 
استخدام القرآن الطول بوصفه مفهوماً  منظماً. العنوان االساسي للنصوص يرتتب بشكلٍ  تنازيل 

 حني أن السور حسب طول السورة. بكلمات أخرى، السور الطوال تظهر يف اول النص، يف
 القصرية تظهر يف النهاية.

مضمون القرآن متنوع وليس من السهل حصره او تصنيفه، وال يتناسب مع الذين يرتبونه 
بالنظام العلمي احلديث كما تفضله العقول احلديثة. على سبيل املثال، لن جتد سورة واحدة ُتكّرس 

طقوس وصالة حمددة، أو تتحدث عن الرأي الالهويت للقانون االجتماعي والسلوك الشخصي ل
األنبياء السابقني، أو حتذر من يوم القيامة وتصف النار واجلنة، والتغريات االنفعالية املباشرة اليت 
تدفع بأصحاب االعتقادات األخرى.ولكنك، مع ذلك، جتد كل هذه املواضيع مثلما احلال يف 

ن.يف الواقع، ولّدت املواضيع املتداخلة يف القرآن املواضيع االخرى، حمبوكة يف السور املختلفة يف القرآ
أسلوباً  أدبياً  إسالمياً  ميكن تصنيفه وإستخراجه منها. بعض هذه األعمال حاولت أن تصنف 
بشكل شامل املواضيع القرآنية حتت عناوين متعددة، ومواضيع فرعية تندرج حتت مواضيع حمددة،  

 ”.ما الذي يقوله القرآن عن اجملتمع؟“او ” عن النساء؟الذي يقوله القرآن  ما“كما هو احلال يف 
وكما هو احلال بوجود مواضيع متعددة يف القرآن، جند هناك أيضاً  تنوع أسلويب. وبينما حيتوي 
القرآن على سرديات قصرية متواصلة ُمرتبة بشكلٍ  مألوف لقارئ التوراة والعهد اجلديد، فإن اثنا 

ة، فاللغة القرآنية يف كثري من االحيان قوية، ودراماتيكية، وذلك من عشر سورة هبا مفاهيم استثنائي
خالل الصور احلية، وكثرة التشبيهات املذكرة.فالقسم واحلوارات املوجودة يف النص تتحد مباشرة مع 
اخلطاب اإلهلي، بالنسبة للنيب حممد أو ملن يؤمنون برسالته من جهة، أو إلولئك الذين يرفضوهنا من 
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خرى. وبشكلٍ  مقتضب، توجد لغة قصرية مع بدائل طويلة وتمتعة يف النص. فالنبوة اجلهة األ
والصلوات ختتلط وتتداخل مع احملظورات من جهة، والوصفات اليت ينبغي أن يتبعها الفعل 

  البشري.
غري أن هذا القوة البالغية ال تتوفر ملن يقرأون القرآن بلغة مرتمجة، ذلك أن القرآن ينص بنفسه 

نه مكتوبٍ  بلسان عريب، فهو دليل لإلميان واإلعتقاد باللغة العربية، فعند ترمجته يتوقف عن كونه بأ
ليصبح بكل بساطة بعد ذلك ترمجة للنص العريب األصلي. لذلك، وهلذا ” كلمات اهلل اخلاصة“

ك السبب عندما يستشهد املسلمون يف الكثري من الصلوات والطقوس املختلفة فإهنم يقومون بذل
باللغة العربية. ومع ذلك، جند أن هناك ترمجات كثرية وخمتلفة ملعظم اللغات يف العامل مبا فيها اللغة 

  اإلجنليزية.

 دراسة القرآن:
تعترب التقاليد العلمية املتعلقة بالقرآن منذ فرتة طويلة مؤشراً  واضحاً ، وجلياً ، على التبجيل 
الذي حييط هبذا النص، فعلى الرغم من تاريخ نطقه، ونقله، وعالقة اآليات بالتأويل يف العصور 

د ذاته املبكرة، إال أهنا ال تزال حمل خالف، فمما ال شك فيه أن هذه األسئلة حول النص حب
وإنعكاسها على معناه، كانت جزءاً  من بيئة القرآن منذ نشأته. وبشكلٍ  غري متوقع، أخذت 
املسائل اللغوية األسبقية، كما هو احلال يف التأويل والبالغة وتوفري شرح للمرادفات اللغوية أو لتلك 

املدون، ظهرت أصوات األلفاظ والكلمات غري املألوفة، وغري املستخدمة. وكما هو احلال يف النص 
متنوعة، تما أدى لتزايد تلك األصوات الساعية إىل وضع قوانني وتشريعات. يف املقابل، فإن 
املستقبلني أو املستعمني للنص يف املراحل األوىل مل يكن بإستطاعتهم أو مل يكونوا مهيأين بشكلٍ  

العبارات الفردية تتطلب جاهزية متساوٍ  لفهم طبيعة الكلمات املبنية للمجهول يف النص القرآين، ف
 للتفسري كما هو احلال مع املقاطع السردية ذات الطبيعة غري الواضحة.

يف هذا السياق، تنبثق الكثري من األسئلة بشكلٍ  سريع، مثل: مىت وحتت أي ظروف ظهرت 
بعض بعض اآليات؟ من أو ماملقصود من بعض اآليات والعبارات الغامضة؟ ملن أو إىل ماذا ُتشري 
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الضمائر احملددة يف النص؟ من الذي يتم خماطبته مبقطع ُمعني ومن جيب أن يُطبق عليه: جلميع 
املؤمنني، يف احلاضر واملستقبل، أم جملموعة معينة من األفراد؟ وهل املعىن املقصود لآلية أو لآليات 

وٍ  أم أن بعض جمازي أم هل تُفهم بشكلٍ  حريف؟ وهل مجيع أجزاء القرآن مفهومة بشكلٍ  متسا
وهل هناك روابط بني اآليات سواءً  يف السورة  األجزاء أكثر غموضاً  وتثري إشكاليات خمتلفة؟

الواحدة أو عرب أجزاء خمتلفة من القرآن؟ وهل ميكن ملقطع معني من النص أن يساعد على توضيح 
ملعاين النص  مقطع آخر يف النص من خالل حماولة فهمه وفحصه؟ وهل هناك مستويات أو طبقات

  ميكن الوصول إليها من قِبل بعض األشخاص أصحاب املستويات الروحية والفكرية اخلاصة؟
من الواضح بأن الدواعي أو احملفزات هلذه التعددية التفسريية كانت أكثر من إهتمام العلماء 

ن يبحثون بالنص املقدس حبد ذاته، ذلك أن الضغوطات الفردية واجلماعية من قِبل األشخاص الذي
عن إجابات ألسئلة حامسة ومصريية، املوجهة هلؤالء الُعلماء كانت سبباً  رئيسياً  يف ذلك. ذلك أن  
كلمات القرآن، كما هو مفهوم بشكلٍ  عام، قد جاءت بشكلٍ  مُباشر من اهلل لرُتشد التعامالت 

س
ُ
لمة، وهو ما جعل الفهم اإلجتماعية، والسلوكيات الدينية، الطارئة أو الناشئة يف اجملتمعات امل

الكايف للنص ضرورياً  من أجل تطبيقه بشكلٍ  صحيح. ولكن حىت اخلطوط العريضة هلذا التاريخ 
بكر للٌعلماء ما زال حمل جدل كبري. ذلك أن سؤال 

ُ
ُفهم على أنه يتضمن ” األصول اإلسالمية“امل

ل خالف شديد يف هذا احلقل على القرنني األولني يف احلركة اإلسالمية اجلديدة، وهو ما كان حم
من الدراسات. فاملختصني، من املسلمني أو غريهم، دارت بينهم حوارات وخالفات كثرية حول 
الرتتيب الزمين، اجلغرايف، ومصداقية أو موثوقية األصول واملصادر. فالتأكيدات والتأكيدات املضادة 

  م.هلا حول القرآن من خمتلف األطراف كانت مركزية هلذه املزاع
فبمخطط توضيحي خمتصر حول املراحل املبكرة من نشر القرآن الكرمي، والتأويالت املختلفة 
للقرآن، من املمكن أن يشري إىل هذه النقاشات فقط، دومنا الدخول املباشر يف تفاصيلها. فالكثري 

شفهية، وكانت من املختصني والُعلماء يرون بأن املراحل األوىل إلصدار القرآن الكرمي وتأويله كانت 
متصلة يف نفس الوقت. ففي منتصف القراءة اجلزئية للنص قد يتوقف القارئ للبحث عن 
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مصطلحات مرادفة للكلمات غري املفهومة للمستمع أو املتلقي. أو رمبا يبحث عن مساعدة أو 
بدت يقوم مبقارنة بني نص قرآين وآخر لتوفري شرح خُمتصر لبعض املقاطع أو الوحدات النصية اليت 

بأهنا خمتصرة، ومكتنزة، وحتتاج للشرح. فرواية أو سرد القصص كانت نشاطاً  آخراً  لألجيال األوىل 
واليت يبدو أهنا كانت يف الكثري من األحيان ترتبط مع الروايات اليت إستندت إىل خمزون مشرتك من 

 املواد املكتوبة والسري اإلسطورية.
ية ونقلها املكتوب الحقاً ، والتساؤل حول أهنا كانت فالبحث عن العالقة بني املرحلة الشفو 

متزامنة أو الحقة هلا، يثري مجيع التساؤالت واإلهتمامات اليت ذُكرت قبل قليل. فالكثري من 
الدراسات التقليدية حول هذا العصر إستمدت رؤيتها من مصادر متأخرة عنها ألجيال خمتلفة. 

وجودة واملتوفرة من املمكن أن يعزى بشكلٍ  كبري إىل القرون ذلك أن قلة املواد النصية والكتابية امل
اإلسالمي األول الذي زاد من تفاقم هذا الوضع. فما رآه بعض الُعلماء على أنه حقبة مثرية من 
التغري السياسي والديين السريع واليت وصفها املؤرخون املسلمون الحقاً ، نرى أن علماء آخرين 

ة من الصراع الطائفي احلاد الذي ال ميكن احلديث عنه إال بشكل بسيط، وصفوها أيضاً  بأهنا فرت 
 وخافت. كما أن هناك وجهات نظر تقع بني الطرفني.

وبالرغم من ذلك، فمع هناية القرن التاسع، وصل فهم املسلمني الُعقدي والتفسريي للقرآن 
ان يُنظر إليها على إهنا مرحلة مستقرة، حول إجتاهات الدراسات األكادميية عن القرآن واليت ك

حلظات حامسة، وحمورية. فاملناظرات الالهوتية حول طبيعة القرآن وهل هو خملوق أم غري خملوق قد 
وصلت ملرحلةٍ  من اإلستقرار، وتغلبت على الكثري من املصاعب. حيث أنتجت آجيال من 

فسريية، والذي مت إلتقاطه يف التفسري القرآين، الشفهي واملكتوب، تراكماً  كبرياً  من البيانات الت
جامع البيان عن “اللحظات املهمة للتعريف به. فخالصة تأويل، وشرح، اآليات القرآنية يف كتاب 

م(، والذي ما زالت 320هـ/013املعروف بتفسري الطربي البغدادي )تويف ” تأويل آي القرآن
نفسه بأنه تلخيص لكل  جزءاً . فهذا الكتاب يعترب 03طباعة هذا العمل مستمرة، يصل إىل 

األنشطة واجلهود التفسريية السابقة، فمن وجهة النظر هذه فإن األعمال املماثلة بعد ذلك واليت 
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جاءت بعدها، وحسب الُعلماء املسلمون فإهنا تعود إىل القرون اإلسالمية األوىل حيث من املمكن 
  تتبعها ووضعها يف خمطط تفصيلي حسب األجيال املختلفة.

هذا املخطط، فإن النيب حممد يعترب نفسه أول مؤول أو مرتجم للقرآن. وبعد وفاته، وحبسب 
إنتقل هذا اإلمتياز ألقرب أتباعه الذين يُطلق عليهم يف التاريخ اإلسالمي بالصحابة. من أبرز 
األمساء يف هذا اجليل التفسريي جند إبن عباس، إبن مسعود، أبيه بن كعب، واخلليفة الرابع علي إبن 
أيب طالب. فهذا اجليل من املؤولني يدين بالفضل ملساعدة وتعاون األرملة الشابة للنيب: عائشة. 
األجيال الالحقة، أو اليت جاءت بعد ذلك وحسب التقاليد اإلسالمية تضمنت أمساء خمتلفة، مثل: 

هذه جماهد بن جابر، عكرمه، سعيد بن جبري، الضحاك، قتاده بن دعامه، وعلي إبن أيب طلحه. ف
القائمة باألمساء الالحقة كانت تعترب من تالمذة إبن العباس، وأصحابه الذين يعتربون يف الرتاث 

 اإلسالمي مدينني له، ويعتربونه احمليط يف اجلانب التفسريي لسعة معرفته.
بكرة، وبني خالصة تف

ُ
سري الطربي دخلت إضافات جديدة، ما بني هذه األمساء يف املرحلة امل

م(، مقاتل بن 827هـ/113)ت يدة حلقل التأويل القرآين، منها: احلسن البصريأمساء جدو 
م(، سفيان بن عيينه 887هـ/161م(، سفيان الثوري )ت868هـ/153)ت سليمان

م(، 736هـ/207م(، سهل التسرتي )ت 728هـ/211م(، عبد الرزاق )ت711هـ/136)ت
أظهرت الطبعات املنشورة اليت م(, ففي خالل العقود األخرية 330هـ/233هود بن حُمكم )ت

يُنسب إسنادها إىل هذه األمساء، وغريها، اليت أثارت الكثري من األسئلة حول تاريخ تنقيح النص 
واليت ال تزال تشغل دراسة األصول اإلسالمية. ومع ذلك، فإن إستمرارية العمل النقدي هلذه الفرتة 

 اد، وفهماً  أكثر دقة خلطوط املؤولني املؤثرين.التارخيية من شأنه أن مينح ضمانات أكرب لدقة اإلسن
وبينما يعترب الطربي مصدراً  أساسياً ، فإن املكتبة التأويلية العربية واصلت منوها بشكلٍ  مستقر 
يف القرون الالحقة، للمسلمني وغري املسلمني، غري أن هذه اجلهود التفسريية خالطتها الكثري من 

ية )الفكرية(. وبعيداً  عن احملاوالت الشمولية يف هذا الصدد، من املهم اآلراء املذهبية، واأليديولوج
هنا ذكر بعض األمساء اليت تساعد قارئ هذه املوسوعة، والذي يعترب غري مطلع بشكلٍ  تفصيلي 
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على الدراسات القرآنية. فاألكثر إرتباطاً  بنهج ورؤية الطربي جندها لدى؛ أبو الليث السمرقندي 
بن ام(،1122هـ/516)تالبغويم(،1305هـ/128)تإسحاق الثعاليب أبو،م(375هـ/085)ت

م(، 1080هـ/881)تبن كثريام(،1233هـ/538بن اجلوزي )تام(،1118هـ/511عطية )ت
  م(.1535هـ/311والسيوطي )ت

هناك تصنيفات أكثر إنسيابية حُتدد أشكاالً  مُعينة من التفاسري على أهنا أقل إهتماماً  بنقل 
الءات التفسريية يف القرون اإلسالمية األوىل، وأكثر إهتماماً  بالتعبري عن توجهات الهوتية، أو اإلم

فلسفية مُعينة. فالتاريخ التفسريي اإلسالمي ُيسجل بوجود تنوع يف إستقبال خمتلف التأويالت. منها 
(، م1111هـ/507م(، الزخمشري )ت1325هـ/115على سبيل املثال: القاضي عبد اجلبار )ت

م(، الذن مت طرح أسئلة عليهم، وإدانتهم. يف حني أن إبن 1213هـ/636فخر الدين الرازي )ت
م(، الناصفي 1031هـ/833م(، البيضاوي )ت1315هـ/136حبيب النيسابوري )ت

 م(، تلقوا إستجابة وردود فعل جيدة.1011هـ/812م(، واخلازن البغدادي )1013هـ/813)
عة تتضمن بشكلٍ  عام األمساء التالية: العياشي يف حني أن قائمة املفسرين الشي

م(، الُقمّي )تويف منتصف القرن الرابع اهلجري، العاشر امليالدي(، الطوسي 302هـ/023)ت
م(. فهذه األعمال مل تستحضر اخلط 1150هـ/517م(، الطربسي )ت1368هـ/163)ت

ها، واختالفها املرجعي التفسريي التقليدي، حيث أهنا إنفصلت عن اخلط الُسين من خالل متيز 
م(، وبقية االئمة الشيعة، ومن 865هـ/117املبكر عن طريق أمساء خمتلفة، مثل جعفر الصادق )ت

خالل الرتكيز على مواضيع، وأمناط تأويلية خمتلفة. حيث أن اإلسالم الشيعي ال يعترب متجانساً   
اخلط الشيعي، مثل  كما هو احلال بالنسبة لإلسالم السين، فهناك جمموعات مُهمة داخل

اإلمساعيلية، والزيدية، الذين يعتزون ويفتخرون بأنساهبم، وباألمناط التفسريية اليت ينتمون هلا داخل 
 جمتمعاهتم.

غري أن هناك شكالً  أكثر تنوعاً  للتفاسري القرآنية كما هو احلال يف اإلسالم الصويف، فمنذ 
بكرة هلذا التقليد، جند أنه مت اإل

ُ
شارة بشكلٍ  مستمر إىل سهل التسرتي، كما أن هناك املراحل امل
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م(، أبو القاسم 1321هـ/112مفسرين آخرين يف هذا اإلطار مثل أبو عبد الرمحن السلمي )ت
م(، كما ال ميكن 1233هـ/636م(، روزهبان البقلي الشريازي )ت1382هـ/165القشريي )ت

م(. تسعى 1213هـ/607عريب )تنسيان إسهامات العامل الصويف الشهري حميي الدين إبن ال
التفاسري الصوفية بدرجةٍ  أقل للقيام بتغطية شاملة للنص القرآين مقارنة باألعمال األخرى، أو 
األمناط التفسريية األخرى. ففي كثري من األحيان فإن كلمات ُمعينة من القرآن، عن طريق البصرية 

جديدة، يف ذهن املؤلف أو يف عقول أولئك  الداخلية، أو اإلضاءة الصوفية، تساهم يف توليد معان ٍ 
 الذي يسعون إىل نقل أفكارهم.

يف الطبيعة اإلنتقائية للتفاسري الصوفية من املمكن أن جند نظائر هلا يف األنواع التفسريية األخرى 
  اليت ُتركز على أجزاء معينة فقط من النص القرآين.

ساسي بتلك اآليات اليت هلا آثار سلوكية، واليت فالتعليقات أو التفاسري القانونية هتتم بشكلٍ  أ
حتظر أو تفرض أنواعاً  خمتلفة من النشاط البشري. حيث جند يف هذا السياق عدداً  من األعمال 

م(، حممد 1113هـ/531م(، إلكيا اهلراسي الشافعي )ت371هـ/083الرئيسية مثل اجلصاص )ت
م(، فباالشارة إىل 1282هـ/681)ت م(، والقرطيب1117هـ/510بن عبداهلل إبن العريب )ت

األمسني الواردين يف آخر القائمة نستطيع معرفة األسباب اجلغرافية و اللغوية واللسانية إلنتشار هذا 
النوع من التفسري، ذلك أن إبن العريب والقرطيب من األندلس، وهي منطقة تنتمي للقرون الوسطى 

، حيث كتبا باللغة العربية كما هو حال مجيع املعلقني أو اإلسالمية اليت أنتجت تراثاً  فكرياً  غنيا ً 
 املفسرين الذين ذكروا إىل اآلن.

غري أن التفاسري املهمة عن القرآن مل ُتكتب باللغة العربية فقط، فاملسامهات الرُتكية، والفارسية، 
قيا، ُتكملها تلك املوجودة يف لغات جنوب وجنوب شرق آسيا وجنوب الصحراء الكربى يف أفري

وبشكلٍ  خاص يف القرون األخرية اليت أصبح اإلنتشار اللغوي هلذه التفاسري أكثر وضوحاً ، 
وإنتشاراً . كما شهد القرن العشرين إصدار الكثري من التفاسري والتعليقات باللغة العربية، مثل: 

الشاطئ،  حممد عبده، رشيد رضا، سيد قطب، الطبطبائي الفارسي الذي كتب باللغة العربية، بنت
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كما جند أيضاً  املسامهات املهمة باللغة األوردية أليب األعلى املودودي،  حممد متويل الشعراوي.
أمني أحسن إصالحي، فضالً  عن عمل من ثالثني جزءاً  كتبها احلاج عبد امللك كرمي أمر اهلل 

 املعروف هبامكا يف أندونيسيا.
ان املسلمني يف العامل، شهدت يف الفرتات يف جنوب شرق آسيا، واليت يقطن فيها ربع السك

إختذت شكل  –على سبيل املثال  –األخرية ظهور الكثري من الدراسات القرآنية. فتالوة القرآن 
مسابقات حملية، إقليمية، وعاملية، للرجال والنساء على حدٍ  سواء. وبينما تعترب عروض املسابقات 

سات القرآنية، فإن الرغبة يف اإلهتمام بالنص القرآين طريقة حديثة لكسب وإبراز اخلربات يف الدرا
هلا تاريخ طويل يف احلياة الفكرية اإلسالمية. وعلى الرغم من التاريخ املستمر للتفسريات القرآنية 

علوم “واليت مُتثل جزءاً  مهماً  من ذلك التاريخ وهو عنصر رئيسي، ومهم، تما يدعوه املسلمون 
 ثري من العناصر املهمة األخرى يف هذا اجملال.، إال أن هناك الك”القرآن

ففي جانب التالوة، جند أهنا حبد ذاهتا قد خضعت لتطوراتٍ  خمتلفة، وحتولت إىل جمموعة 
معقدة من التخصصات اليت جيب إتقاهنا لضمان دقة النص، وإنتاجه. ففي حني أن الطالب 

ربية أو غري ذلك، فإهنم يقضون سنوات يرغبون يف تطوير هذه املهارات، سواء متحدثني باللغة الع
يف تعلم كيفية نطق كل عنصر صويت بشكلٍ  مثايل، وصحيح، وكيفية تسريع التالوة بشكلٍ  
صحيح والتوقف مؤقتاً  عند اللزوم أو حسب املقرتح، وكيفية تقدمي جمموعة معينة من احلروف 

كلٍ  دقيق. وباإلضافة إىل ضرورة واإلستطالة مع بعض احلروف واملقاطع إلنتاج الصوت واملعىن بش
إستيعاب قواعد التالوة، يبدأ الطالب ايضاً  يف حفظ القرآن مبا مُيكن الكثريين يف هناية املطاف من 

 سورة إعتماداً  على الذاكرة، كما فعلت األجيال السابقة. 111قراءة مجيع السور والبالغة 
املختلفة للقرآن، ” بالقراءات“فة شاملة ويف مرحلة متقدمة، تتضمن تالوة القرآن إكتساب معر 

فهي مُتثل جماالً  آخر لعلوم القرآن، وواحدة من اجلذور القدمية جداً  يف هذا اجملال. وحبسب 
فإنه يف البداية ظهر نطاق مقبول من اإلختالف، غري أنه   الروايات التقليدية لتقديس القرآن،

ن أن النصوص املطبوعة، واملتداولة اليوم من النص الحقاً  صادق عليه اجملتمع العلمي. وبالرغم م
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القرآين، تعتمد فقط على هذه التقاليد النصية، والعلمية، إال أن البعض اآلخر مازال يعتمد على 
تقاليد خمتلفة يف القراءة، مستمرة مع وجود الكثري من األتباع. ومع إستمرار إجتذاب النص القرآين 

لالحقة من الُعلماء، أصبحت الفئات األخرى داخل النطاق الواسع يف التدقيق من ِقبل األجيال ا
لعلوم القرآن أكثر تنميطاً ، حيث أنتجت أنواعها املعرفية، والفرعية اخلاصة، وآداهبا أيضاً . أدت 
احملاوالت املختلفة إلنشاء أو معرفة السياق التارخيي لبعض املقاطع من اآليات إىل خلق ما مُسي 

م(، حيث ساد اإلعتقاد بأن هناك 1386هـ/167كما هو لدى الواحدي )ت” مناسبة النزول“
آيات من القرآن حتتوي على عناصر أو آيات تُلغي آيات أخرى، كما أن بعض اآليات تُبطل القوة 
اإللزامية لغريها، أو لآلخرين، تما ساعد يف ظهور جهد تفسريي، وفهرسي واسع النطاق، يف أعمال 

م(، هبة 313هـ/007م(، النّحاس )ت812هـ/121بن شهاب الُزهري )ت ُعلماء سابقني مثل إ
 م(.1323هـ/833م(، إبن العتيقي )تويف تقريباً  1323هـ/113اهلل بن سالمه املقري )ت

يف اجلانب اآلخر، أدى التدقيق أو الفحص املعجمي إىل أشكال أخرى من التصنيف، حيث 
، بسبب إشتقاقها أو ”غري مألوفة“، أو ”صعبة“عترب مت مجع الكثري من املفردات القرآنية اليت تُ 

م(، السجستاين 773هـ/286إرتباطها اجلديل يف أعمال خمتلفة، مثل إبن قُتيبة )ت 
م(. كما مت التعامل مع املفردات 1137هـ/532م(، والراغب األصفهاين)ت312هـ/003)ت

م( وإبن 1375هـ/187غاين )تذات املعاين املتعددة، أو املرادفات من ِقبل إبن قتيبة، والدام
اجلوزي، والكلمات ذات الغموض الداليل، واألكثر إرباكاً ، إىل تصنيف أعمال إضافية، ومزيداً  
من التصنيفات والتصنيفات املرجعية، اليت هتدف إىل التوضيح املعجمي الدقيق، وربطها بالنص 

ومفرداته، مبا يضمن املزيد من  بشكلٍ  دقيق، األمر الذي ُيضفي مزيداً  من التقديس على النص،
 اإلخنراط اخلطايب الذي مُييز علوم القرآن.

فمنذ الفرتات الزمنية األوىل أصبح واضحاً  يف العقيدة اإلسالمية، بأن القوة الدينية، والعُقدية 
سلم، ال ُيضاهى. حيث ركز النقد األديب 

ُ
للقرآن، ال ميكن نسخها، أو تكرارها، فالقرآن يف وعي امل

تقليدي للنص على توضيح هذه املسألة من الناحية الُعقدية. كما تطورت الحقاً  عن طريق ُعلماء ال
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م(، 1310هـ/130م(، الباقالين)ت337هـ/077م(، اخلطايب)ت336هـ/076مثل، الُرماين )ت
م(، حبوث حول األسباب األسلوبية، واملوضوعية على حدٍ  سواء. 1387هـ/183اجلرجاين)ت

تبار القرآن بأنه املعجزة املصدقة على نبوة حممد، ألنه حيتوي على معلومات عن أدى ذلك إىل إع
املاضي، املستقبل، وعن عالقة اهلل بالعامل اليت ال ميكن حتقيقها بدون مساعدةٍ  من أحد. كما أن 
اإلميان بأمية حممد يضيف قوة أخرى إىل اإلحساس بالتفوق األصلي، واملضموين للنص. غري أن 

ه املسائل جتاه احملتوى تقبع مسائل مجالية من املمكن الرتكيز عليها. فالتحليل احلذر، وراء هذ
والدقيق للنص، من املمكن أن يعزل بعض األمثلة ذات الصلة باألشكال واألنواع األدبية، وذلك 
عن طريق فحص أمناط القافية، واإليقاع، عن طريق فهرسة بعض األمثلة احملددة من الكلمات، 

بها. كما أن هذا التدقيق والتحليل إختلط مع بالغة القرآن املُهيمنة، واليت ميكن العثور على وترتي
، واليت تأيت  ”علوم القرآن“هذه األمثلة من التشريح املعقد للنص يف األعمال اليت تندرج حتت 

ة يف املصنفات كجهود لشرح تأثري تالوة القرآن على املؤمنني. جتد التجربة اخلطابية جتلياهتا املكتوب
م(، والسيوطي. حيث أن مسحاً  1032هـ/831املتميزة اليت أنتجها ُعلماء مثل، الزركشي)ت

عاماً  للفصول الثمانني من مؤلف السيوطي يف علوم القرآن مينح املرء إلتزاماً  باإلحرتام املتبادل مع 
 وجود مسحة تبجيلية للنص.

ن من طرف ُعلماء وباحثني غري مسلمني، كما يف اجلانب اآلخر، مت إنتاج دراسات عن القرآ
هو احلال مع الُكتاب املسلمني الذين اهتموا بالرتاث الكتايب ألديانٍ  أخرى، وحتديداً  باليهودية 
واملسيحية، حيث أن هؤالء غري املسلمني كان لديهم إهتمام ذايت بالقرآن. وبالطبع، فإن الكثري من 

اليت أصبحت حادة ” إعرف العدو“ة، ومنها صعود عقلية هذه اإلهتمامات عززهتا خماوف جدلي
جداً ، بشكلٍ  خاص خالل فرتة اخلصومة العسكرية، واملنافسة اإلقتصادية املكثفة. ومنذ فرتة 
مبكرة للغاية، مت إستخدام آيات أو مقاطع من القرآن من ِقبل غري املسلمني، ضمن التقاليد العريقة 

ويه مسعة الوحي اإلهلي من جهة، وإظهار التناقضات الداخلية من للجدل الديين، وذلك حملاولة تش
اجلهة األخرى. وحىت بدون إقتباس مباشر، أصبحت احلجج اجلدلية ضد القرآن شائعة يف العصور 
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الوسطى يف اخلطابات اليهودية واملسيحية على حدٍ  سواء. مثلما هو احلال لدى أمساء بارزة مثل 
قرقساين )من منتصف القرن العاشر امليالدي(، موسى بن ميمون م(، ال813يوحنا الدمشقي )ت

 م( الذي من املمكن ذكره يف هذا السياق.1281م(، و توما األكويين )ت1231)ت
ومع ذلك، فإن فرتة العصور الوسطى املتأخرة جلبت هنجاً  جديداً ، مرتبطاً  ب أبويت كلوين 

ذا النهج ال ميكن فصله عن الدوافع اجلدلية، م(، وبالرغم من أن ه1156الشهري ببيرت اجلليل )ت
إال أن مبادرة بيرت سامهت يف توسيع حركة الرتمجة النشطة اليت أنتجت ُنسخاً  التينية من األعمال 
العربية العلمية، والطبية املهمة، اليت مشلت القرآن واألعمال األخرى ذات الطبيعة الدينية. وللقيام 

م( 1158من املرتمجني مبا فيهم املرتجم اإلجنليزي روبرت كيتون )تبذلك، قام بيرت بتجميع فريق 
الذي يرجع إليه الفضل يف الرتمجة الكاملة للقرآن ألي لغة غربية. وبالرغم من اإلنتقادات اليت 
وجهت لدقتها وترتيبها، إال أهنا بقي تقدمي روبرت مبثابة التقدمي القياسي للنسخة الالتينية من القرآن 

م(، حيث أظهرت الدراسات 1216الحقة. غري أنه سرعان ما إنضم مارك توليدو )ت لعدة قرون
احلديثة أن كال املرتمجني مل يقتصرا يف ترمجاهتما على النص القرآين فقط، بل إستطاعا الوصول إىل 
الكثري من التعليقات والتفاسري، إما بشكلٍ  مباشر أو بشكلٍ  غري مباشر بواسطة راوٍ  إستخدمها 

ارة كبرية. الحقاً  تتالت ترمجات خمتلفة بعد ذلك، يف القرن الثامن عشر اإلجنليزي مبا يف ذلك مبه
م( ومواطنه الذي حتول الحقاً  إىل اإلسالم حممد 1806ترمجة املستشرق اإلجنليزي جورج سيل )ت

 م(.1306مارمادوك بكتال )ت
آريفابانا واليت صدرت عام  ترمجة روبرت كيتون من خالل تقدميها بواسطة اإليطايل أندريا

م، أثرت الحقاً  يف الرتمجة األملانية األوىل وبعد ذلك الرتمجة اهلولندية. باإلضافة لذلك، جند 1518
املخطوطات العربية للقرآن، مثل ترمجة ياكوف بن إسرائيل هاليفي اليت ظهرت يف البندقية عام 

رت فرنسية ، حيث نشر لودفيكو م. غري أنه خالل نفس الفرتة، ظهرت ترمجات وإصدا1518
م ترمجة أخرى، مث سرعان ما شهدت ترمجات نسخ، وترمجات متماثلة 1637مرتشي يف عام 
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م، ترمجة للقرآن مع خطاب 1801بلغات خمتلفة وبلغات أوروبية، حيث نشر جورج سيل عام 
  متهيدي أو مقدمة توضيحية عن اإلسالم باللغة اإلجنليزية ملدة قرن.

الرتمجة بالطبع ليست الشكل الوحيد لدراسات القرآن من غري املسلمني اليت أنتجتها أوروبا يف 
العصور الوسطى وبداية العصر احلديث، حيث أثار الوصول إىل القرآن من خالل هذه الرتمجات 
الكثري من ردود األفعال املختلفة من اليهود واملسيحيني على حدٍ  سواء. أدى ذلك إىل تزايد 
اجلدل، والتربيرات من خالل أشخاص لديهم معرفة جيدة بالنص، وحتديداً  عن طريق ريكولودو 

م(، تما أدى لتفنيد بعض األقالم 1161م(، ونيكوالس الكوزاين )ت1023دي مونيت )ت
واحلجج. بالعودة إىل القرآن، وباالستشهاد عن طريق بعض املقاطع، من املمكن أن جند بعضها يف 

هودية، واملسيحية يف تلك الفرتة. كما مت تقسيم أجزاء من ُنسخ القرآن إىل األحرف الدراسات الي
العربية، عن طريق استخدام تقنية اجلينزا )اليت هي عبارة عن أوراق ال جيوز إبداهلا أو إتالفها حسب 

. الديانة اليهودية. املرتجم( اليت وفرت إشارات وعالمات إضافية للدارسني غري املسلمني للنص
الحقاً ، ويف فرتة ما بعد التنوير، ظهرت الدراسات الشرقية كنظام أكادميي تميز، حيث أن معظم 
البحوث املوجودة يف موسوعة الدراسات القرآنية هذه إعتمدت على العمل الذي بدأ يف مراكز 

 للثقافات والديانات غري الغربية.” علمية“البحوث األكادميية اليت قامت بدراسات 
من الضروري اإلشارة إىل أنه مت إنشاء ُكليات ُمكرسة ملثل هذا النوع من   ل ذلك،لكن وقب

م(.  1607م(، وأكسفورد )1628م(، روما )1530الدراسات يف أماكن خمتلفة، مثل: اليدن )
كما مت الحقاً  إفتتاح هذا النوع من الدراسات يف جامعات أوروبية رئيسية أخرى، ويف هناية 

يف جامعات أخرى يف أمريكا الشمالية. كانت اللغة العربية وغريها من اللغات  املطاف مت إفتتاحه
احمللية األخرى، مثل الفارسية والرتكية، حمور الرتكيز األساسي للتعليم بسبب الكفاءة اللغوية اليت 
تُعترب الشرط األساسي الذي ال غىن عنه لدراسة النصوص واملصادر التارخيية األخرى. ويف هذا 

وص، شكل ظهور النظام الناشئ للدراسات اإلسالمية على غرار الدراسات الكالسيكية كما اخلص
تطورت خالل عصر النهضة وما بعدها. كما أصبح فقه اللغة، الذي يُفهم على إنه دراسة الثقافة 
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من خالل عدسة النصوص اليت أنتجتها واليت أصبحت مهيمنة يف املناهج الدراسية يف الوقت 
ن القرآن يُعترب كمحور رئيسي ومركزي يف تطور هوية وتاريخ اإلسالم، األمر الذي احلاضر. وأل

إسرتعى إنتباهاً  وثيقاً  تما ساهم يف ظهور الدراسات القرآنية كفرع دراسات رئيسي يف الدراسات 
  اإلسالمية.

 ويف مسار تطورها، تأثرت الدراسات غري اإلسالمية أو الغربية بعمق بالنظام األخوي يف
دراسات الُكتب املقدسة واليت تٌعىن بالدراسة البينية ضمن فضاءات الكتب املقدسة. يف القرنني 
الثامن عشر والتاسع عشر وجدت الكتابات النقدية املتعلقة بالُكتب املقدسة، وعلى األقل تلك 

اإلهلي اليت جاءت أو هاجرت من العربية املتأخرة، أو املرتهبنه من مصدر جامعي واحد، الطابع 
للكتب املقدسة: اليهودية، واملسيحية. حيث كان هناك إستعداد ورغبة يف عصر النهضة لتطبيق 
مناهج النقد األديب، والتارخيي، اليت طبقت على النصوص اإلغريقية، والالتينية، أن يتم تطبيقها 

ين، سعى على النصوص القدمية للحضارات املختلفة، والنصوص املقدسة أيضاً . فمن منظور عقال
بعض الُعلماء والباحثني إىل التوفيق بني تعاليم الُكتب املقدسة من جهة وبني املنهج العقلي، يف 
حني أن آخرون ركزوا على التناقضات بني الُكتب املقدسة واملناهج العقلية. يف هذا اجلانب، 

التارخيية للكتب تزايدت الدراسات املهتمة بالسياق حيث حبث الُعلماء بني الثقافة واخللفيات 
املقدسة، وذلك من خالل الرتاث األديب الذي نشأ فيه ومتابعة التنقيحات اليت أنتجت الشكل 
النهائي. وبينما درس الُعلماء فقه اللغات السامية، واستخدموا املناهج التارخيية النقدية لدراسة 

آخر، وهو القرآن، حيث الكتاب العربي املقدس والعهد اجلديد، موجهني إهتمامهم إىل نص قدمي 
جلبوا معهم نفس الفرضيات العقائدية اليت تقتضي بتجاهل االختالفات بني النصوص. فالقرآن، 
مثل العهد القدمي، تعرض للتحليل النصي واللغوي، يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، حيث 

الالحقة إنضمت الكثري من  أن بعض هذه الكتابات ما تزال توجه هذا احلقل هلذا اليوم. يف الفرتة
األمساء يف هذا السياق، مثل غوستاف ويل، ثيودرو نولدكه، إبراهام جيجر، هارتويغ هريشفيلد، مث 
سرعان ما حلقت هبم الكثري من األمساء يف القرن العشرين أمثال: إغناتس غولدتسهري، جوهتلف 
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يت. ومن منظور قريب لذلك، برجشرتيسر، أوتو برتسل، ريتشارد بيل، آرثر جفري، و ردوي بار 
بعض الُعلماء وغريهم الرجوع إىل القرآن واعتباره املصدر األكثر موثوقية إلعادة بناء حياة حممد 

  وحياة املسلمني يف العهد اإلسالمي املبكر.

  عوامل جديدة في دراسة القرآن: 
ميكن وصف الدراسات اإلسالمية، وغري اإلسالمية للقرآن   وكما وضح الشرح املختصر السابق

بأهنا تشري إىل حوارين، أو طريقتني. حيث أن هذه اجلهود أو احملادثات كانت منعزلة فيما بينها، 
بإستثناء تلك احلوارات اجلدلية احملفوظة بينهما. حيث كان مسار الدراسات القرآنية، والتأويلية، 

قائم بذاته. وباملثل، فإن جمال الدراسات القرآنية الذي مت إنشاؤه مؤخراً  عبارة عن مترين مستقل، 
داخل املعاهد األوروبية واألمريكية للتعليم العايل، إعتمدت بالتأكيد على الدراسات اإلسالمية اليت 
إمتدت لقرون طويلة، غري أهنا نادراً  ما دخلت يف حوار وتعاون مستمر مع ُعلماء معاصرين حول 

للدرسات القرآنية املسلمة، وغري املسلمة، سرعان ما ” العزلة الثنائية“القرآن. لكن هذه  علوم
كرسة 

ُ
بدأت تنفتح على األقل يف بعض املناسبات، وبعض السياقات. فاملؤمترات الدولية امل

 للدراسات األكادميية القرآنية، قد تزايدت، واجتذبت بشكلٍ  متزايد عدداً  من الُعلماء والباحثني
من اجملموعتني. كما أظهرت اجملالت اليت مت فصلها عن اجلانب الرمسي، تنوعاً  كبرياً  يف أمساء 
املؤلفني واهلويات املؤسسية. باإلضافة لذلك، جند أن هذه املؤمترات قد أتاحت الفرصة إللقاء 

جلب حماضرات يف جامعات العامل اإلسالمي لغري املسلمني، ويف املقابل سامهت أيضاً  يف 
  الدعوات والباحثني من اجلامعات واملؤسسات األوروبية وأمريكا الشمالية.

همة لرتسيخ هذا التعاون، هو تدريب اخلرجيني وإنتاج 
ُ
إىل حدٍ  كبري، كانت نقطة التأثري امل

أجيال جديدة من محلة الدكتوراة يف ختصص الدراسات القرآنية.وبشكلٍ  متزايد فإن الطلبة الذين 
مل الدراسات العليا يف الدراسات القرآنية، باإلضافة إىل اجملاالت الفرعية األخرى يتابعون ع

للدراسات القرآنية املختلفة، يف اجلامعات األوربية الكربى واجلامعات األمريكية وكندا وأماكن 
أخرى، يأتون من أسر مسلمة مهاجرة. فمعظمهم ينتمون ألسر من اجليل الثاين أو الثالث الذين  
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ا نتاجاً  للهجرات ما بعد الكولونياليالة لألسر املسلمة يف بريطانيا الُعظمى، فرنسا، أملانيا، كانو 
وأمريكا الشمالية. ونتيجة لذلك، يدخل معظم هؤالء الطالب يف برامج الدراسات الُعليا خبلفيات 

هنم غري املسلمني. تعليمية متنوعة، وجمموعة من اإلفرتاضات األكادميية اليت ال ميكن متييزها عن أقرا
فالتنوع احلايل يف النشر األكادميي يف هذا احلقل إنعكس يف مستقبله، وحيويته، اليت سُتظهر 

  تضخمه وتزايده.
كما أن املعدل املتزايد بشكلٍ  كبري للتبادل العلمي الذي يسهله التواصل اإللكرتوين مبا فيه 

ال الدراسات القرآنية، حيث عزز شكل آخر اإلنرتنت، يزيد من تسريع فرص التفاعل العلمي يف جم
من توفري املعلومات والبيانات اليت من شأهنا أن تؤثر بشكلٍ  مستقبلي على هذا اجملال. فمن 
الضروري هنا، إىل حدٍ  قريب فإن القرآن كنص مكتوب، ومتداول، كان متوفراً  لدى شرحية معينة 

ذلك أن معظم املسلمني لفرتات زمنية وتارخيية طويلة من نسبياً  من املسلمني يف مجيع أحناء العامل. 
َخبـِروا وعاشوا القرآن بالطريقة الشفهية، حيث كانت معدالت القراءة والكتابة يف العصور ما قبل 
احلديثة أقل بكثري تما هي عليه يف الفرتات احلالية. ففي القرن املاضي، وبشكلٍ  خاص بعد 

دان العامل اإلسالمي وما تالها من تطور يف أنظمة التعليم إنسحاب اهليمنة اإلستعمارية من بل
العام، كان له أثر كبري على عملية التغيري يف حمو األمية اجلماعي. كما أدى النمو يف القرنني التاسع 
عشر، والقرن العشرين، يف إنتاج الُكتب إىل تنامي ظاهرة إمكانية الوصول للنصوص بشكلٍ  أكرب 

  من ذي قبل.
احت املطبوعات اهلائلة اإلنتشار، واملدعومة يف الغالب من قبل املؤسسات احلكومية لقد أت

للشؤون الدينية، أن توفر القرآن لشرائح كبرية من املسلمني يف مجيع أحناء العامل. كما أتاحت 
دون الرتمجات املتعددة للنص القرآين إىل الكثري من لغات العامل تقريباً ، التدريس القرآين املباشر 

احلاجة للوساطة املباشرة من الُعلماء أو الفقهاء الدينيني. وبالرغم من أن ترمجات القرآن ليست هلا 
نفس وضعية النص العريب، إال أهنا مسحت للكثري من الطلبة غري املسلمني أن يصبحوا طالباً  

فيها تغيريات  للمعىن القرآين الذي مل يكن تُمكنا قبل ذلك. ومن أحد هذه اجملاالت اليت حدثت
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ملموسة هي إمكانية الوصول األديب والنصي للنساء املسلمات، حيث وصلت النساء املسلمات 
حالياً  إىل درجات علمية، وأكادميية مرموقة، مقارنة مع الفرتات الزمنية السابقة، وهو ما مكنها 

ين مصادر للتغيري بطبيعة احلال من وصوهلا املباشر إىل القرآن. كما جند يف صفحات النص القرآ
 الديين، واإلجتماعي، وصياغات خمتلفة إلحداث هذا التغيري، والنتائج احملتملة.

باإلضافة لذلك، تعترب الُنسخ املطبوعة من القرآن وجهاً  واحداً  لسهولة الوصول إىل النص 
سائل القرآين، وكذلك تكرار علميات البث التلفزيوين واإلذاعي لقراءة القرآن، وإستخدام الو 

التواصلية احلديثة كالتسجيالت الصوتية )الكاسيت(، واألقراص املضغوطة )السي دي( اليت تُعترب 
شائعة اإلنتشار، ورخيصة الثمن، األمر الذي جيعل من املمكن شراء، وتداول هذه الوسائل 

لمني، سواء يف والقراءات ألشهر الُقراء، يف الكثري من مدن العامل اليت يوجد هبا أعداد كبرية من املس
الشرق األوسط، أو آسيا، أو أمريكا الشمالية. كما أن القرآن بالطبع متوفر على اإلنرتنت، حيث 
توفر اآلف املواقع اإللكرتونية النص العريب، والرتمجات إىل اللغات األوروبية، واآلسيوية، واألفريقية، 

 حصر هلا مع الشرح والتعليق. مرفقة بذلك تالوة متزامنة لكل أو أجزاء من النص أو صفحات ال
فبعض اإلصدارت قابلة للبحث عن طريق بعض الكلمات املفتاحية، أو مقطع الكلمة، أو الفصل، 
أو حىت رقم اآلية. ويف الواقع، مت تطبيق اجلانب التحريري يف هذه املوسوعة من بنص قابل للبحث 

  على شبكة اإلنرتنت.

  إنشاء الموسوعة القرآنية:
م، 1330خطيط لكتابة املوسوعة القرآنية )سيشار إليها الحقاً  باملوسوعة( يف عام بتدأ التا

عندما ألتقيت يف اليدن هبولندا مع احملرر األول لربيل، بريي بريمان، ملناقشة تنفيذ مثل هذا 
املشروع. وبشكلٍ  سريع، وافق أربعة باحثني ومتخصصني رائعني: وداد القاضي، كالود جيلوت، 

راهام، وأندرو ريبني، على اإلنضمام لفريق التحرير. دفعت الرغبة يف يف تقييم جمال ويليام ج
الدراسات القرآنية العودة إىل مطلع القرن، واإلهتمام برؤية إزدهار هذا اجملال يف األلفية اجلديدة يف 

على حدٍ   احملادثات األولية. فمنذ بدايتها، قامت املوسوعة، بإلقاء نظرة إىل األمام وإىل اخللف
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سواء، حيث شكلت هذه الرؤية هيكل هذه املوسوعة. وبصفتنا حمررين مشاركني شرعنا يف 
التخطيط، عاقدين العزم على إنشاء عمل مرجعي جيسد أفضل إجنازات هذا القرن يف جمال 

ة حول الدراسات القرآنية، غري أننا أردنا أيضاً  أن تكون هذه املوسوعة حُمفزاً  لدراساتٍ  أكثر مشولي
القرآن يف العقود القادمة. وخلدمة هذا الطموح الكبري، تقرر توسيع التنسيق األجبدي للموسوعة 
ليشمل سلسلة طويلة من املقاالت الشاملة. حيث تصور احملررين املساعدين وأنا بأن هذه املواد 

سية يف الدراسات عبارة عن بيانات جُمّمعة للحالة احلالية للتفكري، والبحوث حول املوضوعات الرئي
اجلمع بني مدخالت املوسوعة، متفاوتة الطول، ونظرة عامة حول على املقاالت الطويلة  القرآنية.

جملاالت البحث الرئيسية يف جمال الدراسات القرآنية هو أفضل طريقة لتكرمي هذه اإلجنازات يف 
رتجاعية، والتقدمية إلنشاء هذه وعلى الرغم من أمهية هذه الرؤية اإلس القرن األخري وتعزيزها أيضاً .

املوسوعة، إال أن األهم من ذلك كانت تلك الرغبة يف جعل عامل الدراسات القرآنية ُمتاحاً  
جملموعةٍ  واسعة جداً  من الُعلماء، األكادمييني والقراء املتعلمني. لقد أنتجت اجملاالت املختلفة 

وسوعات، التعليقات، واملعاجم اليت لدراسة فرتات للدراسات األدبية عدداً  كبرياً  من القواميس، امل
معينة، مناطق، مؤلفني، وأعمال خمتلفة. وباملثل، كانت األدبيات الدينية، وبشكلٍ  خاص مواضيع 
الُكتب املقدسة، موضوعاً  ملئاتٍ  من هذه األعمال، األمر الذي جعلها تُنتج أعماالً  جديدة 

، فإن هذه الوفرة يف البحوث العلمية تقف يف تناقض صارخ مبعدالت تزداد باستمرار. يف املقابل
مقارنة مع وضع الدراسات القرآنية. ذلك أن عدد األعمال املرجعية للقرآن اليت ميكن الوصول إليها 
تاحة جزئية، وغري كاملة، أو متناثرة يف مصادر خمتلفة 

ُ
يف اللغات األوروبية قليلة جداً ، فاملعلومات امل

  ليها.يصعب الوصول إ
بطبيعة احلال، فإن الباحثني الذين باستطاعتهم الوصول للمصادر األصلية باللغة العربية، 
بإمكاهنم اإلستفادة من تنوع، وتعدد اآلالف من هذه املصادر اليت تتحدث عن القرآن، مبا فيها 

ال، مت من قواميس، وتعليقات، وتفاسري، على عكس أولئك الذين ال ميكنهم ذلك. فعلى سبيل املث
م، حيث أن هذه املفردات املتاحة باللغة اإلجنليزية 1780نشر آخر قاموس إجنليزي عن القرآن عام 
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تعترب متداولة، وواسعة اإلنتشار اليت استخدمت نظام الرتقيم املستخدم يف القرن التاسع عشر، 
من حقولٍ  أخرى  والذي أصبح نادر احلصول عليه. لذلك فإن الباحثني الناطقني باللغة اإلجنليزية

غري الدراسات اإلسالمية، حيصلون على خدمات سيئة عندما حياولون تعلم أي شيء عن القرآن، 
إما ألغراض البحث العلمي أو لتقدميه لطالهبم. ومع وضع هذه العوامل يف اإلعتبار، إختذنا  

هلذه املوسوعة.  كباحثني وكمحررين مساعدين، قراراً  باستخدام وإدخال كلمات باللغة اإلجنليزية
سيقدر زمالؤنا يف الدراسات اإلسالمية هذا اجلهد الذي مل يكن يهدف إلثارة اجلدل. ولفرتة طويلة  
كانت موسوعة اإلسالم اليت مت إعتبارها املعيار املوثوق منه، والواسع اإلنتشار، واملرجعي يف هذا 

ك أصبح هذا هو املعيار احلقل، إستخدمت على نطاقٍ  واسع كلمات عربية، وبناءً  على ذل
املُعتمد. حيث أن هذا النظام من املمكن أن يكون عامالً  من عوامل فقدان الثقة حلظة إنتقال 

، ”صالة“اللفظ إىل اللغة اإلجنليزية. ولنأخذ مثاالً  واحداً ، ال يوجد معادل عريب دقيق لكلمة 
ن مخس مرات يف اليوم، بينما ذلك أن كلمة صالة تشري إىل الطقس اليومي الذي يؤديه املسلمو 

باملعىن الذي يستخدم ” الذِكر“إىل صالة شفاعية أقل رمسية. يف حني أن ” ُدعاء“تشري كلمة 
بشكلٍ  كبري يف اجلانب الصويف، حيتوي على جوانب ومعانٍ  متقاربة، وذات صلة يف اللغتني 

اك مقاطع أو مقاالت عن الفصحى واملُعاصرة على حدٍ  سواء. ففي املوسوعة اإلسالمية جند هن
وبالتايل، فإن الباحث أو ”. صالة“املفردات الثالث السابقة، ولكن ال يوجد شيء حول مفردة 

الطالب غري العريب الذي يريد أن يعرف شيئاً  عن هذا املوضوع سيواجه صعوبة كبرية عند 
ه للموسوعة القرآنية إستخدامه املوسوعة اإلسالمية، غري أنه لن يواجه هذه الصعوبات عن إستخدام

 هذه.
غري أن هناك قرار آخر كان حمل جدل، ونقاش يتعلق بنطاق هذه املوسوعة، فالقرآن بإعتباره  
كجزء رئيسي من األدب العاملي، وككتاب أساسي لتقليد ديين عاملي واسع، وكبري، وّلد جمموعة  

أنتج كل جيل من الُعلماء  كبرية من التفسريات املختلفة حوله. فكما متت اإلشارة سابقاً ، فقد
املسلمني تعليقات، وتفسريات، يف جملدات متعددة عن القرآن، وبينما معظمها مكتوب باللغة 



21 
 

العربية، فإن بقية لغات الشعوب األخرى حاضرة إىل حدٍ  ما. حيث تتجلى هذه الشعبية املتواصلة 
واملبيعات املستمرة. ميكن العثور هلذا النوع، يف اإلنتاجني الكالسيكي واملُعاصر، من خالل النشر 

على أعمال كبار املفسرين الكالسيكيني، مثل: الطربي، الزخمشري، إبن كثري، والسيوطي، على 
رفوف اي مكتبة كبرية احلجم، ومرجعية يف العامل اإلسالمي، غلى جانب املفسرين املُعاصرين، مثل: 

  املودودي، سيد قطب، والطبطبائي.
ن الضروري األخذ بعني اإلعتبار السؤال التايل: هل جيب أن تكون هذه وبناءً  على ذلك، م

موسوعة للقرآن؟ أم أهنا موسوعة للقرآن وتفسريه؟ فمن الواضح أنه ال يوجد تفريق، أو فصل بني 
 اجلانبني.

عملياً ، كل مقال أو مادة يف هذه املوسوعة تعتمد بشكلٍ  مباشر أو غري مباشر، على جمموعة 
القرآن. ومع ذلك، فإن هناك مطالب بأن يبقى تركيز هذا املشروع على القرآن نفسه. من تفاسري 

لذلك، لن جيد ُقراء هذه املوسوعة مقاالً  منفصالً  عن الطربي، أو فخر الدين الرازي، بل جيدون 
إحاالت مستمرة ومتكررة ألعماهلم، وتفاسريهم، وسيسمح املؤشر الرتاكمي هلذه املوسوعة 

بتتبع هذه املراجع من خالل مجيع جملداهتم. غري أن هذا كان خياراً  حتريرياً  صعباً   للمستخدمني
  على أمل أن يعاد النظر فيه اذا كانت هذه املوسوعة سوف ُتطبع طبعة ثانية، موسعة ومنقحة.

وجنباً  إىل جنب مع الرغبة يف إنشاء عمل مرجعي من املمكن الوصول إليه من ِقبل الباحثني 
ب وجمموعة كبرية من التخصصات اإلنسانية، والعلوم اإلجتماعية املتداخلة، فقد قام فريق والطال

التحرير املساعد وأنا، بتضمني معرفة أكادميية، وصارمة عن القرآن، أخذت باحلسبان تعدد وجهات 
و  ”صارمة“النظر، واإلفرتاضات املسبقة، واملتحيزة. الكلمات املفتاحية يف اجلملة السابقة هي 

فكما متت اإلشارة سابقاً ، ال يوجد تقليد أكادميي واحد يف الدراسات القرآنية. ففي ”. أكادميية“
القرون اإلسالمية املاضية تشّكل خطاً  زمنياً  تداخل مع أجيال من التفسريات الغربية للنص 

ففي العامل اإلسالمي القرآين. غري أن هذين اخلطني ال ميثالن هنجاً  دقيقاً ، واحداً  أو متجانساً . 
أو الغريب، أو بينهما، جيد املرء مناظرات حادة، وحيوية، ذلك أن هذه العوامل تتداخل فيما بينها 
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بشكلٍ  متزايد فكرياً ، وجغرافياً . فمع النمو السكاين السريع للمسلمني يف أوروبا، وأمريكا 
أقل حدية، وأكثر ” غريب“ أو” مسلم“الشمالية وأجزاء أخرى من العامل، أصبحت كلمات مثل 

ضبابية. ذلك أن تدويل هذه املنح الدراسية، والتخصصات األكادميية، من شأهنا تسريع هذا 
فكما ذكرنا أعاله، فإن العلماء املسلمني وغري املسلمني يتفاعلون حُبرية كبرية يف املؤمترات   األجتاه.

الت األكادميية يف الوقت احلاضر أصبحت املتعلقة بالقرآن، سواء كانت يف اليدن أو الهور. فاجمل
أقل حتيزاً  عما كانت عليه قبل جيل، وقد إزداد عدد املسلمني الذين حصلوا على درجات أكادميية 
متقدمة من اجلامعات، واملؤسسات األكادميية األوروبية واألمريكية يف بعض جماالت الدراسات 

ملمكن ربط املنظور العلمي بدقة بالتعريف أو اإلسالمية بشكلٍ  كبري. فمن الواضح أنه مل من ا
حيث سعى  اهلوية الدينية، كما أن الدراسات اجليدة تزدهر وتنمو يف البيئات الغنية، واملتعددة.

حمررو هذه املوسوعة إىل إلتقاط هذه التعددية يف صفحات هذه املوسوعة، على أمل أن ميثل هذا 
 دميية، والصارمة حول القرآن.العمل أكرب جمموعة تمكنة من البحوث األكا

  ستخدام املوسوعة:اطريقة 
تظهر مواد هذه املوسوعة حسب الرتتيب األجبدي املتعارف عليه ولكنها من نوعني. فاألغلبية 
إىل حدٍ  كبري هي مقاالت متفاوتة الطول، تتطرق ألشكال، مفاهيم، أماكن، قيم، أفعال، 

ن أو هلا عالقة مهمة بالنص القرآين. فعلى سبيل املثال، وأحداث مهمة، ميكن العثور عليها يف القرآ
تتعامل مع شخصية موجودة يف النص، يف حني أهنا تناقش هنا يف ” اإلبراهيمية“جند أن لفطة 

من الناحية األدبية. يف حني أن الفئة الثانية من هذه املقاالت واملواد هي ” األدب األفريقي“
ملواضيع مهمة يف الدراسات القرآنية. ومرة أخرى، لنأخذ مثاالً  املعاجلات الطويلة يف بعض املواد 

”. التسلسل الزمين والقرآن“، و ”الفن والعمارة“من اجمللد األول من الضروري اإلشارة إىل مواد 
يف ” حالة السؤال”حيث طُلب من احملررين يف هذه املواد أن تعكس إسهاماهتم املاضي واحلاضر و

وكما هو مذكور أعاله، فإن قرار إستخدام اللغة اإلجنليزية يف مواد املوسوعة هذه املواضيع اهلامة. 
القرآنية له سلبيات وإجيابيات على حدٍ  سواء. ففي الوقت الذي جيعل العمل ُمتاحاً  لنطاقٍ  واسع 
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داية من الباحثني يف جماالت معرفية خمتلفة، فإنه يف املقابل ال يوفر للباحثني العرب واملسلمني نقطة ب
مألوفة للمصطلحات املرتمجة. وحلل هذه املشكلة، مت التخطيط لفهرسة شاملة لكل من الكلمات 
اإلجنليزية واملصطلحات العربية املقابلة هلا وذلك يف اجمللد األخري. يف منت هذه املوسوعة، ميكن 

الت نفسها، للقارئ على أي حال، أن يستخدم الكثافة الصوتية يف حتديد هوية الكلمات أو املقا
حىت يتمكن املتخصصون من احلصول على الدقة املهمة. وبالطبع، فإن قرار خطة إدخال هذه 

  الكلمات اإلجنليزية ليست واضحة مبا فيها الكفاية.
وبشكلٍ  عام، إسرتشد حمررو هذه املوسوعة بإستخدام معاجم اللغة اإلجنليزية املُعاصرة كما هو 

عمال املرجعية العامة. غري أنه إذا كان لإلسم العريب الصحيح له موضح يف القواميس احلالية واأل
وعندما مل يتم ذلك فقد مت اإلحتفاظ بالشكل العريب  مقابل يف اللغة اإلجنليزية فيتم إستخدامه.

 ”.ذي الكفل“مقابل ” أدم وحواء“لإلسم، مثل: 
ويج له، فقد مت حث مجيع ونظراً  ألنه مت إنشاء املوسوعة هبدف تقدمي فهم علمي للقرآن والرت 

املؤلفني على تقدمي ببلوغرافيا ذات صلة مبقاالهتم وحبوثهم. حيث سيجد القارئ مدخالت مفيدة 
لدراسة مواضيع أخرى خمتلفة. باإلضافة لذلك، يساعد اإلقتباس النصي على املستويني األساسي 

تفصيلية ملعاجلة مثل هذه  والثانوي، الباحثني يف جمال الدراسات اإلسالمية على تطوير دراسات
املواضيع. فإقتباسات القرآن تُعطى برقم الفصل )السورة( واليت تتبعها برقم اآلية، على سبيل املثال: 

تبعة يف حتديد السور 03:16السورة 
ُ
. حيث مُتثل هذه املمارسة خروجاً  عن التقاليد اإلسالمية امل

، 03واآلية رقم  03لسابق سيكون سورة الروم رقم باإلسم بدالً  من الرقم، وبالتايل فإن املثال ا
ولكنه ُيسهل كثرياً على أولئك الذين ليس لديهم دراية كافية بعناوين السور للعثور عليها يف 

م اليت تُعترب هي 1321املصحف أو اآلية بشكلٍ  حمدد. فالرتقيم هنا يتبع طبعة القاهرة يف عام 
نتشر.   إلجنليزية املتوفرة من القرآن تتبعاملرجعية، واملعيارية، فمعظم الُنسخ ا

ُ
هذا الرتقيم الشائع، وامل

م(، الذي إتبع ترقيم 1363غري أن اإلستثناء الوحيد، وغري املعقول هنا هو ترمجة آرثر أربري )ت
م( حيث أن هذا الرتقيم من املمكن أن يكون له جوانب سلبية 1701طبعة جوستاف فلوجل )
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وعلى الرغم من هذه اجلهود املبذولة املمكنة لضمان دقة   طبعة القاهرة.وإجيابية لبعض اآليات من 
اإلقتباس القرآين يف املوسوعة، إال أنه ال توجد ترمجة مُعتمدة ملثل هذه املشاريع. حيث كان املؤلفون 

هتم. أحراراً  يف إستخدام ترمجاهتم اخلاصة، أو الرتمجات املُتاحة واملتوفرة للمقاطع املذكورة يف مقاال
وباملثل، مل تكن هناك طريقة للتأكد من وجود توحيد للمصادر العربية الكالسيكية، مثل احلديث 

كانت تقتضي ” تعليمات املؤلفني“أو بعض التفاسري حول القرآن. من املهم اإلشارة هنا، إىل أن 
اخلاصة باملؤلفني  بإدراج اإلصدارات املفضلة هلم، غري إهنا مل تكن متوفرة يف املكتبات اجلامعية، أو

أنفسهم. وعلى الرغم من أنين كنت أمتىن توحيد مجيع املراجع، إال أن الوقت لتحرير هذه املقاالت 
 مل يكن كافياً  تما سيؤدي إىل تأجيل النشر.

وبعيداً  عن التكرار، أود التأكيد على أن هذه املوسوعة هي جهد أويل، وإفتتاحي. فهي حماولة 
فمنذ بداية العمل على هذه  عي كبري يف جمال به موارد قليلة نسبياً .أوىل إلنشاء عمل مرج

املوسوعة، كان احملررون على وعي تام بعدم وجود دقة كاملة هلذه الطبعة األوىل. غري أنه سيكون 
لدى الُقراء والباحثني موضوعات من املمكن إضافتها، وإقرتاحها إلدارة هذا املشروع اليت ترحب 

ن أن تصدر طبعة ثانية منقحة هلذه املوسوعة إذا كانت هناك تعديالت تقتضي هبا. فمن املمك
  ذلك.

 تعليق ختامي حول المواضيع الجدلية:
كمالحظة ختامية، صادرة من احملرر أو احملررة العامة للموسوعة )غري أن هذا رمبا يعترب شكالً  

فهذا املوضوع إىل حدٍ  كبري مثري  من الدراسات والبحوث السائدة يف العقدين األخريين املاضيني(.
للجدل. حيث تلقيت الكثري من األسئلة من الصحفيني والزمالء عما أذا كنت أشعر باإلرتياح من 

وعادة ما تكون هذه ” ال“هذا العمل، أو إنين معرضة للخطر بسببه. فكانت اإلجابة املستمرة 
حساسية اليت يعاين منها املسلمون اإلجابة مصحوبة ببعض التعبري باألسف، بسبب سوء تقدمي لل

اليت من املمكن أن تثري الكثري من األسئلة. ومع ذلك، فإن دراسة النص املقدس للماليني من 
البشر مهمة جداً ، فالكثري من املسلمني يشعرون بقوة بأنه ال ينبغي لغري املسلم أن يلمس القرآن، 
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ومع ذلك ال يشعر معظم املسلمني هبذا الشكل. وال يقول شئ عنه، أو يقرأه، أو حىت يُعّلق عليه. 
ففي حني أن هناك الكثري من األشخاص خيتارون جتاهل البحوث غري املسلمة حول القرآن بإعتباره 
ال عالقة له، فإن آخرين يرحبون باملسامهات اليت قدمها، ويقدمها باحثون غري مسلمني يف هذا 

 اجملال.
مسلمني حاولوا الكتابة عن القرآن بطريقة ال تثري وبالعكس من ذلك، فهناك ُعلماء غري 

احلساسيات الالهوتية للمسلمني. بينما عمل آخرون على أن هذه اإلفرتاضات ال مكان هلا يف 
اخلطاب العلمي، واألكادميي. حيث ختتلف الشخصيات، والتوجهات األيديولوجية، وكذلك 

لقد تبنيت عن عمد تعدد األساليب والرؤى  املمارسات العملية للُعلماء والباحثني لدى الطرفني.
داخل هذه املوسوعة، لكنين أدركت حقيقة بأنه ال يتفق مجيع الباحثني والُعلماء املسلمون غري 
املسلمني مع هذا النهج. فهناك زمالء مسلمون وُعلماء فضلوا عدم املشاركة يف هذه املوسوعة 

تهم العلمية. ويف املقابل، هناك زمالء غري خوفاً  من أن يؤدي هذا التعاون للتشكيك يف نزاه
مسلمني فضلوا عدم املشاركة أيضاً  لنفس السبب. ومع ذلك، فإن هذه النماذج والردود تعترب 
إستثناءات فقط، ليس إال، فمعظم الذين متت دعوهتم للمسامهة رحبوا حبماسة كبرية، وحيوية هائلة 

املرجعي يف تطوير الدراسات القرآنية. متمنية مع كل هلذه املشاركة، على أمل أن يساهم هذا العمل 
 فريق التحرير املساعد، واملؤلفني، وبكل إخالص أن يساهم هذا العمل يف إجناز هذا الطموح.

 جني دامن مكاوليف
 حمررة املوسوعة

 جامعة جورج تاون.
 
 

 


