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مؤخرًا، نقدّم هنا تعريفًا بالكتاب، وبمحتويات فصوله، كما نشير لبعض جوانب أهميته للدارسين.
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محتوى الكتاب: 

المحرِّر كتبها مقدّمة تلي دراسة، عشرة اثنتي ويشمل أقسام، أربعة في الكتاب يأتي
لنصٍّ تأويلية عملية أيّ في المعنى بناء وكيفية وداللتها الكلمات حول فودج بروس

ما.

القسم األول: المعجم والفترة التكوينيّة للتفسير القرآني:

المبكّر اللغوي التفسير حول فريستيج لكريس األولى دراسات؛ ثالث يضم القسم هذا
هربرت أمّا للمفردات، المعجمي التحليل خالل من القرآنية المعاني تكوين وكيفية
مدرسة في خصيصة يعتبره ما وهو المعجمي) بـ(الحديث أسماه ما فيدرس بيرج
تمثّل التي النبويّة األقوال من مجموعة على االعتماد حيث التفسيرية؛ عباس ابن
مصطلحات ثالثة يعتبره ما ميلشرت كريستوفر ويدرس للقرآن، معجميًّا شرحًا

مهمّة في التفسير المبكّر، وهي: الحكمة، والصدق، والسياحة.

القسم الثاني: المنهجيات المعجمية؛ أربع دراسات حالة:

وكيفية الواحدي تفسير جيليو كلود فيها يدرس األولى دراسات؛ أربع يضم القسم هذا
القرآنية القراءات بين العالقة بيرج إس. ويدرس التفسير، هذا في المعجم استخدام
داللة تفسير في الخالف دراسة عبر وهذا التفسير، في حضورهم وكيفية والمعجم
وعالقتها القرآن في الجحيم أسماء استيورات ستيفن ويدرس الفلق، سورة في الفَلَق
ماير توبي ويدرس األصفهاني، غريب كتاب دراسة خالل من الجاهلي بالشِّعْر
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بعضَ التناقضات في معجمية الشهرستاني.

القسم الثالث: الكلمات والتفسير والخالفات القانونية:

الخالفات تأثير فيها يتناول سيالدرو لجويستينو األولى دراسات؛ ثالث القسم هذا يضم
الخالف تناول عبر وهذا المعجمية، بالمعاني هذا وعالقة التفسير على المذهبية
الخالف مسألةَ شودوري عائشة وتدرس الميراث، آيات تفسير في الشِّيعي السُّنّي
الزّوج، بنشوز المتعلّقة لآليات المعجمي بالتفسير هذا وعالقة التفسير تشريعات في
آيات تفسير حول التركية الدولة بدايات في الخالفات فيدرس ويلسون بيرت إم أمّا

الصَّوم وعالقة هذا بالتفسير المعجمي.

القسم الرابع: الكلمة في الترجمة؛ الخالفات الوسطى والحديثة:

للقرآن، الفارسية الترجمة حول زاده لترافيس األولى دراستَيْن؛ الفصل هذا يضم
ترجمة حول المعاصر الجدل كذلك فيها ويتناول الفارسي، سلمان فاتحة بعنوان:

القرآن، ويدرس شتيفان فيلد المترجَم وما ال يقبل الترجمة في نصّ القرآن.

أهمية الكتاب:

الدَّرْس في األقدم االهتمام هو بالقرآن واللغوي الفيلولوجي االهتمام أنّ شك ال
الدراسات تطوّر مع التطوّرات من الكثير عرَف االهتمام هذا أنّ إّال االستشراقي،
الدراسات تطوّر فمع األخيرة؛ اآلونة في واللسانية واللغوية األدبية الغربية
والعالقة القرآني والمعجم القرآنية المصطلحات في البحث تطوّر بدأ المصطلحية
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بين التفسير وبين المعاجم التراثية.

الباحثين من لعدد الدراسات من مجموعة هو فردوج بوس حرّره الذي الكتاب هذا
المعاجم الكلمة، بداللة وعالقته التفسير النقاش؛ هذا مساحات تشمل أن تحاول والتي
المعجمي المعنى عن والكشف التفسيرية العملية بين الصِّلَة اإلسالمي، التراث في
الترجمة قضايا من المعجمية والقراءة بالتفسير يتعلّق ما وكذلك النصّ، لمفردات

وقابلية المعاني القرآنية للترجمة من عدمه.

بالتعرّف جديرًا ويجعله الكتاب هذا يميّز ما هي واالتساع للشمول المحاولة هذه ولعلّ
الدَّرْس في القضايا هذه نقاشات تطوّر على نافذة يمثّل حيث العربي، القارئ من عليه

الغربي. 
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