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للكحاب ،وال ّ
جعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
مهخض انجحث:
يحاالول بحثحااي مؼقااقؿ لاال ب ااطؾت ؾااك ميااؿقسف بلحسػيااق بٕ ااؾقبل حؾؼ ا ن
بحؽ ا يؿ لااـ خ ا ل بقاالن لػفااقم بٕ ااؾقب وبٕ ااؾقبقا وبحؿااـف بٕ ااؾقبل
محؾقااؾ بحـصااقبي وبقاالن ذاااوم هاااب بحؿااـف وي ااقحف بحؼ ا يؿ وبحح ا ييي
وبحسع يػ بلشاف ي

يؿل وثا ي ًلي اقبل بحؿ م اا بحع بقاا بحؼ يؿاا يو
لاف يا ً

بحؿ م ا بحغ بقا بحح ي اي و ض كؿلذج لـ بحسػيق بٕ ؾقبل حؾؼ ن بحؽ يؿ.
و ُيعـَااك بحثحااي بصااقمة ماقيااا بلٕ ااؾقبقا بل سثلمهاال لـف ً اال ثا ي ًل محؾقااؾ
بحـصقب ظف ت حف بحع ي لـ بحسطثقؼلت ؾاك بحؼا ن بحؽا يؿ :وحااب قؼا بهاسؿ
بحثحااي بلٕ االل باالحسع يػ ماااب بحؿااـف و ب ا به وذااقه قلرمااف حسػيااق بحؼ ا ن
بحؽ يؿ و شؽلٓت مطثقؼف.
ثقي مضؿـ بحثحي بع ذحاؽ بحـظا
ذحؽ بحؿـف

كؿالذج حقياا بلحؼؾقؾاا لاـ مطثقؼالت

بحـص بحؼ ين :قـظ ققفل لـ ثقي بحؽؿ وبحؽقػي ثؿ يا م م
لؼلمبا ّ

كؿقذذاال مطثقؼقاال حؿااـف بحسػيااق بٕ ااؾقبل حؾؼا ن بحؽا يؿ يس مؾاك ققااف بحسحؾقااؾ
ً
بٕ ااؾقبل حـؿااقذج لااـ بحؼا ن بحؽ ا يؿ ؾااك هلقااا ليااسقيلمف بحؾغقيااا بحصااقمقاي
وبحؿع ؿقاي وبحص ققاي وبحـحقياي وبحسصقي يا بحثقلكقا.

()2

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
فكشح انجحث وإشكبالرً وأٌذافً:
فكشح انجحث:
ض ومؼقيؿ حؾ مب لت بٕ ؾقبقا بحح ي ا بحسل ربمت ثقل بحؼا ن بحؽا يؿ
بحاـص بحؼا ين:
ل ّسخاة لـ بحؿـف بٕ ؾقبل محؾقؾ بحـصقب لـف ً ل حؿؼلمباا
ّ
وذحؽ لـ خ ل بقلن لػفقم هاب بحؿـف وبقلن ذااومه وي اقحف و ا ض كؿالذج
لـ مؾؽ بح مب الت :بغقاا بحق اقل حاك م ياا وبعاحا اـ لا ى ا ثقا هااب
بحـص بحؼ يني وبقلن لل حف ولال ؾقافي وبٓثسقلتالت
بحؿـف حإلقلرة لـف محؾقؾ ّ
بحـص بحؼ ين.
بحسل يـثغل بٕخا مل ـ لؼلمبسف رمب ا ّ
أسئهخ انجحث وإشكبالرً وأٌذافً:
حؿل هلن حؾؿـله مهلكلت هربى َم ِعا ُ مالي وحفال ثؿا بت مسغ مقال بححصاقل ؾقفال
ذ ّ بل مطثقؼفل :حاب ّ
قانن يهاؿ شاؽلحقلت هااب بحثحاي هال بخسثالم مؾاؽ بح هلكالت
وبحؿزبيل بحسل َي ِع ُ مل بحؿـف بٕ ؾقبلي ولـ َث ّؿ يؼقم بحثحاي بلخسثلمهال حق قا
ـ ذحؽ بحيمبل بحؿفؿي وهاق إلىى أي مى ً ى يؿؽىن بوىوا ملؿىـفأل موبىؾو ي
مؼار ة ملـص ملؼرآين ملؿجق  ،وملحؽم ـجاعة ذلك ملؿـفأل وج وى تطوقؼه عؾىى
ملـص ملؼرآين وم ى فائ ته؟
ؾااك ين بخسثاالم بحثحااي حسؾااؽ بح هلكاالت ااقؽقن بحي ا بحسقظقااػ بححل ااؾ
حؾؿ اـف

ؿؾق ال وبحؽشااػ ااـ هاااه بحؿزبياال وبح هلكاالت بٕ ااؾقبقا بح مب االت

بحسطثقؼقا ؾك بحؼ ن بحؽ يؿ وذق ًرب و ًلل.

()3

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
أٌم أٌذاف انجحث:
لـ يهؿ يه بف هاب بحثحي مؽقيـ م يا وبعحا ـ ل ى ا ثقا بحؿاـف
بحـص بحؼ يني لع بقلن لل محؼؼ لـ مهلكالت هااب
بٕ ؾقبل حإلقلرة لـف محؾقؾ ّ
بحؿـف ولزبيله لـ خا ل كؿلذذاف بحسطثقؼقااي هؿال يؼاػ بحقياا كػياف هااحؽ
ؾااك بعااض يخطاالل بحسطثقااؼ يو ااؾثقلمف يو لاال يـثغاال بحسحاااي لـااف ـ ا بمخاالذ
بحـص بحؼ ين بحؿؼ ّ ل.
بٕ ؾقبقا لـف ً ل حسحؾقؾ ّ
خطخ انجحث:
 .1مؿفق يشؿؾ قؽ ة بحثحيي وق وعفي و شؽلٓمفي ويه بقف.
 .2مع يػ بلحؿصطؾحلت بح اقيا.
 .3بحؿـف بٕ ؾقبل محؾقؾ بحـصقب بحسع يػ وبح اوم وبحسطقم.
 .4غليلت بحؿـف بٕ ؾقبل ويه بقف ومهلكلمف وت يف.
 .5بحسػيق بٕ ؾقبل حؾؼ ن بحؽ يؿ ت يؼسف و ذ بلبمف بحسحؾقؾقا.
 .6لؽلكقا بإلقلرة لـ بحؿـف بٕ اؾقبل محؾقاؾ بحاـص بحؼا ين بحؿ قا
ي ؾقبقل.
 .7مطثقؼاالت بحؿااـف بٕ ااؾقبل محؾقااؾ بحااـص بحؼ ا ين بحؽ ا يؿ بحؽااؿ
وبحؽقػ.
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التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
 .8بثسقلتاالت ولحاالذي

مطثقااؼ بحؿااـف بٕ ااؾقبل مػيااق بحؼاا ن

بحؽ يؿ.
 .9خلمؿا مشسؿؾ ؾك يهؿ كسلا بحثحي.
بلهؿ لصلرم بحثحي ول بذعف.
 .11ثثا ّ
│

()5

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
()1

رعشيف ثبملظطهحبد انشئيسخ :
ملتػسقر  -موبؾوب  -موبؾو قة  -ملؿـفأل موبؾو ي  -ملتحؾقل موبؾو ي.
أونًب :انزفسري:
هق ب ؿ ِ
حؾعؾؿ بحثلثي ـ بقلن لعلين يحػلظ بحؼ ن ولل ييسػلر لـفل بلخسصلم
يو مق ع.
ثبويًب :األسهىة:
هق ت يؼا بحؽلم

بخسقلم بٕحػلظ وملحقػفال حؾسعثقا مال اـ بحؿعالين بؼصا

بإليضلح وبحسلثق .
ثبنثًب :األسهىثيخ:
هاال قا ع لااـ بح مب االت بحؾياالكقا بحح ي اااي ُخصاص حؾسحؾاق ت بحسػصااقؾقا
حأل لحق بٕربقاي يو ح خسقلمبت بحؾغقيا بحسل يؼقم مل بحؿسح ثقن وبح ُؽ ّسلب.
ساثعًب :املىهج األسهىيب:
بحاـص
هق مؾؽ بحط يؼاا بحؿقعاق قا بحسال يياؾؽفل بحـليا بٕربال محؾقاؾ
ّ
بٕربل وب سخ بج لعطقلمف لـ خ ل حقلت بحؿـف بٕ ؾقبل.
( )1قؼ م بحثحي هـل مع يػلت لخسص ة ل ؿؾا حسؾؽ بحؿصطؾحلت بحؿس بوحا
لػصؾ :كظ ً ب ٕهنل ذزل ٓ يس زّ ي لـ ذقه بحثحي.
بثقلن م

()6

بحثحيي ثؿ يسثعفل بع

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
خبمسًب :انزحهيم األسهىيب:
هق ؿؾقا مش يت هللؾ حؾـص بٕربل :بغقا بحقيقف ؾك لل يشسؿؾ ؾقاف لاـ
ؿلت حغقيا ي ؾقبقا :يـظ بحـلي بٕ ؾقبل ل ى ل للسفل حيقليفل ولؼللفل.
│

()7

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
املىهج األسهىيب يف حتهيم انىظىص :انزعشيف ،واجلزوس ،وانزطىس:
رعشيف األسهىة:
موبؾوب لغة :هق بحػ ّـ يو بحط يؼ يو بحط يؼا :قػل حيلن بحع ب يؼالل حؾياط
لـ بحـخقؾ ي ؾقبي ّ
وهاؾ ت ياؼ لؿسا قفاق ي اؾقبي وبٕ اؾقب بحػا ّـ .يؼالل
()1

يخا ق ن ي لحق لـ بحؼقل :يي يقلكقـ لـف .
بحضا ْ ُب لِا َـ
و ّ قف ث بحؼله بح ذلين شقخ بحث غققـ :قؼلل «بٕ اؾقب م
()2

بحـم ْظؿ وبحط يؼ ُا ققف» .
ويع ف ي /يثؿا بحشالي -مباا بح مب الت بٕ اؾقبقا لصا  -بٕ اؾقب
بسع يػاالت

ي ا ة وبعااحا لـفاال هاااه بحعثاالمة بح شااقؼا بلكااف «بحعثاالمبت بحؾػظقااا
()3

بحؿـيؼا ٕربل بحؿعلين» .
وبٕ ؾقب حف لحلوم ث ثا هل بحؿ ِ ؾي وبحؿيسؼثِؾي وبح لحا .
()4

( )1حيلن بحع بي ببـ لـظقمي ربم لرمي بق وتي ط3ي للرة ( ؾ )ي (.)473 /1
( )2رٓاؾ بإل

لهي ث بحؼله بح ذليني بحؿحؼؼ لحؿقر لحؿ شله يبق قف ي بحـلش لطثعا بحؿ ين

بلحؼله ةي ربم بحؿ ين ب

ةي بحطثعا بح لح اي 1413ها1992-مي (.)468 /1

( )3بٕ ؾقبي يثؿ بحشلي ي لؽسثا بحـفضا بحؿص ياي ط12ي (ب.)46
( )4بكظ بٕ ؾقبقا وبٕ ؾقبي ر /ث بحي م بحؿي يي بح بم بحع بقا حؾؽسلبي مقكسي 1977ي ب.57

()8

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
ثؿ بخسؾػ بٕ ؾقبِققن مع يػ بٕ ؾقب بـلل ؾك بح فاا بحسال كظا وب
ولـ ّ
حقفل لـ بحؿحلوم بح ثا بحيلبؼا.
األسهىة اخزيبس:
ثؿا تلاػا كظ وب حك بٕ ؾقب لـ ذفا بحؿ ِ ؾ بل سثلم لل بقـفؿال لاـ م ثاؿ
مل ّمي ثقي مؿ « رللج بحؿمحاػ الث بٓخسقالم مع ياػ بٕ اؾقب ؾاك يكاف
()1

بخسقلم»  .ثسك ن ي احلب هااب بٓم اله يا تالبؼقب باقـ بٕ اؾقب و الثثفي
()2

قؼلحقب «بٕ ؾقب هق بح ذؾ» .
قلٕ ؾقب ؾك ذحؽ لل هق ّٓ ؿلت معثق يا لؿ ّقزة حصلثثفي قلحؿث ع يخسالم
و ُي ْمثِ لـ بحق لاؾ بحسعثق يا بحسل يخسلمهل لـ بقـ يكؿالط بحؾغاا بحع يا ة لال يصاق
ؿا لؿقزة حفي و َ َؾ ًؿل ربٓ ؾقفي وبصؿا خل ا يو ق ًمل يـػ ر بف ٓ يخسؾط بغقا ه
بخسقالم وب ٍع يياؾ ُطف بحؿمحاػ ؾاك
لـ بٕ قبت :ولـ ثؿ ّ ققب بٕ ؾقب بلكف «
ٌ
()3

لل مقق ه بحؾغا لـ عا وتليلت» .

( )1بكظ

ؾؿ بحؾغا وبح مب لت بٕربقاي ب ك شثؾـ ي م ذؿا ر /لحؿقر ذلر بح بي ب.81

( )2بكظ بحـص بحث غل

بحرتبث بحع بل وبٕربلي ر /يثؿ رمويشي ط .لؽسثا بحـص ي ربخؾ ذللعا

بحؼله ة .لؼلل بٕ ااااؾقبي ذقمج بقققني ب.194-189
( )3بٕ ؾقبقا وبٕ ؾقبي ب.71-77

()9

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
يو هق «ت يؼا بخسقلم بٕحػلظ وملحقػفل حؾسعثق مل ـ بحؿعلين بؼص بإليضالح
()1

وبحسلثق . »...
األسهىة عذول:
ذب هاالن هاامٓل بٕ ااؾقبققن ي ا

ّ قااقب بٕ ااؾقب ؾااك يكااف بخسقاالم قاانن يه ا

بٕ ؾقبققـ ي كظ وب حك بٕ ؾقب لـ ذفا بح لحاي يو لـ ذفا بحؿسؾؼال :ولاـ
ثؿ ّ ققب بٕ ؾقب ؾك يكف كقع لـ بحع ول يو لل ّؿقه بلٓكح بف يو بٓكاازيلح
يو بحؿ لوهة وكحق ذحؽ لؿل يؼص بف بحسعثق ـ خ وج بحؽ م اـ بحؿالحقف يو
()2

بحشلاع ول لوهمف ّيله .
و ذب هلن بٓخسقلم ثؼقؼسف كؿل هق

ول اـ بحؿياسقى بحـؿطال يو بحعالري

لـ بحؾغا حاك بحؿياسقى بحػـال لاـ بحؽا م :قؼا يؿ ّاؾ مخ ّقا بحؾػاظ -قضا ً اـ
ذحؽ -كق ً ل لـ بحع ول ـ بحـظلم بحؾغقي يو ـ بٓ اسخ بم بحشالاعي يو ا ً
وٓ
ربخؾقل وهق لل ييؿقف ميػلمق با(بحع ول بحيقليل).
( )1بٕ ؾقبي بحشلي ي ب.36
( )2كيسطقع ين كؾؿت ويقف بحث غققـ ؾك هاب بٓكح بف وب سؿلره ح يفؿ ي ل ً ال حؾؽشاػ اـ بحسقظقاػ
بحث غل حؾؽؾؿاي وهق لل يتؾؼ ؾقف م بثـل بحث غل لصطؾت بحعا ول .قانذب هلكاا بحث غاا م ذاع

الا

مع يػلت بحث غققـ حك ثيـ مخق بحؾػظي قنكف لؿال ي ا م بـال بحسـثقاف حقاف ين هااب بحسخقا يو بٓخسقالم ح ّؾػاظ
يؿ ّاؾ غلحا بٕثقاالن كق ً ال لااـ بحعا ول :قفااق ا ول ااـ بحؿيااسقى بحـؿطاال يو بحعاالري لااـ بحؾغااا حااك
بحؿيسقى بحػـل لـ بحؽ م.

()17

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
و بححؼقؼا ّن بحـظ ة حك بحع ول ؾك يكف

ول ـ بحؿياسقى بحـؿطال حاك

بحؿيسقى بحػـّل كظ ة ٓ مؽلر مػ ق بقـف وبقـ بٓخسقلم :ي ّلل بحع ول بح

ي بنق بره

خلب يؿقزه ـ بٓخسقلم -و ن هلن يشارتك لعاف هقكاف بكسؼال ًل ح ّؾػاظ
بؿصطؾت
ّ
و ي ًلمب حف ؾك غق ه -هاب بحع ول هق لل هلن يؿ ّؾ مييل كق ً ل لاـ بحعا ول اـ
بحـصي وهاق لال ا ف
بحـظلم يو بٕ ؾ بحؾغقي يو كق ً ل لـ بحع ول ـ قلق ّ
()1

بحااارتبث بحؾغاااقي وبحث غااال بلحؿ اااله ي وبحـؼاااؾي وبٓكسؼاااللي وبحسح ياااػي
وبٓكح بفي وبح ذقعي وبٓحسػلتي وبحع ولي وبحص في وبٓكص بفي وبحسؾقني
ولخلحػااا لؼسضااك بحظااله ي وشا ل ا بحع بقاااي وبححؿااؾ ؾااك بحؿعـااكي وبح مس ا ْ كي
()2

وكؼض بحعلرةي وغق ذحؽ .

( )1بحؿ له هـل هق لصطؾت يبل ثق ة

هسلبف ل له بحؼ ني وهق يو ع لـ بح ٓحا بحسل ب سؼ ّ ؾقفل

لصطؾت بحؿ له بح مب لت بحث غقا.
( )2بكظ ل له بحؼ ني يبق ثق ةي محؼقؼ لحؿ ققبر زهقـي بحـلش

لؽسثا بحخلك لي بحؼله ةي

ط1381هاي ( .)9/1بحؽشلفي بحزلخش يي ط .ربم بحؿع قاي بق وتي ()186/2ي ()27/3ي لػسلح
بحعؾقم حؾيؽلهلي بحؿطثعا بٕربقاي ب .176بإليضلحي بحخطق

بحؼزويـلي بسعؾقؼ ر /لحؿ خػلذلي

ب .157بحسثقلن حؾطقثلي محؼقؼ ر /ث بححؿق هـ بويي ط .بحؿؽسثا بحس لمياي لؽا بحؿؽ لاي
( .)347/2ش وح بحسؾخقصي ربم بحؽس
محؼقؼ ر /لحؿ

بحعؾؿقاي بق وتي ( .)467-463/1بحخصلاصي ببـ ذـكي

ؾك بحـ لمي ط .ربم بحف ى حؾطثل ا وبحـش ي بق وتي حثـلني ل 214 /1( -1958ي

215ي 188/3 .411ي  .)267لع ؿ بحؿصطؾحلت بحث غقا ومطقمهلي ر /يثؿ لطؾقبي ط .بحؿ ؿع
بحعؾؿل بحع بيلي 1983مي ب.296

()11

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
هاب بحع ول ي

ـاف بح مب الت بحح ي اا بؿصاطؾحلت

ّث

يا ة هااحؽي

لـفاال بٓكح ا بفي وبٓكااازيلحي وبٓخااس لي وبٓكسفاالكي وبحس االوهي وبحؿخلحػاااي
()1

وبحؾحـي وخ ق بحياــي وبحشاـل اي وبإلتلثااي وبحسح ياػ ...حاخ ي قانذب هالن
بحـظ حك بٕ ؾقب لـ هبويا بحؿ ِ
ـشئ ي يثؿ لؼقحا بٓخسقلمي ّ
قنن بحـظ حقف لاـ
ُ
بحـص يو بح لحا ي يثؿ لؼقحا بحع ول يو لل ي ؿقه بؿصطؾحلت
هبويا ّ

يا ةي

()2

حعااؾ يب ههاال لصااطؾت بٓكحاا بف  . Deviationوذهاا ميػاالمق حااك ب سثاالم
بحؼل ة بحع ول هل بحيقلق كػيف.
وك ثظ ّ
ين كظ يا بحع ول بحيقليل ـ ميػالمق هال ييا ب شالل حاك ظاله ة
بٓحسػلت بحث غا بحع بقا :وحاب مع لاـ كؼالط بٓحسؼالل باقـ بٕ اؾقبقا بحح ي اا
()3

وبقـ بحث غا بحع بقا مـلوحفل حظله ة بحع ول وخل ّ ا لثحي بٓحسػلت .

( )1بكظ بحؿي يي بٕ ؾقبقاي ب.94
( )2بكظ بٕ ؾقبقا وبٕ ؾقبي ب96ي 97ي وي بخرتت بحسعثق ـ هاه بحظله ة بؾػاظ بحعا ول ٕلاقم:
أولفا ين هاب بحسعثق هق بخسقلم يغؾ بحث غققـ بحؼ للل هؿل ثؼ ين يومركل .ثاكقفىا يكاف ّ
يرق بحسعثقا اـ
بحظله ة وو ػفل .ثالثفا ين حػظا بٓكح بف مشؿؾ يحللبت علققا ي ٓ مـل

بحظله ةي ّ
وحعؾ يهؿ هااه

بإليحللبت هق يحالل بحخطال وهاق غقا وبمر لصاطؾت بحعا ول .وبكظا بـالل بٕ اؾقب شاع بحح بثاا
بحسؽااقيـ بحثاا يعلي ر /لحؿاا

ييضاال بحث غااا
ثاا بحؿطؾاا ي ط1997مي بحؼااله ةي ب324ي وبكظاا حااف ً

وبٕ ؾقبقاي تثعا بحفقئا بحؿص يا بحعللا حؾؽسلبي 1984مي ب.198
( )3بكظ

كظ يا بحؾغا

بحـؼ بحع بلي ر /ث بححؽقؿ مبعلي لؽسثا بحخلك لي بحؼله ةي 1987مي

ب249ي  .257وي ؾقب بٓحسػلت بحث غا بحؼ كقاي ر /ثيـ تثؾي ط1997مي ب46ي .52

()12

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
األسهىة ركشاس ظىاٌش نغىيخ متيِّز طبحجهب:
ي يـظ حك بٕ ؾقب بل سثلم لل يغؾ

ؾقف لـ بحظقبه بٕ اؾقبقا بحؿخسؾػاا

ول ى مؽ ّ م مؾؽ بحظاقبه بحقاي يؿؽاـ ين مؿ ّاؾ اؿلت ي اؾقبقا لع ّقـاا حعؿا ٍؾ
بعقـف يو حؿث ع بعقـافي وهـال ك ا بٓهسؿالم ب مب اا ظاقبه بحسؽا بم بٕ اؾقبل
كص بعقـف :ولـ ثؿ كظ وب حك بٕ ؾقب ؾاك يكاف مؽا بم حظاقبه ي اؾقبقا لؿقازة
ّ
حصلثثفل :و ن هلكقب ي بخسؾػقب ثؼقؼا بحسؽا بم كػياف ول ذعاف هاؾ ي ذاع
بخسقلمب حسؽ بم يكؿلط بعقـفلي يو ي ذاع حاك ب سثالمه بكح ب ًقال اـ
ثؼقؼسف حك هقكف
ً
بحـؿط بحسؼؾق ي حك بحـؿط بحػـلي يو يع كق ً ل لـ بإلعلقا؟
()1

بخسقالمب ي ولاـفؿ لاـ ب ساربه بكح ب ًقال :ولاـ َثا ّؿ يياؿف حاك
قؿـفؿ لـ ب سربه
ً
()3

()2

بكح بف شللؾ يو لقععل ي وثؿا ميى ثلحي يا ى ين بحسؽا بم عالقا ي وثؿاا
()4

مبل يخ ى م ى بٕ ؾقب علقاي ويخ ى م به مضؿـًلي وغق ذحؽ .
( )1بكظ بح ًل حؾ هسقمة قلتؿا لح قبي كش مف ل ؾا بحشع ي بحع ر بح للـي ل 1977ي ب :47ثقي
ذهثا حك ب سثلم بحسؽ بم كق ً ل لـ بٓخسقلم.
( )2ؾؿ بٕ ؾقبي ر/

ح قضؾي لم يا لخسلم حؾـش وبحسقهيع بلحؼله ةي ب .181وبكظ كظ يا

بٕربي يو سـ وبميـ وميـقف ويؾؽي لحؿ بحؿع قاي ب231ي  .232وبكظ بٕ ؾقبقاي ل خؾ كظ ي
ورمب ا مطثقؼقاي ر /قست بهلل ؾقؿلني ط .بح بم بحػـقا حؾـش وبحسقهيعي ب.52
( )3ب غا بحخطلب و ؾؿ بحـصي ر/

ح قضؾي

ر  164لـ ؾيؾا لحؿ بحؿع قا.

( )4قمة بحقبيعاي رمب ا ي ؾقبقاي ب ل للل بحػؼفللي عؿـ لسطؾثلت للذيسق ذللعا بحش ق بٕو طي
ب.19

()13

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
ويمى ّ
ين ميؿقا بحسؽ بم علقا حؿ مضػ ذ ي ً ب ذب بللٕ :ن مؾؽ بإلعلقا ّلال
ثؿ قنن بحسؽ بم لل ين يؽاقن
ين مؽقن لـ يثقؾ بٓخسقلم يو لـ يثقؾ بحع ولي ولـ ّ
بيث بخسقلم بِـًك لع ّقـا و ي الم مؽ بمهالي و لال ين يؽاقن بياث بحعا ول اـ بِـًاك
حك يخ ى مقبهي بحثـقا بٕ ؾقا ققـشل لـ ذحؽ بحسؽ بم.
ويخقاا ً ب :ن هاالن حـاال ين كاا ذت بااقـ مؾااؽ بحسع يػاالت :قنكـاال كاا ذت مع يااػ
بٕ ؾقب بلكف طريؼة ملؽاتب مختقار مولػاظ وتللقػفا لؾتعوقر فىا عىن ملؿعىاين
ؼص مإليضاح وملتلثقر.
وي مذحـل هااب بحسع ياػ بل سثالم ين هوبيال بحـظا بٕخا ى حأل اؾقب يؿؽاـ
()1

مضؿقـفل بٓخسقلم :قلحعا ول بخسقالم لاـ بحؽلما حؿال يعا ل حقاف ي وبحسؽا بم
بخسقلم لـ بحؽلم حؿل يخسلمه.

( )1ثؼ ين ق ّ يا بقـ بحع ول وبٓخسقلمي ولل هحا ؾك بحاهلب حك مؾؽ بحسػ يا لـ بحـلثقا بحسطثقؼقا:
ٕن لـطؾؼ هؾ يخسؾػ ـ بٔخ  :قلٓخسقلم يـطؾؼ لـ بحسخق بقـ بحث باؾ بحسل يسقحفل بحـظلم بحؾغقيي يلل
بحع ول قفق خ وج ـ يل ٍة للي مذحا ين مؽقن يل ة بحيقلق غلح ًثلي يو بحخ وج ـ بحشلاع حك بحـلرم
بحػـ بٕ ؾقبل حسؾثقا
بح لاز يثقل ًكل حسحؼقؼ كقع لـ بإلثلمة يو بحؿػلذلة يو غق ذحؽ لؿل هق لـ ثؼقق ّ
ثلذلت بحؿؼلمي ويـظ ذحؽ مػصق ً

بإل

له بحص

بحؿؽسثا بحعص ياي بق وتي ب166ي ولل بع هل.

()14

بحؼ ن بحؽ يؿي ر /ث بححؿق هـ بويي ط.

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
ثني األسهىة واألسهىثيخ:
ذب هاالن بحسع يااػ بحؼلاااؾ باالن بٕ ااؾقب هااق «ييااا ت يؼااا خل ّ اا ٓ ااسعؿلل
بحؾغا :بحقي مؽقن هاه بحط يؼا ػا لؿقزة حؽلم ٍ يو ل م اي يو قرتة هلـقااي يو
ٍ
ذااـس يرباال لاال» يثاا و مع ي ًػاال ليسحيااـًل حاا ى ه قاا لااـ بح بم ااقـ :قنكااف -
بحؿؼلبؾ -يؿؽـ ين مع م ف بٕ ؾقبقا بلهنل «ق ع لـ بح مب لت بحؾيلكقا بحح ي ااي
ُخصص حؾسحؾق ت بحسػصاقؾقا حأل الحق بٕربقااي يو ح خسقالمبت بحؾغقياا بحسال
()1

يؼقم مل بحؿسح ثقن وبحؽسلب» .
و ذب هلكاااا بٕ اااؾقبقا ق ً ااال لاااـ بح مب ااالت بحؾيااالكقا بحح ي اااا بحسااال اااسؿ
ثؿ قفل سؿ بلحسحؾقاؾ بحسػصاقؾل
بلح مب لت بحؾغقيا ؾك ذؿقع ليسقيل ل :قؿـ ّ
حأل االحق بٕربقاااي ومـظا

لا ى لـل ااثا بٓخسقاالمبت بحؾغقيااا بحؿخسؾػااا بحساال

يسؿ ّقز مل بحؿسح ثقن وبح ُؽ ّسلبي محؾق ً شلل ً يشاؿؾ ذؿقاع بحؿياسقيلت بحؾغقياا
حؾـظلم بحؾغقي ؾك ذؿقع بحؿيسقيلت بحصقمقا وبحؿع ؿقا وبحص ققا وبحـحقيا.
« ّن بحؾيلكقلت مؼسص ؾك مللقـ بحؿلرة بحسال يعؿا حقفال بحؿاسؽؾؿ يو بحؽلما
حقؽشػ ويػصت ـ قؽ مفي ي ّلل ؾؿ بٕ ؾقب قفاق ي شا حاك بخسقالم لال ي ا
يخاه لـ هاه بحؿالرة حؾسق ّ اؾ حاك كاقع لعا ّقـ لاـ بحسالثق

بحياللع يو بحؼالم :

( )1بحث غااا وبٕ ااؾقبقاي لؼ ا للت للاااي يق ااػ يبااق بحع ا ولي ط1ي ؿاالني بٕهؾقااا حؾـش ا وبحسقهيااعي
ب.161

()15

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
ش يطا بثرتبم لل بمػؼ ؾقف بحعؾؿلل لـ ل حقٓت حػظقاي ويقب

ققا وكحقياا

()1

وبقلكقا» .
ولـ هـل كؼ ّ م ّ
ين بٕ ؾقبقا معسؿ ب سؿل ًرب هثق ً ب ؾاك بح مب الت بحؾغقياا بحسال
بحـص بٕربل :وذحاؽ ّ
ٕن بحؾغاا هال بحـظالم بحعال ّم بحااي يسق ّحا لـاف
مؿف ح مب ا ّ
بحؽ م :قؿاـ َثا ّؿ اسؿ بٕ اؾقبقا بسحؾقاؾ وم ا ذؿقاع بحياؿلت وبٓخسقالمبت
وبحسحا ّاقٓت ااـ هاااب بحـظاالمي وبحـظ ا

ل ا ى ك لثااف بحسعثق ا ااـ بٕقؽاالم

وبحؿعلين وبحؿشل .
غق ّ
ين بٕل

مع يػ بٕ ؾقبقا حقس ماه بحيفقحا :قؾؼا معا َرت مع يػالت

بٕ ؾقبققـ حأل ؾقبقا و ؾؽا ذحؽ بم لهقـ
مالتجىىاه مووا يع ا ّ ف ي ااحلبف بٕ ااؾقبقا لااـ خ ا ل بحؿااـف بحاااي ييااؾؽف
بح بمل ٕ اؾقب بحخطالب غقا ُل ْغ ِػؾاقـ وظقػاا هااب بحؿاـف ي قؿاـ ذحاؽ مؾاؽ
()2

بحؿؼقٓت بحسل مصاػ بٕ اؾقبقا بؽقهنال لـف ً ال حيالكقل ي يو «هال ؾاؿ يا مل
()3

بحؾغا عؿـ كظلم بحخطلب» .

( )1بحث غا وبٕ ؾقبقاي بحيلبؼي ب .162قمة بحقبيعاي رمب ا ي ؾقبقاي ب.18
( )2بكظ بٕ ؾقبقا وبٕ ؾقبي ب.48
( )3بكظ لؼلٓت بٕ ؾقبقاي لـام قلشي لـشقمبت بمحلر بحؽسلب بحع بلي ب.148

()16

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
ا ّ ف ي احلبف بٕ اؾقبقا لاـ خا ل بحقظقػاا قؼاطي

وأما مالتجاه ملثىاين :قؼا
ويؿؽــل ين ك ُع ّ لـ ذحؽ

مع يػ ذلهثيقن «هل بحي ّؿل يسؿقز بف بحؽا م بحػـال اـ بؼقاا لياسقيلت
()1

بحخطلب ً
يوٓي و ـ لا بحػـقن بإلكيلكقا ثلك ًقل» .
بحـص ـ رٓٓماف بح زاقاا وبحؽؾقاا...
يو هل «بإلذلبا ـ بحيمبل هقػ ّث
ّ
وين مؼااا م بإلذلباااا بلٕ اااثلب وبحعقبلاااؾ بٕ ل اااقا بحؿياااموحا اااـ بخاااس ف
بٕ لحق »ي هؿل يؼ مه

()2

كلن ثيقـ يل ؿ .

وهل ـ بق ذقا و «ب غاا ث ي اا ذبت شاؽ ٍؾ لضال ػ :هنال الحؿ بحسعثقا ي
()3

وكؼ حأل لحق بحػ ريا» .
يو بسع يػ يوعت هل «محؾقؾ حغقيي لقعق ف بٕ ؾقبي وش تف ومهقزمف
()4

بٕحيـقا» .

( )1بحثحي بٕربل وبحؾغقي (تثقعسف -لـله ف -ذ بلبمف)ي ر /كثقؾ خلح يبق ؾلي ربم بحؽس

بحعؾؿقاي

بق وتي ب.69
( )2بٓم له بٕ ؾقبل بحثـققيي
( )3بٓم لهلت بٕ ؾقبقا

كلن ثيقـ يل ؿي ط .بح بم بحع بقا حؾـش وبحسقهيعي 2771مي ب.171
بحـؼ بحع بل بحح ييي ث بح قبر ب بهقؿ ث بهللي ط .وهبمة بح ؼلقاي

1996مي ب.5
( )4رحقؾ بح مب لت بٕ ؾقبقاي ذقهيػ لقشللي بحؿم يا بح للعقا حؾ مب لت وبحـش وبحسقهيعي ط2ي
1987مي ب.37

()17

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
يؿؽــل بـل ًل ؾك ذحؽ ين كع ف بٕ ؾقبقا بلهنل «لـف كؼ ي ث ييي ياسؿ لاـ
خ حف مـلول بحـصقب بٕربقا بسحؾق ِؾ لل مشسؿؾ ؾقف لـ بحظاقبه بحؾغقياا :بغقاا
بحؽشػ ـ بحؼقؿ بح ؿلحقا حسؾؽ بحـصقبي وو ػ ي ؾقب ُل ْث ِ قفلي ومح يا
بحؿقزبت وبحيؿلت بٕ ؾقبقا بحسل يسؿقز مل ّ
هؾ لث ع ـ غق ه».
املىهج األسهىيب:
()1

ملؿـفأل لغة :هق «بحط يؼ بحقبعت» .
مصطالحا :بخسؾػا مع يػلت بحعؾؿلل حؾؿـف ب ط ًثل مث ًعل حؿال يسع ّؾاؼ
ملؿـفأل
ً
بااف ذحااؽ بحؿااـف ي ومث ًعاال حطثقعااا بحؿااـف كػيااف و ااػلي لعقاالميي ب ااسـثلتلي
()2

ب سؼ بالي محؾقؾل ...حخ  .وبعق ً ب اـ بإلتلحاا بلحـؼاؾ اـ بحؿخسصاقـ ذحاؽ:
ققؿؽــاال ين كع ا ّ ف بحؿااـف ب ااط ًثل بثقاالن لاال يخااسص بااف بحؿااـف

ؾااك بحعؿااقم:

قلحؿـف ييل لل هلن ٓ ب ين ي ّسيؿ بلحؿقعق قا وبٓت بر وبحغلاقاا :بؿعـاك ين يؽاقن
( )1شؿس بحعؾقم وروبل ه م بحع ب لـ بحؽؾقمي كشقبن بـ عق بححؿق ي بحقؿـلي بحؿحؼؼ ر .ثيقـ
ببـ ث بهلل بحعؿ ي وهلق هي ربم بحػؽ بحؿعل

(بق وت -حثـلن)ي ربم بحػؽ ي قمياي بحطثعا بٕوحكي

1427ها1999-مي (.)6768 /17
( )2يـظ للا بحؽس وبحؿمحػلت لـله بحثحيي ولـفل بحثحاي بٕربال وبحؾغاقي (تثقعساف -لـله اف-
ذ بلبماف)ي ر /كثقااؾ خلحا يبااق ؾالي ربم بحؽسا بحعؾؿقاااي بقا وت .بحثحااي بحعؾؿال لـله ااف ومؼـقلماافي ر/
لحؿ هيلن ؿ ي بحفقئا بحؿصا يا بحعللاا حؾؽسالبي 2777م .لـاله بحثحاي وبحسػؽقا بحعؾؿالي ر /لحؿا
ث بهلل بحش يلويي ط .بحؼله ةي 1977م .بحؿـف بحعؾؿل ومػيق بحيؾقكي لحؿا
لؽسثا بحـفضا بحؿص ياي بحؼله ةي 1962م.

()18

ؿالر بحا يـ اؿل قؾي

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
حف ه ف ييعك حسحؼقؼفي ولـ َث ّؿ يؿؽــل ين كع ّ ف بحؿـف بلكاف «ت يؼاا لقعاق قا
ييؾؽفل بحثلثي حؾسحؼؼ لـ ق عقلت بحثحيي و ي لر ثؾقل حؿشؽ مف».
ومن ثم يؽون ملؿىـفأل موبىؾو ي :ىو :تؾىك ملطريؼىة ملؿو ىوعقة ملتىي يسىؾؽفا
ملـاب موبؾو ي تحؾقل ملـص مود ي ومبتخرمج معطقاته من خالا آلقات ملؿـفأل
موبؾو ي.

ثؿ بـل ًل ؾك لل ثؼ بقلكف لـ مع يػ بٕ ؾقبقا ّ
قانن يهاؿ بىؿات ملؿىـفأل
ولـ ّ
بحااـصي وبحظااقبه
موبىىؾو ي هاال «ب سؽشاالف بحع ياالت بحؾغقيااا بحؼلاؿااا
ّ
بحؿؿقاازة بحساال مش ا ّؽؾ ااؿلت خل ّ اا ققاافي ثااؿ لحلوحااا بحسع ا ّ ف ؾااك بحع ي الت
بحؼلاؿا بقـفل وبقـ شخصقا بحؽلما ي بحااي يشا ّؽؾ للرماف بحؾغقياا وقاؼ يثل قياف
يؾت ؾك ي لحق لع ّقـاي ويياسخ م اق ًغل حغقياا مشا ّؽؾ
ولشل ه بحسل م عؾف ّ
()1

بحـص بٕربل» .
ل ؿؾفل ظقبه ي ؾقبقا حفل رٓحسفل
ّ
االجتبٌبد األسهىثيخ:
مع ّ رت بم لهلت بٕ ؾقبقا بسع ّ ر بحؿ بخؾ حك رمب ا بٕ ؾقب بٕربال لاـ
بحااـص يو بحؼاالم ي بٕلاا بحاااي ياالر حااك بحسؿققااز بااقـ يمبعااا
ذفااا بحؿمحااػ يو
ّ
بم لهلت بٕ ؾقبقا ؾك ّ
بٕيؾ :هل

( )1بحؿـف بٕ ؾقبل
1994ي ب.99

()19

رمب ا بحـص بٕربلي خؾقؾ قرةي ل ؾا بحـ لح حألبحلثي بحؿ ؾ 2ي بحع ر8ي

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
 .1موبؾو قة ملتعوقرية :بحسل م مل

يا بحشؽؾ لع بحسػؽق

()1

.

 .2موبؾو قة ملػردية :بحسل ما مل بٕ اؾقب بحػا ري (بحؽلما ي بحؽسالب) يو
()2

ي ؾقب بٕلا رب بٕق بر (ي ؾقب بح ـسي بحعص ) .
 .3موبؾو قة ملوـقوية :بحسل مـظا حاك بٕ اؾقب هارتببط يو اقغا يو ل ؿاقع
()3

هؾل يو بـلل لسـلغؿ .
خلب بعؿؾقا بإليصللي ومعسؿا لخطاط
 .4موبؾو قة ملوظقػقة :و سؿ بشؽ ٍؾ
ّ
ذلهثيقن بحاي يوعت ققف يت بف ؿؾقا بٓمصالل بحؾغاقيي ولال يـاس
بٕت بف لـ و لاؾ

اـ هااه

()5( )4

.

اـص بحؼ ا ين لااـ هاااه
وٓ لاالكع بححؼقؼااا لااـ قاالرة بحسحؾقااؾ بٕ ااؾقبل حؾا ّ
اـص
بٓم لهاالت ه ّؾفاال لااع ل ب االة تثقعااا بحؼا ن وي ب ااسف :ققؿؽــاال محؾقااؾ بحا ّ
بحؼ ين رمب ا

يا بحشؽؾ لع لؼل ا بحياقمة ويها بقفلي هؿال يؿؽــال بحقياقف

بحـص بحؼ يني ويؿؽـ هااحؽ بحسؿققاز باقـ
ؾك بحيؿلت بٕ ؾقبقا بحسل يسؿقز مل ّ
( )1بٕ ؾقبقاي ذق وي بقق ي م ذؿا لـام قلشلي ل هز بإلكؿلل بححضلميي ثؾ ي ط2ي 1994مي ب.45
( )2بحيلبؼي ب.74
( )3بٕ ؾقبقاي بحيلبؼي ب.115
( )4بٕ ؾقبقاي بحيلبؼي ب.99
ّ
ليسؾ لـ ل ؾا
( )5يـظ ليسقيلت رٓحا بحؽؾؿا بقـ بحث غا وبٕ ؾقبقاي ر /ث بححؿق هـ بويي بحي
هؾقا ربم بحعؾقمي ذللعا بحؼله ةي ع 23ي يقكقق 2717مي ب.476-475

()27

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
اـص يو
ااؿلت ها ّاؾ لااـ بحؿؽا ّال وبحؿ ا ينّي هؿاال يؿؽــاال بحقيااقف ؾااك وظقػااا بحا ّ
يصاالل بحػؽ ا ة يو بحؿؼص ا ي وبحـظ ا حااك ـل ا بٓمصاالل بح ثااا

بحيااقمة
بحؿ ِ ؾي وبح لحاي وبحؿ َ ؾ حقف.

اـص بحؼ ا ين بل سثاالمه وث ا ًة لسؽللؾ ا ًا وبـاال ًل
هؿاال يؿؽــاال يخق ا ً ب بحـظ ا حااك بحا ّ
لسـلغؿل.
ً
انزحهيم األسهىيب:
ثؼ ين ّ قـل بٕ ؾقبقا بلهنل «محؾقؾ حغاقيي لقعاق ف بٕ اؾقبي وشا تف
()1

ومهقزمف بٕحيـقا» .
ويؿؽــاال ين كؼا م هـاال ين :ملتحؾقىىل موبىىؾو ي إكؿىىا :ىىو عؿؾقىىة ت ىىري

امىىل

لؾـص مود ي :غقة ملوبوف عؾى ما ي تؿل عؾقه من بؿات لغوية أبؾو قة :يـظىر
ملـاب موبؾو ي م ى ترم طفا ومالءمتفا لسقابفا ومؼامفىا وكجاحفىا إيصىاا
ملػؽرة.
ويسؿ ذحؽ ب ًلب لـ وث بمف بحصغق ة بؾ بحؿسـلهقاا بحصاغ ي وهال لال يياؿك
()2

ومب بلحؿلرة بحؿع ؿقاي ولال محؿؾاف لاـ
بلحػقكقؿ ي وهق ي غ وث ة قمقاي ل ً
( )1رحقؾ بح مب لت بٕ ؾقبقاي ب.37
( )2يـظ

مع يػف بحقث ة بحصقمقا يو بحػقكقؿ وم ؾقلمف

بحعؾؿقاي بق وتي ب.58

()21

بحؼ ن بحؽ يؿي بيلم لصثلحي ربم بحؽس

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
ومب بلحصااقغ وبحقثاا بت
ااؿلت ااقمقا ورٓٓت لع ؿقااا و ااقليقاي ثااؿ لاا ً
بحصا ققاي ولاال مؿ ّؾااف لااـ وظاالاػ رٓحقاااي ثااؿ بٓكسؼاالل لااـ ذحااؽ حااك بحقظاالاػ
بحـص
بحـحقيا بحـلم ا ـ رٓحا بحؿقيع بحـحقي ربخؾ بحثـَك بحرتهقثقاي بكسفل ًل حك ّ
ه ّؾف بيقليف بحعل ّم بح بخؾل وبحخلمذلي ولل يسخ ّؾؾ ذحؽ لاـ مصاقي قـال حألقؽالم
وبحؿشل وبحؿعلين.
مسزىيبد انزحهيم األسهىيب:
ولـ ثؿ قـحـ يللم خؿيا لياسقيلت ي ل اقا ٓ غـاك حا بمل بٕ اؾقب اـ
بحـص بٕربل
رمب سفل ومحؾقؾفل ؾك ل بم ّ
 .1بحؿيسقى بحصقيت.
 .2بحؿيسقى بحؿع ؿل.
 .3بحؿيسقى بحص .
 .4بحؿيسقى بحـحقي بحرتهقثل.
 .5بحؿيسقى بحسصقي ي.

()22

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
أونًب :املسزىي انظىيت:
لؿاال هااق هاالحؿسػؼ ؾقااف بااقـ بٕ ااؾقبققـ يهؿقااا «ل ب االة بحقظاالاػ بحصااقمقا
وبحصاا ققا وبحـحقيااا ّ
حؽااؾ هؾؿااا ربخااؾ بحرتهقاا ٕهناال مشاا ّؽؾ يهااؿ ليااسقى
()1

حؾقث بت بح ٓحقا» .
وبححا ّاؼ ين هاااب لاال ااثؼ حقااف بحث غقااقن بحع ا ب :ثقااي يؼ ا ّ م بح ذاالين ين
بحؿزيا وبحػضاؾ يي ٍ
بـالل م هقثال ٓ مؽاقن حاك بٕحػالظ لاـ ثقاي هال يحػالظ
ّ
ل ا رةي كؿاال بحؿزيااا وبحػضااؾ مؽااقن ل ا ى بحؿ للااا وبٓكي ا لم بااقـ لعـااك
()2

بحؾػظا حؿعـك بحسل مؾقفل .
وٓ شا ّ
اؽ ين حؾسشااؽقؾ بحصااقيت حؾؽؾؿااا ماالثق ً ب هثق ا ً ب م ااؿ بحصااقمة وكؼااؾ
بحؿعـك :وحاب مع رمب ا بحؿيسقى بحصقيت بحخطقة بٕوحك حؾ بمل بحؾيلينٕ :ن
()3

بحصقت ي غ وث ة بحؾغا .

( )1قم بح ٓحا بحؼ كقا

قمة بحـلل رمب ا ي ؾقبقاي م.م هلري ع ون هـقني م.ر ث بحؽ يؿ ذ يع

كعؿفي هؾقا بحرتبقا بٕ ل قاي وهبمة بحسعؾقؿ بحعلحل وبحثحي بحعؾؿلي ذللعا بحؽققاي ب.4
( )2يـظ رٓاؾ بإل

لهي ب33ي .34

( )3بحؾف لت بحع بقا وبحؼ بلبت بحؼ كقاي لحؿ خلني رمب ا
حؾـش وبحسقهيعي ـا 2772مي ب.65

()23

بحثح بحؿحقطي بحؿغ بي ط .ربم بحػ

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
ويسع ّؾؼ هاب بح لك لـ بحثحي معؾ ًؼال هثقا ً ب بؼضاقا بإل

اله بحصاقيت حؾؼا ن

()2
()1
بحؽ يؿ ْ ِ :ذ ّن حغا بحؼ ن حغا لـطقيا :مظف ققفل بكعؽل لت بٕ قبت .

وحاااب يمهّاا بٕ ااؾقبققن ؾااك يهؿقااا ين «يؽااقن بٕربل بحصااقيت ـصااا ً ب
بحسحؾقؾ ـ بحسحقيؾققـ ليعلهؿ حضاثط بحع ياا باقـ ظاله بحؾػاظ ولضاؿقن
()3

بحؼص » .
ولـ ثؿ يؼقم بحثحي بٕ ؾقبل ب مب ا بح ٓحاا بحصاقمقا حؾؽؾؿاا بحؼ كقاا لاـ
ثقي بحـظا

لخالمج بٕ اقبت و اؿل ل لاـ ثقاي ُيا ب بحؿخا ج و ُبعا ه يو

مق اطفي وكحاق ذحاؽي يو بحـظا

اؿلمف لاـ ثقاي بحفؿاس وبح فا وبح خالوة

وبحش ة وبٓكػسلح وبٓكطثالق وبحؿا وبحؾاقـ وبحسؽ يا وبٓ اسع ل وبٓكخػالض
ّ
وبحسػشل وغق ذحؽ .وذحؽ بؼص بحي ل ى بحؿـل ثا بقـ
وبحصػق وبٓ سطلحا

( )1حؽلم هااب بحثحاي رمب اا لـشاقمة بعـاقبن بإل

كاقه ققفال بؼ مؾاا
اله بحصاقيت بحؼا ن بحؽا يؿي ويا ّ

بح مب لت هاب بح لك قؼلل «وبححؼ ين رمب ا بإل

له بحصقيت حؾؼ ن بحؽ يؿ يع لـ بحؼضليل بحسل حؿ

مـَؾ بحؼ م بحؽل لـ ـليا بحثلث قـ ملي ق مع و رمب لت بحثلث قـ هاب بحؿ لل ين مؽقن ل ر شلمبت
ا يعا لذؾاااي يو ل ا ر خااقبت وحؿحاالت ـ ا بعااض بحؽؾؿاالت بحؼ كقااا» .بإل

االه بحصااقيت بحؼ ا ن

بحؽ يؿي ر /ث بححؿق هـ بويي بح بم بح ؼلققاي بحؼله ةي ط1ي 2774مي ب.3
( )2بٕحيـقا بحع بقاي ميؿقن تحلني ط2ي بق وتي ربم بحؽسلب بحع بلي ـا1981مي ب.64
( )3كظ يا بحـحق بحع بل
1987مي ب.87

()24

عقل لـله بحـظ بحؾغقي بحح ييي هنلر بحؿق كي ط2ي ؿلني ربم بحثشق ي

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
مؾااؽ بحيااؿلت بحصااقمقا حؾسشااؽقؾ بحصااقيت حؾؽؾؿااا ولـل ااثسفل حيااقليفل ولؼللفاال
بحاي ومرت ققف.
ثبويًب :املسزىي املعجمي:
()1

ُو ػا بٕ ؾقبقا بلهنل «رمب اا حؾسعثقا بحؾيالين»  .وبحسحؾقاؾ بحؾغاقي يفاسؿ
بسؿققز مؾؽ بحعـل

()2

بح ثا بحصقت وبحؾػظا بحؿػ رة و للؾ بحصقغا  :وحااحؽ

ُيعـك بحسحؾقؾ بٕ ؾقبل بلحقيقف ؾاك رٓحاا بحؽؾؿاا بحؿػا رة ولعطقل ال ربخاؾ
قليفل ول ى م ببطفال وبكيا للفل لاع ذحاؽ بحياقلقي ولا ى محؼقؼفال حقظقػسفال
بحسعثق يا.
ثبنثًب :املسزىي انظشيف:
ُيعـااك بحسحؾقااؾ بٕ ااؾقبل هاااحؽ باالحقيقف ؾااك رٓحااا بحصااقغا بحصاا ققا
ولعطقل اال ربخااؾ ااقليفل ولا ى م ببطفاال وبكيا للفل لااع ذحااؽ بحيااقلقي ولا ى
محؼقؼفل حقظقػسفال بحسعثق ياا .ثقاي يػا ق بحثحاي بٕ اؾقبل باقـ رٓحاا بحصاقغا
بحؿ رة بحؿعزوحا لاـ اقليفل -ؾقافي وباقـ رٓحاا بحياقلقي بحقاي يؿؽــال ينكؼيؿف مث ًعل حاحؽ حك كق قـ

( )1بحيلبؼي ب.6
( )2لـف بحثحي بحؾغاي ٓكيقني محؼقؼ ر /لحؿ لـ ومي ربم بحعؾؿ حؾؿ يقـي بق وتي ب.87

()25

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
«مووا ملزمن ملصقغي ،ويسؿى ملىزمن ملتحؾقؾىي :وهاق بحؿعـاك بحااي يعطاك
حؾصقغا لـػ رة بعق ة ـ بحيقلقي ثقي كػفؿ (قعؾ) لؼلباؾ (يػعاؾ) و(بقعاؾ)
مؿل ًللي هؿل كػفؿ لـ (ب سػعؾ) لعـك بحصق ومة يو بحطؾ

لؼلباؾ بحؿطلو اا

(بكػعؾ)ي وبحسؽ ّؾػ (بقسعؾ) وبٕ لحا (قعؾ) ...حخ.
ملثاين ملزمن ملسقابي ،ويسؿى (ملزمن ملتر قوىي ::وهاق بحااي محا ّ ره بحؼ يـاا
بحؾػظقا يو بححلحقاي وهق لعـك بحػعاؾ
[بحـحاؾ

بحياقلق ل اؾ ﱹﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﱸ

 .]1وكطؾااؼ ؾااك هاااب بحؼيااؿ لااـ ييياالم بحاازلـ (ملىىزمن ملـحىىوي:ي وهااق
()1

بح ٓحا بحقظقػقا ؾك بحزلـ» .
قلح ٓحا بإلق برياا حصاقغا بحؾػاظ «لال يػفاؿ لاـ هقئسافي يي ث هلماف و اؽـلمف
()2

وم مق ث وقف» .
يلل بح ٓحاا بحرتهقثقاا قفال مؾاؽ بح ٓحاا بحسال ُمياسػلر لاـ بحياقلق وبحاـم ْظؿ بؿال
يشسؿؾ ؾقف لـ ي باـ بححلل وبحؿؼلم بحسل م ّل ؾك لؼص بحؿسؽؾؿ لـ ه لف.
وحاااحؽ ك ا وبث ا ً ب لااـ هثاالم بحثاالث قـ ل االل ؾااؿ بحؾغااا ي ا ى ين يااقل
بحـحلة « ن ل ؾ بحػعؾ (يمك) يعرب ـ بحزلـ بحؿلعلي يلا ٓ محسؿؾاف بحـصاقب
( )1ب ؿ بحػل ؾ بقـ بٓ ؿقا وبحػعؾقاي ر /قلعؾ بحيليلي للذيسق ربم بحعؾقمي ميؿ 84ي ـا 1968ي
ب.68
( )2بحؽؾقلتي يبق بحثؼلل بحؽػقيي ب751ي .716

()26

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
()1

بحع بقاااي وملبااله ي االحق بحؾغااا» ي وي ا حؾ ؾااك ذحااؽ بؼقحااف «بكظ ا ل ا ً حااك
بٓ سعؿلٓت بحؼ كقا بحؿخسؾػا حؾػعؾ (يمك)
.1

ﱹﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﱸ [بحـحؾ

.]1

 .2ﱹﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﱸ [بحـحؾ

 .3ﱹﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﱸ [تف

.]67

 .4ﱹﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﱸ [تف
 .5ﱹﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﱸ [بحشع بل

.]69

.]89

 .6ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﱸ [بحابميلت
 .7ﱹﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﱸ [بإلكيلن

م

.]26

.]52

.]1

ي لحق و(رٓٓت) لخسؾػا يـي ؿ هؾ لـفل لع يلماف :قػال مآليىة موولىى

هلـ بإلمقالن هاق بحؿياسؼثؾي و ملثاكقىة هاق لال بعا بحؿلعالي و ملثالثىة :لال بعا
ييضاالي و ملرم عىىة حؾحاالل بحؿيااسؿ ة بحساال مشااثف بححؼاالاؼ بح لبساااي و
بحؿلعاال ً
ملخامسىىة حؾؿيااسؼثؾي و ملسادبىىة حؿاال يثااؾ بحؿلعاالي و ملسىىا عة حؾؿلعاال
()2

بحؿمه » .

( )1لـ ي بم بحؾغاي ر /ب بهقؿ يكقسي لؽسثا بٕك ؾقي ل1966ي ب.172
( )2بحيلبؼي كػيف.

()27

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
وي ا م بـاال ين كـ ّث اف حااك ّ
ين هاااب ل ا ر ل االل قؼااط حثقاالن هقػقااا محؾقااؾ بح ٓحااا
بحـصي وحؽـ بح ٓحا بحص ققا ٓ مؼػ ـا رٓحاا بحػعاؾ
بحص ققا وبقلن لعطقل ل
ّ
ومص ا يػلمف بٕهلاالن بحؿخسؾػااا :بااؾ ّن بح ٓحااا بحص ا ققا م ّسي اع حؾـظ ا

لـل ااثا

قغا بحؽؾؿا لـ ثقي هقهنل ب ًؿل يو قع ً يو لشسؼل لـ بحؿشسؼلتي ققـظ ن هلكا
ب ًؿل لـل ثا بحقهن بحاي ذللت ؾقفي و ن هلكا قع ً حك رٓحاا هقكاف للعا ًقل يو
اؿ لػعاقل يو اقغا
اؿ قل اؾ يو ب َ
لضلم ً ل يو يل ً بي و ن هلكا لشسؼل حاك هقهنال ب َ
لثلحغا يو ب ؿ ل ّ ة يو هقئا يو غق ذحؽ.

ساثعًب :انذالنخ انزشكيجيخ:
ه ق ً ب لل مسع ّ ض بحرتبهق بٕ ؾقبقا حؾعا ول اـ يقب ا هل ويكظؿسفال بحـحقيااي
مث ًعل حؿؼسضقلت بٕثقبلي وحؽـاف ا ول ٓ ياـؼص لاـ بحؼقؿاا بح ٓحقاا حفااه بحثـَاك
بحرتهقثقاي بؾ يعؿؾ ؾاك قاست قضالافل بحا ٓحلي وهااب بحػاست وبحسق اع هاق لال ي قا
بحثلثي بٕ ؾقبل :قا«بحؿاـف بٕ اؾقبل ٓ يارتك ث ا ً ب رون ين يح هاف بح ًال اـ
()1

هاااه بإلشاالمبت وبح ا ٓٓت بحسعثق يااا» ي بحساال محؿؾفاال مؾااؽ بحثـااك بحرتهقثقااا
()2

وحفل ـ يقب هل ويكظؿسفل بحـحقيا بحسل ُوععا حفل .

( )1لـله بحـؼ بٕربلي ك يؽ يك م قن لربتي ت بحطله يثؿ لؽلي ربم بحعلحؿ بحع بلي ط1ي
2717مي ب.154
( )2بٕرب وقـقكف :رمب ا وكؼ ي ر .ز بح يـ ؿل قؾي لطثعا بحيعلرةي ط6ي 1976مي ب.133

()28

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
ثؿ مس يك بٕ ؾقبقا رمب ا بحؿيسقى بحرتهقثل لع ؾاؿ بحؿعالين بحااي
ولـ ّ
ي مل بحث غا ؾك ليسقى بحرتهقا بحـحاقي بحؿعا وفي ويا مل بحع ياا باقـ
ت

بح ؿؾا بٓ ؿقا وبحػعؾقا وب غسفل وب غاا لسعؾؼل الي هؿال يا مل بحع ياا
()1

بقـ بح ؿؾ .
خبمسًب :انذالنخ انزظىيشيخ:
حؿ ؿؾ بٕ ؾقبقا رمب ا بحصاقمة محؾقؾفال بٕ اؾقبلي وذحاؽ ين بحصاقمة
ؾاك ب اس ؿلم بحؾغااي وب اسخ بج خصلاصافل بق اػفل

بؿػفقلفل بح

يا ميال

للرة بـلاقاي

ف لـ م هقا بحؽؾؿالت وبحعثالمبت حاك بعاي بحصاقمة بحؿقثقاا

ااـ ت يااؼ بحسعثقا بحؿ االهي يو بححؼقؼاالي بحقااي معااقر حؾؽؾؿاالت يااقة لعلكقفاال
()2

بحسصقي يا .
وبٕ ؾقبقا ٓ معـل بحؼطقعا بحؽللؾا لع بحارتبث بحث غال :قل اؾقبقا بحسعثقا ـا
شاالمل باالحل لا ً مـثااع لااـ بحث غااا بحؼ يؿاااي و ن هلكااا ميااسخ م و االاؾ محؾقؾقااا
ث ي اي هؿل ين ه ق ً ب لـ بحثحقث بحسل ي لسفل بحث غاا حؾصاقم وبٕشاؽلل بحسعثق ياا
ٍ
يياط وبقا لـاف ...ويا بثاسػظ
لل هبحاا لصا ًمب ذا ي ً ب بالن يمخاا بٓ سثالم
ذلهثيقن لـ م بث بحث غا بحؼ يؿ ماب بح زل بحؿسصؾ بلحصقم وبٕشؽلل بحؿسؿ ؾا
( )1يـظ بحث غا بحع بقاي ر /ث بححؿق هـ بوي وهلقؾفي لطثعا ذللعا بحؼله ةي ط 2716م1438 -هاي
ب.14
( )2حغا بحشع بحح ييي ق بحقميلي بحؼله ةي ربم بحؿعلمفي ط2ي 1983مي ب.77

()29

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
بٓ سعلمة وبحؿ اله وبحؽـلياا حقػيا هل ؾاك عاقل لثالر

ؾاؿ بحؾغاا بححا ييي

()1

ويقعت هقػقا مقظقػفل بحػـل بٕرب .
املىهج األسهىيب؛ جزوسي ووشأرً ورطىسي:
ُي ِذع ه ق لـ بح بم قـ ي قل بحؿـف بٕ اؾقبل بح مب الت بحع بقاا حاك
كظ يا بحـظؿ ـ

()2

ث بحؼله بح ذلين .

حقحل ث ور ثؼلقا بحعصا بحسال مخ ّطلهال بح ذالين
هـا يمبه
وهابي و ن ُ
ً
حك يبع بحح ور -قنين يذه ُ حك يبع لـ ذحؽي وهق مل اؾ بحثحاي بٕ اؾقبل
ؾك ذؿقع ليسقيلمف بحؾغقيا بحيلبؼ بقلهنال ـا بحؾغاقيقـ بٕوبااؾ يل الل

اقثقيف

وبحخؾقؾ وببـ ذـل.
و ذب هاالن بٕل ا ُ ي ْن ٓ يث ا ي االرل ذفااقر بحؾغااقيقـ رمب ااا بحرتبهق ا ي
وويقف بحـؼلر بحؼا بلك ؾاك ذؿالل بحسصاقي

بٕرب بحع بال بحؼا يؿي ومو اا

( )1بٕ ؾقبقا -بح يا وبحسطثقؼي يق ػ يبق بحع ولي ط2ي ربم بحؿيق ةي ؿلني ب.88
( )2يـظا

مػصااقؾ ذحااؽ ليااسقيلت رٓحااا بحؽؾؿااا بااقـ بحث غااا وبٕ ااؾقبقاي ر /ثا بححؿقا هـا بويي

احقحل بؿػفقلاف بحااي
ب 346حك 357ي قؼ ذه بح ذلين لصطؾت بٕ ؾقب و ّ قف وو ّظػف مقظق ًػال
ً
ِ
ؾاؿ م
بحعؾاؿ
ين (بٓثسااب َل) ـا بحشاع ِبل ويها ِؾ
بكسفك حقف بح مب لت بٕ ؾقبقا بحح ي ا :ثقاي يالل «وب ْ
ِ
لعـًك حف وغا ٍ
اـ بحاـظؿ
بلحشع ي ومؼ ي َ ه ومؿققزَ هي ين يثس بحشل
ض ي اؾق ًبلي و(بٕ اؾقب) بحضا ُب ل َ
ِ
ؾقب) قق لل ِبف ِشع هي ق ُقشا مثف بِ َؿا ْـ ي ْؼ َطاع لِاـ َي ِريؿاف ك ْعا ً
ققعؿ شل ٌ خ ُ حك ذحؽ (بٕ
وبحط يؼ ُا ققف َ
بث َ
ساى ؾك ل لحِف» .رٓاؾ بإل لهي (.)468 /1
ؾك ل لل ك ْع ٍؾ ي ي َطعفل لث ُثفلي ققؼلل ي ْ

()37

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
بح ٓٓت بحيقليقا حؾؿقبر بحؿع ؿقا بحؿيسخ لاّ :
هؾ ذحؽ تث ًعال ثا ور ثؼلقاا
ص هؿي وحقس بيعا بحسحؾقؾ بٕ ؾقبل بحح يي.
وبعاحل ولسؼا ًمب حا ى بح بم اقـي قؾاؿ يثاؼ لال ي الرل
ييقل ذب هالن هااب
ً
مل ؾف قى بحؿيسقيقـ بحصقيت وبحص  :وحاب قيقف ييػ هـقفا حثقالن مل ّ اؾ
بحسحؾقؾ بٕ ؾقبل ؾك هايـ بحؿيسقيقـ ح ى بحؾغقيقـ بحع ب بٕوباؾ.
فعؾى ملؿستوى ملصوتي :ك

بعض هاه بحؿحلوٓت ـ بحخؾقؾ بـ يثؿا ي
َ

وه ق ا ً ب لـفاال ح ا ى ااقثقيف هسلباافي هؿاال ك ا هل يه ا كض ا ً ل ـ ا ببااـ ذـاال
بهاسؿ هامٓل بحعؾؿالل بالحقيقف
خصلاصفي و هسلبلت ببـ بٕثق لِاـ َبعا هي ويا
ّ
ؾك تثقعاا بحع ياا باقـ بحؾػاظ بثـقساف بحصااقمقاي وبحؿعـاك بحااي ما ل ؾقاف مؾاؽ
بحثـقاااي ولاال بااقـ هاااه بحثـقااا ول ا حقحفل لااـ بحؿـل ااثا بحقعااع وبحصااقلغاي لااع
بٓحسػلت حك لـل ثا بحسشؽقؾ بحصقيت حؾؽؾؿا حؿعـلهل بحاي م ّل ؾقف.
قااـ ثظ ويااقف بحخؾقااؾ يلاالم بعااض بحؽؾؿاالت بحساال مشااسؿؾ ؾااك لحلهاالة
بحح ا ث بل ااقب ل ل ااؾ هؾؿااا ( ا ّ ) و(
بح ـ ب ب سطلحا ول ب قؼلحقب ( ّ )ي ومقهؿقب
(

قت بحثالهي مؼطق ًعال قؼالحقب

()1

)» ي ثقي كؾؿت هـل شلمة بحخؾقؾ حك لل بقـ بحػعؾ بح ثل بحؿضاعػ

بحعقـ ( ّ ) وبقـ لعـله لـ بحسـل
( )1بحخصلاصي (.)152/2

()31

مقهؿااقب
ا ) «هاالهنؿ ّ

ااقت

لـ ثقي بـقا بحؽؾؿا ورٓحسفل ؾاك بحؿعـاك

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
بإلق بري حسؾؽ بحؽؾؿا .قـحـ ك ثظ ين مضعقػ بح بل بحـلشئ لاـ بحسشا ي ققفال
يـس

ّ
بحؿط وبٓ سطلحا هنليا بحؽؾؿا يـل
ـف كقع لـ

لال

اقت بح ـا ب

لـ ل وب سطلحاي قلحؿـل ثا هـل ظله ة بقـ قت بحؽؾؿا يو بـقسفل ولعـلهل بحااي
م ّل ؾقف.
هاحؽ قؼ بحس َػ َا بحخؾقؾ و قثقيف حك يث هيلرة بحؿثـك هيالرة بحؿعـاكي هؿال
ي بحسػسل هاحؽ حك بحغ ض لـ مؾؽ بحزيلرة وهاق هـال بحؿثلحغاا وبحسقهقا  :وذحاؽ
هؿل يقحفؿ (خشـي وبخشقشاـ)ي ثاؿ يؼاقل «و الحا بحخؾقاؾ قؼالل هالهنؿ
يمبروب بحؿثلحغا وبحسقهقا ي هؿال يكاف ذب يالل (ب شقشاثا بٕمض) قنكؿال ي يا ين
()1

ي عؾ ذحؽ ه ق ً ب لللي ي بلحغ. »...
ويا مؽؾااؿ هاامٓل بحؾغقيااقن وبحث غقااقن ااـ بخسقاالم مشااؽق ٍؾ ااقيت بعقـااف يو
بحعا ول ـااف تاالم لاال ي ااؿقه بػااـ بحػصاالثاي ولاال بشاارتتقه ققااف لااـ ا ٍ
اػلت
حؾؽؾؿا بحػصقحا بحسل يـثغل ين يؼع بٓخسقلم ؾقفال يو بحؽؾؿاا بحؿـلققاا حؾػصالثا
بحسل يـثغل بحع ول ـفل حك غق هلي هؿل بكسؼ وب بٕحػلظ بحسل مؿ ققفل بحع ول اـ
بحش وط بحسل وععقهل حػصلثا بحؽؾؿا.

( )1بحؽسلبي قثقيفي ط .بحؿطثعا بحؽربى بٕلق يا بثقٓق لص بحؿحؿقاي 1317هاي (.)241/2

()32

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
ي ّلل لل يسعؾؼ بسؽ بم بٕ قبت قؼ ربمت ثقحف رمب لت
()1

ببـ ـلن بحخػلذل و َلاـ مثعاف :هالبـ بٕثقا

()2

()3

يا ة ـا هاؾ لاـ
()4

وبحطقثال وبحعقـال ي وحؽاـ

ُوذ لـ بحث غققـ لاـ م مر ذحاؽ :ل اؾ بحؼؾؼشاـ ي بحااي مع ّؼا بباـ بٕثقا ققؿال
حقف لـ ين مؽ بم بحح وف لؿل يقذ بحسـلق

ذه

أمىىا عؾىىى ملؿسىىتوى ملصىىر  :قؼ ا

()5

.

ااث َؼا ذفااق ُر بحؾغااقيقـ بحؼ ا بلك ذفااق َر

بحث غققـ هاب بح لك  :قؼ ويػ قثقيف يللم بح ٓحا بحؿ هزيا بحؿشارتها باقـ
بحصقغ

قليل ل بحؿخسؾػاي قعؼ حاحؽ بل ًبل هسلبف و ّؿله (لل ذلل ؾاك ل الل
()6

وبث ثقـ مؼلمبا بحؿعلين) ي وذحؽ كحق «يقحؽ بحـزوبن وبحـؼزبن وبحؼػازبني
و كؿااال هااااه بٕشاااقلل ه ز اااا بحثااا ن وبهسااازبهه بممػااال ٍعي ول ؾاااف بحعيااا ن
وبح مؽلن ...ول ؾ هاب بحغ َؾقلنٕ :كف ه ز ا ومح كي ول ؾف بحغ قالنٕ :كاف م اقش

()1

بحػصلثاي ب.97

( )2بحؿ ااؾ بحياالا ي ببااـ بٕثقاا ي بسعؾقااؼ ر /يثؿاا بححااق ي ر /باا وي تثلكاااي ط .ربم بحـفضااا بؿصاا ي
( .)163/1وبكظ بح للع بحؽثق ٓبـ بٕثق ي ب.273
( )3ؾؿ بحث يع وقاـ بحػصالثاي محؼقاؼ ر /ثا بححؿقا هـا بويي ط .بحؿؽسثاا بحس لميااي لؽاا بحؿؽ لااي
(.)495/2
( )4ل ح ش ح ل بح بٕموبحي بحعقـل .بكظ ل ؾا بحؿقمري

ر 2ي ـا 1396هاي ب.175

( )5بح للع بحؽثق ي ب.273
( )6بحؿ ذع بحيلبؼ ( .)219/2وثؿا لقبعع ُي َخ ه ق ة
ب 214حك ب.216

()33

هسلبف :بكظ

ؾك ثقؾ بحؿ لل بحؽسلب  -2لـ

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
كػيف وم قمي ول ؾف بحخط بن وبحؾؿعلنٕ :ن هاب بعاط بب ومحا ّ كي ول اؾ ذحاؽ
بحؾفثاالن وبحصااخ بن وبحقه االنٕ :كااف مح ا ّ ك بح اا َح ّ وثاامومه قنكؿاال هااق بؿـزحااا
()1

بحـص كؼػ ؾك بٔيت
بحغؾقلن »...ي وبسللؾ هاب ّ
بحسػلت قثقيف حك بحؿـل اثا باقـ بحصاقغ وبحؿعالين :ثقاي كاف يا وياػ ؾاك
لفؿاي وهل ل لل ل ؿق ا لاـ بٕحػالظ بحؿسؼلمباا بحؿعـاك ؾاك اقغا
ظله ة ّ
وبث ةي يو بسعثق

قثقيف ؾاك (مثىاا ومحى :ي وهلكاف يشاق حاك لال اؿل ثا ي ًل

بلح ٓحا بحؿ هزيا بحؿشرتها بقـ هااه بٕحػالظ بحسال ب اس ا ل قئفال ؾاك مؾاؽ
بحصااقغا :قلحـااازوبن وبحـؼاازبن وبحؼػاازبن وبحعي ا ن وبح مؽاالن وبحغؾقاالن وبحغ قاالن
وبحخط بن وبحؾؿعلن وبحؾفثالن وبحقه الن...وكحقهالي مشارتك ذؿقعفال لعـاك
لشرتك ققؿل بقـفل هق بحح ها وبٓهسازبه وبٓعاط ببي ولاـ ثاؿ يا ى اقثقيف ين
هاه بحؿصالرم يا ذاللت ؾاك ذحاؽ بحؿ الل بحقبثا يو مؾاؽ بحصاقغا بحقبثا ة-
(فعالن :ثقـ مؼلمبا بحؿعلين.
وي ب اس ؿ بحزلخشا ي ها م اقثقيف و ّؿؼاف ويقالر لـاف بقالن ا بخسقالم
قغا بحؿص م (فعىالن)

يقحاف معالحك ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﱸ [بحعـؽثقت

( )1بحؽسلبي قثقيفي (.)218/2

()34

.]64

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
ثقاي ذالل بخسقالم ااقغا (ملػعىالن) حؾسعثقا اـ بححقاالة بحا بم بٔخا ة بؿاال
مشسؿؾ ؾقف لـ ث ها وكشالط وببسفالج وخػاا بحاـػس وبهسزبههال لاع روبم ذحاؽ
وب سؿ بمه وم

ر يحقبكفي وذحؽ لؼلباؾ بححقالة بحا كقل -ثقالة بحؾفاق وبحؾعا -

بؿل مشسؿؾ ؾقف لـ بكؽيلم و لم لـ مملبا قم بححقلة ومؽ بمهل ب م ا ري لاع
ومحقل لققسفل.
ا بكؼطلع حاب لي وهوبل كعقؿفلي
ّ
وحاب يلل بحزلخش ي «و بـلل بحح َققبن هيلرة لعـك حقس بـلل بححقلةي وهال
لل بـلل َق َع ن لـ لعـك بحح ها وبٓعط بب هلحـزوبن وبحـغصلن وبحؾفثلن ولل
يشاثف ذحااؽي وبححقاالة ث هاا هؿاال ين بحؿااقت ااؽقن قؿ قئاف ؾااك بـاالل ّ
ربل ؾااك
لعـااك بحح هااا لثلحغااا لعـااك بححقاالة :وحاااحؽ بخسقاا ت ؾااك بححقاالة هاااب
()1

بحؿقعع بحؿؼسضك حؾؿثلحغا .
وي بهسؿ ببـ ذـل ماه بحظله ة :هسلباف «بحخصالاص»ي ثقاي ؼا حفال بل ًبال
()2

ّؿله ( اب إمساس مولػاظ أشواه ملؿعاين : :ثقي يؾؿت بحؿـل ثا بقـ مؾاؽ
بحح هاالت بحؿسقبحقااا

ااقغا (فعىىالن :بحساال ذعؾااا مؾااؽ بحصااقغا بسؾااؽ بحفقئااا

لـل ثا يمؿ بحؿـل ثا حؿعـلهل بح ّبل ؾك بحح ها وبٓعط بب.

( )1بكظ بحؽشلف ( .)159/3وبكظ مػيق يبل بحيعقر (.)47/7
( )2بحخصلاص (.)152/2

()35

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
هؿاال يؾؿاات ببااـ ذـاال هاااحؽ لاال بااقـ (ملػعؾىىى :كحااق بح َث َشاا َؽكي وبح َ َؿ َاازى
وبحا َاق َح َؼك ...لااـ مؽا بم بحح هاالت وم ثؼفاال ومسلبعفاال ولاال ما ّل ؾقاف لااـ لعـااك
بحيا ا وبحسساالبع ومااقبحل بحح هاالت بحػعااؾ هؿاال مقبحااا بحح هاالت بحـطااؼي
ويسقبحك عف حؾع ي لـ بحـؿلذج بح بحا ؾك لل ّؿله ( ليالل بٕحػالظ يشاثله
()1

بحؿعلين) .
ويؽش اػ ببااـ ذـاال هاااحؽ ااـ بحؿـل ااثا بااقـ بعااض بحصااقغ ورٓحسفاال ؾااك
()2

ّ
ين هيالرة بحؿثـاك
بحؿثلحغا ي وي يتلل ببـ ذـل مقذقف ذحاؽي وهاق وبعات
ققف ي كل ثا هيلرة بحؿعـكي وهق مبرة بحؿثلحغا.
وي مع ّ ض بحزلخش ي حفاه بحؼل ة (باع ة زيادة ملؿعـى لزيىادة ملؿوـىى)
قمة بحػلمحاي ِ ْذ يؼ ّ م ّ
ين بح ثؿـ يبؾغ لـ بح ثقؿي ثاؿ يسياللل «قانن يؾاا حاؿ
ي ّ م لل هق يبؾغ لـ بحق ػقـ ؾك لل هق روكافي وبحؼقالل بحرت ّيال لاـ بٕركاك حاك
حؿال
بٕ ؾك هؼقحفؿ ق ن الحؿ كح يا ي وشا لع بل اؾي وذاقبر ق ّقالض .يؾاا ّ
ياالل (بح ا ثؿـ)ي قسـاالول ذ اااؾ بحااـعؿ و ظلاؿفاال وي ااقحفل :يمرقااف (بح ا ثقؿ)
()3

هلحسسؿا وبح ريػ حقسـلول لل ّ
رق لـفل وحطػ» .

( )1بكظ ؾك ثقؾ بحؿ لل بحخصلاصي (153/2ي 156 -155/2 -154ي 157ي 98/3اا .)188
( )2بحخصلاصي (.)155/2
( )3بحؽشلفي (.)6-7/1

()36

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
قلحزلخش ا ي هـاال يؼ ا ّ م ين (ملىىرحؿن :يبؾااغ لااـ (ملىىرحقم :ويـااليش ح ِا َؿ مؼ ا ّ م
بٕبؾااغ (ملىىرحؿن :وها ّ
الن بٕل ا لسؼ ا م ثلبااا .وي ا شااليعف بحطقثاال وذؿل ااا لااـ
بحعؾؿلل -ذه هؿ بحطقثل ثلشقسف -ؾاك هاقن (ملىرحؿن :يبؾاغ لاـ (ملىرحقم:ي
ققؼقل بحطقثل «يقحف قؾِ َؿ ي ّ م لل هق يبؾغ؟ وهاب لؼلم مؽؾؿ ققاف بحعؾؿاللي قا با
لـ

()1

ييقبحفؿ »...ي وٓبـ بٕثق

هاه بحؼضقا هاحؽ ه م لػق

()2

.

هاحؽ قؼ ق م ق ُك ّؼلركل بحؼ بلك باقـ بح ٓحاا بإلق برياا حؾصاقغ وبحؽؾؿالت باقـ
ثلحسل بإلق بر وبحرتهق
هؿل ك

()3

.

ح يفؿ هاحؽ ب بيلت ذق ة ح

محقٓت بحصاقغ ولال يعرتيفال لاـ
ّ

ول رٓحل ه ق لـ بح مب لت بٕوحك ؾك بحؼا ن بحؽا يؿ حا ى يبال ثقا ة
()4

وبحػ ّ بل وببـ يسقثا وبحثلي ين وغق هؿ .
طااقم ه قاا ً ب بحؼاا ون بحسلحقااا :ثقااي ظفاا ت بحسػل ااق
غقاا ين بٕلاا ياا م ّ
بحؿسخصصاااا بٓهسؿااالم بلحسحؾقاااؾ بحصااا  :قضااا ً اااـ بٓهسؿااالم بلحسحؾقاااؾ
ّ
()5

بحـحقي ي لع بؼلل بٓهسؿلم بثقالن بحا ٓٓت بحؿع ؿقاا وبحياقليقا حؾؽؾؿالت
( )1قسقح بحغق

بحؽشػ ـ يـلع بح ي ي بحطقثلي لخطقط ب بم بحؽس 473ي مػيق مقؿقم ق .16

( )2بحؿ ؾ بحيلا ي (.)242/2
( )3رٓاؾ بإل

لهي ب.547

( )4يـظ ليسقيلت رٓحا بحؽؾؿا بقـ بحث غا وبٕ ؾقبقاي ر /ث بححؿق هـ بويي ب 375حك .398
( )5لـفل ؾك ثقؾ بحؿ لل بحؿح م بحقذقز ٓباـ طقاا (ت 542هاا)ي قساقح بحغقا

بحؽشاػ اـ يـالع

بح ي حؾطقثل (ت 743ها)ي بحثح بحؿحقطي يبق ثقلن بٕك حيل (ت 745ها)ي موح بحؿعلين حألحق ال (ت

=

()37

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
لؿل ي ّل ؾاك ّ
ين بحؾغاقيقـ ولػيا ي بحؽسالب
ؿقم هس بحسػيق حك يقلـل هابّ :
بحؽ يؿ حؿ يؽقكقب غلقؾقـ ـ هاب بحؿاـف

بحاـص بحؼا ين :وحؽاـفؿ يا
رمب اا
ّ

ب سعؿؾقه بحي لعطقلت بحعص وظ وقف ولسطؾثلماف :بٕلا بحااي يضاع ا ل
بحسؼصااق ؾااك هلهااؾ بح بم ااقـ بح ثؼااقـ بحااايـ ّلال ظؾااقب االهػقـ ؾااك ما بث
بلافؿ ويذ برهؿ ٓ ي ّ روكفي و لال ؽػاقب ؾاك ثضالمبت وبقا ة غلحثااي بهنازم
بح بم ااقن حفاال كػيااقل يثااؾ ين مـفاازم بح قااقش حفاال يااؽ يل :ح ُقعؾااقب لااـ يقؿسفاال
ويػ عقهل ؾك لـله بح مل لـيؾخقـ لـ م بثفؿ يو لفؿشقـ ّيله.
وشأح األسهىثيخ احلذيثخ:
لع هقن هؾؿا بٕ ؾقبقا ي ظف ت بحؼ ن بحسل اع شا قنهنال حاؿ مصاؾ حاك
لعـااك لحا ّ ر ّٓ يوباااؾ هاااب بحؼا ني وهاالن هاااب بحسح يا ل مث ًطال بشااؽ ٍؾ وثقا ٍاؼ
بلبحلث ؾاؿ بحؾغاا :لؿال ي ّرى حاك بحخؾاط باقـ بٕ اؾقبقا و ؾاؿ بحؾغاا حاك قارتة
هثق ةي حؽـ بكسفك بٕل حك بحسػ يؼ بقـفؿال :قؼقاؾ لا ً

ّن ؾاؿ بحؾغاا هاق بحااي

=
1277هاا)ي بحسح يا وبحسـااقي ي حؾطااله ببااـ لشااقم (ت 1393هاا)ي وهاااب بٕخقا يؽاالر يؼاارتب ه قا ً ب لااـ
بحسحؾقؾ بٕ ؾقبل بحؿعل

 :لع غقلب ب س ؿلم بحسشؽق ت بحصقمقا

ؿقم هس بحسػيق بحؿقموثاي ققؿال

بهاسؿ بلٓذسفاالر ٓ ااسـثلتفل بحثحا ُ
اي
ماقثل بااف مؾااؽ بحسشاؽق ت بحصااقمقا لااـ شالمبت و يحااللبت لفؿاااي
ّ
بٕ ؾقبل بحؿعل

()38

ثقل بحؼ ن بحؽ يؿ.

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
ي مل لل يؼللي ثقـ ّ
ين بٕ ؾقبقا هال بحسال ما مل هقػقاا لال يؼالل لياسخ ل ًا
بحق ػ وبحسحؾقؾ

ن وبث

()1

.

ؾااؿ بٕ ااؾقب ذن هااق ق ا ع لااـ ق ا وع ؾااؿ بحؾغااا بحعاال ّمي حؽـااف يػاارتق ـااف
ييضل لخسؾػلن ققفؿلي قعؾاؿ بحؾغاا يسـالول بحؾغاا
ذقه يلٕ :ن للرة بح مل وه قف ً
بحعللا بحسل ٓ مؿقزهل خصلاص ق ريااي بخا ف بٕ اؾقبقا بحسال ُمعـاك بٕ اؾ
ماه بحخصلاص وبحيؿلت بحػ ريا بحسل مؿقز لث ً ل يو هلم ًثل ـ خ

()2

.

ويؿؽــاال ين كؼاا ّ م ين بٕ ااقل بحـظ يااا ح م االه بٕ ااؾقبل مس اا ّام مػ يااا
()3

رو ق ااق (- )1913-1853بحعاالحؿ بحؾغااقي بحشاافق  -بااقـ بحؾغااا وبحؽا م .
وذحؽ

ؿؾف بحؾغاقي بحشافق (لحلعا بت بحؾيالكقلت بحعللاا)ي ميى ققاف ين

بحؾغا خؾؼ كيلين وكظالم محؿاؾ بٕقؽالمي وبلحسالحل معطال يقؿاا معثق ياا لس ا رة
()4

حأل ؾقب .

( )1يـظ بحث غا وبٕ ؾقبقاي لؼ للت للاي ب.162 -161
( )2يـظ بٕ ؾقبقا بحح ي اي ر/لحؿقر قلري ل ؾا قصقلي ع2ي  .124ويـظ

ؾؿ بحؾغا وبحـؼ بٕربل

( ؾؿ بٕ ؾقب)ي ر /ث ه بح بذحلي ل ؾا قصقلي ع2ي .116
( )3يـظ ي ؾقب بٓحسػلت بحث غا بحؼ كقاي ر /ثيـ تثؾي ب .35وبكظ
( )4يـظ بٕ ؾقب وبٕ ؾقبقاي ر /يثؿ رمويشي ل ؾا قصقلي ب.64

()39

ؾؿ بٕ ؾقبي ب.173

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
قلحؾغااا ـ ا رو ق ااق هاال ل ؿق ااا بحااـظؿ وبح لااقه بحؿ ا رة بحؿخسزكااا
يذهلن يبـلل بح ؿل ا بحؾغقيا بحقبث ةي ي ّلل بحؽ م قفق بحسحؼؼ بحػعؾل حسؾؽ بحاـظؿ
()1

وبح لقه ب سعؿلل (لـطقق يو لؽسقب) بعقـف .
وهاه بحػؽا ة هال بحسال ثالول مؾؿقااه شالمل بالحل ( )1947-1865بحرتهقاز
ؾقفلي ولـ ثؿ بم ف ح مب ا بٕ ؾقب بلحط ق بحؾغقياي و ؾقف ي ّسػؼ لممخق بحـؼ
ين بلحل هاق َلاـ ي م اؾ بٕ اؾقبقا :ثقاي كشا هسلباف بٕول (بحاي بٕ اؾقبقا
ّ قفل بلهنل بحعؾؿ بحاي ي مل ويلاع بحسعثق بحؾغقي لاـ

بحػ كيقا) 1972مي وي
()2

كلثقا لحسقبهل بحعلتػل .
ولـ هـال با ي بٓهسؿالم بلحثحاي اـ بحياؿلت وبحخصالاص بحػ رياا حؾؽا مي
وهل يهؿ لل يؿقز بحثحي بٕ ؾقبلي ثؿ مقبحا بحثحقث بع ُ وه ت ه ا ة هثقا ة:
ثقااي ي ا لا ث ا ى بحـش ا بت (بحثثؾققغ بققااا) ثااقل بح مب االت بٕ ااؾقبقا
()3

لق بن بحؾغلت بح وللكقا لل يؼ ب لـ (يحػ وخؿيؿلاا) ـقبن .

( )1يـظ بحؾغا بحع بقا لعـلهل ولثـلهلي ب .317-32روم بحؽؾؿ

بحؾغاي ب12ي بٕ ؾقبي بحشلي ي

ب.36
( )2يـظ

ؾؿ بٕ ؾقب لثلراف و ذ بلبمفي ر/

( )3يـظ

بم لهلت بحثحي بٕ ؾقبل رمب لت ي ؾقبقاي شؽ ي قلري بخسقلم وم ذؿا و علقا ربم

بحعؾقم حؾطثل ا وبحـش ي بح يلضي 1985مي ب.84

()47

ح قضؾي ب.17

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
وهلن ث ه ة هاه بحعـلويـ هق مع ّ ر بٓم لهالت بٕ اؾقبقاي ومعا ّ ر هوبيال
بحـظ حقفل ثي لل ب ّقـل لـ يثؾ ث ي ـل ـ بحؿـف بٕ ؾقبل وبم لهلمف.
املىهج األسهىيب يف حتهيم انىظىص؛ غبيبرً ،وأٌذافً ،وسٌبوبرً ،وطشلً:
لـ خ ل لل ثؼ َ ْ عف كسث ّقـ ّ
ين يهؿ غليلت بحؿـف بٕ ؾقبل ويه بقاف بحسال
ي ا بهـ ؾااك محؼقؼفاال هاال ب ااسطل سف مػيااق بحـصااقب بٕربقااا ذبت بحخطاالب
بإلب ب ل مػياق ً ب يعسؿا كظالم بحؾغاا بؽلقاا لياسقيل ل ويروب ال :ح

اسعلكا مال

مش يت ومحؾقؾ بحخطلب بإلب ب لي ب ًلب لـ ّ
بالحـص
يرق وث بمف وي غ هل هنليا
ّ
بٕرباال ه ّؾ اف يو ااع ااقليلمفي محؾااق ً يؽشااػ ااـ ذؿلحقاالت ذحااؽ بحخطاالبي
ولـل ثسف حؿؼل

ه ولعلكقف ويغ بعف بحسل ي لل حقفل.

ويقعت بحؿي ي ذحؽ :ثقي يؼ ّ م ين ل لك تؿقح بٕ ؾقبقا بحـظ يا هل ين
()1
ِ
يربقا بحخطلب بإلب ب ل بلٓ سؿلر ؾك لؽقكلمف بحؾغقيا .
مصؾ يق ًلل حك مػيق
وهاب يقعت حـل ل ى بهسؿلم بح مب لت بٕ ؾقبقا ب مب ا بحؿؽقكالت بحؾغقياا
حؾـص بٕربل ب ًلب لـ ّ
يرق لؽقكلمفي وهل لل يع ف بلحػقكقؿي يو ي غ بحقثا بت
ّ
مذل حاااك بحؽؾؿاااا بحسااال معااا هااال بح هقااازة بٕوحاااك بحخطااالب
بحصاااقمقا مااا ً
()2

بلحـص ه ّؾف يو ع قليف.
بإلب ب ل ي هنليا
ّ

( )1بحسضلق بٕ ؾقبل شع شقيلي بحؿي يي قصقلي ج1ي ل 3ي 1982ي ع1ي ب.178
( )2يـظ ليسقيلت رٓحا بحؽؾؿا بقـ بحث غا وبٕ ؾقبقاي ر /ث بححؿق هـ بويي ب.476-475

()41

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
طشق انزحهيم األسهىيب:
ييضل ت ق بحسحؾقؾ بٕ ؾقبل ققشق
مع رت ً

سقػـ يوحؿلن ( Stephen

 )Ullmannحك ث ث ت قي وهل
 .1طريؼىىة ملتحؾىىقالت مإلحصىىائقة ))Statistical Analysisي ومـظا حااك
()1

اـص ؾااك يكااف ثل ااؾ بٓثسؿاالٓت بحؼ يـقااا حؿقعااق لمف بحؾغقيااا ي
ي اؾقب بحا ّ
ومثحي مؽ بم بٕ قبت وبحرتبهق وبحؿقبر بحؿع ؿقا ومؽ بم بحؿقعاق لت
بحؿرتببطا.
 .2ملطريؼة ملـػسقة (ملسقؽولوجقة)The Psychological Approach( :ي
ومعسؿ

()2

ؾك بحح ل وبحاوق ي بلة بحعؿؾ بٕربل .

 .3طريؼة درمبة رموز موبؾوب عؾى أبس بقؽولوجقةي بعضفل لياسؿ لاـ
ق وي ويقكغي ومعسؿا

ؾاك م ّر بحسشاثقفلت وبحصاقم حاك ـل ا ي ل اقاي ل اؾ

()3

م ببي لللي كلم. ...

(.Ullmann- Stephen- Meaning and Style- Oxford- Basil Blakwell- 1974-P 65 )1

( )2بحيلبؼي ب.69
( )3بحيلبؼي ب.71-77
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التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
انزفسري األسهىيب نهمشآن انكشمي :طشيمزً ،وإجشاءارً انزحهيهيخ:
ملتػسىىقر ملؾغىىة :بإليضاالح وبحسثقااقـ ولـااف يقحااف معاالحك ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﱸ [بحػ ياالن ]33ي يي بقل ًك ال ومػصااق ً ي وهااق لاالخقذ لااـ
بح َػ ْي ا ي وهااق بإلبلكااا وبحؽشااػ .ياالل بحػق وه باالري «بح َػ ْي ا بإلبلكااا وهشااػ
()1

وكص » .
بحؿغ مطك هلحسػيق ي وبحػعؾ هض َ ب َ
مصطالحا :قؾاف مع يػالتّ :
حعاؾ يوعاحفل ويوذزهال مع ياػ بحطاله بباـ
وأما
ً
لشقم حؾسػيق بلكف «هق ب ؿ ِ
حؾعؾؿ بحثلثي ـ بقالن لعالين يحػالظ بحؼا ن ولال
()2

ييسػلر لـفل بلخسصلم يو مق ع» .
ويا بخاارتت هاااب بحسع يااػ حياافقحسف ووعااقثف ووذلهماافي وهقكااف لااع ذحااؽ
ذلل ًعل للك ًعال :قلحػالظ بحؼا ن مشاؿؾ لػ ربماف وم بهقثافي ومشاؿؾ لاقبره وي اقبمف
و قغف وذؿؾف و قمه.

( )1بحؼللقل بحؿحقط (قي )ي ط .بح لحاي لحؼؼ بنش بف لحؿ كعقؿ بحع ييق لي ( .)456/1ومػيق
بح علحثل -بح قبه بححيلن مػيق بحؼ ني محؼقؼ لحؿ

ؾل لعقض وهلقؾفي بحـلش ربم ثقلل بحرتبث

بحع بلي بق وتي بحطثعا بٕوحكي 1418ها ي (.)47/1
( )2مػيااق بحسح ي ا وبحسـااقي ي بحطااله ببااـ لشااقمي بحـلش ا بح ا بم بحسقكيااقا حؾـش ا ي مااقكسي ااـا بحـش ا
1984هاي (.)11/1
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التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
ولل ييسػلر لـفل ي ّؿ لؿل يمخا بثقالن لعـاك بحؾػاظي يو بقالن لال يمخاا لـاف لاـ
يثؽلم ظله ة يو بلتـاا :و اقبل لال هالن بحؿاؾ بحؾػاظ ؾاك ظاله ه يم هالن بـاقع
ملويؾ بش وتف بحيلاغا.
ويقحااف «بلخسصاالم يو مق ّ ااع» يشااؿؾ لاال هاالن مػيااق ً ب باالحؿـؼقل ولاال هاالن
بلحؿعؼقل وغق ذحؽ لـ ت باؼ بحسػيق ولـله ف :ثساك يشاؿؾ لال كحاـ بصا ره
لـ بحسػيق بٕ ؾقبل.
املظطهحبد املزشبهبخ :ثني انزفسري وانزأويم:
()1
ملتلويل لغة :لـ يقحفؿ َل حقف َي ْو ًٓ ً
ولآٓ مذع .

وثل ؾ لل ذلل هس بحؾغا ين بحؿعـك بحؾغقي حؾسلويؾ «ين يياؾط بحؿامول
ذهـف وقؽ ه ؾاك مسثاع ا ّ بحؽا م حاك ين يظفا لؼصاقر بحؽا مي ويسضات لا بر
()2

بحؿسؽؾؿ» .
وبخسؾػ بحعؾؿلل مصطالح ل من ملتػسقر وملتلويل :قؿـفؿ لـ يياقي باقـ
بحؿصااطؾحقـ بحؿعـااكي ولااـفؿ لااـ يػاا ّ ق بقـفؿاال بٓ ااسعؿللي ياالل ببااـ
بح قهي «بخسؾػ بحعؾؿلل هاؾ بحسػياق وبحسلوياؾ بؿعـاكي يم يخسؾػالن؟ قااه
( )1بحعااقـي حؾخؾقااؾ بااـ يثؿ ا بحػ بهق ا يي محؼقااؼ لف ا ي بحؿخزولاال وهلقؾاافي ربم بحف ا لي بحؼااله ةي
(.)369/8
( )2بصلا ذوي بحسؿققز حطلاػ بحؽسلب بحعزيزي بحػق وه بلريي بحؿؽسثا بحعؾؿقاي بق وتي (.)55/1
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التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
يااقم يؿقؾااقن حااك بحع بقااا حااك يهنؿاال بؿعـااكي وهاااب يااقل ذؿفااقم بحؿػياا يـ
بحؿسؼ ا لقـي وذه ا يااقم يؿقؾااقن حااك بحػؼااف حااك بخس قفؿاالي قؼاالحقب بحسػيااق
خا بج بحشالل لاـ لؼالم بحخػالل حاك لؼالم بحس ّؾال .وبحسلوياؾ كؼاؾ بحؽا م اـ
وععف ققؿل يحسلج

ثثلمف حك رحقؾ حقٓه لل م ك ظاله بحؾػاظي قفاق لالخقذ لاـ
()1

يقحؽ َل بحشلل حك هابي يي

لم حقف» .

بؾت بحسػيق وبحسلوياؾ ه هؿال يؼصا بن حاك غلياا وبثا ةي وهال بقالن لا بر
بحشلمع لـ بحؾػظ .وحق يكـل يؾـل ّن بحسػيق هاق بقالن لال يامول حقاف لعـاك بحؾػاظي
وين بحسلويؾ هق بحؽشػ وبحثقلن ـ لعـك بحؾػظ َح َؿل هلن ذحؽ هثق خطل :وحااب
ّ
قنن بحعؾؿلل ي يسياللحقن

تا ق يثا هؿل ؾاك بٔخا ققطؾاؼ بحسػياق ؾاك

بحسلويؾي وبحسلويؾ ؾك بحسػيق ي وبحشقبه

ؾك ذحؽ يه ا لاـ ين محصاك :وحااب

ذه بإلللم ببـ مقؿقا حك ين بحسلويؾ ـ بحيؾػ هق بحسػياق رون مػ ياا باقـ لال
()2

وبقؼ بحظله ولل خلحػاف  .ثقاي ن ذاقه بحسػياق وبحسلوياؾ وبثا لاـ ثقاي
()3

بحؿـطؾؼ وبحغليا .

( )1هبر بحؿيق

ؾؿ بحسػيق ي ببـ بح قهيي محؼقؼ ث بح هبق بحؿف يي بحـلش ربم بحؽسلب بحع بلي

بق وتي بحطثعا بٕوحكي 1422هاي (.)12/1
( )2بإلهؾقؾي ببـ مقؿقاي ربم بإليؿلن -بإل ؽـ مياي ر.تي ب.28
( )3يـظ بحسػيق وبحسلويؾ
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ؾقم بحؼ ن رمب ا بحؿػفقمي ب.23

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
و ن هـل كا ى ين بحسػياق ي َ ا ّؿ لاـ بحسلوياؾ ويشاؿؾفٕ :ن بحسلوياؾ بؿعـاك كؼاؾ
بحؽ م ـ وععف ...حخي يمول حك يضلح بحؿعـاكي وهاق لعـاك بحسػياق  :قعؾاك
يخص.
ذحؽ يؽقن بحسػيق ي ّؿي وبحسلويؾ ّ
وقلا ا ة هاااب بحثحااي م ذااع حااك بقاالن لاال ي ذحااف بحثحااي لااـ هااقن بحسحؾقااؾ
حؾـص بحؼ ين يي ب حك لصطؾت بحسلويؾ لـف حك بحسػيق ـ َلـ ق ّ ق
بٕ ؾقبل ّ
ٍ
وذاف ٍ
ريقاؼ حؾؿعـاكي و ن هالن تا ق لصاطؾت
بقـفؿل :حؿل يشسؿؾ ؾقف لـ بقالن
بحسحؾقؾ بٕ ؾقبل ؾقف يوحك :حؿل حف لـ ؿلت و ذا بلبت م ّسياع ّؿال ا ف
بحسػيق وبحسلويؾ.
انزفسري األسهىيب نهمشآن انكشمي:
بع ين

ض بحثحي حسع يػ ّ
هاؾ لاـ بٕ اؾقب وبحسػياق  :يؿؽـاف ين يصاؾ

حك مع يػ بحسػيق بٕ ؾقبل حؾؼ ن بحؽ يؿ بلكاف (:ىو ذلىك ملـىون مىن ملتػسىقر
ملذي يؼوم ؿحاولة ملؽ ف عن معاين وأبرمر ملؾػى ملؼىرآين ملؿؼى س ،تحؾقؾىه
وملؽ ىىف عىىن معطقاتىىه مل اللقىىة ملتىىي يـتجفىىا ملتحؾقىىل موبىىؾو ي عؾىىى افىىة
ملؿستويات ملؾغوية ملؿعروفة ،و قان م ى ترم طه ومـابوته لسقاباته ومؼاص ه.:
طشيمخ انزفسري األسهىيب نهمشآن انكشمي وإجشاءارً انزحهيهيخ:
بـل ًل ؾك لل بكسفقـل حقف ثؼقؼا بحسػيق بٕ ؾقبلي وبع بت ع بحثلثاي ؾاك
ٍ
بحـص بحؼا ين لؿال اثؼا بإلشالمة حقاف:
ر هثق ٍ لـ بحسطثقؼلت بٕ ؾقبقا ؾك ّ
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التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
ييااسطقع بحثلثااي ين يعاا ض بحؿعاالحؿ بحعللااا وبحيااؿلت بحؿشاارتها بااقـ مؾااؽ
حؾـص بحؼ ين.
بحسطثقؼلت محؾقؾفل بٕ ؾقبل ّ
بحـص بحؼ ين ققـظا
يؿضل بحثلثي بٕ ؾقبل مػيق
ّ

لـل اثا بٕ اقبت

حؾؿعلين لـ ذفا لل مشسؿؾ ؾقف لـ مػخقؿ يو م يقؼ يو هؿس يو ذفا يو بكطثالق
وبكػسااالحي يو لااا يو حاااقـ يو مػاااش وب اااسطلحا يو ظفااالم يو رغااالم يو مـاااقيـ يو
خػلل ...حخ.
ويـظ

لـل اثا اقغا بحؽؾؿاا لاـ ثقاي هقهنال ب ًاؿل يو قعا ً يو لشاسؼل لاـ

بحؿشسؼلتي ققـظ ن هلكا ب ًؿل لـل ثا بحقهن بحاي ذاللت ؾقافي و ن هلكاا
قع ً حك رٓحا هقكف للع ًقل يو لضلم ً ل يو يل ً بي و ن هلكا لشاسؼل حاك هقهنال ب اؿ
قل ؾ يو ب ؿ لػعقل يو قغا لثلحغا يو ب ؿ ل ّ ة يو هقئا يو غق ذحؽ .ولع بحـظا
حك لـل ثا ذحؽ هؾف حؾيقلق وبحؿؼلم.
هؿل يـظ

بحرتبهق لـ ثقاي لال هال ؾقاف لاـ مؼا يؿ ومالخق ي وثااف يو

ِذها ي وقصااؾ يو و ااؾي و ي االه يو تـاالبي وخاارب يو كشاالل ...وموببااط و ااثؽ
وثثؽ وغق ذحؽ ...حك خا لال ذها وه لاـ لثلثاي ؾاؿ بحؿعالين وغق هال لاـ
بح مب لت بٕ ؾقبقا بحح ي ا حؾرتبهق .
ثؿ يـظ حك لال مشاسؿؾ ؾقاف مؾاؽ بحرتبهقا لاـ مصاقي بقالين لاـ خا ل لال
مشسؿؾ ؾقف لـ مشثقف وب سعلمة وهـليا ول له بلكقب فل بحؿػصؾا لثلثي ؾاؿ
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التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
بحثقلني وهاحؽ لل مشسؿؾ ؾقف بحرتبهقا وبحؽؾؿالت لاـ مصاقي قـال اثؼ بقالن
يروبمف بحؿخسؾػا :بحصقمقا وبحؿع ؿقا وبحص ققا وبحـحقيا.
ولاال مشااسؿؾ ؾقااف لااـ و االاؾ محيااقـ وماازيقـ لِاـ ا ع وذـاالل ولطلبؼااا
وبحسػلت وبثارتبل ومؽؿقاؾ ومسؿاقؿ ...حاك خا لال ذها ه بحث غقاقن لاـ قـاقن
بحث يعي لؿل يشلمك م ؿ بحصقمة وبقلن بحؿعـك لؿال ياليت ب

يا لػقا ي وحاقس

حؿ ر بحسزيقـ وبحسحيقـ.
يثحاااي بحث غااال وبٕ اااؾقبل بحااا ٓٓت بحػـقاااا حسؾاااؽ بحػـاااقن وبحصاااقم
وبٕ لحق بحيلبؼ ذه هلي ويطلبؼ بقـفل وبقـ لؼسضاك بححالل وهاق بحؿؼالم بحااي
ااقؼا ٕذؾااف حقؼا ّ م لطلبؼااا مؾااؽ بحا وبل بحسعثق يااا بحؿسعا رة يو ا م لطلبؼسفاال
حؾغ ض بحاي قؼا ٕذؾف لع ا م بٓ ّر الل بالكػ بر ثا ى هااه بحا وبل بسؾاؽ
بح ٓحا.
ولااـ ثااؿ يؼااقم لااـف بح مب ااا بٕ ااؾقبقا ه ق ا لااـ بح مب االت بٕ ااؾقبقا
حؾؼ ن بحؽ يؿ ؾك بٕ س بٔمقا
حؾـص يو قؽ مف بٕ ل قا.
 .1مح ي بحؿؼص بحعل ّم ّ
بحـص حك وث بت يو قِ َؼ مشسؿؾ ّ
هؾ قؼ ة ؾاك لؼصا ي اللي
 .2مؼيقؿ ّ
ومااس ثؿ هاااه بحؿؼل ا ققؿاال بقـفاال حسشااؽؾ لااـ خا ل وثا ل بحؿقعااق قا
بحـص وغ عف بحعل ّم.
لقعقع ّ
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التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
بحاـص حؾسعثقا اـ يقؽالمه وذحاؽ
 .3محؾقؾ بحق لاؾ بحسعثق يا بحؿقظػا
ّ
ؾااك ليااسقى بحؿػ ا ربت وبحرتبهق ا حثقاالن ل ا ى بمػليفاال ولـل ااثسفل حؾػؽ ا ة
بحؿعربة ـفل.
 .4مغطقااا هلقااا بحؿيااسقيلت بحؾغقيااا بح ٓحقااا باالحقيقف ؾااك يب ا ه لظااله
بحسطلبؼ بقـ بحػؽ ة وبحق لاؾ بحسعثق يا ؾك هلقالت بحؿياسقيلت بحؾغقياا بحسال
مسؿ ؾ
أ .ملؿستوى ملصوتي :ويـظ ققف حك بحرتهق بحصاقيت حؾؽؾؿاا و اؿل ل
بحصقمقا لـ ثقي لل مسيؿ بف ث وقفل لـ بحرتيقؼ يو بحسػخقؿ يو بحفؿاس يو
بح فااا يو بٓكػسااالح يو بإلتثااالق يو بحصاااػق يو بحسؽ بمياااا يو بحؼؾؼؾاااا يو
بٓ سع ل يو م لكس بحح وف ومـلغؿفلي يو م بهثفل ومعلرحفل وكحق ذحاؽي
ولا ى لـل ااثا ذحااؽ حؾيااقلق وبحؿؼاالم بحاااي ومرت ققاافي ويا خؾ ذحااؽ
بإلقلرة لـ بعض لل ذه ه بحث غقاقن لثحاي بحػصالثا لاـ خا ل كظا ة
ي ؾقبقا وب غقا لعل

ةي هؿل يا خؾ ذحاؽ بعاض لثلثاي ؾاؿ بحثا يع

بحسل مسل ّ س يو مسػ ع ؾك بحسشؽقؾ بحصقيت حؾؽؾؿاا هلح ـالل يو بحيا ع
بلكقب فؿل.
ب .ملؿسىىتوى ملؿعجؿىىي :ويـظا ققااف حااك بح ٓحااا بحؿع ؿقااا حؾؽؾؿااا
ول ى لـل ثسفل حؾيقلق وبحؿؼلم بحاي ومرت ققفي ويا خؾ ذحاؽ بحـظا
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التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
حك رٓحا هاه بحؽؾؿا لـ ثقاي بححؼقؼاا وبحؿ اله حسشاؿؾ لثلثاي ؾاؿ
بحثقلن بحؿع وقا :لاـ ثقاي بحسشاثقف وبٓ اسعلمة وبحؽـلياا وبحؿ الهي هؿال
ي خؾ ذحؽ ه ق لـ لثلثاي ؾاؿ بحثا يع بحسال مسل ّ اس يو مسػا ّ ع ؾاك
بح ٓحااا بحؿع ؿقااا هلحطثاالق وبحؿؼلبؾااا وبحسقميااا وبٕ ااؾقب بححؽاااقؿ
وبحؿاه بحؽ لل وكحق ذحؽ.
ج .ملؿسىىتوى ملصىىر  :يـظ ا ققااف حااك بحصااقلغا بحص ا ققا حؾؽؾؿااا لااـ
ثقي هقهنل ب ًاؿل يو قعا ً يو ث ًقالي ولاـ ثقاي يييالم بٓ اؿ حاك ب اؿ
قل ؾ يو لػعقل يو قغا لثلحغا يو لشاسؼ لاـ بحؿشاسؼلت يو ب اؿ لا ّ ة يو
هقئا يو لص م لـ بحؿصلرم يو غقا ذحاؽي ولاـ ثقاي يييالم بحػعاؾ حاك
ٍ
للض ولضلمع ويلا ويقعالل لطلو اا و اقغ بحؿ ا ر وبحؿزيا بلوهبهنال
بحؿخسؾػااا وغقاا ذحااؽي وييااسػلر بعااض ذحااؽ لؿاال ذهاا ه بحث غقااقن
وبحؿػي ون لـ لثلثي بإل ـلر لـ بحسػ ياؼ باقـ رٓحسال ّ
هاؾ لاـ بٓ اؿ
وبحػعؾ وكحق ذحؽ.
د .ملؿستوى ملـحوي :ويـظ ققف حاك بإل اـلر وبحرتبهقا وبٕ الحق
لااـ ثقااي لثلثااي ؾااؿ بحؿعاالين بحؿخسؾػااا ومـااقع بٕ االحق لااـ ثقااي
بحخربيااا وبإلكشاالاقاي وبإلي االه وبإلتـاالبي وبحػصااؾ وبحق ااؾي وكحااق
ذحااؽي ولاال يع ا ض حؾرتهق ا بإل ااـلري لااـ ثقااي بحسؼ ا يؿ وبحساالخق ي
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التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
وبححاااف وبحاااه ي وبحسع يااػ وبحسـؽق ا ي وبح ا وببط وبحيااثؽ وبححثااؽي
وكحق ذحؽ.
:ى .ملؿستوى ملتصويري :بؼيؿقف بحيلبؼقـ بحسصقي بحػـلي وبحسصقي
بحثقلين

()1

ويشؿؾ بحػـاقن بحسصاقي يا بحؿع وقاا قـاقن بحثقالن وبحثا يعي

هؿل ّ
ين ه ق ً ب لـ قـقن بحث يع هلح ـلل وبحي ع كؿل يسؿ بحسعا ّ ض حفال
بح لك بحصقيت يو بحص ي ي ّلل قـقن ؾاؿ بحؿعالين قسا خؾ ذؿؾسفال
بحؿيسقى بحـحقي.
إمكبويخ اإلفبدح مه املىهج األسهىيب يف حتهيم انىضّ انمشآين اجمليذ أسهىثيًّب:
مثبل رطجيمي نهزحهيم األسهىيب نهمشآن انكشمي:
بع هاب بحع ض بحيلبؼ ححؼقؼا بٕ ؾقب وبٕ ؾقبقا وبقلن يروب ل وو الاؾفل
بحـص بحؼ يني كيسطقع ين كربهـ ؾك لؽلكقا بإلقلرة لـ بحؿاـف
وت يفل حسحؾقؾ ّ
بحـص بحؼ ين بحؿ ق بسؼ يؿ كؿاقذج ؿؾال كط ّثاؼ ققاف ذحاؽ
بٕ ؾقبل محؾقؾ ّ
بحؿـف

ؾك هؾؿا ي كقاي كؼاقم بسحؾقؾفال ؾاك هلقاا لياسقيلت بحسحؾقاؾ بحؾغاقي

وقؼ ذ بلبت بحؿاـف بٕ اؾقبل بحيالبؼ بقلهنالي لاع ل ب الة تثقعاا هااب بحؽسالب
بحؽ يؿي ومحلشل لل ٓ يـل

بحـص بحؼ ين بحؿؼ ّ ل.
ذحؽ ّ

( )1حؾسق ع بقلن لػفقلفؿل يـظ هسلب بحسصقي بحػـل وبحسصقي بحثقليني ر /ثا بححؿقا هـا بويي ربم
بحفليني ربخؾ ذللعا بحؼله ةي ولؽسثا بحعثقؽلن بح يؿقا.
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التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
وكيااسطقع ين كض ا ب ل ا ً
الٓ حؾسحؾقااؾ بٕ ااؾقبل بحاااي مس ا بخؾ ققااف بح ٓحااا
بحؾغقيا ذؿقع ليسقيل ل بحؾغقيا حسشالمك خؾاؼ رٓحاا قـ ّقاا خل ّ اا حؽؾؿاا
قلق بعقـف.
حــظ ؾك ثقؾ بحؿ الل هـال حاك بح ٓحاا بحػـقاا حؽؾؿاا (مق اقل)ي يقحاف
ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﱸ [ق

معلحك

.]16

وهؾؿااا (يق ااقل)ي يقحااف معاالحك ﱹﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﱸ
[بحـلل

.]5

مؾؽ بح ٓحاا بحسال مساآهم مشاؽقؾفل بحا وبل بحصاقمقا وبحؿع ؿقاا وبحصا ققا
وبحـحقياي ثقي يؼقم بحثحاي بٕ اؾقبل بل اس ؿلم مؾاؽ بحا ٓٓت بحسال معطقفال
مؾؽ بح وبل بحؿسع رة حسشؽقؾ بح ٓحا بحػـقا حسؾؽ بحؽؾؿا.
ويـظ بٕ ؾقبل حك بحيقلق وبحؿؼلم بحااي اقؼا عاؿـف مؾاؽ بحؽؾؿاا ً
يوٓي
ثؿ يـظا

لخسؾاػ رٓٓ ال بحيالبؼا حقا ى لا ى لـل اثسفل ولطلبؼسفال حؿؼسضاك

بححلل يو بحؿؼلم بحاي قؼا ٕذؾف.
حؼ

اقؼا مؾاؽ بحؽؾؿاا

اقمة (ق) لؼالم بححا يي اـ يا مة بهلل بحشاللؾا

ؾك خؾاؼ بإلكيالن و ثلتاا ؾؿاف بافي وبت

اف  -اثحلكف -ؾاك خػليال كػيافي

وهقبذس عؿق هي وي بف لـاف  -اثحلكف -ي ًبال ٓ مخػال لعاف خلققاا لاـ يثقبحاف
ؾك َلـ يعؾؿ بحي ويخػك.
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التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
وومرت

قمة (بحـلل)

قلق بٕل بؾ قل بحعث حك مبف وللحؽاف و َلؾِؽاف

و حفااف حقيااسعقا بااف لااـ ش ا وم و االول بإلكااس وبح ااـي ٓ ااقؿل ذحااؽ بحاااي
يق قل

وم بحـلل.

اؿ
ولااـ هـاال ماالمك هاااه بحؽؾؿااا بحؼ كقااا لسااآهمة لااع ذحااؽ بحيااقلق ولـل ااثسف يما ّ
بحؿـل ثا حاحؽ بحؿؼلم :بؿال حفال لاـ رٓٓت لخسؾػاا اقمقا ولع ؿقاا و ا ققا
وكحقيا.
وهـل ميس ؿ بح مب ا بٕ اؾقبقا بح مب الت بحؾغقياا بحؿسعا ّ رة حسخا ج ب ٓحاا
بحؽؾؿا لخسؾػ رٓٓ ل بحؾغقياا بحيالبؼا :حقؼاػ بحثلثاي ؾاك رٓحسفال بحػـقاا
بحسل هل لحصؾا مؾؽ بح ٓٓت ذؿقعفل.
قؿـ بحـلثقا بحؿع ؿقا يؼلمن بحثحاي بٕ اؾقبل باقـ بحخقالمبت بحؿسثلرحاا لاع
مؾاؽ بحؽؾؿاا (مق اقل)ي ل اؾ (ماسؽؾؿ ا مسحا ث ا ُم ِيا ا ُم ِ
خػال) :حقـسفال لاـ
ّ
خ ل بحـظ

لعلين ّ
هؾ هؾؿا لـ مؾؽ بحؽؾؿلت حك مػقق مؾؽ بحؽؾؿاا بؿال حفال

يي هؾؿا يخ ى لـ بحثا باؾ بٕخا ى:
لـ لـل ثا مل ّلا حيقليفل ولؼللفل ٓ مؼقم بف ّ
بحح ْؾال لا ً ي ولاـ
قلحق ق ا هل بحصقت بحخػل غق بحؿؿقز هصاقت بحا يت يو َ
هاب بحؼثقؾ و ق ا بحشقطلن قفل خػقا وغق وبعحا وٓ لؿقازةي باؾ مسيا ّؾؾ حاك
بحـػس ميؾ ً خػقل ٓ يؽلر يشع مل بحؿ لي بحقي ٓ يػ ّ ق بقـفل وبقـ كػيف.
ولـ هـل ملمك لـل ثا هؾؿا بحق ق ا حيقليفل حؿل م ل ؾقاف لاـ بحخػالل و ا م
بحسؿقااز وبحقعااقحي ولااع ر ّيسفاال وخػلافاال و ا م مؿقزهاال و ا م وعااقثفل َمظف ا
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التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
ي مة بهلل معلحك و عا ؾؿف

ثلتسف مل وويققف ؾقفلي لؿل يؾؼل بح هثا ويعظاؿ

بحخقف يؾقب بحعثلر لـ مؾؽ بحؼ مة بحـلقاة حك شاغلف بحؼؾاقبي ثساك مطؾاع
ؾاك خط ب ال وو لو اافل بحخػقاا بحسال يا يخػاك ؾاك بإلكياالن كػياف لعلحؿفاال
ويصع

ؾقف مؿققزهل لع هقهنل ب بخؾف.

وبطثقعا بححلل ّ
يي هؾؿا يخ ى ٓ َم ُي ّ َل َي ّ هااه بحؽؾؿاا رٓحسفال ؾاك
قنن ّ
ذحؽ بحؿعـك.
ثااؿ يـسؼااؾ بحثحااي بع ا ذحااؽ حااك ب ااس ؿلم بح ا مل بحصااقيت حسؾااؽ بحؽؾؿااا
حقيسخ ج بح ٓحا بحصقمقا بحػـقا حسؾؽ بحؽؾؿا.
ققـظ حك ل قئفل ل ّهثا لـ هايـ بحح ققـ بح يقؼقـ (بحاقبو وبحياقـ)ي ققـظا
حك لل (بحقبو) لـ خػلل وم ميا وحقـ لع ي ب لخ ذف حؽقكف شػقيلي ققـظا حاك
لـل ثا ح ِقـف وم ّيسف وخػلاف حؿعـك بحق ق اي ولل ققفال لاـ خػالل وحاقـ وم ّيااي هؿال
مليت رٓحا ي ب بحؿخ ج حؾ ٓحا ؾك ؾؿ بهلل معالحك بالرق بٕ اقبت ويخػضافل
ق ًمل وهق لل يخ ج لـ بقـ بحشػلهي قؿل بلحؽ بؿل قاست الثثف ققاف قؿاف ولال هالن
لـ ييصك بححؾاؼ وكحاق ذحاؽ لؿال ي قاع ققاف بحصاقت؟ ِ
قؿاـ َثاؿ هلكاا لـل اثا
(بحقبو) حؾ ٓحا ؾك مؾؽ بحؿعليني ثؿ حؽ ين مسللؾ رٓحا (بحيقـ)ي ولال ققفال لاـ
هؿس ومخلوة و ػق لع ي ب بحؿخ ج هاحؽ :قفل مؾل بحاقبو لخ ًذال حؽقهنال
لؿل بقـ بح ـليل وت ف بحؾيلني وبحفؿس هق ذ ي بحـػس بحح ف با بكحثالل
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بحوث
ققخ ا ج بحح ا ف ااف ً  ٓ-ذف ا ققااف -يـل ا بحق ق ااا بحخػقااا :هؿاال كل ااثفل
مخقب حقس بلحش ي  :هؿل كل
هاحؽ حؽقكف ً

قت بحق ق ا بحاي يشاثف اػق

بحح ْؾل بؿل ققف لـ ػق يصلثثف بحـطؼ.
بح يتي وو ق ا َ
ييضال يا ب لخ ذاف ولال حاف لاـ لـل اثا اثؼ بقلهنال
قنذب عؿؿـل حاك ذحاؽ ً
ث ف (بحقبو)ي مث ّقـ حـل ل ى لـل ثا هايـ بحصقمقـ حؾ ٓحا ؾك بحؿعـك بحؿا بري
وهق ؾؿ بهلل معلحك بلح يلاؼ لـ بحق لول وبحخط بت بحخػقا بحسل ٓ يعؾؿفال ٓ
هق.
ثؿ كاليت بعا ذحاؽ حاك لال هاق يوعات رٓحاا وهال بح ٓحاا بحصا ققا وبح ٓحاا
بحـحقيا.
ِ
ّ
يماؿ
ين
بخسقلم بحػع ِؾ لضا معػ بح بال ل ذالل لـل ا ًثل ّ
َ

قللل بح ٓحا بحص ققا قـ
بحؿـل ثا حؿعـلهي ولِـ َثؿ حيقليف ولؼللف.

وذحؽ ين بحػعؾ (و قل) هق مضعقػ (ول) وهاب بحسضعقػ كشل ـ مؽ بم
حؿحا َا بحؿـل ااثا بقـااف وبااقـ ؿؾقااا
هاااب بحؿؼطااع (ول)ي قاانذب بحس َػا ما حااك ذحااؽ ْ
بحق ق ا وتثقعسفال بحؼلاؿاا ؾاك بحسؽ يا وبإلححالحي قق ق اا بحاـػس وهااحؽ
بحؿـفل ـفي وو قؾا هااب بإلغا بل
و ق ا بحشقطلن لل هل ٓ غ بل بحـػس بػعؾ
ّ
ٓ مؽقن ٓ بالحسؽ بم وبإلححالح بحا باؿ ؾاك بحاـػس ثساك مضاعػ ومؼاع ق يياا
حؾـقبهع وبح غثلت بح كقئا.
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بحوث
وكـسؼؾ حك بح ٓحا بحـحقيا حـؼػ يللم رٓحاا بحؿضالمع ثقاي بخسقا ت اقغا
بحؿضلم ا حؾسعثق ـ ث وث بحػعؾ وم ّ ره ومؽ ّ مه :حقعرب ـ ؿؾقا بإلححالح
بحسل مؿ ؾ ـص ً ب ي ل قل

ؿؾقاا بحق ق ااي وحقا ّل ؾاك اعا ؾاؿ بهلل معالحك

بحؿامول
ماه بحق ق ا لفؿل ه ت وم ّ رت ومؽا ّ متي وحفااب بخسقا بحؿصا م
ّ
لـ (لل وبحػعؾ بحؿضلمع) ؾك بحؿص م بحص يت (و ق اا) ح ٓحاا بحػعاؾ ؾاك
بحس

ر رون بحؿص م بحص يت (و ق ا).
ثؿ كليت حؾ ٓحا بحسصقي يا حـ ى هقػ قمت بحؽؾؿا بحؼ كقا ؿؾقا بحق ق ا

يثيااـ مصااقي ي ويوثااا بؿاال مشااسؿؾ ؾقااف لااـ بحخػاالل وبحفؿااس وبحسؽاا بم
وبإلححاالح لااـ خ ا ل م ااؿ بحؿعـااك بلحصااقت ماالمةي وبلحؿاالرة بحؿع ؿقااا ماالمةي
وبلحصااقغا بحصا ققا ماالمةي يو بلح ٓحااا بحـحقيااا ماالمة يخ ا ى :حقس االوه بٕ ااؾقب
بحؼااا ين ها ّ
ااؾ يروبت بحسصاااقي بحؿع وقاااا -لاااـ بحسشاااثقف وبٓ اااسعلمة وبحؽـلياااا
وبحؿ لهبت بحؿخسؾػاا لؿال يؿؽاـ ين كياؿقف بلحصاقم بح الهزة -حاك ب اسح بث
هاب بحـقع لـ بحسصقي بحاي ُ ِ ف بلحسصقي بحػـل بحؼ ن بحؽ يؿ.
ولـ ثؿ كسث ّقـ ل ى لـل ثا مؾؽ بحؽؾؿا حيقليفل ولؼللفل بؿل حفل لـ رٓحاا قـ ّقاا
هلكاااا لحصاااؾا مؾاااؽ بحااا ٓٓت بحصاااقمقا وبحصااا ققا وبحؿع ؿقاااا وبحـحقياااا
وبحسصقي يا حسؾؽ بحؽؾؿا بحؼ كقا.
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التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
رطجيمبد املىهج األسهىيب نزحهيم انىضّ انمشآين انكشمي :انكَمّ ،وانكَيف:
ٓ كيسطقع ين كؽشػ ثؼقؼ ًا ـ ث ؿ بحزخؿ بحاي ذخا ت باف بحؿؽسثاا بحع بقاا
لـ مطثقؼلت بحؿاـف بٕ اؾقبل محؾقاؾ بحـصاقب بٕربقااي قضا ً اـ شا بت
بحؽس بحسل ك ّظ ت حفاب بحؿـف لؿل ذه كل ه ق ً ب لـاف ثـليال هااب بحثحاي بؿال يغـال
ـ لرمف هـلي غق ين لل يعـقـل لـ مؾؽ بح مب لت هل يهنل ي ي مث ت مالثق ً ب هثقا ً ب
بحـص بحؼ ين.
بحسطثقؼلت بحسل ربمت بع ُ ثقل ّ

ّ
وحعؾ رمب ا لحؿ بحفلري بحط ببؾيل بحؿق اقلا باا(خصالاص بٕ اؾقب
بحشقي ّقلت) مع لِـ ي ِثؼ مؾؽ بح مب لت بحسطثقؼقا بح با ة ققؿل ي ؾؿ.
بحاؼي قؼا ي َقا ْ ُت ه قا ً ب لاـ لـف فال بحسطثقؼال
وي هلكا هاه بح مب ا مبا ة ّ
بحـص بحؼ ين ققؿل ي ؾؿ :ثقي يا لا اـا
مؼ يؿ يول رمب ا ي ؾقبقا مطثقؼقا ؾك ّ
1996م رمب ا مطثقؼقاا ؾاك بح لكا بحصا

اقمة بحـله الت عاؿـ م الحسل

حؾ هسقمبه بعـقبن (بحسقظقػ بحث غل حصقغا بحؽؾؿا  -رمب ا كظ يا مطثقؼقا)ي وي
هلكا مؾؽ بح مب ا رمب ا ي اؾقبقا بلحؿؼالم بٕولي غقا ين لصاطؾت بٕ اؾقبقا حاؿ
يؽـ شلا ًعل ح يـل بح مب لت بحسطثقؼقاا كاابكْ ِ :ذ ٓ مؽالر مع ا ّٓ ؾاك رمب اا يو
رمب سقـ ؾك بٕه بع رمب اا بحط ببؾيالي ِ
قؿاـ ثاؿ ُ ـْ ِقكَاا بالحسقظقػ بحث غال
حؾصقغا :ثؿ ُك ِش َ ت بع ُ بعـقبن (بإل
(ُ )1تثعا ً
يوٓ

بحؿؽسثا بحعص ياي بق وتي ثؿ تثَ َع ْسفل لؽسثا لحؿ بحؽس ي بٕمرني ثؿ ربم ثلر بح ثؿـ

وربم بحثشق ي بحشلمياي وتثعلت ُي َخ .
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له بحص

()1

بحؼ ن بحؽ يؿ) .

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
مت رمب اسل حياقمة بحـله الت ويا ل ُسفل حرتيقاا ي اسلذ ليال
تق ُ
ثؿ م

بعـاقبن

()1

( قمة بحـله لت ي بلة ي ؾقبقا) ـا . 2771
ثااؿ م َؾ ْسفاال بعا ذحااؽ رمب االت ي ااؾقبقا ُي َخا يا ل ُسفل ااـ ااقمة (ق)ي و ااقمة
()2

(بحؼؿ )ي و قمة (كقح) .
وبلحطثع حاـ يياقم بسؼاقيؿ بح مب الت بٕ اؾقبقا بحسطثقؼقاا حؾؼا ن بحؽا يؿ لاـ
خ ل مطثقؼليت بحخل ّ ا :قفاه لرتوها حؿـ يؼقؿفل لـ بح بم قـ وبحـؼلري وهاحؽ
مؿاا هااب بححؼاؾ
حـ كيسطقع مؼققؿ ذؿقع بح مب لت بٕ ؾقبقا بحسطثقؼقا بحسال م
حؽ

لي وحؽــل لـ خ ل خربمـل بحعل ّلا بسؾؽ بح مب لت :بلإلش بف ؾك بعضافل

اؿ بحيااؿلت بإلي لبقااا بحساال
وبحؿـليشااا حثعضاافل بٔخا ي ااـحلول ب ااسخ ب يها ّ
بشسؿؾا ؾقفل مؾؽ بح مب لتي هؿل كيسطقع هاحؽ ب سخ ب يهاؿ بحسحااي بت
وبٓثسقلتلت ح ِ َؿل يؼع ققف بعض بحثلث قـ لـ بحيؾثقلت ـا مطثقاؼ ذحاؽ بحؿاـف
بحـص بحؼ ين بحؽ يؿ.
ؾك ّ

( )1كش ل ربم ليؽ حؾطثل اي ل2771مي ميؿ ي بع ب بم بحؽس بحؿص يا .2771 -16431
( )2كش ت قمة (ق) ب بم بحفليني ذللعا بحؼله ةي 2772مي و قمة (بحؼؿ ) بؿ ؾا ذللعا بحطلاػي بحع ر
بٕولي 2779مي وكش ت بع ذحؽ ب بم بحفليني ذللعا بحؼله ةي 2711مي وهاحؽ قمة (كقح) بعـقبن
بححقبم بحؼ ين
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قمة كقحي رمب ا ي ؾقبقا.

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
ولـ خ ل بحـظ

بح مب لت بحسلحقاي وبحـظ

بح فلت بحسال ا مت ـفال

يي لا ً ى يا بمياع بحثحاي بٕ اؾقبل بحسحؾقؾال حؾؼا ن
كيسطقع ين ك ثاظ حاك ّ
()1

بحؽ يؿ لخسؾػ ذفلت بحعلحؿ .
فؿن تؾك مل رمبات:
 .1ااقمة بحؿملـااقن -رمب ااا ي ااؾقبقا -لعسصااؿ لحؿاا

االحت بحصااؿلري-

بح للعا بٕمركقا -ؿلن -بٕمرن2773 -م.
 .2رمب ااا ي ااؾقبقا

ااقمة لاا يؿ -لعااقـ مققااؼ -ذللعااا بحـ االح بحقتـقااا-

2774م.
 .3رمب ااا ي ااؾقبقا

ااقمة بحؽفااػ -ل ا وبن لحؿا

ااعق  -عااؿـ لسطؾثاالت

بحؿلذيسق  -ذللعا بحـ لح بحقتـقا 2776 -م.
 .4قمة بإلخ ب -رمب ا ي ؾقبقا -يؿلن لحؿا يلاقـ -بحؿ ؾاا بٕمركقاا
بحؾغا بحع بقا و ربمل -ل  -7ع2711 -4م.
 .5ااقمة بحقبيعااا -رمب ااا ي ااؾقبقا -ب ا ل االلل بحػؼفاالل -عااؿـ لسطؾثاالت
بحؿلذيسق  -ذللعا بحش ق بٕو ط2711 -م2712-م.

قا ؾقفال يو كليشا ُسفل هااب بحؿ الل ث ً ال ؾاك
( )1حؿ يذه هـل بالحطثع شاق ًئل لاـ بح مب الت بحسال يشا ُ
وبهسػقا بـؼؾ خربيت ل ثظسفل ؾك بحعؿقم.
خصق قا ي حلملي
ُ
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التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
 .6قمة بح ثؿـ -ي بلة قـقا ي اؾقبقا -كاليػ اؾقؿلن بحع ؿالن -ل ؾاا بحؿـالمة
حؾثحقث وبح مب لت -ل  -11ع -1يهسقب 2712م.
 .7قم بح ٓحا بحؼ كقا
هؾقا بح مب لت بإل

قمة بحـلل -رمب ا ي اؾقبقا -ر /هالري اع ون-
لقا -بحع بق2714 -م.
ااقمة بحشااؿس -ؾاال لطااقمي -ذللعااا شاافق ذؿ ا بن

 .8رمب ااا ي ااؾقبقا

يهقبه -لـشقم بؿ ؾا قلق بححضلمة -ع1437 -2ها2716-م.
 .9قمة بحـثل -رمب ا ي ؾقبقا -ر /يـلل كعؿالن -ل ؾاا هؾقاا بحرتبقاا -ذللعاا
بحؽققا2716 -م.
 .11قمة بحؼقللا -رمب ا ي ؾقبقا -كقميا بـ همبقا -ذللعا ب ليا2717 -م.
 .11بحـظؿ بحؼ ين

اقمة بحؼصاص -رمب اا ي اؾقبقا -يؿالن ذا ل ثيالن-
()1

رهسقمبه -ذللعا بـل قيػ2718 -م .
وثؿا رمب لت ُي َخ

بحاـص
ي ة يل َلا بسطثقؼ بحؿـف بٕ ؾقبل محؾقؾ
ّ

بحؼ ين بحع ي لـ بح للعلت بحعلحؿ بحع بال وبإل ا لل لال باقـ بحاقث
حؾرتيقا يو م لاؾ حؾ هسقمبه يو بحؿلذيسق .

( )1وي يقلرت بحثلث ا ه ق ً ب لـ بح مب لت بٕ ؾقبقا بحسطثقؼقا وغق هل حأل سلذ بح هسقم /ث بححؿق
هـ بويي هؿل هق وبعت لـ هقبلش بح لحا ولـ يلاؿا بحؿصلرم وبحؿ بذع.
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التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
مالحظبد عبمخ عهً رهك انذساسبد:
لااـ خ ا ل بحـظ ا ة بٕوحااك حسؾااؽ بح مب االت ك ثااظ يهناال رمب االت يهلريؿقااا
لقعااق قا مخضااع حؿؼااليقس بحثحااي بحعؾؿاالي ويؼااقم ماال لسخصصااقن ذحااؽ
بحؿاااـف بٕ اااؾقبل محاااا شااا بف ي ااالماة لسخصصاااقـي ولـليشااالت ؾؿقاااا
ثؿ ق
لقعق قا حسؾؽ بح مب لتي ولـ ّ
بحؿـف

شؽلل مؿ قؾ هاه بح مب الت حسطثقاؼ

ؾك بحؼ ن بحؽ يؿ لـ ذفا بح َؽ ّؿ يو لـ ذفا بحؽقػ ؾاك بحعؿاقم :قؿاـ

ثقااي بح َؽ اؿ هاال ه ق ا ة ٓ ُم َع ا ّ ي يلاال لااـ ذفااا بحؽقااػ قفاال رمب االت يهلريؿقااا
لقعق قاي ي م لفل بلث قن يهلريؿققن لسخصصقن يغؾ

ؾاقفؿ بٓكسؿالل ٕييالم

بح مب لت بحؾغقيا وبٕحيـقا وبٕ ؾقبقا وبحث غقا وبحـؼ ياي ولـ خ ل بحـظ
مؾؽ بح مب الت كياسطقع مؾؿاس بح قبكا بإلي لبقاا بحعل ّلااي وهااحؽ بح قبكا
بحيااؾثقا بحساال مؿ ّاؾ لاال يؿؽااـ ين كيااؿقف بلٓثسقلتاالت وبحؿحاالذي ـا بحسحؾقااؾ
بٕ ؾقبل حؾؼ ن بحؽ يؿ.
اجلىاوت اإلجيبثيخ:
 .1كيسطقع ين كؼ ّ م ؾك بحعؿقم ّ
ين بحؿـف بٕ ؾقبل ي ب اسطلع لاـ بحـلثقاا
بحسطثقؼقا ين يربهـ ؾك ك لح كظ يسف بحؾغقيا بٕ ؾقبقا حك ثا هثقا ٍ ي وين
كؼ ّ م يكف ي ثثا حـال لاـ خا ل مؾاؽ بح مب الت بحسطثقؼقاا يكاف بحاؼ يو اع
بحؿـااااله ويشااااؿؾفل ٓ ااااسخ بج لعطقاااالت بحؼاااا ن وي اااا بمه بحث غقااااا
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التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
لهه بحؾغقي بٕ ؾقبل ر ّي ِا لـل َ ِثا حػظاف

وبٕ ؾقبقا بحسل مؽشػ ـ

حؿعـله ؾك ذؿقع ليسقيلمف بحؾغقيا.
 .2ب سطل ا مؾؽ بح مب الت بحسطثقؼقاا ين مصاؾ حؿـالتؼ هلكاا لف اقمة يو
بحـص بحؼ ين ومحؾقؾف.
شثف لف قمة مػيق
ّ
وذحؽ ل ؾ بحثحي ل ى بحسـل

وبحسطلبؼ بحسل ّم بقـ يحػلظاف بؿال محؿؾاف

لـ ؿلت قمقا لـسؼلة بعـليا مل ّلا وبقـ لعلكقف ولؼل

ه و قليلمف ولؼلللماف:

هلٓحسػلت حك لـل ثا بخسقلم ي قبت بٕحػلظ بؿال مشاسؿؾ ؾقاف لاـ م يقاؼ يو
مػخااقؿ يو مؽ ا بم يو مػااش يو هؿااس يو ذف ا يو مخاالوة يو شا ة يو بكطثاالق يو
بكػساالح ...حااخ ااؿلت بحح ا وف وبٕ ااقبت ولاال بااقـ لعاالين مؾااؽ بٕحػاالظ
و قليل ل ولؼللل ل لـ بحؿـل ثا .وهاحؽ بحسـل

بحصقيت لؼالتع بٔيالت

وققب ؾفل ول ى بميليفل لع بحؿعلين وبحؿؼلللت بحقبمرة ققفل.
 .3ب سطل ا مؾؽ بح مب لت بحسطثقؼقا ين مصؾ حؿـلتؼ هلكا شثف لف قمة
بحـص بحؼ ين ومحؾقؾفي وذحؽ ل ؾ بحثحي
مػيق
ّ

ل ى بحسـل

وبحسطلبؼ بحسل ّم بقـ بحصقغ وبٕبـقا بحص ققا حؾؼ ن بحؿـسؼلة بعـليا مل ّلا وبقـ
لعلكقف ولؼل
بحؿلعل

ه و قليلمف ولؼلللمف :هلٓحسػلت حك رٓحا بخسقلم
قلق بحؿيسؼثؾ

ﱹﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﱸ [بحـحؾ

ؾك مح ّؼؼ بحقيقع .يو قغا بحؿضلمع
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قغا

 :]1حؾ ٓحا

هللن بحؿلعل ﱹﯙ ﯚ

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱸ [بحثؼ ة

]87ي

حؾ ٓحا ؾك ب سؿ بم ذ يؿا يسؾ بٕكثقلل لـ بحقفقر :ثسك ثلوحقب يسؾ
لحؿ ٍ ﷺ.
وهاااحؽ بحـظاا

لـل ااثا ااقغ بحؿصاالرم وبٕقعاالل بحؿ ا ّ رة وبحؿزياا ة

بحؿخسؾػااا حؿعلكقفاال و ااقليل ل ولؼللل اال بحااقبمرة ققفاالي وي ّسيااع ذحااؽ بحثحااي
حعؿقم بحصقغ بحسل ٓ ثص حفل هصقغ بحؿثلحغاي و قغ ذؿقع بحؼؾا وبحؽ ةي
و قغ ب ؿ بحؿ ّ ة وب ؿ بحفقئا وب ؿ بحػل ؾ وب ؿ بحؿػعقل وبحصاػا بحؿشاثفا
وب ؿ بحسػضقؾ وغق ذحؽي وبحـظ

()1

رٓحسف ول ى لـل ثسف .

معؿاؼ بحـظا
 .4ب سطل ا مؾؽ بح مب لت هاحؽ ين ّ
وبحيقليقا حؾؽؾؿلت ول ى بحسـل

بحا ٓٓت بحؿع ؿقاا

بقـفل وبقـ بحيقلق وبحؿؼالمي وبحقياقف

ؾااك بحػا وق بحؾغقيااا بااقـ بحـظاالا بحااقبمرة

ااقليلت لشاالماي هؿاال بااقـ

وبحيـَاي وبٕب وبحقبح ي وبحضعػ
بحقح وبحغ مي وبحؿ ية وبحزوجي وبحعلم م
()2
وبحقهـي وبحيثؾ ِ
وبحػ لج ...حخ .

( )1يـظ

ذحؽ ؾك ثقؾ بحؿ لل بإل

له بحص

بحؼ ن بحؽ يؿي ي.ر /ث بححؿق هـ بويي ربم

بحثشق ي بإلللمبتي لؽسثا بحعثقؽلن بح يؿقا.
( )2يـظ تلاػا لـ هاه بحـظلا

بإل

بحثشق ي بإلللمبتي لؽسثا بحعثقؽلن بح يؿقا.
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له بحث غل حؾؼ ن بحؽ يؿي ي.ر /ث بححؿق هـ بويي ربم

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
معؿاؼ بحـظا
 .5ب سطل ا مؾؽ بح مب لت هااحؽ ين ّ

رٓٓت بحرتبهقا

ومـقع ي لحقثفل باقـ خاربي و كشالالي ولال يعارتي مؾاؽ
يثقبحفل بحؿخسؾػاي ّ
بٕ االحق لااـ مؼا يؿ وماالخق ي وثاااف وذها ي وقصااؾ وو ااؾي و ي االه
و تـلب .وم

مؽ بم مؾؽ بٕ لحق ي و ثصلل ومورهلي وبحقياقف يلالم

بحـص.
رٓحا بحسؽ بم وبإلثصلل حؾقيقف ؾك قفؿ لػلمقت بح ٓحا
ّ
معؿااؼ بحـظ ا
 .6ب ااسطل ا مؾااؽ بح مب االت هاااحؽ ين ّ

بحصااقم بحػـ ّقااا

يثقبحفاال بحؿخسؾػاااي ومـااقع مؾااؽ بحصااقم بااقـ بحػـ ّق اا وبحثقلكقااا لااـ مشااثقف
وب سعلمة وهـلياي وثؼقؼا ول لهي وهؾقا وذزاقا ...حخ.
احزيبطبد وحمبريش يف رطجيك املىهج األسهىيب يف رفسري انمشآن انكشمي:
ؾك بح غؿ لـ ّ
ين بحؿـف بٕ ؾقبل هق يو ع بحؿـاله ويشاؿؾفل ٓ اسخ بج
الهه بحؾغاقي

لعطقلت بحؼ ن وي بمه بحث غقا وبٕ ؾقبقا بحسال مؽشاػ اـ
بٕ ؾقبل ر ّي ِا لـل َ ا ِثا حػظاف حؿعـاله ؾاك ذؿقاع بحؿياسقيلت بحؾغقياا بحصاقمقا
وبحؿع ؿقااا وبحص ا ققا وبحـحقيااا وبحسصااقي يا :قا ّ
انن بٕل ا ٓ يخؾااق لااـ بعااض

بحؿحلذي وبٓثسقلتلت بحسل يـثغل ين م ب ك ققفل تثقعاا هااب بحؽسالب بحؿؼا ّ لي
لـفل
 .1ي يغؾ

ؾك يه هاه بح مب لت بحسحؾقؾ بحؾغقي بحثحا رون بٓكشغلل

بغليلت بحؼ ن بحؽ يؿ ولؼل

()64

ه بحسػيق يا :قفق حقس ل ر خطالب يربالي

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
وحؽـااف خطاالب يرباال غليسااف بحساالثق

بحؿخاالتثقـ حؾؼقاالم بحؼااقق بحعثقريااا

ومؽلحقػفل بحؿسضؿـا هاب بحخطلب :قؽ قا لاـ مؾاؽ بح مب الت ٓ ُمعـاك
ه ق ً ب بؿطلبؼاا مؾاؽ بحسحؾاق ت حؼصا بحؿاسؽؾؿي قفال معـاك بثقالن ين هااب
يص ذحؽ بحؿاسؽؾؿ يم حاؿ يؼصا  .وهااب ي ذاع
بحؾػظ ي ّل ؾك هاب وهابي َ
غلح ًث ال حااك ذـااقح بحـلياا يو بحؿحؾااؾ بٕ ااؾقبل يو غػؾسااف ااـ بحؿؼل اا
بحؼ كقاااي ٓ حااك بحؿااـف بٕ ااؾقبل :ققـثغاال اا م بٓكيااقلق ومبل مؾااؽ
بحسفقيؿلت بؼص ظفلم بحربب اا بحسحؾقاؾي ٓ اقؿل بح لكا بحصاقيت
بحاي َم ِ ّق ققف بإلشلمة بحصقمقاي ومعؿؼ رٓحسفل.
ّ .2
ين ه ق ً ب لـ مؾؽ بحسطثقؼلت بٕ ؾقبقا لل ي يشسؿؾ ؾك بعض بحسفقيؿلت
وبحسؽفـلت يو بحسعؿقؿلت بحخلتئاا بحسال م ذاع غلح ًثال حاك ذـاقح بحا بمل
بٕ ؾقبل و غ بيف بسلويؾ بحؾػظ لل ٓ يحسؿؾ لاـ بحا ٓٓت .ويظفا ذحاؽ
بؽ ة بح لك بحصقيت بحاي م ِ ّق ققف بإلشلمة بحصقمقاي ومعؿؼ رٓحسفالي
يو بسحؿقااؾ بحؿاالرة بحؿع ؿقااا لاال ٓ محسؿااؾ لااـ بح ا ٓٓت لؿاال ٓ يمي ا ه
بحيقلق.
فؿن أمثؾة ذلك:
معؿااقؿ بحثلثااي (رمب ااا ي ااؾقبقا

ااقمة بحشااؿس) بح ٓحااا بحصااقمقا

بحقظقػقااا ححاا ف بٕحااػ بؼقحااف «هااق ااقت ل فااقم يؼاا ع بٕذن ويااقيظ
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التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
بٕ صلبي وباحؽ يؽقن حف بع بإلثلمة بح فقميا»ي وهاب معؿقؿ غقا لؼثاقل:
ٕن بح ٓحا بحصقمقا بحقظقػقا حح ف بٕحػ حقس حفال ثثالتي قؼا ياليت ثا ف
بٕحػ

قلق بحـ باا وبحسػ اعي هؿال

ﮨﱸ [بحػ يلن

يقحاف معالحك ﱹﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

]28ي بحؿ ّ بحااي كؾحظاف

ﱹﮣﱸ .هؿال ياليت

اقلق

بحػ ح وبحي ومي هؿل يقحاف معالحك ﱹﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﱸ [بححليا

]19ي بحؿ بحاي كؾحظف

()1

ﱹ ﮞﱸ .

وبححؼ ين يغؾ مؾاؽ بحؿخلحػالت كؿال ي ذاع ّلال حعا م بهسؿالل بٕروبت
ّ
ثؼ ي مه.
بحعؾؿقا ح ى بح بملي يو حع م مؼ ي ه حؾؽ م بإلحفل ّ
 .3ويقع بحثلث قـ مؾؽ بح مب الت ققؿال يا يؼاع ققاف تا ب بحؿلذياسق
بححؽاؿ خطا ًلي يو بل اسؼ ٍبل كاليصي يو
وبح هسقمبه لـ يخطلل بحسطثقؼ هسعؿاقؿ ُ
م بحسزب ٍم بؿـف بحثحيي يو غق ذحؽ لـ بٕخطلل بحسل ٓ م ذاع حاك تثقعاا
بحؿـف بٕ ؾقبلي بؾ م ذع حك ل ى ي مة بحثلثي ؾك بحسطثقؼ بحصحقت.
ومن أمثؾة ذلك:
لااـ ذحااؽ ه ااؿ بحثلثااي (رمب ااا ي ااؾقبقا
خطلب لق ك حؾخض
( )1رمب ا ي ؾقبقا

()66

ااقمة بحؽفااػ) ين ياالت

قلق تؾ بٓ ّمثالع وبٓ ساابم اـ كياقلكف لا ً يا

قمة بحشؿسي ب.82

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
«ذللت ميقؼا ح ّقـا خلحقا لـ بحسػخاقؿ»ي ولاع هاقن ه لاف لـل ا ًثل حؽـاف يشاقبف
ومعؿقؿل خلت ًئل :ثقي ذلل ب سابم لق ك ث َقال بحخالل
كليصلي
هقكف ب سؼ ب ًل ً
ً
وبحؼلف -وهؿل لـ بٕثا ف بحؿػخؿاا-
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﱸ [بحؽفػ ]73

يقحاف ﱹﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

()1

.

وبحؿااـف بحاااي ااؾؽف ااحقت حؽااـ بحخطاال بحسطثقااؼ :قؾااق يكااف ّؾااؾ
حألث ف بحؿػخؿا قؼلل ل ً وٓ يع ّؽ ؾاك لال يؾـال وذاقر يثا ف لػخؿاا:
ااقلق بحـفاالي قؽا ّ
الن بحؿعـااك يكااف يسااق ّرر حقااف باالث ف ل يؼااا

حؽقهناال ومرت

وه م ميقاؼي ويطؾا لـاف يٓ يشاس ّ
ذبت بٕث ف بحؿػخؿا

لمبخاماف :ولاـ ثاؿ ذاللت بحؽؾؿالت

بحؿـفل ـف.
قلق
ّ

ّ .4
ين هااااب بحؿاااـف ٓ ُيعـاااك ٓ بل اااسخ بج لعطقااالت بحؾغاااا ؾاااك هلقاااا
ليااسقيل ل بٕ ااؾقبقاي ق ا ييااس ؿ بحؿعطقاالت بحسلميخقااا ل ا ً هلحثحااي ااـ
ي ثلب بحـزولي وي يـاس

اـ ذحاؽ مػياق خالتئ يعسؿا بحؾغاا وثا هل رون

بحؼ باـ بٕخ ى بحؿامث ة

بح ٓحاا :ولاـ ذحاؽ مػياق يثا هؿ ﱹﭶ

ﭷ ﭸ ﱸ [بحػؾؼ

( )1رمب ا ي ؾقبقا
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]4ي بلحطلا بت بحـػلثاا ثاقـ مؿا بلحعؼا بحػضالاقا بحـلشائا

قمة بحؽفػي ب.14

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
()1
ُ
هؿالل
ـ بخس ف بحضغط بح قيي يو كحق ذحاؽ ي ولال يويعاف ذحاؽ ّٓ

لعطقلت بحسلميخ ولـل ثلمف بحؿمث ة رٓحا بحؽ م.
 .5ين هاب بحؿـف لع شؿقحقسف وبميلع رٓٓمف بحؾغقيا قنكف ٓ يعسارب مػياق ً ب
شاااالل ً حؽا ّ
اااؾ ذقبكاااا بحؽساااالب بحؽاااا يؿ :لااااـ ؼقاااا ة ويثؽاااالم و ربب
ويصص ...حخي ولِـ َث ّؿ ٓ غـك حؾؼلم بحؿيؾؿ لـ بإلقلرة لـ بؼقاا بحؿـاله
بحسػيق يا بحسل مسعلون ققؿل بقـفل ٓ سخ بج هـقه هاب بحؽسلب بحخلحا بحعظاقؿ:
وذحااؽ ل ااؾ هسا بحسػيااق بحساال ُمعـااك بل ااسخ بج بٕثؽاالم بحػؼفقااا وبحؿعاالين
بإليؿلكقا وبحرتبقيا ووبذثلت بحسقثق وغق ذحؽي لؿل يا يغقا

اـ بحؿح ّؾاؾ

بٕ ااؾقبل ٓكشااغلحف بؿ اا ر بحساا حقؾ ؾااك بحسـل اا بٕ ااؾقبل بااقـ بحؾغااا
وبحؿعااليني غاالق ً ااـ بحؿؼل ا بحؼ كقااا وبحسشا يعقا بحعظؿااك لؿاال يـشااغؾ بااف
لػي و بحؽسلب بحؽ يؿ ؾك بخس ف لشلممؿ.

( )1يشاالمت حااك ذحااؽ بحعثااي لااع ب ااسف لكف بـااا بحشاالتئ هسلماال بحؼ ا ن ويضااليل بإلكياالني ط .ربم
بحؿعاالمفي ب 426ي وب ااسف ـف هاااحؽ هااؾ لااـ قفاا بااـ ثاا بح ا ثؿـ بح ولاال م االحسف حؾاا هسقمبه
 -بم لهاالت بحسػيااق

بحؼ ا ن بح ببااع بحف ا ي -ذللعااا بإللاالم لحؿ ا بااـ ااعقري 1475ه ااي ب636ي

و ثيلن بحػؼقف هسلبف كصػ بحؿيلقا :بصلا
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بحـػس وبححقلةي ربم بحؿللقن حؾـش وبحسقهيعي ب.142

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
خبمتخ انجحث:
ّ
حعؾ هاب بحثحي ي ب سطلع بحسق ّ ؾ حك

بحؿفؿاا بحسال يؿؽاـ
ر لـ بحـسالا
ّ

ين كؾخصفل ققؿل يليت
 .1بقلن ثؼ بحؼ ن بحؽ يؿ حك يمقع بٕ لحق بحسل بؾ َغا ث ّ بإل

اله ؾاك

ذؿقع بحؿيسقيلت بحؾغقيا.
 .2بقاالن ّ
ين بحؼ ا ن بحؽ ا يؿ َيعؾااق وٓ ُيع ا

ؾقاافي ق ا ييااسق ثف لااـف ٌ وبث ا

حؾقيقف ؾك ي بمه وهـقهه ولعطقلمف :قفق هسلب لثلمك ٓ يػل بالحقيقف
ؾك ي بمه لـف ٌ بعقـف لـ مؾؽ بحؿـله بحثش يا.
 .3ااثؼ يا بلك بحؾغااقيقـ بحع ا ب ولػي ا ي بحؼ ا ن حااك بحسحؾقااؾ بٕ ااؾقبل
حؾؼ ن بحؽ يؿي عقل لعطقلت ص هؿ ولل شلع ح يفؿ لاـ ؾاقم بحؾغاا
ولـله فل.
 .4بقلن يهؿ بحضقببط وبحؿحلذي ـا بإلقالرة لاـ بحؿـاله بحغ بقاا بحؿخسؾػاا
بحـص بحؼ ين :بحقي ٓ يخا ج
للاي وبحؿـف بٕ ؾقبل خل ّ ا محؾقؾ ّ
بحؿػي ـ موح بحؼ ن وتثقعسف وي ب سف.
ّ
 .5بقلن ّ
ين بحؿـف بٕ ؾقبل ي ب سطلع لـ بحـلثقاا بحسطثقؼقاا ين ياربهـ ؾاك
ِ
ثاؿ هالن مطثقؼلماف
ك لح كظ يساف بحؾغقياا بٕ اؾقبقا حاك ثا هثقا ٍ ي ولاـ ّ
بحؼ كقا هق يو ع بحؿـله ويشؿؾفل ٓ اسخ بج لعطقالت بحؼا ن وي ا بمه
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التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
ِ
رياا
الهه بحؾغاقي بٕ اؾقبل

بحث غقا وبٕ ؾقبقاي بحسل مؽشاػ اـ
لـل َ ِثا حػظف حؿعـله ؾاك ذؿقاع بحؿياسقيلت بحؾغقياا بحصاقمقا وبحؿع ؿقاا
وبحص ققا وبحـحقيا وبحسصقي يا .ولاع شاؿقحقا ذحاؽ بحؿاـف قنكاف ٓ غـاك
حؾؿسؾؼل بحؿيؾؿ لـ بإلقلرة لـ بؼقاا بحؿـاله بحسػياق يا بحسال مسعالون ققؿال
بقـفل ٓ سخ بج هـقه هاب بحؽسلب بحخلح بحعظقؿ.
│

()77

التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
ثجذ ثأٌم مظبدس انجحث ومشاجعً:
 .1بٓم له بٕ اؾقبل بحثـقاقي -ا كلن ثياقـ يل اؿ -ط .بحا بم بحع بقاا حؾـشا
وبحسقهيع2771 -م.
 .2بٓم لهااالت بٕ اااؾقبقا بحـؼااا بحع بااال بححااا يي -ثااا بح اااقبر بااا بهقؿ
ث بهلل -ط .وهبمة بح ؼلقا1996 -م.
 .3بم لهالت بحثحاي بٕ اؾقبل :رمب الت ي اؾقبقا -بخسقالم وم ذؿاا و عاالقا
شؽ ي قلر -ربم بحعؾقم حؾطثل ا وبحـش  -بح يلض1985 -م.
 .4بٕرب وقـقكف رمب ا وكؼ  -ر .ز بح يـ اؿل قؾ -لطثعاا بحياعلرة -ط-6
1976م.
 .5بٕ ؾقب -يثؿ بحشلي  -لؽسثا بحـفضا بحؿص يا 9 -ش ا حل بلحؼاله ة-
ط.3
 .6ي ؾقب بٓحسػلت بحث غا بحؼ كقا -ر .ثيـ تثؾ -ل 1997م.
 .7بٕ ؾقبقا -لا خؾ كظا ي ورمب اا مطثقؼقاا -ر .قاست بهلل اؾقؿلن -ط .بحا بم
بحػـقا حؾـش وبحسقهيع.
 .8بٕ ااؾقبقا وبٕ ااؾقب -ر .ثا بحيا م بحؿي ا ي -بح ا بم بحع بقااا حؾؽساالب-
حقثقل1977 -م.
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التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
 .9بإل

له بحصا

بحؼا ن بحؽا يؿ -ر .ثا بححؿقا هـا بوي -ط .بحؿؽسثاا

بحعص يا -بق وت.
 .11بإل

االه بحصااقيت بحؼاا ن بحؽاا يؿ -ر .ثاا بححؿقاا هـاا بوي -بحاا بم

بح ؼلققا -بحؼله ة -ط2774 -1م.
 .11بإلهؾقؾ -ببـ مقؿقا -ربم بإليؿلن -بإل ؽـ ميا -ر.ت.
 .12بٕحيااـقا بحع بقااا -ميؿااقن تحاالن -ط -2بق ا وت -ربم بحؽساالب بحع باال-
ـا1981م.
 .13بحثحي بٕربل وبحؾغقي (تثقعسف -لـله اف -ذ بلبماف) -ر .كثقاؾ خلحا يباق
ؾل -ربم بحؽس بحعؾؿقا -بق وت.
 .14بصاالا ذوي بحسؿققااز حطاالاػ بحؽساالب بحعزيااز -بحػق وه باالري -بحؿؽسثااا
بحعؾؿقا -بق وت.
بحـص -ر.
 .15ب غا بحخطلب و ؾؿ ّ

ح قضؾ-

ر  164لـ ؾيؾا الحؿ

بحؿع قا.
 .16بحث غا بحع بقا -ر .ث بححؿق هـ بوي وهلقؾاف -لطثعاا ذللعاا بحؼاله ة-
ط 2716م1438-ها.
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التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
 .17بحث غا وبٕ ؾقبقا :لؼ للت للا -يق اػ يباق بحعا ول -ط -1ؿالن-
بٕهؾقا حؾـش وبحسقهيع.
 .18ملج بحع ول -حؾزبق ي -ل ؿق ا لـ بحؿحؼؼقـ -ربم بحف بيا.
 .19بحسثقلن حؾطقثل -بسحؼقؼ ث بححؿق هـ بوي -ط .بحؿؽسثا بحس لمياا بؿؽاا
بحؿؽ لا.
 .21بحسصقي بحػـل وبحسصقي بحثقلين -ر .ث بححؿق هـ بوي -لؽسثاا بحعثقؽالن
بح يؿقا.
 .21مػيق ببـ طقاا -بحؿحا م بحاقذقز مػياق بحؽسالب بحعزياز -ثا بحيا م
ث بحشل لحؿا  -بحـلشا ربم بحؽسا بحعؾؿقاا -بقا وت -بحطثعاا بٕوحاك-
1422ها.
 .22بحخصلاصٓ -بـ ذـ ّل -محؼقؼ بحـ لم -ربم بحف ى -بق وت.
 .23رٓاؾ بإل

له -ث بحؼله بح ذلين -بحؿحؼؼ لحؿقر لحؿ شله يباق

قف ا  -بحـلش ا لطثعااا بحؿ ا ين بلحؼااله ة -ربم بحؿ ا ين ب ا ة -بحطثعااا بح لح ااا-
1413ها1992-م.
 .24رحقاااؾ بح مب ااالت بٕ اااؾقبقا -ذقهياااػ لقشااالل -بحؿم ياااا بح للعقاااا
حؾ مب لت وبحـش وبحسقهيع -ط1987 -2م.
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التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
 .25هبر بحؿيق

ؾؿ بحسػيق  -ببـ بح قهي -محؼقؼ ثا بحا هبق بحؿفا ي-

بحـلش ربم بحؽسلب بحع بل -بق وت -بحطثعا بٕوحك1422 -ها.
 .26ااقمة بحقبيعااا :رمب ااا ي ااؾقبقا -ب ا ل االلل بحػؼفاالل -عااؿـ لسطؾثاالت
للذيسق ذللعا بحش ق بٕو ط.
 .27ش وح بحسؾخقص -ربم بحؽس بحعؾؿقا -بق وت.
 .28ؾؿ بٕ ؾقب -ر.

ح قضؾ -لم يا لخسلم حؾـش وبحسقهيع بلحؼله ة.

 .29بحعقـ -حؾخؾقؾ بـ يثؿ بحػ بهق ي -محؼقؼ لف ي بحؿخزولال وهلقؾاف-
ربم بحف ل -بحؼله ة.
 .31بحؼااااللقل بحؿحااااقط -ط .بح اااالحا -لحؼااااؼ بنشاااا بف لحؿاااا كعااااقؿ
بحع ييق ل.
 .31بحؽسلب -اقثقيف -ط .بحؿطثعاا بحؽاربى بٕلق ياا بثاقٓق لصا بحؿحؿقاا-
ل1317ها.
 .32بحؽشلف -بحزلخش ي -ط .ربم بحؿع قا -بق وت.
 .33حيلن بحع ب -ببـ لـظقم -ربم لرم -بق وت -ط.3
 .34بحؾغا بحع بقا لعـلهل ولثـلهل -ر .مؿلم ثيلن -ط .بحفقئا بحؿص يا حؾؽسلب.
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التفسري األسلويب للقرآن الكريم؛ عرض وتقويم
بحوث
 .35بحؾف االت بحع بقااا وبحؼاا بلبت بحؼ كقااا -لحؿاا خاالن -رمب ااا بحثحاا
بحؿحقط -بحؿغ ب -ط .ربم بحػ

حؾـش وبحسقهيع -ـا 2772م.

 .36بحؿ ؾ بحيلا  -بسعؾقؼ ر .يثؿا بححاق ي ر .با وي تثلكاا -ط .ربم بحـفضاا
بؿص .
 .37ل االه بحؼاا ن -يبااق ثقاا ة لعؿاا بااـ بحؿ ـااك بحسقؿاال بحثصاا ي (بحؿسااقى
279ها) محؼقؼ لحؿا قامبر ازهقـ -بحـلشا لؽسثاا بحخالك ل -بحؼاله ة-
ط1381ها.
 .38ليسقيلت رٓحا بحؽؾؿا بقـ بحث غا وبٕ ؾقبقا -ر .ثا بححؿقا هـا بوي-
ّ
ليااسؾ لااـ ل ؾااا هؾقااا ربم بحعؾااقم -ذللعااا بحؼااله ة -ع -23يقكقااق
بحااي
2717م.
 .39لع ؿ بحؿصطؾحلت بحث غقا ومطقمهال -ر .يثؿا لطؾاقب -ط .بحؿ ؿاع
بحعؾؿل بحع بيل1983 -م.
 .41لؼلٓت بٕ ؾقبقا -لـام قلش -لـشقمبت بمحلر بحؽسلب بحع بل.
 .41لؼ للت مػيق بحسح ي وبحسـقي  -لحؿ بحطله ببـ لشاقم -ؾاؼ ؾقفال
لحؿ بحطله بحؿقيلوي -ربم بحس

ي  -ط2776 -1م.

 .42لـ ي بم بحؾغا -ر .ب بهقؿ يكقس -لؽسثا بٕك ؾق -ل 1966م.
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 .43لـله بحـؼ بٕربل -ك ياؽ يك م اقن لاربت -ت بحطاله يثؿا لؽال-
ربم بحعلحؿ بحع بل -ط2717 -1م.
 .44بحؿق ق ا بحؼ كقا -ب بهقؿ بـ اؿل قؾ بإلبقالمي (بحؿساقى 1414هاا)-
بحـلش لم يا

ؾ بحع ب.

 .45كظ يا بٕرب -يو سـ وبميـ وميـقف ويؾؽ -لحؿ بحؿع قا.
 .46كظ يااا بحؾغااا بحـؼا بحع باال -ر .ثا بححؽااقؿ مبعاال -لؽسثااا بحخاالك لي
بحؼله ة1987 -م.
 .47كظ يا بحـحق بحع بل عقل لـله بحـظ بحؾغقي بحح يي -هنلر بحؿق اك-
ط -2ؿلن -ربم بحثشق 1987 -م.
 .48بحقث ة بحصقمقا يو بحػقكقؿ وم ّؾقلمف بحؼ ن بحؽ يؿ -بيالم لصاثلح -ربم
بحؽس بحعؾؿقا -بق وت.
Ullmann - Stephen - Meaning and Style - Oxford- Basil .49
.Blakwell- 1974-
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