


 
 

  

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

 قراءة في كتاب 
موقف المدرسة العقلية المعاصرة مه علوم القرآن وأصول التفسير؛ )

 (وقديةدراسة 

محمود بن علي البعداينتيلوف: 
(1) 

 

 بياوات الكتاب:

مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ  اسم الكتابة  

طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر؛ دراسة كؼدية
(2)

. 

 د. محؿقد بـ طؾل بـ أحؿد البعداين. اسم املؤلف 

 صػحة، )يف جزأيـ(. 8811 عدد الصفحبت 

 أصروحة دكتقراه. نوع املؤلَّف 

 -مركز تػسقر لؾدراسات الؼرآكقة دار النشر 

 الرياض.

 م.2882هـ/8341 سنة النشر 

 إولك. رقم الطبعة 

                                                   

/ 12، واليت أعلن عنها (قراءة يف كتاب)فازت هذه القراءة ابملركز الثالث يف مسابقة موقع تفسري  (1)
 م. )موقع تفسري(.2112/ 6/ 15هـ املوافق 1441/ 11

جدير بالـظر أن العـقان الؿثبت طؾك غالف الؽتاب يبدو وقع فقف سؼط يف طؿؾقات الطباطة، حقث جاء  (2)

مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ طؾقم الؼرآن »بدون اإلشارة لؽقن الدراسة كؼدية، وإكؿا فؼط 

« كؼدية»( وأهنا 8/1بقضقح طؾك طـقان الدراسة يف الؿؼدمة ) ، يف حقـ أن الؿملػ كص  «وأصقل التػسقر

ا يف الدراسة كؿا سقظفر يف طرض محتقيات الؽتاب وصبقعة  وفًؼا لؿا أثبتُّف أطاله، وهق أمر ضاهر جدًّ

 إشؽآتف الؿعرفقة. 

 

يعّد الرجقع إلك الـتاج العؾؿـل السـابؼ ودراسـتف دراسـة 

ــا يف الـفــقض بالعؿــؾ  ــا وأهؿقتف ــا مركزيتف جــاّدة، خطــقة لف

ــادة  ــر ري ــف كحــق ف ــاءات أكث ــاء ب العؾؿــل وتطــقيره، وآرتؼ

ــا؛ وذلــؽ لؿــا ُتتقحــف هــذه الخطــقة الؿفّؿــة مـــ إدراك  وطؿًؼ

لؿـقاصـ الؼــقة يف هــذا الـتــاج التــل يجــم تـؿقتفــا ومتابعتفــا، 

ومؽامـ ال عػ والؼصقر التل يتقّجم الخطق إلك تالفقفـا؛ 

ومـــ هـــا ارتــلى مققــع تػســقر إصــالق سؾســؾة مـــ الؼــراءات 

التؼقيؿقــة لؾؿملػــات يف مختؾــػ فــروع الدراســات الؼرآكقــة، 

إلســفام يف تســؾقط ال ــقء طؾــك صبقعــة آمــاًل مـــ وراء ذلــؽ ا

واقع التللقػ يف حؼقل الدراسات الؼرآكقـة، وكفـػ جقاكـم 

ــقاصـ الـ ــج والؼصــقر،  ــد م ــف، وتحدي ــقة وال ــعػ فق الؼ

وكذلؽ فتح العديد مـ أفاق البحثقة، والؿجآت الؿعرفقة 

لؾبـــاحثقـ والدارســـقـ؛ طـــر مـــا ُتثقـــره هـــذه الؼـــراءات مــــ 

 إشؽآت ومؾحقضات.

 تفسري موقع
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

املؤلف يف سطىر
(1)

: 

باحث يف مجال الدراسات الؼرآكقة، حاصؾ طؾك الدكتقراه يف التػسقر وطؾـقم 

 ،ســالمقة بالؿديـــة الؿـــقرة، بالؿؿؾؽــة العربقــة الســعقديةالؼــرآن مـــ الجامعــة اإل

 اإلكســاكقة، والعؾــقم أداب بؽؾقــة الؼــرآن طؾــقم أســتاذ ،التــدريس هقئــة وط ــق

 .القؿـ - والتطبقؼقة اإلكساكقة لؾعؾقم الؼؾؿ جامعة

ــاقش الباحــث رســالتف  ــدكتقراه وك ــة لؾ ـــ)مققػ الؿدرســة العؼؾق الؿقســقمة ب

ــالؿعاصــرة مـــ طؾــقم الؼــرآن وأصــقل التػســقر ــة مـــ ة؛ دراســة كؼدّي ( أمــام لجـ

 طؾك درجة آمتقاز مع مرتبة الفرف إولك.إكاديؿققـ، لقحصؾ 

 :متهيد

ًة وواضـحة يف الســقات إخقـرة، مـ أهؿ الظـقاهر الػؽريـة التـل غـَدت جؾّقـ

اكتفاُر مملػاِت أصحاب التقار الػؽري الحداثل الجديـد ومؼـآتِفؿ وأفؽـاِرهؿ، 

بـــلهنؿ )أصـــحاب آتجـــاه العؼـــالين أو الؿدرســـة العؼؾقـــة  قســـؿقنالـــذيـ يُ 

د هذا الؿعاصرة(، ٍّ تؿدُّ
العديـَد  الحداثل تؿدًدا كبقـًرا، ومـاقفـتف الػؽر وغقر َخِػل

الؼـرآن وأصـقل  طؾقم ٓ سق ؿا- الفرطقة بالعؾقم تتصؾ التل مـ الؼ ايا الفائؽة

 ٓ تتػــؼ  غربقــة جلؿـــاه اســتقراده ومحاولــة مؼاربتفــا لؽـــ طـــ صريــؼ -تػســقره

ومجــاَل البحــث أو الؿؼاربــة لؾؼــرآن وطؾقمــف، مؿــا جعــؾ مـــ إهؿقــة  -غالًبــا-

                                                   

 طـ ترجؿة وافقة لؾؿملػ، فؾؿ أجد غقر ما ُذكِر. بحثُت  (1)
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 آشـتباك الؼرآكقـة، وضـرورة الدراسـات بـاب يف الػؽـر هـذا بآراء بؿؽان اإللؿام

ـس التل ٓ سقؿا دراسات، كبقرَ  -إلك أن-فقف  كجد ٓ ما وهق معف، الـؼدي  تمسِّ

غقر أن الؿملػ  ،خاّص  بفؽؾٍ  التػسقر وأصقل ؼرآنال طؾقم مؼررات طؾك كؼَدها

 يف -مؼّدمــة الؽتــاب يف ُكتِــم مــا طؾــك بـــاءً - اكػــرادة يســجؾ هــذه بلصروحتــف

 مفـؿّ  مقضقع» إكف حقث ،(تػسقره وأصقل الؼرآن طؾقم مباحث)بـ الردّ  تخصقص

 كتابـــا هــذا؛ كقكــف قــراءة يســق  مــا ، وهــق(8)«والدراســة البحــث مـــ فحّؼــ يـــؾ لــؿ

 طــ ف ـاًل  جاكـم آخـر. مــ وكؼـديًّا جاكـم، مــ الحـداثل الػؽر لؿققػ وصػقًّا

 لبقـان قراءتـف؛ بلهؿقـة يفـل مـا وهـق الؼـرآن، طؾـقم مباحث طؾك الـؼد يف ارتؽازه

ــك اســتخراجف كقػقــات ــاء الحــداثل الػؽــر لبـ ــقم مـــ مقاقــػ الحــداثققـ وبـ  طؾ

 .  أهدافف تحؼقؼ طؾك وقدرتف الـؼد هبذا ققامف كقػقات ثؿ بقان الؼرآن،

 يف متخصـص مــ وصـادًرا أكاديؿقًّـا كقكـف أهؿقتـف كـذلؽ مــ يزيد هذا، ومؿا

  الؿؼاربة، وتؿقًزا يف الطرح. يف دقةً  يؼت ل ما الؼرآكقة؛ الدراسات

غقتف مـ خـالل أصروحتـفأ أم إلك أهداف مؼاربتف وحؼؼ بُ  باحثؾ الفؾ تقص  ف

الؿـفـقدة وهـدففا الؿحؿـقدأ  اطرتاها بعض جقاكم الؼصقر يف تحؼقؼ مؼاربتفا

مـــ خــالل هــذه القرقــة البحثقــة الؼصــقرة.. فــنلك  -إن شــاء اه-هــذا مــا ســـعرفف 

 تػاصقؾفا..

                                                   

 (.8/1مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر، ) (1)
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 حمتىياث الكتاب:

 مؼدمة، وتؿفقد، وتسعة فصقل، وخاتؿة: :اشتؿؾ الؽتاب طؾك

فذكر فقفا الؿملػ أسباب اختقاره لؾؿقضقع، والدراسات : المقدمةا فلمّ 

 ق لؿـفجف يف كتابة البحث.البحث وخطتف، وكذا تطر   السابؼة، وحدود

م فقف التعريػ بالؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ حقث؛ الـفلة،  التمهود:ا وأمّ  فؼد 

يـ، ومملػاهتا، وأهداففا(، ثؿ أثرها يف القاقع وأبرز رجالفا، وأهؿ: )آرائفا يف الدّ 

 الؿعاصر. 

سة العؼؾقة الؿعاصرة مـ الؼرآن بعـقان: )مققػ الؿدر الفصل األولبقـؿا جاء 

واشتؿؾ طؾك سبعة مباحث؛ استعرض فقفا مققػ الؿدرسة  ،ده(ؼْ والقحل، وكَ 

العؼؾقة الؿعاصرة مـ القحل، وتعريػ الؼرآن وأسؿائف ومقضقطاتف، وَجْؿعف، 

ـ غريم الؼرآن، ثؿ ختؿ بؿققػفؿ مـ الؼراءات وإحرف وابتداء كزولف، ومِ 

 السبعة.

ده(، واشتؿؾ الػصؾ ؼْ )كزول الؼرآن، وكَ مـ طؾك مققػفؿ  الثاينالفصل وطّرج يف 

طؾك أربعة مباحث؛ بّقـ فقفا مققػفؿ مـ الؿراد بالـزول، ومـ أسباب الـزول، ثؿ 

 مققػفؿ مـ الؿؽل والؿدين، ومـ أول وآخر ما كزل.

)الؿحؽؿ والؿتفابف والتلويؾ مـ مققػفؿ  الفصل الثالثثؿ استعرض يف 

ؿ ؛ واشتؿؾ طؾك ثالثة مباحث طرض فقفا لؿققػفؿ مـ الؿحؽَ والؿجاز، وكؼده(

 والؿتفابف، والتلويؾ، ثؿ ختؿف بؿققػفؿ مـ الؿجاز يف الؼرآن.
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خ وأحؽام الؼرآن، وكؼده(، ْس )الـ  مـ فؼد خصصف لؿققػفؿ  الفصل الرابعوأما 

 وجعؾف يف خؿسة مباحث؛ بّقـ يف أولفا الؿراد بالـسخ طـد أصحاب الؿدرسة العؼؾقة

ع هذا العؾؿ، ْض الؿعاصرة، ثؿ مققػفؿ مـ وققع الـسخ، وأكقاع الـسخ، ومـ أسباب وَ 

 ثؿ ختؿف بؿققػفؿ مـ أحؽام الؼرآن.

)اإلسرائقؾقات وقصـص الؼـرآن، وكؼـده(، مـ لبقان مققػفؿ  الفصل الخامسوجاء 

ل ـَ  واشــتؿؾ طؾــك ثالثــة مباحــث؛ إّوٓن طـــ ِشــؼ  فقــف  طـــقان الػصــؾ، والثالــث بــق 

 قػفؿ مـ حؼائؼ الؼصص الؼرآين.مق

)مـاسبات ومؼاصد الؼرآن، وكؼده(، وجعؾف مـ فعـ مققػفؿ  الفصل السادس وأما

 .فمبحثقـ هؿا طـقاك

)إطجاز الؼرآن، وكؼده(، واشتؿؾ طؾك ثالثة مـ لقبقِّـ مققػفؿ  الفصل السابعوجاء 

ـ مػفـقم مباحث؛ أولفا طـ مققػفؿ مـ مققػ الؿفركقـ مـ معارضة الؼـرآن، ثـؿ مـ

 إطجاز الؼرآن، ثؿ مـ أوجِف إطجازه.

)مصادر التػسقر(، وجعؾف طؾـك ثالثـة مـ فؼد جعؾف لـؼد مققػفؿ  الفصل الثامنأما 

ــة، ثـؿ ثؾ ثفـا بؿـققػفؿ مــ  مباحث؛ بدأها بؿققػفؿ مــ تػسـقر الؼـرآن بـالؼرآن، وبالسُّ

 التػسقر بلققال الصحابة.

)التػســقر مـــ عؾــف لـؼــد مــققػفؿ الــذي ج بالفصللل التا للعوخــتؿ فصــقل الؽتــاب 

ريـ(، وجعؾف كذلؽ طؾك ثالثـة مباحـث اسـتعرض فقفـا مـققػفؿ مــ تعريـػ  والؿػسِّ

ؿ الؿباحث بـؼد مققػفؿ مــ ختَ والتػسقر ومدى الحاجة إلقف، ثؿ مـ مـاهجف ومبادئف، 

 الؿػسريـ.

ص فقفا البحث، وطَرض أهّؿ كتائجف الخاتمةثؿ    .وتقصقاتف التل لخ 
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 الكتاب:هدف 

ــ ● ـــّص ل ــ ؿ ي ــاب، لؽـ ــك الفــدف مـــ الؽت ــار الؽاتــم طؾ ــر أســباب اختق ف ذَك

الؿقضقع؛ والتل جعؾفا يف أهؿقة الدفاع طـ الؼـرآن الؽـريؿ مــ خـالل كؼـد آراء 

الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة، وبقان صعـ أصحاب الؿدرسة العؼؾقـة الؿعاصـرة يف 

رآن الؽريؿ إلك تحريػ الؼقاطـد يـ واكتؼالفؿ مـ الطعـ الؿباشر يف الؼثقابت الدّ 

ـَك طؾقفا تػسقر الؼـرآن مؿث ؾـة يف طؾـقم الؼـرآن وأصـقل التػسـقر، وكـذلؽ التل ُيبْ 

مــ الــاس هبـذه الؿدرسـة العؼؾقـة ورجالفـا، وأيً ـا محاولـة تؼـديؿ  اغرتار كثقـرٍ 

 .(8)إضافة جديدة لؿؽتبة طؾقم الؼرآن

يف ضـقء مـا ذكـر مــ أسـباب  صوغ أهداف الكتابوٓ شؽ أكـا حال أردكا  ●

ًٓ حـقل الـدفاع طــ الؼـرآن مــ خـالل بقـان  اختقار الؿقضـع فنهنـا سـتدور إجؿـا

هتافت آراء الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة إزاءه، وبقان صعـ هذه الؿدرسة يف ثقابت 

ر هذا الطعـ لقتخذ كؿَط تحريِػ ققاطـِد ففـِؿ الؼـرآن، وأيً ـا َكْفـػ الدّ  يـ وتطقُّ

وأصـقل التػسـقر،  طؾقم الؼرآن ة العؼؾقة الؿعاصرة فقؿا يخّص الؿدرستحريػات 

أن ٕصـحاهبا أن شـفرة وؿا ٓ سق   ،بؿؼقٓهتاة مـ خطقرة آفتتان تحذير إمّ و

 واسعة.

                                                   

 (.9، 8/1مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر، ) (1)
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ويالَحــظ هاهـــا أّن مــا ذكــره الباحــث يف مســقغاتف ٓختقــار الؿقضــقع ومــا  ●

حـث رأًســا مــ تغؾــقط اكطالقــة الباُيـرِز -يؿؽــ أن يصـا  مـــ أهـداٍف يف ضــقئف 

إصـؾ يف ضـقء  الػؽر الحداثل، وهذا ٓ يخؾق مـ مصـادرة طؾـك الؿطؾـقب؛ إذ

ـر بؿققـػ الؿدرسـة العؼؾقـة  مؼاربة الباحث أن يؽقن الفدف معؼـقًدا طؾـك التبصُّ

مـــ طؾــقم الؼــرآن وأصــقل التػســقر وتؼــقيؿ هــذا الؿققــػ وتحريــر ســؾبقاتف 

رســة العؼؾقــة بــذكر آراء مفـــؽؾة وإيجابقاتــف. وبغــّض الـظــر طـــ اشــتفار الؿد

ومغؾقصة وكثرة الدراسات التل كاقَفت ذلؽ وأثبَتـْتف، فـنّن مـا سـقطرحف الباحـث 

ؼ ببقـان مققـػ الؿدرسـة العؼؾقـة مــ طؾـقم الؼـرآن وأصـقل يف بحثف مؿـا لـف تعّؾـ

مـ الؿػروض أن يؽفػ البحـُث طــف، وهـق مـا يسـتؾزم طـدم -التػسقر وتؼقيؿف 

ّٓ فؾق كان مققُػفؿ مــ طؾـقم  -ابتداءً -آكطالق مـ التخطئة  طؾك هذا الـحق، وإ

ذلـؽ ٓ ُيبِؼـل حاجـة  الؼرآن وتؼقيُؿ هذا الؿققـػ حاضـًرا لديـف مــ البدايـة؛ فـننّ 

 لؾبحث، وهق أمر سقليت التعؾقؼ طؾقف ٓحًؼا.
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 اإلشكاالث الزئيست للكتاب:

ض الؼـرآن لؿحـاوٍٓت  لؾـ قـؾ مــف، قـال: بعد أْن ذَكر الؿملـػ يف مؼدمتـف تعـرُّ

ومـ تؾؽ الؿحاوٓت ما قام بف طدد مـ الُؽّتاب الؿعاصـريـ مــ محاولـِة َهـْدِم »

الؼقاطد الــُؿِعقـة طؾـك ففـؿ الؼـرآن الؽـريؿ، والؿتؿثؾـة يف طؾـقم الؼـرآن وأصـقل 

كتابـات تعّرَضـت لؿـاقفـة هـذه الؿحـاوِٓت  . وبعد أْن ذَكر وجـقدَ (8)«التػسقر...

ـَ مــ جقاكـم متعـدّ والؿدرسِة العؼؾقـة  دة، وبقـاِن مققػفـا مــ الؼـرآن طؿقًمـا؛ بـق 

ؼ بتؼــقيؿ مققــػ هــذه الؿدرســة مـــ طؾــقم الؼــرآن وأصــقل أهؿقــة بحثــف الؿتعّؾــ

ف مــ البحـث والدراسـة، وهـق يبَؼـك مقضـقع مفـّؿ لـؿ يــؾ حّؼـ»التػسقر، فؼـال: 

هـا مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مــ طؾـقم الؼـرآن وأصـقل التػسـقر باطتبار

ـر مــع الؼـرآن الؽـريؿ؛ لفـذا كــان هـذا البحـث بعـــقان: ... ضـقابط لتعامـؾ الؿػسِّ

مققـػ الؿدرسـة العؼؾقــة الؿعاصـرة مـــ طؾـقم الؼـرآن وأصــقل التػسـقر؛ دراســة 

ت مَعــا (2)«كؼدية . وَطْرض اإلشؽالقة طؾك هذا الـحق يبدو فقف مصـادرة كـالتل مـر 

ـ تؼقم الدراسة بـؼـده قبـؾ الؼقـام قبُؾ يف طرض إهداف وآكطالق مِـ تغؾقط مَ 

ّٓ فاإلشؽالقة   مـ الؿػـرتض أن تصـا  حـقل طـقان البحثيف ضقء بالدراسة، وإ

ؾ  ة دخقؾـة مؼاربـَة الؼـرآن وطؾقمـف بؿــاهج غربّقـورجالفـا  الؿدرسـة العؼؾقـةتقسُّ

 طؾك الػؽر العربل اإلسـالمل، ومحـاولتفؿ إطـادة قراءتـف وفًؼـا لفـذه الؿــاهج مـا

                                                   

 (.8/7مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر، ) (1)

 (.8/1، )لؿصدر كػسفا (2)
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ر يف الـرتاث قر مـ الؿؼقٓت والـتـائج التـل تبـدو مخالِػـة لؿـا هـق متؼـرّ أثؿر الؽث

بقـان مققـػ هـذه الؿدرسـة مــ طؾـقم الؼـرآن يقجـم أهؿقـة وهق مـا  اإلسالمل،

 .وبقان ما لف وما طؾقف وأصقل التػسقر

ّٓ أن و ــة الباحــث يف اإلشــؽالقة مـــ مصــادرٍة إ هــذه بغــّض الـظــر طـــ اكطالق

 دو شديدة إهؿقة؛ فبالرغؿ مـ وجقد بعـض محـاوٍٓت تب التل صرقفا اإلشؽالقة

لؾتللقػ والؽتابة يف الرّد طؾك الؿدرسـة العؼؾقـة الؿعاصـرة، والتـل زادت وتقرهتـا 

 ّٓ ــرآن   أنّ حــديًثا بصــقرة مؾحقضــة، إ ــان مققــػ هــذه الؿدرســة مـــ طؾــقم الؼ بق

 مـةمؼد يف إلـك ذلـؽ الؽاتـم لف جدتف، ولؼد أشـار وأصقل التػسقر وتؼقيؿف يظّؾ 

 وقـد فقـف، كَتم َمـ أجد فؾؿ الؿقضقع، هذا يف الؽتابات طـ بحثُت : »بؼقلف بحثف

 طؾـك بـالردِّ  تعؾُّـؼ لفـا أخـرى مقضـقطات يف ُكتبـت التـل الرسـائؾ بعض وجدُت 

 هــذه وغالــم هــذه، دراســتل طـــ ُتغـــل ٓ ولؽـفــا الؿعاصــرة، العؼؾقــة الؿدرســة

( الؼرآن طؾقم) أو( الؼرآن تػسقر) أو( الؽريؿ الؼرآن) طبارة فقف كان وإن العـاويـ

 ّٓ  وأصـقل الؼـرآن طؾـقم مباحـث مــ كثقـًرا أن لف يظفر بحثف خطة إلك الـاضر أن إ

 .(8)«البحقث هذه لفا تتعرض لؿ التػسقر

  

                                                   

 (.8/9طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر، )مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ  (8)
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 ث هذٍ اإلشكاليت املهوّت لدي املؤلف؟ وكيف قَارَبَها؟دَكيف تىلَّ

الؼـرآين طـدًدا مــ الـتـائج التـل صـارت  أثار اكتفاُر الؼراءات الحداثقـة لؾــّص 

ر يف الــرتاث اإلســالمل يف العديــد مـــ لؾجــدل وفقفــا مخالػــة لؿــا هـق متؼــرّ  امثـارً 

ة التل لفـا اتصـال بالؿقضـقع هـق طؾـقم الؼ ايا، وكان مـ بقـ الؿجآت الؿفؿّ 

 ًٓ إلصـار ففـِؿ الؼـرآن ومعالجـة  الؼرآن وأصقل التػسـقر باطتبارهؿـا يؿـثالن مجـا

ة بف وصبقعة الؿققـػ مـفـا، ومــ هاهــا صـار مــ الؿفـؿ مـ الؼ ايا الحافّ  الؽثقر

بقان مققػ الؿدرسة العؼؾقة مـ طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر وكقػقة تعامؾفا مـع 

ـّ  ف وبقـان مـا لـف ومـا طؾقـف. وٓ شـؽ أن ومسـائؾف وتؼـقيؿ ذلـؽ كّؾـ ق ايا هذا الػ

 قـ؛ وهؿا:الـفقض بؿثؾ هذه اإلشؽالقة يستؾزم الؼقام بخطقت

ــقم الؼــرآن  .1 ــة الؿعاصــرة يف مبحــث طؾ ــات هــذه الؿدرســة العؼؾق ــع كتاب تتبُّ

وأصقل تػسـقره، والـظـر يف الؼقاطـد التـل يـطؾؼـقن مـفـا يف تعـامؾفؿ مـع الؼـرآن 

 الؽريؿ وطؾقمف.

د أفؽار هذه الؿدرسة وفؼ ال قابط والؼقاطد العؾؿقة الؿعروفة يف كتم ؼْ كَ  .2

 أهؾ العؾؿ الؿتخصصقـ.

مؿا ٓ شؽ فقف أّن مؼاربَة هذا الؿقضقع مرتامل إصراف تبدو بالغـة الصـعقبة و

وتقجُم تؼققًدا لحدوده مِـ أكثر مِـ جاكم حتك يؽقن لؾـدرس حظـف مــ القجاهـة 

والؿـفجقة العؾؿقة يف معالجة إشؽالقتف، وهق ما قام بف الباحث حقث اطتــك بقضـع 

دات زمـقة ومـفجقة لبحثف، كسؾِّط طؾق  فا ال قء يف السطقر أتقة:محدِّ
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 بٌاء حمدِّداث البحث:

ٓ شؽ أن  َحْصر مؼقِٓت الؿدرسة العؼؾقة متتابعِة الـتاج مــذ أمـٍد والؿتغـايرِة 

ر، وهق ما أّكد طؾقـف الباحـث حقـث أمٌر متعذّ -الؿـاهج والؽثقرِة الرمقز والرجال 

ــق ـ أّن  ــة الؿعاصــرة مـــ الؿؽثــريـ»ب ، وأّن (8)«يف التــللقػ رجــال الؿدرســة العؼؾق

 الؼـرآن مباحـَث طؾـقم الؿعاصـرون العؼالكققن فقفا تـاَول دةمتعدّ  مملػات هـاك»

 لؿقضـقع الؿعاصـرون العؼالكققن أفردها كثقرة كُتٌم  هـاك»، كؿا أّن (2)«والتػسقر

ػــات»، كــذلؽ (4)«الؼــرآن طؾــقم مـــ مقضــقطات  مباحــث طؾــك الؿحتقيــة الؿمل 

 الؿملػـات مـ الـقع طاّمة، هذا أخرى مباحث ضؿـ َورَدت الؼرآن بعؾقم متصؾة

أن أفــراد هــذه الؿــدارس »، إضــافة إلــك (3)«العؼالكقــقـ كتابــات طؾــك الغالــم هــق

ومـفؿ مــ  ـ يسؾؽ مـاهج الؾساكقات الحديثة...يختؾػقن يف مـاهجفؿ، فؿـفؿ مَ 

 .(2)«وغقرها مـ الؿـاهج ...يسؾؽ مـفج تاريخقة الـّص 

دات البحــث ارتــَلى ف لـذلؽ، وحتــك يــتؿؽـ مــ بـــاء محـدّ ويف سـبقؾ معالجتــ

 ر طـ أبرز إسؿاء وأشفرها مـ )العؼالكققـ( الؿعاصريـأهؿ ما صدَ َقْصَره طؾك 

                                                   

 (.8/94مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر، ) (1)

 (.8/93كػسف، ) الؿصدر (2)

 (.8/888الؿصدر كػسف، ) (4)

 (.8/884الؿصدر كػسف، ) (4)

 (.8/81الؿصدر كػسف، ) (5)
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، وذلـؽ ؿجـال التػسـقر وطؾـقم الؼـرآنب مِــ بقــفؿ ـ يفـتغؾقنطؾك مَ مع الرتكقز 

 .خالل العفريـ سـة إخقرة قبؾ تللقػ البحث

( يف الؿدرسـة العؼؾقـةع جؿقع أفراد هـذه )ْض وَ  إمؽاكقة -مـفجقًّا-كؿا أكف رأى 

مقن العؼـؾ طؾـك فـؿ أهنـؿ )طؼالكقـقن( يؼـدِّ يجؿعفؿ كؾ  »أكف  بحؽؿِ  !بقتؼة واحدة

رهـا هـل الـتـائج التـل تؼرّ  الـتائج التل يخرجقن هبـا... الـصقص الفرطقة، ثؿ إنّ 

دات، وبقـان مؼـدار . وسقليت التعؾقؼ ٓحًؼـا طؾـك هـ(8)«الؿدرسة العؼؾقة ذه الؿحـدِّ

 وفائفا بؿطؾقب البحث مـ طدمف.

 هاهيت املدرست العقليت املعاصزة، وحتديد أبزس رجاهلا:

ف بتؾــؽ كـان لزاًمـا طؾـك الؽاتـم قبـؾ أن يؾـج إلـك ُصـ ؾم أصروحتـف، أن يعـرِّ

الؿدرسة التل يبقِّـ مققػ أصحاهبا مـ الؼرآن وطؾقمف؛ لذا بدأ تؿفقده بالحـديث 

هـذه الؿدرسـة الؿعاصـرة وجـذورها الػؽريـة، وأبـرز رجآهتـا...إلخ، طـ كفـلة 

حقـث » ؛الؿستفـرققـ-الؿرجعقات الػؽرية التل يرجعقن إلقفـا  مـ أهؿِّ  فبق ـ أنّ 

ذ طؾـك يـد الؿستفـرققـ، ودَرس يف جامعـاهتؿ، وكاكـت صـؾتف كثقًرا مـفؿ تتؾؿَ  إنّ 

بلفؽـار الحركـات الفـققطقة كذلؽ تلثروا  .(2)«هبؿ أكر مـ صؾتف بعؾؿاء الؿسؾؿقـ

م اإلسـالم مــ دْ مـفـا َهـ»دة يف بالد اإلسـالم، ت أسالقم متعدّ آشرتاكقة التل سؾؽَ 

                                                   

 (.8/81وأصقل التػسقر، ) مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ طؾقم الؼرآن (1)

 (.8/27الؿصدر كػسف، ) (2)
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

يـ، ومــفؿ كثقـر مــ داخؾف بقاسطة رجالفؿ الذيـ ضفروا بؿظفر الــُؿدافِع طــ الـدّ 

ــة الؿعاصــرة ــؽ (8)«رجــال الؿدرســة العؼؾق ــر ذل ــك إث مصــطؾح القســار »، وضفــر طؾ

 تفؿكؿـا بـّقـ طالقـ .(2)«مصـطؾح يجؿـع بـقـ اإلسـالم وآشـرتاكقةاإلسالمل، وهق 

تظفر صؾة الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة بالؿعتزلـة الؼـدامك مــ »حقث  ؛)الؿعتزلة(بـ

 .(4)«أفؽارهؿ لبفؿ، وتبـِّـ كتُ خالل الثـاء طؾقفؿ، وآستػادة مِ 

ؼاربـة هـذه فؼد حاول الؿملػ م -مع كثرهتؿ-ا إشؽالقة تحديد أبرز رجآهتا أمّ 

أسـباب اطتبـار بعـض »اإلشؽالقة مـ خالل بعض ال ـقابط التـل وضـعفا لتحديـد 

رجال الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ أبرز رجال هـذه الؿدرسـة الـذيـ لفـؿ آراء يف 

 مـ أهؿ هذه ال قابط: طؾقم الؼرآن بحاجة إلك دراسة كؼدية، ولعّؾ 

 ئقات وغقرها.اكتفار آرائفؿ مـ خالل الؽتم والؼـقات والػ ا .1

ا دون اطتؿاد طؾك الـصقص ًٓ طؼالكقًّ ل مقضقطات قرآكقة كثقرة تـاوُ تـاوُ  .2

 .(3)«الفرطقة

، وَجْؿَع مـا تــاولقه (إلقف ةشارمع آكتفار السابؼ اإل) وٓ شؽ أن  حصَر آرائفؿ

ا تحؼقؼــف  هــق أمــرٌ -بــآرائفؿ ومؼــآهتؿ مـــ مقضــقطات قرآكقــة كثقــرة  يصــعم جــدًّ

 واإللؿام بف.

                                                   

 (.1/27)مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر،  (1)
 (.8/41الؿصدر كػسف، ) (2)
 (.8/38الؿصدر كػسف، ) (3)
 (.8/22الؿصدر كػسف، ) (4)
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

 إشكاليت جَوْع آراء املدرست العقليت املعاصزة يف علىم القزآى وأصىل التفسري:  

ة، مــا يجعــؾ حتًؿــا طؾــك الباحــث أن كظــًرا لطبقعــة البحــث بؽقكــف دراســة كؼدّيــ

مقضقع الدراسـة، ثـؿ  يجؿع ما استطاع مـ آراء أصحاب هذا آتجاه مؿا يخّص 

ــ ــذا الجؿ ــة يخ ــع ه ــال آلق ــؿ إطؿ ــرض ث ــم والع ــقؿ والتبقي ــم والتؼس ع لؾرتتق

ًبا بدرجـة كبقـرة  ـًعا ومتفـعِّ  الؿـاقفة والـؼد؛ وكظـًرا لؽـقن مقضـقع الدراسـة مقس 

سقاء مــ جفـة اتسـاع وتفـعُّم طؾـقم الؼـرآن مـع أصـقل تػسـقره، أو مــ جفـة -

الباحـث ؼـد سـؾؽ ف -اختالف رجآت الؿدرسة العؼؾقـة يف كثقـر مــ الجقاكـم

ــفؼاربلؿ ــا  ت ــذه مـفًج ــالث َخ تػصــقؾقًّا ه ــؾ يف ث ــة البحــث يتؿث ــف يف كتاب ــف لـػس ط 

 :(8)خطقات

مبحـث مرت بـًة حسـم أكثـرهؿ  يعـرض أقـقال )العؼالكقـقـ( يف كـّؾ  أنْ : األولى

ره اهتؿاًما وكالًما يف الؿبحث كػسف، وقد يؽقن ُمِؼالًّ يف غقره مــ الؿباحـث فقـمّخ 

)العؼالكقــقـ( هــق بحســم مؼــدار كالمفــؿ يف هـــاك، فالرتتقــم يف الؿباحــث بــقـ 

 الدراسة. الؿبحث محّؾ 

ـ: الثاىوة ؼ مباشـر يؽتم يف أصؾ البحث كؼد ما يقرده )العؼالكققن( مؿـا لـف تعؾُّ

ـبالؿبحـث، أّمـ كحـق معـــك -ؼ لــف مباشـرة بالؿبحـث ا مـا كــان مــ كالمفـؿ ٓ تعؾُّ

 ؼ طؾقف يف الحاشقة.يعؾِّ  -كؾؿة، أو خطل طؼدي أو لغقي

 ـقة طـ غقرها.ل ببعض الـؼقل إذا كان فقفا غُ ؽتػِ يَ : رةاألخو

                                                   

 (.1/23)مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر،  (1)
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

 مـع وتؼسـقؿاتف الؽتـاب ع يف تعـداد فصـقلومـ َثؿ فؼد اضطر الباحث لؾتقّسـ

 كثـرة مـع مطالـم، ثـؿ مباحـث ثـؿ فصقل بقـ وفروطف؛ مقضقطاتف وغزارة صقلف

بة؛ مـا قـد ُيفـِعر الؼـارئ بالتفـتّ  ومطالبـف مباحثف ت لعـدم خ ـقع ترتقـم الؿتفـعِّ

ٍد سـَؾًػا مــ قَِبـؾ الباحـث، وخؾـص يف  الػصقل وإبقاب والؿباحث لـَسٍؼ محـد 

 التلصـقؾ مسـتقى طؾـك كبقـرة أخطاء يف مبحث إلك أن العؼالكققـ وقعقا هناية كّؾ 

ــة يف الغالــم إطــؿّ  ــا طاّم ــقفؿ أحؽاًم ــف فؼــد أصــدر طؾ ــاًء طؾق ــؼ؛ وبـ مـــ  والتطبق

سؾؿ لـف؛ َكـْقن إصـداِر حؽـٍؿ طـامٍّ طؾـك التعؿقؿ هبذه الصقرة ٓ ي الدراسة. غقر أنّ 

ٓ يخؾق مــ خطـل؛ ٕكـف )بداهـًة( تعؿـقٌؿ -أصحاب هذا آتجاه دون استؼراٍء تامٍّ 

يػتؼر إلك مقضقطقة آستؼراء وآستقعاب التل يبدو مـ الصعقبة البالغة بؿؽاٍن 

إدراُكفــا وتحؼقُؼفـا، وســقليت مزيــد  -إن لـؿ يؽـــ مــ الؿحــال طؾـك باحــٍث فـردٍ -

 عؾقؼ حقل ذلؽ.ت

 :وهي )المرجعوة الفكرية( عند التنلاز  ة يف هذا المقام، أَل بقوت إشكالوة مهم  

ؾ إلك غاية واحدة واتػـاق ِص كَ  أنْ  -بؾ ربؿا مـ الؿستحقؾ-فؿـ الصعقبة بؿؽان 

واكســجام فؽــري مــع اخــتالف مرجعقتـــا الثؼافقــة وقـاطتـــا الػؽريــة طـــد التـــازع؛ 

ػقة قرآكقة ُسـّقة، وثؼافتـف العؾؿقـة رجعقتف وَقـاطتف سؾَ م -كؿا هق معؾقم-فالؿملػ 

ة يف طؾـقم الؼـرآن وفـروع الفـريعة. بقـؿـا ّمـدة مـ تراث طؾؿاء إُ والػؽرية مستؿَ 

دة طـد )العؼالكققـ(، ومــ هــا هذه الؿرجعقات لقست مرجعقات معتَبرة أو معتؿَ 

(، وقــد أشــار الؿملــػ إلــك هــذه اإلشــؽالقة التحللاك ل لوسللت واحللدة مرجعوللةفـــ)
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

ة أمـقر تظفـر يف مــفج )العؼالكقـقـ( الؿعاصـريـ هـاك طدّ »الؽبقرة، حقـ ذَكر أّن 

وفقؿـا يؾـل طـدد مــ الـؼـاط ، ة...يف تعامؾفؿ مـع مقضـقطات طؾـقم الؼـرآن طاّمـ

 الؿبقـة لذلؽ:

ــؿّ  عللدم العتمللاد علللى النصللوة ال للرعوة: .1 ــر مف ــذا أم ــة  ...وه يف دراس

ذلؽ أهنا ٓ تـطؾـؼ مــ آسـتدٓل بالـصـقص،  ؛قاقػفؿ مـ الـصقص الفرطقةم

 وإكؿا تـطؾؼ مـ العؼؾ. 

قــقل محؿــد  (يف مســللة الــقحل)ومـــ أمثؾــة طــدم آطتؿــاد طؾــك الـصــقص 

ــقن:  ــد »أرك ــا لؿـــ يري ا وحرجــة، خصقًص ــة جــدًّ ــل دققؼ ــقحل فف ــللة ال ــا مس أم

ع الــذي يتجــاوز التعــالقؿ آكًػــا، ضــؿـ الؿـظــقر القاســ دراســتفا، كؿــا أوضــحُت 

تــراث تقحقــدي  رة داخــؾ كــّؾ دها، هــذه التعــالقؿ الؿؽــرّ ويجــدّ  (8))إرثقذكســقة(

ع )الؿؼصقد داخؾ الرتاث القفقدي، والؿسقحل، واإلسـالمل(. رِ بفؽؾ تؼقّي وَ 

 -إذن-ل كحـ ٓ كريـد بـالطبع أن كتجاهـؾ هـذه التعـالقؿ أو كؼؾبفا...سـقف أكتِػـ

ري ة لؾبحث الجديد الؿطؾـقب. وهـذا البحـث، فقؿـا بالتلكقد طؾك الخطقط الع

                                                   

ًفا لف هذا التعبقر يطؾؼف محؿد أركقن كثقًرا طؾك آتجاه الؿعتـل بالـصقص مفبِّ »قال يف الحاشقة:  (1)

ؿا يعـل ما تعـقف الؽؾؿة الققكاكقة )أرثقذكس( أي: مستؼقؿ العؼقدة، وإك لبالؿذهم إرثقذكسل، وهق ٓ يعـ

أمًرا آخر يبقـف مرتجؿ كتبف )هاشؿ صالح( يف مقضع آخر إذ يؼقل: ي ع أركقن كؾؿة أرثقذكسقة بقـ ققسقـ 

ّٓ مـ وجفة كظر أصحاهبا -أي: مستؼقؿة وواضحة-ٕهنا لقست أرثقذكسقة   ،(8) حاشقة رقؿ«. إ

(8/849.) 
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

والالهقتقة الؿقروثـة، يجعـؾ مؿؽـًـا  (8)التحديدات الدوغؿائقة يحاول تجـم كّؾ 

ــ ــقحل بصــػتف ضــاهرة لغقّي ــات ففــؿ ال ــارة طـــ تركقب ــؾ أن يؽــقن طب ــة قب ة وثؼافق

 .«أو ٓهقتقة (2)تققلقجقة

دراســة الــقحل بــال وكالحــظ مـــ هــذا الؽــالم الســابؼ أن محؿــد أركــقن يريــد 

تــراث  رة داخــؾ كــّؾ ضــقابط شــرطقة، وطّبــر طـفــا بالتعــالقؿ إرثقذكســقة الؿؽــرّ 

 .(4)«عرِ وَ  تقحقدي بفؽؾٍ 

ـ منهج التعامل مع الروايات الحديثوة: .2 ـة ...غقر أن هذا الؿـفج يف قبقل السُّ

أّمـا  ...(3)يف العؼائد والػؼف وسائر أمقر الفرع لؿ يلخذ بف العؼالكققن الؿعاصـرون

دة غقر معتَؿـ -ـة الـبقيةأي: الروايات القاردة يف السُّ -يرى أهنا  )هفام جعقط(...

وكحـــ ٓ كعتؿــد طؾــك مــا أكؿــؾ بــف »...أساًســا إلثبــات الــقحل، ويف هــذا يؼــقل: 

                                                   

الدوغؿائقة: هل التعصم لػؽرة معقـة مـ قِبؾ »طّرف الؿملػ الدوغؿائقة يف حاشقة الؽتاب بؼقلف:  (1)

دلقؾ يـؼ فا لؿـاقفتف أو كؿا هل لدى اإلغريؼ الجؿقد  مجؿقطة دون قبقل الـؼاش فقفا أو اإلتقان بلّي 

الػؽري. وهل التفدد يف آطتؼاد الديـل أو الؿبدأ إيديقلقجل، أو مقضقع غقر مػتقح لؾـؼاش أو 

 (.8/838) ،(8) حاشقة رقؿ«. لؾفؽ

 (.8/838) ،(2) أي ديـقة، كؿا هق ضاهر مـ السقاق. حاشقة رقؿ (2)

 (.838-8/841مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر، ) (3)

 (.832، 8/838كػسف، )الؿصدر  (4)
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

مـا  اإلسالم فقؿا بعـد مــ سـقرة وتـاريخ وصبؼـات وحـديث؛ ٕن الؼاطـدة أن كـّؾ 

ن بعد مائة سـة مـ الحدَ   .(8)«ثؼة الؿمرخث فاقد لُدوِّ

، مـع مـا موقفهل من علماء السلف المتقدمون والمتليخرين -ثالًثا-وٓ يخػك 

ــراث طؾؿــل شــرطل ضــخؿ؛ إِ  ــدطقه مـــ ت ــة  ذْ أب ــرى أصــحاب الؿدرســة العؼؾق ي

 ر مــ هـذا الؿـقروث الؿـرتاكؿ، وإطـادة قـراءة الــّص ضرورة آكػصال أو التحرّ 

ــ ــدة، ٓ تخ ــع لؾتؼقُّ ــذا يطؾؼــقن طؾــك د هبــذا قــراءة جدي الؿــقروث التؼؾقــدي؛ ل

 ( أو )مدارس إطادة الؼراءة(.أكػسفؿ: )مدارس الؼراءات الؿعاصرة لؾـّص 

طــد هـمٓء الُؽّتـاب الؿعاصـريـ  الؿعتَؿـدةالؿصـادر الؿرجعقـة  ومـ هـا فننّ 

تتؿثؾ يف: الؿستفرققـ؛ كؿصدر مـ أهـؿ مصـادرهؿ، ويف ذلـؽ يؼـقل الؿملـػ: 

الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصـرة طــ الؿستفـرققـ أكثـر مــ  كؼؾ رجال والحؼقؼة أن  »

بؾ إكـل أخفك طـد تؿثقؾل لصـقعفؿ هذا أن يػفؿ أحـد أهنـا  ،أن يحتاج إلك تؿثقؾ

ــؾ إنّ  ــر كــذلؽ ب ــقس إم ــل  مــقاصـ معــدودة، ول ـــ إفؽــار الت ــرة م أفؽــاًرا كثق

 .(2)«لؿ يحقؾقا طؾقفؿ طرضقها هل أفؽار الؿستفرققـ وإنْ 

                                                   

 (.8/833مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر، ) (1)

 (.48، 8/29سف، )كػالؿصدر  (2)
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

مـفؿ طؾك اطتبـار الروايـات التاريخقـة، وٓ يؼبؾـقن الـصـقص كؿا يعتؿد كثقر 

ّٓ  -ولـق كاكـت يف الصـحقح-الفرطقة  لفـا  التاريخقـة مميـدةً   إذا ورَدت إخبـارُ إ

 .(8)لؿ ؿقهنا ومقافؼةً 

 -أحقاًكـا-مع تؼديؿفؿ ٔراء الؿعتزلة وَجْعؾفا مـ إصقل التل يـطؾؼقن مـفا 

 .(2)لؾتؼعقد ٔرائفؿ الػؽرية

يف ىقد آرائهل وإبطال حججهل بال تدلل باألدلة  لل يكتف  جد الؿملػ لذا ك

ـة، أو مـ أققال أهؾ العؾؿ الؿتخصصقـ يف طؾقم الؼرآن  ال رعوة مـ الؼرآن والسُّ

وإكؿا سعك إلك كؼض كالمفؿ مـ داخؾف مـا  -ؽافقةكاكت لَ  وإنْ -وطؾقم الفريعة 

 :لؽّؾ حالةوسلكتػل بؿثاٍل واحٍد َوَجد إلك ذلؽ سبقاًل؛ 

ف يف كؼـد مققـػ ذلـؽ ققلـ مــو، إثبات وقلو  التنلاقيف يف بعليف كممهلل .1

ومــ جاكـم آخـر : »طـد مجـلء الـقحل ملسو هيلع هللا ىلص الدكتقر هفام جعقط مـ حال الـبل

 ا جـرى لؾـبـل(الدكتقر هفام جعقط كػسف بعد أن ذكر أكـا )ٓ كعرف شقًئا طّؿـ فننّ 

 تـاقٌض  وهذا يػّؽر بعد القحل(،طاد لقؼقل: )إكف كان يستقِحل اه بالدطاء، و ملسو هيلع هللا ىلص

 .(4)«يف كالمف

                                                   

 (.834، 8/832اكظر ما يتعؾؼ باطتؿاد الروايات التاريخقة: بالؿصدر كػسف، ) (1)

 (.34-8/49اكظر طالقة الؿعتزلة بالؿدرسة العؼؾقة: بالؿصدر كػسف، ) (2)

 (.8/892، )التػسقر وأصقل الؼرآن طؾقم مـ الؿعاصرة العؼؾقة الؿدرسة مققػ (3)
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

ومــ العؼالكقـقـ الؿعاصـريـ الـذيـ »يؼـقل:  ،وقو  الضطراب يف آرائهلل .2

ع مصدر الؼراءات بـقع مـ اإلصالة الدكتقر محؿد طابد الجـابري، قتـاولقا مقض

ا ففق تارة يجعؾ الؼراءات مـؼقلة بسـؿاع الصـحابة طــ  وكالمف فقف م طرب جدًّ

، وتارة أخرى يجعؾفا راجعة إلك زمـ تقزيع كسخ الؿصحػ العثؿـاين، ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ّٓ  تعققـفــا وضـبطفا لــؿ يــتؿّ  ل أنّ طِ ويـد    يف الؼـرن الثالــث؛ ولــذا فـنين ســلكؼؾ هـــا إ

 .(8)«كالمف بطقلف ثؿ أكاقفف فقف

يرى الـدكتقر »ومـ ذلؽ ققلف: ، وجود الد عاء فقط دون وجود دلول يًي ده .3

 ؿ طــ تعامـؾٍ رتجِ ـُيـ"بسام الجؿؾ أن الؼـقل بعؿـقم الؾػـظ ٓ بخصـقص السـبم 

 
ّ
فـا تْ فؼفقـة أفرزَ  ٕحؽـامٍ  الؿصـحػ مــ كاحقـة، وطــ تريـرٍ  مع كّص  وضريفّ كػعل

 .  "ؿ آجتؿاع مـ كاحقة أخرىظُ الؿعاش وكُ  أحقاُل 

ــدُ  ــا وهــذا كؼ ــًدا طؾؿقًّ ـــ ٓ يجــد كؼ ــّؾ  ؛َم أحــد يســعف أن يصــػ أخــريـ  إذ ك

 .(2)«رة بالدلقؾ طؾك ذلؽ، وٓ دلقؾ هـابالتعامؾ الـػعل، وإكؿا العِ 

مثؾ ما سـبؼ أن قالـف يف رّده طؾـك الـدكتقر  ،من خمل المناق ة المباشرةأو  .4

وقـد سـبؼ ]. (4)«قفـف فقـفثـؿ أكاولذا فنين سـلكؼؾ هــا كالمـف بطقلـف ...»الجابري: 

 .[قريًبا

                                                   

 (.8/441، )التػسقر وأصقل الؼرآن طؾقم مـ الؿعاصرة العؼؾقة الؿدرسة مققػ (1)

 (.8/378الؿصدر كػسف، ) (2)

 (.8/441الؿصدر كػسف، ) (4)
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

وٓ يجــقز آســتدٓل طـــد ، النللزا  ل للتدلل بعمللهل بالقمللوة محللل   . أو5

ٕن آيـة الـقحل "وأما ققل إسـتاذ جؿـال: : »، يؼقلالخالف بؿحؾ الـزاع كػسف

الــزاع،  هـذا هـق محـّؾ  ذْ الــزاع؛ إِ  ، ففق مـ آستدٓل بؿحـّؾ "ل وٓ تبطؾٓ تبدّ 

ــدّ  ــة وتب ل أو ٓأ فــال يصــح آســتدٓل بؿحــؾ وهــق: هــؾ تـســخ أيــات الؼرآكق

الخـالف؛ فؽـالم جؿـال ططايـا هـق مــ  هذه الدطقى هل طقـفا محّؾ »، (8)«الـزاع

 .(2)«الخالف باب آستدٓل بؿحّؾ 

 ؾ ويــاقش ويـؼـد ويعـارض ػ طؾك هـذا الــفج؛ يعـرض ويحّؾـويستؿر الؿملّ 

ويبــقِّـ مــا قــد يحتؿؾــف الؽــالم مـــ أوُجــٍف إذا كــان  -حقـًــا-أو يميــد  -غالًبــا-

 غامً ا،...إلخ. 

ـــتِف يف أّولـف،  ـــَتف يف آخـره كـََػِسـف وهؿ  وتتؿقز ماّدة الؽتاب أّن َكَػَس مملِّػف وهؿ 

إلك أن أهنَك فصقل كتابـف ومباحثـف طــد الحـديث طــ )مققـػ الؿدرسـة العؼؾقـة 

 الؿعاصرة مـ الؿػسريـ، وكؼده(. 

وتركـُت  .هذا قؾقؾ مـ كثقر مـ الؿـاقفات وآكتؼادات التل أوردها طؾـقفؿ..

الؽثقــر مـــ أوجــف الــردود الؿختؾػــة؛ ٕن مجــال هــذه القرقــة الؼصــقرة ٓ يتســع 

 ٓستقعابف. 

                                                   

 (.2/121، )التػسقر وأصقل الؼرآن طؾقم مـ الؿعاصرة العؼؾقة الؿدرسة مققػ (8)

 (.2/128الؿصدر كػسف، ) (2)
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

 :للكتاب تعلويّالشايا هي امل

ــ .1 طؾــك الؿدرســة العؼؾقــة  ؼ بــالردّ طــرض الدراســات الســابؼة التــل لفــا تعّؾ

الؿعاصرة، فقؿا يتعؾؼ بـالؼرآن أو بالتػسـقر، غقـر أن الؿملـػ بـّقـ أن غالـم هـذه 

 -وإن كان فقف طبارة: الؼرآن الؽـريؿ أو طؾـقم الؼـرآن أو تػسـقر الؼـرآن-العـاويـ 

 لؿ تتعرض لؽثقر مـ مباحث طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر.

 كر العــاويـ الرئقسـة لؽـّؾ كف لؿ يؽتـِػ بـذِ ز َطْرُضف لؾدراسات السابؼة أتؿق   .2

دراســة، لؽـــف طــَرض خطــة البحــث كامؾــة لفــذه الدراســات، مؿــا يعطــل الؼــارئ 

ا طـ م ؿقن هذه الدراسات، ويقسِّ  ر طؾك الباحث طـ مقضقٍع ما أن تصقًرا طامًّ

 غقتف بسفقلة دون جفد البحث والتـؼقم.يجد بُ 

الزمان )أققال الؿعاصـريـ مــ  وَضع الباحث حدوًدا ٕصروحتف؛ مـ جفة .3

مؿــ  -العفـريـ ســة الؿاضـقة قبـؾ الدراسـة-العؼالكققـ يف العؼـديـ إخقـريـ 

 .(تـاولقا يف كتاباهتؿ طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر

ـ ز طؾـك الؿعاصـريـ مــ العؼالكقـقـ مؿــ يفـتغؾقن يف ومـ جفة الؿـفج؛ يركِّ

 .(8)مجال التػسقر وطؾقم الؼرآن

َف فقــف  قــد( مـــ أبــرز مزايــا الؽتــاب؛ حقــث إنّ يعــدُّ )التؿف .4 الؽاتــم طــر 

إلـك أن وصـؾ  بالؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة، ومراحؾ كفلهتا وجـذور أفؽارهـا...

                                                   

 (.8/81، )التػسقر وأصقل الؼرآن طؾقم مـ الؿعاصرة العؼؾقة الؿدرسة مققػ (1)
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

يف الـفاية إلك بقان أثرهـا الػؽـري يف القاقـع الحـالل، وقـد اسـتغرق هـذا التؿفقـد 

سـة ؛ لقؽـقن الؼـارئ طؾـك بصـقرة (8)أكثر مـ مائة صـػحة مــ الؽتـاب الؿفؿّ  ممس 

ؼ بعـد ذلـؽ بعؾـقم الؼـرآن، ومــ مسبًؼا بؿا هق مؼبـٌؾ طؾقـف مــ آراء وأفؽـار تتعّؾـ

ره)ة أن الؼقاطد الؿفؿّ  ولق ُصبَِع هـذا التؿفقـد  .(الحؽؿ طؾك الفلء فرٌع طـ َتصقُّ

 .  بعد ذلؽ كؽتاب مستِؼؾٍّ لؽان طظقؿ الػائدة

أســــؿاؤهؿ يف ت الرتجؿــــة الؿــــقجزة لؽثقــــر مـــــ إطــــالم الــــذيـ وردَ  .5

ك طؾك كثقـر مــ إصروحة، وبقان كثقر مـ الؿصطؾحات الحداثقة التل ربؿا تخػَ 

 الؼّراء، والتعريػ ببعض آتجاهات الػؽرية والثؼافقة الؿعاصرة.

ــة تَ  .6 ــتِ الحاشــقة بؿثاب ــة مفّؿ ــة طؾؿق ــا ة ومؽؿِّ ّؿ ــذكر فقف ــادة البحــث، ي ــة لؿ ؾ

ة التــل يحتــاج إلــك بقاهنــا، التعريــػ بالؽؾؿــات الغريبــة، والؿصــطؾحات العؾؿقــ

ـا أو يت ـؿـ إسـاءةً  والتعؾقؼ طؾك ما كان مـ كالمفؿ يحؿـؾ خطـلً   طؼـديًّا أو لغقيًّ

 ػ إمة وطؾؿائفا البارزيـ.مباشرة أو غقر مباشرة لسؾَ 

مـا خّطـف لـػسـف مــ أكـف سـقؽتم يف أصـؾ  -بدرجـة كبقـرة-التزم الؿملـػ  .7

ؼ مباشـر بالؿبحـث، ومـا كـان لف تعؾُّ ما يقرده )العؼالكققن( مؿا  -الؿتـ-البحث 

 -مــ خطـل طؼـدي أو لغـقي وكحـقه-ؼ لـف مباشـرة بالؿبحـث مـ كالمفؿ ٓ تعؾّ 

 ، ومثال ذلؽ:(2)ؼ طؾقف يف الحاشقةسقعؾِّ 

                                                   

 (.843إلك ص 22استغرق التؿفقد مـ: )ص (1)

 (.8/24مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر، ) (2)
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

وكالحـظ هــا كقـػ »، قـال: اللوحيطـد بقان مققـػ الؿدرسـة العؼؾقـة مــ  ●

ــك الحؼقؼــة، وجعؾــف  ــتـؽر )أركــقن( أن يؽــقن الــقحل تـــزياًل طؾ مـــ قبقــؾ اس

وقـد جـاءت أيـات  *، وأكف ُيراد بف أن طؾك اإلكسـان آرتػـاع إلـك اه!*الؿجاز

طؾك ما يتعؾؼ بالؼقل بالؿجاز،  الحاشوةثؿ طّؾؼ يف  .«مبقـة أكف تـزيؾ مـ اه تعالك

الؼقل بلن هذه أيات مـ قبقـؾ الؿجـاز هـق »ه تعالك، فؼال:  وإثبات صػة العؾقّ 

ه تعالك، وقد جاءت أدلة كثقـرة تثبـت  إلك إكؽار صػة العؾقّ  ؾ بف قائؾفققل يتقّص 

هذه الصػة لقس الؿؼام مؼام ذكرها، وكذلؽ ُيجاب طـ الؿجاز بؿا قرره العؾؿـاء 

 ّٓ  .(8)« إذا لؿ يؿؽـ الؼقل بالحؼقؼة...مـ أكف ٓ ُيصار إلك الؼقل بالؿجاز إ

مـ الؼراءات  *طدًدالؼد كَجَؿ طـ َجْؿع طثؿاَن »كؿا كؼؾ طـ بع فؿ ققلف:  ●

والصـقاب:  هؽـذا!»طؾـك كؾؿـة: )طـدًدا( فؼـال:  ، ثؿ طّؾؼ يف الحاشـقة«الؿمسػة

 .(2)«طدٌد بال ؿ ٕهنا فاطؾ

  

                                                   

 (.8/824مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر، ) (1)

 (.8/218كػسف، )الؿصدر  (2)
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

 :للكتاب فٌيتالشايا هي امل

ـُح  .1 ل حـدود سـ أسؾقب الؿملػ، مع التزامف إدب يف الـؼـد، وطـدم تخطِّ

أفـراد الؿدرسـة العؼؾقـة حـد  قـقُل بعـض  -أو تجـاَوزَ -أدب الخالف، مفؿـا بؾـغ 

 ك الـؼد الؿقضقطل العؾؿل أحقاًكا.اإلساءة التل تتخط  

العــرض لػصــقل الؽتــاب وتؼســقؿاتف مــع صقلــف وغــزارة  محاولــة ترتقــم .2

ؿطالـم، مـع كثـرة مباحثـف الؿباحث ثـؿ الػصقل ثؿ الف؛ بقـ اتعيػرتمقضقطاتف و

ذلـؽ يفـل  ريعـات؛ كـّؾ وما تحقيـف مــ تؼسـقؿات أخـرى وتػ بةومطالبف الؿتفعِّ 

ٍد  ـٍ أم اه الباحث؛ غقر أن هذا الرتتقم والرتكقم لؿ يخ ع لـَسٍؼ محـد  بجفٍد بقِّ

سَؾًػا، وٓ لؿـفجقٍة واضحة؛ مؿا جَعؾ تركقـَم فصـقل الؽتـاب وأبقابـف ومباحثـف 

 .أمًرا مفؽاًِل يف حّد ذاتف، كؿا سقليت

ــ .3 مؼدمــة البحــث،  ة يف كتابــف يفأفصــح الؿملــػ طـــ بعــض ال ــقابط الػـّق

والتزمفا يف صقل الؽتاب وذلؽ فقؿا يتعؾؼ بعالمـات الرتقـقؿ، وضـبط مـا يحتـاج 

إلك ضـبط، مـع طـزو أيـات الؽريؿـة إلـك مقاضـعفا، وإحاديـث الفـريػة إلـك 

 مصادرها.

ــــــث، .3 ــــــة؛ ل حادي ــــــارس الالزم ــــــذيقؾ البحــــــث بالػف  وإطــــــالم، ت

 والؿصطؾحات...إلخ.
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

 :الكتابأهن امللحىظاث علً هي 

ػـف يف أف ـؾ  مع مـا يبذلـف كـّؾ  ـٍػ مــ طؿـؾ وجفـد لقخـرج ممل  باحـٍث أو مملِّ

ّٓ أكـف ٓ بـد مــ وقـقع لـقٍن مــ الــؼص يف طؿـؾ البفـر؛ لقبؼـك الؽؿـال  صقرة، إ

   ؛ ومـ الؿؾحقضات طؾك هذه إصروحة:-سبحاكف-الؿطؾؼ ه وحده 

كحؽـؿ بـف ُحؽًؿـا  واحـدٍ  مـ البدهل أكـا ٓ كستطقع أن كخرج بؿققـٍػ  إنّ  :أوًل 

ا طؾك الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة يف أّي فرع مــ طؾـقم الؼـرآن، فـؼـقل مـثاًل:  طامًّ

قفـا، ولؽـؾٍّ مــفؿ قـاطـة  مققػ الؿدرسة العؼؾقة مـ كذا...؛ فؾؽؾٍّ وجفٌة هـق مقلِّ

ة تتؼارب أو تتباطـد مـع غقـره مــ أصـحاب الؿدرسـة العؼؾقـة وأيديقلقجقة خاّص 

ّر الؿملػ هبذا، بؾ أصؾؼ طؾقفؿ أحقاًكا مصـطؾح )مـدارس(، وبـق ـ ـكػسفا، وقد أقَ 

بقـــفؿ  كؿــا أنّ »، (8)«يختؾػــقن فقؿــا بقـــفؿ يف مـــاهجفؿ الؿــدارسأفــراد هــذه  أنّ »

تػاوًتا كبقًرا يف مقاقػفؿ مـ أمقر الفريعة طؿقًما، ومـ الؿباحث الؿتصـؾة بعؾـقم 

ـ مػـاد وهتؿ يف العؼالكقة، فؿــفؿ َمـولفؿ آراء متػاوتة تبًعا لتػا»، (2)«الؼرآن خاصة

 .  (4)«يـ والؼ اء طؾك الثقابت والؿسؾ ؿات، ومـفؿ دون ذلؽم الدّ دْ آرائف هَ 

                                                   

 (.8/81مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر، ) (1)

 (.8/22كػسف، )الؿصدر  (2)

 (.8/77الؿصدر كػسف، ) (3)
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

إصروحة جاءت بعـقان: )مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ طؾـقم  ثاىًوا:

 ( ومـ خالل هذا العـقان كالحظ ما يليت: ؛ دراسة كؼديةالؼرآن وأصقل التػسقر

ر كؿـا كؿـفٍج  لؿـفجفؿ يتعرض الباحثلؿ  .1  الرسـالة؛ بقـان طــقان بـف صـد 

 يػعؾـف أن أراد لـق والذي الؿـفج، لفذا استخالصف أو معرفتف آلقة ـيبقّ  لؿ وبالتالل

 يــاقش لـؿ هـذه؛ فالؽتـاب آتسـاع شـديدة البحـث دائـرة يف يؽـقن أن ٓسـتحال

ا الؼـرآن؛ طؾـقم يف وآرائفـؿ أقـقالفؿ مــ مؼتطػـات وإكؿا مـفجفؿ ـِ  لـؿ ولــؿ   يعـت

 مسـللة كّؾ  يف مـاقفتفؿ آلقة يف الضطراب مـف فبالتالل سقؼع قائؾ كّؾ  مـفج ببقان

واضـح  دة، وهـذاالؿسائؾ؛ َكْقن آلقـة الـؼـد ٓ تخ ـع لؿـفجقـٍة واحـدٍة محـدّ  مـ

مسائؾ الؽتاب، كؿا يت ح يف صريؼة تركقبـف وترتقبـف؛ حقـث يتبـادر  بعض يف أيً ا

 مـ الػقضقية فقف. لؾـاضر شلءٌ 

 أققالفؿ لقست طؾـك ققاطـدِ  أن إثبات ومـ أمثؾة هذا آضطراب؛ حقـ أراد -

وأما الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصـرة فؼـد تـقطـت أقـقال »قؼقل: ف أيٍّ مـ أهؾ العؾؿ،

بؼاطـدة يسـقرون طؾقفـا؛ ومــ هــا فـنكـل حـريص  رجالفا يف الؿجاز؛ ولؿ يؾتزمقا

فقؿا يـليت أن أبـقِّـ أن خالففـؿ يف الؿجـاز لـقس مـع العؾؿـاء الؼـائؾقـ بؿــع وقـقع 

الؿجاز فحسم؛ بؾ هؿ يخـالػقن العؾؿـاء قاصبـة؛ َمــ يـرى وقـقع الؿجـاز ومــ 

   .(8)«يرى مـعف

                                                   

 (.217، 8/211)مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر،  (1)
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

ؼالكقـقـ، ، ٓ كؼـد أقـقال العوكالمف هذا راجع إلك ق ـقة أقـقال أهـؾ العؾـؿ* 

 ففق بعقد طـ اإلصار الذي حدده سَؾًػا.

 كالم يف»يؼقل:  إثبات وققع التـاقض يف بعض كالمفؿ، وكذلؽ حقـ أراد -

ْرَفة يؼقل تـاقض؛ ففق كصر الدكتقر  والؼقل الغقم... أخبار يف وباإلطجاز بالص 

 ٓ ما الؽريؿ يف الؼرآن أن يعـل الؼرآن إطجاز وجقه مـ وجفٌ  الغقم أخبار بلن

ْرفة والؼقل حاولقه، لق البفر طؾقف يؼدر  اإلتقان طؾك البفر يستؾزم ُقدرة بالص 

ـٌ  تـاقٌض  وهذا حاولقه، لق الؼرآن بؿثؾ  . (8)«بقِّ

* فؽالم الؿملػ كػسف ضعقػ وٓ ُيسؾ ؿ لف هبذا التـاقض لـق اكتػـك يف كالمـف 

 بؿثؾ ذلؽ.

ـــِر مـاقفــة الؽتــاب لؿـفجقــة رجــال . 2 الؿدرســة العؼؾقــة بصــقرة يف طــدِم تقفُّ

تحقلـت  ذْ قْدٌر مـ آكزياح طـ إشؽالقة الؽتاب الرئقسة بصقرة ضاهرة؛ إِ -مدّقؼة 

الؿـاقفة بذلؽ )يف جاكٍم كبقٍر مـفا( مِـ مـاقفة الؿـفج إلك مجرد مـاقفـة أراء 

وإققال التل صَرحفا الحداثققن إزاء بعض ق ايا ومسـائؾ طؾـقم الؼـرآن، وهـذا 

 الؽؾل لؾبحث وٓ السقاق الرئقس إلشؽالقتف.لقس الغرض 

بغّض الـظر طـ ما اشـتفرت بـف الؿدرسـة العؼؾقـة الؿعاصـرة تجـاه الؼـرآن  .3

ــل  ــرة الدراســات الت ــل آراء مفــؽؾة ومغؾقصــة، ومــع كث ـــ تبـِّ ــف مِ الؽــريؿ وطؾقم

                                                   

 (.2/132سقر، )مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ طؾقم الؼرآن وأصقل التػ (1)
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

كاقفت ذلؽ وأثبتتف؛ فنن  مـ الؿػرتَِض أّن مـا سـقطرحف الباحـث يف بحثـف مؿـا لـف 

-ببقان مققػ الؿدرسة العؼؾقة مـ طؾقم الؼرآن وأصـقل التػسـقر وتؼقيؿـف  تعؾُّؼ

سقؽفُػ )ٓحًؼا( طـ بقان مققػفؿ َسْؾًبا وإيجاًبا، وهق ما يستؾزم طـدم آكطـالق 

ّٓ فؾــق كــان مــققُػفؿ مـــ طؾــقم الؼــرآن  مـــ التخطئــة ابتــداًء طؾــك هــذا الـحــق، وإ

الحاجة إًذا للبحلث!  وملا الجلدَوى فما  وتؼقيُؿ هذا الؿققػ حاضًرا لديف سَؾًػا؛

ه بلل)درا ة ىقدية(!   من تذيول َوْ م 

الجقاكم السؾبقة يف أقـقال  عَ كجد الؿملػ تتبّ بـاًء طؾك الؿؾحقضة السابؼة؛  .4

أصحاب الؿدرسـة العؼؾقـة الؿعاصـرة، يف حـقـ أن بقـان مـققػفؿ كؿـا  [مـاهج]و

يؼت ــل ذكــر الجقاكــم  ف بال ــرورة كــذلؽيؼت ــل ِذكــر الجقاكــم الســؾبقة، فنّكــ

لبعض أققالفؿ وآرائفؿ ومــاهجفؿ...إلخ، وهـؾ يؿؽــ  -إن وجدت-اإليجابقة 

آســتػادة مـــ تؾــؽ أراء والؿـــاهج الحديثــة يف خدمــة طؾــقم الؼــرآن وأصــقل 

وقـد أشـار الؿملـػ إلـك غــزارة  ٓ سـق ؿادى ُيسـتػاد مـفـاأ التػسـقرأ وإلـك أّي َمـ

وٓ يؽـاد يخؾـق هـذا الـتـاج مــ  ؛ةالؼـرآن خاّصـإكتاجفؿ طاّمة، وما يتعؾـؼ بعؾـقم 

 .  (8)فائدة!

ػ بالؿدرســة العؼؾقــة الؿعاصــرة؛ كفــلهتا، وجــذور أفؽارهــا، طــّرف الؿمّلــ .5

وأبرز رجآهتا، وأهؿ مملػاهتا، وأهداففا، وآثارها يف القاقـع الػؽـري الؿعاصـر. 

                                                   

 (.887-8/94مبحث: أهؿ مملػات الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة، بالؿصدر كػسف، ) :اكظر (1)
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

ـؼ  ، مـعيف حقـ أكف لؿ يتعرض لبقان ماهقة طؾقم الؼـرآن وأصـقل التػسـقر أهنـا الفِّ

 .الثاين مـ طـقان الدراسة

الؿملـػ لـؿ يػـّرق خـالل فصـقل الؽتـاب  فـننّ  ؛وبـاء طؾك العـصر السابؼ .6

حقث كان مــ الـالزم أن يؿقـز بقـفؿـا  ،ومباحثف بقـ طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر

ـا لـؿ  ـا صريًّ قدر الؿستطاع؛ ٕكف مــ الؿعؾـقم أن طؾـؿ أصـقل التػسـقر مـا زال غ ًّ

 ؾــك ُســققف بعــُد ولــؿ تتبؾــقر ققاطــده، ومــا زال آخــتالُف القاســع يف كــّؾ يســتِق ط

مقجقًدا إلك أن، ولؽـ هذا ٓ يـػل وجقد  -بدًءا بآسؿ ثؿ الؿسؿك-تػاصقؾف 

ما يدخؾ تحت مسؿك أصقل التػسقر متـاثًرا يف مؼدمات كتم التػسـقر ويف كتـم 

إمة، وقد تبؾـقرت بعـض التػسقر ذاهتا، ويف كتم أصقل الػؼف، ويف طؿقم تراث 

ؾم ـ ُصـاتػاق بقـ أهـؾ العؾـؿ أن هـذه الؿباحـث مِـ مباحثف أن بؿا أصبح محّؾ 

 .(8)أصقل التػسقر

                                                   

. وقـد تعـرض الؿملـػ لفـذا -مـع اخـتالففؿ يف تحديـد هـذه الؿصـادر-مثؾ مبحث: مصـادر التػسـقر  (8)

ًٓ تحت طؾقم الؼرآن، أم تػصقاًل تحـت أصـقل التػسـقر! لـذا كـان  الؿبحث، ولؽـ لؿ يبقِّـ هؾ يـدرج إجؿا

ـ طؾـقم مـ إكسم أن يجعؾ الؽتاب طؾـك قسـؿقـ: إول يتعؾـؼ بؿققـػ الؿدرسـة العؼؾقـة الؿعاصـرة مـ

 الؼرآن، ثؿ الؼسؿ الثاين يؽقن متعؾًؼـا بؿـققػفؿ مــ أصـقل التػسـقر التـل تعـرض لفـا خـالل البحـث، وهـل 

: الػصؾ الخامس )مـققػفؿ مــ اإلسـرائقؾقات(، والثـامـ: )مــ مصـادر التػسـقر(، والتاسـع: )مــ -غالًبا-

ولــ)وحدة أصـقل  ..لـث. هـذاالتػسقر والؿػسريـ(، ومبحث )التلويؾ( وهق الؿبحث الثاين مـ الػصـؾ الثا

التػسقر( بؿركز تػسقر دراسة قّقؿة يف هذا الصدد بعـقان: )أصـقل التػسـقر يف الؿملػـات( تؿقـزت بلهنـا أول 

 ط ال قء طؾك أصقل التػسقر بصقرهتا الؽؾقة وترصد واقع أصقل التػسقر.دراسة تسؾّ 
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

مجال البحث واسع ف ػاض ٓ يؿؽـ حصره وتداركف يف طؿـؾ واحـد؛  :اثالثً 

 حـدودَ  ٓ مـ حقث بقـان مققـػ الؿدرسـة العؼؾقـة الؿعاصـرة، حتـك مـع حصـرهِ 

مـا  وٓ مـ حقث إمؽاكقة حصر آرائفؿ ومـققػفؿ مــ كـّؾ  زماكقًّا ومـفجقًّا... بحثفِ 

تؽؾؿقا فقف مـ طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر، بؾ مـ الصعقبة أن كقطم ما يتعؾـؼ 

ة أشــخاص أو مققــػ تقــار فؽــري، وقــد أشــار بفخصــقة واحــدة ف ــاًل طـــ طــدّ 

، كؿـا صـّرح هبـذه (8)الؿملػ إلك اكتفار مملػـاهتؿ ومؼـآهتؿ وأفؽـارهؿ وآرائفـؿ

تؿققز بعض رجـال الؿدرسـة العؼؾقـة  إن  »الصعقبة يف أكثر مـ مقضع، مـفا ققلف: 

: فؽقـػ قللت  . (2)«الؿعاصرة بلهنؿ مـ أبرز رجال هذه الؿدرسة أمر بالغ الصعقبة

 بنمؽان استقعاهبؿ والحؽؿ طؾقفؿأ!

ــف:  ــذلؽ ققل ــريـ»ك ـــ الؿؽث ــة الؿعاصــرة م ــر رجــال الؿدرســة العؼؾق يف  يعت

ع هذه الؿملػات لتفؿؾ كثقًرا مــ أبـقاب الؿعـارف والعؾـقم، وٓ التللقػ، وتتـقّ 

محاولة استؼصاء هذه الؿملػـات أمـر بـالغ الصـعقبة إن لـؿ يؽــ متعـذًرا  نّ أ شّؽ 

طؾك أفراد الباحثقـ؛ لذا سلذكر هـا أهؿ مملػـات الؿدرسـة العؼؾقـة الؿعاصـرة يف 

 .  (4)«قع بحثل غقر زاطٍؿ آستؼصاءهل مقض ذْ مجال الدراسات الؼرآكقة، إِ 

                                                   

 .(8/1قر، )مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ طؾقم الؼرآن وأصقل التػس (1)

 (.8/22الؿصدر كػسف، ) (2)

 (.8/94الؿصدر كػسف، ) (3)
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

ــ: رابًعللا ــة مـــ -ر الؿملــػ ذَك حــقـ طــَرض بعــض الدراســات الســابؼة الؼريب

، وهـذا فقـف شـلء (8)ـ قبُؾ أكف لؿ يجد َمـ كتم يف هذا الؿقضقع مِ  -مقضقع بحثف

ح أن  مقضـقع مـ الؿبالغة والتحؽُّ  ؿ، فؾقس معــك أن ٓ كجـد طـقاًكـا سـابًؼا يصـرِّ

طـ )مققػ الؿدرسة العؼؾقة مـ طؾقم الؼرآن وأصـقل التػسـقر،  الؽتاب يتحدث

ض لفـذا الؿقضـقع؛ لسـبم جـقهري  وكؼده( أكف لؿ يسبؼ ٕحد أن تؽؾـؿ أو تعـر 

ف كؾٌّ متؽامؾ كالجسد القاحد ٓ يؽاد يـػصؾ بع ـف وطؾقمَ  وهق أّن الؼرآنَ  ،يسقرٍ 

ضـت لؿققـػ الؿدر -فقؿـا طَرضـف-طـ بعض، وقد سـبؼت أصروحـات  سـة تعر 

ت طؾقفــا اســؿ )التقــار َؼــصؾَ أَ مـــ بعــض طؾــقم الؼــرآن، ولؽـــ  الؿعاصــرةالعؼؾقــة 

ــراءات  ــاين الؿعاصــر/الحداثققن العرب/الؼ ــاين الحــديث/آتجاه العؾؿ العؾؿ

ضـت بفـؽٍؾ  ،الؿعاصرة...( وواضح مـ خطة البحث لفذه إصروحات أهنا تعر 

الؿققـػ مــ طؾـقم الؼـرآن أوسـع مــ أن  ما لجاكـٍم مــ طؾـقم الؼـرآن.. كؿـا أنّ 

 ُيحَصر يف أصروحة واحدة.

ٓ شؽ أن غالم آراء الؿدرسـة العؼؾقـة الؿعاصـرة تخـالػ الفـريعة، : خامًسا

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ نثۓلؽـــــ الؼــــرآن الؽــــريؿ أرشــــدكا إلــــك: 

لـؿ يبخسـفؿ حؼفـؿ فقؿـا طرضـف مــ  -غالًبـا-، والؿملػ [1]الؿائدة:   ۇمث

فؼـقل الـدكتقر هفـام جعـقط أن الؼـرآن »ع ـفؿ: آرائفؿ، ومــ ذلـؽ ققلـف طــ ب

                                                   

 (.8/9مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر، ) (1)
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

، ولؽــ اإلشـؽال أكـف يـاق ـف يف أول ققٌل ٓ غبار طؾقف ملسو هيلع هللا ىلصفرض بغتة طؾك الـبل 

وكالم الدكتقر محؿـد طابـد الجـابري هـذا، وإن لـؿ ». ومـ ذلؽ أيً ا: (8)«كالمف

ّٓ أن إشـارتف إلـك أن  يؽـ جامًعـا ٕكثـر فـقن إ صـػات الؼـرآن التـل يقردهـا الؿعرِّ

ـَ الؼرآن كالم اه تعالك   .  (2)«فقف هل مؿا أحس

ؾ، ربؿا يدفعف فعر الؼارئ لؽالمف بفلء مـ التحامُ ربؿا يَ  ،غقر أكف أحقاًكا قؾقؾة

، ومــ ذلـؽ ققلـف كاقـًدا لؼـقل -طـز وجـؾ-إلقف غقرتف الؿحؿقدة طؾك كتـاب اه 

 ققلـف إنّ »طؾـك أف ـؾ صريؼـة(:  فالقحل ل كبقاء مجعـقل لتـظـقؿ البفـربع فؿ )

إذ  ؛القحل مجعقل لتـظقؿ البفر طؾك أف ؾ صريؼـة فقـف تؼؾقـؾ مــ فائـدة الـقحل

 . (4)«أهــؿ أمــر جــاء بــف الــقحل هــق إقامــة الــديـ، وتعبقــد الـــاس ه رب العــالؿقـ

بفـر طؾـك أف ـؾ صريؼـة  لؾـؼد يف شلء؛ ٕن تـظـقؿ ال: إن الؽالم لقس محالًّ قلت  

 إذا لؿ يؽـ هق إقامة الديـ، وتعبقد الـاس ه رب العالؿقـ، فؿاذا يؽقنأ!

كذلؽ حقـ طَرض لؽتاب الـدكتقر محؿـد شـحرور )الؽتـاب والؼـرآن قـراءة 

معاصرة( وبق ـ أكف احتقى طؾك مباحث طديدة مـ مباحث طؾـقم الؼـرآن... فؼـال 

ــا يف الحاشــقة:  ًؼ ـــ دور الســـة»معؾِّ ــةأ... وأي د ، يف حــقـ أن شــحرور حــدّ «الـبقي

مقضقع كتابف يف الحديث طـ الؼرآن، ولؿ ُيِفر يف طـقاكـف أكـف سـقتـاول الســة مـع 

                                                   

 (.8/812مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر، ) (1)

 (.8/288الؿصدر كػسف، ) (2)

 (.899، 8/891الؿصدر كػسف، ) (3)
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

الؽتـاب  مّ الؼرآن، ومع ذلؽ ذَكر الؿملػ أن مـ أبقاب الؽتاب: )الباب الثالث: أُ 

ـة  م أن آكتؼاد هـا يف غقر محّؾف!، فلحس(8)والػؼف( والسُّ

ؾفـا ، لؽــ طــد تلمُّ (2)الؿملػ إهداف العامة لفمٓء العؼالكققـتـاول  : ادً ا

ة لؿـــفج كجــد أّن معظؿفــا أقــرب يف صــقاغتف إلــك الســؿات أو الخصــائص العاّمــ

ـــدراس ـــذه الؿ ـــذه  ،أصـــحاب ه ـــالؿعـك آصـــطالحل، وه ـــداًفا ب ولقســـت أه

 )إهداف( هل: 

 خصقًصا. إخذ بالؿـاهج العؾؿقة الغربقة، ومـاهج الؿستفرققـ مـفؿ .1

 طدم آلتزام بال قابط الفرطقة، والدطقة إلك حرية مـػؾتة. .2

 تؼديؿ العؼؾ طؾك الـصقص الفرطقة، بؾ ومحاكؿة الـصقص إلك العؼؾ. .3

 التالطم بؿعاين الـصقص الفرطقة. .4

 هـ.اكؼد العؾقم الفرطقة.  .5

إلك السـؿات والخصـائص. وأقـػ فؼـط مـع الفـدف  أقرُب  -يبدوكؿا -ففل 

طــ  فثـيحد طــدفؼد ذكره الؿملػ بؿ ؿقكف  -ولؽ أن تؼقس غقره طؾقف-إول 

ر ومــ أهـؿ تؾـؽ العقامـؾ تـلثُّ »)طقامؾ كفلة الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة( فؼـال: 

                                                   

 (.888، 8/99مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر، ) (1)

 (.882-8/889الؿصدر كػسف، ) (2)
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

ذ طؾـــك يـــد كثقـــًرا مــــفؿ تتؾَؿـــ حقـــث إنّ  ،رجـــال هـــذه الؿدرســـة بالؿستفـــرققـ

س يف جامعــاهتؿ، وكاكــت صــؾتف هبــؿ أكــر مـــ صــؾتف بعؾؿــاء درَ الؿستفــرققـ، و

 . فلك ك لعامٍِؾ مـ طقامؾ الـفلة أن يصقر هدًفاأ!(8)«اإلسالم

 (2)(علوها بعيف أفراد المدر لة العقلولة المعاصلرة األهداف التي ىص  كذلؽ: )

ة لبعض أفـراد هـذه الؿدرسـة. وهل أهداٌف خاّص  -هذا طؾك حّد تعبقر الؿملػ-

لفـؿ، بـؾ  ًء، مـ خالل كؼِؾ الؿملػ كجد أهنـؿ لـؿ يـّصـقا طؾـك أهنـا أهـداٌف وابتدا

ولقس بال رورة أن يؽـقن )الُبعـد أو الؿفـروع( « مفروع/أبعاد»اها بع فؿ سؿّ 

اطتبار أن )الدطقة إلك حرية آطتؼـاد( هـل هـدف  -مثاًل -هق الفدف، ومـ ذلؽ 

ؼقؼة )وسـقؾة( لؾقصـقل مـ أهداف جؿال البـا، والفدف هبذه الصقاغة هق يف الح

 َٓ   وهق )حرية آطتؼاد( كػسفا. إلك الفدف الحؼقؼل، أ

حتك استففاد الؿملػ بؼقل محؿد أركقن أّن مفروطف الؽبقر هق )كؼد العؼـؾ 

اإلسالمل، وكؼد الظاهرة الؼرآكقة( وقد سـؿاه أركـقن )مفـروع العؿـر( فالحؼقؼـة 

فدفف الذي ذكره أركقن كػُسـف بعـد أكف لقس هدًفا يف حّد ذاتف، بؾ هق وسقؾة أيً ا ل

الؿـقروث اإلسـالمل مــذ  شامؾ لؽـّؾ  كؼدّي  تؼققؿٍ  أقصد إطادةَ »ذلؽ حقث قال: 

الؿــقروث  . هــذا هــق الفــدف: )إطــادة تؼقــقؿ لؽــّؾ (4)«ضفــقر الؼــرآن وحتــك القــقم

                                                   

 (.8/27مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر، ) (1)

 (.828-8/882الؿصدر كػسف، ) (2)

 (.8/887الؿصدر كػسف، ) (3)
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

 
ّ
ك يف رأي يـليت مــ ورائـف هـدف أسـؿَ أيً ـا اإلسالمل...(. ولؽـف هـدٌف مرحؾـل

أركقن!! ولؿ يرتكـا أركقن حتك شرح إسـرتاتقجقة هـذا الفـدف الؿرّكـم، فؼـال: 

الـرتاث اإلسـالمل طؾـك ضـقء  ة العاجؾة تتؿثؾ فقؿا يؾل: إطادة قـراءة كـّؾ الؿفؿّ »

ــة )أي:  ــة، والسقســققلقجقة وإكرتبقلقجق ــة، والتاريخق ــاهج الؾغقي أحــدث الؿـ

ثـؿ ة ما حصـؾ يف الغـرب الؿسـقحل(. بخاّص ة، والؿؼاركة مع بؼقة الرتاثات الديـقّ 

اًل ح ما أصـبح مقًتـا فقـف ومعـرقِ رْ لطَ  ؛فؾسػل شامؾ لفذا الرتاث الؼقام بعدئذ بتؼققؿٍ 

البـقـان طؾك العـاصـر الصـالحة مــ أجـؾ اسـتخدامفا يف  واإلبؼاءِ  ،لحركة التطقر

ؽـر فِ هق هـدف أركـقن الـفـائل؛ بـقـان جديـد و (البـقان الجديد). ففذا (8)«الجديد

جديد ومجتؿع جديد، هق مجتؿع )آستؼاللقة الػؽرية( الذي سعك إلقف وكاضؾ 

كتابايت تحؿؾ آثار الـ ال الؿسـتؿر والـدؤوب مــ أجـؾ  وكّؾ : »؛ يؼقلمـ أجؾف

 .  (2)«الؿحافظة طؾك آستؼاللقة الػؽرية

ػ هـدًفا هـق مرحؾـة أولّقـة تؿاًمـا لتحؼقـؼ وهؽذا.. يت ح أن مـا اطتـره الؿمّلـ

 ف )أركقن(.أهدا

ع الؿملػ لـػسف مـفًجا تػصقؾقًّا يف كتابة بحثف، وكـان مــ ذلـؽ أن وَض  : ابًعا

. لؽـــ مــع التتبــع لػصــقل (4)بــبعض الـؼــقل إذا كــان فقفــا غـقــة طـــ غقرهــا ليؽتِػــ

                                                   

 (.8/881مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر، ) (1)

 (.8/881الؿصدر كػسف، ) (2)

 (.8/24الؿصدر كػسف، ) (3)
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

الؽتاب ومباحثف كجد أن هذا الؿـفج لؿ يؾتزمف الؿملػ؛ ذلؽ أكف أصـال يف بعـض 

رة، بـؾ حتك جاءت بعض الؿباحـث شـبف مؽـرّ  ها طـفا،الؿباحث إصالة أغـك غقرُ 

( 8/281لؽـالم الـدكتقر الجـابري ) مثؾ كؼؾفِ  :ربؿا تؽررت الػؼرة بـصفا أحقاًكا

(، مـــع 2/132( ويف )2/124أو لتػســـقر الراغـــم ) ،(8/244هـــق كػســـف يف )

؛ لــذلؽ وجــدكا طبــارات -وهــق كثقــر-اخـتالف الؿباحــث، أو تؽــرار الؿ ــؿقن 

ر مـا وهؽذا كرى أن الدكتقر بسام الجؿؾ يؽرّ »ؽرار، مـفا: طؾك هذا الت كثقرة تدّل 

وقـد سـبؼ الحـديث طّؿـا »، (8)«وقد سبؼ الجـقاب طؾـك مثـؾ هـذا سبؼ أن قالف...

يؽرر الدكتقر حسـ حـػل مـا »، (2)«ذكره مـ الجعؾ واإلكزال والتـزيؾ فقؿا م ك

ك آسـتدٓل والفبفة التل أوردها الدكتقر كصر طؾـ»، (4)«سبؼ أن قالف العؼالكققن

، (3)«بأيــة الؽريؿــة، ســبؼ مثؾفــا والجــقاب طـفــا يف كــالم إســتاذ جؿــال ططايــا

 لخ.إ...(2)«وهذا مؿا سبؼ الجقاب طـف فقؿا م ك»

رة، ويـرز هـذا لذلؽ يفعر الؼارئ أحقاًكا أن بعض الؿباحث تؽاد تؽـقن مؽـرّ 

ــثاًل -الفــعقر  ـــ  -م ــة الؿعاصــرة م ــة العؼؾق ــػ الؿدرس ــع )مقق يف الػصــؾ الراب

                                                   

 (.8/381مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر، ) (1)

 (.8/479الؿصدر كػسف، ) (2)

 (.8/314الؿصدر كػسف، ) (3)

 (.2/142كػسف، ) الؿصدر (4)

 (.2/132الؿصدر كػسف، ) (5)
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

الـســخ...(، أو الػصــؾ إول )مققــػ الؿدرســة العؼؾقــة الؿعاصــرة مـــ الــقحل 

 (.412إلك  842والؼرآن( الذي استغرق أكثر مـ مائتل صػحة )مـ 

يف تػصــقالت مباحـث الؽتـاب ومطالبــف،  اجتفـدٓ ُيـَؽـر لؾؿملــػ أكـف كـذلؽ 

ــم أو آســتغـاء طـــ  ـــ هــذه الؿباحــث والؿطال ــر م ولؽـــ يؿؽـــ اختصــار كثق

كـان  -حـدث إنْ -بع فا؛ ٕن غقرها أغـك طـفا يف إيصال فؽرة الؿملـػ، وهـذا 

 .-تؼريًبا- سقؼّؾص حجؿ الؽتاب إلك ثؾثل حجؿف الحالل

ـف ـاًل طــ إصالـة الـؼـؾ أحقاًكـا طــ بعـض ا ،هـذا ف لعؼالكقـقـ بؿـا يتجـاوز كصُّ

( يف حـقـ 212-8/218صػحة أو صػحتقـ، مثؾؿا َكَؼَؾ طـ الدكتقر الجـابري )

 كؼد الؿملػ طؾك هذا السرد الطقيؾ لؿ يتعد  صػحة واحدة تؼريًبا.  أنّ 

، بالرتجؿة ل طالم غقـر الؿفـفقريـ ترجؿـة مـقجزةألزم الؿملػ كػسف  :ثامنًا

 مـ ذلؽ:  ؛ؾؽفا الؿملػ خالل البحثولؽـ هـاك إشؽآت متعددة س

ّٓ  لؽّؾ  -تؼريًبا-ؿ الؿملػ ترَج  .1  إطالم القاردة أسـؿاؤهؿ يف إصروحـة إ

مفـفقريـ؛  بـؾ تـرجؿ لصـحابةٍ  ،ما كدر، ولؿ يؼتصر طؾـك غقـر الؿفـفقريـ فؼـط

، ╚مثؾ: حذيػة بـ القؿان، وأكس بـ مالـؽ، وسـؾؿان الػارسـل وغقـرهؿ 

 الطري وابـ كثقر.  :أمثالكؿا ترجؿ ٕطالم مففقريـ 

يف الؿؼابــؾ لــؿ يــرتجؿ لــبعض أطــالم الؿدرســة العؼؾقــة الؿعاصــرة الــذيـ  .2

ض لفا بالتػـقد والـؼاش والـؼد؛ مثؾ: )بسام الجؿـؾ( الـذي  طَرض أققالفؿ وتعر 
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

 مــ وغقرهـا، (8)طرض كثقًرا مـ آرائف فقؿا يتعؾؼ بالقحل والؼرآن وأسباب الـزول

ر أن لف كتاًبا يف أسباب الـزول! ومثؾف )جؿال صالح ططايا( وذكَ  الؽتاب، مباحث

الذي طَرض كثقًرا مـ آرائف يف الـسخ وأحؽام الؼرآن، وقال طــف: إكـف أفـرد الـسـخ 

 !بؽتاب مستؼّؾ 

كــذلؽ يالَحــظ أن الؿملــػ طــرض كثقــًرا مـــ كتابــات )هفــام جعــقط( يف  .3

مـــ أطــالم الؿدرســة يف حــقـ أكــف لــؿ يعتــره  (2)العديــد مـــ الػصــقل والؿباحــث

( مــ الؽتـاب، وقريًبـا 48/ 8العؼؾقة، وأورد لف ترجؿة مـقجزة فؼـط يف حاشـقة )

 .(3)ومحؿقد طزب (4)مـ هذا ما ُصـع تجاه مصطػك بقهـدي

وبعض إسؿاء اطتذر طـفا بلكف لؿ يجد لفـا ترجؿـة؛ مثـؾ: محؿـد حؿـزة،  .4

 الفادي الجطالوي.

5.  ًٓ ووقع يف تـاقض طـد ترجؿة )آمـة وداد( أو )آمـة ودود( حقـث ذكرهـا أو

، ثـؿ (2)...«كتاهبا الؼرآن والؿـرأةتؼقل الؽاتبة آمـة وداد يف »باسؿ آمـة وداد، قائاًل: 

                                                   

ذكر لف الؿملػ العديد مـ أراء يف الؿجؾد إول مـ الؽتاب، الذي حقى ثالثة فصقل كبقرة هل ُجّؾ  (1)

 حجؿ الؽتاب.

 الػصقل: إول والثاين والخامس. :اكظر طؾك سبقؾ الؿثال (2)

ا ) (3) يف حقـ أكف طَرض كثقًرا مـ آرائف يف مباحث: اإلسرائقؾقات،  ،(2/783لف ترجؿة مؼت بة جدًّ

 ومصادر التػسقر.

 (.8/423لف ترجؿة مقجزة ) (4)

 (.8/422مققػ الؿدرسة العؼؾقة الؿعاصرة مـ طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر، ) (5)
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(هىقف املدرست العقليت املعاصزة هي علىم القزآى وأصىل التفسري؛ دراست ًقديتقزاءة يف كتاب ) قزاءة يف كتاب   

أشار يف الحاشقة أكف لؿ يؼػ لفا طؾك ترجؿة. غقر أكف بعد ذلـؽ ذكرهـا يف مقضـع 

ًفا هبا: الـدكتقرة آمــة ودود: أسـتاذ ثؿ قال يف  ،(8)آخر باسؿ آمـة ودود الحاشقة معرِّ

 ....«ت كتاًبا طـ الؼرآن والؿرأةسبؼ التعريػ هبا، أّلػَ الدراسات اإلسالمقة...

هـل آمــة وداد صـاحبة كتـاب  اكؿـا يتبـقـ أهنـ .]مع أكف لـؿ يسـبؼ التعريـػ هبـا

 الؼرآن والؿرأة[.

لؿدرسـة العؼؾقـة مــ ر )الصادق الـقفقم( طــد حديثـف طــ مققـػ اكؿا ذكَ  .6

، بؾ بدأ الؿبحث بف، ومـ الرتجؿـة لــ)الـقفقم( كـرى أكـف تـقيف (2)تعريػ الؼرآن...

فا قبؾ هـذا التـاريخ، ومــ هــا ففـق خـارج كطـاق م، وبالتالل فؿصـػاتف كؾّ 8993

ــا بالعؼــديـ  الحــدود الزمـقــة التــل وضــعفا الؿملــػ ٕصروحتــف التــل حــّدها زمـقًّ

 تابة بحثف.إخقريـ السابؼقـ طؾك ك

الؿطؾــم الؿعؼــقد بعـــقان: )مققـػ الؿدرســة العؼؾقــة الؿعاصــرة مـــ  :تا لًعا

ــؿ (4)آداب تــالوة الؼــرآن الؽــريؿ( ــف! فؾ ــِقَن ب ــا ُطـْ ــم كػســف ٓ يت ــؿـ م ، فالؿطؾ

يتعرض لؿققػفؿ مـ آداب تالوة الؼـرآن كؿـا هـق الؿتبـادر مــ طــقان الؿطؾـم، 

إدب مـع : )مققـػ الؿدرسـة العؼؾقـة الؿعاصـرة مــ ـك أن ُيَعـْـَقن بــَلـإَوْ  لؽـ

 (.الؼرآن

                                                   

 (.2/942كػسف، )الؿصدر  (8)

 (.8/282الؿصدر كػسف، ) (2)

 (.287-8/284كػسف، )الؿصدر  (4)
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 :اخلامتت

هذه قراءة مختصـرة لؽتـاب: )مققـػ الؿدرسـة العؼؾقـة الؿعاصـرة مــ طؾـقم 

َػْتفا الؼــرآن وأصــقل التػســقر؛ دراســة كؼديــة(، ولعــّؾ مـــ أبــرز إمــقر التــل كَفــ

يــد والعديــد مـــ قراءُتـــا لفــذا الؽتــاب الؼــقِّؿ هــق مــدى حاجــة هــذا الؿقــدان لؾعد

الجفقد الـظرية والتطبقؼقـة لدراسـة الؿقضـقطات واإلشـؽآت والؿــاهج التـل 

ره أهؾ العؾـؿ، ة مؼاركة مع ما قرّ يتبـّاها أصحاب هذه الؿدرسة العؼؾقة دراسة كؼديّ 

عفا تحــت الؿجفــر العؾؿــل الفــرطل الصــحقح إلذهــاب مــا فقفــا مـــ َزَبــٍد ْضــووَ 

حتك ولـق كـان ضـئقاًل، بؿـا ُيثـري  -إن ُوِجد-لـاس واإلبؼاء طؾك ما يـػع ا ،ُجػاءً 

 .الـتاج العؾؿل اإلسالمل الحديث

، وآخًرا، وضاهًرا، وباصـًا ًٓ  والحؿد ه تعالك أو

│ 

 


