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 :ادلعاجم القرآنية يف آداب اللغة األرديـــــةو  ترمجة ادلصطلح الديين
 I -دراسة تقابلية لنماذج خمتارة من ادلعاجم اللغوية وادلوضوعية

 

(Translation of Religious Terminology and Qur’┐nic Dictionaries 
into Urdu Literature: A Comparative Study of Selected Models 

from Linguistic and Thematic Dictionaries-I) 

 

  ٝتَت عبد اٟتميد إبراىيم  نوح 
Abstract 

Despite being the youngest language of the Indian sub-
continent, Urdu, due to its unlimited potentials, has now 
become the language of majority, especially in North and 
South India and in the entire Pakistan, where almost 
everybody can comprehend it. Muslims, in particular, showed 
strong association with Urdu. They primarily used it for the 
promotion of Qur’┐nic message in the society replacing 
Persian. Bulk of religious literature has emerged in Urdu 
including, inter alia, translations of Arabic Qur’┐nic 
terminology and writing of various Qur’┐nic dictionaries, 
indexations and thematic analyses. The present article (Part-I) 
aims at providing a brief look into the selective works in this 
field. Part-II (forthcoming) will present a comparative study of 
these works.   

 

تعد اللغة األردية أحدث لغات شبو القارة ا٢تندية ، إال أن ما ٢تذه اللغة من صبلحيات غَت 
ا ، ومن ٤تدودة جعلها لغـة أغلبية أىل الببلد على مدى سنوات قليلة ، فانتشر ا١تتحدثون هب

يفهموهنا ويكتبون هبا يف طول الببلد وعرضها ، وترعرعت يف مشال ا٢تند ، فتفوقت على ٚتيع 
هبذه اللغة حىت أصبح كل  –بصفة خاصة  –اللغات األخرى يف ا١تنطقة ، وشغف ا١تسلمون 

لت ألهنا اعتربت الرابطة يف ا١تعامبلت الدينية ، وقد احت مسلم يف شبو القارة يفهمها ، نظراً 
  1مكانة مهمة يف جنوب ا٢تند يف منطقة الكجرات والدكن. أيضاً 

                                                 
   الياابن -أستاذ اللغات الشرقية وآداهبا ّتامعة دوشيشا كيوتو 
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ويذكر أنو يف زمان السلطان ا١تغويل أورنك زيب ظهرت مؤلفات متكاملة ابللغة األردية ، نذكر 
م( كما انتشرت 1663ه/ 1074 تمن أمهها " فقو ىندي " للشيخ عبد هللا األنصاري)

عن كوهنا لغة  حت لغة التفاىم،ولغة التخاطب فضبلً ا١تؤلفات اليت تدل على أن األردية أصب
الببلط،كما أصبحت حلقة الوصل بُت ٥تتلف طبقات الشعب،يتفامهون هبا يف حياهتم 

   2۔اليومية،وعن طريقها يتم الدرس والتدريس،وهبا ينشد الشعراء أشعارىم ، ويكتب األدابء أدهبم
ألنو نزل على رسول هللا  للمسلمُت ، ونظراً من ا١تعروف أن القرآن الكرمي ىو الكتاب األساسي 

ملسو هيلع هللا ىلص بلسان عريب مبُت ، فإن معظم أىل ا٢تند مل  يستطيعوا فهم معانيو بسهولة ٢تذا جرت منذ 
البداية ٤تاوالت إليصال تعاليم القرآن الكرمي إىل القدر األكرب من الناس عن طريق ترٚتة معانيو 

اللغة العربية واللغة الفارسية لتحقيق ىذا ا٢تدف،إال أن  - أوالً  -ت ، وتفسَت آايتو ، واستخدم
عموم الناس مل يستفيدوا من ىذا األمر، و٢تذا فكر بعض العلماء من ا١تهتمُت ابلدعوة إىل هللا يف 
شرح معاين القرآن الكرمي، ومفهوم آايتو ابللغة األردية ، اليت تفهمها األغلبية العظمى من أىايل 

 3۔دالببل

أن يبث يف ا١تسلمُت الشوق لقراءة القرآن الكرمي ، وفهم معانيو ، 4 حاول شاه ويل هللا الدىلوي
ألنو أساس اٖتاد ا١تسلمُت،ال خيتلف عليو أحد منهم ، ومن ىنا ترجم شاه ويل هللا معاين القرآن 

من علماء  اً كبَت   وكان عملو ىذا خطوة جريئة يف زمانو ألن عدداً  5الكرمي إىل اللغة الفارسية 
      6ا١تسلمُت ، كانوا يعارضون ترٚتة معاين القرآن الكرمي .

بعد خطوة شاه ويل هللا الدىلوي اٞتريئة ، إتو العلماء إىل ترٚتة معاين القرآن الكرمي وتفسَته 
ٟتل عقد النحو والصرف وشرح الكلمات الصعبة،ورغم أن  حىت يسهل فهمو،وفتح ىذا ابابً 

لغات العامل،إال أن عدد ترٚتات معاين القرآن الكرمي فيها ىو األكثر بُت األردية ىي أحدث 
لغات العامل،كما أن عدد الكتب والرسائل ا٠تاصة اليت تناولت يف موضوعاهتا القرآن الكرمي 
تفوق اآلالف،وىي تتناول موضوعات مثل ترٚتات معاين القرآن الكرمي،والتفاسَت وأصول 

حكامو ، وقصص القرآن ، وإعجاز القرآن،وفضائل القرآن،والناسخ التفسَت وتعاليم القرآن وأ
عن ا١تعاجم  وا١تنسوخ،ومباحث القرآن،واتريخ ٚتع وترتيب القرآن وغَتىا من علوم القرآن،فضبلً 

     7ا١تختلفة .
يقال إن أول تفسَت قرآين  ابألردية ىو " تفسَت مراديو " الذي يتضمن تفسَت "جزء عّم "كتبو 

مث أتيت ترٚتة شاه عبد القادر االبن الرابع  8م 1771ىجرية / 1185األنصاري سنة  مراد هللا
م ابسم موضح 1790ىجرية / 1205لشاه ويل هللا الذي أكملها مع تفسَت ٥تتصر سنة 

 القرآن كما أشار يف مقدمتو :
  ےہ۔     

خ
 

 اس اتكب اك انم ومحض رقآن ےہ اور یہی اس یک تفص ےہ اور یہی اس یک اتري
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ْتساب  " موضح القرآن ىو اسم ىذا الكتاب ، واالسم حيمل صفة الكتاب ويتضمن أيضاً 
    9اٞتمل اتريخ أتليفو

ويقال إن ترٚتة شاه رفيع الدين األخ األكرب لشاه عبد القادر سابقة على ترٚتة موضح القرآن ، 
ه الًتٚتة لشاه واٟتقيقة ىي أن أحد تبلمذة شاه رفيع الدين ،ويدعى سيد على كان قد ٚتع ىذ

وكتب ابإلضافة إىل ترٚتة معاين القرآن   10 وشعراً  رفيع الدين، الذي برع يف العربية فألف هبا نثراً 
 11“ يعرف ابسم " تفسَت رفيعي  الكرمي تفسَتاً 

وترٚتة لشريف خان دىلوي أكملها  12ىجرية 1206وىناك ترٚتة لشاه حقاين أكملها سنة 
ولوي أمانت هللا شيدا ١تعاين القرآن الكرمي فأكملها سنة أما ترٚتة م  13ىجرية 1216سنة 

 14ىجرية  1218
وعلى كل حال فبل شك أن ىناك ترٚتات كثَتة وتفاسَت سبقت ترٚتة موالان رفيع الدين وترٚتة 
شاه عبد القادر،كتبها علماء مسلمون يعيشون يف أماكن متفرقة من شبو القارة ، ورغم أن 

 ، لكنو يف اٟتقيقة ترٚتة لفظية ١تعاين القرآن الكرمي ، وقد يضيف بعضها ُأشَت إىل أنو تفسَت
أو بعض سطر يف أماكن متفرقة، وبعض ىذه الًتٚتات أو التفاسَت إن صح التعبَت  ا١تًتجم سطراً 

  ،انقص األول واآلخر ال ديكن معرفة اٝتو أو سنة أتليفو أو اسم مؤلفو ، كما يكون عادة
 . سور، بينما يتضمن القليل منها القرآن الكرمي كامبلً  وبعضها يتضمن سورة أو عدة

ويذكر مولوي عبد اٟتق عميد األدب األردي أن لديو نسخة قددية ابللغة األردية الكجراتية 
القددية انقصة األول واآلخر، و٢تذا فهي ٣تهولة ا١تؤلف، لكن يفهم من اللغة أن الًتٚتة ترجع إىل 

لقرن اٟتادي عشر، وىي تفسَت لسورة يوسف، وأسلوهبا ولغتها أواخر القرن العاشر أو أوائل ا
النثرية قريبة من أسلوب ولغة يوسف وزليخا للشاعر أمُت الكجرايت ابللغة األردية الكجراتية،ومع 
ىذا فالنثر أسهل من النظم ، والتفسَت سهل مكتوب بلغة سلسة تكاد تقًتب من لغة اٟتديث 

رٚتات أخرى لتفاسَت كتبت ابلفارسية أو العربية، ويشَت إىل ويذكر مولوي عبد اٟتق ت 15اليومي
ىجرية بلغة واضحة، ومن 1147تفسَت ابسم " تفسَت تنزيل " كتبو سيد اباب قادري سنة 

أما تفسَت " جزء عّم " فهو ترٚتة ١تعاين القرآن   16احملتمل أن يكون مؤلفو من منطقة الدكن 
ىجرية وجعل عنوانو ىكذا "  خدا كي نعمت ىـــ 1184الكرمي كتبو شاه مراد هللا سنبهل سنة 

ا١تعروف ) مراديو ( وىو بلغة واضحة ، وإن كانت طريقة تركيب اٞتمل طريقة قددية، وىو تفسَت 
ألنو كان  ابالسم فقط ألنو ترٚتة حرفية ١تعاين ألفاظ القرآن الكرمي،ورٔتا أطلق عليو ا١تًتجم تفسَتاً 

 17ىناك  يزيد يف الًتٚتة  كلمة ىنا أو
ورغم ذلك مل تنتشر يف ا٢تند يف تلك الفًتة سوى ترٚتة موالان شاه عبد القادر اليت انلت شهرة  

ىجرية ( مث ترٚتة شاه رفيع الدين اليت نشر اٞتزء األول منها يف كلكتا سنة 1242كبَتة ) 
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 ىجرية ، واٞتزء الثاين بعده بسنتُت .1254
م( هنضة أدبية  20م/19قرن الرابع عشر ا٢تجري ) شهدت هناية القرن الثالث عشر وبداية ال

عظيمة كان ٢تا أثر كبَت على الكتاابت الدينية ، واستمر اىتمام العلماء واألدابء بًتٚتة معاين 
القرآن الكرمي وتفسَته ، فظهرت عدة ترٚتات منها ترٚتة مولوي نذير أٛتد اليت أاثرت العلماء 

وأعقب 19حىت اليوم ال يزال قائماً  طويبلً  جدالً  وتفسَت سيد أٛتد خان الذي سبب 18عليو
ذلك ظهور تراجم وتفاسَت يصعب حصرىا ىنا ، إال أن ا١تدارس الفكرية ، والطوائف الدينية يف 

عن التأليف يف علوم  شبو القارة ا٢تندية تسابقت يف ترٚتة معاين القرآن الكرمي وتفسَته،فضبلً 
 ١20تشهورين،وجهودىم مثل نواب صديق حسن خانبعض العلماء ا القرآن،ونشَت ىنا فقط إىل

الذي   21م(وموالان نذير حسُت ٤تدث1890ىجرية/ 1307–م1832ىجريـة/ 1248)
ىجرية، وموالان 1218ىجري إىل 1208اهتمو اإل٧تليز ابلسلفية وسجن يف روالبندي من سنة 

 24وموالان ٛتيد الدين فراىي23م1943ه/1362 –م1863ىـ/1280 22أشرف على هتانوي
الذي  25ا٢تند موالان دمحم حسن م(وشيخ1930ىجرية/1349–م18862ىجرية/1279

ترجم معاين القرآن وكتب حواشي للًتٚتة حىت سورة النساء مث أكمل بقية اٟتواشي موالان شبَت 
وموالان عبــد ا١تاجد 27إىل جهود موالان أيب الكبلم آزاد ونشَت أيضاً  26أٛتد عثماين

 31،وموالان كيبلين30أحسن إصبلحي وموالان أمُت ،29ودودي،وأيب األعلى ا١ت28الدرايابدي
   32وغَتىم من العلماء الذين ينتمون إىل مدارس فكرية ٥تتلفة

 ظهور احلاجة إىل الفهارس وادلعاجم القرآنية :
بدأت اٟتاجة إىل فهارس ألفاظ القرآن الكرمي يف األدب اإلسبلمي حُت اىتم علماء ا١تسلمُت 

علم أوائل اٟتديث وآخر ألفاظو ، ورٔتا يكون كتاب أطراف بعلم أطراف اٟتديث أي 
م( ىو أول عمل كتبو مؤلف مسلم يف شكل 1009-ه400الصحيحُت البن عابد الدمشقي)

فهرس من نوع ما، مث ظهرت ٤تاوالت أولية لفهرســة ٤تتوايت القرآن الكرمي ، منها ما قام بو 
م( واألصفهاين ) متوىف 1076ىـ / 468م ( والواحدي ) م 1038ىـ/429الثعاليب ) متوىف 

م ( 1337ه/ 738م وابن البارزي)م 1262ىـ/660م( وابن عبد السبلم )م1109ه/502
 م( 1505ىجرية /911والسيوطي ) ا١تتوىف 

م والكرماين 1024ىـ /415م واألسعد آابدي )م 824ه/209وما قام بو أيضا أبو عبيدة )م 
وشكلت ٤تاوالت من ذكرانىم من 33م(940ىـ/328م( وابن العنربي )م1107ىـ/500)م

العلماء ا١تادة ا٠تام اليت قامت عليها عملية التنظَت لعلوم القرآن،ومع تطور تقنيات طباعة 
الكتب انتشرت ا١تؤلفات ا١تطبوعة ، وكتبت الشروح العديدة على الكتب السابقة ، ٦تا ساعد 

ويذكر الدكتور ىاين عطية يف ْتثو  من انحية أخرى على أتليف ا١تعاجم أو الفهارس القرآنية ،
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م ( ىو صاحب أول ٤تاولة لتأليف فهرس عرف 1637ه/  10543أن الورداين ) م  34القيم
آايتو مع أرقام لسور ، وقد رتب  ابسم " ترتيب زيبا " رتب فيو ألفاظ القرآن الكرمي موضحاً 

ىـ / 1062لنابلسي )م ، مث جاء من بعده من ساروا على هنجو مثل اىجائياً  األلفاظ ترتيباً 
     35م ( وغَتىم 1810ىـ /  1127ي ) م م ( والنقشبند1645

ويهمنا ىنا أن نذكر إسهامات علماء شبو القارة ا٢تندية ١تناسبة ذلك ١توضوعنا ، ففي ا٢تند ظهر 
 -ه 1047عامل يدعى أٛتد بن  سعيد بن عبد هلل صديقي اشتهر ابسم " مبل جيون ")

ن معلمي اإلمرباطور ا١تغويل أورنك زيب ) بكاف فارسية ( ترك م(،كان م1717ىـ )1130
مؤلفات كثَتة لكن أمهها " التفسَتات األٛتدية يف بيان اآلايت الشرعية " ا١تعروف ابسم " 

شرح آلايت األحكام ، وقد ذكر مبل جيون يف مقدمة كتابو أن  تفسَت أٛتدي " والعمل أساساً 
وىو يقصد اآلايت اليت  -ق على اآلايت الدالة على األحكام قبلو مل حياول أن جيمع ويعل أحداً 

ديكن أن تستنبط منها األحكام الشرعية وا١تسائل الفقهية، ويذكر أنو ٝتع يف صباه أن الغزايل 
ٚتع من ىذا النوع ٜتسمائة آية ، لكن عندما حاول اٟتصول على ىذا العمل علم أبن ما ٝتعو 

 يقوم هبذا العمل بنفسو .يف صباه كان خطأ ، عندئذ قرر أن 
وىكذا بدأ كتابة تفسَت أٛتدي ، وىو يف السادسة عشرة من عمره ، وأكملو وىو يف اٟتادية 

     36والعشرين من عمره ، مث استغرق تنقيحو للكتاب ست سنوات
ذكر مبل جيون يف البداية قائمة أبٝتاء السور اليت ٖتتوي على آايت األحكام،وكتب قائمة 

ىذه األحكام والسور اليت ال ٖتتوي على آايت من ىذا النوع عدىا خالية من  أخرى ألنواع
من سورة البقرة " ىو الذي خلق لكم ما  29األحكام ، وكانت أول آية بدأ هبا ىي اآلية رقم 

.... اآلية ( وىو يستنتج من ىذه اآلية أن اإلابحة أصل األشياء وأن   يف األرض ٚتيعاً 
ساس يف كل شيء ، واعترب السور يف اٞتزء األخَت ابتداء من سورة مشروعية اإلابحة حكم أ

اليت أثبت فيها  108األعلى إىل هناية ا١تصحـف خلت من آايت األحكام ما عــدا سورة رقم 
  37وجود حوض الكوثر .

لًتتيب ورودىا يف القرآن لكرمي ، وعلى كل حل  وقد تبع شرح آايت األحكام يف كل سورة طبقاً 
ا على شاكلة " أحكام القرآن " أليب بكر بن العريب األندلسي، و" أحكام القرآن " فكتابو ىذ

لئلمام أيب بكر اٞتصاص، ويبدو أنو وضع أمامو ما كتبو اإلمام الغزايل ، والشيخ عز الدين بن 
عبد السبلم، والفرق بُت كتابو ىذا وكتاب أحكام القرآن البن العريب ىو أنو مل يكتف ابستنباط 

ام الشرعية وا١تسائل الفقهية من اآلايت بل كان يذكر خلفية لآلايت ويشرح ألفاظها، األحك
ويبلحظ أنو استفاد يف عملو ىذا من أىم ا١تؤلفات يف اللغة والفتاوى وعلم الكبلم ،وقد ذكر يف 

 مقدمتو للكتاب بعض الكتب اليت استفاد منها : 
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الفقهية ، والقواعد األصولية ، وا١تسائل " فأخذت أٚتع اآلايت اليت استنبطت منها األحكام 
الكبلمية ابلًتتيب القرآنية ) ىكذا يف األصل ( مث نشرهتا أبحسن وجو من التفسَت، وشرحتها 

ا١تتعاورة بُت األئمة من الكتب ا١تتداولة لفحول العلماء ، والزُّبر  أبكمل جهة من التحرير آخذاً 
م يف كلكتا  مث طبع يف ٔتباي سنة 1846ىـ/1263وقد طبع الكتاب سنة  38والصلحاء "

 م . 1909/ ه1347
للقرآن الكرمي بعنوان" ىاديو قطب شاىي "   رتب دمحم علي الكرببلئي فهرساً  ويف ا٢تند أيضاً 

ىـ( وقد قسم دمحم علي الكرببلئي ىذا  383–1303أىداه إىل السلطان عبد هللا قطب شاه )
 الفهرس إىل قسمُت : 

 للحروف األوىل . آايت القرآن الكرمي طبقاً  القسم األول  رتب فيو 
  ًللحروف األخَتة.  القسم الثاين   رتب فيو آايت القرآن الكرمي طبقا 

 وأشار يف كبل القسمُت إىل اٞتزء واٟتزب  والسورة  اليت توجد فيها اآلية .
ان أما فهرس " ٧توم القرآن  " فمؤلفو  ىو مصطفى بن دمحم سعيد ، الذي أىداه إىل السلط

أورنك زيب وىو فهرس يتضمن ٚتيع ألفاظ القرآن الكرمي ، وىو ليس كالفهرس السابق ا٠تاص 
بُت ٧توم القرآن ١تصطفى بن دمحم سعيد  39ببداايت وهناايت اآلايت القرآنية ، وقد قارن زبيد أٛتد

ى وبُت ٧توم القرآن الذي كتبو ا١تستشرق األ١تاين  فلوكل ) بكاف فارسية ( ورجح فهرس مصطف
أبنو أكثر مبلءمة من فهرس فلوكل الذي يعرض على الباحث أن يرجع   على فهرس فلوكل قائبلً 

إىل أصل كل كلمـة أي مادهتا ، إال أن زبيد أٛتد يشَت من انحية أخرى إىل أن فهرس " فلوكل 
وبينما فلوكل يشَت إىل أرقام  40" أكثر فائدة من فهرس مصطفى فيما يتعلق ابألغراض اللغوية

 سور واآلايت فإن مصطفى يشَت إىل اٞتزء والركوع .ال
وال شك يف أن معجم غوستاف فلوكل ا١تستشرق األ١تاين ىو أول ٤تاولة أوربية لفهرسة القرآن 

ألصول  م ، ويذكر الدكتور ىاين عطية أن ترتيبو لؤللفاظ طبقاً 1812الكرمي ، وقد طبعو سنة 
، إذ مل يتبع طريقة  سبة للمؤلف شخصياً الكلمات أوجد صعوبة ليس فقط للقارئ بل ابلن

الكثَت من األلفاظ يف غَت موضعها من حيث جذرىا  -خطأ  -معروفة للًتتيب، كما أنو وضع 
لًتقيم اآلايت من صنعو ىو ألنو يعتمد على نسخة  ، وأكثر من ىذا وذاك أنو استخدم نظاماً 

الباحث الذي يعتمد على  من القرآن رتبها ىو لتكون أساس عملو ىذا ، والنتيجة إرابك
ورٔتا كان ىذا  41النسخة القرآنية ا١تتداولة ألنو جيد نفسو أمام أرقام لآلايت مل أيلفها من قبل

لفؤاد عبد الباقي أن يًتجم فهرس فلوكل للعربية ،ويصححو ويعدلو ، ويعيد مراجعة أرقام  دافعاً 
لباحثُت يف ربوع مـة للباحثُت وغَت ااآلايت ليصبح فهرس عبد الباقي حىت اليوم من ا١تصـادر ا١ته

 42العامل اإلسبلمي
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وال شك أن ىناك فهارس صدرت على هنج فهرس عبد الباقي ابلعربية  مثل فهرس اإلبياري 
كماأن ىناك فهارس صدرت ابإل٧تليزية أيضا ومنها فهرس كتبو   43وا١ترزوقي وبركات وغَتىم

Kassis (1983الذي)ائمة ٥تتصرة أللفاظ القرآن صدر يف ٣تلدين، تضمن األول ق م
 ،وقد اشتملت على ٚتيع األلفاظ عدا اٟتروف،وتضمن الثاين فهرساً ىجائياً  الكرمي مرتبة ترتيباً 

ّتميع الكلمات اإل٧تليزية )أي الًتٚتة اإل٧تليزية لؤللفاظ( عدا اٟتروف، واستخدم ما ورد يف 
مث 44فاظ اٞتزء األول أي ىجائياً ترٚتة أربري ١تعاين القرآن الكرمي،وىي مرتبة مثل ترتيب أل

 ظهرت ٤تاوالت أخرى تعمد إىل وضع فهرس يف هناية ا١تصحف وسيأيت ذكرىا يف حينو .
الذي اعتمد فيو   Penricومن ىنا بدأ وضع معاجم القرآن الكرمي ثنائية اللغة مثل معجم 

من لغات على فهرس فلوكل،مث ظهرت معاجم كثَتة من ىذا النوع ابللغة األردية وغَتىا 
 45الشعوب اإلسبلمية كاإلندونيسية والًتكية والفارسية 

وتطورت األعمال يف ىذا اجملال ليتحول الباحثون والعلماء إىل الفهارس أو ا١تعاجم ا١توضوعية   
 ا١تتخصصة اليت تتناول موضوعات القرآن الكرمي .
 :ظهور معاجم القرآن الكرمي يف اللغة األردية 

ثَت من أىايل شبو القارة ا٢تندية مفادىا أن القرآن الكرمي  نزل يف جزيرة ىناك مقولة يرددىا ك
العرب، وفسر يف ا٢تند، وُجّود يف مصر، وىذا القول يشَت إىل اىتمام علماء ا٢تند ابإلحاطة 
بدقائق الشريعة من خبلل اىتمامهم بتفسَت القرآن الكرمي ، وإذا كان ابن خلدون قد قال يف 

ن أنزل بلغة العرب ، وعلى أساليب ببلغتهم ، فكانوا كلهم يفهمونو ويعلمون مقدمتو إن " القرآ
معانيو يف مفرداتو وتراكيبو " إال أن ابن قتيبة يقول : " إن العرب ال تستوي يف ا١تعرفة ّتميع ما 

 46يف القرآن من الغريب وا١تتشابو "
رتبطت بتاريخ تدوين اٟتديث اىتم أىل ا٢تند بتدوين اٟتديث ، ومن ا١تعروف أن نشأة التفسَت ا

، وصلة اإلسبلم ابٟتياة ومنزلة القرآن يف ذلك من حيث ىو مرجع ا١تسلمُت يف شؤوهنم ا١تختلفة 
يف حياة التفسَت، وىكذا ارتبط التفسَت القرآين ليس  قد جعلت تدرّج اٟتياة يظهر أثره واضحاً 

مي بصلة مع تفسَت العلوم العقلية فقط يف شبو القارة ا٢تندية بل يف ٚتيع بلدان العامل اإلسبل
 الظاىرة،إذ حاول نفر من القدماء واحملدثُت االىتمام بفكرة تفسَت القرآن  الكرمي ابلعلوم، و

أخذه العلوم من القرآن ، كما ظهرت ٤تاولة للتجديد يف دراسة التفسَت عن طريق تضمُت 
استخرج عبد الرٛتن  يثة،ففي مصر مثبلً من اآلراء ا١تستقاة من الفلسفة والعلوم اٟتد التفسَت كثَتاً 

الكواكيب ) يف طبائع االستبداد ( من القرآن مكتشفات حديثة .. ورد التصريح أو التلميح هبا 
،وما بقيت مستورة ٖتت غشاء من ا٠تفاء إال لتكون عند  يف القرآن الكرمي منذ أربعة عشر قرانً 

ب ، كما عقد مصطفى صادق الرافعي ) يف ظهورىا معجـزة للقرآن الكرمي شاىدة أبنو كبلم الر 
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قرآن الكرمي اليف كتابو بعنوان القرآن والعلوم حيتج فيو إىل القول ابحتواء  إعجاز القرآن ( فصبلً 
  47على ٚتل العلوم وأصولو .

ويف شبو القاىرة ا٢تندية ظهرت دراسات حول القرآن الكرمي :دراسة خاصة قريبة من القرآن 
نها الزمة لفهم القرآن، مع دراسة القرآن نفسو ، تلك الدراسة اليت تبدأ وأخرى عامة بعيدة لك

ابلنظر يف ا١تفردات وداللة األلفاظ مث التفسَت األديب للمركبات والنظرة للعبلقة بينها ، وىو ما 
قام بو العلماء العرب ،وقلدىم يف ذلك علماء ا٢تند ، ٦تن كتبوا ابلعربية واألردية وغَتىا من 

 القارة ا٢تندية  . لغات شبو
إبعداد  كتب العلماء يف ا٢تند ترٚتات ١تعاين القرآن الكرمي ، وألفوا يف التفسَت ، واىتموا أيضاً 

ا١تعاجم القرآنية والفهارس، وال أحسب أنٍت سأحيط ىنا ٔتا ظهر يف شبو القارة من معاجم 
ضح للقارئ ٤تتواىا وفهارس،ولكٍت ألقي الضوء ىنا على أىم ىذه ا١تعاجم والفهارس حىت يت

 ونوعيتها وإتاىات مؤلفيها ومنهجهم ا٠تاص يف إعدادىا .  
  :تفصيل البيان يف مقاصد القرآن .1

 ىـ1348الىور سنة  يف"دار اإلشاعت " أتليف سيد ٦تتاز علي ديوبندي،طبع وىومن
م،وىو يف ستة أجزاء ، و٣تموع صفحاتو ألف ومائة صفحة، والكتاب فهرس مفصل 1909/

 الكرمي، وىو على النحو التايل :  نات القرآ١توضوع
 اجلزء األول : 

كتاب العقائد وىو يف قسمُت، األول يف بيان ذات هللا تعاىل وصفاتو وأفعالو مع إثبات ٚتيع 
 اآلايت ا١تتعلقة بذلك، والقسم الثاين يتضمن تلك اآلايت ا١تتعلقة ببدء ا٠تلق .

 اجلزء الثاين:
يو ا١تؤلف اآلايت ا١تتعلقة ابألحكام الفقهية وعلى سبيل ا١تثال  كتاب األحكام ، وقد ٚتع ف  

اإلديان وتزكية النفس وإطاعة الرسول ... ابإلضافة إىل كتاب العبادات واٞتهاد والنكاح والطبلق 
 وغَت ذلك.

 اجلزء الثالث:
 كتاب الرسالة وقد ٚتع فيو ا١تؤلف اآلايت اليت تتضمن نزول القرآن ، وشبهات الكفار و  

اعًتاضاهتم، والرد عليها،ومن عناوين ىذا اٞتزء : نزول القرآن، أوصاف القرآن ، دالئل الرسالة، 
 صفات الرسل، التوراة ، اإل٧تيل وغَتىا .

 الدار اآلخرة و اٞتزء الرابع: كتاب ا١تيعاد ويتضمن اآلايت ا١تتعلقة أبحداث ما قبل القيامة مثبلً 
  .صور واٟتساب،وا١تيزان والشفاعة وجهنم واٞتنة وما إىل ذلكا١توت والقيامة واٟتشر، والنفخ، وال
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 اجلزء اخلامس:
كتاب األخبلق ويتضمن اآلايت ا١تتعلقـة ابلعناوين التالية ، فضيلة العلم،الصرب،الشكر، التوكل،   

اإلخبلص، اإليفاء ابلعهد، الكذب، االفًتاء ، الرايء ، التكرب، اإلصبلح بُت الناس ،آداب 
 ألكل والشرب وغَتىا .اجمللس، ا

 اجلزء السادس:
يضم اآلايت ا١تتعلقة اب١توضوعات التالية ، كتاب بدء ا٠تلق، خلق العامل ، النظام الشمسي، 

 السماء، ا١تطر، الليل والنهار ، ا١تعادن، األشجار واٞتبال، حشرات األرض وغَتىا .
اٞتزء، مع ذكر العناوين  اب١توضوعات اليت تضمنها مفصبلً  ووضع ا١تؤلف مع كل جزء فهرساً 

الفرعية لكل موضوع أي اٞتوانب ا١تتعلقة اب١تسائل ا١تعنية ٖتت عناوين خاصة ، وعلى سبيل 
عن السفر ٖتت عنوان  ا١تثال يف مسألة السفر يذكر حكم صبلة القصر ، وإذا ما ْتثنا أيضاً 

ا ٚتيعا اآلية اليت تدل ٖتت عنوان قصر الصبلة ، وىو يذكر ٖتته وأيضاً   الصبلة وجدانه مذكوراً 
 على صبلة القصر . 

 مفتاح كنوز القرآن  .2
كارخانو وطن " يف “ ومؤلفو ىو كاظم بك ، ونذكره ىنا ألن دمحم إنشاء هللا طبعو يف مطبعتو 

م وقد صدرت لو طبعات عديدة يف استانبول وقازان ، وترجع أمهية ىذا 1937الىور سنة 
ب يف البحث عن اآلايت، اليت أثبتها على أساس ترتيب لغَت العر  ا١تعجم إىل أنو مفيد جداً 

على من ال  حروف ا٢تجاء ، وليس على أساس مادة الكلمة أو جذرىا، ٦تا يسهل األمر كثَتاً 
يتقن اللغة العربية أو على غَت العرب ، فالباحث عن آية معينة ديكن أن جيدىا بسهولة إذا ما  

  السم أو فعل ورد يف اآلية الكردية .كان يعرف اٟترف األول أو اٟترفُت األولُت
وقد رتب ا١تؤلف اٟترف األول على أنو ابب واٟترف الثاين على أنو فصل ، فإذا ما أردان أن 
نبحث عن اسم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ) دمحم ( ْتثنا يف ابب " ا١تيم " فصل " اٟتاء " وىكذا ابلنسبة 

 البلم . لكلمة " خلق " ٧تدىا يف ابب ا٠تاء فصل 
لؤلبواب والفصول ٦تا جيعل األمر أسهل لكل من يريد  وتضمن ا١تعجم يف النهاية فهرساً 

 االستفادة من ا١تعجم .
 ألفاظ القرآن ادلسمى به جنوم الفرقان جديد لتخريج آايت القرآن اجمليد :  .3

لفو مولوي ىكذا جاء العنوان ليعرب عن ا١تضمون فالكتاب معجم أللفاظ القرآن الكرمي، ٝتاه مؤ 
فقَت هللا الىوري ٧توم الفرقان جديد لتخريج آايت القرآن اجمليد، وطبعو يف الىور سنة 

، وحييل القارئ إىل رقم اٞتزء، ورقم ىجائياً  ىجرية ، وىو يرتب ألفاظ القرآن الكرمي ترتيباً 1331
القرآن  رتب فيو الركوعات كما وردت يف الركوع، وقد أثبت ا١تؤلف يف بداية معجمو فهرساً 
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الكرمي أي ذكر الكلمة اليت تبدأ هبا آية كل ركوع  ، وكأن ىذه الكلمات عنوان للركوع نفسو ، 
 عدد الركوعات يف كل جزء وعلى سبيل ا١تثال كتب : ويثبت أيضاً 

، الركوع األول  أمل من سورة البقرة ، والركوع الثاين   اٞتزء األول وعدد ركوعو ستة عشر ركوعاً 
  48والثالث اي أيها الناس ، والرابع  وإذ قال ، وىكذاومن الناس ، 

 رايض القرآن  .4
م ، وقد 1929ألفو دمحم عزيز الدين وطبعو شيخ إ٢تي ٓتش ، كشمَتي ابزار يف الىور سنة 

، وأوضح ا١تؤلف يف مقدمتو للمعجم أنو رتب  ىجائياً  وردت ألفاظ القرآن يف ا١تعجم مرتبة ترتيباً 
لًتتيب حروف ا٢تجاء ، حىت يسهل البحث عن  واميس اللغة أي طبقاً لًتتيب ق األلفاظ طبقاً 

كتب فوقو رقم السورة ، وٖتتو رقم   عرضياً  األلفاظ ا١تطلوبة ، ووضع ا١تؤلف أمام كل لفظ خطاً 
اآلية ، كما ذكر معاين األلفاظ بلغة أردية سهلة ، وأثبت يف الصفحات األوىل من ا١تعجم 

كل آية رقم ركوعها كما ذكر مع كل ركوع عدد اآلايت ا١تدرجة للركوع ، وقد ذكر مع   فهرساً 
 إن الركوع رقم كذا يبدأ ابآلية رقم كذا وينتهي ابآلية رقم كذا . ٖتتو ، فيقول مثبلً 

 ترتيب نزول قرآن كرمي  .5
م وىو يف 1941ألفو الربوفسر دمحم أٚتل خان  وطبع ٔتطبعة " كتاب كهر " يف إلو آابد سنة 

مية ) رٔتا لنيل درجة ا١تاجستَت( للربوفسر أٚتل خان كتبها ابللغة اإل٧تليزية،مث األصل رسالة عل
 ترٚتها إىل األردية  وكانت قد نشرت يف " أخبار مدينة " اليت كانت تصدر يف ّتنور اب٢تند. 

كما أوضح 49ن ترتيب نزول آايت القرآن الكرميع جيداً  خان ْتثاً  وقدكتب الربوفسردمحمأٚتل
فات اليت حدثت بُت الصحابة ، وكذا بُت الباحثُت من بعدىم فيما يتعلق هبذا ا٠تبل أيضاً 

 ا١توضوع،وفند آراء ا١تستشرقُت يف ىذا ا١توضوع،ويتضمن الكتاب ا١توضوعات التالية:
األْتاث اليت تناولت ا١توضوع، مصاحف الصحابة الكرام،٤تاوالت ا١تستشرقُت الفاشلة فيما 

رآن الكرمي ، طريقة التمييز بُت السور ا١تكية والسور ا١تدنية، يتعلق بًتتيب نزول آايت الق
ترتيب نزول القرآن الكرمي بعد ا٢تجرةحىت وفاة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وقد قدم للكتاب موالان عبيد هللا 

 سندىي .
 لغات القرآن  .6

صنفُت بدىلي، من أتليف موالان عبد الرشيد نعماين،وموالان عبد الدائم جبليل،طبع يف ندوة ا١ت
ويشتمل على ستة ٣تلدات تقع يف ألفُت ومائة واثنتُت وستُت صفحة،وقد ذكر ا١تؤلفان مع 

ن " قرآن كرمي  العنوان عبارة "مع فهرست ألفاظ " ويذكر الباحث عاصم نعماين يف مقالة لو بعنوا
 ردية .أن ىذا ا١تعجم ال مثيل لو بُت معاجم القرآن ا١تكتوبـة ابللغة األ 50كــ اندكس"

وقد ألف موالان عبد الرشيد نعماين اجمللدات األربعة األوىل ، بينما ألف موالان عبد الدائم 
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جبليل اجمللد ا٠تامس والسادس، ومن ا١تبلحظ أن األلفاظ رتبت كما وردت يف القرآن الكرمي 
،  دون اعتبار ١تادة الكلمة أو جذرىا، ورتبت على أساس أن اٟترف األول ابب والثاين فصل

ومن ىنا ديكن البحث عن الكلمة بسهولة دون الرجوع إىل أصلها أو جذرىا، وقد أشار 
من السورة ، واٟتقيقة كما أشران من قبل أن أىل شبو القارة  ا١تؤلفان إىل اٞتزء والركوع بدالً 

ا٢تندية الباكستانية دييلون إىل البحث عن طريق اسم اٞتزء ورقم الركوع ، فهذا ابلنسبة ٢تم 
من البحث ابستخدام أرقام اآلايت وأٝتاء السور، على عكس ما تعودان يف  هل كثَتاً أس

  .ببلدان العربية
 اندكس قرآين  يعين فهرس األحكام اإلذلية  .7

وعشرين  الناشر إداره تعليم إشاعت يف كراتشي، وقد ورد يف مقدمة الكتاب أنو سيتضمن واحداً 
وان كتاب األخبلق ، وىو مقسم إىل ثبلثة أبواب: وىو بعن 51، وقد طبع اجمللد األول ٣تلداً 

األخبلق اٟتسنة ، واألخبلق السيئة ، واألخبلق ا١تتفرقة ، وورد ضمن ىذه ا١توضوعات ترٚتة 
١تعاين اآلايت إىل األردية ، وقد ُأخذت الًتٚتة من الًتٚتات ا١تعتمدة ، ويقع اجمللد األول يف 

 صفحة ، والعمل مل يكتمل بعد .  571
 يب القرآن لضبط مضامني القرآن تبو  .8

كتبو موالان وحيد الزمان ، وطبع يف الىور، وىو غَت كامل ، ويشتمل على فهرس ١توضوعات 
 القرآن يف عدة أبواب مثل: فقو القرآن، قصص القرآن ، ومتفرقات ، مع فهرس ألرقام السور.

 الكرمي نذكر منها :وىناك فهارس ضمنية طبعت ضمن تفاسَت قرآنية وترٚتات معاين القرآن 
 فهرس موضوعات قرآين  .9

وىو فهرس أُثبت ضمن تفسَت تفهيم القرآن أليب األعلى ا١تودودي ، ومن ا١تعروف أن التفسَت 
 أّتدايً  طبع يف ستة ٣تلدات ، أما الفهرس فقد أٟتق بكل ٣تلد على حدة ، ورتبو ا١تؤلف ترتيباً 

 يف كل ٣تلد ىي بعينها يف اجمللد اآلخر  ، فمثبلً  من األلف إىل الياء ، والتزم أبن تكون العناوين
إبراىيم ٕتـده يف اجمللد األول ،وٕتده يف اجمللد الثاين ، ويف الثالث وىكذا، وٖتت العنوان الرئيس 

 أورد عناوين أخرى فرعية .
ومن الطبيعي أال يستخدم ىذا الفهرس إال مع ىذا التفسَت فقط ، ألنو حييل القارئ إىل 

 َت تفهيم القرآن ، وال حييلو إىل رقم اآلايت.صفحات تفس
 فهرس تيسري القرآن .10
ديسمرب  ىـ1416لرٛتن كيبلين ) متوىف رجب وىو ملحق بتفسَت القرآن ١توالان  عبد ا 

  52م( وىو من علماء أىل اٟتديث ، وأديب صاحب قلم متميز .1995
اٟتدود، و  العبادات،واحملرمات،موضوعـات القرآن الكرمي مثل اإلديان،و  يتضمن فـهرس تيسَت قرآن
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ٔتا ورد يف القرآن من أٝتاء األعبلم و ا١تصطلحات  أّتدايً  واألحكام وغَتىا كما يتضمن فهرساً 
  53مثل االبتبلء ، واألجر ، واإلحسان  ، واألجل ، واآلخرة ، واألجرام الفلكية وىكذا

  :وىناك معاجم أخرى صدرت ابألردية مًتٚتة عن اإل٧تليزية مثل
 وم الفرقان جن .11

وىو يف األصل  من أتليف ا١تستشرق األ١تاين فلوكل )بكاف فارسية ( أشران إليو من قبل ، وىو 
معروف ابسم ٧توم الفرقان يف أطراف القرآن، والكتاب مًتجم عن األصل اإل٧تليزي،والبحث فيو 

ثل " عن الكلمة يكون عن طريق معرفة أصلها أي جذرىا مع الًتتيب ا٢تجائي، فكلمات م
من ذكر  أبصار، مستبصرين، بصَت، تبصرة ، بصائر وغَتىا " يرجع فيها إىل اٞتذر بصر، وبدالً 

اسم السورة ذكر رقم السورة فقط مع رقم اآلية،ويف بداية الكتاب فهرس للسور مع ذكر أرقامها 
ش م يف مطبعة فيض ٓت1907، رٔتا سنة   وبيان عدد آايت كل ركوع ، وقد طبع الكتاب قددياً 

 إجينسي، فَتوز بور  . 
من ا١تعاجم العربية وعلى رأسها ا١تعجم   وليس من شك يف أن علماء ا٢تند قد استفادوا كثَتاً 

ا١تفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حملمد فؤاد عبد الباقي ، وىم يعًتفون أبنو أكثر ا١تعاجم إفادة 
لفرنسي  البوم تفصيل آايت القرآن من ترٚتة عبد الباقي لكتاب ا ، كما استفادوا أيضاً  وتفصيبلً 

، فهناك  بلً صف 350ابب يتضمن  18الكرمي، وىو فهرس رائع ١توضوعات القرآن الكرمي يف 
أيجوج ومأجوج والروم  وما إىل ذلك ، وىناك ابب للعلوم والفنون  ابب للتاريخ من فصولو مثبلً 

َتىا ، وىناك ابب للنظام علم الفلك والتقومي والسماوات وعلم الصحة وغ ومن فصولو أيضاً 
 االجتماعي ومن فصولو النكاح والطبلق واألحكام االجتماعية وغَتىا .

من ا١ترشد إىل آايت القرآن الكرمي وكلماتو الذي ألفو دمحم  كما استفاد علماء شبو القارة أيضاً 
ن م( والذي اتبع فيو ا١تؤلف منهج البحث عن الكلمة ع 957سنة 2بركات وطبع يف دمشق )ط 

 :فظظ  ،وانفضوا: فضض ،وكنت: كون وىكذا . فظاً   طريق معرفة مادهتا أو جذرىا  فكتب مثبلً 
 ادلعاجم القرآنية  بني التخصص والتطور ونصيب األردية منها: 

كان للمعاجم القرآنية نصيب من التطور الذي طرأ على الدراسات ا١تنهجية يف ٣تال العلوم 
عن ا١توضوعات  .١Foskett,D. Jتعجم الذي ألفوبوضوح يف ا واآلداب،وىذامايبلحظ

 The Subject Approach to Informationالقرآن الكرمي وصدر بعنوان: ا١تختارةيف
London, 1982  ًيف الكتاب الذي كتبو أفضل الرٛتن ونشره يف الىور  كما يبلحظ أيضا

 Subject Index of Quran   Islamic Publications, 1983 عنوان:ٖتت 
م 1987بينما قام خان سنة  رئيسية ،وأثبت فيو قائمة آبايت القرآن الكرمي ٖتت عناوين   

  54الكرمي.بوضع أول عمل شامل يتضمن عناوين موضوعية للقرآن 



 

 2012يونيو،-يناير …ادلعاجم القرآنيةو  طلح الديينترمجة ادلص ١،العدد٣:اجمللدكسپشاوراسبلمي
 

145 

 

 La Beaumeوقد سبقت اإلشارة إىل العمل ا١تعجمي الشامل للمستشرق الفرنسي البوم 
اف إليها عبد الباقي حوايل مائة أض موضوعاً  35الذي تضمن عناوين موضوعية ، بلغت 

 Montet55 موضوع نقلها عن الًتٚتة الفرنسية ١تعاين القرآن الكرمي اليت قام هبا  مونتيت
وكما ذكران استفاد علماء شبـو القارة من عمل عبد الباقي الذي نشر ابسم " تفسَت آايت 

 القرآن اٟتكيم  " .
كر ىنا معجم من أتليف كامراين فاين ، وهباء ومن ا١تعاجم ا١توضوعية األخرى اليت تستحق الذ 

الدين خرم شهري ، وىو فهرس موضوعي شامل للقرآن الكرمي صدر ابللغتُت الفارسية والعربية ، 
  ةاعتمد ا١تؤلفان فيو على الًتتيب ا٢تجائي للموضوعات ، ومل يقسما فهرسهما إىل عناوين رئيس

ت بًتتيبها ا٢تجائي ويشمل الفهرس سبعة كما فعل السابقون  ، إال أن كل ا١توضوعات ورد
آالف مدخل مع إشارات وتعليقات ، ورغم تفوق ا١تؤلفُت على من سبقوىم يف ىذا ا١تضمار إال 

 56أن الدكتور ىاين عطية ذكر بعض ا١تآخذ على ىذا العمل
ومن ا١تبلحظ أن ا١تعاجم ا١توضوعيةمل تغط ا١تساحة الكلية ١تا تضمنو القرآن الكرمي من 

لطبيعة موضوعات القرآن  عات ، وىي موضوعات يصعب على الباحثُت حصرىا، نظراً موضو 
الكرمي، وىو أمر يتصل ابلتفسَت ا١توضوعي الذي يعٍت بدراسة موضوع بعينو من خبلل النظر يف 

ٔتوضوع اٟتقائق العلمية واٞتغرافية من خبلل آايت  القرآن كلو من انحية ، كما يتصل أيضاً 
 انحية أخرى. القرآن الكرمي من

فقد اىتم العلماء ابلدراسات اليت تركز على موضوع  ونشَتىنا إىل بعض ما صدر ابلعربية حديثاً 
بعينو ، وعلى سبيل ا١تثال نذكر ْتث الشيخ دمحم بن عبد الرٛتن الراوي عن " كلمة اٟتق  يف 

لة كلمة اٟتق وما وقد بُت ا١تؤلف دال 57القرآن الكرمي " الذي بُت فيو مورد كلمة اٟتق وداللتها
من آايت  58تدعو إليو ، وأوضح أهنا وردت يف صيغ متنوعـة يف مائتُت وسبعة وٙتانُت موضوعاً 

جعل عنوانو : اآلايت اليت وردت 59يف هناية الكتاب مفصبلً  القرآن الكرمي ، وصنع ا١تؤلف فهرساً 
كر اآلية ، ورقم ورودىا يف فيها كلمة اٟتق يف القرآن الكرمي ، فذكر الرقم ا١تسلسل لآلايت ، مث ذ 

السورة ، وما إذا كانت مكية أو مدنية مث يشَت إىل عدد ورود الكلمة يف اآلية الواحدة ، وشكل 
الكلمة سواء جاءت مفردة أم مقًتنة ْترف جر أو أل التعرف مثل : اٟتق ، حق ، ابٟتق ، من 

 … اٟتق ، بغَت اٟتق ، حيق اٟتق ، اٟتاقة  وىكذا 
لنا إىل األردية نبلحظ ٤تاولة للباحث اللغوي الدكتور شوكت سبزاوري ، لدراسة وإذا ما انتق

من كتاابت  مستفيداً   60األلفاظ العجمية يف القرآن ٖتت عنوان " قرآن ميم عجمي ألفاظ "
( وابن سيده م1038/ىـ 430( والثعاليب)م م1505/ىـ911علماء العربية كالسيوطي)م 

صاحب ا١تخصص وغَتىم وقد فصل الدكتور شوكت سبزاوري (م1066/ىـ458األندلسي)م 
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ا١تقصود ابألعجمي وأقسامو ، وىدف الباحث كان الرد على غَت ا١تسلمُت ٦تن كتبوا يف ىذا 
حىت 61ا١توضوع رغم عدم دراستهم لئلسبلم وللغة العربية بشكل جيد وخلطهم لؤلمور أحياانً 

ن سبيد ٔتعٌت أبيض وبر ٔتعٌت صدر مث إهنم قالوا أبن كلمة صيف فارسية معربة مأخوذة م
 خففت ْتذف بر  ؟!!

 ومن الصعب حصر مثل ىذا الكتاابت يف اللغة األردية كما ىو اٟتال يف العربية . 
أو على األقل غَت  غريباً  يعترب موضوع اٟتقائق العلمية واٞتغرافية يف القرآن الكرمي موضوعاً 

ء ا١تسلمُت مل يولوه عنايتهم،كما أن ا١تؤلفُت مأنوس يف اآلداب اإلسبلمية،ذلك ألن العلما
والباحثُت يف العامل اإلسبلمي مل يستخدموا مصطلح اٟتقائق العلمية واٞتغرافية يف القرآن الكرمي ، 

، تبلزمت وفكرايً  لكن حُت بدأ ا١تستشرقون خطة منظمة للهجوم على العامل اإٍلسبلمي علمياً 
األمر أن يهب علماء ا١تسلمُت للرد على ٛتبلت  مع ا٢تجوم االقتصادي والسياسي استلزم

الغرب، عندئذ بدأ البحث يف ىذا اٞتانب من علوم القرآن يزدىر يف العامل اإلسبلمي ، ونشاىد 
 اليوم ٙتاره يف ٗتطي تلك ا١ترحلة إىل مرحلة بيان اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي . 

شرق الروسي " كراتشكوفسكي"واألمريكي" وال خيفى على الدارسُت العرب أمر كتاابت ا١تست
جيمس ىنري بريستيد" وخاصة ما كتبو كروتشكوفسكي ونشره يف كتاب بعنوان اتريخ األدب 

وقد استمر Istoria Arabikai Geograficheskai Literatury 62اٞتغرايف العريب
ا١تظاىر ا١تستشرق الروسي يدرس لسنوات مث خرج ليقول أبن ما ورد يف القرآن الكرمي عن 

الطبيعية وخلق الكون وغَتىا مأخوذ من األفكار اليواننية ،وأن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ٝتع من علماء 
 مث ضمها للقرآن الكرمي . النصارى  واليهود قصصاً 

والكتاب فيو كما يقول الدكتور دمحم دمحمين " هتكمات ىاجم هبا كراتشكوفسكي بعض 
 القرآن الكرمي واألحاديث النبوية "  وقد فند الدكتور دمحم دمحمين اإلشارات اٞتغرافية الواردة يف

 63التعصب اإلٟتادي لكراتشكوفسكي آراء كراتشكوفسكي،وأوضـح أىم ما يؤخذ عليو موضحاً 
ومن اٞتدير ابلذكر أن الدكتورة عائشة عبد الرٛتن قد فندت آراء كروتشكوفسكي يف مقدمتها 

عدم معرفتو للقرآن الكرمي وللغة العربية، ومن انحية أخرى  للًتٚتة العربية للكتاب، وأوضحت
من أفكاره عن ا١تستشرق اليهودي    أوضح الدكتور دمحمين أن كراتشكوفسكي نقل كثَتاً 

يف ْتثو يف أماكن عدة ، فهو يقول أبن القمر  جولدتسيهر )ّتيم قاىرية( كما أنو مل يكن دقيقاً 
   64وعشرين مرة كن القمر ذكر يف القرآن سبعاً ( ل 46ص  1ذكر يف القرآن مرتُت ) ج 

 يتجرأون على القرآن الكرمي ىو أن ا١تسلمُت مل حياولوا ُترٔتا كان السبب الذي جعل ا١تستشرق
التفكَت بعمق يف آايت القرآن الكرمي ، والتدبر يف اإلشارات العلمية واٞتغرافية اليت وردت فيو ، 

كرمي يف ٣تال البحث التجرييب ، مثلما يفعلون اليوم ، كما مل ومل حياولوا االستفادة من القرآن ال
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بتطبيق  يهتموا بشرح ا٠تلفية اٞتغرافية لؤلحداث التارخيية يف القرآن الكرمي ، ومل يهتموا أبداً 
األحداث على البيئة اٞتغرافية اٟتية ، وتضاريس األرض ، ونتيجة ٢تذه الغفلة ٕترأ ا١تستشرقون 

ظنية ٗتمينية ، كما أهنم  ى ما ورد يف القرآن الكرمي ، واعتربوا مضامينو أموراً والكتاب الغربيون عل
اٗتذوا من ردود بعض علماء ا١تسلمُت الدفاعيـة اليت ينقصها الدليل العلمي فرصة ، فاستفادوا 
منها ، كما أن ظهور الصراع بُت الدين والعلم يف اجملتمع اإلسبلمي ، واٗتاذه شكل حرب ابردة 

 على ىذا اٞتانب . كان لو أثره أيضاً مهلكة  
ومباشرة بفبلح  والقرآن الكرمي كتاب أنزلو هللا على نبيو ، و٤تتوايتو وموضوعاتو تتعلق أساساً 

اٟتياة اإلنسانية وخَتىا ، ليس فقط يف اآلخرة بل ويف اٟتياة الدنيا ، والغلبة والنصر من أىم 
بية األخبلقية لئلنسان من حيث التطور الفكري موضوعات القرآن الكرمي ، فالقرآن يتناول الًت 

والتطور الفكري ديكن أن يكتمل عن طريق أداء اإلنسان لدوره النشط بُت الكائنات ، فعليو أن 
حياول االطبلع وفهم أسرار الكون ورموزه يف ضوء الوحي اإل٢تي ٔتساعدة العقل الذي وىبو هللا 

   65الذي يدعو إليو القرآن الكرمي يف أكثر من موضوع إايه،وىذا ىوجانب تربيــة الذات اإلنسانية
ويشَت القرآن الكرمي إشارات سريعة إىل موضوعات علمية وجغرافية ، وىذا ال يعٍت أن القرآن 

لكنو كتاب من عند هللا حييط ْتقائق عن عامل  منفصبلً  مستقبلً  يبحث يف ىذه ا١توضوعات ْتثاً 
 الفطرة وا٠تلق ونظام الكون .

قيمة يف ىذا  بدأ العلماء يف شبو القارة ا٢تندية ببيان ىذه اإلشارات،فكتبوا أْتااثً  ومن ىنا
جغرافييائي  دمحم فَتوز فاروقي على سبيل ا١تثال بعنوان " قرآن كـ سائنسي و ا١توضوع،منهاماكتبو

 عن اإلشارات القرآنية ا١تتعلقة 66حقائق " أي اٟتقائق العلمية واٞتغرافية يف القرآن الكرمي
    67.ابلكائنات ٔتا يف ذلك عملية خلق الظواىر ا١تختلفة، وعن السماوات ، وعن األرض

أما ا١تفكرون العرب فقد انتبهوا ٢تذا األمر،وقد نقلنا من قبل قول الكواكيب فيما يتعلق 
ابٟتقائق العلمية يف القرآن الكرمي، وظهرت دراسات ال حصر ٢تا يف ىذا ا١توضوع ، فقد  

، نشرت يف اجملبلت العلمية ويف عامل يف ٣تال ٗتصصو مقاالت وأْتااثً كتب كل مفكر و 
الصحف،ونشَت ىنا إىل ْتث قيم بعنوان " األرض يف القرآن " الذي تقدم بو األستاذ 
الدكتور دمحم فتحي عثمان إىل ا١تؤ٘تر اٞتغرايف اإلسبلمي األول الذي نظمتـو كليــة العلوم 

والبحث ديتاز ابألصالة 68(م1979/ينايرىـ1399صفر27-22االجتماعية ّتامعة اإلمام)
واٞتدة والشمولية ، فقد انقش فيو الدكتور دمحم فتحي عثمان موضوعات أساسية ضمنها 
موضوعات فرعية  انقش موضوع األرض يف ىذا الكون ومن ىنا ْتث أمر الكواكب والنجوم 

لغبلف اٞتوي ، وسطح قش موضوع األرض وعبلقتها ابواجملرات يف القرآن الكرمي،كما ان
األرض،وانقش اٟتياة على األرض والبشر سكان ىذا الكوكب،فكتب عن الدواب والنبات 
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والطَت والزواحف ، وانقش موقع اإلنسان من األرض،واإلنسان وعمارة األرض، وأخَتا أوضح 
، مث يف الظواىر الكونية وىو يدعو إىل ا١تشاىدة واالستقراء  متخصصاً  أن القرآن ليس كتاابً 

ْتث بعد ذلك يف صلة العلوم ابلدين والتعارض ا١توىوم بُت العلم والدين، ودعا إىل توازن 
 الفكر والعمل للدنيا واآلخرة .

وىناك ْتث آخر يف ٣تال اٞتغرافيا لكنو ٗتصص يف جزئية تتمثل يف التحديد اٞتغرايف للبحرين 
بينهما برزخ ال يبغيان  يلتقيان ،ج البحرين " مر  اللذين ورد ذكرمها يف القرآن الكرمي يف قولو تعاىل

فقد ْتث الدكتور دمحم متويل يف ىذا ا١توضوع ووصل إىل  سورة الرٛتن  20-19اآلية رقم "
ابلدليل مفادىا أن ما ورد يف اآلية  الكردية موجود يف اٞتزيرة العربية على مرأى من  69نتيجة

يج العريب واآلخر عذب فرات  ىو ٣تموعة العرب حيث يتوافر ْتران أحدمها ملح أجاج ىو ا٠تل
 الكوكبات اليت يتدفق منها ا١تاء العذب يف جوف األرض ويستخرج منها اللؤلؤ وا١ترجان . 

على ٣تموعة  وذكر الدكتور دمحم متويل أبن من ا١تمكن اعتبار اسم البحرين الذي يطلق حالياً 
٣تموعة اٞتزر وعلى إقليم األحساء على  –وكان يطلق وقت نزول القرآن الكرمي  –جزر البحرين

   70من وجود ىذين البحرين  العذب وا١تلح مشتقاً  –معاً 
ما ورد يف قولو تعاىل " وىو الذي  وقد انقش الباحثون يف شبو القارة ا٢تندية الباكستانية أيضاً 

/ "الفرقان ٤تجوراً  اً وحجر  مرج البحرين ىذا عذب فرات وىذا ملح أجاج ، وجعل بينهما برزخاً 
وركزت دراستهم لآلية الكردية على النواحي اٞتغرافية ، على أساس أن ماء ا١تطر ماء عذب  53

ديضي يف األهنار واٞتداول حىت يصل إىل البحار ، وأثناء سفره ىذا دير يف الصخور اٞتبلية ويف 
للشرب ، لكنو  األرض ا١تاٟتة، فيحمل الكثَت من األمبلح ، لكنو يظل على عذوبتو صاٟتاً 

كل ما علق بو من أمبلح ، وىذا ىو ا١تلح   يصب يف البحار، مث يصعد ٓتارًا إىل السماء اتركاً 
األجاج أي أن ا١تاء ا١تاحل الذي كان على سطح األرض مهما كانت صورتو يتحول إىل ماء 

لقانون الطبيعة الذي أوجده  عذب فرات ، وكبلمها لو خصائصو اليت يتفرد هبا عن اآلخر طبقاً 
 و –يما يتعلق ابٟترارة واٞتاذبية وغَتىا ، وىذا القانون الطبيعي الذي أوجده هللا عز وجلهللا ف

"  جيعل النوعُت منفصلُت  ٤تجوراً  ىو الذي يطلق عليو " برزخ " و " حجراً  –يتحكم فيو
 يستفيد منهما اإلنسان كل حسب طبيعتو ، مصداق قولو تعاىل :

 طرايً  أتكلون ٟتماً  غ شرابو وىذا ملح أجاج ومن كلٍ "وما يستوي البحران ىذا عذب فرات سائ
  12اآلية فاطر /…" وتستخرجون حلية تلبسوهنا وترى الفلك فيو مواخر 

أي ٖتدي العلم اٞتديد  ( علم جديد كا جلينج إال أن عبد الوحيــد خان يف كتابو)
يان على سطح األرض يطلق"البحرين "على األهنار فقط،ويذكر أن ا١تاء ا١تاحل وا١تاء العذب ديض

لقانون الكثافة!،وقد عارض ذلك بعض علماء شبو القارة مثل  لكنهما يظبلن منفصلُت طبقاً 
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دون ما حاجز حيجزمها عن بعضهما  ألن معٌت مرج أهنما يلتقيان معاً  71ملك دمحم فَتوز
افة ، ألن القول ٔتسألة وزن ا١تاء والكث اآلخر،و٢تذا فبل ديكن القول هبذه الفكرة،ويرفض أيضاً 

ىذا أمر عارض قد يزول ابٟترارة أو العمل الكيميائي، و٢تـذا فالقول أبن ملح أجاج يعٌت ا١تاء 
   72الثقيل غَت صحيح

وىو البحث  73،وىناك ْتث قيم تقدم على ما ذكرانه من ْتوث يف الزمان والقيمة العلمية أيضاً 
( ونشره ابسم" اتريخ أرض م1953/ىـ1373الذي كتبو العبلمة سيد سليمان الندوي ) ا١تتوىف 

، والبحث لو  ه1336/م1918والثاين  ىـ1333/م1915القرآن"يف جزئُت : األول سنة 
عبلقة مباشرة ابلدراسات القرآنية ا١تعجمية ، فقد اختار العبلمة سيد سليمان الندوي لبحثو 

 القرآن، وعنوان" اتريخ أرض القرآن"ومن ىنا عمد إىل استخدام مصطلح جزيرة العرب قبل 
جزيرة العرب بعد القرآن ويقصد ابلطبع قبل اإلسبلم وبعده ، وقد قال عنو الشيخ أبو اٟتسن 

الندوي يف كتابو االسبلميات بُت كتاابت ا١تستشرقُت والباحثُت ا١تسلمُت : " .. أرض القرآن  
 51ص  …أول كتاب يف لغة شرقية إسبلمية على جغرافية أرض النبوات وعهد القرآن الكرمي  

 " وقد اعتمد ا١تؤلف على القرآن الكرمي ليفند أقوال الرحالة واٞتغرافيُت اليواننيُت والرومانيُت قددياً 
عما  ا  جزيرة العرب قبل اإلسبلم بصورة ٗتتلف ٘تاماً و ، الذين صور  ، وأقوال ا١تستشرقُت حديثاً 

عن  رمي ٞتزيرة العرب ٗتتلف ٘تاماً ورد يف القرآن الكرمي ، ألن الصـورة اليت رٝتتها آايت القرآن الك
تلك اليت رٝتها األوربيون ، و٢تذا صرح ا١تؤلف يف مقدمة كتابو أبن " ا٢تدف من أتليف ىذا 
الكتاب ىو ذكر أحوال اٞتزيرة العربية " أرض القرآن " ووضعها على ٤تك ا١تعلومات القددية 

ة ىذا ا١توضوع وضرورتو ، فقد واٟتديثة حىت نكشف زيف ا١تعًتضُت ، وقد ال ينكر مسلم أمهي
ورد يف القرآن الكرمي أٝتاء عشرات القبائل وا١تدن واألماكن ا١تختلفة يف جزيرة العرب ، ٦تا 

مل  ، ومع ىذا نتعجب ألن أحداً  يكشف عن حقيقتها ليس لعامة الناس فقط بل للعلماء أيضاً 
التجرؤ ، فجعلوا من اٟتقائق  عن ىذا ا١توضوع ا٠تاص ، ٦تا دفع غَت ا١تسلمُت إىل يكتب كتاابً 

ليس إال ... ويف القرآن   Legendاليت وردت يف القرآن الكرمي عن جزيرة العرب أساطَت 
الكرمي ورد ذكر أكثر من عشرين أو ثبلثُت أمة ، ورغم ذلك مل ٨تاول البحث عنها بشكل 

يخ العام ، خاص ، وقد ظهرت مباحث لكنها مباحث ضمنيـة يف كتب التفسَت أو مقدمة التار 
    74لكننا ْتاجة إىل أْتاث قائمة بذاهتا ومتخصصة يف ا١توضوع ذاتو"

إىل أنو " يف منتصف القرن الثامن عشر  مث يوضح ا١تؤلف ما دفعو لكتابة ىذا البحث مشَتاً 
كتابو اٞتغرافية التارخيية للجزيرة العربية   Reverend Fosterا١تيبلدي كتب ا١تستشرق 

Historical Geography Of Arabiya  ًللجهل كما كتب  واضحاً  فقدم مثاال
أن يثبت أنو ال وجود ٢تم  عن " "العمالقة وعاد "  ٤تاوالً  ْتثاً   Noldekeا١تستشرق نولدكو 
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يف التاريخ ، وٕترأ بعض مدعي البحث يف أوراب ، وبناء على بعض االكتشافات األثرية يف جزيرة 
إلسبلم كانت أفضل بكثَت ٦تا كانت عليـو بعد اإلسبلم ، العرب ، فقالوا أبن جزيرة العرب قبل ا

إال أن ا١تستشرق الفرنسي" سانت ىيلرب" رد على ىذا اإلدعاء بطريقة رائعة ..  وعلى كل حال 
فبقدر ما كشف أعداء اإلسبلم من معلومات جديدة ١تعارضتنا ، بقدر ما تكشفت لنا جوانب 

عقيدتنا ، بعد أن فشل أعداؤان يف التشكيك فيها ديكن أن نستخدمها لصاٟتنا لبيان مصداقية 
وبعد أن عرفوا أهنا عقيدة راسخة وقوية ، فتولوا إىل جانب آخر وىو التاريخ واٟتضارة و٢تذا 

( وابن قتيبة ) م  م894/م281وجب علينا أن نواجههم كما واجو ابن نيفة الدينوري ) م 
ؤرخُت اليهود وغَتىم من ا١تغرضُت ( ا١تم310/922( وابن جرير الطربي ) م  م889/م276

الذين ْتثوا يف اتريخ اإلسبلم والقرآن ، ٤تاولُت تطبيق االكتشافات واألْتاث التارخيية األوربية ، 
    75فكان أن انقلبت أسلحتهم اليت أنتجوىا يف مصانعهم األوربية ، تصيبهم يف عقر دارىم "

األوربية اٞتديدة ابإلضافة إىل كتب التفسَت  و٢تذا السبب عمد ا١تؤلف إىل اإلشارة إىل ا١تصادر
واٞتغرافيا وكتب التاريخ اإلسبلمي ، لتأييد ما ورد يف القرآن الكرمي ، وقد اعتمد ا١تؤلف يف ذلك 

 على أربعة مصادر رئيسة ىي :
 ة .األدبيات اإلسبلمية ، واألدبيات اإلسرائيلية ، واألدبيات اليواننية والرومية ، واالكتشافات األثري

وا١تؤلف يكتب عن جغرافية اٞتزيرة العربية ، وعن أمم أرض القرآن ، ويكتب عن أنساب األمم 
السامية،ويناقش ما ورد يف التوراة ويف ا١تؤلفات اليواننية ويف القرآن الكرمي عن أمم أرض القرآن، 

 ويفصل وعلى سبيل ا١تثال ويف معرض حديثو عن قوم تبع ينقل ما ورد عنهم يف القرآن الكرمي
اٟتديث عن التبابعة ، فيناقش رأي ا١تؤرخُت وا١تفسرين، ويناقش أٝتاء ملوكهم ومدة حكمهم 
وأحوا٢تم السياسية والدينية ، كما ذكر أصحاب األخدود يف القرآن الكرمي ، وذكر أصحاب 

 الفيل أو سبأ اٟتبشة ، وهبذا ينتهى اٞتزء األول .
إبراىيم عليو السبلم حىت يصل إىل قريش ، وكتب عن ويف اٞتزء الثاين ركز ا١تؤلف على بٍت 

ألسنة العرب، وأداين العرب قبل اإلسبلم ، كما ورد ذكرىا يف القرآن الكرمي ، فذكر عبادة   
)تقديس ( اٟتكام وكبار الناس ، وعبادة قوى الطبيعة وعبادة النجوم ، وذكر األداين السماوية  

ديث عن الصابئة وعن الشرك  ، وعن ا١تشركُت العرب  كما وردت يف القرآن الكرمي ، وفصل اٟت
 كتب ما يلي :

االعتقاد ابٟتشر والنشر، واالعتقاد ابلرسالة  "من األمور اليت كان مشركو العرب ينكروهنا ٘تاماً 
؟.!  والنبوة، فكانوا يتعجبون ىل يبعثون بعد ا١توت ؟! وىل ديكن أن يوجد رجل يبعثو هللا رسوالً 

… أإان ١تبعوثون  وعظاماً  قولو تعاىل : قالوا أإذا متنا وكنا تراابً  82رة ا١تؤمنون /و٢تذا جاء يف سو 
 76(: " ما ىذا إال بشر مثلكم .. اآلية. 33اآلية وقولو تعاىل )ا١تؤمنون /
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١توضـوعية جـدير أبن  ا١تعـاجم ا  يف زمـرة ال شـك أن ىـذا الكتـاب اٞتيـد الـذي يـدخل ضـمناً  و
وحـىت تتضـح أمهيتـو أكثـر نشـَت إىل بعـض مـا ورد يف اٞتـزء الثـاين عـن أمــم ينقـل إىل اللغـة العربيـة ، 

   :أرض القرآن
بنو إبراىيم ، بنو قطورا ، مدين، بنو سارة ، بنو أدوم ، بنو ىاجرة ، أصحاب الرس ، أصحاب 

 اٟتجر ، آل غسان ، قيدار ، قريش  ... وىكذا .
يف ا٢تند قد كتب عن نفس ا١توضوع بعد آخر من علماء اإلسبلم  ومن اٞتدير ابلذكر أن عا١تاً 

سنوات من صدور كتاب أرض القرآن لسليمان الندوي ونقصد ىنا  العبلمة عبد ا١تاجد 
درايابدي الذي ارتبط نشاطو ابٞتامعة العثمانية يف حيدر آابد الدكن ، فقد  كتب  أرض القرآن  

بعنوان حيواانت  ثاً ْت ( كما كتب أيضاً  ىـ1363م/1944جغرافية القرآن ) ط لكهنو  أو
إال أن شهرتو كانت بسبب تفسَت للقرآن الكرمي ا١تعروف ابسم  77قرآن، وآخر بعنوان أعبلم قرآن

 تفسيَت ماجدي .
 الھوامش

انظر ٝتَت عبد اٟتميد إبراىيم ، األدب األردي اإلسبلمي الفصل الثاين  مطابع الفرزدق ابلرايض الناشر  ۔1 
 ىـ1411جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسبلمية 

يم ، األدب األردي اإلسبلمي الفصل الثاين  مطابع الفرزدق ابلرايض الناشر انظر ٝتَت عبد اٟتميد إبراى ۔ 2
 ىـ1411جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسبلمية 

 االسم    :انظر ۔3

خ
 
دواتسن م

خ

 ات ه
مرتب عماد اٟتسن آزاد قادري ، مقال بعنوان قرآن كــ اردو    ولعم وادب 

 م .  1986و جامعو ليمتد دىلي ديسمرب تراجم اور تفاسَت  حملمد سامل قدوائي  ط مكتب
ىـ 1176م وتويف يف دىلي 1703ىـ /  1114ولد شاه ويل هللا يف إحدى قرى مظفر آابد اب٢تند سنة  –4
م تعلم على يد أبيو وعلى يد بعض علماء زمانو مثل احملدث دمحم أفضل السيالكويت  وارٖتل إىل 1763/ 

ن لرحلتو تلك أكرب األثر عليو ، لو مؤلفات  يف علوم القرآن ويف اٟتجاز فدرس على يد شيوخ اٟترمُت ، وكا
علوم اٟتديث ويف العقيدة والتوحيد وأصول الفقو والسَتة واألدب وغَتىا  انظر كتاب اإلمام اجملدد احملدث  

 ىـ1413الشاه ويل هللا الدىلوي   حياتو ودعوتو   بقلم  دمحم بشَت السيالكويت  دار العلم اسبلم آابد 
 م 1993/
، لكن اللغة الفارسية ظلت على مكانتها ، وكان ا١تتعلمون  كان االىتمام ابلعربية آنذاك قد قل كثَتاً   -5

 على األقل يفهمون الفارسية . 
م ، وأيضاً ٝتَت 1971جامعة البنجاب الىور   479ص   7اتريخ أدبيات مسلماانن ابك وىند  ٣تلد  -6

لًتاجم والتفاسَت القرآنية مع بيبلوجرافيا كاملة لًتٚتات وتفاسَت معاين القرآن عبد اٟتميد إبراىيم ، إتاىات ا
 م   1999الكرمي يف اللغة األردية ، مركز الدراسات الشرقية ّتامعة القاىرة  

وما بعدىا ،مقتدره قومي زابن   98انظر كتابيات لغات اردو مرتب دكتور أبو سلمان شاىجهاين  ص -7
 م  1986 اسبلم آابد  نوفمرب

   29انظر ٝتَت عبد اٟتميد إبراىيم ، إتاىات الًتاجم والتفاسَت   ص   - 8
، وللتعرف على أسلوب   259نقبًل عن ٝتَت عبد اٟتميد إبراىيم ،  األدب األردي اإلسبلمي ص  - 9

    32الًتٚتة ومناذج منها انظر إتاىات الًتاجم والتفاسَت  ص 
 257ص األدب األردي اإلسبلمي  - 10
 34-33إتاىات الًتاجم والتفاسَت ص   - 11
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 انظر مارىوروي يف كتابو اتريخ نثر اردو ط كراتشي - 12 
   36إتاىات الًتاجم والتفاسَت  ص  - 13
 36ا١تصدر السابق ص   - 14
 م1988يناير    3ط  177ص   2سيارة دائجست  قرآن منرب ٣تلد   - 15
 178ا١تصدر السابق ص   - 16
 وما بعدىا . 179ص   ١2تزيد من الًتاجم والتفاسَت انظر سيارة دائجست  قرآن منرب ٣تلد ١تعرفة ا - 17
م يف أسرة عرفت ابلزىد والتقوى 1830ىـ/ 1246ولد مولوي نذير اٛتد يف ّتنور بشمال ا٢تند سنة  - 18

دود سنة ىـ  وبدأ حياتو األدبية يف ح1264وتقلدت منصب القضاء واإلفتاء ، التحق بكلية دىلي  سنة 
م  اشتهر برواايتو االجتماعية ا٢تادفة ، وقد ترجم معاين القرآن الكرمي وكتب ٢تا حواشي 1869ىـ / 1286

مفيدة شرح فيها األلفاظ القرآنية بعبارات سلسلة ، إال أن بساطة أسلوبو وميلو إىل الكتابة أحيااًن ابللغة 
ىت اإلفتاء بكفره  انظر ابلعربية األدب األردي العامية كانت سببًا يف رفض بعض الشيوخ للًتٚتة ككل وح

وما  591وما بعدىا وابألردية انظر داستان اتريخ اردو ٟتامد حسن قادري ص  250اإلسبلمي  ص 
 م  1966كراتشي   3بعدىا ط 

  55 -43إتاىات الًتاجم والتفاسَت ص  -19
ىـفي مدينة قنوج 1248ام نواب صديق قنوجي ىو سيد نواب صديق حسن خان أمَت هبوابل  ولد ع –20

ه، ذاعت شهرتو يف ا٢تند والببلد العربية  كتب تفسَته ابلعربية ابسم فتح ا١تنان يف 1307اب٢تند وتويف سنة 
٣تلدا وابلفارسية اإلكسَت يف أصول التفسَت   ٣15تلدات ولو ابألردية ترٚتان القرآن يف  7مقاصد القرآن يف

وما بعدىا وابألردية تراجم علماء حديث ىند   62جم والتفاسَت ص وغَتىا انظر ابلعربية إتاىات الًتا
دوم  ية الطلبة اىل حديث  ابكستات طبعمركزي ٚتع 159–136أتليف ملك أبو حيِت امام خان ص 

 ىـ  1391
نذير حسُت ٤تدث ، من سكان بيهار اب٢تند ، اهتمو اإل٧تليز ابالنتماء إىل اٟتركة السلفية فسجن سنة -21

ىـ  انظر  التفسَت وا١تفسرون يف شبو القارة  ابللغات الثبلث األردية 1218 أُفرج عنو سنة ىـ مث 1208
رسالة مكملة للماجستَت  تقدم هبا دمحم يوسف الفاروقي الكشمَتي لكلية   122والبنجابية والكشمَتية ص 

 ىـ1404الًتبية  جامعة ا١تلك سعود ابلرايض 
ىـ من  1362ىـ وتويف 1280السلفية يف شبو القارة ، ولد سنة  أشرف علي هتانوي من أعبلم اٟتركة -22

٣تلد ومن مؤلفاتو أيضًا  إحياء  13أىم مؤلفاتو معاين القرآن الكرمي وتفسَته ا١تفصل ابسم بيان القرآن يف 
م   وكتاب حقوق وفرائض  ط ملتان 1947م ، وحياة ا١تسلمُت ط ديوبند 1918السنن  ط ا٢تند 

 - 62 وا١تفسرون يف شبو القارة ا٢تندية  ص م انظر التفسَت1960
 63-62انظر ما ورد عنهم يف إتاىات الًتاجم والتفاسَت ص -23
ىـ 1280ٛتيد الدين فراىي ىو الشيخ عبد اٟتميد بن عبد الكرمي األنصاري الفراىي ، ا١تولود سنة   –24

و مؤسس مدرسة اإلصبلح يف ا٢تند اليت ىـ  ، وى1349يف قرية فريهو ٔتديرية أعظم كره اب٢تند ، وا١تتوىف سنة 
نقبًل عن التفسَت   229ص  8اىتمت بتعليم اللغة العربية والتخصص يف علوم القرآن  نزىة ا٠تواطر ٣تلد 

 172وا١تفسرون يف شبو القارة ا٢تندية  ص 
م ، درس وعمل ابلتدريس 1851ىـ/ 1268شيخ ا٢تند ٤تمود اٟتسن الديوبندي ولد يف بريلي سنة  – 25

ىجرية ، 1333ىـ  لو مكانة عالية بُت علماء ا٢تند ، وقد قدم إىل اٟتجاز سنة 1288ٔتدرسة ديوبند سنة 
ىـ فعاد إىل ا٢تند وشارك يف 1338وقبض عليو اإل٧تليز بتهمة السلفية ونفوه إىل مالطا مث أفرجوا عنو سنة 

وما بعدىا   29علماء  ديوبند ص  ىـ انظر ابألردية  أكابر1339حركة ا٠تبلفة رغم مرضو  حىت تويف  سنة 
أتليف حافظ دمحم أكرب شاه ٓتاري  ط إداره اسبلميات الىور دون اتريخ  وانظر ابلعربية  ٝتَت عبد اٟتميد 

 184-174إبراىيم  اٞتزيرة العربية يف أدب الرحلة األردي ص 
ة يف شبو القارة خدمات شبَت أٛتد عثماين  عامل جليل و٤تدث وفقيو،خدم ا١تسلمُت والعلوم اإلسبلمي–26

ىـ يف مركز ّتنور اب٢تند،عمل مدرسًا بدار العلوم ديوبند مث عميدًا ٢تا،ومن أىم 1305جليلة،ولد يف سنة 
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 و إ٧تازاتو تفسَته العظيم القرآن الكرمي،انضم إىل حزب الرابطة اإلسبلمية وساىم يف حركة أتسيس ابكستان، 
 57وأيضاً  ىندوستان مُت اسبلمي علوم ص  99-92ند ص ىـ  انظر أكابر علماء ديوب1369تويف سنة 

أبو الكبلم آزاد ىو ٤تي الدين أٛتد الدىلوي ا١تعروف آبزاد ، ولد يف مكة ا١تكرمة يف آخر سنة  –27
ىـ  وقضى أايم طفولتو يف اٟتجاز  مث انتقل إىل ا٢تند ، عمل ابلصحافة والسياسة ، وقد صار وزيراً 1305

 452االستقبلل  ومن أىم أعمالو  ترٚتان القرن انظر األدب األردي اإلسبلمي ص  للتعليم يف ا٢تند بعد
وما بعدىا  نفس ا١تصدر  وانظر أيضًا ما كتبو الدكتور عبد  593وما بعدىا، وعن ترٚتان القرآن انظر ص 

 ا١تنعم النمر يف كتابو عن أيب الكبلم آزاد ط القاىرة .
م كتب تفسَتًا للقرآن الكرمي 1892ىـ / 1310لدة دراي آابد سنة عبد ا١تاجد درايآابدي  ولد يف ب  -28

ابللغة األردية وابللغة اإل٧تليزية ، وبرع يف علوم الفلسفة وعلم النفس ، ولو أْتاث يف موضوعات شىت منها : 
وقد تويف بشرية األنبياء يف القرآن الكرمي ، وأرض القرآن أو جغرافية القرآن ،واٟتيواانت يف القرآن وغَتىا ، 

 542م  انظر األدب األردي اإلسبلمي ص 1977ىـ / 1397سنة 
م  ، وبدأ تعليمو يف فًتة مبكرة من حياتو ، عمل 1903ىـ / 1321أبو األعلى ا١تودودي  ولد سنة  –29

ىـ ، شكل اٞتماعة 1347مع أخيو يف الصحافة وانتهي بو ا١تقام للعمل ّتريدة ٚتعية علماء ا٢تند حىت سنة 
م وقد ترجم بعض تفسَته 1979ىـ / 1399ية وشارك يف السياسة وسجن عدة مرات ، وتويف سنة اإلسبلم

" تفهيم القرآن" للغة العربية ) البقرة ، وآل عمران ، والنور ومقدمة التفسَت (  انظر ٝتَت عبد اٟتميد إبراىيم   
 م  1979أبو األعلى ا١تودودي فكره ودعوتو  دار األنصار ابلقاىرة  

حسن إصبلحي من كبار علماء شبو القارة ، ولد يف إحدى قرى مديرية أعظم كره اب٢تند ، ولقب أ –30
ابإلصبلحي نسبة إىل مدرسة اإلصبلح اليت ٗترج فيها ، وىو تلميذ للشيخ ٛتيد الدين الفراىي ، ساىم يف 

طور بعض ٤تاضراتو حركة ٖترير ا٢تند وانضم للجماعة اإلسبلمية مث انفصل عنها ، وقد حضر كاتب ىذه الس
من أىم مؤلفاتو تزكية النفس ، حقيقة التقوى ، حقيقة  –م 1977الدينية ٔتدينة الىور يلقيها أسبوعياً  سنة 

٣تلدات طبع يف مكتبة جديد بريس ببلىور   8الشرك والتوحيد ، حقيقة الصبلة ، وتفسَته تدبر قرآن يف 
 وما بعدىا . 173 انظر التفسَت وا١تفسرون رسالة مكملة للماجستَت ص

ىـ  وىو عامل 1416م / رجب 1995م وتويف يف ديسمرب 1923عبد الرٛتن كيبلين  ولد يف نوفمرب  –31
٦تتاز من علماء أىل اٟتديث وأديب صاحب قلم متميز ، لو خدمات دينية وعلمية جليلة أداىا يف صمت 

دب ، وىو من ا٠تطاطُت ا١تبدعُت  ،  دون ْتث عن شهرة أو ٝتعة ، وىو ينتمي إىل أسرة اشًتت ابلعلم واأل
كتب ٓتط يده ٜتسُت نسخة من القرآن الكرمي ، منها النسخة ا١تعتمدة لدى ا١تملكة العربية السعودية لتوزع 
على مسلمي شبو القارة ا٢تندية  ، وقد أسس مدرسة تدريس القرآن واٟتديث للبنات واستمر يشرف عليها 

كانت مبلغة وداعية حرصت على ٖتفيظ القرآن ألبنائها وأحفادىا   أكثر من عشرين سنة ، ويذكر أن زوجو
ومن مؤلفاتو ابإلضافة إىل ما ذكرانه يف البحث كتاب شريعت وطريقت وكتاب آئينو برويزيت  فر رد فتنة 
إنكار السنة  وكتاب الشمس والقمر ْتسبان وقضااي وأحكام ا١تعامبلت التجارية وغَتىا كما ترجم ا١توافقات 

يب وفتاوى الشيخ ابن ابز  وكانت آخر أعمالو تفسَت القرآن ا١تسمى بتيسَت القرآن الذي اىتم ٧تلو للشاط
ا١تهندس عتيق الرٛتن كيبلين بنشره مع إضافات وحواشي   انظر  مطلع الفجر عدد خاص دفًت مطلع 

وانظر أيضاً   م إبشراف عبد ا١تالك ٣تاىد سلسلة مقاالت عن الشيخ كيبلين1997الفجر  الىور ديسمرب 
 تيسَت القرآن اردو اسبلمك بريس  دار السبلم الىور  دون اتريخ

 87 – 70انظر تراجم وتفاسَت القرآن الكرمي  ص  –32
 17للمزيد من ا١تعلومات انظر دكتور ىاين عطية الكتاب ا١تذكور أدانه ص -33
   The Qur’anic Text  : Toward a Retrieval Systemوىو بعنوان : –34

International Institute Of Islamic Thought  ,Hernold,Virginia USA 
 1417 AH/1996 AC  

 18ا١تصدر السابق ص ۔35
اآلداب العربية يف ا٢تند لزبيد أٛتد  ترٚتة عبد ا١تقصود شلقامي  ط بغداد وأيضًا عريب  66انظر ص ۔36

 48ق  ط الىور ص ادبيات مُت ابك وىند كا حصو للمؤلف السابق ترٚتة شاىد حسُت رزا
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 66انظر اآلداب العربية يف ا٢تند ص ۔37 
  324نقبًل عن اتريخ ادبيات مسلماانن ابك وىند  دوسري جلد  ص  ۔38
 يف كتابو سابق الذكر 18ص ۔39
 64الًتٚتة العربية لعبد ا١تقصود الشلقامي  وانظر أيضاً الًتٚتة األردية ص  81ص ۔ 40
 وما بعدىا 18انظر ىاين عطية  ، مصدر سابق  ص ۔41
 يف كتابو سابق الذكر . 19يرى ىاين عطية بعض ا١تآخذ على فهرس عبد الباقي ذكرىا يف ص ۔42
 انظر الصفحات التالية .۔43
 20انظر ىاين عطية ص ۔44
 21انظر  ىاين عطية ص  ۔45
 دار ا١تعرفة بَتوت  لبنان  ٣5تلد   349نقبًل عن دائرة ا١تعارف اإلسبلمية  مادة تفسَت  ص ۔46
 358نقبًل عن دائرة ا١تعارف اإلسبلمية مادة تفسَت ص -۔47
يف ا١تصحف ا١تطبوع يف ا٢تند ، وكذا ا١تصحف الذي طبع مع ترٚتة معانية ابألردية يف ٣تمع ا١تلك فهد   ۔48

مل يثبت أول الركوع ١تعرفتو بداىة ،  3، يبلحظ أيضًا وجود الركوع أمام اآلايت اليت ذكرانىا ، فمثبًل ص 
وص  10، وص 9، وص  7، وص 6، وص 4رقم كل ركوع أما اآلية ا٠تاصة بو ، انظر ص  بينما أثبت

وهبذا   26وص  25وص  23وص  22وص   20وص  19وص 17وة 16وص  14وص  12
يبدأ  1يتضمن اٞتزء األول ستة عشر ركوعًا ، وىناك تقسيم آخر ، فا١تصحف مقسم إىل منازل وا١تنزل رقم 

يبدأ من سورة يونس  3يبدأ من سورة ا١تائدة ومنزل رقم   2النساء ومنزل رقم من بداية ا١تصحف حىت سورة 
 وىكذا  ومن اٞتدير ابلذكر أن ىذه التقسيمات مألوفة لدى أىل شبو القارة .

 
 Annotated Bibliography of Economic  انظر ىاين عطية واألصل اإل٧تليزي بعنوان  ۔49

Terms in Islam  , Lahore All Pakistan Educational Congress ,1973 
  441سياره دائجست قرآن منرب ٣تلد اول ص  ۔50
 انظر ا١تصدر السابق  ۔51
 م 1997انظر  ماىنامو مطلع الفجر عدد خاص الناشر  دفًت مطلع الفجر  الىور ديسمرب  ۔52
   اسبلمك موالان عبد الرٛتن كيبلين  حاشية حافظ عتيق الرٛتن كيبلين  686-653تيسَت القرآن ص ۔53

 بريس الىور  
 21- 20انظر ىاين عطية ص ۔54
 ا١تصدر السابق۔55
منها أن ا١تداخل رتبت ىجائيًا وليس ٖتت عناوين رئيسة و٢تذا يصعب على من سيستخدم الفهرس أن ۔56

خيمن الكلمة قبل البحث عن موضوعو ، ومنها أيضًا  ذكر الفهرس رقم اآلية ورقم اٞتزء دون وجود النص 
٦تا جيعل الباحث يلجأ إىل نص اآلايت يف مكان آخر ليجد ا١تادة اليت يبحث عنها ومنها أيضاً القرآين 

وضوح إتاه ا١تدرسة الفكرية للمؤلفُت يف أكثر من موضع وانعكاس ىذا األمر على تصنيفهما للمعجم 
   وإشارهتما مثبًل إىل أن بعض اآلايت نزلت ْتق فاطمة اهنع هللا يضر وعلي هنع هللا يضر

 ىـ1409طبع جامعة اإلمام يف ٣تلدين سنة  ۔57
 21الكتاب ص ۔58
  963– 917الكتاب ص  -59
 اداره ٖتقيق اسبلمي  اسبلم آابد    1972فكر ونظر ابريل  ۔60
 وما بعدىا 673انظر ص  ۔61
م 1883م وا١تؤلف أغناطيوس يوليا نوفتش كراتشكوفسكي ولد يف مارس 1957طبع يف موسكو  ۔62

م 1964م وقد ترجم الكتاب إىل العربية صبلح الدين عثمان ىاشم ونشر ابلقاىرة 1951ومات يف يناير 
 وقدمت للًتٚتة الدكتورة عائشة عبد الرٛتن ) بنت الشاطئ (
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وما بعدىا من كتاب الًتاث اٞتغرايف اإلسبلمي للدكتور دمحم دمحمين  دار العلوم للطباعة  65انظر ص  ۔63 
 م  1992ىـ 1414  3ابلرايض ط 

 انظر الدكتور دمحم دمحمين  الًتاث اٞتغرايف اإلسبلمي    ۔64
 انظر دمحم فَتوز فاروقي   علم جغرافيو مُت مسلمانون كي خدمات   الفصل ا٠تاص ْتكمة القرآن ۔65
 م إسبلم آابد  1978انظر فكر ونظر  عدد أغسطس  ۔66
 ا١تصدر السابق  119 – 104انظر ص  ۔67
  327-259م  ص 1979 –ىـ 1399تماعية العدد الثالث  انظر ٣تلة كلية العلوم االج ۔68
 م 1978 –ىـ 1398وما بعدىا ٣تلة كلية العلوم االجتماعية العدد الثاين   267انظر ص  ۔69
 269ا١تصدر السابق ص  ۔70
 118فكر وفن ص  ۔71
  118انظر ا١تصدر السابق ص  ۔72
ىـ  وىو 1420 شهر رمضان ا١تاضي الندوي أبو اٟتسن ، الشيخ أبو اٟتسن على الندوي ، تويف يف ۔73

أكثر من  –وال تزال تطبع  –معروف للقراء العرب نظراً ألن معظم مؤلفاتو صدرت ابللغة العربية ، وطبعت 
م يف أسرة كردية خرجت العلماء الكبار وأبوه 1913ىـ /1332مرة ، ولد  يف قرية بريلي القريبة من لكهنو 

٣تلدات (  انظر األدب األردي اإلسبلمي  8سوعة نزىة ا٠تواطر ) ىو الشيخ العبلمة عبد اٟتي صاحب مو 
  668-656ص 

 مقدمة أرض القرآن  ۔74
 انظر ا١تقدمة ۔75
 انظر ا١تبحث األخَت من اجمللد الثاين  ط الىور!!   ۔76
 تقريباً  1944طبعت بعد سنة  ۔77

 راج  :ادلصادر و ادلأهم 
 م 1994دار األرقم  بَتوت الكرمي حسب بداايت الكلمة  قرآن إبراىيم رمضان ، ا١تعجم ا١تيسر أللفاظ ال-
مؤسسة الرسالة     ،أبو اٟتسن علي الندوي   اإلسبلميات بُت كتاابت ا١تستشرقُت والباحثُت ا١تسلمُت  -

 م 1968ىـ / 1406 3بَتوت ط 
نوفمرب  اسبلم آابد   ،زابن یمقتدره قوم  ،أبو سلمان شاىجهاين ، مرتب ، كتابيات لغات اردو -     

 م  1986
مقتدره   ،اردو تراجم ) كتابيات ( نظر اثين  سيد عبد القدوس ىامشي ےکاٛتد خان ، قرآن كرمي  -

 م 1987قومي زابن  اسبلم آابد 
راجعها دمحم مهدي عبلم  دار ا١تعرفة   5دائرة ا١تعارف اإلسبلمية  ٣تلد   ،اٛتد الشنتاوي وآخرون -

 لبنان  ،بَتوت
 م  1996الىور    ز،در نبااتت قرآن  صابري بر  ،اقتدار  حسُت فاروقي -
 الىور  2وىند ٣تلد  اپکاتريخ أدبيات مسلماانن جامعة البنجاب / ٣تموعة من الباحثُت ،   -
 م   1971الناشر جامعة البنجاب الىور  7ك وىند  ٣تلد اپاتريخ أدبيات مسلماانن  -
 م اسبلم آابد 1992زابن    یو تفاسَت ) كتابيات ( مقتدره قومٚتيل نقوي  مرتب ، ارد -
 ط إداره اسبلميات الىور دون اتريخ   ،حافظ دمحم أكرب شاه ٓتاري ، أكابر علماء  ديوبند -
 م 1966كراتشي   3حامد حسن قادري ،  داستان اتريخ اردو   ط  -
ارة منشورات وز   ،زبيد أٛتد ، اآلداب العربية يف شبو القارة ا٢تندية     ترٚتة عبد ا١تقصود شلقامي -

 م  1978الثقافة والفنون  بغداد 
 ك وىند كا حصو   ترٚتة شاىد حسُت رزاق  ط الىوراپعريب ادبيات مُت  -
 م 1979ٝتَت عبد اٟتميد إبراىيم  ، أبو األعلى ا١تودودي فكره ودعوتو  دار األنصار ابلقاىرة   -
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فاسَت معاين القرآن الكرمي يف اللغة ملة لًتٚتات وتافاسَت القرآنية مع بيبلوجرافيا كإتاىات الًتاجم والت - 
 م   1999األردية ، مركز الدراسات الشرقية ّتامعة القاىرة  

األدب األردي اإلسبلمي  مطابع الفرزدق ابلرايض الناشر جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسبلمية  -
 ىـ1411

ىـ / 1420اإلسبلمية ابلرايض   اٞتزيرة العربية يف أدب الرحبلت األردي ، جامعة اإلمام دمحم بن سعود -
 م 1999

 م اسبلم آابد 1992سيد سليمان الندوي   اتريخ ارض القرآن  جلد اول  ودوم  نيشنل بك فانديشن   -
 الدورايت :  

 م1988الىور يناير    3) ابألردية (  ط   3-٣1تلد  ،سيارة دائجست  قرآن منرب  -
 ىـ الرايض 1411 ٚتادى األوىل  160العدد   ،اجمللة العربية  -
 ىـ مصر 1319ذو القعدة   33العدد    ،ا١تنار  -
 ىـ مصر  1335ربيع األول   8العدد  ،ا١تنار  -
ىـ  اعسطس 1398رمضان   2مشاره  16)ابألردية(اداره ٖتقيقات اسبلمي جلد ،ماىنامو فكر ونظر  -

 م  اسبلم آابد 1978
ىـ  ابريل  1392صفر   10مشاره   9جلد  )ابألردية ( اداره ٖتقيق اسبلمي  ،ماىنامو فكر ونظر  -

 م  اسبلم آابد 1972
 ىـ الرايض 1410ذو اٟتجة   162العدد    ،٣تلة الفيصل  -
 الرايض   1418ٚتادى األوىل   251العدد  ،٣تلة الفيصل   -
ىـ/ ٣1398تلة كلية العلوم االجتماعية ) جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسبلمية( العدد الثاين  -

 م  1978
٣تلة كلية العلوم االجتماعية ) جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسبلمية( العدد الثالث  -

 م  1979ىـ/1399
 م  1997عدد خاص عن الشيخ كيبلين  دفًت مطلع الفجر  الىور ديسمرب  ،مطلع الفجر


