


 

 
  

مة هي للكّتاب، وال تعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 أسرة مركز تفسير بالضرورة عن رأي املوقع أو
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(2) 

 مقدمـة:

الم على َرُسولِه الَكريم، وَبْعُد:  الة والسَّ  الحمد هلل، والصَّ

َل يف طبيعة العلمم، ممح ثيمو هو مه  ، يجمد ن مه َيُممرال  مال  «ًمم ِعلْ »إنَّ الُمَتَأمِّ

ةَمَث َبممِة ُمسممتوي ت  را يبي؛ممة   مم  بِ  ة شممأ ه بثال مم ممِجيَلِة وَنْاممَ   ِه الُمْمَتممد؛ : ِدالئِممه السَّ

 ، والنََّسق، والمنهج.المفهوم

ُ  م  ُيوَلُد مح العلِم ع دًة  و  ني: المعنى العلم  البسيط  ،«المفهوم»َفَأوَّ

ل مضمون الُمص لح يف مرثلته الجنيني؛ة.  الذي ُيَشك؛

ل مب ثو العلم وموضوع  ه  م  نمو  لك المَمف  يم وَ تَّ  ِسق فيم  بينه  لُتَشكِّ

  )النََّسق(.

مستوى الن؛موذج النََّظري؛ و والقض ي  لرت ق  به إلى  م  نضبط  لك الممب ث

ق للعلم ِعلميته، وُيَميُِّزه عح غيره مح  ،)األصول والقوانين(اإلرا دي  الذي ُيَحقِّ

 العلوم الُمش هبة له.

ا وبتنزيل  ذا المبدن اإل مَق َثمد  ؛ على علم التفسير  جد ن َّه ثينمم  َثقَّ
بستيم 

 والتداو  المَمو وق، ُمعتربًا مح االستقرار المف
؛
اِع  فيه  َلممجَّ هوم  إلمى وموا يح الدَّ

 ُيَص ُر إليه  يف معرفة دالئل الكت ب، وضبط عملية البي ن.

فإ َّه لمم يز  »( َوِديًم  عح  ذه الح جة بقوله: م 617وود نفصح ال ويف )ت

يتلجلج يف صدري إاك   علم التفسير، وم  نطبق عليه نصح ب التف سمير، ولمم 
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 بحوث

(3) 

َفه، وال َ حم ه فيمم   َ نج  َحم ه، فتق ضمتن  المنَّْفُا ال َّ لَِبمةُ د نثًدا منهم هشفه فيم  َنلَّ

ُل عليه، وُيَصاُر يف هذا الَفنن  لوضع قانوٍن ُيَعوَّ للتحقيِق، النَّ هَِبُة عح جمر ال ريمق، 

«، فوضعُت له صدر  ذا الكت بإليه
(1)

. 

إ م رة ، وةُمسمتوي ت الثال مال ذلك يأيت  ذا البحمو لُمَعم َيرة  مذه ومح نجلِ 

مي؛ مِ لْ التس ؤ  ثو  عِ  ون ممح المعرفمة، ممق اومرتا  مم  ُيرامد إلمى  فعيلمه ة  مذا الل؛

 و قوية الثقة به.

 إشكالية البحث وتساؤالته:

َمممة يفممري علينمم  ثال مم  الممذي نفصممح عنممه البحممو يف المسمملك الإنَّ ال ُمَقدِّ

  وزيق األسئلة على الممح ور اآل ية:

 ئلة المفهوم:أس :أوًل 

لت؟ وهيف  م  لقيبه ؟  هيف  شأت مف  يم  ذا العلم؟ وهيف  شك؛

 ضجه  واستواؤ  ؟بلغ  ُ  م  مدى نص لته  واستقالله ؟ وإلى ني؛ ثد؛ 

 أسئلة الموضوع: :ثانًيا

م     موضوع ت علم نصو  التفسير؟ وم  مدى استقالليته ؟ وم  من ق 

َلْت على  حٍو ه ٍف؟ ة فيم  بينه ؟ قَ  ر يبه ؟ و ل    ُمتَِّس  م  ثدود و ل َ َأصَّ

                                                     

ال ممويف، ت: عبممد القمم در ثسمميح، )القمم  رة: مكتبممة اآلداب(، ر يف علممم التفسممير،  جممم الممديح اإلهسممي (1)

 .26ص
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ِمعي ر الذي ُ َصنَُّف ال م   وُمج ورة؟ و ل بينه  وبيح موضوع ت العلوم الالتم 

 ؟ «نصو  التفسير»به موضوع ت 

 منهج:أسئلة ال :ثالًثا

ة عممح منمم  ج العلمموم منمم  ج مسممتقل؛  «نصممو  التفسممير»متلممك علممم  ممل ي

 فم     نغراضه  ووظ ئفه ؟  ،يج بُمج ورة؟ وإذا ه  ت اإلج بة ب إلال

 فرضيات البحث ومنطلقاته:

ْمِض  مح  ذه األسئلة إلى  سجيل جملمة ممح الفرضمي ت األس سمية التم   َ 

 هيد   واالستدال  عليه ، و   ه آليت:أيسعى البحو إلى  

 ة األولى: يالفرض

مم  المسمملك يجمممق بمميح: ننَّ من ممق  أسمميا العلمموم يتوهَّ
؛
أ علممى طريممق  ال مم 

اًل إن ا ء اهلل. ،َمنهجمفهوم، والنََّسق، والال  هم  سيرد ُمَفصَّ

 الفرضية الثانية: 

َمَسمم َو ُ ه،  إذا  جمم وز مرثلممة االصمم ال  وا سممعْت  -ني؛ علممم- العلمممننَّ 

َدت َمِديَّ ُ ممه، اثتمم ج إلممى اال تقمم   إلممى مرثلممة نهثممر  نظيًممم  و ر يًبمم ، و مم   َوَ عممدَّ

َمرثلممة النََّسممق مكممح االصمم ال  عليممه ب  يمرثلممة الرتهيممم الُمتجمم  ا، نو ممم

(systemوذلك ثتمى يكمون التع ممل ممق األ سم ق ال ،)معزولمة  ممق الَمفم  يم ال

 والقض ي  الشَّ ِرَدة.
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معي ر ُيعرف به صحيُح م  يختصال به مح سمقيِمه، و  مُهه ممح  «ملْ عِ »فلكل؛ 

ْبمُك لمه الَ  الجزئيم ت دَ إليهم   د؛ نصمو  هلي؛مة ُ مرَ  ممح «ملْ العِ »  وإذا م  َ ال صوابِهِ  رَّ

ِديُد والَغَلُط ال  ُمَتَف ِثُش.الشَّ

 الفرضية الثالثة:

م «الِعْلِميَّة»يف بلوغ  «نصو  التفسير»ننَّ  ج    فرتي البحُو يَ  ٌف علمى ُمَتَووِّ

 . موضوًع  ومنهًج  «علوم القرآن»عح َميالِزه واستقالله ضرورة  َ 

ى لذا ه ينسحم على س ئِر العلوِم اواألمر  ، «علوم القرآن»ثَّ ِوَيِة  حت ُمَسمَّ

مسمتوى الببليوغرافيم  والموسموعية إلمى ممح  «علموم القمرآن»موهبذا يتم؛ اال تق   ب

ِص الدويق.  مستوى التحديد الواضح والتَخصال

 ننَّ 
ٌّ
؛ َ َغيَّم  يغته الرا نة  و نابه ب لعممل البص «علوم القرآن»َوَجلِ 

موسموع 

ًم  على يمد لْ ُهتم ثو  القرآن الكريم )بلغ  م  يح عِ  جمق هل؛ م  -زمح ظهوره-

ممر موسمموعييح هبممذا الَفممحِّ لنمم  ا تممم م العلممم ء ال السمميوط (، ولعممل؛  ممذا ممم  ُيَفسِّ

 ...وا تص صهم به  ه بح الجوزي، والزرهش ، والسيوط 

 الفرضية الرابعة:

  مم نصممو  التفسممير مممنهج يف ق ربممة األ سممم لةج بممة عممح سممها  المُ ننَّ ال

 النقد اإل»
؛
منهجي؛ة، واألعون ا تاللته ال لتظهير فه  األداة األ سم، «بستمولوج 

 معرفية والنََّظِرية.ى  رايد ن س وه العل
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 تصميم البحث وتنظيمه:

َمنهجي؛ة ينزع البحو إلى ُمالمسة العن صر  أسيًس  على  ذه االستفه م ت ال

 اآل ية:

ِه وإضممم فتِه ْكَممممِح ِجدَّ مممومَ  َموضممموع،اليف بيممم ِن بواعمممِو ا تيممم ِر  مقدمنننة -

 َمعرفيِة، وُ  تِه الهيكليِة.ال

 يف بي ن من ق  أسيا العلوم وصيرورهت .  مدخل مننهجي، -

ح العن صر اآل ية: المبحث األول: - ، ويتضم؛ ؛
 الممستوى المف  يم 

o  العلم (. )الل؛قم التسمية سها 

o  ال النضج سها.
؛
 َمفهوم 

o  ُمص لحي؛ة.ال الكِف ية سها 

o التعريف. ا سه  

o  االستقاللية. سها 

 م ، ويشتمل على العن صر اآل ية:لْ المموضوع العِ  المنبحث الثاين: -

o  التحديد سها. 

o  االستقاللية سها. 

o  والتقنيح التأصيل سها. 

o  واله مش المتح سها. 

o  واالر ب ط النََّسق سها. 



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(6) 

ح العن صر اآل ية: المبحث الثالث: - ، ويتضم؛ ؛
  الممستوى المَمنهج 

o  الغري سها. 

o  الوظيفة سها. 

o  داءاأل سها. 

ْص  وخاتمة -  ُت فيه  ن م األفك ر العلمية الثَّ وية يف متح البحو.لخ؛
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  :مدخل منهجيّ

 :منطق تأسيس العلوم وصريورهتا

مة العلمم َفن م  رِ مق ننَّ علم ء   السَّ بقيح لمم ُيفْ  َهاِ  عمح العلمم نو لنظري؛ دوا للسال

مم  يتن ولو ممه مممح يتخممذ وضممق   اللممه، إال؛ ن ممم  ظممروا إليممه ب عتبمم ره سممهااًل    ص 

مَ ال ُروا بمه ُمَقمدِّ  ت الكتمم علمى ُمقدمة واآللة والخ دم لغيره مح الفنون  لذا َصمدَّ

من قيمة نو األصمولية نو ا تالف الفنون والَمع رف الَمبحوث عنمه فيهم ، سمواء ال

و والبالغممة و ممواري  الكالميممة، هممم  لمممم يغممم عممح هتممم التفسممير والفقممه والن؛حمم

العلوم
(1)

. 

يتصّوَر م مح العلوم نن لْ ث و   حصيل عِ  حْ َثقٌّ على ُهلِّ مَ »يقو  اآلمدي: 

 يعنر  موضنوعهنو الرسم  ليكون على بصيرة فيم  ي لبه، ونن  معناه أّوًل بالَحد  

ا لنه عنن  -و و الش ء الذي يبحو يف ذلك العلم عح نثواله الع رضة له- ًً تميين

  ثتى ال يكمون سمعيه َعَبًثم ، ومم  عنمه ما هو الغاية المقصودة من تحصيلهو، غيره

ة  ر طلبه ، وم  منه استمداده لصمح؛ البحو فيه مح األثوا  الت     مس ئله لتصو؛

                                                     

، 1علمم  ثسمميح هرهممري، بيممروت: منتممدى المعمم رف، ط، بسممتمولوجية يف ميممدان المعرفممةاإلُينظممر:  (1)

 .11، صم2114
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التي ل بّد منن سنبق معرهتهنا هينه  يتصّور َمَباِديهم  حقيقه إليه، ونن وْ إسن ده عند رَ 

«إلمكان البناء عليها
(1). 

ممص لنمم  الالنَّْقممل الممإنَّ  ممذا  ري للعلمموم ممهم؛ عممح اآلمممدي ُيَلخِّ َمَسمم ر الت ممو؛

ل أنساقها المعرهيّ الشرعية،  ة عبر أربع مراحل أساسيةههي ُتَشك 
(2):  

، ويُ األولى
؛
شرتط فيه  نن  كون واضمحة الداللمة، : بن ء الجه ز المص لح 

 محصورة العدد، ه فية يف التعبير عح موضوع ت العلم ووض ي ه.

، ال بكثرهتم   ن : الكثرة  ف لعربة بنضمجه  ال ولسن   عن  ب لكِف ية
؛
ُمصم لح 

 العددية. 

ر وجمموده لْ :  حديممد الموضمموع العِ الثانيننة ممم  )مجمم   االاممتغ  ( الممذي ُيَبممرِّ

نة لجملممة مممح األفكمم ر والَمفمم  يم ، بحيممو  كممون وضمم يم مسممتقل؛ ْلممهعِ   ه متضممم؛

َدة    َم ًم .الُمَحدَّ

                                                     

بيممروت: المكتممم عبممد الممرزاق عفيفمم ،  ت: اآلمممدي،نبممو الحسممح اإلثكمم م يف نصممو  األثكمم م،  (1)

 . (1/5) اإلسالم ،

، 1الربم ط: م بعمة النجم   الجديمدة، ط فريد األ صم ري،، : المص لح األصول  عند الش طب بمق رن يُ  (2)

، امت ء وربيمق 8 -6، عللعلموم اإل سم  ية  م ءمجلة إدريا الج بري، وفقه العلوم،   157ص م،1116

 . 316، صم2121
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َى إليهم    بيمق الممنهج  : الصمي غةالثالثة النَّظريمة للقموا يح والنتم ئج التم  َندَّ

ة الت   رتجم البن ء النظري للعلم(، و   اجتم ع ي؛ مِ لْ على الموضوع )النم ذج العِ 

معرفمة إلمى مم دة و بلمة للتمداو  وجه ز  ظري متك مل يضمح  حويمل الالقوا يح 

 واالستعم  .

الكثممرة إلممى  ت  تحممو؛  معممه موضمموعو بتعبيممر آ ممر: علممم ومموا يح  لممك الن

صن عة: نو ويل هلي؛ة ج معة  نحصمر يف  ، ف لقوا يح يف هل؛ ُموجم مب دئالوثدة ب

م؛   شتمل عليه  لك الصن عة، ثتى يأيت على جميق اثد منه  مس ئل هثيرة مو هل؛ 

األاي ء الت     موضوعة للصن عة نو على نهثر  
(1). 

و ممح  لمك الصمن عة، لمئال يمد ل فيهم  مم  ة إم؛  لُيح َط هب  مم   مو كون ُمَعدَّ 

ليا منه ، نو يشذ؛ منه  م   و منه . وإم؛  ليمتحح هب  م  ال يهمح نن يكون ود غلط 

ل هب   علال  فيه  غ لط.  م م   حتوي عليه الصن عة وثفظه .وإم؛  ليسه؛

ُمفردة الكثيرة إ م   صمير صمن ئق بمأن ُ حصمر األاي ء ال ب  ننَّ اوود بي؛ح الف ر

ووا يح  حصل يف  فا اإل س ن على  ر يم معلوميف 
(2). 

                                                     

  34م، ص1131إثصمم ء العلمموم، الفمم راب ، ت: عثممم ن محمممد نممميح، القمم  رة: دار السممع دة، ُينظممر:  (1)

 .287صالق  رة: دار التنوير،  ،  رجمة: عبد الغف ر مك وي،إيم  ويل ه  ط «م   و التنوير؟»ومق   

 . 34الف راب ، ص  ء العلوم،صينظر: إث (2)
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 بحوث

(11) 

مق الكِفَ الرابعة اآلليمة يف دراسمته،  يمة : اجرتا  المنم  ج المسمتقلة التم  ُ َحقِّ

التمم   عنمم : القممدرة علممى إ تمم ج الَمزيممد مممح ُمَعبَّممر عنهمم  بوصممف الخصمموبة، وال

 َمع رف وطر  التس ؤالت. ال

ريمة ب ريقمة مُ مكح التعبير عح  مذه المراثمل الت ذا، ويُ   عهم  مَ غم يرة، جِ  و؛

  الث مراثل نس سية:

 المرحلة الوصفّية: :أوًل 

، وذلمك بتصمنيف النشم ط َمي؛ز  ذه المممرثلة  مو العممل ن م م  يُ 
؛
التصمنيف 

مفهوم الممرهزي رات ابتدائية، فبعد نن يتخل؛ق الَمف  يم  ضمح إط رات وَمس لا

َمفمم  يم الجزئيممة التمم  ه جملممة مممح العلميممة َ َتَشممظَّى عنمموينتشممر بمميح الجم عممة ال

 ل فيم  بعد مب ثثه األس سية. ستشكِّ 

 المرحلة الستقرائية التجريبية:: ثانًيا

مفيه  ا تب ر القواعد الن؛ظريمة اليتم؛  ق ممح ُمستخلصمة ممح المفم  يم، والتحق؛

مكح استخالصه ممح جمواب الشم فع  عمح سمها  مدى صالثيته ، و و الذي يُ 

َق يف تعّلمنهًم ؟ فق   الش فع : ل ع لمتى يكون الرج» الربيق بح سليم ن: ، إذا َحقَّ

َي لس ئر العلوم «ًم َر فيم  ف  ه، فعند ذلك يكون ع لَفنَظَ  ،وَ َعرَّ
(1)

. 
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 بحوث

(12) 

 المرحلة الستنباطية: :اثالثً 

م ، لْ ال يمكح نن  صل إلى مرثلة االستنب ط إال؛ ثينم  يتوافر لن  النََّسُق العِ 

 م.لْ على وجود عِ  و دليٌل فوجود االستنب ط  

قتصر  نو  فيه  عنه، ال « نصو  التفسير»على « ملْ عِ »فمح ولة إطالق هلمة 

م َم  ح العلوم الت  ا بثق منه ، وإ َّ على القو  ب ستقالليته ع قهم  بمعنمى ت ل؛ م  حق؛

 ًم  م،   سق معريف؛ ينتظم موضوًع  ومنهًج  وغ يةً  الذي  و هل؛  (Scienceالعلم )

هعلممم نصممو  الفقممه، وعلممم   لشممأن يف العلمموم اإلسممالمية النَّ ِضممجةهممم   ممو ا

 الحديو.

د  ذا، َج   مل يمتلمك جميمق « نصمو  التفسمير»لن  نن  تس ء  عح   زَ إذا  مهَّ

مواصممف ت النََّظريممة مممح ُمَسمملََّم ت وَمَسمم طِر وجهمم ز مفمم  يم ، و ممل يمتلممك 

 مت لب ت االستقال  عح العلوم الت  ا بثق منه ؟
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 بحوث

(13) 

 فاهيميّ:املستوى املث األول: املبح

 ة: توطئ

هم ن وال يمزا  الجهمة الف علمة يف صمن عة الَمعم رف « ُمص لحال»ال مِْرَية ننَّ 

م ْلمَمعمريف؛ أليِّ عِ   ف لبنم ُء الأحَد شنقّي المعرهنةو أسيا العلوم، وذلك بُحسب  ه 

 المح العلو
؛
التفكير، و متمزج َمسلك، يلتئُم فيه التعبير مق م يسير وفق َطِريٍق ُ نَ ئِ 

رات »َمن طقمممة َسممم  ي ت، نو علمممى َثمممدِّ اصممم ال  ال ني ت ب للِّ فيمممه المممذ؛  الَتَصممموال

 . «والَتْصِديَق ت

م ممح ْلمثم و   حصميل عِ  حْ َثقٌّ علمى همل؛ َمم»وود َسَبَق النَّْقُل عح اآلمدي: 

«نو الرسم  ليكون على بصيرة فيم  ي لبه ًل بالَحد  يتصّور معناه أوّ العلوم نن 
(1). 

 على وجه التحقيق إال؛ « علم نصو  التفسير»ممكح استيف ء النََّظِر يف وال يُ 

ثسم  عبير ابح -« المص لح»بعد إ ق ن مع ين عب راهت  على التفصيل، ذلك ننَّ 

الحة لستفادة المعار  وإهادتها و  -ع اور القّوة النَّاطقة الصَّ
(2)

.  

 عبيممر ابممح  د؛ )نو الُكلي؛ممة علممى َثممالعلممم ال  حصممل لممه صممفة النََّسممقية بممل إنَّ 

ع اور( إال؛ إذا اثتوى على ن س ٍق مص لحية
(3)

. 
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 بحوث

(14) 

م  ضمروري؛ ال لْ فرٌش عِ إنَّ الُمص لح ت    َفَصحَّ هبذا االعتب ر نن ُيق  : 

َمْعمممَدى عنمممه يف التعممم ط  ممممق موضممموع ت العلممموم، واال تمممداء إلمممى مضممم مينه  

هت  وضعفه ل ُيحيط بها ِعْلًما ل ثقة بما »  ، ومحومحتوي هت ، واهتش ف َمَك مِح وو؛

«عنده
(1)

.  

 فممال اممذوذ إذا اعترب مم  الجهمم ز»َمسممدي: عبممد السممالم ال /يقممو  الممدهتور

 لكل؛ علم صورة م  بقة لبِ ال
؛
ُصمور ه،  ْت فسمدَ  ْت ة وي س  ه، متى فسدَ يَ نْ ُمص لح 

مم   همل؛ وممح  -إلمى نن وم  -ت بنيته، فيتداعى مضمو ه ب ر ك س مقوال ه وا تلَّ 

يه   م َرِ ميحُ ْلمَمعمريف يف همل؛ عِ سلف يتجل؛ى ننَّ الموزن ال مصم لح  ه  لمذلك ُ َسممِّ

ُئ َصمْرَثه،  مم  صمبح  اليم ه الجنيني؛مة ندوا ه الَفعَّ لة  أل ََّه  ُ َولِّده عضوي  ، وُ نِشم

«الت   كفل التك  ر والنََّم ء
(2)

. 

 ُمَصمن؛َفة يف نصمو  التفسمير الفم ت ُمَهل؛ د  ذا، ج ز لن  نن  عود إلمى الإذا  َمهَّ 

 لعلممم نصممو   -ُمع صممره  الرتا مم  واليمبقسمم-
؛
لنتسمم ء  عممح الواوممق المفمم  يم 

 التفسير:

                                                     

التحبير ار  التحرير يف نصو  الفقه، عالء الديح المرداوي  :ينظر .مح هالم الفخر إسم عيل البغدادي (1)

، م2111 - مم1421 ،1ط مكتبمة الرامد، الريم ي،  م(، ت: عبد الرثمح الجربيح وآ رون،885)ت

(1/261) . 

 . 12-11، صم1181، 1، طلق  رة: الدار العربية للكت با المسدي،، عبد السالم و موس اللس  ي ت (2)
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 بحوث

(15) 

 كيف نشأت مفاهيم هذا العلم؟ وكيف تشّكلت؟ وكيف تم تلقيبها؟

 ها واستواؤها؟ُج ْض نُ  غَ لَ بَ  ما مدى أصالتها واستقاللها؟ وإلى أّي حّد 

 :(العلمياللّقب )سؤال التسمية  -1 -1

 ا تالًف  هبيًرا يف  لقيبه و سميته، َفُحلِّ  -لهمنذ بداية  شكال -م لْ اهد  ذا العِ 
َ
  

تممهِ  ممِريح يف  حديممد ُ ِويَّ  ُمتب ينممة  عكمما مممدى ا ممتالف الُمَفسِّ
؛
ة  ي؛مممِ لْ العِ  بأسمم م 

 إلى م  بعد  .   ، َوَ َوادٍ ءورا على م  َدَوا ٌّ  -هم   و معلوم-ف لعن ويح 

: البحُو  ذا، وود رصد   سبعة نلق ب لهذا الفح؛

 فهو علم نصو  البي ن القرآين؛. -1

 .نصو  التأويل و و -2

 .علم المع ين القرآ ي؛ة و و -3

 .و و نصو  بي ن المعنى -4

 وواعد التفسير.  و و -5

 . و و مب دئ التفسير -7

 و و نصو  التفسير. -6

ذه األلقم ب الرتهيبي؛مة وإن يف  م «الننُمضا »َمثِّمُل وُيالثظ ننَّ الجزء الذي يُ 

نَّ الَمبم دئ واألصمو  والقواعمد  م  إْذ فمق معنمى  إِ  ن مه مت؛ ه ن مختلًف  لفًظم ، إال؛ 

لمذي يعتممد علمى  جميمق إلى معنمى االبتنم ء العقلم  ا -يف الجملة-نلف ظ ع ئدة 

 معلوم ت بغية الوصو  إلى  عميم ت مقبولة.الحق ئق وال

لتقمم رب -نمممًرا مقبممواًل ُمْسَتَسمم ًغ   «ضننا المُ »وإذا اعترب مم  اال ممتالف يف 

الُمضا  »، فإنَّ اال تالف يف الجزء الث ين مح  ذه األلق ب -مق صد   هم  رنين 



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(17) 

، نم التأوينل، نم نصمو  التفسنيرك، فهل    نصو  بِ رْ  و ا تالف ثقيق  مُ  «إليه

 ؟معاينالنم نصو  البيان نصو  

د َنْسمَم ئِ  هإن قيل: ة على ه ونلق به، نليست هثرة األسم ء دال؛ َم  الَضْيُر يف  عد؛

ى وفضله؟ارف ال  ُمَسمَّ

 كان الجواب من ثالثة أوجه:

 : ننَّ ذلك فيم  إذا ه  ت ُمرتادفة على معنى واثد.الوجه األول

ي؛مم ت ال يف النَّظريمم ت حممتج بممذلك يف الفضمم ئل والَعَملِ يُ َممم  إِ ؛  الوجننه الثنناين:

ميمة وا ف وهم  ثتمى لْ وجة إلى  واطئ الجم عة العِ  ت، فألق ب العلوم ُمحْ ي؛ مِ والِعلْ 

مممق  فسمممه  َيْصممَ لَِح اإل سممم نُ  إْذ ال يصمممح؛ نن؛  كممون و بلممة للتمممداو  العممموم 

اص الًث  ال يعرفه غيره، يخرج به عح ع دة النَّ سِ 
(1)

. 

 يليق ب لجمهور»ف ألس س يف الُمص لح نن يكون 
؛
«له طريق  قريب 

(2)
ونن ، 

ًيم  المعنمى المذي يريمده  ليكمون واضمَح  حٍّ بعينهمل يف علم نو فَ عيست الداللمة، ُمَهدِّ

 واضعوه. 

                                                     

 . 288ص ،د، تبيروت: دار الكتم العلمية،  ،العيد االورتا  يف بي ن االص ال ، ابح دويق :ينظر (1)

مممة الس دسممة، ت: مشممهور آ  سمملم ن،الشمم طب ،  الموافقمم ت، (2) ، 1الريمم ي: دار ابممح عفمم ن، ط المقد؛

  يص لح اإل س ن مق  فسهه نال؛ ينبغ  يف  ذا هل؛ »عب ر ه:  صال بح دويق، و َ ويق رن بمم  ،(1/76، )م1116
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 بحوث

(16) 

اال متالف يف  لقيمم  مذا العلمم يعكما ننَّ  :-وهنو األهنم-الوجه الثالث 

ُرورة ث لة االض راب وااللتي ث الت  رافقْت  ظهوره مح جهة، هم  يكشف  ب لضَّ

 ه مح جهة    ية.ئِ كال عح  عث؛ره و لَ 

التم  ثصمل  نو علمى األومل؛ -ة األولمى ي؛ مِ لْ ديد التسمية العِ وال يخفى ننَّ  ح

 و بمث بمة البوصملة اله ديمة إلمى معرفمة ظمروف النشمأة ومراثمل  -عليه  اال ف ق

 التخل؛ق.

معمريف؛ ألي؛ علمم ممح العلموم إ مم  ُيعلمح عمح وود سبق البي ن ننَّ الِمعمم ر ال

 وقضاياه. موضوعاتهبتسمية دويقة ُ َعب؛ر بوضو  عح  -اءً بد- فسه 

يح:  ضمممح ا تق لممه مممح دائممرة المفهمموم الُمْلَتمم ِث إلممى ي؛ نو بتعبيممر الممممص لحِ 

، فتنحسمر ال يلتمبا بمعنمى آ مر )نثم دي الداللمة(المذي النَّ ضج مستوى اللَّفظ 

.
؛
 بذلك دائرة التن زع لص لح الوف ق والتواضق الُمص لح 

وم يمتم ز ب لشميوع وهبذا يتبي؛ح وجه الفرق بيح المفهوم والمص لح، ف لمفه

ر التأطير الك مل لمعنم ه،  ذْ واالمتداد واإلاك  ، إِ  يندر فيه الضبط الدالل  ويتعذ؛

ف بُمفممردات غيممر منضممب ة  قبممل الزيمم دة والنقصمم ن، و ممذا  الًفمم   فغ لًبمم  ممم  ُيعممر؛

ٌد ب لداللة الدويقة على معن ه للمص لح فهو ُمَتَفرِّ
(1)

. 

                                                     

ممة المفمم  يمينظممر:  (1)  جممواد سممم عنه، مجلممة اللسمم ن العربمم ، عممدد جمممة:سمم جر )جممورج(،  ر،  ظري؛

مجلمة إسمالمية المعرفمة، السمنة الخ مسمة عشمرة،  هموريم سمع د، ،المفهومية الدراسة  و1111س ،46

 .48، صم2111- م1431، ربيق 71العدد 
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 بحوث

(18) 

د هذا، َصحَّ القول: إنَّ مشكلة التسمية  م  نولمى المشم هل يف علمم  إذا َتنَمهَّ

 : التفسمير والتأويمل( ة مصم لحَ م  إذا علمن  ننَّ نلق به )  ص؛ نصو  التفسير، سي؛ 

    يف غ ية التدا ل واالاتب ك.

نُرون لنو »النيس بوري عح  ذا االعتي ص بقوله:  َعبَّرَ وود  نبنغ يف ممانننا ُمَفس 

«لتأويل ما اهتدوا إليهُسئُِلوا عن الفرق بين التفسير وا
(1)

. 

وب لرجوع إلى الُمَدوَّ  ت التفسيري؛ة  قف على ا ج  يح متبم ينيح يف  حديمد 

العالوة بيح التفسير والتأويل، األمر الذي جعلهم   نمتج موضموع هت  علمى جمرف 

 .   رٍ 

ه ل ربي  فمنهم مح يرى ا ف وهم  -
(2)

، والرازي
(3)

، وابح ع اور
(4)

. 

                                                     

ينظر: اإل ق ن يف علوم القرآن، جال  الديح السيوط ، ت: محمد نبو الفضل، الق  رة: الهيئمة المصمرية  (1)

 .(4/112)، م1164- م1314للكت ب، 

ح نثجمم عمح القيمل يف  أويمل القمرآن و فسميره ممح العلمم ء معنى إثج م مَ »وود ع ف بينهم  يف ووله:  (2)

 .(1/81)، م2111، 1، طبيروت: مهسسة الرس لةالبي ن، ال ربي، ت: نثمد ا هر، . ج مق «ِف لَ السَّ 

م  يرجمق إليمه اللفمظ ممح المعنمى. مفم  يح الغيمم، فخمر المديح المرازي،  (3) فهو يمرى ننَّ التفسمير إ بم ر عم؛

 .(6/145)،  م1421، 1ار إثي ء الرتاث، طت: دبيرو

إذا نرجعه إلى الغ يمة المقصمودة، والغ يمة المقصمودة  ،هلَ و؛ التأويل مصدر نَ  ألنَّ » يقو  يف مقدمة  فسيره: (4)

. التحريممر والتنمموير، ابممح «ى التفسمميرم بممه مممح المعمم ين فسمم وَ فممظ  ممو معنمم ه وممم  نراده منممه المممتكل؛ مممح الل؛ 

 .(1/17)ع اور، 



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(11) 

هممم لثعلب ، والراغمممم األصمممبه ين  تالفهمممم وممممنهم ممممح يمممرى ا  -
(1)

، 

والبغوي
(2)

. 

وبلح ظ  ذه اال ج   ت  جد ن   رجعت إلى التسوية بينهم  علمى يمد ابمح 

يف التمييز بينهم  بعد ورون مت  ولة مح ظهور  ذا العلم،  ع اور بعدم  اض ربْت 

ه المرهزيمة لمم األمر الذي يعن  ننَّ إاك   التسمية م  يزا  و ئًم ، وننَّ مصم لح  

ر بعد.   َتَحمرَّ

مم  ُيحمممد للبحمموث الُمع صممرة يف  ممذا الفممحِّ  غليبهمم  لُمصمم لح   ممذا، ومِمَّ

. وال يخفمى راوِ ، واستبع د األلق ب الت   ُ «نصو  التفسير»
؛
  ِثمَم ه الُمصم لح 

مم  واسمتقرار م عليمه  مو  ميمة علمى اسمتخدام مصم لٍح لْ ننَّ  واضق الجم عمة العِ 

 ضوع  ه وإِْثَك ِم َمَع وِِده، وبي ن ذلك يف العنصر المموال . ى لضبط موعَ دْ نَ 

  

                                                     

مح التأويل. ونهثر م  يسمتعمل التفسمير يف األلفم ظ، والتأويمل يف  التفسير نعم؛ »   الراغم األصفه ين: و (1)

. والتفسمير يسمتعمل فيهم  ويف غير م . اإللهيمةيف الكتم  نهثرههتأويل الرؤي . والتأويل يستعمل   المع ين

.  فسمير الراغمم، ت: «الجممل والتفسير نهثره يستعمل يف مفردات األلف ظ. والتأويل نهثره يسمتعمل يف

 .(1/11)، م1111، 1طن  ، هلية اآلداب، طمحمد بسيوين، 

معنمى محتممل يوافمق مم  وبلهم  ومم  بعمد  ، غيمر مخم لف  إلمى اآليمةالتأويمل  مو صمرف »و   البغموي:  (2)

فسير .  «واأ   ووصته  اآليةة مح طريق االستنب ط. والتفسير  و الكالم يف نسب ب  زو  للكت ب والسن؛ 

 .(1/76) م، 1421، 1بيروت: دار إثي ء الرتاث، طالبغوي، 



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(21) 

 سؤال النّضج املفهوميّ: -2 -1

ا علمى ءً ننَّ َ َمم ُيَز موضموع ت العلموم يتوومف بمد -ممم؛  سبق-مح الواضح 

ارسميح هم ن   ضج المفم  يم واهتم لهم   فكل؛مم  ا ضمحت المفم  يم يف نذ م ن الد؛

 ع ت وار س مه . ى إلى اجرتا  الموضوعَ دْ ذلك نَ 

ر، وَ ْأدِ «: الن؛ضج المفهوم »موالممقصود ب َيِة غري القدرُة على إف دِة التصو؛

َرات مُ  َدة يسهل ار س ُمه  يف ذ ح الق رئ، ار َِس ًم  التواصل عرب ُمَتَصوَّ يه ا »َحدَّ

«النَّمم ظَِر بمعنممى الم لمموب
(1)

، فتنحسممر بممذلك دائممرة التنمم زع لصمم لح الوفمم ق 

.والتواضق الم
؛
 ص لح 

ك  يحصل له فيمه  بم ت واسمتقرار رف يحت ج إلى ووت لف الص ال  ه لعُ 

 ُمص لح عليه.المعنى الجديد ال

لِيُل الَم دِّ « النالْضِج »بل إنَّ عنصر   ِ ُص على ا تقم   الل؛فمظ ممح ي الشَّ  و الدَّ

مَق لل؛فمالمفهومي؛ة إلى ال ظ  ضمجه هل؛مم  اومرتب ممح الر بمة ُمص لحي؛ة، فكل؛م   حقَّ

 َمفهومية. لحي؛ة، وابتعد بذلك عح ر بة الُمصال

                                                     

م، 1116، 1ت: صمال  عويضمة، بيمروت: دار الكتمم العلميمة، ط ، الجموين ،يف نصو  الفقمه الرب  ن (1)

(2/7) . 



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(21) 

همصم لح -ويقود   التدب؛ر الدويق للُمص لح ت الدائرة يف نصو  التفسير 

إلمممى وصمممفه  بممم لغموي  -ُمتشممم به والتأويممملأ ور والُمحكمممم والممممرني والالممم

رس التفسممميري؛ بوصمممفه  مفممم  يم َمِرَ مممة، ال  واإلامممك  ، فقمممد ثضمممرت يف المممد؛

 ُمص لح ت   ضجة.

 :(العلم مُعجم) الـمُصطلحيّة الكِفَاية سؤال -3 -1

ل نن الع دة تجرَ   ، بجه ز جديدة معرفي؛ة  ظرية هل؛   توس؛
؛
 ُيَجلِّم  مص لح 

َرا ِمَه ، ويكشف ثقيقته ، د ُمَتَصوَّ وال سبيل إلى العلم بذلك هل؛ه  نغراضه ، وُيَحدِّ

ة وعليه  ندل؛ للمع ين َنزِ » عح طريقه، فهو إال؛  ه  ُموصلة، وعلى الممراد منهم  ة وإليمَّ

ممَلة «ُمَحصِّ
(1)

ممو ممذا نمممٌر واضممح جممرَ  . ة النََّظريمم ت الَمعرفيممة يف القممديم ت بممه ع م؛

 والحديو. 

َن ََّهم  ال  ملمك و موًسم   «نصو  التفسير»وإنَّ م  يلفيه النَّ ظر يف مص لح ت 

، بممل إنَّ لفظَتمم  ال لممم  نمم -لِممهِ مِْغزَ  و ممم  َفْلَكممةُ - «التفسممير»و« األصممو »  مسممتقال 

ال إلمى مفم  يم إبسمتمولوجي؛ة  ثظ؛هم  مح الدراسة والتحليمل العميمق لكم   تحمو؛

 َوة.ذات ط وة إجرائية َ ال؛ 

                                                     

، رة: الهيئممة المصممرية للكتمم ب، د، تالقمم  بممح جنمم ، بمم ب يف إصممال  اللفممظ،  الخصمم ئص، عثممم ن (1)

(1/313).  



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(22) 

ممح إيجم ز، وإيضم  ،  إلمى امروط الن؛ضمج، -يف مجملهم -هم  ن م   فتقمد 

وايوع االستعم  ، وا تص ص. األمر الذي ند؛ى إلمى ا مدي   موضموع ت علمم 

ممْلِك، ُمتنمم فرة و َ « نصممو  التفسممير» َعممة السِّ ة علمموم، فجمم ءت ُمَتَق ِّ وَِهمم  علممى عممد؛ َفرال

 اللالْحَمِة.

 سؤال التعريف: -4 -1

َمممة هت بممهAlex Inkelesيممذ م نلكمما إ كلممز ) َمممة يف علممم » :( يف ُمَقدِّ ُمَقدِّ

ممزوم ن إلممى «االجتممم ع نَّ  عيمميح ثممدود علممم مممح العلمموم ُيعتممرب نمممًرا الزًممم  هممل؛ الل؛

االاتغ   هبذا العلم، ثتى لو ه ن  ذا التحديد مهوًت  هأس س لبدء
(1)

 . 

اِرسميح لم  جمد ن م  يف غ يمة  «التفسور أصول »موب لرجوع إلمى  عريفم ت الدَّ

 التب يح واال تالف.

 نسرار الكت ب الحكيم. طرق استخراجفقد ويل:     -

 الُمْثَلى يف التفسير. الطريقةوويل:    بي ن  -

 .داء مهّمة التفسيرين على أُتعِ وويل:  -

                                                     

، 7القم  رة: دار المعم رف، طكا إ كلز،  رجمة: محمد الجمو ري، لظر: مقدمة يف علم االجتم ع، نُين (1)

 .11، صم1183



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(23) 

رون األوائل يف  ُيبّين المناهجالذي  العلموويل:     - الت  ا تهجه  المُمَفسِّ

 استنب ط األسرار القرآ ية.

ر طرق  القواعد واألصولوويل:    مجموعة  - استخراج الت  ُ َبيُِّح للُمَفسِّ

  ذا الكت ب الحكيم. أسرار

ر يضب ه ويمنعميًان وويل:     -  ه مح الخ أ يف التفسير.للُمَفسِّ

دوويل:     - ر.مصادر التفسير علم ُيَحد   ، ويضق اروط الُمَفسِّ

ل هب  إلى فهم القرآن و فسيره.الت  يُ  بالقواعدوويل:    العلم  -  توص؛

ابقة أمكننا الحديث عن الُمالحظات اآلتية:  إذا نظرنا يف التعاريف السَّ

نَّ نغلمم  مذه التعم ريف إيمو ، ث«التفسور أصول » تأّخر ظهور تعريف -أ

َمم   عثمر يف الوضق الُمتمأ ريح، وَ  حْ    مِ    ت الرتا يمة علمى  عريمف ُيبنمى ممدوَّ َولَّ

ُسمون لعلمم ف لُمب امر لهمذه األصمو   ني: مح الت بيمق ال ،َم صدق(العلى ) ُمَهسِّ

نصمو  »ملم يقصدوا إلى وضق  عريمف لم -هم   و ظ  ر مح  ص  يفهم-التفسير 

 .ُم  بق للمحدودال سبيل الَحدِّ  على« التفسير

ر التعريف يف  وُيمكِح ل  شكال  رإلى  أ ؛  «التفسر أصل »إرج ع مشكلة  أ ؛

معرفية يف  ذا العلم، إْذ ال يتم  عريف العلوم ع دًة إال؛ بعد اهتم   الاأل س ق 

 َمس ئل، المن  ج، الغ ي ت(. الالرؤية الكلي؛ة الص ال  العلم )



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(24) 

لذ ب  عح بعم  العلمم ء ن َّمه هم ن يمرى ننَّ التفسمير ومح  ن  ثكى محمد ا

يل العلوم الت  ُيَتَكلَُّف له  الحمد؛  أل َّمه لميا وواعمد نو َمَلكم ت   امئة بِ ليا مح وَ 

مح مزاولة القواعد هغيره مح العلوم الت  نمكح نن ُ شبه العلوم العقلية
(1)

. 

ومعلموم  ل الفقنه،التأّثر بتعريفات األصنوليين ألصنوالتبعية التعريفية و -ب

عديمدة يمأيت بي  م   ننَّ البحو يف نصو  التفسير ُيب يح البحو األصول  مح وجوه

  ُموال .يف العنصر ال

، نو وولهم: «ُمثلىال ريقة ال»  هقولهم: غموض وإجمال بعض قيوده -ج

ة التفسيرعِ يُ »  «.يح على نداء مهم؛

ى الحنّد األدننى منن التباين الّشديد بنين مندلولتها وعندم الشنترا  علن -د

 التعريف.

 سؤال االستقاللية: -5 -1

م ة  مث؛لهم  مصم لح  ه الفن؛يمة ومف  يممه الَمم يزة، لكل؛ علم   جز لغته الخ ص؛

ارسون له.  الت  ال يفهمه  إال؛ نصح به والد؛

ر علًممم  مسممتقال  ال يُ و  -نو علممى األوممل ينشممد االسممتقاللية- مكممح نن  تصممو؛

 المذي يتنم و  مع دلمة َيْعَت ش علمى مصم لح ت علمم 
؛
آ مر،  َم ًمم  مثمل الري ضم 

 ري ضية دون استخدام الرموز الت     الل؛غة الواصفة للعملي ت الري ضية.

                                                     

 . (1/12الق  رة: مكتبة و بة، د، ت، )التفسير والمفسرون، محمد الذ ب ،  (1)



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(25) 

ْت على مف  يم مختلفة اسمتوجم ذلمك  إنَّ الوثدات الُمص لحي؛ة إذا م  َدلَّ

، ف لمن طقة  نن  ستقل؛ 
؛
لوا لغمتهم  -على سبيل المث  -بجه ز   الُمص لح  امك؛

َوا ؛ النَّ  والَمف  يم النَّحوية، ثتمى نصمبحت  فما الوثمدة  ظرية ونبعدو   عح الدَّ

المص لحية ُ ستعمل يف المن ق بمعنى، ويف الصن عة النحوية بمعنى مغم ير، فمم  

يه سمميبويه  يه الفمم راب  « ملِممالكَ »ُيَسمممِّ مم»ُيَسمممِّ الَّ يه سمميبويه «ةاأللفمم ظ الدَّ ، وممم  ُيَسمممِّ

يه ا«األفع  »  «.ملِ الكَ »لف راب  ، ُيَسمِّ

َغممِة النََّظريممة الَمن قيممة عممح  ظيرهتمم   ووممد نامم ر ابممح  يميممة إلممى اسممتقاللية اللال

موا األلف ظ إلى اسم وهلممة  ،من قيونمَّ  اعرتف به ال ذا مِ »الن؛حوية بقوله:  ووسَّ

ى نداة وو لوا الممراد ب «م  يريده النالَح ُة بلفظ الفعل« الكلمة»موثرف ُيَسمَّ
(1)

. 

د الجَ ويُ  وا بمعرفة دويمق ذلمك هه؛ صَّ ُص ننَّ ن ل هل؛ علم وصن عة إذا اْ َتصال

مم معيح لممه  العلممم ول يفممه وغ مضممه دون غيممر م، ونرادوا اإلب  ممة عنممه وإفهمم م السَّ

=ااممتقوا لممه نسممم ء ونطلقو مم  عليممه علممى جهممة اإلفمم دة واإلفهمم م، هممم  وضممق 

غيمممر م، فقممم لوا: الحممم  ،  عرفو ممم  ونرادوا إفه مهممم  َمَعممم نٍ م ء لالن؛حويمممون نسممم

وي: البسمميط، والمديممد، رُ التمييممز، و حممو ذلممك، وهمم  ومم لوا يف الَعممووالظمرف، 

                                                     

 .  (1/73)، مف  يح الغيم. وهذا الرازي، 34بيروت: دار المعرفة، ص على المن قييح، ابح  يمية، الرد؛  (1)



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(27) 

ي، والجو ر، و حمو ذلمك رَ والك مل، والوافر. وهم  نطلق الُمتكل؛مون اسم العَ 

على المع ين الت  عرفو   ونرادوا العب رة عنه 
(1)

. 

صممحيح ن ممه ووفًقمم  لَمبممدن التعمم ون المعممريف
(2)

يف -إنَّ العلمموم  سممتعيح   فمم

مفم  يم، نو اسمتع رة منه ، سواء على مستوى اسمتيراد البم لعلوم القريبة  - شأهت 

ممور والعالومم ت  فقممد اسممتف د البحممو يف  صمم ئص الصمموت مممح البحممو يف  الص؛

ة مح  موذج فلك ، لكح  مذا ال يعنم   ص ئص الضوء، واستف د البحو يف الذر؛ 

آ ر  رجق إلى مف  يم علمٍ  م  ُيمكح نن ننَّ مف  يم علمٍ 
(3)

. 

و حح إذا م  جئن  إلى االص الث ت الُمسمتخدمة يف ثقمل نصمو  التفسمير 

لبالغة على وجه إلى علوم ن رى  )علوم القرآن واألصو  وا اًل وجد   نهثر   آيِ 

ممممر، ومق صممممد التفسممممير، واإلعجمممم ز، الخصمممموص(، مثممممل: المجمممممل وال ُمَفسَّ

 ..واإلسرائيلي ت.

                                                     

، م1114، 2ُينظممر: الفصممو ، الجصمم ص، بمم ب القممو  يف االستحسمم ن، الكويممت: وزارة األوومم ف، ط (1)

(4/228). 

 .«العلوم يتع ون بعضه  مق بع » وإليه إا رة نب  ث مد الغزال  بقوله: (2)

دار األممم ن،  الربمم ط:: االسممتدال  والبنمم ء، بحممو يف  صمم ئص العقممل العلميممة، بن صممر البعممزايت، ُينظممر (3)

النقد العلم  عند علم ء المسلميح يف العلموم التجريبيمة، زينم  الحم زم ، نطروثمة   و61ص، م2121

 .م2117 - م 1427دهتوراه )غير منشورة( بج معة نم القرى، 



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(26) 

هم؛ يختص؛ ب لمفم  يم الُمسمتخدمة يف نصمو  التفسمير:  مل و   ن  سها  م

 على مرثلة النشأة والظهور 
؛
د ع دة بم لقر يح دَّ حَ والت   ُ -اوتصر التأ ؛ر المفهوم 

ت معه إلى مراثل متأ ؛ -يحالرابق والخ ما الهجري  رة؟ ؟ نم ن   استمر؛

  



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(28) 

 املبحث الثاين: املوضوع العلمي:

 ة:توطئ

 ننَّ اهتش ف النَّ ال سبق البي ن يف المد ل
؛
َظرية إذا لمم ُيسمتتبق بإيجم د منهج 

ي الثقة بمس لكه   فمإنَّ العلمم سميد ل   د   وُيقو؛  -ئمذٍ نثي-موذج إرا دي ُيجس؛

ُمور.  مرثلة األزمة والضال

: األ سمم ق لنشممأة الع ويقود مم  االستحضمم ر التمم ريخ  لمموم إلممى القممو  بممأنَّ

َهم  ث لمة ممح اإلغمم ي واالعتيم ص، فكمل؛ َخلالقِ الَمعرفية غ لًب  م   شمهد لحظمة  

ق إلمى مب دئمه بعم  التَّْثبِم» «يجموضوع على االفتت   ود يت ر؛
(1)

ج بعمد  ،  مم يتمدر؛

َمعرفمة إلمى مرثلمة البنم ء النََّسمق   صمل فيمه الذلك  حو اال س ق واال تظ م، نيح 

ى بمم المرثلممة »مالقمم ئم علممى مجموعممة مممح البممديهي ت والتوافقمم ت، نو ممم  ُيَسمممَّ

 يف العلم. « األهسيوم  يكية

                                                     

عمرتف بمه همذلك ننَّ العلموم مُ وممح ال». ويقمو   سمر : (2/166)الجموين ،  الرب  ن يف نصو  الفقمه، (1)

  إعجم ب، فهم  ممح جهمة   وصمة بسمبم َممعجم هب  ني؛ ، بم  يف ذلك العلوم المضبوطة الت   ُ ه    وصةهل؛ 

ُينظمر: «. ، ولهم  ممح جهمة ن مرى عيموب عديمدة يف مضممو  األفق الال  ئ  للمش هل الق ئمة بغير ثمل؛ 

 ،م2112، 1المجلا األعلى للثق فمة، ط :الق  رة  ،  سر ،  رجمة: محمود رجم،  دويقً الفلسفة علمً 

 .25ص

 



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(21) 

، الموضوع الذي يتناولهوال اك ننَّ م  ُيَميِّز علًم  ُمَعيَّنً  عح س ئر العلوم  و 

مُق يف ظِملِّ العالومة بوصفه  منظومة معرفية  -ني؛ علم-ذلك ننَّ وثدة العلم  َ َتَحقَّ

َمن قية بيح مجموعة مح القض ي  الت   دور ثو  محور واثمد  مو الموضموع، ال

ع ت متم يزة ُ َب يِح موضوع ت المع رف م  لنفسه  موضو ت معرفةٌ فإذا م  نوجدَ 

 ُمَج ورة له  ه ن ذلك إيذاً   ب إلعالن عح  فسه  هعلم جديد.ال

م ة،  َ لْ َف ل ِمال له موضوع و و بدن اإل س ن، والسي سة له  موضوع و و السال

و المقممدار واالوتصمم د لممه موضمموع و ممو الثممروة، والهندسممة لهمم  موضمموع و مم

ك له موضوع و و دراسة ثرهة الكواهم والنجموم، لَ )األاك   الفراغية(، والفَ 

فميح، والحس ب له موضوع و و األعداد، والفقمه لمه موضموع و مو نفعم   المكلَّ 

ة، فهذه القض ي   م  مجم   البحمو يف  مذه ونصو  الفقه له  موضوع و و األدل؛ 

 العلوم يبحو فيه  عح نعراضه ونثواله.

هي موضوعات علم أصول التفسير؟ وما مدى استقالليتها؟ وما منطنق  هما

نَلْت علنى نحنٍو كناٍ ؟ قَ ترتيبها؟ وهل هي ُمتَِّس  منا حندود ة هيما بينها؟ وهنل َتَأصَّ

هو المعيار الذي ُتَصنَُّف به  ماالتماثل بينها وبين موضوعات العلوم المجاورة؟ و

ر؟ أم محتويات العلوم موضوعات أصول التفسير، هل هو الوصف لعمل ال ُمَفس 

 المساعدة من علوم القرآن وأصول وبالغة؟ 

  



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(31) 

 سؤال التحديد: -1 -2

ِصمَي  ًة   المقصود ب لتحديد  ن : ا ضب ط موضوع ت الفح؛ يف نبمواب ُمعي؛نمة

ِو، و قريًب  له  إلى الضبط واال تظم م، فيكمون مم  ِسموا   له  مح اال تش ر والتَّ  َشعال

 اص ال  الش طب . د؛ على َث  «ع رية» ى ذلك العلم، فهو  رًج  عح ُمَسمَّ 

اعتب ًرا بمأنَّ الخ موة األولمى يف ني؛   وإ م  بدن    ذا العنصر بسها  التحديد

 مح العلوم،    رسم ثدوده، و حديد نجزائه. مٍ لْ عِ 

 جممد ن مم  ناممبه ممم   كممون « نصممو  التفسممير»وبلحمم ظ موضمموع ت علممم 

.ُمرسلة ال يضب ه  مب ثو الب ل َ   َثدٌّ  َض بٌِط، وال َيمُحدال

ممت نبممواب  وبسممبم غيمم ب التحديممد الواضممح لموضمموع ت  ممذا الفممح؛ ظل؛

م  ر نضم ف موضموًع  جديمًدا دون نن ُيَقمدِّ اإلض فة مفتوثة ُمْر  ة، هل؛م  ج ء ُمَفسِّ

 غ  ذه اإلض فة. ربيًرا الئًح  يسوِّ 

 هبيمرٍ  رٍ دْ َوم وجمود  ه بع  األبح ث المع صرة، ثيو الثظْت دَ و ذا م  نهَّ 

، وعممدم وجممود موضمموع مممح التبمم يح والتغمم ير بمميح موضمموع ت نصممو  التفسممير

رون على ذِ فق المُمفَ مشرتك يت؛  رههْ س؛
(1)

. 

                                                     

(، الجممزء األو ، رمضمم ن 53العممدد )بمجلممة نم القممرى، مقمم   منشممور ، إبممرا يم سمملمى داودُينظممر:  (1)

فمم ت، مجموعممة مممح البمم ثثيح،   ونصممو  التفسممير يف المهل؛ 221م، ص2111 ممم/ نغسمم ا 1432

 . 138إصدارات مرهز  فسير، ص

 



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(31) 

ر عدم اامتم    مذا العلمم علمى متمون/ نو ن ظم م ج معمة  ولعل؛  ذا م  ُيمَفسِّ

النَّم ِجزة  ظ واإلثراز، هم   و الشأن يف العلوم الن ضجة فْ مِممَّ  يكتبه العلم ء للحِ 

 ..ه لفقه والحديو واألصو  والنحو.

مد   ننَّ دوة التحديمد واالامرتاك النَّ وال يغيم عَ  موضموع  ممح امأ ه نن ُيَمهِّ

 وار َِس مِه.
؛
 ال ريق نم م ا ضب ط النََّسق الُكل 

 سؤال االستقاللية: -2 -2

  موضوع العلم: مم  ُيبحمو عمح نوصم فه ونثوالمه الُمعتمربة يف ذلمك العلمم

من قيميح:  ئل العلم إليه، و و معنمى ومو  الممِّ  بذلك لرجوع موضوع ت مسُس 

ا ِية، ني: مم  يلحمق الشم ء لذا مه   موضوع هل؛ علم م  ُيبحو فيه عح نعراضه الذَّ

ه لمشمم    ِثممق لة سمم ن لذا ممه، ال ب عتبمم ر نمممر آ ممر. نو لُجزئممهه لتعجممم الال؛ 

ثمق لمه بواسم ة ه لضمحك الال؛   ويهِثق له بواس ة هو ه ثيواً  . نو ألمر ُيس الال؛ 

ا ِيةالتعجال  م، فهذه الثال ة    نعراضه الذَّ
(1)

. 

مه باسنتقالل موضنوعهوإذا علمن  ننَّ استقال  العلم  ، فمإنَّ البحمو فيمه يتوج؛

ود ينتج عح  مذا البحمو فيمه ممح  لِم إلى م  يعري له مح األثوا  لذا ه، وليا 

لبحممو يف نيِّ موضمموع مممح موضمموع ت ف ئممدة نو  مممرات وممد  خممدم َفن مم  آ ممر، ف 

                                                     

، م1114، 1بيممروت: دار الكتبمم ، ط ،يف نصممو  الفقممه، بممدر الممديح الزرهشمم  البحممر المحمميط ينظممر: (1)

(1/46). 



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(32) 

، ال ما يكون بحًثنا يف هنذا الموضنوع لذاتنهته إال؛ بمقدار ي؛ مِ لْ المعرفة ال يكتسم عِ 

منفعممة وممد  نممتج عنممه  ذلممك ننَّ العن يممة بثمممرة العلممم  بتعممد بمم لعلم عممح معرفممة ل

ده ابح  لدون بقوله:  موضوعه، و ذا م  يُهه؛

ة يصلح نن يبحو َعمَّ  يعمري لهم  ممح وإذا ه  ت هل؛ ثقيقة متعل؛قة طبيعي؛ »

م ممح العلموم ْلمالعواري لمذاهت  وجمم نن يكمون ب عتبم ر همل؛ مفهموم وثقيقمة عِ 

ه لكح؛ الحكم ء لعل؛هم إ ؛م  الثظوا يف ذلمك العن يمة بم لث؛مرات، و مذا ني - يخص؛

وإن ه  مت مسم ئله يف ذاهتم   ،إ ؛م   مر ه يف األ ب ر فقط هم  رنيت -علم العمران

فلهممذا    تص صممه  اممريفة لكممح  مر ممه  صممحيح األ بمم ر و مم  ضممعيفةويف ا

« جروه
(1)

.  

ة، و   التس ؤ  عح العم ئق المعمريف  ي ر  ابح  لدون مشكلة معرفية مهم؛

ن علم العمران هعلم مستقل؛ حُ الذي يَ  بنفسه؟  مو يف  ظمره  موع ممح  و  دون  كو؛

كممة، نو ل لمنفعمة، نو ثِ العلم ينظر يف موضوع العلم، ال لذا ه، بل لثمر مه، نو ُوم

 مِ لْ = و ذا الفكر ليا بعِ  درس ن الو 
؛
ى العلمنَ ، وليا به ُيبْ  

(2)
.  

                                                     

علميممة الفكممر و  51ص، م1188بيممروت: دار الفكممر، ت:  ليممل اممح دة، المقدمممة، ابممح  لممدون،  (1)

 . 55ص م،2117بيروت: دار الف راب ، الكردي، ، محمود الخلدوين

 . 57الكردي، ص، علمية الفكر الخلدوينينظر:  (2)



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(33) 

وود سبق النقل عح ابح ع اور م  ُيفيمد  حديمد موضموع ت علمم التفسمير، 

مثممل - ممم  ُيمموَرُد يف العلممم مممح مسمم ئل علمموم ن ممرى عنممد اإلف ضممة يف البيمم نوننَّ 

 ب ره َمَدًدا لعلم التفسير. ْمكِح اعتال يُ  -است رادات الرازي

ر  مذا، فمإنَّ الحمل؛ يف صميرو  وم ئمٍ  ة نصمو  التفسمير موضموًع  لعلممٍ رإذا َ َقرَّ

 مه يخضمق يف ا تظ ممه المدا ل  إا ه، ني النََّظر فيه مح ثيو ذَ بذا ه  و النََّظر فيه لِ 

صمو ، ُمجم ورة  )علموم القمرآن، واألموضوعية ال عالوة لهم  بم لعلوم اللقوا يح 

 آ ر مج ور له. بعلمٍ  إال؛ هعالوة علمٍ  ،.(.والبالغة.

ذلمك التم  مل الظم  ر بميح « نصو  التفسير»وإنَّ م  يلفيه النَّ ظِر يف مدو؛  ت 

مريح هم  وا لمم األصمو ، ثيمو إنَّ عمدًدا ممح الموضوع ت علم التفسمير وع ُمَفسِّ

 مم؛ استنسم    يمحُمهتجسيح ب لتأسيا النَّظري الذي نرسم ه األصموليون ومبلهم، ن

مر بمه  الهيكل المعريف ألصو  الفقه، فظل؛ علمم األصمو   مو النمموذج المذي ُيَفكِّ

 علم ء التفسير طيلة ورون مت  ولة. 

وود ثكى نثمد الحرال  ننَّ ايخه محمد بح عمر القرطب  ه ن ينمزع إلمى 

يف  يفيمد وموا يح وه ن»بن ء و  ون يف التفسير على ا هلة علم نصو  الفقه، فق  : 

م األثك م «الت ريق إلى الفهم،  نز  فهم القرآن منزلة نصو  الفقه يف  فه؛
(1)

.  

                                                     

نعمم   الممه مر العم لم  ثميمد الموايف، نصمو   فسمير القمرآن الدالليمة،  عمح قاًل قفل، ممفت   اللم ال (1)

م، 2115نفريمل  -11-1 مم/ 1437جمم دى اآل مرة  -21-11الث لو للبم ثثيح يف القمرآن وعلوممه، 

 . 831صمهسسة مبدع، ف س، 



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(34) 

ة ن س ق معرفية، لكح م  « الموضوع العلم »مصحيح ود يكون ل ثضور يف عد؛

ال يصح؛  و نن يمتم  وطينمه بمنفا اآلليم ت اإلجرائيمة التم  ُيسمتخدم فيهم  يف مج لمه 

 ، اسمتخداًم  عرضمي   ال ذا ي م« ُمْسمَتْقبِللمم الالع»األصل ، ني: ُيمكح نن ُيسمتخدم يف 

لممه  -مممثاًل - موضمموع ُموجممم ال ممتالف العلممم َضممُروَرًة. ف لقيمم سألنَّ ا ممتالف ال

ة علوم: علم الكالم واألصمو  والمن مق، لكن؛مه ُيسمتخدم يف همل؛  علمم  ثضور يف عد؛

 مذهورة ب ريقة ُمغ يرة  تس وق مق طبيعة العلم ونغراضه. مح العلوم ال

َر  مممذا، َصمممحَّ القمممو : إنَّ موضممموع ت  ُمب ينمممة « نصمممو  التفسمممير»إذا َ َقمممرَّ

دة، ُ الصمته : ننَّ البحمو األصمول  ال « نصو  الفقه»لموضوع ت  مح وجوه متعد؛

يأ ذ مح الخ  ب القرآين إال؛ م   عل؛ق ب لج  م التشريع ، نم؛  نصو  التفسير فُيعنى 

جميق م  يقبمل التأويمل يف القمرآن الكمريم،  م، ني:  أويلب ستخراج األثك م والِحكَ 

نوف  يه، ووظ ئف ثقووه وثدوده، ومبم لغ فرائضمه، ومقم دير ه وُص مح وجوه نمرِ 

زم بع   لقه لبع ، فهذا  مو الفمرق بميح  ظمر األصمول  للنصموص القرآ يمة  الال؛

 وبيح  ظر ن ل التفسير فيه .

ُيع مم  ومموا يح  «األصممو »فقممل علممى جهممة اال تصمم ر: إنَّ علممم  وإن اممئَت 

 األلف ظ، نمَّ  نصو  التفسير فُيع   ووا يح مشرتهة  عم؛ اللفظ والَمعنى. 

يف علمم التفسمير يجمم نن يكمون  إنَّ إوحم م موضموعٍ  وتكملة لما سلف ُيقنال:

ا يممة، ال نن يُ  فممري عليممه مممح   ضممًع  للمن ممق الممدا ل  للعلممم واالثتي جمم ت الذ؛

 الخ رج. 

  



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(35) 

 نني:سؤال التأصيل والتق -3 -2

اعرتا مم  االاممتب ه  إذا ا تشممرت -ني؛ علممم-َممممعلوم ننَّ فممروع العلممم مممح ال

ة نصمو ، نو لخفم ء نصموله   واالاتب ك وااللتبم س  الثتمم   رجوعهم  إلمى عمد؛

َعُو واإل م  .   نصاًل، فيقق فيه  الشَّ

ًب ، والنَّ ظِرون فيه  مض ر؛ »يقو  ابح راد:  ون هل؛م  ه  ت العلوم نهثر َ َشعال

كانت الحاجة هيها إلى   مهمح  قدَّ الوووف عليه  إلى نمور لم يض ر إليه  مَ يف 

«قوانين تحوط أذهانهم عند النَّظر هيها أكثر
(1)

. 

 يف سممي ق ووممد نامم ر محمممد ثسمميح الممذ ب  إلممى  ممذا الشممرط اإل
؛
بسممتيم 

 :(التفسنير والمفسنرون)ثديثه عح  عريف نصو  التفسير، وَ صال عب ر ه همم  يف 

ألننه يل العلوم الت  ُيَتَكلَُّف له  الحد؛  العلم ء ننَّ التفسير ليا مح وبِ  يرى بع »

هغيره مح العلموم التم  نمكمح نن  كات ناشئة من مًاولة القواعدلَ ليس قواعد أو مَ 

« شبه العلوم العقلية
(2)

. 

عرًي  »هم  نا ر الشي  فريد األ ص ري إلى ننَّ علم التفسير على ن ميته ظل؛ 

ُده  قدي؛  ج  ظري؛ مح ني؛ سي  «له  سقه الذي يحكمه، ومن قه الذي ُيَقنِّنُه وُيَقعِّ
(3)

. 

                                                     

م، 1114ت: جممم   الممديح العلمموي، بيممروت: دار الغممرب،  الضممروري يف نصممو  الفقممه، ابممح راممد، (1)

 .35ص

 . (1/12)، تفسير والمفسرون، محمد الذ ب ، الق  رة: مكتبة و بةال (2)

 . 113م، ص2111، 1الق  رة: دار السالم، طلعلوم الشرعية، فريد األ ص ري، نبجدي ت البحو يف ا (3)



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(37) 

ح لن  مح  ذ معمريف مرثلمة   ليمة َ ْعُقمم النقمو : ننَّ ضمبط النََّسمق ال هوَيَتَراَّ

ُد المف  يم و حديد ل ال شكال   للعلم يلج المموضوع، فبعدم  َيَتَحدَّ
؛
موضوع البحث 

اِع  إلى استخالص ووا ي  .ح ُ َهطِّر هيفية  ر يم الحدود والربا يحالدَّ

َم يز بيح الفلسفة والعلم =  و الق  ون )القواعد(، وهمل؛ ف لفيصل الوثيد ال

العلمم  مو  دراسة ال  حتوي على ووا يح فه  دراسمة فلسمفي؛ة نو فكريمة  ذلمك ننَّ 

ُمرتاب مة بحيمو ُمتدا لمة واللعب رة عح بنم ء ممح المفم  يم والعبم رات والصمور ا

ر   مستقلة عح الكل؛ العضوي. ي  صعم  صو؛

ألصو  هنسبة نرسم  ليا إلمى ومح  ن  اعترب الرازي  سبة الش فع  إلى علم ا

 وي.رُ من ق، وهنسبة الخليل بح نثمد إلى علم العَ علم ال

ووجه الشبه:  و  ج    مهالء جميًعم  يف إيجم د ن سم ق  ظريمة ووموا يح هلي؛مة، 

مْبط المسمتويف، سميالن والهالميمة إلمى مرثا تقل بفضله  العلم مح مرثلمة ال لمة الضَّ

ْلَبِة الصَّ ِرمة. لمر ة إلى المعرفة األليفة اني: مح ال  معرفة الصَّ

و حح إذا م  جئن  إلى علم األصو  نو الحديو على سبيل الممث   وجمد   م  

يَّميح هُ مَ لْ عِ  نصمو  »ف مسم ئل الفرعيمة، و مذا بخمالوافمرة ممح ال ةً َلممْ ح ُيمَهطَِّراِن ُج يْ ل؛

الذي علمى المرغم ممح هو مه علًمم  بي  ي م  ،«التفسير
إال؛ ن مه مم  يمزا  يتسمم ب  بعمه   (1)

 .  التجزيئ ؛

                                                     

: الربم طالج بري، ، محمد نية العقل العرب ُينظر: ب ح نصل.ع  دومً نن يصدر البي ين  تفكيرالواألصل يف  (1)

 .117صم، 1111المرهز الثق يف العرب ، 



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(36) 

وثق ئقمه إلمى الكليمة  إذا منا أراد أن يرتفنع بأدلتنه «نصو  التفسير»وعليه، فإنَّ 

َف   س وه مح ُطغي ن الَمدا ل الجزئية، ونن يضبط نوالو وق النََّظِري، فعليه نن َيَتَخفَّ

 التم يز الصنف  )النوع (.الكلي؛ة على  حو يضمح له بلوغ 

 سؤال املنت والـهامش: -4 -2 

منا تعّلنق بضنبط عملينة البينان ومعرهنة  التفسير منه ما هو ُصنْل،، وهنو كنّل 

َمات(، وهو ما له تعّلنق  -دلئل الكتاب بطريقة مباشرة؛ ومنه ما هو َتَبع )ُمَلح ُمَتم 

لوسائل( بالغرض األول؛ كبيان وجوه القراءة، ومسائل أصول غير مباشر )تعّلق ا

 ..الشتغال بالهدايات والنكات واألحكام. ين،الد  

« الُعقمد»وب ستثن ء ال ربي وابمح ع امور لمم  قمف علمى  مييمز واضمح بميح 

 معرفة التفسيرية.يف ال «ُمَلحال»و

 :(الوحدة النظامية)سؤال النَّسَق واالرتباط  -5 -2

هم  وا وبمل اإلمم م الشم فع  إنَّ النَّم س »(:  م717ر الديح الرازي )تيقو  فخ

منا كنان لهنم قنانون ون ويعرتضون، ولكح يتكل؛مون يف مس ئل نصو  الفقه، ويستدل؛ 

رضممته  و رجيح هتمم ،  ، ويف هيفيممة معي مرجننوع إليننه يف معرهننة دلئننل الشننريعةكّلنن

رجنع إلينه يف معرهنة ا يُ ا كلي  ووضع للخلق قانونً ف ستنبط الش فع  علم نصو  الفقه، 

  .(1)«مرات، أدلة الشرع

                                                     

 - مم1417، 1ط الق  رة: مكتبة الكليم ت األز ريمة،الرازي، ت: نثمد السق ،  من وم اإلم م الش فع ، (1)

 .56، صم1187



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(38) 

ُيِحيُلن  إلى وضية  -وإن ه ن يف السي ق األصول -إنَّ  ذا النقل عح الرازي 

بسممتيمي؛ة يف غ يممة األ ميممة، و مم  ننَّ ني؛ علممم مممح العلمموم إذا  جمم وز مرثلممة إ

دت َمِديَّ  ه، اثت ج إلى اال  تقم   إلمى مرثلمة االص ال  وا سعت َمَس َو ُ ه، و عد؛

ُيمكمح االصم ال  نهثر  نظيًم  و ر يًب ، و   مرثلة الرتهيم الممُمتج  ا، نو مم  

كمون التع ممل ممق األ سم ق ال ممق (، وذلك ثتى يSystemمرثلة النََّسق )عليه ب

 َمعزولة والقض ي  الشَّ ِردة.الَمَف  يم ال

َمعمم رف ر والاالر بمم ط الَمن قمم  بمميح األفكمم  والمقصننود بالنََّسننق هاهنننا:

َدة )مف  يمال ل يف .دالئمل. -وواعمد -إامك الت -وضم ي  -ُمَتَعدِّ .(، بحيمو ُ َشمكِّ

م ًمم  ممق طبيعمة  بذا ه. و مذا مم  يتسم وق  النه ية  ظ ًم  معرفي   متم سًك  ومستقال  

قنة، بنل تراهنا وحندة المنهجّية اإلسالمية التي ل تنظر إلنى المعرهنة كنأجًاء متفرّ 

 ة يجمعها نظام ُمتَِّسق يتواصل هيه الجميع. نظامية متجانس

ممح سمها  التأصميل، فم ألو؛   ونود؛ نن ناير  ن : ننَّ سمها  النََّسمق  مو نعمم؛ 

ممر مجموعممة مممح الحقمم ئق ة ويضممعه  يف  سممٍق ي؛مممِ لْ العِ  عبمم رة عممح إطمم ر فكممري ُيَفسِّ

 مِ لْ عِ 
؛
 األولى. مس ئل إلى ُنُسِسه    الث ين فهو يبحو عح إرج ع ال، ونم؛ مرتابط  

ًه  ه ن ُموَ  «نصو  التفسير»و جدر اإلا رة إلى ننَّ التس ؤ  عح النََّسِق يف  جَّ

 ب عتب ريح ا نيح:



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(31) 

تمي؛ز عمح سم ئر العلموم القريبمة  فأصو  التفسير  موضوعي، العتبار األول:

، والمعم ين ب بيعتهم  مستعصمية يعوز م  الضمبط والتنظميم، «المعنى»بعنصر   منه

 ه  وًع  دويًق  و  يًرا مح المع رف اإل س  ية. و ذا م  يجعل من

فأصو  التفسير ج ءت يف إثدى غ ي هت  لمع لجة  وظيفي،: والعتبار الثاين

أ ح هب  نن  تلكَّ ُس حْ مشكلة الَتْعِضَية، ني: التع مل التجزيئ  مق آي الكت ب، فال يَ 

 يف ميدا   النض ل ، نو نن  تعث؛ر يف مضم ر  . 

مم  سممقيته وا تظ مممه، يجممم نن « نصممو  التفسممير»َق لعلممم ومممح نجممل نن يتحقَّ

 يشتمل على عنصريح نس سييح: 

ف لكلي؛ممة نثممد ن ممم دعمم ئم النََّسممِق يف ني؛ علممم مممح  :الكلّيننة العنصننر األول:

و   اإلط ر الذي يجمق الجزئي ت والتف صيل ضمح و  ون ُمتَِّحد، ذلك ، العلوم

دة يفضممبط األمممور ال»ننَّ  ُمت؛حممدة  ممو نوعممى لحفظهمم  القمموا يح ال منتشممرة المتعممد؛

«وندعى لضب ه 
(1)

.  

يمة»إذا ه  مت   صمية  العنصر الثاين: التنرابط والنسنجام:  ضممح لنم   «الكل؛

 حديمد العالوم ت ضممح لنم  ي «اال سمج موالرتابط » نظيم الجزئي ت، فإنَّ عنصر 

 المتدا لة بيح  ذه القوا يح بعضه  ببع .

                                                     

 ،م1185 - مم1415، 2الزرهش ، الكويت: وزارة األووم ف، طبدر الديح المنثور يف القواعد الفقهية،  (1)

(1/75) . 



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(41) 

، وممح ع و « نصو  التفسير»إنَّ 
؛
مل بن ئ  ين لمق ممح الجزئم   حمو الكلم 

ال معنى له، إال؛ ب لنسبة للُكلِّ  «نصو  التفسير»إلى الع م، فكل؛ جزئ  يف  الخ ص؛ 

الذي  و جزء منه، ومح  م فإ ه ال يمكح نن ُيفهمم إال؛ علمى مسمتوى الكمل؛ المذي 

 إذا ى إال؛ ال يتممأ َّ « نصمو  التفسمير»ممح  صموص  يمد ل يف إطم ره. ففهمم ني؛  مص؛ 

 فقد النََّسُق  واز ه ومع لمه.ُوضق ضمح بنية المجموع، وني؛ ا تال  بينهم  يَ 

، ثيمو «نصمو  التفسمير»نَْعَتبِر يف ذلك ب لتدا ل الواومق يف موضموع ت ول

«مص در التفسير»مب« وواعد التفسير»امتزجت 
(1)

« اروط التفسمير»مح   ثية، و بم 

 مح   ثية ن رى. 

  

                                                     

ف ت نصو  التفسير  و موضوع المصم در )مصم در التفسمير(. ُينظمر: لموضوع ت ثضوًرا يف مهل؛ نهثر ا (1)

 . 145ف ت، إصدارات مرهز  فسير، صنصو  التفسير يف المهلَّ 



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(41) 

 وى املنهجي:املبحث الثالث: املست

ْرِس التفسممميري؛  ممم  مشمممكلة  إنَّ نعضمممل المشممم هل ونعمقهممم  ن مممًرا يف المممدَّ

هم مِمح المَو َ  ، و   محلال «الممنهج» امرط « الَممنهج»ر. فسمالمة النَّظر وَمنَ ُط السَّ

معرفمة يف ميمدان التفعيمل  سق معريف، فممح  اللمه  نخمرط ال الزب يف  ج   ني؛ 

ممة التم  ال يكمون لهم  وجمود إال؛ يف األذ م ن، األفكم ر القي؛ »والتشغيل، فكمم  م  

دن الف ضلة، منهج  يف  حويله  إلى واوق مع ش، وذلك  و اأن المُ  بسبم عقمٍ 

ت هب  فلسف ت ومذا م وندي ن هثيرة، ولكنهم  لمم  تحمو؛  ل العلي  الت   غنَّ ثُ والمُ 

«يف منهج التحويل يف نغلم األثوا  لٍ لَ إلى واوق ثض ري بسبم َ  
(1)

. 

ُعنَْواً   لتجربٍة منهجيٍة، َوَغَرًض  لتصحيٍح  «نصو  التفسير»ا ه  ت فكرة وإذ

َم يف ميدان  ض له   وإال؛   معريف؛، فإ ه ال يحسح هب  نن َ َتَعثََّر يف مضم ر  ، نو َ َتنَكَّ

 آ  نمر   إلى الجمود والتعقيد.

طم ر ى مح إمك  ية  وظيفهم  ضممح إإنَّ ويمة موضوع ت نصو  التفسير  تأ َّ 

منهج  مرتابط، يضمح له  ثسح التوظيمف دا مل الحقمل التفسميري؛ و  رجمه، 

 ة لعملية التفسير.ي؛ مِ لْ فأصو  التفسير    العقلية العِ 

                                                     

عممح ، 41، صم1111، 1عوامممل الشممهود الحضمم ري، عبممد المجيممد النجمم ر، بيممروت: دار الغممرب، ط (1)

، 5 مره علمى البحمو العلمم ، مقم   منشمور بمجلمة اإلثيم ء، عالق در بح ثرز اهلل،  ب ت المنهج ون عبد

 . 312، صم2112/  م1423س
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(42) 

سمقة لهم  معلوم ت وثد   ال  خلق معرفة م  لم  د ل يف بنية معرفية مت؛  لف

مستقلة  مح  ال   ظرية نصوله   ستند إليه  ودالالت  هديه ، و ذا لح يكون إال؛ 

 ومنتجة. 

ل على عِ لْ وواضح هذلك ننَّ العِ  آ مر ويأ مذ عنمه موضموع  مٍ ْلمم الذي يت ف؛

ى علًم    علمى  بنمى ني؛ علممٍ ال يمكح نن يُ » ذْ إِ بحثه وطريقته، ليا جديًرا بأن ُيَسمَّ

م العلوم المختلفة بفضل استقال  همل؛  واثمد منهم  عمح  ن موذج غيره، وإ م   تقد؛

«نه مح الخضوع لموضوعهاآل ر استقالاًل يمك؛ 
(1). 

ح مح إصدار وضم ي  منتجمة،  ف لعلم الذي ال يملك منهًج    ص   به لح يتمك؛

بمه مممح سممقيمه، و  ممهه مممح  ممم  يخممتص؛  ف بمه صممحيُح رَ علممم معيمم ر ُيْعمملكمل؛ » ذْ إِ 

«صوابه
(2). 

رة يف اإلفمممح القواعممد ال ُمَع صممرة ننَّ العلممم الممذي ال بسممتمولوجي؛ة الُمَقممرَّ

ح مح إ ت ج وض ي  جديدة، وسمينته  إلمى ث لمة  منهجه الخ ص؛ يستقل؛ بم لح يتمك؛

 مح التكرار والرتجيق.

                                                     

 .32، صبيروت: دار العلم للمالييح: محمد مندور، جمةمنهج البحو يف األدب واللغة، ال سون،  ر (1)

 .6م، ص2111، صدر الديح القنوي، ت: ع صم الكي ل ، بيروت: دار الكتم العلمية، مفت   الغيم (2)
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(43) 

م نو؛ « المنهج»ويمكح االستدال  ب الستقراء على ننَّ بنية  اًل بغري  تقو؛

م ت  ُيمي؛زه عح غيره،  م بوظ ئف و صدة    ًي ،  م نداء متمي؛ز   لًث ، فهذه    ُمَقوِّ

.  كَ مَ دْ ضد   المِ ل  ع المنهج الت  يشك؛ 
؛
 األس س  يف المعم ر المن  ج 

 سؤال الغَرَض: -1 -3

: -إلمى ج  مم ا متالف الموضموع ت-ز هب  العلوم إنَّ ن م العن صر الت   تمي؛ 

ا تالف األغراي الداعية إلى التدويح
(1)

. 

يقتض   -م عح العلم اآل رلْ و و م  ُيَميِّز هل؛ عِ -وإنَّ النَّظر يف غري العلم 

 ه إلى مستوييح: قسيم

 َمثالال ه التجريدي؛ة. ،  و موضوع العلم و َ مستوى نظري ثابت -

ل -  للعلم.، ويُ مستوى عملي ُمَتَحو 
؛
 التشغيل 

؛
 َمثِّله الج  م التفعيل 

  ْيحْيح العنصرَ ذَ و كمح ف علية ني؛ علم يف مدى الرتهيم المن سم بيح  َ 

 ن داف مشرتهة.  ُمَتَحوِّ ، ضمح هي ن واثد وب  ج هالث بت وال

ممُه لمموممم ُمسممتوي ت  مم   ممدا ل ال« نصممو  التفسممير»مح اال تقمم دات التمم  ُ َوجَّ

مسممتوي ت التحليممل، وًدا واضممحة لَميِّممز ُثممدو لممم يُ )المق ربمم ت( المنهجيممة، ثيمم

ة مستوي ت: األصولية، الحديثية، البالغية، علوم القرآن.  وإ م  ا تل ت فيه عد؛

                                                     

 . 22 م، ص1411مهسسة آ  البيت إلثي ء الرتاث،  ية األصو ، األ و د الخراس ين، ُينظر: هف (1)
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(44) 

 سؤال الوظيفة: -2 -3

ى به الممنهج يف العلموم:  حديمد الوظم ئف الف علمة يف ذلم مح ن م م  ك َيَتَقوَّ

 منهجية.العلم، والتدويق يف نغراضه  ال

وإنَّ النَّمم ظِر يف موضمموع ت نصممو  التفسممير ال ُ خ ممئ عينُممه إبصمم َر التبمم يح 

ديد يف  حديد وظ ئفه ونغراضه، فم  :نه الش؛

  ل ُيراد به االثرتاز مح الخ أ يف التفسير؟ -

 ِحَكِم واألثك م الشرعية؟م ُيراد به إ ش ء واستصدار الن -

 نم ُيراد به  حديد مص در التفسير وطروه؟  -

 نم ُيراد به بي ن اروط التفسير ومن  جه؟  -

ص معريف؛ يعن  ممح ضممح مم  يعنيمه:  إنَّ القو  بأنَّ نصو  التفسير  و  خص؛

نَّ لممه وظمم ئف إني: التأهيممد علممى ن ممه لمميا  ممو علممم األصممو ، نو علمموم القممرآن، 

 منهجية م يزة. 

ٌق فعاًل؟ لو نجرين  مق ر ة سريعة بيح وظ ئف نصو  التفسير  فهل  ذا ُمَتَحقِّ

ووظ ئف نصو  الفقه أللفين  م  يف غ ية االارتاك والتدا ل
(1)

: 

                                                     

 . 122صمح إصدارات مرهز  فسير، نصو  التفسير يف المهلف ت، ينظر:  (1)
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(45) 

 وظائف أصول التفسير وظائف أصول الفقه

 فهم المعنى الوصو  إلى استنب ط األثك م مح ندلته 

  حديد مصدر التفسير دالئل الفقه معرفة

ر مح اروط ومن  ج بي ن ث   المستفيد  بي ن م  يتعلق ب لمفسِّ

 سؤال األداء: -3 -3

 ألصو  التفسير يسمير 
ِّ
وفمق طريمق  ال م   -يف األصمل-إنَّ األداء المنهج 

 الجمق، ف لتصنيف )الرت يم والتبويم(، ف لتجريد. المسلك يتأ؛لف مح:

والتصمنيف  ُمع ي ت المتداولة يف عملية التفسمير.و عدة ال ف لجمق لتشكيلِ 

لنضممد   و نظيمهمم  دا ممل نبممواب ج معممة. والتجريممد لتقعيممد   و قنينهمم  ضمممح 

 ووا يح م ؛ردة.

َ  ِت نصو  التفسير يلحظ جمود نداءاهت  عند على ننَّ ال ل يف ُمَدوَّ  المذيُمَتَأمِّ

 ت م د ه ب ريقة مدرسية.نع د د عليه إال؛ ننْ س ؛ره ابح  يمية، فلم  زِ 
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(47) 

 الـمُحَصِّلة النهائية:

م مةنهجية للخ  م بًع  للوظيفة ال ن  لْ فإ ن  سنعمد إلى ن مم النتم ئج التم   وصَّ

ص فيم  يأيت:  إليه  يف البحو، و تلخ؛

ا تالًفمم  هبيممًرا يف  لقيبممه  -لهمنممذ بدايممة  شممكال -اممهد نصممو  التفسممير  -1

مم  و سممميته، َفُحلِّ
َ
   

؛
ممِريح يف  حديممد ينة  عكمما مممدى ا ممتالف الُممممتب  بأسمم م  ُمَفسِّ

تهِ  ختلفة(، ومعلوم ننَّ اال تالف يف  لقيم  مذا و   سبعة نلق ب مُ ة )ي؛ مِ لْ العِ  ُ ِويَّ

ُرورة ث لة االض راب وااللتي ث الت  ُ رافق ظهوره مح جهة،  العلم يعكا ب لضَّ

 ه مح جهة    ية.ئِ كال هم   كشف عح  عث؛ره و لَ 

همص لح -ب؛ر الدويق للُمص لح ت الدائرة يف نصو  التفسير و د   التد -2

إلممى وصممفه  بمم لغموي  -ُمتشمم به والتأويمملالممرني، والمممأ ور، والُمحكممم وال

رس التفسممميري؛ بوصمممفه  مفممم  يم َمِرَ مممة ال واإلامممك  ، فقمممد ثضمممرَ  ت يف المممد؛

 ُمص لح ت   ضجة.

، بمل ال يملمك و موًسم  مسمت« نصو  التفسير»الثظ البحو نن؛ علم  -3 قال 

  ممح ممثظ؛ه ال نميلمم  -مِْغَزلِمهِ  َفْلَكمةُ  مم و -« التفسمير»و« األصو »  إنَّ مفهومَ 

اليالدراسممة والتحليممل العميممق لكمم   إلممى مفمم  يم إبسممتمولوجي؛ة ذات ط وممة  تحممو؛

 َوة.إجرائية َ ال؛ 
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ممح إيجم ز، وإيضم  ،  إلمى امروط الن؛ضمج  -يف مجملهم -هم  ن م   فتقمد 

ى إلنى اننديام موضنوعات علنم األمر الذي أدَّ ا تص ص. وايوع االستعم  ، و

قَِها على عّدة علوم« أصول التفسير»   .وَتَفرُّ
ر البحو ننَّ إطالق هلمة  -4  فيه  عنه،  نو« نصو  التفسير»على « علم»َومرَّ

َممم  يت لممم ح العلمموم التمم  ا بثممق منهمم ، وإ َّ ال يقتصممر علممى القممو  ب سممتقالليته عمم

قهمم  بمعنممى العلمم  سممق معممريف؛ ينممتظم موضمموًع   الممذي  ممو هممل؛  (Science)م  حق؛

هعلمم نصمو    م ًم  هم   و الشأن يف العلوم اإلسالمية النَّ ِضجة،  ومنهًج  وغ يةً 

 الفقه، وعلم الحديو.

نغلمم  نَّ إثيمو  ،«التفسور أصول »ر ظهور  عريف  أ ال  الثظ البحُو  -5

  ت الرتا يمة علمى ُممدوَّ ثمر يف الريح، وول؛م   عُمتأ ِّ  ذه التع ريف    مح وضق ال

 َم صدق(.البنى على ) عريف يُ 

ممريح ألصممو  التفسممير بتعريفمم ت ت الر  عريفمم هشممف البحممو  ممأ ال  -7 ُمَفسِّ

األصولييح ألصو  الفقمه، ومعلموم ننَّ البحمو يف نصمو  التفسمير ُيبم يح البحمو 

 األصول  مح وجوه عديدة.

يح موضوع ت علم التفسير التم  ل الظ  ر بمح ن م م  رصده البحو  -6

ريح ه  وا مهتجسيح ب لتأسيا النَّظري لم األصو ، ثيو إنَّ عدًدا مح الوع ُمَفسِّ

استنس   الهيكل المعريف ألصو  الفقه،  الذي نرس ه األصوليون وبلهم، نيح  م؛ 

ر به علم ء التفسير طيلة ورون مت  ولة.   فظل؛ علم األصو   و النموذج الذي ُيَفكِّ
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ر -8 ومم ئم بذا ممه  ة نصممو  التفسممير موضمموًع  لعلمممٍ رصمميرو البحممو ننَّ  وممر؛

مم  ممه يخضممق يف ا تظ مممه إف علممى النََّظممر فيممه لذا ممه، ني النََّظممر فيممه مممح ثيممو يتوو؛

ُمجمم ورة )علمموم القممرآن، لموضمموعية ال عالوممة لهمم  بمم لعلوم ا دا ل  لقمموا يحلمما

 .( إال؛ هعالوة علم بعلم آ ر مج ور له..صو ، والبالغة.واأل

 إذا ممم  نراد نن ير فممق بأدلتممه «نصممو  التفسممير»يممرى البحممو ننَّ علممم  -1

مَف  ممح ُطغيم ن الَممدا ل وثق ئقه إلمى الكلي؛مة والو موق النََّظمِري، فعليمه نن َيَتَخفَّ

التمم يز الصمنف  الجزئية، ونن يضمبط ن سم وه الكلي؛مة علمى  حمو يضممح لمه بلموغ 

 )النوع (.

د البحو اروط  سقية  -11 يح: يف عنصمريح نس سميَّ « التفسمير نصمو »ثد؛

 الكلية والرتابط.

ر ذهره يف  ذا  ز، وم  فيه وَ ح عَ ُموجز، ولعل؛ فيه سداًدا مِ البحو ال ذا م   يس؛

 هُ ْتممبَ تَ  عمم لى ون مموب إليممه مممم  هَ  اهللَ  سممتغفرُ ن  ومممح الشممي  ن، ومممح   ممأ فهممو منِّمم

 األوالم نو زاغت فيه األفه م.

│ 
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 :الئحة املصادر واملراجع

ال مويف، ت: عبمد القم در ثسميح،  جم الديح اإلهسير يف علم التفسير،   -

 .)الق  رة: مكتبة اآلداب(

 ثسمميح هرهممري، )بيممروت:  -
؛
اإلبسممتمولوجية يف ميممدان المعرفممة، علمم 

 .(م2114، 1منتدى المع رف، ط

الممرزاق  اإلثكمم م يف نصممو  األثكمم م، نبممو الحسممح اآلمممدي، ت: عبممد  -

 سالم (.عفيف ، )بيروت: المكتم اإل

ت: عثممم ن محممممد نممميح، )القممم  رة: دار  الفممم راب ،إثصمم ء العلمموم،  -

 م(.1131السع دة، 

نصو  التفسير يف المهلف ت، مجموعة ممح البم ثثيح، إصمدارات مرهمز  -

  فسير. 

ابممح دويممق العيممد، )بيممروت: دار الكتممم  االوممرتا  يف بيمم ن االصمم ال ، -

  ت(. العلمية، د،

  الديح السيوط ، ت: محمد نبو الفضل، اإل ق ن يف علوم القرآن، جال -

 .م(1164 -  م1314)الق  رة: الهيئة المصرية للكت ب، 

الرب  ن يف نصو  الفقمه، الجموين ، ت: صمال  عويضمة، )بيمروت: دار  -

 .م(1116، 1الكتم العلمية، ط
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البحممر المحمميط يف نصممو  الفقممه، بممدر الممديح الزرهشمم ، )بيممروت: دار  -

 (.م1114، 1الكتب ، ط

العقل العرب ، محمد الجم بري، )الربم ط: المرهمز الثقم يف العربم ، بنية  -

 .(م1111

التحرير والتنوير، محمد ال   ر بمح ع امور، ) مو ا: المدار التو سمية،  -

 (.م1184 ع م

 ،1ط اآلداب، هليمممة )طن ممم ، بسممميوين، محممممد ت: الراغمممم،  فسمممير -

 .م(1111

 . م(1421 ،1ط الرتاث، إثي ء دار )بيروت: البغوي،  فسير -

 ت(. رون، محمد الذ ب ، )الق  رة: مكتبة و بة، د،التفسير والمفسِّ  -

عمممالء المممديح الممممرداوي التحبيمممر امممر  التحريمممر يف نصمممو  الفقمممه،  -

ت: عبممد الممرثمح الجممربيح وآ ممرون، )الريمم ي، مكتبممة  مم(، 885)ت

  م(. 1421الراد، ط

الخص ئص، عثم ن بح جن ، بم ب يف إصمال  اللفمظ، )القم  رة: الهيئمة  -

 صرية للكت ب، د، ت(.الم

)القمم  رة: الممدار العربيممة ، عبممد السممالم المسممدي، ومم موس اللسمم  ي ت -

 .م(1181، 1للكت ب، ط



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(51) 

 الرسم لة، مهسسمة )بيمروت: ا هر، نثمد ت: ال ربي، البي ن، ج مق -

 .(م2111 ،1ط

 الرد؛ على المن قييح، ابح  يمية، )بيروت: دار المعرفة(. -

ستحسمم ن، )الكويممت: وزارة الفصممو ، الجصمم ص، بمم ب القممو  يف اال -

 .(م1114، 2األوو ف، ط

االستدال  والبن ء، بحو يف  ص ئص العقل العلميمة، بن صمر البعمزايت،  -

 م(.2121)الرب ط: دار األم ن، 

 ،  سمممر ،  رجممممة: محممممود رجمممم، )القممم  رة:   دويًقمممالفلسمممفة علًمممم -

 (.م2112، 1المجلا األعلى للثق فة، ط

لكممردي، )بيممروت: دار الفمم راب ، علميممة الفكممر الخلممدوين، محمممود ا -

 .(م2117

عوامل الشهود الحض ري، عبد المجيد النج ر، )بيمروت: دار الغمرب،  -

 .(م1111، 1ط

هف ية األصو ، األ و د الخراس ين، )مهسسة آ  البيت إلثي ء الرتاث،  -

  م(.1411

الضممروري يف نصممو  الفقممه، ابممح راممد، ت: جممم   الممديح العلمموي،  -

 م(.1114)بيروت: دار الغرب، 



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(52) 

المقدممممة، ابمممح  لمممدون، ت:  ليمممل امممح دة، )بيمممروت: دار الفكمممر،  -

 م(.1188

الموافقمم ت، الشمم طب ، المقدمممة الس دسممة، ت: مشممهور آ  سمملم ن،  -

 .(م1116، 1)الري ي: دار ابح عف ن، ط

مقدمممة يف علممم االجتممم ع، نلكمما إ كلممز،  رجمممة: محمممد الجممو ري،  -

 (.م1183، 7)الق  رة: دار المع رف، ط

)الربم ط: م بعمة  لح األصول  عند الش طب ، فريمد األ صم ري،المص  -

 .م(1116، 1النج   الجديدة، ط

المص لح اللس ين و أسيا المفهوم،  ليفمة الميسم وي، )الربم ط: دار  -

 .(م2113 - م1434، 1األم ن، ط

، 1مف  يح الغيم، فخر الديح المرازي، )بيمروت: دار إثيم ء المرتاث، ط -

  م(.1421

لشمم فع ، الممرازي، ت: نثمممد السممق ، )القمم  رة: مكتبممة من وممم اإلممم م ا -

 .(م1187 - م 1417، 1الكلي ت األز رية، ط

المنثممور يف القواعممد الفقهيممة، بممدر الممديح الزرهشمم ، )الكويممت: وزارة  -

 ( .م1185 - م 1415، 2األوو ف، ط

مممنهج البحممو يف األدب واللغممة، ال سممون،  رجمممة: محمممد منممدور،  -

 ييح(.)بيروت: دار العلم للمال



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(53) 

مفت   الغيم، صدر الديح القنوي، ت: ع صمم الكيم ل ، )بيمروت: دار  -

 م(.2111الكتم العلمية، 

 :المقالت والمحاضرات

نصو   فسير القرآن الداللي؛مة، ثميمد الموايف، نعمم   الممه مر العم لم   -

ة  مممرجمممم دى اآل -21 -11 :الث لمممو للبممم ثثيح يف القمممرآن وعلوممممه

« مممم   مممو التنممموير؟»، مهسسمممة م2115 نفريمممل -11 -1/ م ممم1437

 .إيم  ويل ه  ط،  رجمة: عبد الغف ر مك وي، )الق  رة: دار التنوير(

محممد نبمو موسمى،  /منهج علم ئن  يف بن ء المعرفة، مح ضمرة للمدهتور -

 . م1411ج معة نم القرى، 

، 8 -6فقه العلوم، إدريما الجم بري، مجلمة  مم ء للعلموم اإل سم  ية، ع  -

 .م2121ات ء وربيق 

لدراسممة المفهوميممة، همموريم سممع د، مجلممة إسممالمية المعرفممة، السممنة ا -

 .م2111 -  م1431، ربيق 71الخ مسة عشرة، العدد 

 ظري؛ة المف  يم، س جر )جورج(،  رجمة: جواد سم عنه، مجلة اللس ن  -

 .م1111س ،46 العرب ، عدد

النقد العلم  عند علم ء المسلميح يف العلوم التجريبية، زين  الح زم ،  -

 - مممم 1427نطروثمممة دهتممموراه )غيمممر منشمممورة( بج معمممة نم القمممرى، 

 .م2117



 

 

 ِِف املَـْفُهوِم والنََّسِق واملَـْنَهج ِِف أُُصوِل التَْفِسري؛ بَْحث ُمْستََويَاُت اإلْشَكاِل الـَمْنَهجي  

 بحوث

(54) 

(، الجزء 53سلمى داود إبرا يم، مق   منشور بمجلة نم؛ القرى، العدد ) -

 .م2111نغس ا -  م1432األو ، رمض ن 

عبد الق در بح ثرز اهلل،  ب ت المنهج ون ره على البحو العلم ، مقم    -

  .م2112 -م  1423، س5منشور بمجلة اإلثي ء، ع

│ 


