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 :المعاجم القرآنية في آداب اللغة األرديـــــةو  ترجمة المصطلح الديني

 II-دراسة تقابلية لنماذج مختارة من المعاجم اللغوية والموضوعية
(Translation of Religious Terms and Qur’anic Dictionaries 
into Urdu Literature: A Comparative Study of the selected 

Samples from Linguistic and Thematic Dictionaries-II) 
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  نوح مسري عبد احلميد إبراهيمد/ ∗
ABSTRACT 

Urdu remained the second largest language of Indian sub-
continent.  Especially, it was the first local language of Indian 
Muslims for preservation of their cultural and academic reservoirs.  
The Indian Muslims had tendered a series of efforts for the 
collection of Islamic literature on various topics from different 
angles.  In the current paper, the dictionaries of Urdu either literal 
or thematic have been discussed specifically. Moreover, distinct 
features of each type of dictionary have been elaborated and an 
effort is made to prove that the work done by Indian Muslim 
scholars is worthy to be translated into Arabic language in order to 
provide a chance for Arabic world to get benefit from it. 

 ةة حول دراسة مقارنة لنماذج خمتار ية العلملاجمل هذهاملنشور السابق من  یف حتدثنا
 یة فية و املعاجم القرآنينية بنسبة ترمجة املصطلح الدية و املوضوعيمن املعاجم اللغو 
 يکون یة حتخمتار  مناذج علی املقال نستطرد العدد ذاه یة ، وفيآداب اللغة االرد

 ۔مة للبحثتت
 عمدة لغات القرآن -1

مجعه ورتبه شهيد الدين أمحد بن جالل الدين أمحد بن موالنا حممد عبد األعلى وهو من سكان 
كما ذكر يف   –حىت ُيسّهل ذلك  هجائياً  بنارس ، وقد مجع ألفاظ القرآن الكرمي ورتبها ترتيباً 

هـ 1319ى من عمله هذا سنة الكرمي ، وقد انته نعلى املهتمني ترمجة معاين القرآ –مقدمته 
وأطلق على كتابه اسم " عمده لغات القرآن "  ولغات باألردية مبعىن معجم أو قاموس ، 
ويالحظ أن املؤلف مل يذكر يف مقدمته غري ما أوضحنا من معلومات ، وعدد صفحات املعجم 

  اليابان -أستاذ اللغات الشرقية وآداهبا جبامعة دوشيشا كيوتو   ∗
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 اناً صفحة ، قسمت كل صفحة إىل ثالثة أعمدة ، ويذكر املؤلف رأس الصفحة ( وأحي 166

على اجلانب األمين ) مقابل كل عمود احلرف األول والثاين ألول كلمة وذلك على اليمني مث 
يذكر احلرف األول والثاين آلخر كلمة وردت يف العمود وذلك على اليسار وعلى سبيل املثال يف 

ة الصفحة التاسعة العمود الثالث كتب : اخادذلك ألن العمود يبدأ بكلمة أخوات وينتهي بكلم
ادخلوا ، ويالحظ أن املؤلف ذكر ألفاظ القرآن الكرمي كما وردت يف اآليات الكرمية ، وقد يذكر 

 ، فكتب : احلروف واألدوات أيضاً 
 يستخدم للنداء  حرف استفهام وأيضاً    أ

 ف   حرف عطف ، مث  
 ، كلمة استفهام      ن�أين  

 حرف عطف ، قسم ( حرف جر )    و
" إن " وقد يذكر عبارة كاملة وليس الكلمة   ، فال جنده يذكر مثالً  ك كثرياً ولكنه ال يلتزم بذل

 ،� �ا �ا �� وا� �ں الواحدة  يف مثل :" أنا اهللا أعلم"  
1F" أنا اهللا أعلُم اُرى 

 � � �ا�ں �� اور د��ں، ) 23( هكذا يف األصل ص  1
 :  والعكس بالعكس مثالً وإذا ما وردت لفظة باجلمع ذكر مفردها 

 يوم ، واحد  – دن –ايام 
ي  –بصائر  يلن ن

�
  ، بصرية واحد …  ںرو� د

 ـ ، أبصار مجع آ� –بصر 
 : مثالً  ويف املضارع أحياناً  أنه يرتجم مضارع الفعل العريب يف املستقبل أحياناً  ومن املالحظ أيضاً 

رتسفكون : 
خ
 ( يف صيغة املستقبل ) ��و ى� ���ي

 ( يف صيغة املضارع ) � � �۔ن  :  تسمعو 
2F� � �تشربون  :   

  ۔2
3F� ��ؤ�ُتصرفون  :   

  ۔3
  � �۔� �ُتصدون  :  

إذا ما كانت الكلمة مرفوعة مثل غائبون وإذا ما كانت منصوبة أو جمرورة مثل  وكان يفرق يف املعىن
� � ـ وباملثل ترجم  غائظون   ر� وا��ـ والثانية  � وا�ں غائبني فيرتجم األوىل  

، وباملثل فرق بني الفعل غضب ، وغضبوا فرتجم املفرد � ر� وا�ــ  وغابرين: ڈا� وا� 
صه ��فجعل الفاعل املفرد (هو ) مع الفعل املتعدي  � � � اسهكذا  : 

خ
، بينما ترجم   غ

صه غضبوا هكذا  وه 
خ
 . �� � اجلمع ( هم ) هنا مع الفعل الالزم  فجعل الفاعل  ��غ
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داؤد  وذكر أمساء األعالم لكنه مل يضمن معجمه كل من ورد ذكرهم يف القرآن فال جتد مثالً 

هكذا  مسيطر فرسم فيها  ،نالحظ أن كلمة مصيطر رمسها يف املعجم .وبالنسبة للكتابة مثالً 
اليت تطبع يف اهلند وكذا البالد العربية ويف ، مع أن  املألوف يف املصاحف  حرف السني صاداً 

مصحف جممع امللك فهد  أن تكتب الكلمة بالصاد مع حرف السني حتتها ( انظر الطور آية 
تاج إىل مراجعة شاملة وخاصة أن حتهي ف) وتبقى مسألة الرتمجة ،  22، والغاشية آية  37

أو  ة القرآن الكرمي ، ونذكر هنا مثاالً املؤلف ذكر أنه وضع هذا املعجم ليسهل على املعنيني برتمج
 ذكر املؤلف األلفاظ التالية وترمجتها :.مثالني فقط 

  ا�ں � �ا�۔حاجو: � � �ا�۔ حاججتم : اس � �ا�۔  :حاج
  اس � � �۔  :حج  ه ��اراد :حجّ   � �� :حج

د اجلمع مث مع املخاطب اجلمع فقط ، فهل ويالحظ أنه مل يذكر سوى املاضي مع الغائب املفر 
4F اِبـْٰرِهْيمَ  ◌ٓ أخذ املؤلف مادته على سبيل االنتقاء فلم يذكر الفعل املضارع مثل :ِملَ ُحتَاجُّْوَن ِيفْ 

4 
هِ ، ْونَـــَنا ِيف اللّٰ 5F ُقْل َاُحتَاجُّ

6F اهللاِ وين ِيف اجُّ حتَُ أَ  الَ قَ  ، 5

7Fهبِ  مْ كُ ْو اجُّ حَ يُ لِ  مْ كُ يْ لَ عَ  اهللاُ  حَ تَ ا فَـ مبَِ  مْ هُ نَـ وْ ثُـ دِّ حتَُ أَ ، 6

7 
8F  مْ كُ بِّ رَ  دَ نْ ه عِ بِ  مْ كُ ْو اجُّ حيَُ  وَ أَ ،

 اهللاِ  ِيفْ  ونَ اجُّ حيَُ  نَ يْ ذِ الَّ وَ ، 8
9F

10Fوإذ يتحاجون يف النار، 9

 ۔  10
� � (للسياق يف اآلية فرتجم  حاججتم  كما أنه مل ينتبه إىل الفروق يف معاين الفعل طبقاً 

اليت طبعت يف جممع امللك فهد جيد الرتمجة الصحيحة اليت تعرب ومن يرجع إىل الرتمجة   �ا)
11F )ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم  (الدقيق يف قوله تعاىل  عن املعىن

 و� � ��)(  11
 الفرق يف ترمجة املؤلف للفعل حاج   ويالحظ أيضاً  �  را

ڑ
 جج�ھ� �  والرتمجة اليت وردت يف  ،اس

12F )فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم .. ( تعاىلنسخة جممع امللك فهد لقوله 

12 
وبالطبع هناك فرق بني الرتمجتني كبري ، إال أن ترمجة املؤلف تصح يف  و� � �� �ا�ے)(

  يف سورة األنعام . 80اآلية الكرمية وحاجه قومه آية 
13Fم عند ربكم ) وحىت يتبني االختالف الداليل أكثر ميكن الرجوع إىل اآلية ( أو حياجوك

13 
(وہ �� فاملعىن هنا يعين االنتصار والغلبة وهو باألردية كما ورد يف مصحف جممع امللك فهد

 .�ں آ� � � �رے رب � آ�)
عمدة اللغات ) فيمكن  56ينطبق على كلمة حشر ، حشرت ، وحشرنا ( ص  وما ذكرنا قبالً 

النازعات  (فحشر فنادي فقال أنا ربكم  23اآلية ملن يريد املقارنة أن يرجع إىل ترمجة معاين 
سورة التكوير (وإذا  5واآلية ، طه (قال رب مل حشرتين أعمى) 125واآلية   ،األعلى )

 . )سورة الكهف (وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً  47واآلية  الوحوش حشرت )
14F وہ �رى �� � على ترمجة  يتفجر فقد ترمجها   وينطبق هذا أيضاً  

14  
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(�رى لبقرة ا 74واملقصود بالطبع هنا تفجر األ�ار وهي مجع وهذا ما ورد يف ترمجة معىن اآلية 

1 (وہ ��)كما وردت ترمجة جيري هكذا   �� �) 5F

كل ( وما ورد يف القرآن الكرمي هو   15
 �ا� ��)( واملعىن   ) جيري ألجل مسمى

16Fللنشر " أو غريهاومن هنا كان من الواجب على " دار أدبيات 

أن تعيد حترير هذا املعجم أو  16
ترتاجع عن إعادة نشره هبذا الشكل ألنه ال خيدم الغرض املتوقع من مثل هذا املعجم يف وقت 

 تطورت فيه سبل البحث والتأليف وترتيب املعاجم .
 مع فروق لغوية معجم مترادفات قرآن .2

جمه مفردات من ألفاظ القرآن الكرمي إذا كان مؤلف "عمده لغات القرآن" قد جعل مداخل مع
ترتيبا أجبديا ، ومثبتة كما وردت يف القرآن الكرمي ، دون أن يذكر يف  –إىل حد ما  –مرتبة 

مقدمته املنهج الذي اتبعه يف معجمه هذا ، فإنه من الواجب أال يطبع هذا املعجم مرة أخرى 
آن الكرمي ، ممن ال يعرفون اللغة العربية ألنه يربك الدارسني ومن يريد أن يرتجم معاين آيات القر 

 يف شبه القارة .
وإذا كان املعجم السابق جيعل مداخله من األلفاظ العربية فإن معجم مرتادفات قرآن جيعل 
األلفاظ األردية هي مداخل هذا املعجم املتميز،الذي ألفه موالنا عبد الرمحن كيالين ، وهو عامل 

وقد ألف معجمه هذا ومساه مرتادفات  ،له إنتاج علمي غزير ،جليل ينتمي جلماعة أهل احلديث
القرآن  مع فروق اللغوية (هكذا يف العنوان ) ويقصد الفروق اللغوية للمرتادفات يف القرآن ، 
وهو عمل علمي متكامل مبعىن الكلمة ، أشار مؤلفه يف املقدمة إىل سبب تأليفه للمعجم ، كما 

مد عليها ، مث شرح كيفية ترتيب املعجم وتدوينه ، وشرح ذكر املصادر واملراجع الذي اعت
 الفهارس اليت أثبتها يف �اية معجمه .  

يف مقدمة معجمه إىل اهتمامه املبكر بالفروق بني األلفاظ وأمهية  –رمحه اهللا  –أشار املؤلف 
أنه الحظ الوقوف على هذه الفروق عند ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة األردية ، وخاصة 

أن كلمات مثل : خوف ، وخشية ، وحذر ، ووجل/ ووجس ، وتقوى ، ورهب وغريها ترتجم  
كلها يف األردية مبعىن درنا ( بدال هندية ) وهكذا أخذ يبحث يف املصادر واملراجع ، فرجع إىل 

،   مفردات اإلمام راغب ، وجلأ إىل فقه اللغة للثعاليب ، والفروق اللغوية أليب هالل العسكري
إىل كتاب مقاييس اللغة فيما يتعلق باملعىن األساس ملادة الكلمة ، وقرر بعدها  كما رجع أيضاً 

أن جيمع الكثري من املصادر واملراجع اليت تعينه على تأليف معجمه هذا ، ومما ساعده على 
م راغب ذلك أن الكثري من املصادر العربية يف اللغة قد ترمجت إىل األردية ،ومنها مفردات اإلما

،واملنجد ،ومرآة القرآن كما ترمجت كذلك بعض املصادر إىل الفارسية اليت يفهمها علماء اهلند 
17F۔ومنها كتاب منتهى األرب وغريه

17    
ركز املؤلف يف كتابه على ترتيب العناوين ، وجعل مدخله بيان الفروق يف األلفاظ املرتادفة 

للرتتيب اهلجائي للكلمات  و مداخل املعجم طبقاً املستعملة يف القرآن الكرمي ، ورتب عناوينه أ
األردية ، كما أشار إىل صعوبة بيان الفرق بني املرتادفات األردية ، ومن هنا حاول أن يشري إىل 
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هذه األلفاظ حتت عناوين أخرى زيادة يف الشرح ، كما عمد إىل شرح بعض األلفاظ العربية 

 يؤدي معىن الكلمة بدقة ، فكلمة مثل "  و ع ي باألردية ، ألن بيان معناها بكلمة واحدة ال
 " أي وضع الشيء داخل وعاء أو ما يشبه ذلك ، حتمل أكثر من معىن مثل : البخل ، وأيضاً 

التذكر ، وهكذا توجد تلك املعاين باألردية يف أكثر من  احلماية ، واحلفاظ على الشيء وأيضاً 
لى حدة . كما أوضح املؤلف الفروق بني موضوع حتت املداخل الدالة على كل معىن منها ع

ببعض آيات  املرتادفات ، واستفاد من استعمال األضداد لبيان املفهوم للقارئ ، واستعان أيضاً 
القرآن الكرمي أو أجزاء منها ، وأعقب كل هذا مبلحق عن األمساء يف القرآن الكرمي النكرة 

للعناوين أو املداخل مع بيان الفروق  واملعرفة .صنع املؤلف يف مدخل معجمه فهرسني ، األول
 اللغوية ( به ترتيب حروف هتجي ) وجعل مداخل معجمه باألردية هكذا :

 .غين ،عاشر  ،خلد )،بدا ( بدوحضر،تبؤا (بوء ) نوى ،سكن آ�د��: .1
 آوى ،عمر،بّوأ،،أسكن آ�د ��: .2
  ةقيام أيضاً  ،يوم البعث ،دار القرار ،اآلخر يوم ،دار اآلخر،آخرة آ�ت: .3

 وحتت حرف امليم وردت املداخل التالية :
 سطح  ،وتد ،رجم  ،دمغ ،دغ ،صك ،وكز ،ضرب  �ر�: .1
 ،إخننق  ،رجم  ،ذبح  ،صلب  ،أهلك  ،هلك  ،قتل   ،: مات أو أمات �� -ا�ڈ�ر .2

هاادت توىف (
ش
�  ( 

 �وف �أما الفهرس الثاين فيتضمن األلفاظ العربية ومادهتا (  ج ي
ت

وعلى سبيل املثال )  � �ب
18Fومن حرف الثاء

 ) أثبت األلفاظ التالية : 40( ص  18
  �� ، �ط ، �� � ثبت:
 ر��� �م  :ثبت
دي �� ،  :أثبت ي

ت
  �� �ڑ� �

ا ، �ظ �� :ثبت 
خ
  �� �م ر�

  ��  ثبر:
  رو�: ثبط

  �وا� ،  شج:
19Fوهكذا � ��ثخن: 

19   
 املؤلف الكلمة يشري إىل مكان ورودها يف القرآن هكذا: وحني يذكر 

ويكتب حتته  يكتب فوقه الرقم الذي يشري إىل رقم السورة ، يضع خطاً  16/ 12  �رو بكى:
 . 16الرقم الذي يشري إىل رقم اآلية فهنا يقصد سورة الدهر اآلية 
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ار ما ورد فيها من ألفاظ  باألردية إذا ما مجعت بتكر  أساسياً  مدخالً  737وهكذا يضم املعجم 

 مادة عربية . 3100كما يضم 
 " وهو 1أللف املمدود وباملدخل رقم بعد هذين الفهرسني يبدأ أصل الكتاب حبرف ا  ��آ�د

 "  فيذكر املؤلف ما يلي :  �ر � ) (
،  بوأ ، بوءت  تستخدم يف القرآن الكرمي األلفاظ التالية : سكن ، �� ( � ) ر�آ�د للداللة على 

 ثوى بدا ، حضر ،  خال ، عاشر ، غين .
مث يبدأ املؤلف يف شرح كل لفظ على حدة حتت الرقم الذي أثبته ( يف أصل الكتاب ) فوق 

 هذا اللفظ :
سكن ، لفظ سكون هو االضطرار وهو ضد احلركة ، وهلذا فحني يستخدم اللفظ سكن  .1

من مكان ما واإلقامة يف مكان آخر ،وقد  مبعىن آباد هونا أي إعمار يكون معناه النزوح
 اْجلَنََّة) َوَزْوُجكَ  اَْنتَ  اْسُكنْ  ٰاَدمُ ◌ٓ يٰ (جاء يف القرآن الكرمي : 

20F

،وهذا يعين أن اهللا  20
خلقهما يف مكان آخر غري اجلنة ، كما أن إبراهيم عليه السالم خاطب ربه حني جاء 

 ُذرِّيَِّيتْ) ِمنْ  َاْسَكْنتُ  ◌ٓ ِاىنِّْ  ◌ٓ َربـََّنا(هاجر وإمساعيل فقال : 
21F

21.  
، اإلقامة يف مكان ما ، تعمري مكان ما أو السكن فيه ، ثوى الرجل ،  د�ثوى : مبعىن  .2

موت الرجل ( كما ورد يف املنجد وكتاب األضداد ) ومبعىن اإلقامة الدائمة يف مكان ما ، 
أي أنك  ) انَ اتِ آيٰ  مْ هِ يْ لَ عَ  وَ لُ تْـ تَـ  نَ يَ دْ مَ  لِ هْ أَ  ِيفْ  ياً اوِ ثَ  تَ نْ ا كُ مَ وَ ( وكما جاء يف القرآن الكرمي : 

22F… مل تكن من أهل مدين 

22 
 كتب ما يلي : ـ آ� 26واملثال األخري هنا عن املدخل رقم 

 بصر ،عني (بكسر األول)،حور،عني  (عني بفتح األول)  :آ�تأيت هذه األلفاظ مبعىن 
 مث يشرحها هكذا :

 صاحبة العني الكبرية الواسعة ، وأعني يقال عني العضو املعروف ، وعني بكسر األول مبعىن
للرجل عينه واسعة ومجيلة ، وحور حورت العني أي بياضها عظيم وسوادها عظيم .. وبصر يعرب 
عن الرؤية الظاهرة مع الرؤية القلبية .ويذكر بعد ذلك حمصلة كالمه فيقول إن لفظ عني 

من صفات العيون وبصر يعىن العضو يستخدم للعضو الظاهر املعروف بينما عني بالكسر وحور 
23F۔الظاهر مع الرؤية والرتكيز على ما يرى ويشاهد

ويف �اية املعجم أثبت الشيخ كيالين عدة     23
24Fمالحق مهمة

  ،ملخصها فيما يلي : 24
عن أمساء املعرفة يف القرآن الكرمي ويتضمن األنبياء والرسل واملالئكة والكتب  :الملحق األول

األبرار ، وأمساء األشرار ، واألوثان ، واملدن واألماكن ، واجلبال والوديان  السماوية ، وأمساء
واألمم والفرق واملذاهب والعبادات واالصطالحات الشرعية واسم العدد واسم الضمري واسم 

 اإلشارة .
 ويتضمن األمساء النكرة املذكورة يف القرآن الكرمي ومرتادفاهتا مثل:  الملحق الثاني:
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، والطيور ، واألمساك ، والدواب  والوحوش ، واألشجار والثمار ، والغالل ، وأقسام احليوانات 

الشجر ، وأعضاء البدن وأجزاؤه ، وأمراض اجلسم ، واألسلحة ، واألوعية ، واألقمشة 
 واملفروشات ، والنقد واملال ، واملعادن ، واأللوان ، واألسرة واألقارب .

 األلفاظ الشائعة وضدها . ويشمل األضداد أي الملحق الثالث:
وهو يف بيان الفرق بني حركة األفعال أي باب األفعال مثل : أذن ( بفتح   :الملحق الرابع

ا اوكسر ) يأذن (بفتح الذال ) إذنا ، إذنيا  مبعىن 
خ   9/42 �زت د�ي

   75/7برق ( بفتح وكسر ) يربق  (بفتح الراء ) برقا   
 متفرقات . الملحق الخامس: 

وز حجم املعجم األلف صفحة ، تضمنت فوائد عظيمة ، تدل على ما بذله املؤلف وقد جتا
اجلليل من جهد كبري إلفادة الناطقني باألردية يف جمال فهم وتفهيم القرآن الكرمي ،والوقوف على 
املعاين الدقيقة أللفاظه ، ومساعدة كل من يريد أن يرتجم معاين القرآن الكرمي أو يشرحها لغريه 

لوقوف على الفروق يف معاين األلفاظ ، أو فهم املرتادفات وما بينها من فروق داللية ، ، يف ا
 .صحيحاً  حىت يتمكن هؤالء من نقل معاين القرآن الكرمي إىل لغتهم األردية نقالً 

 الفهارس الموضوعية بين العربية واألردية :
وتدبر آياته ، واستنباط املعرفة من  ،أمر اهللا عباده املسلمني بالنظر يف كتابه الكرمي ،والتعلم منه

آياته وما خيدم البشرية  ، فال شك أن آيات القرآن الكرمي توضح لنا الكثري من األمور اليت 
أدركها العلماء بعد جهد جهيد  ، ومن هنا وجب على علماء املسلمني االستفادة من 

 اإلشارات القرآنية يف مجيع جماالت احلياة .
أو مصطلحات علمية ، فهو ليس بكتاب رياضة  يتضمن كليات رياضية مثالً  والقرآن الكرمي ال

أو علوم ، ومع هذا فهو منبع العلم واحلكمة ألنه يرشدنا مرة بعد مرة إىل تدبر الكون وقوانني 
 الفطرة ، وال شك أن بعض احلقائق اليت وردت يف القرآن الكرمي مل يكن اإلنسان يرى عنها شيئاً 

ا ينطبق على علم الفلك ، وعلم احليوان ، وعلم طبقات األرض وغريها ، وقت نزوله ، وهذ
على الباحثني  ومن هنا اجته العلماء إىل وضع فهارس موضوعية حملتويات القرآن الكرمي تسهيالً 

 . والقراء معاً 
 ومع التطور العلمي اجته العلماء إىل بيان اإلعجاز العلمي يف القرآن يف كافة اجملاالت ، وظهرت

دراسات عديدة تبحث يف اإلعجاز الطيب ، واإلعجاز الكوين يف القرآن الكرمي ، ويتضمن هذا 
الطب العام وعلم األجنة وعلوم األرض والبحار والفلك وغريها ، وظهرت أحباث عامة وأخرى 
متخصصة ، واجته البعض إىل إصدار قواميس أو معاجم متنوعة ، فكتب األستاذ عبد الرزاق 

بعنوان  عامل احليوان بني العلم والقرآن ، بني فيه عجائب عامل احليوان وشرح  نوفل حبثاً 
واألنعام   ،مرة 18بالتفصيل اهتمام القرآن الكرمي بعامل احليوان حىت إنه ذكر الدابة والدواب 
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مرة ، كما أوضح الدكتور نوفل ما يتعلق بعامل النحل ، ولغة النمل ، والكشوف العلمية ،  32

25Fيوان اجلماعية وما إىل ذلكوحياة احل

25   
2 كما كتب البعض عن مملكة النبات كما يعرضها القرآن 6F

كما كتب آخرون  عن النبات يف 26
27Fالقرآن

28F، وعن القرآن وعلوم احليوان  وعن الدابـة بني العلم والقرآن 27

ومالمح من عامل  28
29Fاحليوان يف القرآن الكرمي

عنوان األرض يف باإلضافة إىل حبث الدكتور حممد فتحي عثمان ب29
 القرآن الذي  فصلنا احلديث عنه من قبل .

ونشري هنا إىل أنه ضمن معاجم ألفاظ القرآن الكرمي ، أثبت بعض املؤلفني تراجم وتعاريف ملا ورد 
يف القرآن الكرمي من أعالم تارخيية وأماكن جغرافية بقدر ما يتسع له اجملال ، مثلما فعل حممد 

ه املسمى مبعجم األلفاظ واألعالم القرآنية ، وقد أوضح ما أثبته من إمساعيل إبراهيم يف معجم
30Fأعالم وأماكن كما جاء اخلرب عنها يف كتب التفسري املعتمدة خباصة واملراجع الدينية بعامة.

30 
وقد ظهرت اجتاهات جديدة يف هذا اجملال من بينها ما حنا إليه املفكر اإلسالمي األستاذ 

31F" الكشاف االقتصادي آليات القرآن الكرمي " حمي الدين عطية الذي أعد

وقد ذكر 31
املؤلف أن عمله هذا "يهدف إىل توفري اجلهد والوقت اللذين ينفقهما الباحث يف 
استخالص شواهده واستقصاء شروحها يف مظا�ا من كتب التفسري  " كما ذكر  أن عمله 

 اإلسالم كما أنه ليس إضافة هذا " ليس إضافة جديدة إىل النظرية االقتصادية أو املالية يف
32F جديدة إىل كتب التفسري وإمنا هو أداة تعني الباحث يف علوم االقتصاد اإلسالمي "

 ۔32
واختيار عالقته مبوضوع  لفظاً  وكان منهجه يف االستخالص هو تتبع ألفاظ القرآن الكرمي لفظاً 

رؤوس املوضوعات ، الكشاف من خالل بعض التفاسري اليت ورد ذكرها ، أما منهجه يف بناء 
فهو استقراء املصطلح القرآين املستخلص مع اتباع قواعد بناء رؤوس املوضوعات العربية لصياغة 
الرأس املناسبة .ومن املوضوعات اليت طرقها : اآلبار ، اآلالء ، اإلبل ، أبناء السبيل، األثاث ، 

، النحل .فإذا ما ذكر  األجل ، اإلحسان ، اإلحصاء، اإلدارة ، االدخار، األرض ، البنات
) أحال الباحث إىل األرض بنباهتا : األعناب ، الثمرات ، واجلنات ، 531(ص النبات مثالً 

واحلب ، واحلدائق ، واحلرث ، واحلصاد ، والزرع والزيتون ، والشجر ، والعدس ، والفواكه ، 
 والفوم ، والغثاء ، والقضب ،واملاء والنبات واملرعى والنخيل .

 القارئ إىل اآليات  الكرمية هكذا : مث حييل
  16- 14:  78و 25:  27إخراجه   :النبات 
  19: 15تقديره   :النبات 
  7: 63خزائن    :النبات 
 )535وهكذا..( ص      96: 7الربكة   :النبات 

) قال : انظر  األرض ، خنيلها ، احلدائق ، الرطب  539 - 536وإذا ما ذكر النخيل ( ص 
 الزيتون ، الشجر ، الفواكه ، مث حييل القارئ إىل اآليات القرآنية هكذا :، الزرع ، 
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 19:  23     141:  6     :إنشاؤه،27:   80،     11: 6النخيل   : إنباته     

النخل ، 148:  26،    99:   6    :طلعه، 25:   19    :مثاره، 4:  13    :أنواعه،
  539 - 536وهكذا  ص    32: 18 :واألعناب 

هـ / 1412ومن األعمال املهمة يف هذا امليدان " قاموس القرآن الكرمي " الذي بدأ إعداده سنة 
33Fم على يد خنبة من العلماء والباحثني1992

وهو أول قاموس يصدر بالعربية ويشمل  33
ا يرتجم اجلوانب التشريعية والتارخيية واألثرية واجلغرافية والنباتية بالكلمة والصورة واخلريطة ، ورمب

34Fإىل اللغتني اإلجنليزية والفرنسية

والقاموس مرتب هجائيا يبتدئ باهلمزة وينتهي بالياء باعتبار . 34
تكون يف امليم ، وليس يف شكو ،  صورة اللفظ ال أصله االشتقاقي ، فكلمة مشكاة مثالً 

ر املصطلحات ، ويف حالة ذك دقيقاً  ويعتمد القاموس على توثيق النصوص واآلراء املذكورة توثيقاً 
العلمية يذكر املقابل الالتيين واإلجنليزي للمصطلح إن وجد ، ووضعت أسس فيما خيص املواقع 

35F اجلغرافية واملناطق األثرية وما خيص األعالم

وضمن هذا القاموس صدر معجم باسم معجم 35
 النبات نتناوله بشيء من التفصيل .

 ( بالعربية )  معجــم النبات :
على ألفاظ  أساساً  ت " ضمن أجزاء قاموس القرآن سابق الذكر ، معتمداً صدر " معجم النبا

" أو " فكرة جامعة " يف هذا املضمار ،  " أو " مدخالً  القرآن الكرمي ، اليت متثل " مصطلحاً 
) منها ما له جوانب  مصطلحاً  98وقد تضمن املعجم ما يقرب من مائة مصطلح ( بالتحديد 

م األخرى ومن بينها مصطلح  أرض ، ودهن ، ورعي أخرى تتناوله أجزاء املعاج
36Fوغريها

واملعجم حماولة من جانب من أعدوه لفهم القرآن الكرمي الذي هو يف املقام األول  .36
كتاب هداية ، وهو عظة وتذكري ، فلم يعمد املؤلفون إىل " تطويع " اآليات لتتفق مع العلم 

الت مل تكن اكتسبتها زمن التنزيل ، وهذا احلديث ، ومل يضفوا على ألفاظ القرآن الكرمي دال
 .يدل على دقة علمية ، والتزام شديد باحلفاظ على مفاهيم القرآن الكرمي األصلية

مبسطة تتعلق باحلقائق الكربى  وضع املؤلفون يف هذا املعجم بني يدي املصطلحات النباتية حبوثاً 
) كما ركز  11هتا وإخراجها ( ص اليت لفت إليها القرآن الكرمي يف موضوع النباتات وإنبا

 املؤلفون على تقدمي موضوعات تعني على فهم ما يهدف إليه الذكر احلكيم  وهي :
 إخراج النبات والربط بينه وبني إحياء املوتى . •
 النظر إىل الطعام كآية من آيات اهللا ونعمه . •
 وجعل كل شئ حي من املاء . •

37Fكما وردت إشارات خمتصرة عن أمور أخرى مهمة

وهكذا أوضح املعجم اقرتان نشأة  37
اإلنسان وبعثه يف كثري من اآليات بنشأة النبات ، كما استعرض اآليات اليت وردت فيها كلمة 
إخراج مبشتقاهتا فيما يتعلق بالنبات ، وفيما يتعلق بإحياء األرض وتلك اليت تربط بني خروج 

النبات واملوت والتحلل يف ضوء العلم النبات والبعث واإلحياء مع الرتكيز على اإلنبات وإخراج 
38Fاحلديث

38 
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، مث أثل ، مث تني  "أبّ  "تبدأ مصطلحات النبات يف القرآن الكرمي حبرف األلف مبصطلح 

ومن بعدها يبدأ حرف الباء مبصطلح بصل ، مث بقل  وهكذا إىل �اية املعجم . وهذا  ،واأليكة
 مثال على املنهج املتبع يف شرح املصطلح :

الكأل الذي تعتلفه املاشية ، ويقصد به العشب الرطب واليابس ، وهو املرعى املتهيئ  هو :األب
للرعي والقطع واحلش ، وقد تطلق كلمة أب على كل ما خترج األرض من نبات .وقد وردت  

 متاعاً  وفاكهة وأباً "كلمة " أب " مرة واحدة يف القرآن الكرمي حيث يقول سبحانه وتعاىل : ( 
39F"لكم وآلبائكم

) ويتضح من السياق أن الفاكهة لإلنسان أي ما يأكله  32/  31عبس :   39
 اإلنسان ، واألب لألنعام أي ما تأكله األنعام .

ويتمثل األب باألعشاب اليت تنمو يف املواطن املختلفة من الصحارى والسهول والوديان 
ها ، وكما يعتمد والغابات وهي نباتات ترعاها احليوانات ، ومتثل املصدر األساسي لغذائ

لغذائه فإنه يعتمد على حلوم احليوانات اليت ترعى األب  اإلنسان على بعض النباتات مصدراً 
وتتغذى عليه فالنباتات متثل املصدر األول يف سلسلة الغذاء وحلم احليوانات ومنتوجاهتا ال تكون 

40Fلغذاء احليوانات واألنعام إال بوجود األب مصدراً 

عجم يشرح كلمة وهكذا نالحظ أن امل۔ 40
مث يبني ورودها يف القرآن الكرمي وداللتها من السياق  ، وبعد ذلك يقدم  عاماً  شرحاً  األب أوالً 

 بعض الصور املفيدة . املعجم فكرة علمية أساسية عن املصطلح ذاته ، ويثبت أحياناً 
 معجم النبات : ( باألردية ) 

طلق عليه مؤلفه الدكتور حممد اقتدار حسني صدر باللغة األردية معجم شبيه باملعجم السابق أ
فاروقي   اسم " نباتات قرآن " حتليل علمي ، وقد كتبه باألردية ، مث  ترمجه بعد ذلك 
باإلجنليزية مع أنه يذكر أن الكتابني ليسا برتمجة ألحدمها اآلخر، وقد بذل الدكتور حممد اقتدار 

ه هذا إىل مستوى علمي ، يقدم خدمة جهده للوصول بعمل -حسني فاروقي وهو عامل وحمقق 
طيبة للباحثني يف ميدان علم النبات ، فقد أوضح خصائص النباتات اليت ورد ذكرها يف القرآن 

كما يذكر الدكتور  يب وي سانـى  مدير املعهد القومي ألحباث النبات يف   -الكرمي ، وكشف 
روفة من قبل عن جوانب مل تكن مع -    National Photonic Researchلكهنو

 عن هذه النباتات ، خاصة فيما يتعلق بالسدر والكافور .
من ختصصه فهو خبري يف جمال كيمياء النبات ،  وقد استفاد الدكتور حممد اقتدار حسني كثرياً 

وهو من مشاهري علماء معهد أحباث النبات باهلند ، مما يعطي لبحثه هذا قيمة علمية باإلضافة 
لى مجيع النباتات اليت ورد ذكرها يف القرآن الكرمي من الناحية التارخيية إىل أنه ألقى الضـوء ع

والعلمية ، كما أنه أوضح خصائص هذه النباتات ، وأمهيتها الطبية والكيميائية واالقتصادية 
،كما أنه قدم للباحثني املعنيني النظريات العلمية يف ضوء القرآن الكرمي مع إشارات ملا ورد يف 

 دس لليهود والنصارى( العهد القدمي والعهد اجلديد ) الكتاب املق
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 سبب تأليف المعجم :

ُسئل املؤلف ذات يوم عن " املن والسلوى " فبدأ يقرأ عن املوضوع يف تفاسري القرآن اليت كتبها 
موالنا أبو الكالم آزاد ، وموالنا عبد املاجد الدريا آبادي وغريمها ،لكنه الحظ أن املفسرين مل 

ه الكيميائية يهتموا بالنبات الذي خيرج منه املن ، كما أنه مل جيد يف التفاسري ما يوضح خصائص
والطبية ، عندئذ فكر يف أن جيمع املعلومات اخلاصة بالنبات  اليت ورد ذكرها يف القرآن الكرمي ، 
ويضعها يف كتاب يستفيد منه املسلمون وغريهم ، فاستمر جيمع مادته العلمية لسنوات ، مث 

 نشر معجمه  نباتات قرآن باألردية واإلجنليزية .
لف ال يدخل يف زمرة التفاسري القرآنية بأي شكل من األشكال ألنه املؤ  -كما ذكر   -والكتاب 

41Fللقرآن الكرمي من وجهة نظر دينية " أي املؤلف " ليس بأهل ألن يكتب تفسرياً 

وقد استفاد  41
 من التفاسري وتراجم معاين القرآن الكرمي اإلجنليزية واألردية ، ومجع مادتـه العلمية ورتب معجماً 

مار اليت ورد ذكرها يف آيات الذكر احلكيم ، مث شرح هذه النباتات يف يتضمن األشجار والث
42Fبالتفاسري املشهورة لكبار علماء املسلمني. ضـــوء علـم الكيمياء النباتيـة والطب، مستعيناً 

42  
ويشري املؤلف إىل أنه أدى واجبه جتاه ربه وجتاه دينه ، فالقرآن يدعو اإلنسان إىل النظر يف خلق 

تفكر يف خملوقاته ، ويدعوه إىل حتليل هذه املشاهدة والفكر ، ومن خالل التحليل اهللا ، وال
واالستنباط يكون العناصر األساسية للعلم احلديث ، والتعلم والتفقه يف الدين شرط لفهم 

 اإلرشادات القرآنية . 
هلندية ومن اجلدير بالذكر أن هذا املعجم نال تقدير الكثريين من العلماء يف شبه القارة ا

كما   -رمحه اهللا  -الباكستانية والعامل العريب ، فقد قدم للكتاب الشيخ أبو احلسن علي الندوي 
 أشاد به صاحب السمو امللكي األمري تركي الفيصل ( رئيس جملس إدارة مركز امللك فيصل

ؤسسة ) والشيخ حممد الغزايل رمحه اهللا ، والدكتور عرفات التميمي ( امل للدراسات اإلسالمية
اإلسالمية للعلوم جبدة ) والدكتور عبده مياين  الذي ذكر بأن هذا الكتاب قد سد فجوة ظلت 

43Fفارغة يف علوم القرآن ملئات السنني

كما أشاد به الكثري من العلماء يف أوربا وأمريكا .وقد 43
) اهتمام الباحث فعكف على طبعته األوىل  هـ1416/م1995نالت الطبعة الثانية للكتاب ( 

زاد يف أبواهبا ، وأضاف عليها األحاديث النبوية الشريفة وكذا بعض ما ورد يف التوراة واإلجنيل ف
 عن النباتات اليت ذكرها يف معجمه ، كما أضاف ثالثة أبواب عن الورد والقطران والدهن .

 منهج معجم نباتات قرآن : 
فالباب األول يتناول املن  قسم املؤلف كتابه إىل أبواب يتناول كل باب نبات معني أو مثر ،

والسلوى ، والباب الثاين النخل ، والثالث الزيتون والرابع العنب ، واخلامس الرمان ، والسادس 
التني والسابع السدر أو السدرة والثامن األثل والتاسع شجر املسواك ، والعاشر احلناء أو الكافور 

ر البصل والرابع عشر الفوم وهكذا حىت واحلادي عشر الزجنبيل والثاين عشر العدس والثالث عش
يف مجيع أبواب معجمه ،  ثابتاً  يصل إىل الباب الثالث والثالثني الدهن ، واتبع املؤلف منهجاً 

فهو يذكر اسم النبات كما ورد يف القرآن الكرمي ، بعدها يذكر امسه يف اللغات املختلفة : 
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عربية والروسية والفارسية وأيضا العربية واألردية اإلجنليزية واليونانية واإليطالية ، والفرنسية وال

، كما يضيف أيضا السنسكريتية واملراهتية  والبنجابية واهلندية ويذكر التاملية وامللياملية أحياناً 
 والتيلكو والبنغالية . 

بعدها يذكر االسم العلمي للنبات ويطلق عليه االسم النبايت ، ينتقل بعدها لبيان ذكر النبات  
ورد يف القرآن الكرمي ، فينقل اآليات كاملة مع ترمجة معانيها إىل اللغة األردية ، مث يلخص كما 

آراء املفسرين واملؤرخني ، ومن هنا يديل بدلوه يف املوضوع ، وننقل الفقـرة التالية مما كتبه عن  
44F."املن "

44 
كره يف القرآن الكرمي بناء على األحباث العصرية أن املن الذي ورد ذ  -اليوم  -" ميكن القول 

ميكن احلصول عليه من النبات الذي يقال له بالعربية " احلاج " أو " عاقول "  ويطلق عليه 
وهو نبات له شوك وهو غذاء طيب للجمال   Alhagi Maurorumعلماء النبات اسم 

ار شرت " شوك اجلمل " ويقال له بالفارسية " خ يف مناطق جزيرة العرب ، وهلذا يطلق عليه أيضاً 
، مع أن جذوره متتد يف األرض  " ( أي شوك اجلمل ) وطوله ال يزيد على ثالثة أقدام عموماً 

، وهو يوجد بكثرة يف إيران وأفغانستان وتركيا ، وقد  بعمق عشرة أقدام إىل مخسة عشر قدماً 
ان حتتل انتقل إليها من جزيرة العرب ، لكن فيما يتعلق بإنتاج املن  فإن منطقة خراسان يف إير 

أمهية يف هذا اجلانب ألنه ينتج بكثرة من األشجار اليت تنبت هناك ويسوق يف أسواق العامل ، 
وهو املن الذي يطلق عليه اسم " ترجنني " ، ويف اهلند يوجد نوع من النبات من جنس " احلاج" 

ه ال توجد ويوجد بكثرة ، ويطلق عليه اسم " جواسا " لكنه ال ينتج املمن ، والسبب يف ذلك أن
 فيه تلك " الدودة " اليت تسبب ظهور املادة الرطبة احللوة  .

وباإلضافة إىل " احلاج " هناك نباتات أخرى توجد بكثرة يف صحراء سيناء ، يف زمان سيدنا 
موسى عليه السالم ، وال تزال موجودة حىت اليوم يف سيناء لكن بكميات قليلة ، ويطلق عليه 

ويطلق عليه بالفارسية "جاز"   Tamarix Manniferaaلعلمي اسم " طرفاء " وامسه ا
جبيم قاهرية وهلذا يطلق على احللوى املستخرجة منه اسم " جزاجنني " جبيمني قاهريتني ، أو  
كزاجنني ، أو غزاجنني جبيم قاهرية  ، ويف اهلند يوجد نبات من جنس نبات " الطرفاء " يقال له 

 ۔ لكنه ال ينتج املن أبداً    Tammrix Qallica" جهاؤ " وامسه العلمي 
مث يشرح املؤلف  ما ذكره القرآن الكرمي عن املن ، وما ورد يف الكتاب املقدس لليهود والنصارى 
، وأقوال بعض العلماء ، فيذكر ما قاله العامل " نولدكه " مث ينتقل لذكر ما قاله الرسول صلى 

 �اية الباب يثبت نصوص األحاديث النبوية اهللا عليه وسلم ، ويبني بعدها رأي العلم ، ويف
مرتمجة إىل األردية مع ذكر سند احلديث ، وينقل ما ورد يف الكتاب املقدس مرتمجا إىل األردية 

 مع اإلشارة إىل اإلصحاح ورقم اآلية وما إىل ذلك .
 دراسة مقارنة لمنهج معجم النبات العربي  ومعجم نباتيات قرآن األردي: 

ورة بني منهج معجم النبات الصادر باللغة العربية ومعجم النبات الصادر باللغة حىت تتضح الص
 األردية ، نثبت هنا كيف ورد املدخل " أثل " يف املعجمني .
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 وتحت كلمة " أثل " ورد ما يلي : 35في معجم النبات( بالعربية ) وفي ص  .1

األثل شجر يرتفع عدة أمتار األثل واحدته أثلة ومجعه أثول ، كتمر ومتور ، وجيمع أثالت ، و 
ويعطي فروعا خشبية طويلة ، وليس له ورق عريض ، إمنا حراشيف صغرية ، وهو ينمو يف 

ما يوجد يف األودية ، وفروع النبات اخلضراء اهلدبية  الصحارى واألراضي امللحية الرطبة ، وغالباً 
نوعان من النبات يتبعان حتمل على سطوحها األمالح اليت يفرزها النبات ، واألثل والطرفاء 

  Tamaricaceaeينتمي إىل الفصيلة الطرفاوية أو األثلية   Tamarixهو  واحداً  جنساً 
يف مشال  وينمو األثل برياً  Tamarix aphylla(L.) karstenواالسم العلمي لألثل هو 

حول املزارع  إفريقيا وشبه اجلزيرة العربية وأفغانستان وباكستان واهلند ،وقد يزرع مصدات للرياح
 يف املناطق الصحراوية لصالبة سوقه وفروعه وحتمله للجفاف .

وقد ورد يف كتب السنة كالبخاري ومسلم وغريها ذكر األثل والطرفاء يف جمال استعمال اخلشب 
 :لم ، وقد وردت كلمة " أثل" مرة واحدة يف القرآن الكرميلصنع منرب الرسول صلى اهللا عليه وس

ُهمْ  ْلنـٰ 45F}  ِجبَنَّتَـْيِهْم َجنَّتَـْنيِ َذَواَتْى اُُكٍل َمخٍْط وَّاَْثٍل وََّشْيٍء مِّْن ِسْدٍر قَِلْيلٍ  {َوَبدَّ

45 
م السد ... وجفت اجلنان وهي اآلية اليت وردت بعد ذكر قصة قوم سبأ ...بعد أن حتط

 ) 35ية اخلشبية :اخلمط واألثل .. (صالرب صحراء ال يوجد فيها إال األشجار  وتبدلت واحرتقت
 يف معجم النبات  باألردية ويف الباب الثاين وضع املؤلف العنوان التايل : .2
اؤ" وهو معىن األثل باألردية ، وحتت هذا العنوان ذكر االسم كما ورد يف القرآن  أثل ، مث  "�ج

  Tamparisباإلجنليزية والروسية ،  Tamariskذكر امسه يف اللغات املختلفة هكذا :
باإليطالية  Tamarixباألسبانية ،    Temariscoالعربية ، ب  Esjelبالفرنسية، 

والالتينية، وبالعربية  عبل وطرفاء وغاز ، وبالفارسية كر بكاف فارسية ،وبالسنسكريتية  جهاؤك 
، وشاوكا ، وباهلندية وباألردية والبنجابية  جهاؤ ، وبالنغالية جهاوج جبيم فارسية .أما االسم 

  Tamarix aphylla (L.)Kaest.,,   Syn. atriculata Vahlالعلمي فهو
   (Family:  Tamaricaceae)  

ُهْم ِجبَنَّتَـْيِهْم َجنَّتَـْنيِ َذَواَتْى اُُكٍل َمخٍْط وَّاَْثٍل وَّشَ  ْلنـٰ ْيٍء اآلية القرآنية اليت ورد فيها ذكر األثل :{ َوَبدَّ
46Fمِّْن ِسْدٍر قَِلْيٍل} 

سبأ اليت يقال هلا اليوم اليمن  كانت مث ذكر املؤلف ما ترمجته : " وبالد 46
خصبة خضراء مجيلة ، وكانت عاصمتها مدينة مأرب اليت ترتفع عن سطح البحر حبوايل   أرضاً 

 رائعاً  ، وهناك بين سد امتد لعدة أميال ليحجز املاء خلفه ، وكان هذا السد منوذجاً  قدماً  390
ري من البساتني واجلنان ، وهناك رواية لفن مهندسي ذلك الزمان ، وكانت مياه السد تروي الكث

أي قبل اإلسالم بسنوات حتطم السد وحتولت البساتني واجلنان إىل  542تذكر أنه يف سنة 
صحراء جرداء ، وتشري اآلية السابقة إىل تلك الواقعة ." ويذكر املؤلف بعد ذلك ما ورد يف 

ن التفاسري عن هذه الواقعة ، مث تفسري جميدي وتفسري حقاين وتفهيم القرآن للمودوي وغريها م
 يذكر ما يلي عن شجرة األثل :
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" يوجد شجر األثل بكثرة يف شبه اجلزيرة العربية ، وهو شجر قوي ألن جذوره متتد يف األرض    

وهو    Tamarix، ومن وجهة نظر علم النبات ، ينتمي األثل إىل جنس  حوايل عشرين قدماً 
 ."  اء اجلزيرة العربية ويوجد بعضها يف اليمن أيضاً عائلة متفرعة ، توجد يف مجيع أحن

ويذكر املؤلف ثانية أهم أمساء األثل ويشري إىل أن بعض أنواعه يستخرج منه املن ، مث يشرح ما 
ورد يف اآلية الكرمية هكذا : " اآلية اليت ورد فيها ذكر األثل  أشارت إىل نوعني من األشجار 

نه بعد حتطم سد مأرب ، انتهت بساتني النخيل والعنب وغريها مها السدر واخلمط ،وهذا يعىن أ
من أشجار الفاكهة ، وما تبقى كان ذلك الشجر القوي الذي مل تكن لثماره قيمة ، وهي 
أشجار األثل واخلمط والسدر ، وهنا جيب أن نوضح أنه من ناحية علم النبات فإن األثل 

صمد أمام الفيضان ، والسدر املذكور هنا نوع واخلمط من األشجار قوية اجلذور ، ميكنها أن ت
آخر غري السدر الذي يقال له باألردية " بريي " وهو شجر ضعيف ، فالسدر املقصود هنا 

47Fخيتلف عما يقال له يف األردية بريي

47    
وإذا ما رجعنا إىل باب السدر يف الباب السابع يف املعجم وجدنا املؤلف يذكر االسم يف األردية  

بريي واالسم القرآين سدر و سدرة ، مث يذكر األمساء املختلفة يف اإلجنليزية والفرنسية  سدره أو
والالتينية واإليطالية واألسبانية واليونانية والعربية واألملانية ، ومن األمساء العربية شجرة الرب ، 

شري إىل الفصيلة سدر ، األرز ، وشجرة اهللا ، وأرز لبنان ، ويف الفارسية كاج ، سرو آزاد  ، مث ي
 7و النجم :    16 - 155النباتية  ، وينقل اآليات اليت ورد فيها ذكر الكلمة ، وهي :سبأ : 

    34 - 27والواقعة :   18 -
مث يشرح ما كتبه مفسرو القرآن الكرمي باألردية واإلجنليزية ، ويركز على ما كتبه العالمة موالنا 

ابادي ،وكذا على ما جاء يف تفسري حقاين ، ويف لغات شبري أمحد ، وموالنا عبد املاجد دري
القرآن لعبد الرشيد نعماين وسيد عبد الدامي جاليل ، ولغات القرآن الذي طبعته ندوة املصنفني 
يف دهلي ، وأشار إىل تفسري سدرة املنتهى وخاصة ما جاء يف تفهيم القرآن الكرمي للمودودي ،  

 ال وغريمها يف الرتمجة اإلجنليزية ملعاين القرآن الكرمي . كما نقل رأي عبد اهللا يوسف ، وبكته
وانتقل املؤلف بعدها ليذكر ورود كلمة سدر يف األحاديث النبوية  ، ويصل املؤلف إىل نتيجة 

عن القرآن الكرمي موجهة يف  مفادها بأن اإلشارات اليت وردت يف األحاديث النبوية فضالً 
اك إشارة واحدة إىل مثاره أي ( النبق ) كما أن  السدر مل مجلتها إىل نبات السدر ، وليست هن

يرد ذكره مع األشجار األخرى اليت متد اإلنسان بالفاكهة مثل النخيل واألعناب والزيتون والرمان 
لعظمة هذه الشجرة ، لكن دون إشارة واحدة إىل مثاره .وينتقل املؤلف  والتني ، وكأن هناك بياناً 
جرة السدر ، ويشرح فوائده سواء السدر املوجود يف اهلند أو املوجود يف بعد ذلك ليبني عائلة ش

 اجلزيرة العربية ، ويسهب يف احلديث عن شجرة السدر ويتساءل :
إذا مل يكن السدر هو الشجر املعروف عندنا ( يف اهلند ) باسم " بريي " فأي شجر هو ؟! 

جودة يف الشام ولبنان اليت يقال هلا ويرى أن اإلشارة إىل السدر هي إشارة إىل الشجرة املو 
بالعربية أرز الرب ، وأرز لبنان أو شجرة اهللا ، واليت عرفت بأمساء شبيه بالسدر لدى الروم 
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واليونان مثل: سدراس ، وسدرس ، وكدراس وغريها ، فشجرة لبنان هذه تعد من أمجل األشجار 

،وهي مشهورة بطوهلا وشكلها اجلميل ليس يف لبنان فقط بل يف جزيرة العرب ، بل يف العامل كله
ورائحتها الذكية ، وقد ورد ذكرها عند سليمان وموسى وعيسى وغريهم من األنبياء ، واجلميع 

  Erezيذكرها بتبجيل ويبني عظمتها ، وقد ورد ذكرها يف الكتاب املقدس ( للنصارى ) باسم 
 ان اليت زرعها الرب " وما يلي " أشجار الرب سدروس لبن 16آية  104وجاء يف اإلصحاح 

 طبقا ملا ورد يف الكتاب املقدس ترتجم يف اللغات  Erezيرى السري وليم مسيث يف أحباثه أن 
سدر وهي يف الغالب كلمة ترجع إىل إحدى اللغات السامية ، فتأثري  األوربية القدمية بكلمة

هلذا  و ة)موجود قبل اإلسالم ،على لغات أوربا القدمية (اليونانية والروماني لشام وفلسطنيالبنان و 
 فرمبا أطلق بعض السكان يف مناطق قدمية يكثر فيها وجود هذه الشجرة اسم"سدران "  عليها . 
ويذكر املؤلف بعد ذلك االسم العلمي لكلمة سدر كلمة سدرن ( اإلجنليزية)،ويصفها ، ويوضح  

عدم تأثرها بتقلبات املوسم .مث لرائحتها الذكية و  كيف كانت تستخدم يف بناء دور العبادة نظراً 
يطلق عليه  يذكر املؤلف أنه يف زمان الفراعنة  كان يؤتى بالسدر من غابات لبنان والشام( و

،  ) بكثرة حىت إنه يف زمان عيسى ساد شعور بأنه صار نادراً   Erezبالعربية أرز وبالعربية 
 وهلذا رأوا أنه ليس من املناسب قطع أشجار السدر . 

ملؤلف يف ذكر الفرق بني عائلة شجر السدر يف اهلند ويف البالد العربية ، ويذكر أن ويسهب ا
سدر ، وهذه  كان يطلق عليه أيضاً   Juniperusيقال له بالعربية العرعر من فصيلة  نباتاً 

الشجرة توجد يف احلجاز واملناطق اجلبلية من اليمن ، وجاء وقت كادت فيه شجرة العرعر أن 
اليت توجد يف جزيرة العرب  Speciesأطلقوا على فصيلة من فصيلة السدر ختتفي ،ومن مث 
 اسم  سدر ..." 

ويصل املؤلف إىل نتيجة مفادها أن السدر الذي ورد ذكره يف القرآن الكرمي هو السدر املعروف 
وليس السدر الذي يقال له يف اهلند  بريي ، وشجره   Cedrus Libaniباسم األرز 

48Fيثهضعيف ، مث يكمل حد

مبا ورد كتب األحاديث ( البخاري ومسلم وأبو داؤد  مستشهداً  48
والرتمذي ) ويثبت جمموعة من الصور لشجرة السدر ، شجرة اهللا ، شجرة الرب أرز لبنان ، 

م 1937وشجرة السدر اليت زرعت يف أمريكا وعشقها األمريكيون حىت متادوا يف تقطيعها سنة 
 ، وشجرة السدر يف اهلند . 

حبثه عن السدر بذكر بعض األحاديث النبوية  اليت  ورد فيها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وخيتم 
من  وسلم �ى عن قطع السدر ألن من قطع سدرة صوب اهللا رأسه يف النار  ، مث نقل نصاً 

جاء فيه :" وكان ملا سكن داؤد يف بيته ،  17الكتاب املقدس (أخبار األيام األول ) اإلصحاح 
ق ... هل قُ د لناتان النيب ، هأنذا ساكن يف بيت من أرز وتابوت عهد الرب حتت شُ قال داؤو 

ملاذا مل تبنوا  تكلمت بكلمة مع أحد قضاة إسرائيل الذين أمرهتم أن يرعوا شعيب إسرائيل قائالً 
49F) 6 - 1من أرز (  يل بيتاً 

49 
 جاء ما يلي :  8- 2آية  31ويف كتاب حزقيال  اإلصحاح 
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ل لفرعون ملك مصر ومجهوره من اشتهيت يف عظمتك ، هو ذا أعلى األرز يف " يا ابن آدم ق

لبنان ، مجيل األغصان ، وأغىب الظل ، وقامته طويلة ، وكان فرعه بني الغيوم ، قد عظمته املياه 
ورفعه الغمر أ�اره جرت من حول مغرسه وأرسلت جداوهلا إىل كل أشجار احلقل ، لذلك 

شجار احلقل وكثرت أغصانه وطالت فروعه لكثرة املياه إذ نبت ... ارتفعت قامته على مجيع أ
األرز يف جنة اهللا مل يفقه السرو مل يشبه أغصانه واّلدلب مل يكن مثل فروعه كل األشجار يف 

50Fجنة اهللا مل تشبهه يف حسنه ... "

50   
 عن األرز حيث ذكرت شجرة النصوص اليت وردت يف إجنيل يوحنا كما نقل املؤلف أيضاً 

واملثال الثاين للمقارنة بني ما ورد يف معجم النبات العربية وما ورد يف معجم النبات  .الرب
 األردي عن الزيتون : 

ذكر معجم النبات ( العريب ) أن الزيتون شجر مثمر زييت من الفصيلة الزيتونية  .1
Oleaceae   . تؤكل مثاره بعد هتيئتها ويعصر منها الزيت 

وفوائده والقيمة الغذائية لثمرة الزيتون ، ويذكر ورودها ومشتقاهتا يف مث يذكر مواطن زراعته 
مواضع ) ويشرح اختالف املفسرين يف حتديد صفة شجرة الزيتون بأ�ا ال  6القرآن الكرمي ( 

51Fشرقية وال غربية ،وحييل القارئ إىل املصادر وأرقام الصفحات 

51 
مث األمساء األخرى “ لقرآن " الزيتون أما معجم النبات األردي فيذكر االسم كما ورد يف ا .2

 Ulivaوباإليطالية   Olivaوبالروسية والالتينية   Oliveباإلجنليزية والفرنسية واألملانية
 مث بالعربية والفارسية واألردية واهلندية زيتون .  Zaitوباليونانية  Ellaوباألسبانية  
   Oleaceaeئلته هي وعا  Olea europaeaأما االسم العلمي للنبات فهو      

وأشار املؤلف إىل أن الزيتون ورد ذكره يف القرآن الكرمي يف أربعة مواضع  بينما ذكر املعجم 
العريب موضعني آخرين ورد فيهما ذكر مشتقات الزيتون ، وبعد ذكر اآليات اليت ورد فيها ذكر 

تون ، ذكر موطن الزيتون الزيتون ، ووصف شجرة الزيتون ، وفوائده الطبية وخاصة فوائد زيت الزي
األصلي فلسطني والشام حيث كان يزرع قبل املسيح بألفي عام ، ومن هذه املنطقة انتشرت 
زراعته حول العامل ، وقد ظن فالسفة اليونان قبل املسيح أن الزيتون نبتة أوربية وهلذا أطلقوا عليه 

أثبتت أن موطنه  لكن األحباث اليت صدرت منذ نصف قرن تقريبا  Olca europaeoاسم 
 الشام وفلسطني .

على قول املفسرين لآلية الكرمية ال شرقية وال غربية ورجع يف ذلك إىل  وقد ركز املؤلف هنا أيضاً 
التفاسري األردية املعتمدة  ، مث ذكر أقوال الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن زيت الزيتون ، 

ى نور ، وعن غصن الزيتون الذي يرمز وأوضح استخدام زيت الزيتون يف اإلضاءة وأنه نور عل
إىل السالم  يذكر املؤلف حكاية حدثت يف زمان نوح ملخصها أن الطوفان حني انتهى جاءت 

 وكان يف فمها غصن الزيتون. محامة حتمل رسالة األمن والسالم،
وذكر املؤلف أربعة أحاديث للرسول صلى اهللا عليه وسلم ينصح فيها أصحابه بتناول زيت 

ون فهوطاهر مبارك،وخيربهم بأنه مفيد لعالج ذات اجلنب، ومفيد لعالج البواسري وفيه شفاء الزيت

106 
 



 
 2012ديسمرب،-يوليو …المعاجم القرآنيةو  ترجمة المصطلح الديني ۲،العدد٣:اجمللدكسپشاوراسالمي

 
لزيتون :يف كتاب اخللق للكثري من األمراض .مث ذكر املؤلف ما ورد يف الكتاب املقدس عن ا

ورد ما يلي : " ... وعاد( أي نوح ) فأرسل احلمامة من الفلك فأتت إليه   11آية 8باب
52Fوإذا ورقة زيتون خضراء يف فمها، فعلم نوح أن املياه قلت عن األرض  " املساء احلمامة عند

52     
" وأنت تأمر بين إسرائيل أن يقدموا إليك زيت الزيتون   20آية   13ويف كتاب اخلروج  الباب 

53F" للضوء إلصعاد السرج دائماً  مرضوض نقياً 

53    
 وردت يف املعجمني العريب واألردي أن يرجع وميكن ملن يريد أن يستزيد ويقارن بني املداخل اليت

املعجم العريب  وإىل املدخل بصل ص  44املعجم األردي  وص  70إىل املدخل تني ص 
املعجم األردي وص  199املعجم العريب ومدخل بقل ص  42املعجم األردي وص  133

 املعجم العريب وغريها . 44
شرحية أكرب من القراء ، فقراؤه من اهلنود  واملالحظ هنا أن الدكتور اقتدار فاروقي خياطب

من األوربيني واألمريكيني ، وهلذا كتب كتابه باألردية  والباكستانيني والبنغاليني ، وهم أيضاً 
واإلجنليزية ، واهتم بالرد على بعض دعاوى املفكرين الغربيني ، وأضاف يف الطبعة الثانية ما ورد 

والعهد اجلديد عن النباتات اليت ورد ذكرها يف القرآن يف الكتاب املقدس أي العهـد القدمي 
ألن  الكرمي ، بينما املعجم العريب على ما يبدو اتبع أسلوب االختصار واإلجياز املفيد نظراً 

اللجنة اليت تشكلت لوضع خطة القاموس القرآين أمامها عمل كبري لن يتوقف عند معجم 
إىل ذكر املعلومات التخصصية اليت جلأ إليها الدكتور النباتات فقط ، كما أن املؤلفني مل يعمدوا 

 إقتدار فاروقي حبكم ختصصه يف علم النبات .
 خاتمــــة

ومع هذا فال أستطيع أن أجزم بأن من أعدوا املعجم العريب استفادوا من الطبعة األوىل ملعجم 
رب وقالوا رأيهم فيها الدكتور اقتدار اليت صدرت باإلجنليزية ، فقد اطلع عليها بعض العلماء الع

، أو أن الدكتور اقتدار قد استفاد من املعجم العريب أثناء مراجعته لكتابه وإعداده للطبعة الثانية  
يأمل أن يتبادل العلماء املسلمون يف خمتلف  –كاتب هذه السطور   –، ومن هنا فالباحث 

 تتحقق الفائدة وتصدر بلدان العامل اإلسالمي مثل هذه املعلومات ، وأن تتوحد اجلهود حىت
األعمال املوسوعية شاملة لكل احلقائق ، وقد شارك فيها كل من يستطيع أن يقدم معلومة 

 يهدف إىل خدمة كتاب اهللا احلكيم .  مبتكراً  جديدة أو حبثاً 
ويتضح مما عرضناه يف هذا البحث املتواضع أن علماء شبه القارة اهلندية الباكستانية قد شاركوا 

فر يف الكتابة عن املعاجم القرآنية :اللغوية واملوضوعية ، كما أ�م  ردوا على كتابات بنصيب وا
املستشرقني الذين حاولوا النيل من كتاب اهللا ، وكانت ردودهم قائمة على البحث والدراسة ، 
 فأثبتوا بذلك جهل املستشرقني بالقرآن الكرمي ،وما يتضمنه من إشارات علمية ، وضربنا مثاالً 

لك فيما كتبه العالمة سيد سليمان الندوي يف كتابه أرض القرآن وما كتبه العالمة ماجد لذ
الدريا آبادي يف كتابه  أرض القرآن أو جغرافية القرآن  ، وهذه الكتابات وغريها مما عرضنا له 

افر مثل نباتات قرآن وغريه مما نشر باللغة األردية جدير بأن ينقل إىل اللغة العربية ، حىت تتض
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ومواجهة الدارسني  جهود العلماء املسلمني العرب وغريهم خلدمة القرآن الكرمي من ناحية،

املغرضني من ناحية أخرى ، وبيان جوانب جديدة من اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي من 
 ناحية ثالثة .

عاجم القرآنية كما جيب على علماء شبه القارة اهلندية العمل على تنقية املكتبة األردية من امل
 اليت ال تصل إىل املستوى املطلوب خلدمة القارئ املسلم وغريه من املهتمني بالقرآن الكرمي،

وخاصة أن الباحث أشار إىل أحد املعاجم الذي طبع  طبعات عديدة ، دون تنقيح أو تعديل 
 أو تصحيح لبعض ما قد يشوه املعىن املقصود من ألفاظ القرآن الكرمي .

 
 الهوامش

 23هكذا يف االصل ص  ۔1
 41عمدة لغات القرآن ، ص:  ۔2
 42املصدر نفسه ، ص  ۔3
  65آل عمران:  ۔4
  139البقرة:  ۔5
  80األنعام:  ۔6
  76البقرة:  ۔7
  73آل عمران:  ۔8
  16الشورى:  ۔9

 47غافر:  ۔10
 66آل عمران:  ۔11
 61آل عمران:  ۔12
 73آل عمران:  ۔13
  144ص  ,عمدة اللغات  ۔14
  149املصدر نفسه، ص  ۔15
هـ حىت اآلن  فقد طبع يف مجايل بريس دهلي ويف حمبوب  1319ذ سنة طبع املعجم طبعات عديدة من ۔16

م  مث طبع يف كتب هانه رحيميه ديوبند ، والطبعة اليت بني 1952هـ / 1971املطابع برقي بريس سنة 
كتابيات لغات اردو     101أيدينا طبعة جديدة هي من إصدار دار ادبيات بالهور بدون تاريخ  انظر ص 

 سلمان شاهجهانبوري  مقتدره قومي زبان  اسالم آباد . مرتب دكتور أبو
 7-6مقدمة مرتادفات قرآن ص  ۔17
 7-6مقدمة مرتادفات قرآن، ص  ۔18
 7-6نفس املصدر، ص  ۔19
 35البقرة:   ۔20
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 37إبراهيم:  ۔21
   68مرتادفات قرآن ،ص  ۔22
 99نفس املصدر،  ص  ۔23
 905ص  ۔24
 وما بعدها  . 62هـ ص 1411مجادى األوىل  160 انظر عرض الكتاب باجمللة العربية العدد ۔25
 168ص   1401ربيع األول  –صفر   89/90انظر مقال حلامد صادق قنييب  يف " األصالة العدد  ۔26

 وما بعدها  
هـ / 1418مجادى األوىل  251انظر مقال عبد احلميد حسانني حسن علي مبجلة الفيصل العدد  ۔27

 م1997سبتمرب ، أكتوبر 
 م )1990هـ / يوليو 1410ذو احلجة  36لفيصل العدد انظر ا ۔28
 م19778هـ / 1398سنة  3مقال جلليل أبو احلب ، املورد العدد  ۔29
من معجم األلفاظ واألعالم القرآنية  دار الفكر  179انظر مثًال ما كتبه عن داؤد عليه السالم يف ص  ۔30

 ط الثالثة  العريب  القاهرة  راجعه ونقحه الدكتور عبد الصبور شاهني
م  فريجينيا  1981 –هـ 1401سلسلة األدلة والكشافات  ط أوىل  -املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  ۔31

 الواليات املتحدة
 16املقدمة ص  ۔32
م عن مؤسسة التقدم العلمي 19992هـ / 1412صدرت الطبعة األوىل من املدخل يف الكويت سنة  ۔33

د اجلابر الصباح أثناء رئاسته للدورة اخلامسة ملنظمة املؤمتر بدعم من صاحب السمو الشيخ جابر األمح
 اإلسالمي  

 15انظر: املقدمة ص  ۔34
 21املقدمة بقلم الدكتور عبد اهللا يوسف الغنيم ،ص  ۔35
 11- 10م  ) ،ص 1992هـ/1412الكويت   1املقدمة ( قاموس القرآن الكرمي  معجم النبات ط  ۔36
 13انظر :ص  ۔37
 دهاوما بع 16ص  ۔38
  40ص  ۔39
 35ص  ۔40
 11ص  ۔41
 نفس املصدر ۔42
 15ص  ۔43
 21ص  ۔44
 16سبأ :  ۔45
 16السبأ   ۔46
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     100انظر : معجم نباتيات قرآن ، باب سدر،  ص  ۔47
 87انظر:  ص  ۔48
وردت العبارة يف األصل باألردية ونقلنا الرتمجة عن الكتاب املقدس  كتاب العهد القدمي والعهد اجلديد  ۔49

 العهد القدمي 660اللغة األصلية  دار الكتاب املقدس يف الشرق األوسط ص ترجم من 
 الكتاب املقدس  1235نقلنا الرتمجة من ص  ۔50
 .70انظر: معجم النبات ، ص  ۔51
 13نقًال عن النص العريب لرتمجة الكتاب املقدس، ص  ۔52
 131نقًال عن الرتمجة العربية ،ص  ۔53
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