جولة يف

دائرة معارف ليدن القرآنية(*)

بقلم :أ.م.د .حممد عيل رضائي إصفهاين
األستاذ املشارك بجامعة املصطفی العاملية

ملخّ ص البحث:
تأيت هذه الدراسة ـ وبعد استعراض موجز لتاریخ تأليف
لتعرف بموسوعة ليدن القرآنية .ويف هذا اإلطار
املوسوعات القرآنية ـ ّ
سنستفيد من ترمجة وحتليل املقدمة التي جاد هبا قلم الدكتورة (ماك
املوسوعة.

القسم األول
كتابة املوسوعات
أ ـ مفهوم دائرة املعارف:
ّ
إن أول من أدخل مصطلح دائرة املعارف ( )Encyclopediaإىل اللغة العربية
وحقل العلوم اإلسالمية هو (بطرس البستاين) حوايل عام 6781م.
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حيث یقول( :اإلنسكلوبيذیا ( :)aedio-Encyclopediaلفظة یونانية معناها
دائرة التعليم ،وهي يف األصل اسم ملجموع الفنون والعلوم التعليمية السبعة التي كان
أعيان الناس یتعلموهنا يف

القدیم ،وهي :الغراماتيق ،واحلساب ،واهلندسة،

واملوسيقى ،واهليئة ،واملنطق ،والبيان .وقد ذكرها كونتلياوس ،فقال :هي حدقة أو
دائرة املعارف الكاملة .أما كلمة انسكلوبيذیا يف أیامنا هذه فمعناها ملخص املعرفة
البرشیة يف باب واحد أو األبواب كلها ،وهي إما أن تكون مرتّبة ترتيب ًا نظامي ًا موافق ًا
لالرتباط املنطقي بني املواضيع ،أو ترتيب ًا قاموسي ًا موافق ًا لنظام األحرف اهلجائية،
خاصة ،وعا ّمة ،نظامية بحسب املواضيع ،أو
ولذلك كانت االنسكلوبيذیا عىل نوعنيّ :
قاموسية بحسب األحرف)(.)6
أما العالمة (دهخدا) (61م) عامل اللغة الفارسية الكبری (صنّف أوسع قاموس
فی اللغة الفارسية) فقد قال بشأن مفردة (دائرة املعارف) ما یيل( :حاوي العلوم:
كتاب یشتمل عىل جمموع املعارف اإلنسانية ،والفنون والثقافات والعلوم ،وخالصة
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ویتم ترتيبها يف
مبسطة للمعارف البرشیة ،املشتملة عىل خمتلف املجاالت العلمية،
ّ
ّ
للمرة
الغالب طبق ًا للتسلسل اهلجائي ،من قبيل :دائرة املعارف الربیطانية ،التي طبعت ّ
األوىل عام 6817م .وقد تقترص دائرة املعارف عىل علم بعينه ،كام هو احلال بالنسبة
إىل دائرة املعارف الكاثوليكية وما إىل ذلك)(.)2
وقال آخر( :دائرة املعارف :مصدر ٍ
واف هيدف إىل أمرین رئيسني :االشتامل
عىل املعرفة املعارصة فيام یتعلق بحقل علمي ـ خاص أو عام ـ من احلقول ،لغرض
تسهيل الوصول إىل خمتلف العلوم)(.)1
ب ـ اخلصائص املطلوبة لدائرة املعارف:
ّ
أهم خصائص دائرة املعارف النافعة عبارة عن:
إن من ّ
6ـ عرض املعلومات اجلامعة يف موضوع أو فرع علمی علی وجه تغني املحقق

عن املصادر الثانویة.
2ـ انتظام املعلومات يف إطار مقاالت (ذات بنية موضوعية ،أو هجائية ،أو نظم
منطقي).
1ـ التزامها باملنهج العلمي يف تدوین املقاالت املوسوعية ،ومن بينها:
6ـ1ـ التزامها باملحتوى التقریري.
2ـ1ـ التزام احلياد يف عرض املعلومات واآلراء واألدلة فيام یتعلق بموضوع
البحث ،وجتنب اخلوض يف إصدار األحكام املسبقة ،وفرض الرأي عىل القارئ.
فن الكتابة.
1ـ1ـ االلتزام بأساليب ّ
4ـ1ـ االختصار وجتنب اإلطناب والتكرار.
5ـ1ـ توثيق املعلومات.
1ـ1ـ االستناد إىل املصادر األصيلة واملعتربة.
8ـ1ـ توظيف النثر العلمي وعدم اللجوء إىل النثر األديب واخليال الشعري.
 7ـ1ـ عرض املطالب يف قالب العلوم املنسجمة أو النظریات التي تأيت يف
سياق االنتاج العلمي (دون األمور املستحدثة التي هي حصيلة التنظری اجلدید ملؤلف

تذكري:
جيب التأكيد عىل هذه املسألة وهي ّ
أن األصل األساس يف كتابة املوسوعات
ودوائر املعارف هو تقریر املعلومات بشكل حيادي وجتنّب إصدار األحكام املسبقة،
ّ
وإن خری أسلوب يف الدفاع عن العقيدة احل ّقة یكمن يف االبتعاد عن العصبية وبيان
احلقيقة كام هي ،وعليه ليس هناك من رضورة إىل بيان املطالب بعبارات غری علمية أو
مشوبة بالعصبية التي تبعد عن احلقيقةّ .
فإن هذه اآلفة ـ كام أشار بعض املفكرین( )4ـ
جتعل بعض العلامء ال یبدي رغبة يف تدوین املوسوعات يف املوضوعات الدینية
واملقدّ سة.
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ج ـ كتابة دوائر املعارف القرآنية:
سری
لقد كان لكتابة املوسوعات القرآنية ـ كسائر املوسوعات األخرى ـ ٌ
تكاميل ،إذ بدأت بتنظيم املعاجم والقواميس اللغویة ملفردات القرآن( ،)5واستمرت
بجمع املقاالت حول املفاهيم واملوضوعات القرآنية( ،)1لتنتهي إىل صيغتها األخریة
حتت اسم املوسوعات ودوائر املعارف القرآنية.
وبطبيعة احلال ّ
فإن بعضها ال حيتوي عىل خصائص دائرة املعارف ،ولكنها
ذكرت يف سياق التاریخ التكاميل لتدوین املوسوعات القرآنية( .)8من قبيل:
6ـ دائرة املعارف قرآن (فاريس) ،جالل الدین السيوطي ،ترمجة :حممد جعفر
إسالمي6112 ،هـ ش ،بنياد علوم اسالمي ،طهران ،جملدان مشتمالن عىل ثامنني
نوع ًا من العلوم املرتبطة بالقرآن.
وهذا الكتاب عبارة عن ترمجة فارسية لـ (االتقان يف علوم القرآن) ملؤلفه جالل
الدین السيوطي ،وهو عبارة عن سلسلة موضوعية يف علوم القرآن.
جولة يف دائرة معارف ليدن القرآنية  /د.حممد عيل اصفهاين
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2ـ دائرة املعارف بزرگ قرآين (فاريس) ،جليل مال جوادي 664 ،جملد،
كل جملد عىل  6006مسألة بشأن ّ
وحيتوي ّ
كل سورة من سور القرآن الكریم.
1ـ دائرة املعارف بزرگ واژگان قرآين (فاريس ـ إنجليزي) ،جمموعة من
املحققني يف احلوزة العلمية واجلامعة ،دفرت تبليغات اسالمي مشهد.
4ـ دائرة املعارف :فرهنگ قرآن (فاريس) ،سيد طاهر شاه چراغي6100 ،
ش ،تشتمل عىل اآلیات والروایات واحلكایات طبق ًا للتسلسل اهلجائي.
 5ـ دائرة املعارف القرآنية (عريب) ،الشيخ حسني سعيد الطهراين (م 6118 :ـ
6461هـ ق).
 1ـ دائرة املعارف قرآن (فاريس) ،مری سيد أبوالفتح دعويت (م6161:هـ ش).

8ـ دائرة املعارف قرآن ،مهران كندري6182 ،هـ ش ،انتشارات سيمني،
طهران.
 7ـ دائرة املعارف قرآن كریم (فاريس) ،جمموعة من املؤلفني ،إعداد :حسن
سعيد ـ مكتبة چهل ستون مسجد جامع طهران 6401 ،إىل 6466هـ ق60 ،
جملدات ،مشتملة عىل مقاالت وخطب ورسائل متفرقة ملختلف األشخاص يف
موضوعات تتعلق بالقرآن.
9ـ دائرة املعارف قرآن كریم (إنجليزي) ،موالنا وحيد الدین خان ،رابطة
الدراسات اإلسالمية اهلند ،نيودهلي 100 ،صفحة.
60ـ دائرة املعارف القرآنية ،احلاج الشيخ حييى فلسفي شریازي.
66ـ دائرة املعارف قرآن كریم ،ترمجة :حممد عيل النجفي.
62ـ دائرة املعارف قرآن شنايس (فاريس) ،عيل حاجي وند ،تربیز6187 ،هـ
ش 245 ،صفحة ،سلسلة من املعلومات املوضوعية حول القرآن.
61ـ دانشنامه قرآن وقرآن پژوهی (فاريس) ،هباء الدین خرمشاهي ،دوستان ـ
حمور ،من قبيل :األعالم ،علوم القرآن ،األحكام ،السور ،املصطلحات األدبية ،علوم
القرآن ،املفردات الرئيسة ،والدراسات القرآنية ،واملؤسسات القرآنية ،وآالف السری
الذاتية عن حياة املختصني بالشأن القرآين قدی ًام وحدیث ًا واملؤلفة بأقالم أصحاهبا أو
غریهم ،ويف املجموع حتتوي عىل  1100مقالة مرتبة عىل التسلسل اهلجائي ـ غری
اجلذري.
64ـ فرهنگ قرآن ،حممد باقر رشیعت سنگلجی ،جامعة آذربيجان ،تربیز،
6151هـ ش ،مشتملة عىل مقاالت بشأن املفردات ،وأعالم التاریخ واجلغرافيا،
اخلاصة.
واملصطلحات القرآنية
ّ
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65ـ نثر طوبى أو دائرة املعارف قرآن جميد (فاريس) ،أبو احلسن الشعراين،
مكتبة اسالمية ،طهران 104 ،صفحة يف جملدین ،مشتملة عىل رشح الكلامت
واملصطلحات القرآنية وفق ًا للتسلسل اهلجائي ـ اجلذري .وطبع ًا ُیعدّ هذا الكتاب
معج ًام قرآني ًا شامالً ،فال خيلو إطالق تسمية دائرة املعارف عليه من تسامح.
61ـ قاموس القرآن الكریم (املدخل) ،مؤسسة الكویت للتقدم العلمي،
6992م 210 ،صفحة ،مشتمل عىل بحوث قرآنية عامة من قبيل :اإلعجاز،
واألحكام ،والتفسری .وهو حصيلة عمل مجاعي ،ویعدّ من املوسوعات املوضوعية.
68ـ فرهنگ قرآن ،أكرب هاشمي رفسنجاين واملحققون يف مركز الثقافة
واملعارف القرآنية ،مركز انتشارات دفرت تبليغات اسالمي6189 ،هـ ش ،مشتمل عىل
الكلامت القرآنية الرئيسة ،مرتبة وفق ًا للنظام اهلجائي.
67ـ دائرة املعارف قرآن كریم ،مركز الثقافة واملعارف القرآنية ،مؤسسة
بوستان كتاب ،قم6172 ،هـ ش .مصنفة وفق ًا للرتتيب اهلجائي.
69ـ دائرة معارف القرآن ،جني دمن مك أوليف ،ليدن ـ هولندا2006 ،م،
مشتملة عىل آالف املداخل يف موضوعات وأعالم القرآن التي مجعت بالتعاون مع
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الباحثني يف الشأن القرآين من املسترشقني املعارصین ،وقد نرشت فی ستة جملدات.
(مزید من التوضيحات ستجدها عن هذه املوسوعة يف هذه املقالة).
20ـ دانشنامه قرآنشنايس ،مؤسسة الثقافة والفكر اإلسالمي ،بدأ العمل
عليها منذ عام  6176هـ ش ،واملجلدات األوىل منها جاهزة للطبع ،وهي مرتبة عىل
أساس موضوعي ،وحتتوي عىل مئات املداخل يف املوضوعات القرآنية املهمة
واملستحدثة.

مناقشة:
بااللتفات إىل ما ذكر من الضوابط واخلصائص يف كتابة املوسوعاتّ ،
فإن

 414إطالق دائرة املعارف الیصدق عىل أكثر املوارد املتقدّ مة ،كام تقدم أن رصحنا بذلك

فيام یتعلق بـ (دائرة املعارف القرآنية) .قال السيد مصطفى حمامي يف مقدمة (دائرة
معارف القرآن الكریم) ،مركز ثقافة القرآن ومعارفه ،ص ،67بعد بيان العدید من
هذه املوسوعات وما هو اهلدف من دائرة معارف القرآن( :ال يشء من هذه
املوسوعات حيتوي عىل يشء من ذلك؛ ّ
ألن الذین ألفوا تلك املوسوعات إما أن
یكونوا غری مهتمني بذلك اهلدف ،وإنام كانوا یسعون إىل جمرد تأليف قاموس أو معجم
قرآين فقط ،أو أهنم كانوا یسعون إىل تلك الغایة ،إال أهنم مل یعدّ وا مؤسسة وجمموعة
موسوعية لتضمن مثل هذه الغایة) إال إذا أطلقنا هذه التسمية عىل كتابة املوسوعات
يف موضوعات قرآنية خاصة تساحم ًا ،وأغمضنا النظر عن بعض إشكاالهتا الفن ّية.
وعليه لو قلنا ّ
یصح إطالق تسمية
بأن املوارد الثالثة األخریة هي وحدها التي
ّ
فإن ّ
دائرة املعارف املصطلحة عليها ال نكون جمانبني للحقيقة .وبطبيعة احلال ّ
كل واحد
تم تأليفها وال تزال بشكل فني وعلمي مع مراعاة
من هذه املوسوعات الثالث قد ّ
توجهات خاصة.
د ـ التعریف بدائرة معارف ليدن القرآنية (:)Encyclopedia of the Quran
استعرضت السيدة (جني دیمن ماك أوليف) ) )CAULIFFE, Jane Dammen edيف
مقدمة اجلزء األول إیضاحات ق ّيمة حول هذه املوسوعة.
مقدمة دائرة معارف ليدن(:)7
یمثل القرآن الكریم كلامت اهلل احلقيقية ألكثر من مليار نسمة من املسلمني
الذین یعيشون عىل هذه الكرة األرضيةّ .
یتم الرتنم هبا ترتيالً
إن سامع آیاته التي ّ
ٍّ
بخط قشيب ،وملس
وجتوید ًا ،والنظر يف كلامته املكتوبة عىل جدران وأعمدة املساجد
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لقد طبعت فی مخسة أجزاء فض ً
ال عن جملد سادس لألعالم والفهرس .وقد

جيسد حضور ًا مقدّ س ًا يف أذهان وأفئدة املسلمني .لقد دأبت أجيال 412
ّ
النص املكتوب فيهّ ،

متعاقبة ال حتىص كثرة من األرس املسلمة عىل استقبال مواليدها من خالل تالوة كلامت
القرآن يف آذاهنم .وقد مضت قرون عىل افتتاح األطفال تعليمهم الرسمي بالقرآن،
وهم یتحلقون حول أطراف مع ّلمهم ،كي یصوغوا الكلامت العربية ،ویكرروا
متجد
الكلامت والعبارات ،متهيد ًا للتقدّ م يف حفظ القرآن .ويف الثقافة الدینية التي ّ
ٍ
ویتم
التع ّلم ،حيظى الذین یتمتعون
ً
بمستوى عال من الثقافة القرآنية باحرتام كبریّ .
التعامل مع حافظ القرآن بكل توقری وتكریم .ويف احلقيقة ّ
فإن هذا التكریم یضطر
رس ًا وجهر ًا.)EQ( .
املسلمني إىل التفاعل املستمر مع القرآن ّ

إبداع دائرة املعارف القرآنية:
لقد بدأ مرشوع العمل عىل دائرة املعارف القرآنية ( )EQمنذ عام 6991م،
عندما التقيت باملحرر الرفيع (بریي بریمن) بغية دراسة إمكان القيام هبذا املرشوع.
ورسعان ما أعلن أربعة من العلامء الكبار ،وهم( :وودي كدي) ،و(كلود جيليوت)،
و(وليم جراهام) ،و(أندرو ریبني) موافقتهم عىل االلتحاق بفریق إدارة املرشوع .وقد
أخذنا عىل أنفسنا منذ البدایة أن ننظر يف عملنا يف هذه املوسوعة إىل املايض واملستقبل،
جولة يف دائرة معارف ليدن القرآنية  /د.حممد عيل اصفهاين

فشكّل هذان الوجهان هيكل هذه املوسوعة .وكنا عازمني عىل إبداع مصدر حيقق أكرب
نجاح يف القرآن حول األبحاث والدراسات القرآنية ،ويف الوقت نفسه كنا نروم أن
ختلق هذه املوسوعة حافز ًا إىل حتقيق أوسع يف حقل القرآن يف العقود القادمة .ويف
سياق حتقيق هذه الرغبة واألمنية املزدوجة عقدنا العزم عىل توسيع قوالب اهلجائية
املطلوبة يف دائرة املعارف لتشمل سلسلة أطول وأكثر تفصيالً من املقاالت.
لقد أخذت وزمالئي يف إدارة املرشوع هذه األمور بوصفها تقاریر خمترصة عن
الوضع الراهن للتحقيق بشأن البحوث الرئيسة يف جمال التحقيقات القرآنية .إن ترتيب
املداخل يف دائرة املعارف بأحجام خمتلفة من قبيل املقالة واآلراء العابرة إىل التحقيقات

 412األصلية يف حقل الدراسات القرآنية ،كان هو أفضل ما توصلنا إليه مما یضمن احرتامنا

ملعطيات القرون املنرصمة ،والرتویج إلنجازات هذا القرن يف الوقت نفسه أیض ًا.
وعىل الرغم من األمهية التي توليها هذه الرؤیة إىل املايض واملستقبل بشأن
تأليف هذه املوسوعة ،یبقى هناك أمل آخر أهم وهو جعل البحوث والدراسات
والقراء املثقفنيّ .
إن خمتلف
القرآنية يف متناول طبقة واسعة من العلامء األكادیميني
ّ
البحوث األدبية قد أفضت إىل ظهور املعاجم اللغویة ،ودوائر املعارف ،والتفاسری،
اختصت بدراسة املراحل واملناطق واملؤلفني
والعدید من رشح املفردات التي
ّ
وخاصة الكتاب املقدّ س (التوراة
واألعامل املشاهبة .وقد كان احلقل الدیني
ّ
واإلنجيل) موضوع ًا ملئات املوارد من هذه املؤلفات ،وبطبيعة احلال فقد تضاعف
حجم هذه النسبة يف الدراسات احلدیثة .وقد كانت هذه الكثرة التحقيقية بشأن
الكتاب املقدس مغایرة ملا عليه الدراسات القرآنية؛ إذ بقيت عىل ما هي عليه يف سابق
عهدها .كام بقي عدد املصادر القرآنية املكتوبة باللغات األوربية عىل ما هو عليه من
الق ّلة والندرةّ .
وإن أكثر املعلومات املتوفرة ناقصة وغری تا ّمة ،أو أهنا بقيت حبيسة
املصادر املع ّقدة التي یصعب فهمها.
بطبيعة احلال ّ
فإن العلامء الذین یفهمون اللغة العربية األصيلة بشكل كامل
املفردات ،واملعاجم اللغویة ،والتفاسری .إال ّ
أن الذین ال یتمتعون هبذه الكفاءة ال
ال ّ
یتمتعون هبذه املزایا إال نادر ًا .فمث ً
إن آخر معجم لغوي إنجليزي ـ عريب یعود تارخيه
إىل العام  ،6781وهو حيتوي عىل معنى الكلامت اإلنجليزیة املطابقة للقرآن املرتجم
یعول
طبق ًا لنظام ترقيم اآلیات الذي كان سائد ًا يف القرن التاسع عرش ،والذي ق ّلام ّ
عليه يف الرتمجات الراهنةّ .
إن العلامء الناطقني باللغة اإلنجليزیة من الذین یبحثون يف
غری الدراسات اإلسالمية إذا أرادوا احلصول عىل يشء حول القرآن سواء من أجل
أي معلومة تنفعهم .وحيث أخذنا هذه
حتقيقاهتم أو تعریفه إىل طالهبم لن حيصلوا عىل ّ
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یمكنهم االستفادة من آالف الكتب واملصادر املوجودة حول القرآن ،ومن بينها:

احلاجة بنظر االعتبار عقدت وزمالئي العزم عىل تأليف مداخل باللغة اإلنجليزیة يف 412

وإن زمالءنا من املختصني بالدراسات اإلسالمية ،سيدركون ّ
هذه املوسوعةّ .
أن هذا
القرار مل یكن سهالً ،ومل ُ
خيل من االبداع.
ّ
إن دائرة املعارف اإلسالمية ( )Eiالتي مىض عليها مدة مدیدة موضع تداول
بوصفها مصدر ًا عام ًا وشامالً يف هذا املجال ،تستفيد من كلامت مدخلية ُینقل عينها
باللغة العربية أو أهنا تستعمل مفردات املعجمّ ،
وإن هذا االستعامل قد أخذ بوصفه
معيار ًا علمي ًا (حتقيقي ًا)ّ .
إن مثل هذه املنظومة تستدعي د ّقة ضائعة من خالل احلركة
نحو لغات املعجم اإلنجليزي ،من باب املثال ال یوجد معادل دقيق لكلمة ()prayer
يف اللغة العربية .فالصالة تشری إىل عبادة دینية خاصة باملسلمني یؤدوهنا مخس مرات
فرض ًا يف اليوم والليلة .يف حني ّ
أن (الدعاء) عبادة حتكي عن رسمية وشفاعة يف حدٍّ
ّ
أقل .أما (الذكر) فهي مفردة تستعمل للداللة عىل سلسلة واسعة من املامرسات
الصوفيةٌّ ،
وكل من العربية التقليدیة واملعارصة تشتمل عىل موارد من الكلامت ذات
الصلة.
وهناك يف دائرة املعارف اإلسالمية رشوح حول كل واحدة من هذه الكلامت
جولة يف دائرة معارف ليدن القرآنية  /د.حممد عيل اصفهاين

الثالث ،ولكن مل یرد أي يشء بشأن كلمة ( .)prayerوبالتايل فإن الدارس أو املفكر
غری العريب إذا أراد أن یبحث يف هذا العنوان العام ویعلم املزید ،سيميض وقت ًا عصيب ًا
عند استفادته من دائرة املعارف اإلسالمية .إال أنه لن یواجه املشكلة ذاهتا يف تعاطيه
مع دائرة املعارف القرآنية .ومع ذلك ّ
فإن القرار اآلخر الذي كان أكثر إثارة للجدل
یتعلق بحدود وجمال هذه املوسوعةّ .
إن القرآن بوصفه قطعة أدبية عاملية مهمة وكونه
كتاب ًا ساموی ًا رئيس ًا لعقيدة دینية شاملة خلق جمموعة هائلة من القوانني .فقد أوجد ّ
كل
جيل من أجيال علامء املسلمني العدید من املجلدات التفسرییة حول القرآن ،ويف حني
أن أكثر هذه التفاسری مكتوبة باللغة العربية ،هناك عدد من التفاسری املكتوبة باللغات
السائدة يف البلدان اإلسالمية األخرىّ .
وإن اإلقبال عىل هذا النوع من التفاسری

 412القدیمة واحلدیثة واضح من خالل سعة انتشارها ورشائها املتواصل .وإنك لتشاهد

عمدة مؤلفات املفرسین القدامى من أمثال :الطربي ،والزخمرشي ،وابن كثری،
والسيوطي يف رفوف املكتبات الكبریة يف أسواق العامل اإلسالمي ،إىل جانب الكتب
التفسرییة املعتربة املعارصة من قبيل :تفاسری املودودي ،وسيد قطب ،والعالمة
الطباطبائي.
وبالتايل البد من دراسة هذا السؤال ،وهو :هل جيب اإلبقاء عىل هذه املوسوعة
بوصفها دائرة معارف قرآنية ،أم ینبغي توسيعها لتشمل تفسری القرآن أیض ًا؟ وبطبيعة
احلال ليس هناك تصنيف واضح للتمييز بني هاتني املقولتني.
ّ
إن مجيع مقاالت هذه املوسوعة بشكل مبارش أو غری مبارش هي تقریب ًا عبارة
عن سلسلة من تفسری القرآن .ومع ذلك ّ
فإن حمدودیة املرشوع كانت تفرض علينا
التمحور حول القرآن .من هنا ّ
نص
فإن القارئ هلذه املوسوعة سوف ال یعثر عىل ّ
مستقل للطربي أو فخر الدین الرازي ،ولكنه سيجد الكثری من اإلحاالت إىل أعامل
املفرسین .عالوة عىل ّ
أن فهرسة املوضوعات املرتاكمة يف هذه
ومؤلفات هذین
ّ
املوسوعة سيمنح املستفيدین منها فرصة متابعة مجيع املج ّلدات يف هذا املصدر .فضالً
عن الرغبة العارمة يف إنجاز أثر یشكل مصدر ًا لسلسلة واسعة من األسس العلمية
متفرع عن كثرة املواقف
القرآن وإضافته إىل هذه املوسوعة القرآنية .وهو حتقيق ّ
والدعائم االستداللية يف هذا املجال.
ّ
إن الكلامت املفتاحية يف اجلملة األخریة عبارة عن،)Academic( :
و( .)Rigorousوكام أسلفت ليس هناك اعتقاد علمي بحت عن التحقيق القرآينّ .
إن
حتقيقات املسلمني حول القرآن املمتدة عرب قرون من الزمن قد أوجدت مسار ًا زمني ًا
متداخالً مع التحقيق املنجز عىل ید األجيال الغربية بشأن القرآن ،وال يشء من هاتني
املجموعتني رغم عدم اكتامهلام ال یمثل أسلوب ًا منسج ًام أو أسلوب ًا استثائي ًا ّ
فذ ًا .هناك
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واالجتامعية والبرشیة ،فقد أسهمت أنا وزمالئي يف إنجاز حتقيق علمي دقيق حول

مناظرة عنيفة ومتواصلة داخل املجموعة الواحدة وبني املجموعتني حول األبحاث 411

والدراسات القرآنية بني املسلمني والغربيني .وقد شهد هذان العاملان (الغريب
واملسلم) تداخ ً
ال ملحوظ ًا عىل املستوى اجلغرايف وعىل املستوى العقالين أیض ًا .ومن
خالل التوسع الدیموغرايف الرسیع للمسلمني يف أوربا وأمریكا الشاملية وغریمها من
أجزاء العامل ،أصبح هذا التضاد واالزدواج العنيف بني املسلمني والغرب أكثر إهبام ًا
من أي ٍ
وقت مىض .كام ّ
إن تدویل التحقيق واحلياة العلمية قد أضاف رسعة إىل هذه
ّ
الوتریة .وكام تقدّ م آنف ًا ّ
فإن علامء املسلمني وغریهم یعتلون املنابر ویتحدّ ثون يف
املؤمترات عن القرآن بحریة ،ویرتك ّ
كل واحد منهم تأثریاته عىل اآلخر ،سوا ٌء أكان
ذلك املؤمتر منعقد ًا يف ليدن أو الهورّ .
تم تفكيكها عىل
إن النرشات العلمية الراهنة قد ّ
ٍ
نحو أقل مما كان عليه الواقع قبل جيل ،وإن عدد العلامء املسلمني الذین یعملون يف
املؤسسات األمریكية واألوربية التي ختصصت يف بعض حقول البحث اإلسالمي قد
ارتفعت بشكل تصاعديّ .
وإن العمق العلمي اآلخر ال یمكن أن یكون مرتبط ًا باهلویة
املذهبيةّ ،
وإن البحث اجل ّيد يف هذه األجواء اجلامعية يف طریقه إىل النمو واالزدهار.
وقد بذل القائمون عىل دائرة املعارف القرآنية ّ
كل سعيهم وجهدهم من أجل إثبات
الصبغة اجلامعية يف إطار صفحات هذه املوسوعة ،ضمن إرادهتم بأن تتمكن هذه
جولة يف دائرة معارف ليدن القرآنية  /د.حممد عيل اصفهاين

املوسوعة من نرش واستعراض أوسع شعاع ممكن عن البحث العلمي الدقيق بشأن
القرآن.
تطبيقات دائرة املعارف القرآنية (:)EQ
تم إیراد املداخل يف دائرة املعارف القرآنية وفق ًا للنظام اهلجائي املعروف.
لقد ّ
إال ّ
أن هذه املداخل عىل نوعني .یشغل احل ّيز األكرب البحوث التي تتحدث عن
املتنوعة واملشتملة عىل مسائل بشأن األشخاص واملفاهيم واألماكن والقيم
النصوص ّ
النص القرآين ،أو ّ
أن هلا صلة
واألعامل والوقائع التي یمكن العثور عليها داخل
ّ
ملحوظة بالنص .من باب املثال :مدخل (( )Abrahamإبراهيم

) :یبحث عن

411
النص القرآين ،يف حني ّ
أن مدخل (األدب األفریقي والقرآن)
شخصية موجودة داخل ّ

وعلقة أدبية.
یبحث بشأن ارتباط ُ
أما النوع الثاين من البحوث التي استعملت يف دائرة املعارف فهي البحوث
املتعلقة باملوضوعات املهمة يف حقل الدراسات القرآنية .ولكي نكون قد ذكرنا أمثلة
من اجلزء األول نشری إىل مدخل( :الفن والعامرة يف القرآن) ،و(علم التواریخ
والقرآن) .وهنا طلبنا من العلامء أن تكون كتاباهتم انعكاس ًا عن املايض واحلارض بشأن
هذه املوضوعات البارزة.
وكام تقدم آنف ًا فقد كان لعزمنا عىل االستفادة من املفردات اإلنجليزیة فوائده
وأرضاره ،ففي الوقت الذي یضع حتت ترصف العلامء أثر ًا أوسع جد ًا يف
املوضوعات ،إال أنّه یمنع املتخصصني باللغة العربية والدراسات اإلسالمية مع
العثور عىل أصل املفردة بصياغتها [العربية] احلرف ّية .وللتغلب عىل هذه املشكلة
عمدنا إىل إضافة فهرست موضوعي جامع یتضمن الكلامت اإلنجليزیة واملفردات
املنقولة إىل العربية حرفي ًا يف هنایة اجلزء األخری من دائرة املعارف القرآنية .وبطبيعة
احلال ّ
فإن احلكم يف تنظيم قوائم املداخل بشأن األمر الذي یؤسس للمفردة اإلنجليزیة
ٍ
بشكل كامل .وبشكل عام ّ
مل یكن ليستطيع أن یكون سه ً
فإن سياسة إدارتنا
ال ومفهوم ًا
استعامل اإلنجليزیة املتداولة .ففيام یتعلق باالسم العريب اخلاص إذا كان له مرادف
إنجليزي واضح ،كان املستعمل ذلك االسم اإلنجليزي الواضح .وأما إذا مل یكن
هناك مثل هذا املرادف الواضح ،تكون صيغته العربية هي املتبعة .ومن أمثلة احلالة
األوىل( :آدم) ،و(حواء) .ومن أمثلة احلالة الثانية( :ذو الكفل).
تم التأسيس لدائرة املعارف القرآنية كيام تستعرض فه ًام وشعور ًا علمي ًا
حيث ّ
عن القرآن وتعمل عىل ارتقائه ،فقد طالبنا مجيع الكتاب بأن یعدّ وا مدونة مكتبية
خاصة لبحوثهم .وسيجد القارئ هذه البحوث مدخ ً
ال نافع ًا يف سياق بحث وحتقيق
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ـ كام هو األمر بالنسبة إىل املعاجم اللغویة املعارصة واملصادر العامة ـ قائمة عىل أساس

أن نقل األدبيات األصلية (األولية) والفرعية 419
معني .عالوة عىل ّ
أكرب حول موضوع ّ

(الثانویة) جيب أن یعمل عىل تطویر العلامء يف بحوث أكثر جزئية من املوضوعات التي
یبارشها يف هذا األثر ،وأن تساعده يف التحقيقات اإلسالمية.
یتم استعراض الشواهد القرآنية من خالل بيان رقم السورة یتبعها رقم اآلیة،
من باب املثالّ .)41 : 10( :
وإن هذا النوع من نقل القول عدول عن التقليد السائد
بني املسلمني والقائم عىل نقل اسم السورة بدالً من رقمها .وعليه یتم التمثيل بالنسبة
إىل املثال السابق بـ (سورة الروم .)41 :إال أن العدول عن هذه الطریقة واالقتصار
یسهل األمر عىل أولئك الذین ال یعرفون أسامء السور ،ویرومون
عىل رقم السورة ّ
نص مرتجم للقرآن .وقد اعتمدنا يف ذلك عىل القرآن املطبوع يف
العثور عىل عبارة يف ّ
القاهرة عام 6924مّ .
وإن أكثر التفاسری اإلنجليزیة الراهنة للقرآن تتبع هذا الرتقيم.
وهناك استثناء جدیر باملالحظة وهو أن ترمجة (ا .جي .آربري) تتبع ترقيم
(جوستاف فالغ) املطبوع عام 6174م ،وهو ترقيم یمكن أن حيتوي عدة تغيریات
إجيابية وسلبية لآلیات بالقياس إىل طبعة القاهرة.
عىل الرغم من اجلهود املبذولة من أجل ضامن صحة نقل املفاهيم القرآنية يف
مقاالت دائرة املعارف القرآنية ،إال ّ
أن األسلوب الكتايب يف هذا املرشوع مل یلزم
جولة يف دائرة معارف ليدن القرآنية  /د.حممد عيل اصفهاين
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الكتاب بالتزام ترمجة بعينها ،وتركت ذلك الختيار الكتاب أنفسهم ،فلهم كامل
احلریة يف اختيار أي ترمجة یروهنا هي األنسب أو یبادروا بأنفسهم إىل ترمجة النص
أي طریقة لضامن التوفيق الكامل
القرآين يف مداخلهم .كام مل یمكن التوصل إىل ّ
للمرجع مع املصادر األصلية يف العربية التقليدیة ،من قبيل سلسلة األحادیث أو
تفاسری القرآنّ .
إن أسلوب الكتابة يف دائرة املعارف القرآنية وإن كان قد أعدّ فهرسة
عن أرجح الطبعات وأغلبها ،ولكنها ال تتوفر دائ ًام يف مكتبة اجلامعة أو املكتبات
الشخصية .وإن كانت رغبتي تقوم عىل إمكان تأصيل مجيع املصادر من هذا النوع ،إال
ّ
أن الوقت الالزم هلذا األمر سوف یعيق إصدار هذه املوسوعة لزمن طویل جد ًا.
عىل الرغم من احتامل تكرار املسائل السابقة أرغب يف التأكيد عىل ّ
أن دائرة

املعارف القرآنية عبارة عن خطوة أوىلّ .
إن هذه املوسوعة هي أول جمهود من أجل
إجياد أثر أصيل ومرجع يف موضوع قل نظریه تقریب ًا .ومنذ بدایة العمل يف هذا املرشوع
التحقيقي كان العاملون عىل هذه املوسوعة یدركون استحالة دعوى اجلامعية بالنسبة
للطبعة األوىلّ .
فإن القارئني واملنتقدین الكثریین سيكون لدهيم الكثری من االنتقادات
واملقرتحات واآلراء التي سننتظرها بفارغ الصرب .وبالتايل ّ
فإن هذه االنتقادات
واملقرتحات ستنفعنا يف إصدار الطبعة الثانية بشكل أفضل من الطبعة األوىل.

التقویم النهائي:
ويف اخلتام نستعرض مسألة قد تبدو غریبة يف أن جيود هبا مداد مدیر هذا
املرشوع( .ولكن قد یكون هناك نوع آخر من (التحقيق العميل) الذي شاع كثری ًا يف
العقدین األخریین) .وإن ذلك املوضوع هو موضوع طاقة املرشوع املدّ خرة للبحث
واجلدل.
أتعرض لسؤال من قبل
منذ أن تس ّلمت مسؤولية تأليف هذه املوسوعة ،وأنا ّ
الصحافة واألصدقاء واملساعدین ،مفاده :أال أشعر بالقلق أو خطورة مثل هذا
أقرن هذه اإلجابة بإظهار األسف من ّ
أن املبالغة يف تصویر املشاعر اإلسالمية عىل
خالف ما هي عليه ،هي التي تثری أمثال هذه التساؤالت؟ ولكنني يف الوقت نفسه ال
نص تقدسه مالیني النفوس .وهناك من املسلمني من یعتقد
أنكر خطورة البحث يف ّ
بحرمة حتى ملس هذا القرآن لغری املسلمني ،فام ظنك بقراءته وتفسریه ،إال ّ
أن هذا
ليس رأي أكثر املسلمني .وعىل الرغم من ّ
أن هناك بعض من یميل إىل عدم االهتامم
والتفاعل مع دراسة غری املسلم يف القرآن؛ لعدم ارتباطه به ،أو لضعفه ،أو عدم وعيه
الفطري به ،إال ّ
یرحب بام یكتبه العلامء من غری املسلمني يف هذا املجال.
أن هناك من ّ
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املوضوع؟ وكان جوايب عىل الدوام عن هذا السؤال بالنفي ،ولكنني كنت يف الغالب

ومن جهة أخرى هناك علامء من غری املسلمني جهدوا يف أن یكتبوا عن القرآن بشكل 400

ال جيرح مشاعر املسلمني ،وال ینتهك مقدّ ساهتم الدینية .وهناك من بارش العمل
بتصو ٍر مفاده ّ
أن هذه املالحظات ال جمال هلا يف دائرة البحث العلمي.
ّ
هناك اخ تالف يف الشخصيات واالنتامءات املذهبية (اآلیدیولوجية) ،واألساليب
العلمية يف كال االجتاهني .وقد عمدت إىل إدراج األساليب واآلراء املتواترة يف تضاعيف
دائرة املعارف القرآنية ،إال أنني بارشت هذا املرشوع وأنا عىل یقني من ّ
أن العلامء ـ من
املسلمني وغری املسلمني ـ لن ُجيمعوا عىل املوافقة عىل هذا النهج.
فضل عدم املشاركة يف هذا املرشوع خمافة ّ
أن املسامهة يف
هناك من املسلمني من ّ
یعرضه للتهمة وسوء الظن أو الشبهة .وهناك من غری
دائرة املعارف القرآنية قد ّ
املسلمني من أحجم عن املشاركة معنا للسبب ذاته .ومع ذلك ّ
فإن هذه املوارد مل خترج
عن دائرة االستثناءاتّ .
فإن أكثر العلامء الذین متّت دعوهتم إىل اإلسهام ،قبلوا الدعوة
بكل رغبة ورسور ،مبدین فرحتهم برؤیة موسوعة مرجعية تسهم يف تقدّ م واستمرار
األبحاث والدراسات القرآنية.
ٍ
بشكل دقيق وكامل.
یتم إنجاز هذه املوسوعة القرآنية
وكلنا أمل يف أن ّ
جولة يف دائرة معارف ليدن القرآنية  /د.حممد عيل اصفهاين

حتليل ودراسة مقدمة دائرة معارف ليدن القرآنية:
من خالل حتليل ودراسة هذه املقدمة نحصل عىل األمور اآلتية:
◘ تعریف دائرة معارف ليدن القرآنية:
تصور سلسلة تفسرییة عن القرآن بشكل مبارش أو
جمموعة من البحوث التي ّ
غری مبارش ،إال أهنا تدور حول حمور القرآن (ال دائرة معارف القرآن مقرون ًا بالتفسری).
تفرع عن كثرة اآلراء واألسس االستداللية ،وحتاول تقدیم
فهي عبارة عن حتقيق ّ

 404وتطویر الفهم والشعور العلمي حول القرآن.

◘ الكادر اإلداري:
یقف عىل رأس الكادر اإلداري يف هذه املوسوعة القرآنية السيدة (جني دمن ماك
أوليف) األستاذة يف جامعة جورج تاون يف الوالیات املتحدة األمریكية ،وأربعة من
املختصني يف الدراسات القرآنية املشهورین يف الغرب ،وهم :الفرنيس (كلود جيليوت)،
واألمریكي (وليم جراهام) ،و(داد قايض) من شيكاغو ،و(اندرو ریبني) من كندا،
وفریق من املستشارین املرموقني من أمثال :نرص حامد أبو زید ،وحممد أركون،
وجریهارد بورینغ (من أمریكا) ،وجریالد هاوتينج (من إنجلرتا) ،وفرید ليمهاوس
(من هولندا) ،وانغليكا نویورت (من املانيا) ،وهيئة حتریریة من املسلمني وغری املسلمني
من خمتلف البلدان .وحتظى هذه املوسوعة القرآنية بدعم من دار نرش بریل.
◘ املراحل التنفيذیة:
بدأ العمل بمرشوع دائرة املعارف القرآنية يف مدینة ليدن اهلولندیة عىل ید
السيدة (جني دمن ماك أوليف) عام 6991م بالتعاون مع خمتلف العلامء ،وطبع اجلزء
األول منها عام 2006م من قبل دار نرش بریل ،يف ليدن اهلولندیة .وهي حتتوي عىل
احلرف ( )Aإىل ( .)Dویشتمل اجلزء الثاين منها عىل احلرف ( )Eإىل ( ،)Iوقد طبع
2001م .وقد طبع منها اجلزء الرابع واخلامس والسادس مؤخر ًا ،وسنعمد إىل البحث
بشأهنا يف مقالة الحقة إن شاء اهلل تعاىل.
◘ األهداف والاایات:
6ـ إبداع مؤلف ومصدر حيقق أفضل نجاحات القرن يف جمال الدراسات
القرآنية.
2ـ أن تؤدي هذه املوسوعة يف العقود القادمة إىل حافز نحو دراسات أوسع
بشأن القرآن.
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عام 2002م .ویشتمل اجلزء الثالث منها عىل احلرف ( )Jإىل ( ،)Oوقد طبع عام

1ـ جعل عامل الدراسات القرآنية يف متناول طبقة املفكرین األكادیميني والقراء 402
ّ

املثقفني ،مع األخذ بنظر االعتبار الفقر العلمي واملعلومات الناقصة وغری التامة يف
اللغات األوربية حول القرآن.
التوجهات:
◘
ّ
إن دائرة املعارف القرآنية هذه تنظر إىل املايض واملستقبلّ ،
6ـ ّ
وإن هذه الرؤیة
ذات االجتاهني تشكّل بنية هذه املوسوعة.
2ـ ّ
املطولة
إن القوالب اهلجائية املرصودة هلذه املوسوعة تتسع لتشمل البحوث ّ
واملفصلة.
ّ
1ـ ضمن احرتامها ملعطيات القرن املايضّ ،
فإن هذه املوسوعة تعمل عىل
ترویج النجاحات املتحققة يف هذا القرن أیض ًا.
4ـ ّ
إن دائرة املعارف القرآنية ال تشمل تفسری القرآن ،من هنا فإهنا لن حتتوي
عىل فصل مستقل حتى فيام یتعلق بمفرسي القرآن ،من قبيل :الطربي ،والفخر
املفرسین.
الرازي .ولكن ستكون هناك إحاالت إىل هؤالء ّ
5ـ تشتمل هذه املوسوعة القرآنية عىل أكرب شعاع ممكن للتحقيق العلمي
جولة يف دائرة معارف ليدن القرآنية  /د.حممد عيل اصفهاين

الدقيق بشأن القرآن.
1ـ لقد متّت االستفادة من األساليب واآلراء املختلفة يف تضاعيف هذه
املوسوعة عن عمد.
◘ اهليكلية العلمية:
تشتمل هذه املوسوعة عىل حوايل ألف مدخل مرتب عىل أساس احلروف
اهلجائية املعروفةّ ،
وإن تلك املداخل عىل نوعني:
أ ـ املداخل املتعلقة باألشخاص ،واملفاهيم ،واألماكن  ،والقيم ،واألعامل
بالنص
نص القرآن ،أو التي هلا ارتباط وثيق
ّ
والوقائع التي یمكن العثور عليها يف ّ

 402القرآين.

بـ املداخل ذات الصلة بموضوعات مهمة يف جمال الدراسات واألبحاث
القرآنية ،من قبيل :الفن والعامرة يف القرآن ،العلم والتاریخ يف القرآن.
ّ
إن هذه املوسوعة تستخدم يف مداخلها األلفاظ والكلامت اإلنجليزیة (وليس
الكلامت العربية مكتوبة بأحرف التينية ،كام هو احلال بالنسبة إىل دائرة املعارف
یتم استدراك اإلشكال الذي قد حيصل من استحالة العثور عىل ما
اإلسالمية) .ولكي ّ
تم وضع فهرسة موضوعية حتتوي عىل
یرادف الكلمة العربية يف اللغة اإلنجليزیةّ ،
الكلامت اإلنجليزیة واأللفاظ املنقولة حرفي ًا عن العربية يف هنایة اجلزء األخری من هذه
املوسوعة(.)9
ذكر السيد عيل كریم ّ
أن جمموع مداخل األجزاء الثالثة األوىل من هذه
املوسوعة یبلغ  445مدخ ً()60
تبني ّ
أن الفهرسة العامة ملداخل
ال  .ولكن بعد الدراسة ّ

هذه األجزاء الثالثة هي كاآليت:
اجلزء األول 125 :مدخالً.
اجلزء الثاين 211 :مدخالً.
اجلزء الثالث :من حرف ( )Jإىل ( )Oوتشتمل عىل حوايل مئتي مدخل.
اآلذان ،األرض ،الزلزلة /إنشقاق األرض ،الرشق والغرب ،الدیموغرافيا،
عالقة الكائنات باملحيط ،علم االقتصاد ،عدن /جنة ،تقویم القرآن ،الرتبية والتعليم،
مرص ،االختيار ،االنتخاب ،العنارص ،الفيل ،إلياس ،اليسع ،االختالس /الرسقة،
اجلنني ،املهاجرون واألنصار ،اهلجرة ،األعداء ،األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
إدریس ،دخول البيوت من ظهورها ،احلسد ،الكتابة عىل املعادن واألحجار (علم أو
فن النحت) ،الضالل ،املعاد ،اخللود ،األخالق والقرآن ،اليوطوبيا ،املدح والثناء،
حواء ،الغروب ،القرآن يف احلياة اليومية ،الرش ،السيئات ،تفسری القرآن يف العهود
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وهنا سنستعرض بعض عناوین مداخل اجلزء الثالث ،بغية تعریف القارئ هبا:

القدیمة والقرون الوسطى ،تفسری القرآن يف العصور املتأخرة واملعارصة ،النصائح 402

واملواعظ ،النفي ،اإلستعاذة ،الزحف العسكري واحلروب ،العيون ،حزقيال النبي،
حزقيل النبي ،عزرا النبي ،األساطری ،الوجه ،وجه اهلل ،الفرقة ،الفضيلة ،وغریها من
املفردات والكلامت.

هـ ـ التعریف بالبحوث واالنتقادات حول دائرة معارف ليدن القرآنية:
6ـ دائرة املعارف القرآنية ،باللغة اإلنجليزیة ،مرتىض كریمي نيا ،گلستان
قرآن ،السنة الرابعة ،العدد ،71 :شهر آبان ،عام 6170هـ ش (2002م) ،ص 15ـ
.11
2ـ تعریف ونقد دائرة معارف ليدن القرآنية ،حممد جواد اسكندر لو ،قبسات،
السنة الثامنة ،العدد ،29 :خریف عام6172 :هـ ش (2004م) ،ص 218ـ 275.
1ـ طبع اجلزء الثالث من دائرة املعارف القرآنية ( ،)EQكتاب ماه دین ،السنة
السابعة ،العدد ،6 :شهر آبان من عام6172 :هـ ش (2004م) ،ص 56ـ 51.
 4ـ إطاللة عىل دائرة املعارف القرآنية ،مرتىض كریمي نيا ،گلستان قرآن ،السنة
جولة يف دائرة معارف ليدن القرآنية  /د.حممد عيل اصفهاين

السابعة ،العدد ،690 :شهر آبان عام6171 :هـ ش (2005م) ،ص 51ـ 10.

أ ـ نقاط قوة دائرة معارف ليدن القرآنية:

402

6ـ توظيفها خمتلف املؤلفني من العاملني الغريب والرشقي.

5ـ دراسة ومقارنة بني ثالث موسوعات قرآنية معارصة ،حممد عيل رضائي
إصفهاين ،جملة حوزه وبژوهش ،العدد 68 :ـ 67.
1ـ نقد دائرة معارف ليدن القرآنية ،حممد حسن زماين ،فصلنامه علمي تروجيي
فلسفي كالمي دانشكاه قم ،العدد 68 :ـ .67

و ـ إطاللة إمجالية عىل دائرة معارف ليدن القرآنية:

2ـ االهتامم باملوضوعات املستحدثة من قبيل (األنثویة):)feminism( ،
(نظریة املساواة بني اجلنسني سياسي ًا واقتصادی ًا واجتامعي ًا) بااللتفات إىل املوضوعات
القرآنية التقليدیة.
1ـ فصل دائرة املعارف القرآنية عن تفسری القرآن.
4ـ حتدید سقف زمني إلنجاز املرشوع واإلرساع يف طباعة املوسوعة.
5ـ التخيل عن أسلوب املسترشقني التقليدي ،ورعایة جانب االنصاف يف إبداء
اآلراء حول الكثری من املوارد ،فمثالً يف مقالة (القرآن واألنثویة) هناك ترصیح لـ
(مارغاریت بدران)(ّ )66
بأن القرآن یدافع عن حقوق املرأة املهضومة.
ٍ
()62
رصح نيوباي ّ
بأن اهتام الشيعة بالقول
مثال ثان :يف مقالة (التحریف) ّ ،
الصحةّ ،
وإن قرآن الشيعة ال خيتلف عن قرآن
بتحریف القرآن هتمة ال أساس هلا من
ّ
السنة.
رصح (دنيس أي) يف مقالة (عائشة)( )61بأفضلية السيدة فاطمة
مثال آخرّ :
الزهراء عىل مجيع نساء العاملني.

إن دعوى التحقيق الدقيق (التي جاءت يف مقدمة هذه املوسوعة) التنسجم
0ـ ّ
مع ما قام به الكتـّاب يف بعض املقاالت:
من باب املثال :عمد (كلود جيليوت) يف مقالته (تفسری القرآن يف املرحلة
القدیمة)( ،)64إىل اعتبار كتاب (حقائق التأویل يف متشابه التنزیل) للسيد املرتىض (م:
عرف الشيخ الطويس (م410 :هـ ق) ،والشيخ
401هـ ق) من تفاسری املعتزلة ،كام ّ
الطربيس (م547 :هـ ق) بوصفهام مفرسین شيعيني معتزليني ،يف حني أنه مل یلتفت إىل
ّ
یضم ثالثة تيارات كالمية رئيسة ،وهي:
أن العامل اإلسالمي ّ
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ب ـ نقاط ضعف دائرة معارف ليدن:

401

أوالً :التيار الكالمي األشعري.
ثاني ًا :التيار الكالمي املعتزيل.
ثالث ًا :التيار الكالمي الشيعي.
ّ
وإن التيار الثالث وإن كان ال یتقاطع مع التيار املعتزيل يف بعض املسائل من
ٍ
أن ّ
قبيل :العقالنية .إال ّ
واحد منهام تيار مستقل عن اآلخر ،وله خصائصه التي
كل
النبوة يف اإلمامة ،خالف ًا للمعتزلة
مت ّيزه .من باب املثال :یذهب الشيعة إىل استمرار ّ
املهمة .أو ّ
أن املعتزلة یذهبون إىل
الذین ال یوافقون الشيعة يف هذه العقيدة الكالمية ّ
القول بـ (املنزلة بني املنزلتني) التي یرفضها الكالم الشيعي(.)65
ویبدو ّ
أن هذا اخلطأ الذي ارتكبته دائرة معارف ليدن ناتج عن كتب من قبيل:
واملفرسون) للدكتور الذهبي؛ إذ سبقهم يف توجيه هذه النسبة إىل السيد
(التفسری
ّ
املرتىض( .)61يف حني ليس هناك من یشك يف كون السيد املرتىض من كبار علامء
الشيعة اإلمامية.
وكذلك يف ذات املقالة (التفسری) ذهب (آندرو ریبني) إىل القول ّ
بأن تفسری أيب
جولة يف دائرة معارف ليدن القرآنية  /د.حممد عيل اصفهاين

401

الفتوح الرازي من أضخم التفاسری الروائية الشيعية! يف حني ّ
أن أضخم التفاسری
الروائية الشيعية عبارة عن :تفسری العيايش ،والربهان للمحدث البحراين ،ونور
الثقلني للعرويس احلویزي ،والصايف للفيض الكاشاين .وأما تفسری أيب الفتوح الرازي
فهو عبارة عن ترمجة فارسية تقریب ًا لتفسری التبيان للشيخ الطويس (وبطبيعة احلال فإنه
ال خيلو من بعض اإلضافات من قبل أيب الفتوح الرازي)ّ ،
وإن أسلوب هذین
التفسریین اجتهادي ،وليس روائي ًا حمض ًا ،وهذا یتضح من خالل أدنى تدقيق يف هذین
التفسریین.
4ـ األخطاء املنهج ّية يف التعریف بالتفاسري:
املثال األول :ذهب (راترود ویالنت) يف مقالته (تفسری القرآن يف املرحلة

املعارصة)( )68إىل القول ّ
بأن التفسری العقالين منحرص بالتفسری االجتهادي ألشخاص
من قبيل :السيد أمحد خان اهلندي (م6797 :م) ،وحممد عبده (م6905 :م) حيث
جتمع هذه التفاسری بني احلضارة والعلم الغريب وبني القرآن ،وامللفت أنه ینسب يف
ذات املقالة كتاب (اهلدایة والعرفان يف تفسری القرآن بالقرآن) إىل حممد أبو زید
(6910م) .يف حني أوالًّ :
إن هذا الكتاب ليس أليب زید ،بل هو للسری السيد أمحد
إن هذا الكتاب یعدّ من التفاسری العلمية دون العقلية ،وثالث ًاّ :
خان اهلندي ،وثاني ًاّ :
إن
التفسری العقالين أو التعقيل ال ینحرص بالتفسری االجتهادي ،بل ّ
إن مفردة (العقل) يف
املسائل التفسرییة تستعمل يف معنيني؛ األول:العقل الربهاين ،الذي یعمد إىل تفسری
القرآن من خالل توظيف الرباهني العقلية ،فمث ً
ال فيام یتعلق بقوله تعاىلَ :یدُ اهلل َف ْو َق
َأ ْی ِدهيِ ْم (الفتح ،)60/بااللتفات إىل الربهان العقيل القائل باستحالة أن یكون اهلل
یتم تأویل (اليد) يف هذه اآلیة بالقدرة ،ویرصف النظر عن ظاهرها .والثاين:
جس ًامّ ،
وقوة الفكر التي تدخل يف خمتلف أساليب
القوة املدركة ّ
العقل الذي هو عبارة عن ّ
العملية التفسرییة ،حيث یتم توظيف العقل للتد ّبر وفهم اآلیات وقرائنها واجلمع
بينها واالستنباط منها واالجتهاد فيها ،والنوع األخری هو الذي یسمى بالتفسری
وعليه ّ
فإن التفاسری العقلية ال تنحرص بتفسری حممد عبده املرصي 6747( :ـ
6905م) ،والسيد أمحد خان اهلندي( 6797ـ 6968م) ،بل ّ
إن هلذا النوع من التفسری
جذور ًا تعود أللف سنة ،حيث بدأه الشيخ الطويس والطربيس (م 547 :هـ ق).
أجل ّ ..
إن تفسری الشيخ حممد عبده حيتوي عىل ابداعات ،منها :االهتامم
بالنزعة االجتامعية يف التفسری ،وكذلك االهتامم باألسلوب العلمي ،ودور العلوم
احلدیثة يف التفسری ،وهو واضح من خالل دراسة تفسری اجلزء األخری من القرآن،
وكذلك تفسری املنار لتلميذه حممد رشيد رضا.
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االجتهادي(.)67

املثال الثاين :ذهب (راترود ویالنت) يف مقالته (تفسری القرآن يف املرحلة 409

املعارصة) إىل القول ّ
بأن التفسری العلمي للقرآن قد بدأ بالفخر الرازي (م 101 :هـ
ثم اآللويس (م6751 :م) يف
ق) ،وذلك من خالل استخراج العلوم من القرآنّ ،
كتابه (روح املعاين) ،والطنطاوي يف كتابه (اجلواهر) .فهو هناك یعرتف ّ
بأن التفسری
العلمي للقرآن یثبت إعجاز القرآن ،وجيعل من القرآن سالح ًا ماضي ًا بيد املسلمني يف
مواجهة الغرب ،ولكنه مل یلتفت إىل ّ
أن هذا التفسری العلمي للقرآن قد بدأ منذ عرص
الشيخ الرئيس ابن سينا ( 180ـ 427هـ ق) ،وأنه كان عىل نحو األساليب الثالثة
اآلتية:
األول :استخراج العلوم من القرآن اعتامد ًا عىل فه ٍم خاطئ لقوله تعاىل:
ِ
ِ
و َنزَّ ْلنَا ع َلي َ ِ
َشء (النحل)79 /؛ إذ ُیفهم من ظاهره ّ
أن مجيع
ك الْكت َ
َ
َ ْ
َاب ت ْب َيانًا لك ُِّل َ ْ

العلوم موجودة يف القرآن ،وهو النهج الذي سار عليه الغزايل (.)69()505

الثاين :حتميل النظریات العلمية عىل القرآن الكریم ،وهو األسلوب الذي مال
إليه املغرمون بالعلوم احلدیثة من أمثال :عبد الرزاق نوفل املرصي يف العدید من كتبه.
الثالث :استخدام العلوم من القرآن الكریم ،وهو أسلوب صحيح ،وقد أراد
جولة يف دائرة معارف ليدن القرآنية  /د.حممد عيل اصفهاين

بعضهم من أمثال الشيخ حممد عبده سلوكه.
وجهها املسترشقون للقرآن الكریم:
2ـ اجرتار التُهم التي ّ
عىل الرغم من ّ
أن األسلوب السائد يف هذه املوسوعة یبتعد عن األبحاث
السابقة للمسترشقني إىل حدٍّ كبریّ ،
وأن روح االنصاف هي الغالبة عىل الكثری من
املقاالت فيها ،إال ّ
أن بعض الكتاب فيها ینسجون عىل ذات املنوال الذي نسج عليه
من سبقهم من املسترشقني ،فكانت مقاالهتم خالية من أي ابداع جدید ،فهي تكرار ملا
قاله مسترشقون سابقون ،وفيام یيل نشری إىل بعض النامذج من هذا النوع:

قال أندرو ریبني يف مدخل(هارون)( :لقد أخطأ القرآن يف اعتبار أ ّم عيسى
ون (مریم ،)27 /يف حني ّ
أن هارون قد تويف قبل
 441أخت ًا هلارون يف قولهَ :یا ُأخْ َ
ت َه ُار َ

قرون من والدة أ ّم عيسى ،وقد جاء يف الكتاب املقدس :كان هلارون اخت اسمها
مریم ،وإهنا كانت تعيش يف عرص هارون وموسى وليس يف عرص عيسى)(.)20
أن اندرو ریبني كان قد راجع التفاسری الشيعية والسنية املهمة ،ألدرك ّ
لو ّ
أن
هذه العبارة التي وردت يف القرآن عىل لسان أعداء مریم إنام هي من األمثال التي
كانت سائدة بني قومها .ويف احلدیث عن النبي األكرم

أنه قالّ :
(إن هارون هذا

كان رجالً صاحل ًا يف بني إرسائيلُ ،ینسب إليه ّ
رف بالصالح)(ّ .)26
إن هذه
كل من ُع َ
اهلفوة التي یرتكبها (أندرو ریبني) يف عدم فهم القرآن ،وعدم رجوعه إىل التفاسری
والروایات التفسرییة تشكل فضيحة هلذه املوسوعة یتحملها مجيع العاملني واملحققني
واملرشفني عليها ،إذ أهنا حتكي عن عدم متابعتهم واهتاممهم بتحقيقات املسترشقني
املتقدمني وردود املسلمني عليهم ،إذ أن كالم أندرو ریبني ليس شيئ ًا جدید ًا ،بل
اجرتار ملا سبق أن ذكره املسسترشقون املتقدّ مونّ ،
فإن أول من ذكر هذه الشبهة هو
شخص یدعى أدریان ریالند ( 6181ـ 6867م) ،وقد ر ّد عليه املسلمون مرار ًا
وتكرار ًا ،ومن بينهم :عبد الرمحن بدوي (6977م) يف كتابه (دفاع عن القرآن)،
ص .616والعجيب أن نرى اجرتار هذه الشبهة يف هذه املوسوعة حتى بعد مرور
عنها.
 2ـ التناقضات الداخلية يف دائرة معارف ليدن:
جيب يف ّ
خاصة فيام یتعلق باملسائل
كل كتاب أن ال یشتمل عىل أمور متناقضةّ ،
التارخيية التي تنسب إىل األدیان والكتب السامویة .ولكننا نشاهد مثل هذه التناقضات
أحيان ًا يف دائرة معارف ليدن ،من باب املثال :نقل (جوین بول) يف مقالته (القرآن
واحلدیث) مسائل حول حتریف القرآن ،منها ما جاء عن السيوطي ّ
أن آیة الرجم قد
نزلت عىل حممد

 ،ولكنها مل تدرج يف القرآن.
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تتم اإلشارة إىل اإلجابة
أربعة عرش عام ًا من صدور كتاب عبد الرمحن بدوي ،دون أن ّ

440

تم استبداهلا بـ(أمة) .وینسب إىل الشيعة أهنم یقولون ّ
ّ
بأن
وإن كلمة (أئمة) ّ
تعرضت للتغيری.
سورة األحزاب كانت يف األصل أطول من سورة البقرة ،ولكنها ّ
ّ
فرسوا القراءات السبع للقرآن باستنباط الفتاوى الفقهية(.)22
وإن الشيعة قد ّ
يف حني ّ
أن یونباي عمد يف مقالته (التحریف) إىل نفي مسألة التحریف يف ذات
هذه املوسوعة.
ّ
إن هذه الظاهرة تثبت أوالً :التناقض الداخيل يف دائرة معارف ليدن ،وهذه
احلقيقة تضاعف من مسؤولية رئيسة التحقيق يف هذه املوسوعة كي تبذل ّ
كل ما
بوسعها من أجل احليلولة دون مجع البحوث املتناقضة يف موسوعة وكتاب واحد.
وثاني ًاّ :
إن روایات التحریف قد رفضت مرار ًا وتكرار ًا وانتقدت من قبل
ألن الكثری منها خمالف للقرآنّ ،
الشيعة والسنة؛ ّ
وكل ما خيالف القرآن فهو ساقط عن
أن سند هذه الروایات خمدوش أیض ًاّ ،
االعتبار ،كام ّ
وإن بعضها یشری إىل املوضوعات
التفسرییة واختالف القراءات.
ّ
وإن من بني الذین صنّفوا الكتاب يف هذا املجال :سامحة آیة اهلل السيد أبو
جولة يف دائرة معارف ليدن القرآنية  /د.حممد عيل اصفهاين

القاسم اخلوئي; يف كتابه( :البيان) ،وآیة اهلل الشيخ حممد هادي معرفة مؤلف كتاب:
(صيانة القرآن عن التحریف) ،والدكتور نجار زادكان مؤلف كتاب( :سالمة القرآن
من التحریف) وقد أعيد طبع هذا الكتاب األخری مع بعض اإلضافات.
وثالث ًاّ :
إن مسألة زیادة أصل سورة األحزاب وكوهنا أطول من سورة البقرة
نسبت يف مصادر أهل السنة إىل أيب بن كعب وعائشة()21؛ فلامذا یعمد الكاتب إىل
نسبة هذه التهمة إىل الشيعة؟! هذا يف حني أننا أسلفنا ّ
أن أصل هذه املسألة باطل وغری
صحيح من األساس؛ إذ ُجيمع علامء الفریقني عىل رفض مسألة التحریف.
ورابع ًاّ :
إن القراءات السبع للقرآن التي حكيت يف بعض الروایات ،خمدوشة

 444عند الشيعة من حيث السند والداللة( .)24وحيث أهنا غری متواترة وال یثبت القرآن

هبا ،ال یمكن أن تشكل دليالً عىل استنباط احلكم الرشعي .نعم هناك اهتامم بقراءة
حفص عن عاصم لتطابقها الكبری مع القراءة املتواترة بني مجهور املسلمني ،وإ ّن
املصاحف الراهنة تطبع يف العامل اإلسالمي طبق ًا هلذه القراءة.
 2ـ عدم مجع كافة املعلومات املهمة يف جمال واحد:
كام سبق أن أسلفنا يف مبحث خصائص دائرة املعارفّ :
مهمة دائرة املعارف
إن ّ
أن تأيت بجميع املعلومات الرضوریة حول موضوع ما بشكل خمترص یغني القارئ عن
الرجوع إىل الكتب األخرى .إال ّ
أن دائرة معارف ليدن مل تقم هبذا األمر .من باب
املثال :جاء يف مقالة (فاطمة

) للسيدة جني دمن ماك أوليف ّ
أن مفرسي القرآن

یذهبون إىل نزول اآلیة  16من سورة آل عمران (آیة املباهلة) ،واآلیة  11من سورة
األحزاب (آیة التطهری) يف السيدة فاطمة

 ،ثم نقلت عن تفسری الطربي أن املراد

من (أهل البيت) يف سورة األحزاب هم :حممد وفاطمة وعيل واحلسن واحلسني
ولكن ینقل عن عكرمة ّ
أن املراد منه زوجات النبي األكرم

.

(.)25

يف حني ّأوالً :قيلّ :
إن اآلیات املتعلقة بالسيدة فاطمة الزهراء

ترتواح بني

 10آیة إىل  615آیة( .)21وبطبيعة احلال ّ
فإن بعض هذه املوارد يف شأن نزول هذه
فرست السيدة فاطمة
اآلیات بحق فاطمة
 ،ويف بعضها ّ
مصادیقها أو تأویلها أو بطنها أو تفسریهاّ ،
وإن بعض اآلیات موضع إمجاع من قبل

املفرسین من الشيعة والسنة ،من ذلك سورة الكوثر( ،)28وآیات النذر يف سورة
اإلنسان (الدهر)(.)27
وجدیر بالذكر ّ
أن هناك أكثر من  2400عنوان كتاب مؤ ّلف بشأن السيدة
فاطمة الزهراء

( ،)29وقد حتدث الكثری منها عن اآلیات القرآنية التي نزلت بحق

السيدة فاطمة

.
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عىل أهنا من

إن عدم االلتفات إىل هذا الرتاث الضخم يف مصادر أهل السنة والشيعة فيام 442
ّ

یتعلق باآلیات املرتبطة بالسيدة فاطمة الزهراء

ال یمكن التسامح به من قبل

مؤلفة بوزن رئيسة فریق املحققني يف دائرة معارف ليدن القرآنية ،وقد یعمد بعضهم
من أجل ذلك إىل اهتامها بقلة املعرفة.
وثاني ًا :جيب عىل كاتب دائرة املعارف أن یقدم تقریر ًا كام ً
ال عن اآلراء يف
خصوص كل موضوع من املواضيع ،وإذا نقل موقف شخص جيب أن ینقل إىل جانبه
موقف املخالف له .وفيام یتعلق باملثال املذكور عندما ینقل حدیث عكرمة ،كان جيب
خاصة ّ
وأن كبار علامء علم الرجال من أهل السنة
أن یشار إىل ضعفه وضعف راویهّ ،
والشيعة قد ض ّعفوا عكرمة وعدّ وه من اخلوارج( .)10وطبع ًا هناك من وثق عكرمة،
ولكنه مع ذلك شكك يف إسناد هذه الروایة له( .)16وجيب عليه أیض ًا اإلشارة إىل
ضعف داللة احلدیث القائل( :نزلت يف نساء النبي

خاصة)()12؛ إذ ّ
أن آیة
ّ

التطهری ـ كام أشار بعض املفرسین ـ تدل علی الطهارة من مجيع أنواع الذنوب ،أي:
إهنا ّ
تدل عىل عصمة أهل البيت( .)11وهذا ال یمكن أن یصدق عىل مجيع نساء النبي
مطالبتهن بالتوبة(.)14
الاليت نزلت اآلیات  4ـ  1من سورة التحریم يف
ّ
جولة يف دائرة معارف ليدن القرآنية  /د.حممد عيل اصفهاين

 2ـ نقل اإلرسائيليات دون نقدها:
من باب املثال قال (كرنليا شاك) يف مدخل (آدم وحواء) يف مسألة خلق آدم
(إن القرآن یقول :یا بني آدم! ّ
وحواءّ :
إن اهلل خلقكم من نفس واحدة [آدم] ،وخلق
منها زوجها؛ أيّ :
إن اهلل تعاىل قد خلق حواء من أسفل أضالع آدم أو من جانبه
َّاس
األیرس)( .)15ويف ذلك یشری الكاتب إىل اآلیة األوىل من سورة النساءَ :یا َأ ه َهيا الن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
زَو َج َها .
ا َّت ُقوا َر َّبك ُْم ا َّلذي َخ َل َقك ُْم م ْن َن ْفس َواحدَ ة َو َخ َل َق من َْها ْ
أوالً :ليس يف هذه اآلیة وال يف غریها من آیات القرآن ما یرصح بخلق حواء
من الضلع األیرس آلدم؛ من هنا ّ
فإن نسبة هذا القول إىل القرآن الكریم خمالف لألمانة

 442يف نقل املطالب.

اإلله سباتًا َع َىل آدم َفنَامَ ،ف َأ َخ َذ و ِ
احدَ ًة ِم ْن
َ
الر ُّب ِ ُ ُ َ
ََ َ
وثاني ًا :جاء يف التوراةَ « :ف َأ ْو َق َع َّ
الر ُّب ِ
َأ ْضال َِع ِه َو َم َ
الض ْل َع ا َّلتِي َأ َخ َذ َها ِم ْن آ َد َم ا ْم َر َأ ًة
اإلل ُه ِّ
حل ًامَ .و َبنَى َّ
َاهنَا َ ْ
أل َمك َ
اآلن َع ْظم ِمن ِع َظ ِامي و َحلم ِمن َحل ِميِ .
و َأح َرضها إِ َىل آدمَ .ف َق َال آدمِ :
هذ ِه َ
هذ ِه تُدْ َعى
َ ْ َ َ
ٌ ْ
َ ٌْ ْ ْ
َُ
ََ
ٍ
ت»(.)11
ا ْم َر َأ ًة ألَ َّهنَا ِم ِن ا ْم ِرء ُأ ِخ َذ ْ
إذن فهذه إنام هي من قصص الكتاب املقدس التي علقت يف ذهن (كرنليا
شاك) وقد عمدت إىل إسقاطها يف مقالتها عىل القرآن الكریم.
وثالث ًا :لو ّ
أن الكاتب نظر يف تفاسری املسلمني بشأن آیات خلق آدم ،ملا سقط يف
رصح هبذه احلقيقة يف امليزان ،ورفض أن
مثل هذه اهلفوة؛ فإن العالمة الطباطبائي; قد ّ
تكون الروایة التي نقلت هذا اليشء صحيحة ،وقال بأهنا ذات جذور إرسائيلية(.)18
 1ـ نسبة بعض األمور غري الالئقة إىل األنبياء

:

من قبيل ما جاء يف مدخل (إبراهيم) ،حيث یعدّ آزر أب ًا إلبراهيم

یتم
 ،كام ّ

قصة الطيور معرتض ًا عىل اهلل .ويف ذات املدخل ینسب الرشك
التعریف بإبراهيم يف ّ
وعبادة األصنام إىل أجداد وآباء النبي األكرم

(.)17

أشاروا إىل هذه املسائل يف تفسری اآلیات  661ـ  664من سورة التوبة ،واآلیة  4من
سورة املمتحنة ،واآلیة  48من سورة مریم ،واآلیة  71من سورة الشعراء ،وقاموا
عم النبي إبراهيمّ ،
بتأویلها أو نفيها ،وب ّينوا ّ
وإن احلدیث املنسوب إىل
أن آزر إنام هو ّ
النبي موضوع ّ ،
وإن هناك الكثری من الشواهد التي تثبت إیامن آباء وأجداد
النبي

(.)19
األخصائينی يف القرآن:
 1ـ عدم توظيف
ّ
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هذا يف حني ّ
وخاصة يف جممع البيان وامليزان واألمثل ـ قد
أن مفرسي القرآن ـ
ّ

إن توظيف خمتلف املؤلفني من كافة أنحاء العامل یعدّ من النقاط اإلجيابية هلذه 442
ّ

املوسوعة .ولكن هناك حالي ًا يف الرشق األوسط ـ أي :يف مرص ولبنان والعراق وإیران
واملختصني يف الشأن القرآين ،وإ ّن
وباكستان وغریها ـ الكثری من مشاهری الباحثني
ّ
بعضهم قد ا ّلف عرشات املج ّلدات يف تفسری القرآن ،أو ّ
موسعة يف
أن هلم كتابات ّ
علوم القرآن ،إال ّ
أن أصحاب دائرة معارف ليدن مل یطرقوا أبواب هؤالء املشاهری،
واختاروا من إیران مث ً
معزي وحمسن ذاكري ،ومها غری
ال السادة حممد عيل أمری ّ
معروفني حتى عىل مستوى املجمع العلمي للقرآن واملحققني املختصني يف إیران .يف
حني هناك الكثری من الباحثني املرموقني يف الشأن القرآين يف إیران ،من أمثال :آیة اهلل
الشيخ مكارم الشریازي (صاحب تفسری األمثل) ،وآیة اهلل معرفة (صاحب التفسری
األثري اجلامع) ،و(التمهيد يف علوم القرآن) ،وعرشات العلامء اآلخرین.
وطبع ًا قد یكون بعض الباحثني يف الشأن القرآين يف البلدان اآلسيویة غری
متمكنني من اللغة اإلنجليزیة بشكل كامل ،ولكن ال یمكن جتاوز مكانتهم العلمية
ومعرفتهم باملصادر األصيلة .عالوة عىل إمكان ترمجة أعامهلم ،كام ترجم تفسری األمثل
إىل عدّ ة لغات ح ّية.
املسألة األخرىّ :
إن هذه املوسوعة قد استعانت ببعض الكتاب السائرین عىل
جولة يف دائرة معارف ليدن القرآنية  /د.حممد عيل اصفهاين

خالف االجتاه العام يف دراسة القرآن يف العامل املعارص ،بل هناك الكثری من عالمات
االستفهام عليهم من أمثال :نرص حامد أبو زید ،وحممد أركون.
كان بإمكان رئيسة املحققني يف هذه املوسوعة أن تستعني إىل جانب هؤالء،
باملخالفني هلم ليعملوا عىل نقد مقاالهتم وآرائهم ،ونرش كافة األفكار يف موضع واحد
أو عىل نحو تلفيقي؛ لتكتمل الصورة ،فتحافظ املوسوعة بذلك عىل حيادیتها وتبتعد
عن االنحياز جلانب دون آخر.
تنویه :هناك إشكاالت جوهریة أخرى عىل دائرة معارف ليدن القرآنية نعرض
عن نقلها بأمجعها يف هذه املقالة ،وسنرتكها إىل سلسلة أخرى من املقاالت أو نخصص

 442هلا كتاب ًا مستق ً
ال سنصدره قریب ًا إن شاء اهلل تعاىل.

* مصادر البحث *
( )6ابن حنبل ،امحد ،مسند امحد ،داراحياء الرتاث العريب ،بریوت ،6465 ،الطبعة الثالثة.
( )2االتقان فی علوم القرآن ،العالمة جالل الدین عبدالرمحن السيوطي ،دارالكتاب العريب،
بریوت ،طبعة األولی 6424 ،ه 2001 ،م.
( )1احياء العلوم (االحياء) ،غزايل ،ابو حامد 6402 ،ق ،داراملعرفة ،بریوت ،أربع جملدات.
( )4از مفاهيم قرآن ،مصطفى ارسار ،حميا 6185 ،ش.
( )5اعالم القرآن ،عبداحلسني شبسرتي ،مركز انتشارات دفرت تبليغات اسالمى 6189 ،ش.
( )1اعالم قرآن ،حممد خزائىل ،امریكبری 6187 ،ش.
( )8البيان ىف تفسری القرآن ،اخلوئي ،آیة اهلل سيد ابو القاسم ،املطبعة العلمية ،قم 6194 ،ق.
( )7پژوهيش در تاریخ قرآن كریم ،سيد حممد باقر حجتي ،هتران ،دفرت نرش فرهنگ اسالمی،
6117ش.
واملفرسون ،دكرت حممد حسني ذهبى ،دارالكتب احلدیث ،ط الثانية6981 ،م.
( )9التفسری
ّ
مؤسسه النرش االسالمى6468 ،ق1 ،
( )60التمهيد ىف علوم القرآن ،حممدهادى معرفت ،قمّ ،
جملدات.
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ىفتفسری القرآن ،طنطاوى جوهرى ،بىجا ،دارالفكر 61 ،جملد.
( )66اجلواهر 
( )62دائرة املعارف قاموس عام لكل فن و مطلب ،فؤاد افرام البستانی ،بریوت .6957
املحررین :جني دمن مک اوليف ،مكتبة بریل ،ليدن ـ
( )61دائرة املعارف القرآنية الیدن ،رئيسة
ّ
هولندیا.
( )64دائرةاملعارف قرآن كریم ،مركز فرهنگ و معارف قرآن ،ج  ،6مؤسسه بوستان كتاب قم،
الطبعة الثانية.6171 ،
( )65درآمدی بر تفسری علمی قرآن ،دكرت حممد عيل رضایي االصفهاين ،انتشارات اسوه ،ط
األوىل ،عام .6185
( )61درسنامه روشها و گرایشهای تفسری قرآن (منطق تفسری قرآن) ،حممدعلی

رضاییاصفهانی ،انتشارات مركز جهانی علوم اسالمی 6172 ،ش.

( )68سيد حممدعيل احللو؛ فاطمه الزهراء ىف القرآن ،سيد صادق حسينی شریازي ،قم ،دليل ما،
6190ش.
( )67صحيح بخارى ،حممد بن اسامعيل البخارى ،بریوت ،دار احياء الثراث العربى 6400 ،ق.
( )69طباطبائی ،سيد حممدحسني ،امليزان يف تفسری القرآن ،مؤسسه اسامعيليان ،قم 6191 ،ق.
( )20طربي ،أبوجعفر حممد بن جریر ،جامع البيان عن تاویل آي القرآن (تفسری طربي) ،دارالفكر،
بریوت6407 ،ق.
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( )26فاطمه در آئينه كتاب ،اسامعيل انصاري زنجاين خوئيني ،قم ،انتشارات اهلادی6468 ،ق.

( )22فخر رازي ،ابو عبداهلل حممد بن عمر ،مفاتيح الغيب (تفسری كبری) ،داراحياء الرتاث العريب،
بریوت 6420 ،هـ  .ق.
( )21فرهنگ نامه قرآنى ،گروه فرهنگ و ادب بنياد پژوهشهاى اسالمي آستان قدس رضوي،
مشهد 6181 - 6182 ،ش.
( )24فضائل فاطمه يف الذكر احلكيم ،شيخ عىل حيدر مؤید؛ قم ،مكتبة احليدریة6422،ق.
( )25قاموس الرجال ،تسرتى ،حممد تقی ،هتران ،بالتا ،بالمک.
( )21قاموس قرآن ،سيد عيل اكرب قريش ،دار الكتب االسالمية 6187 ،ش.
( )28قاموس قرآين ،حسن حممد موسى ،مطبعة خليل ابراهيم 6911 ،م ،مرص.
( )27كتاب مقدس ،انجمن كتاب مقدس ایران 6912 ،م ،هتران (یشتمل عىل التوراة واإلنجيل
وملحقاهتام).
( )29گلستان قرآن ،ش  ،690السنة السابعة.6171 ،
( )10لغت نامه قرآن كریم ،حممود عادل ،دفرت نرش فرهنگ اسالمى 6119 ،ش.
( )16لغت نامه ،علی اكرب دهخدا ،هتران ،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه هتران 6181 ،ش.
( )12جممع البيان يف تفسری القرآن ،ابوعىل الفضل بن احلسن الطربسى (امني االسالم) ،طهران،

جولة يف دائرة معارف ليدن القرآنية  /د.حممد عيل اصفهاين

املكتبة االسالمية ،ط اخلامسة 6195 ،ق.
( )11مصطلحات قرآنية ،صالح عضيمة ،اجلامعة العاملية للعلوم االسالمية ،لندن.6994 ،
( )14التفسری األمثل ،مكارم الشریازي،نارص ،طهران ،دارالكتب االسالمية6114ش 28 ،جملد ًا.
( )15ميزان االعتدال ،ذهبى ،بریوت ،دارالفكر6999 ،م ـ 6420ق ـ 6187ش.
( )11نور الثقلني ،عبدعيل بن مجعة احلویزي العرويس ،قم ،املطبعة العلمية ،الطبعة الثانية6171 ،
ق 5 ،أجزاء.

* هوامش البحث *
(*) بحث سبق نرشه باللغة الفارسية يف جملة (قرآن ومسترشقان).

فن ومطلب ،املعلم بطرس البستاين ،ج ،4ص.500
( )6دائرة املعارف ،قاموس عام لكل ٍّ
( )2لغت نامه دهخدا ،ج ،24ص.4
( )1دائرة معارف علوم القرآن ،ج ،6املقدمة ،ص.9
( )4دائرة املعارف قرآن ،ج ،6املقدمة ،مصطفى حمامي ،ص.66
( )5من قبيل:
أ ـ فرهنك نامه قرآين ،قسم الثقافة واألدب يف مؤسسة األبحاث اإلسالمية يف آستان قدس
رضوي ،مشهد 6182 ،ـ 6181هـ ش ،بالفارسية ،وتشتمل عىل املرادفات الفارسية لأللفاظ
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القرآنية وفق ًا الثنتني وأربعني ومئة خمطوطة موجودة يف مكتبة آستان قدس رضوي.

ب ـ قاموس القرآن ،السيد عيل أكرب قريش ،دار الكتب اإلسالمية6187 ،هـ ش.
ج ـ القاموس القرآين ،حسن حممد موسى ،مطبعة خليل إبراهيم6911 ،م ،مرص.
د ـ لغت نامه قرآن كریم ،حممود عادل ،دفرت نرش فرهنك اسالمي6119 ،هـ ش.
( )1من قبيل :أ ـ أعالم قرآن ،حممد خزائيل ،امری كبری6187 ،هـ ش ،سلسلة من  664دراسة
طویلة يف التعریف بأعالم القرآن .د ـ أعالم القرآن ،عبد احلسني الشبسرتي ،مركز انتشارات
دفرت تبليغات اسالمي6189 ،هـ ش ،مقاالت يف التعریف بأعالم القرآن .ب ـ از مفاهيم
قرآن ،مصطفى ارسار6185 ،هـ ش ،جمموعة من  647مقالة قصریة يف توضيح املفاهيم
الرئيسة يف القرآن .د ـ مصطلحات قرآنية ،صالح عضيمة ،اجلامعة العاملية للعلوم اإلسالمية،
لندن6994 ،م 604 ،مقالة حول املصطلحات املفهومية يف القرآن.
( )8أنظر :دائرة املعارف قرآن كریم ،ج ،6ص 61ـ  68إذ حتتوي عىل تعداد وتعریف ما جمموعه 12
مورد ًا من هذه املوارد.
( )7اعتمدنا يف ترمجة هذه املقدمة عىل سامحة السيد نقي صادقي ،مع االكتفاء بإجراء بعض
التقویامت البسيطة.
( )9أنظر :مقدمة اجلزء األول من دائرة معارف ليدن القرآنية( .تصنيف املوضوعات من عندنا).
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( )60گلستان قرآن ،العدد ،690 :السنة السابعة ،شهر آبان عام 6171هـ ش ،ص 11ـ .51
( )66دائرة املعارف القرآنية ،ليدن ،ج ،2ص 699ـ feminism and the Quran-Margot 201
.Badran
( )62املصدر أعاله ،ص.)Interpolation Gordon - Darnell Newby( .242
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