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مراجعات کتب
"دليل الكتب المطبوعة في الدراسات القرآنية حتى عام 0341هـ 9112 -م:
جهود األمة خالل خمسة عشر قرنا"

إعداد مركز الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب

نشوان عبده خالد



تعد الدراسات القرآنية حمل اهتمام ورعاية العلماء والباحثني منذ القدم ،فقد دأب اجلميع على
البحث والتأليف ،والدراسة والتنقيب يف سائر العلوم املنضوية حتت القرآن الكرمي وعلى رأسها
التفسري وعلوم القرآن األخرى ،وبذلك تكونت مكتبة قرآنية شاملة حوت املصنفات والكتب
والرسائل اجلامعية واملقاالت األكادميية واملؤمترات واملوسوعات رمبا يصعب حصرها واستيعاب
أطرافها ،فنشأت حاجة لدليل متخصص جيمع ما كتب من الدراسات ليكون موئلا للباحثني
وموردا للطالبني.
جاء دليل الكتب واملطبوعات يف الدراسات القرآنية الستيعاب احتياج الباحثني يف
الدراسات القرآنية ،وإرشاهم إىل املصادر واملراجع اليت صنفت طيلة مخسة عشر قرنا ،كما
هدف إىل اإلسهام يف تطوير الدراسات القرآنية واالرتقاء هبا من خلل جتنيب الباحثني تكرار
اجلهود العلمية ،وتوجيههم حنو املوضوعات اليت مل حتظ بالدراسة والتنقيب ،فضلا عن فضلا

عن تعريف األجيال برتاث األمة يف خدمة القرآن الكرمي وحجم اجلهد املبذول يف ذلك.
ولقد متيز هذا الدليل مبيزات عديدة من أمهها :أنه اعتمد على مصادر متعددة يف
اجلمع واحلصر للمؤلفات مشلت الرصد املباشر من قبل فريق البحث الذي أنتج الدليل،
وكذلك الفهارس واألدلة والكشافات سواءاكانت متخصصة أو عامة أو خاصة بدول معينة،
وأيض ا الفهارس اإللكرتونية اخلاصة باملكتبات اجلامعية ومراكز املعلومات ،حيث مشلت 31
 باحث بأکادميية الدراسات القرآنية جبامعة مليا ،كواالملبور ،ماليزياnashwan83@hotmail.com :
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فهرسا ومركزا للمعلومات ،فضلا عن الرجوع إىل املنتديات العلمية املتخصصة على شبكة
اإلنرتنت ،ومما مييزه عن غريه حماولة احلصر واالستقصاء يف نطاق البحث وهذا ظاهر عند
مقارنته بغريه من األدلة والكشافات ،حيث بلغ عدد املواد اليت مجعت يف هذا الدليل ()9478
مادة تسجيلية ،ومما يزيد من متيز هذا الدليل أنه اعتمد على تصنيف موضوعي دقيق مشل
ترتيب العلوم املتصلة بالقرآن الكرمي ،وتوحيد أمساء املؤلفني ،ووضع الكتاب الذي طبع بأمساء
خمتلفة يف موضع واحد ،إىل غري ذلك من املميزات اليت متيز هبا.
وقد افتتح الدليل بتصنيف هرمي لعلوم القرآين ،وصف بتصنيف مركز الدارسات
واملعلومات القرآنية ،مشل هيكلا مرتبا ومنتظما لعلوم القرآن يسهل على الباحثني حصر علوم
القرآن وما يتصل هبا بسهولة ويسر ،وقد قسم الدليل إىل أقسام.
حيث جاء القسم األول منه لعلوم القرآن الكريم عامة حيث ذكرت فيه املؤلفات
والدراسات اليت حتدث عموما عن علوم القرآن كاملباحث العامة يف علوم القرآن والقراءات
والتفسري ،مث أعقب بذكر املصنفات يف مجع القرآن الكرمي واليت حوت نزول القرآن واملكي
واملدين والوحي وأسباب النزول وأمساء القرآن والسور برتتيبها وأمسائها وأوائلها ،مث ايآيات
بعددها وهناياهتا ،واملصاحف برمسها وضبطها وطباعتها وأحكامها واحلفظ الصويت هلا
وترمجتها ،وقد تضمن هذا القسم  447مصنفا.
مث جاء القسم الثاين من الدليل وخصص للمصنفات في القراءات القرآنية ،وقد
احتوى على ماكتب يف األحرف السبعة وأسانيد القراءات ،والقراءات :السبع والعشر واألربع

عشر ،مث املصنفات لكل قراءة على حده ابتدأت بالقراءات السبع وهم :اإلمام نافع وابن
كثري وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي ،مث الثلت املتممة للعشر :قراءة يعقوب
احلضرمي ،وأيب جعفر يزيد بن القعقاع ،وأيب حممد خلف بن هشام ،مث القراءات األربع
الشاذة ،والقراءات ايآحاد :قراءة احلسن البصري ،وقراءة ابن حميص ،وقراءة حيىي بن املبارك
اليزيدي ،كما مشل هذا القسم ذكر املصنفات يف حترير القراءات ومجعها وتوجيهها ،وكذلك
القراء وطبقاهتم ،وقد حوى هذا القسم  418مصنفا.
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كما خصص القسم الثالث من الدليل للمصنفات في التجويد ،ذكر يف مطلعه
املصنفات يف التجويد عموم ا ،مث ذكر ما ألف يف خمارج احلروف وصفاهتا خصوص ا حرف
الضاد والظاء اليت عادة ما حيصل االختلف يف نطقهما ،كما ّبني هذا القسم املؤلفات يف
الوقف واالبتداء وأحكام النون الساكنة والتنوين ،واإلدغام ،وأحكام املدود عموم ا وأحكام
املد والقصر واملد العارض للسكون ،وقد تضمن هذا القسم  774مصنف ا.

بينما خصص القسم الرابع من الدليل للغة القرآن الكريم ،حيث مشل هذا القسم

ذكر املؤلفات الدقيقة واملتخصصة اليت حتدثت عن لغة القرآن الكرمي وكلماته وحنوه وصرفه
ومعانيه وبلغته ،فقد فصل يف ذكر ما أُلّف يف كلمات القرآن الكرمي :كاألدوات واملبهمات

والغريب والوجوه والنظائر والفروق اللغوية وما وقع يف القرآن بغري لغة العرب،كما مشل ذكر ما
أُلّف يف وجوه النحو والصرف :كاإلعراب وتصريف الكلمات ،كما حوى ما كتب يف معاين
القرآن الكرميكاحملكم واملتشابه واملتشابه اللفظي واملؤل والناسخ واملنسوخ ومشكل القرآن،كما
ذكر ما كتب يف بلغة القرآن يف علم املعاين والبيان والبديع وعلم املناسبات وفواتح السور
وفواصل ايآي ،وقد حوى هذا القسم  843مصنف ا.
مث أتى القسم اخلام والسادس من الدليل لذكر ما صنف يف التفسير وأصوله
ومناهجه واتجاهاته ،حيث ابتدأ بذكر ما صنف يف أصول التفسري عموم ا والشروط الواجبة
يف املفسر ومصادر التفسري واإلسرائيليات ،وقواعد التفسري واالختلف يف التفسري وقواعد
الرتجيح عند االختلف واإلمجاع يف التفسري فضلا عن مناهج التفسري واجتاهات التفسري،
وأما ما صنف يف تفسري القرآن الكرمي فقد حوى غرائب التفسري والتفاسري غري السنيِّة ،وما
كتب يف التفاسري الفقهية والتفسري املوضوعي ،فضلا عن املصنفات يف التفسري وتراجم
املفسرين ،وقد جاء عدد املصنفات يف هذين القسمني  7748مصنف ا.

أما القسم السابع من الدليل فقد استوعب ذكر الكتابات يف المباحث القرآنية

العامة كاألعجاز القرآني وخصائص القرآن وفضائله وغريها ،وقد فصل يف ذكر مصنفات
اإلعجاز اليت تضمنت صنوف اإلعجاز وأنواعه كاإلعجاز اللغوي واإلعجاز التشريعي
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واإلعجاز العلمي واإلعجاز العددي ،بينما مشلت مصنفات فضائل القرآن فضائل السور
وفضائل ايآيات ،ومما ورد من املصنفات يف هذا القسم ماكتب يف أحكام وآداب قراءة القرآن
واالستماع إليها ،وموضوعات السور وايآيات ومقاصدها وأغراضها وحماورها ،وكليات القرآن
وقصصه وأمثاله ،واجلدل يف القرآن والقسم واألدعية والعلوم املستنبطة من القرآن الكرمي ،والعلوم
األخرى ودفع املطاعن عن القرآن ،وتعليم القرآن والفهارس القرآنية ،وقد حوى هذا القسم
من املصنفات  7984مصنفا.
وقد ختم الدليل بملحق للكتب التي تجمع بين دراسة القرآن وغيره ،حيث

مشلت ما ألف يف القرآن والسنة مجعا بني املوضوعات عموما ،تضمنت  314مصنفا ،كما
ختم بالكشافات اليت تساعد الباحث وتسهل عليه الرجوع إىل املصادر واملراجع واملؤلفني،
حيث مشلت كشافات رؤوس املوضوعات بناء على التسلسل األجبدي ،مث كشافات عناوين
الكتب بناء على التسلسل األجبدي كذلك ،مث كشافات املؤلفني متسلسلة.
إن هذا اجلهد املبارك هلو جدير باملدح والثناء ،فقد ظهرت فيه الدقة الفائقة والعناية
الوافية ،وبدت ملمح اجلدة فيه والعمل املنظم ،وبل شك أنه يغين الباحث عن عناء البحث
والتنقيب عن أمساء املؤلفات والدراسات ،كما يوجه الباحثني حنو حقول حبث أخرى،
ويكفيهم معضلة التكرار فيما كتب ،وأمام هذا العمل الكبري حنمد اهلل تعاىل أوالا وآخرا أن
هيئ لكتابه الكرمي رجاالا يقومون خبدمته والعناية بعلومه حبثا ونش ار وتنظيما وترتيبا للوسائل
املعينة لتعلمه.
وبناءا على ما سبق نلحظ أن القسم اخلام والسادس (التفسري وأصوله ومناهجه
واجتاهاته) قد تضمنا العدد األكرب من املصنفات  7748مصنفا ،بينما جاء القسم السابع
(املباحث القرآنية العامة) بعده يف الرتتيب حيث حوى  7948مصنفا ،مث القسم الرابع (لغة
القرآن) حيث حوى  843مصنفا ،مث القسم األول (علوم القرآن عامة) الذي حوىل 447

مصنفا ،مث القسم الثاين (القراءات القرآنية) الذي حوى  418مصنفا ،مث القسم الثالث
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(املصنفات يف التجويد) والذي حوى  774مصنف ا ،مث ملحق الكتب اليت حوت دراسات
قرآنية وغريها حيث حوى  314مصنف ا.

ومما نلحظه أيض ا أن كثرة التصنيف القرآن الكرمي وعلومه إن دل على شيء فإمنا
يدل على حفظ اهلل تعاىل لكتابه الكرمي فقد تبارت أقلم العلماء والباحثني يف ذلك رصدا
وحتريرا وتأليفا.
ومما يلحظ أيضا أن الدليل -بعدد املصنفات اليت فيه -ال يعد دليلا حصريا لكل
ما كتب وصنف يف الدراسات القرآنية ،وهذا ما اعرتف به يف مقدمة الدليل من صعوبة
استقصاء الكتب املطبوعة ،ولعل سبب ذلك ضعف منهجية الرصد الببليوغرايف يف العامل
العريب ،وندرة وجود شبكة معلومات حبثية موحدة للبحوث والكتب العربية.
وأنا اقرأ بني ثنايا الدليل الح أمام ناظري مقرتحان لتطوير هذا العمل املاتع ومها:
املقرتح األول :أن يتم فصل أجزائه وتتبع ما كتب يف كل جزء حىت عامنا هذا،
ليكون سهل التعاطي وقريب املنال ،فإن الدليل كلما اتسعت أطرافه استثقل القارئ الرجوع

إليه ،ويكون هذا التقسيم على غرار ما صدر مؤخرا عن املؤمتر العاملي الثاين لتعليم القرآن
الكرمي املنعقد يف البحرين يف شهر أبريل عام  ،7931من دليل طيب ومبارك امسه :دليل
أوعية تعليم القرآن الكرمي حىت عام 7937م.
املقرتح الثاين :أن يتم توفري الدليل على شبكة املعلومات اإلنرتنت فإن جهدا مثل
هذا وعملا متقنا كهذا الدليل من حقه أن ينتشر وأن ال يظل حبي املكتبات الكبرية أو
األقطار البعيدة.
وختاما أسأل اهلل أن جيزي من قام هبذا اجلهد اجليد خري اجلزاء ،وأخص منهم الشيخ

الفاضل واهلمام :سامل بن صاحل العماري مدير مركز الدراسات واملعلومات القرآنية ،ولفريق
العمل معه ،وفق اهلل اجلميع ملا حيب ويرضى.

