


 

 

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(2) 

 يفتتح: 

همق ممـ أضفمر إَطمقان  -أّي طؾمؿ-مـ القاضح أنَّ ترتقب مقضقطات العؾمؿ 

 طؾك َدرك قضاياه وَمضامقـف، واستظفار دقائؼف وأسراره. 

ّٓ أّكفا  -يف الظاهر-ففل وإن تبدو  ُتَمثِّر طؾمك  -يف الحؼقؼة-َطَؿًًل فـقًّا شؽؾقًّا إ

ٓ يستقلل الطالب يف ابتمداء » ؽّؾ طؾؿسقاء، ف دّ ؿـفجّقة طؾك َح ؿعرفقة والوضائػف ال

 .(1)«جامعف وٓ َمباكقف، فًل َمْطَؿَع لف يف الظََّػِر بلسراره وَمَباغقفكظره طؾك مَ 

هذا، وقد كشػت العديد مـ إبحاث طـ حاجة مقضمقطات أومقا التػسمقر 

 إلك مزيد مـ الرتتقب والضبط.

ها مركز تػسقر لؾدراسات الؼرآكقة بعـقان: حقث أّكدت الدراسة التل أطدّ 

كاكت مقداًكا »ػات طؾك أنَّ أوقا التػسقر يف الؿملَّ  (2)«ػاتأوقا التػسقر يف الؿملَّ »

ّٓ سًعا لقس لف ُأصُ متّ  ـِ  الرؤية الخاّو ر كؾّقة تحؽؿف، إ ػ، مملِّ  كّؾ  ة الؿستـبطة يف ذه

أوقا التػسقر دون بقان ػقـ كسبة هذه الؿقضقطات إلك الؿملِّ  بحقث وّح لؽّؾ 

أسباب تؾؽ الـسبة، ووّح لؽثقر مـفؿ أن ُيضقػ ما يشاء مـ مقضقطات 

  .(3)«ومباحث، مع كسبة ذلؽ إلك أوقا التػسقر

                                                     

 .23مة، ص(، الؿؼدّ 2111الؿستصػك، الغزالل، )الؼاهرة: دار الحديث،  (1)

 ها ثًلثة مـ الباحثقـ: خؾقؾ محؿقد القؿاين، محؿقد حؿد السقد، باسؾ طؿر الؿجايدة. أطدّ  (2)

 -هممم1437مركممز تػسممقر لؾدراسممات الؼرآكقممة، أوممقا التػسممقر يف الؿملػممات، مجؿقطممة مممـ البمماحثقـ،  (3)

 .157م، ص2115
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 بحوث

(3) 

اسة فننَّ مقضقطات أومقا التػسمقر تشمفد قمدًرا واسمًعا رَ وبحسب هذه الدِّ 

سارات يف م يف اتجاهات متػاوتة، وسارْت  مـ التغاير وآختًلف، حقث ضربْت 

مختؾػمممة، وكمممان بقـفممما تمممداخؾ شمممديد طؾمممك مسمممتقى التـممماوا لؾؿقضمممقطات 

ّد يف أخر مقضقًطا متؽمامًًل، ا، ُيعَ والؿباحث، فؿا ُيَعّد يف بعضفا مقضقًطا جزئقًّ 

ع تحت تبقيب آخر يف مملَّػ غقرهوما ُيقضع تحت تبقيب معّقـ، ُيقَض 
(1)

.  

إنَّ غقماب همذا البـماء كماٍف وحمده »مقٓي طؿر حؿماد:  /وُيضقػ الدكتقر

، -يؼصمد إطمادة ترتقمب مقضمقطات العؾمؿ-لؽل يؽقن مسّقًغا لؿا كقّد الؼقام بف 

ذاهتا غقمر واضمحة يف همذه الؽتمب، وهمق المذي  دّ ؿـا أنَّ الؿادة يف َح ؾِ فؽقػ إذا طَ 

 ة بصمماحبفكتمماب كظممرة خاّومم جعؾفمما تتضممارب يف الؿضممامقـ، حتممك وممار لؽممّؾ 

«ٕوقا التػسقر، ففـاك بًل شؽ فراغ يف هذا الؿقضقع مـ كقاٍح 
(2)

.  

 إشكانيت انبحث وتضاؤالتّ:

َؿات إساسمقة التمل يتؿّقمز  ما  سممؿة الرتتقمب، التمل تعـمل « العؾمؿ»مـ السِّ

بعممد -ك آكطممًلم مممـ كؼطممة بممدء يؼقـّقممة معقاريممة يتلّسممس طؾقفمما العؾممؿ، ثممؿ تتممقالَ 

مـفاج قاود، وصريمؼ ٓحمب، حتمك يؽتؿمؾ البـماء خطقاتف ومباحثف وفؼ  -ذلؽ

 ويستقي طؾك سققف.

                                                     

، وتلسمقس طؾمؿ أومقا التػسمقر، خؾقمؾ محؿمقد القؿماين، بحمث 137ص ،أوقا التػسقر يف الؿملػات (1)

 .54م، ص2121مـشقر بؿركز تػسقر، 

 .27صم(، 2111، 1أوقا التػسقر، محاولة يف البـاء، مقٓي طؿر حؿاد، )الؼاهرة: دار السًلم، ط (2)
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تـطؾممؼ مممـ  -وهممق مممـ العؾممقم الـّاضممجة-« طؾممؿ إوممقا»فؿقضممقطات 

مما، ثمممؿ تثـّممل الؿسممتقى الّؾغممقي الممذي ُيحَ  ّؾممؾ الـّصممقص الشممرطقة تحؾممقًًل لغقيًّ

ا، لتـتفمل يف إخقمر ة تقضقًػا تراتقبقًّما ُمـَظًَّؿمَسِؼل الذي ُيَقضِّػ إدلّ بالمؿستقى الـَّ 

 الذي ُيقاِزن بقـ مختؾػ إدلّ 
ّ
ة وأقدارها، ففمذه الممؿراحؾ إلك الجاكب القضقػل

 وَفَؾؽة مغزلف. 
ّ
 الرتاتقبقة ُتَؿثُِّؾ بؿجؿقطفا مـطؼ آشتغاا إوقلل

مـ العبمادات التمل ُتمـَظِّؿ طًلقمة الُؿَؽؾَّمػ « طؾؿ الػؼف»وتـطؾؼ مقضقطات 

ِػقـ بعضمفؿ بمبعض، ؿعامًلت التل ُتـَظِّؿ طًلقة اللك البرّبف، ثؿ تدلػ مـفا إ ؿؽؾَّ

ُؿتخاوؿقـ، فتجتؿع لف لَتَؼاضل وتسقية الـزاطات بقـ اللتـتفل إلك بقان أحؽام ا

 ثًلثة محاور أساسقة: العبادات، والؿعامًلت، والؼضاء. 

يبدأ العؾؿاء بتعداد أكقاع الحديث، ثؿ بقان حاا الرواة « الحديث»ويف طؾؿ 

َؿاع. وص  بؼاهتؿ، لقـتفقا إلك بقان آداب التحديث والسَّ

ُػمقن يف ويحمرص ال ؿقضمقع الرتتقممب يف طؾمك العـايمة ب «طؾمقم الؼمرآن»ُؿَملِّ

صؾ بذلؽ مـ أسرار ومـاسبات: كالبحث يف جؿع الؼرآن أيات والسقر، وما يتّ 

إِيؿاًكما  وترتقبف، ومعرفة أّوا وآخر ما كزا مـف، ومعرفة مـاسبات الّسقر وأيمات،

«ة يف الرتتقبات والروابططَ أكثر لطائػ الؼرآن ُمقدَ »مـفؿ بلنَّ 
(1)

. 

                                                     

مايت  البحث األول: (1)  -قراءة إبستقؿقة يف أشفر مؼدمات كتمب التػسمقر-أوقا التػسقر يف الخطاب الؿؼدِّ

 )مركز تػسقر(.

 )مركز تػسقر(. - مستقيات اإلشؽاا الؿـفجل يف أوقا التػسقر البحث الثاين:  
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 بحوث

(5) 

 فؿا هو مـطق ترتقب الؿوضوطات يف طؾم أصول التػسقر؟ 

 ؿاسؽه واتساقه؟وما مدى ت

 وما هي أغراضه ومؼاصده؟ 

 وكقف يؿؽن أن يمّثر يف واقع الّدرس التػسقرّي الؿعاصر؟

اغؾفا، وستعتؿد يف ذلؽ طؾك ُمؽتسمبات ففذه هل أهؿ أسئؾة الدراسة وشق

ممابؼَ قْ البحَثمم ـقْ ـ السَّ
(1)

، مممع آسممتفداء بمملغراض العؿؾقممة التػسممقرية ومؼاوممدها 

 إوؾقة.

 أْداف اندزاصت ويساييها:

إلك بقمان وضمعقة حاجمة مقضمقطات طؾمؿ أومقا أّوًًل هتدف هذه الدراسة 

 التػسقر إلك مزيد مـ الـضد والرتتقب.

إلممك اسممتـطام الرتتقبممات الُؿؿؽـممة والُؿـاسممبة ثاكًقااا وهتممدف هممذه الدراسممة 

 إلطادة آطتبار لعؾؿ أوقا التػسقر وتؼقية الثؼة بف.

 إلك إبراز فؾسػة التصـقػ وُمْحَتَؽَؿاتِف.ثالًثا  وهتدف

 إلك اقرتاح أهؿ الرتاتقب الُؿؿؽـة.رابًعا وهتدف 

  

                                                     

 .(111/ 11)هم(، 1421، 3مػاتقح الغقب، الرازي، )بقروت: دار إحقاء الرتاث، ط (1)
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 بحوث

(6) 

 اصتطالع اندزاصاث انضَّابمت:

هنجمت لمل الطريمؼ كان التػؽقمر يف همذا الؿقضمقع مسمبقًقا بجفمقد وازكمة، 

ْت طؾقف، كذكر مـفا:  وَدلَّ

محؿممد  /لؾممدكتقر الػاضممؾ، «طؾاام أصااول التػسااقرل محاولااة يف البـااا » -

سمة البحمقث ، وهق إومدار مشمرتك بمقـ ممّس -حػظف اهلل وكػع بف-مقٓي حؿاد 

 م(. 2111باطة والـشر )سـة والدراسات العؾؿقة )مبدع( ودار السًلم لؾط

وقد كسره ممّلػف طؾك فصقا أربعة، َتـَاَوَا إوا مػفقم التػسمقر وأومقلف، 

وَبَحَث الثماين مصمادر التػسمقر، وَطمالج الثالمث ققاطمد التػسمقر، وأوضمح الرابمع 

ر.   شروط الُؿَػسِّ

ومـ أهؿ ما ُيؿّقز هذه الدراسة هق اقرتاحمف تؼسمقؿ مباحمث أومقا التػسمقر 

ثًلثة أقسام: الؿصادر، والؼقاطد، والشروط. وهمل قسمؿة مشما ة لؾـؿمقذج إلك 

ؿ أومقا الػؼمف، ممـ حقمث الغمرض ْؾمإوقلل، بحسباكف أقرب مما يؽمقن إلمك طِ 

 ؿبحث إوا.ؿؼرتح يف الوستليت مـاقشة هذا الوالقضقػة. 

أومدرها مركمز  ،«ػااتل رراساة وصاػقة موازكاةأصول التػساقر يف الؿمل  » -

م طـ لػقػ مـ الباحثقـ2115تػسقر لؾدراسات الؼرآكقة، سـة 
(1)

. 

                                                     

 أطّدها ثًلثة مـ الباحثقـ: خؾقؾ محؿقد القؿاين، محؿقد حؿد السقد، باسؾ طؿر الؿجايدة.  (1)



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(7) 

مقْ وقد اشتؿؾت هذه الدراسة طؾمك بمابَ  ا لبقمان واقمع أومقا إوّ  َص ـ: ُخصِّ

 اة بلوقا التػسقر.ػات الؿسؿّ ػات، وتضّؿـ الثاين ووًػا لؾؿملَّ التػسقر يف الؿملَّ 

ة ببحثـما همذا، همق التلكقمد طؾمك أنَّ ؾَ وكان مـ أهؿ كتائجفا مّؿا لف وشقج ِوم

ّٓ الرؤيممة أوممقا التػسممقر كاكممت مقممداًكا متسممًعا، لممقس لممف ُأُصمم» ر كؾّقممة تحؽؿممف، إ

 «.مملِّػ  ـ كّؾ هْ ة الؿؽتـزة يف ذِ الخاّو 

تلسقس طؾم أصول التػسقر قديًؿا وحديًثال قرا ة يف مـفجقة التلسقس مع » -

ؼمف اهلل وفّ -خؾقؾ محؿقد القؿماين  لؾػاضؾ:، «صرح مؼاربة مـفجقة لتلسقس العؾم

، وهمق ممـ البحمقث الؿـشمقرة طؾمك مققمع تػسمقر لؾدراسمات الؼرآكقمة -وكػع بف

 م(.2121)

 ـ:قْ وقد اكتظؿ هذا البحث يف مبحثَ 

ا إلك بقمان مـفجقمة تلسمقس طؾمؿ أومقا التػسمقر يف الؿؼاربمات َهَدَف إوّ 

ـ قْ ريممػ بؿحمماولتَ سممقاء، وذلممؽ مممـ خممًلا التع الرتاثقممة والؿعاوممرة طؾممك حممدّ 

هم( يف كتابف )التقسقر يف ققاطد 879ـ: محاولة محقل الديـ الؽافقجل )تقْ تراثقتَ 

هم( مـ خًلا كتابف )التحبقر يف طؾؿ 911التػسقر(، والثاكقة: لإلمام السققصل )ت

 التػسقر(.

مسمماطد الطقممار  /ـ، دراسممة الممدكتقرقْ َتممـ مفؿّ قْ ثممؿ التعممريج طؾممك دراسممتَ 

مقٓي طؿر حؿاد )طؾمؿ أومقا  /التػسقر(، ودراسة الدكتقر)التحرير يف أوقا 

 محاولة يف البـاء(.  :التػسقر



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(8) 

مموأّممم وهممل:  :َص ٓقممرتاح ثًلثممة محمماور أساسممقةا الؿبحممث الثمماين فؼممد ُخصِّ

ر.   ضبط التػسقر، وضبط مقارد التػسقر، ووـاطة المُؿَػسِّ

 -برأيمل-ففمق بحاجمة  ،طؾك ما فقف مـ جفمد مؿّقمز وآراء سمديدة ،والبحث

 إلك مزيد تقضقح لؾـؼاط أتقة:

 الؼرآين. ّص فؽرة اكتـاز الؿؿارسة التػسقرية لؾـ -

فّؽ آشمتباك القاقمع بمقـ مقضمقطات طؾمؿ التػسمقر ومقضمقطات طؾمؿ  -

 أوقا التػسقر.

طؾقف فؽرة تصـقػ مقضقطات أومقا  ُؿستـد الـَّظري الذي اكبـْت بقان ال -

اور: )ضممبط التػسممقر، ضممبط مممقارد التػسممقر، وممـاطة التػسممقر إلممك ثًلثممة محمم

ر(، وتحديد مققعفا مـ فؾسػات تؼسقؿ المؿقضقطات العؾؿقة.  المُؿَػسِّ

 ُؿؿؽـة يف تصـقػ مقضقطات أوقا التػسقر.استؼصاء الػرضقات ال -

 اإلضافت انيت تمتسحها ْرِ اندزاصت:

 خرجاهتما، ففمق يتغقَّما ؿُ بتؾمؽ الدراسمات الَقازكمة ويشمقد ب ُيـّقه ذْ إنَّ البحث إِ 

 ـ:ـ مفّؿقْ قْ ؿبحثَ تعزيزها ب -يف الققت ذاتف-

ُؿؿؽـمة، وذلمؽ اطتؿماًدا طؾمك ؿقضقطاتقة الرود أهؿ التصـقػات ال األول:

 ْقفا: الرتاثل والحديث.بشؼّ « ؿعرفةرية الكظ»مباحث 

 ؿـفجقة الـّاضؿة لعؿؾقة التصـقػ.اإلشارة إلك أهؿ الُؿحتؽؿات ال والثاين:
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 بحوث

(9) 

 انبحث وتُظيًّ: تصًيى

طؾك تؼسمقؿف إلمك  ؿقضقع داخؾ بـاء كسؼل، طؿؾُت ٓحتقاء أصراف هذا ال

 ؿباحث.مـفا طدًدا مـ ال ثًلثة محاور رئقسة، تضّؿـ كّؾ 

 ؿؽـاتف، وهل ستة مباحث. ٕهؿ فرضقات الرتتقب ومُ  األول حقث تعّرض

 فؾسػة التصـقػ وُمحتؽؿاتف، وهل سبعة مباحث. الثاينَحَث وبَ 

 ؿاكقة مباحث. طة طؾك ثؿؼرتحة، مقزّ جؿؾة مـ الرتاتقب الالثالث  وأوضح

طممل لفممذا العؿممؾ التحؼقممؼ واإلحؽممام، أو أتؽّؾممػ لممف الـّضممج ولسممُت أدّ 

ْشمبِقب، ففمل إذن تؿفقد والتَّ ظرات َطْجَؾك َأْمَؾْتفا ضروف الوآستقاء، َوإِكََّؿا هل ك

داد، إكف أسلا الؼبقا والّس  واهللَ بحاجة إلك مزيد مـ التفذيب والتتؿقؿ والتؼقيؿ، 

 ؿقلك وكعؿ القكقؾ.كعؿ ال



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(11) 

 ًكُاتّ:فسضياث انتستيب ويُ ادلبحث األول:

 ُؿجممماورة لمممف قر والعؾمممقم البحؽمممؿ آتصممماا الّشمممديد بمممقـ أومممقا التػسممم

أغؾمب مؼرتحمات التحمديث سمؿت فؼمد اتّ  -كإوقا والبًلغة وطؾقم الؼمرآن-

َرة.رة غقر البـقع مـ الؿحاكاة الؿرفقضة والُؿساي  ُؿَتَبصِّ

اُه: هؾ يصّح مـ الـاحقة اليربز سماا أساسل مُ وهـا  ؿـفجّقة اطتؿاُد كسؼ َمدَّ

 ِطْؾٍؿ ما يف طؾٍؿ آخر؟

رت خًلًفما واسمًعا بمقـ الػؼفماء شؽؾة مـفجّقمة أثماؿرين بكِّ إنَّ هذا السماا ُيذَ 

 -الشافعقةلحـػقة وكا-ؿدارس الػؼفقة إخرى الؿالؽقة، وهل استعارة أكسام ال

ؿ ِفمالمذي ات   بـ الػراتوهل مشؽؾة قديمؿة ضفرت مع أسد ؿالؽل، يف التللقػ ال

ؿالؽقة، ثؿ تؽّرر كػمس إممر ممع كة الُؿَدوَّ ـ الـَّسؼ الػؼفل الحـػل داخؾ البتقصق

ابممـ طبممد الحؽممؿ الممذي لممؿ ُيمممْخِػ تمملّثره بالـّسممؼ الشممافعل، وكممذا مممع أبممل طؿممر 

الممذي جؿممع كتاًبمما يف أقاويممؾ مالممؽ طؾممك كحممق  الؿؾممؽ بممـ هشممام اإلشممبقؾل طبممد

الؽتاب الباهر الذي جؿع فقف أبق بؽر بـ محؿد الحداد أقاويؾ الشافعل، وأخقًرا 

مَد كتماب المقجقز لؾغزالمل المذي اتّ  ممع ابمـ شماس فؿمف ابمـ طرفمة وغقمره بمملّكف َتَؼؾَّ

أومقا ؿذهب: َضـًّا مـف أهنا جارية طؾمك ؾ صائػة واسعة مـ مسائؾف داخؾ الوأدخ

 مالؽ. 

قجز وكل ٓ يستدرجـا آستطراد بعقًدا طـ مقضقع هذه الػؼرة، فسقف كُ 

 ؿؽـاتف يف الـؼاط أتقة:ترتقب مقضقطات أوقا التػسقر ومُ  أهؿ فرضقات



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(11) 

 انفسض األول: يُحاكاة انًُّىذج األصىيلّ:

ؾة الؼقيّ  ، اختمار بعمض «أومقا الػؼمف»و« التػسمقر»ة بقـ ِطْؾَؿل اطتباًرا بالصِّ

 قـ يف ترتقب مقضقطات أوقا التػسقر. الباحثقـ اقتباس صريؼة إوقلقّ 

وقد حؽك أحؿد الحرالل أنَّ شقخف محؿد بـ طؿر الؼرصبل كان يـزع إلك 

وكان يػقد ققاكقـ يف »بـاء قاكقن يف التػسقر طؾك شاكؾة طؾؿ أوقا الػؼف، فؼاا: 

«يف تػّفؿ إحؽامالتطريؼ إلك الػفؿ، تـزا ففؿ الؼرآن مـزلة أوقا الػؼف 
(1)

 . 

ولمؿ كحمتج إلمك تلسمقس همذا »همم(: 1349يؼقا طبد الحؿقد الػراهمل )ت

ـّ  لرتك العؾؿاء إّياه بالؽؾّقة: فنكؽ تجد َصَرًفا مـمف يف أومقا الػؼمف، ولؽـّمف غقمر  الػ

«َتمَؿامٍ 
(2)

. 

ولؽقن هذا العؾمؿ أقمرب مما يؽمقن »...ويؼقا الباحث مقٓي طؿر حؿاد: 

ـا كتصّقره طؾمك الشمؽؾ التمالل: مـ حقث الغرض والقضقػة، فنكّ إلك أوقا الػؼف 

ًٓ مـ تحديد م ٓ ُؿػّسمر، ممع صادر التػسقر التل يـطؾؼ مـفما البّد يف هذا العؾؿ أو

 «. تبتفا...تفا، ودرجتفا، ورُ بقان حجقّ 

                                                     

ؿؼػؾ، كؼًًل طـ أوقا تػسقر الؼرآن الدٓلقة، حؿقد القايف، أطؿاا الؿمتؿر العالؿل مػتاح الؾب ال (1)

م، 2115أفريؾ  -11 -9هم/ 1436جؿادى الثاكقة  -21 -19الثالث لؾباحثقـ يف الؼرآن وطؾقمف، 

 . 831ممسسة مبدع، فاس، ص

 .1التؽؿقؾ يف أوقا التلويؾ، طبد الحؿقد الػراهل، ص (2)



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(12) 

 كذا قّرروا، وفقه بحث من وجوه:

ممما سممبؼ التـبقممف إلقممف يف البحممث الثمماين :أوًًل 
(1)

أوممقا »مممـ أنَّ مقضممقطات  

َدة، ُخًلومتفا: أنَّ « أومقا الػؼمف»ُمبايـة لمؿقضقطات « التػسقر ممـ وجمقه ُمَتَعمدِّ

البحث إوقلل ٓ يلخذ مـ الخطاب الؼرآين إٓ ما تعّؾمؼ بالجاكمب التشمريعل، 

ا أوقا التػسقر فُقعْ  ؼبؾ ؿ، أي: تلويؾ جؿقع ما يَ ك باستخراج إحؽام والِحؽَ ـَ أمَّ

ؾ يف الؼممرآن الؽممريؿ، مممـ وجممقه أمممره ووممـقف هنقممف، ووضممائػ حؼققممف التلويمم

وحدوده، ومبالغ فرائضف، ومؼادير الًّلِزم بعمض خؾؼمف لمبعض، ففمذا همق الػمرم 

 بقـ كظر إوقلل لؾـصقص الؼرآكقة وبقـ كظر أهؾ التػسقر فقفا.

إنَّ ترتقب مقضمقطات أومقا طؾمؿ التػسمقر يجمب أن يؽمقن خاضمًعا  :ثاكًقا

 الداخؾل لؾعؾؿ وٓحتقاجاتف الّذاتقة، ٓ أن يػرض طؾقف مـ الخارج.لؾؿـطؼ 

ؿؽـ أن ُيستخدم الـََّسؼ إوقلل يف طؾؿ أوقا التػسمقر اسمتخداًما يُ  :ثالًثا

 َطَرِضقًّا ٓ ذاتقًّا: ٕنَّ اختًلف الـََّسِؼ ُمقِجٌب ٓختًلِف العؾِؿ َضُروَرًة.

 ُتبؼمل مب :رابًعا
ّ
احمث أومقا التػسمقر أسمقرة يف محاكاة الـؿمقذج إومقلل

 ك بمؿا تستحؼف مـ الرطاية وآكصباب.ظَ حْ وَثاقِِف، فًل تَ 

  

                                                     

يف أوقا التػسقر، أحؿمد ذيمب، مركمز تػسمقر لؾدراسمات الؼرآكقمة،  : مستقيات اإلشؽاا الؿـفجلُيـظر (1)

 م. 2121



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(13) 

 انفسض انثاين: تستيبها وفك ادلُطك انؼهًي نهتفكري اإلصاليي:

سقؿا -ؿعرفة اإلسًلمقة مـذ الؼديؿ طؼ العؾؿل الذي اكتظؿت بف الؿـإنَّ ال

  -الؽًلمأوقا الػؼف وطؾؿ 
ّ
حدود الؿسؾؽ يجؿع بقـ اليسقر وفؼ صريؼ ثـائل

وآستدٓٓت )أدلة العؼقا(
(1)

. 

ا ِسَقاَها.ؿ وتؾْ فالحدود تؼع يف الصدر لتجؾقة مصطؾحات العِ   ؿققزها َطؿَّ

وآستدٓٓت َتَتَغقَّما تصمقير الحجمج )أهمؾ الؽمًلم(، واسمتـباط إحؽمام 

 )أهؾ إوقا(. 

قطات طؾؿ أوقا ؿـفاج يف ترتقب مقضوطؾقف، ُيؿؽـ آطتؿاد طؾك هذا ال

 وآومطًلحات، بقـؿما  أي أنالتػسقر، 
ّ
ُيخّصص الؼسؿ إوا كؿسرد لألسمامل

ممما يخممتّص بلدلممة التػسممقر: مممـ مصممادر وصممرم ومممقارد  ُيعممالج الؼسممؿ الثمماين كممّؾ 

 وققاطد... 

ل  ما وطؾك الرغؿ مـ طؾؿّقة هذا التؼسقؿ وخؾّقه مـ إيديقلقجقة التمل ُبؾِم

ّٓ أكفال ؿققمز، وهمذا ا مجؿًًل يػتؼر إلك التػصقؾ والتيظّؾ تؼسقؿً  ؿـطؼ إرسطل إ

 ما يتـاىف مع متطؾبات الرتتقب ولقازمف. 

                                                     

م(، 1984، 2الـشار، )الؼاهرة، دار الـفضمة، ط مـاهج البحث طـد طؾؿاء الؿسؾؿقـ، طؾل سامل :ُيـظر (1)

 .114ص



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(14) 

 
 انفسض انثانث: تستيبها وفك َظسيت ادلؼسفت:

ممابؼتقـ يؼممرتح البحممث تؼسممقًؿا ثالًثمما يـبثممؼ طممـ  إضممافة إلممك الػرضممقتقـ السَّ

 تطرح ثًلثة أكقاع مـ إسئؾة:التل « كظرية الؿعرفة»

هؾ يشمتغؾ طؾمؿ أومقا التػسمقر  :إمؽاكقة الؿعرفة وحدورهاالسماا طـ  -

يف حدود واضحة، وهؾ يؿؽـ أن كصؾ فقف إلك أمقر يؼقـّقة طؾك كحق ما بؾغف طؾؿ 

 أوقا الػؼف؟ وما حدود هذه القؼقـقات؟ 

ؿقضمقطات، ممـ حقمث غـماء ال :التػساقرية مصاارر الؿعرفاةالسماا طـ  -

 ؤية. وسًلمة المؿـفج، ووضقح الر

همؾ همل  :التػسقرّية بـقَطْقفا: الرتاثقة والراهـمة صبقعة الؿعرفةالسماا طـ  -

 ذات صبقعة لغقية؟ أم لفا كؿط معريف متؿّقز؟
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 بحوث

(15) 

 انفسض انسابغ: اػتًاد طسيمت انَُّظسياث:

أي: اطتبار أوقا التػسقر كظريمة ممـ الـّظريمات، تجمري مقضمقطاهتا طؾمك 

فًلسػة العؾؿ يف تؼسقؿ الـّظرية: فتـؼسؿ بذلؽ إلمك التؼسقؿ الثًلثل الذي يعتؿده 

 ثًلث وحدات أساسقة، تختّص كّؾ وحدة بقضقػة معّقـة:

ؿصطؾحات فا ُتصاغ المػاهقؿ أساسقة وبـاءات كظرّية، وفق الوحدة األولى:

 الػـّقة وقاغة دققؼة )حؼائؼ، مػاهقؿ، متغقرات(، )وضقػة ووػقة( وتـؼسؿ إلك:

o  ّلقة.مصطؾحات أو 

o .مصطؾحات افتتاحقة 

o .مصطؾحات كظرية 

 كظام مـ العًلقات )وضقػة التـبم(. الوحدة الثاكقة:

اطمد التعؿقؿات )وضقػة التػسقر(، وُيراد  ما: مجؿقطمة الؼق: الوحدة الثالثة

.وال ـّ  ؿبادئ العامة والخاوة التل تـتظؿ  ا مسائؾ الػ

 
  



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(16) 

 هبا األَضاق ادلؼسفيت:انفسض اخلايش: تستيبها وفك ادلضانك انيت تتشكّم 

كة تقب مقضقطات أوقا التػسقر وفؼ الؿسالؽ الؿؽـ أن كسقر يف تري ُؿَؽقِّ

ممر وفممؼ صريممؼ ؿُ حقممث يسممقر ال ؿـاااه ،الؿػاااهقم، فاألكساااا، فاللبـقممة العؾممؿ:  َػسِّ

 ال
ّ
رآكقممة وأحؽامفمما قبممؾ يـطؾممؼ مممـ معرفممة مممدلقا الؽؾؿممة الؼ :َؿْسممَؾؽثًلثممل

ؿختؾػمة )الّؾغقيمة، والـؼؾقمة، ػقمة تركقبفما يف إكسمام الراك كقُؿر  بندالرتكقب، ويَ 

بماختًلف مقضمقع  تختؾمػوإوقلقة...(، ويـتفمل بتؿققمز صمرم التػسمقر التمل 

 ُؿراد تػسقرها.أية ال

 
 تستيبها وفك تستيب ػًهيت انتفضري:انفسض انضادس: 

يممرى طؾؿمماء الؾسمماكقات
(1)

أنَّ طؿؾقممة التػسممقر تـؼسممؿ إلممك ثًلثممة طـاوممر  

 أساسقة:

 الذي يجب تػسقره. ّص الـ: العـصر األول

                                                     
 (1) See :Van A.Harvey,her ;eneutics.in :Encyclopedia of religion,edited by Mircea Eliad 

,V6,P279 
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 بحوث

(17) 

ة إيصماا الرسمالة ممـ المـّص إلمك القاسطة الذي يتمقلك مفّؿم العـصر الثاين:

ر.الُؿتؾؼل، وهق هـا ال  ُؿَػسِّ

 ُؿخاَصبِقـ.اكتؼاا الرسالة إلك ال العـصر الثالث:

 
ُؿػرتضة يف طؾؿ أوقا التػسقر، فشّد  ا َيًدا الرتتقب الففذه هل أهؿ مؼالقد 

  وٓ تؽـ مـ الزاهديـ.



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(18) 

 فهضفت انتصُيف ويُحتكًاتّ: ادلبحث انثاين:

ًٓ مـ القاضح أنَّ طؿؾقة  خماصر، ؿؾقفما َطْػمق اليُ  الرتتقب ٓ تؼع هؽمذا ارتجما

 أتقة:ُؿْحَتَؽَؿات، ُكقجزها يف الـؼاط س والؿؾة مـ إُُس وإكمؿا تخضع لجُ 

 :اإلبضتًىنىجيّت احملتكى األول: انىحدة

 يؿتد بؼدر امتداد العؼؾ البشري ووطقمف وصؿقحاتمف، 
ّ
طؾؿ التػسقر طؾؿ كؾل

ؿما يتؿّقمز بـظمرة ؿقجمقدات، وإكّ زئقة معّقـة مـ قضمايا القجمقد والففق ٓ يعالج ج

ففمق إذن قمة لإلكسمان، ُؿزكِّ الَباكِقمة لؾُعؿمران والكؾّقة تشمؿؾ كافمة طـاومر القجمقد 

 -العالمممؿ كممّؾ -ؽتؿؾممة إَِزاَء الحقمماة، وتػؽقممر واٍع يف العممالؿ طبممارة طممـ أصروحممة مُ 

 وغرضف وققؿتف.

حسام أكف كمان يؼمرأ يقًمما كتماب ؿعـك ما ُروي طـ طؿر بـ الوُيقّضح هذا ال

ؿجسطل يف الرياضقات السؿاوية )الػؾؽ( طؾك أسمتاذه طؿمر إ مري، فمدخؾ ال

مر آيمة ممـ  طؾقفؿا بعض الػؼفاء فؼاا لفؿا: ما الذي تؼرؤوكف؟ فؼاا إ ري: ُأَفسِّ

ممُر كقػقممة [6]م:  ڎمث ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ نثڇالؼممرآن الؽممريؿ:  ، فلكمما ُأَفسِّ

 بـقاهنا. 

ًًل يف بحمار »قاا الرازي:  لؼد ودم إ ري فقؿا قاا، فننَّ كّؾ َمـ أكثَر تَقغ 

«ًؿا بجًلا اهلل وطظؿتفؾْ مخؾققات اهلل كان أكثَر طِ 
(1)

. 

                                                     

 .(154/ 4)مػاتقح الغقب، الرازي، مصدر سابؼ،  (1)



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(19) 

ًفما كحمق تػسمقر قضمايا الحقماة  إذن، طـدما يصبح التػؽقر يف آي الؼمرآن ُمَقجَّ

ُؿتخّصصمة التمل تػسقر، ويعؾق بذلؽ طؾمك العؾمقم الوققؿتفا يغدو هق ذاتف طؾؿ ال

 ُتؼّدم تصّقرات جزئقة طـ القجقد واإلكسان والؽقن. 

ر هذا، وجب التعامؾ ممع الإذا تَ  معرفمة كؾّقمة ؿعرفمة التػسمقرّية طؾمك أهنما مَؼرَّ

إذن خطماب مخصمقص ؿعرفة وففؿ العالؿ الذي كعقش فقمف، ففمق تتغقَّا تقحقد ال

ؿعرفقة إخرى تابعة لف، ولقس العؽس. هذه هل كظمرة طؾمؿ يجعؾ الخطابات ال

 . «مؾؽ العؾقم ورئقسفا»التػسقر الطؿقحة، و ا يستحؼ التػسقر ووػ 

 احملتكى انثاين: انتكايم وانتىطني:

الؿعرفممة التػسممقرية ُمؽّقكممة مممـ محمماور متعممّددة )الؼصممص، حقـؿمما كاكممت 

 :طممةالتشممريع، إخممًلم(، فممننَّ مقضممقطات أوممقا التػسممقر تجمملء كممذلؽ متـقّ 

ؿ )إخممًلم(، قَ يعتؿممؾ فقفمما طؾممؿ السممرديات )الؼصممص الؼممرآين(، وكظريممات الِؼمم

 وققاطد آستـباط )التشريع(.

تجلء  ؿ أوقا التػسقر ٓؿّثؾ مقضقطات طؾومـ هـا، فننَّ الؿحاور التل ت

ممطؾممك ِوَزاٍن واحممد، وإكَّ  ب َيممَتًلَءم فقممف التمماريج إلممك جاكممب َؿمما هممل مجؿممقع مركَّ

 التشريع إلك جاكب إخًلم.

  



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(21) 

 احملتكى انثانث: خاصيت انتُظري وانتأصيم:

ا كاكممت مسممائؾ طؾممؿ التػسممقر ذات مـحممك طؿؾممل تطبقؼممل: فممننَّ أوممقا ّؿممل

ؿاًمما كؿما همق الشملن بالـسمبة الؿباحث التطبقؼّقة، تلتؾؽ التػسقر تختّص بالتـظقر 

 لعؾؿ إوقا مع طؾؿ الػؼف.

يف مقضمقطاتف « طؾقم الؼرآن»وٓ يـبغل أن ُيػفؿ مـ خاوقة التـظقر مشا ة 

 يف تظفقر مـزلة هذا الؽتاب الخالد. -بعد-قة التل لؿ ُتػؾح المُؿَتَشظّ 

 احملتكى انسابغ: انتًايز ادلىضىػي:

ّٓ لؽقكف ُمػقمًدا « التػسقر»بنضافتف إلك  لؿ يختّص  «وقا التػسقرأ»إنَّ طؾؿ  إ

 لف، ُمَساطًدا طؾك آجتفاد فقف، فنذا لؿ ُيِػد ذلؽ فؾقس بلوؾ لف.

ؿسممائؾ التممل أدخؾفمما كثقممٌر مممـ ال «أوممقا التػسممقر»وطؾممك هممذا يخممرج طممـ 

 ؿتلّخرون يف التػسقر وهل َخارجة طـف. ال

َمات الؿقافؼمات وقد أوضح اإلمام الشاصبل يف ال مة الخامسمة ممـ ُمَؼمدِّ ُؿؼدِّ

الممُؿراد ممـ الخطماب، فمنذا كمان طؾؿ التػسقر مطؾقب فقؿا يتقّقػ طؾقف ففؿ »أنَّ 

«ُؿراد معؾقًما، فالزيادة طؾك ذلؽ تؽؾ ػال
(1)

. 

مابؼ إلمك أنَّ كمّؾ مبحمث ٓ ُيسماطد طؾمك  وقد سبؼت اإلشارة يف البحمث السَّ

 وضعف ضؿـ مقضقطات أوقا التػسقر.تػسقر معاين الؼرآن ٓ يصّح 

                                                     

 .(57/ 1)هم(، 1417، 1المؿقافؼات، الشاصبل، ت: مشفقر آا سؾؿان، )الرياض، دار ابـ طػان، ط (1)



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(21) 

 احملتكى اخلايش: اصتحضاز انبُؼد انهضاين انتداويل:

إذا كاكممممت التداولقممممة بؿجآهتمممما إربعممممة: )اإلشمممماريات
(1)

، آفممممرتاض 

الُؿسممبؼ
(2)

، آسممتؾزام الحممقاري
(3)

، أفعمماا الؽممًلم
(4)

(، َتَتَغقَّمما دراسممة الظممقاهر 

ًٓ أّولقًّما يف مؼمقٓت الّؾغقية يف آستعؿاا: فننَّ الخطاب ا لتػسمقرّي يمدخؾ دخمق

ؼاصعان يف إَِكاَصِة البحث طـ الؿعـك ، ففؿا يتالتقاوؾ والحقار والؿعـك والتلويؾ

اإلباكممة والقضممقح(،  يؾتؼقممان يف الغممرض )وهممق صؾممب، كؿمما ؿؼصممديةبالغايممة وال

                                                     

ّٓ يف واقع الخطاب، وهل تـؼسؿ  ُيؼصد  ا كّؾ  (1) وقغة ُتستعؿؾ لؾؼقام باإلشارة، وٓ يتحّدد مرجعفا إ

ية تداولقة، : إسرتاتقجقات الخطاب، مؼاربة لغقاريات شخصقة، وزماكقة، ومؽاكقة. ُيـظرإلك إش

 . 81م(، ص2114، 1)بقروت: دار الؽتاب الجديد، ط

ؿقـ ٓ يف ؿ قبؾ الـطؼ بالؽًلم، أي أكف مقجقد لدى الؿتؽؾِّ آفرتاض الؿسبؼ: هق شلء يػرتضف الؿتؽؾِّ  (2)

 George tule.pragmatics.p25 الجؿؾ.

آستؾزام الحقاري هق أحد أبرز الؿػاهقؿ التداولقة، والتمل تعمقد ُأولمك بداياتمف إلمك أطؿماا الػقؾسمقف  (3)

(، حقث ٓحظ أّن الؿخاصبقـ طـدما يتحاورون يتبعقن طدًدا معقـًا 1988 -1913الؾغقي بقا غرايس )

يف تؾمؽ الؼقاطمد اختمؾ مـ الؼقاطد الضؿـقة الًلزممة يف أثـماء تقاومؾفؿ، وأكمف يف حالمة مما إذا وقمع خؾمؾ 

، طقسك تقمل، -مؼاربة تداولقة يف سقرة البؼرة-آستؾزام الحقاري يف الخطاب الؼرآين  :ُيـظرالتقاوؾ. 

 .2م، ص2119، 1، طدد 8مجؾة إشؽآت يف الؾغة وإدب، مجؾد 

وتتجؾك ققؿتفا يف تعّد كظرية إفعاا الؽًلمقة مـ أهؿ الـظريات التل قامت طؾقفا الدراسات التداولقة،  (4)

أهنا حاولت أن تتجاوز الـظرة التؼؾقديمة لؾؽمًلم، والتمل كاكمت تركمز طؾمك الطمرح القومػل الؿعمريف لمف، 

كظريمة إفعماا الؽًلمقمة:  :ُيـظمرلتفتؿ أكثر بالُبعد العؿؾل الؿممثر لمف، ومـمف ربطمت بمقـ الؼمقا والػعمؾ. 

 .3كشلهتا وتطقرها، طبد الحؾقؿ بـ طقسك، ص



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(22) 

ؿؼاومد الخػّقمة، ويتؼاصعمان يف ألقمات التمل تقومؾ إلمك ذلمؽ والؽشػ طـ ال

الغرض
(1)

. 

د  هذا، أمؽن تؾخقص مظاهر اإذا ت   ف  ـ احي لُبعد التداولي يف التػسقر يف الؿ  ؿ 

اآلتقة
(2)

: 

الّؾغقي )الققػ، آبتداء، القوؾ، الػصؾ(.  :بـقطقف بالسقااآطتداد  -1

 وغقر الّؾغقي )أسباب الـزوا، الـاسج والؿـسقخ، المؿؽل والؿدين(.

ُؿباشممرة، بـقطقفمما: الُؿباشممرة وغقممر ال األفعااال الؽيمقااةآطتؿمماد طؾممك  -2

 ؿستؾزمة.الحرفقة وال اهاقوبؼ

اابتؼـقااات الح  آطتممداد  -3 ؿتؿّثممؾ يف تقضقممػ إدوات الّؾغقيممة، ، الاجج 

 وألقات البًلغقة.

، حقممث اسممتلثر ؿعـااى والتلويا والحااوار وال مؼااوًلت التواصا اطتؿماد  -4

رون بػفؿ صرم تللقػ الؾػظ، ووجف  اسمتعؿالف، وبػفمؿ مؼاومد الخطماب المُؿَػسِّ

 فا مباحث تداولقة بامتقاز.وسقاقف وأغراضف، كؿا بحثقا يف الؿعـك وأكقاطف، وكؾّ 

                                                     

الممديـل، الرحؿمقين بقمـؼممقش، كممدوة الممقحل والؿؼاربممات الحداثقممة،  لضممقابط التداولقممة لؾممـّص ا :ُيـظمر (1)

 ، وجممذور الؾسمماكقات التداولقممة يف6، الربمماط، ص2113أكتممقبر  31 -29ممسسممة مممـممقن بممًل حممدود، 

 .(592/ 34)م، 2121، 1، عالرتاث التػسقري، شػقؼة صقباا

 التػسقري، شػقؼة صقباا. الرتاث جذور الؾساكقات التداولقة يف (2)



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(23) 

، فالتداولقممة تبحممث طممـ الؿعـممك يف الؿعـااىيشممرتكان يف البحممث طممـ  -5

طًلقتممف مممع الػعممؾ الؿرتتممب طممـ الؼممقا، وخطمماب التػسممقر يؼممقم طؾممك الغممرض 

والؿؼاوممد التممل تتـممّقع بحسممب آطتؼممادات والؿعممارف مممـ جفممة، وبحسممب 

متداولل الخطاب مـ جفة ثاكقة، وهاتان الـؼطتان ُتَشّؽًلن قاطدة التلويؾ والػفؿ 

 لقات الّؾساكقة والؿعرفقة. يف طؾقم التػسقر ويف التداو

بمؾ ٓ بمد ممـ استحضماره وآكطمًلم -وما ٓ يجدر إغػالف يف همذا الؿؼمام 

هق أنَّ الخطاب الؼرآين هق خطاب إلفل متػّرد طـ غقمره ممـ الخطابمات يف  -مـف

 جؿقع مستقياتف: الصقتقة، والؿعجؿقة، والرتكقبقة، واإليؼاطقة، والتداولقة.

م( فؼّرر أنَّ الـّصقص 1759 -1711ّقز كًلديـققس )وقد تـّبف إلك هذا التؿ

َسممة هممل مِممـ طؿممِؾ اهلل ٓ يصممّح معفمما تطبقممؼ ققاطممد تػسممقر الـصممقص  الُؿَؼدَّ

البشرية
(1)

. 

  

                                                     

ؿؾمة ممـ . تطمرح كظريمات التلويمؾ الؿعاومرة ُج 61مؼدممة يف الفرمقـقصقؼما، دايػقمد جاسمرب، ص :ُيـظر (1)

ؿػمردة الؼرآكقمة يف أومؾ التـزيمؾ، والتباطمد الؾغمقي بمقـ الاإلشؽآت: التباطد الزمـل بقـفما وبمقـ طصمر 

 
ّ
ومعـمك سمطحل، اكعمدام الثؼمة يف التػاسمقر  وضعفا وآستعؿاا الجديمد، آطتؼماد بقجمقد مغمزى خػمل

تحؾقؾ الخطاب الؼرآين يف ضقء مـفج التػسقر، مػًلح بـ طبد اهلل، أصروحمة دكتمقراه غقمر  :ُيـظرالرتاثقة. 

 . 92م، جامعة وهران، ص2119مـشقرة، 



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(24) 

 احملتكى انضادس: لابهيت انتفضري:

ا يُ  « ركْ أهؾ الذِّ »َؿقِّز الخطاب الؼرآين أكف خطاب طام ومػتقح ٓ يختص بممِؿَّ

ـ: القفقدية والـصراكقة، وإكمؿا يتشارك يف ففؿف قْ يف الدياكتَ فحسب، كؿا هق الشلن 

يلخذ مـف بحسب ذوقف وقدرتف  وتؾؼقف الُؿـتِفل والُؿبتِدئ، ففق خّزان ٓ يـػد، كؾ  

 العؼؾقة.

همم( همذه الخاومقة، فمَدَطا يف 595وقد أوضح اإلمام ابـ رشمد الحػقمد )ت

قـ إلممك ضممرورة تعؿممقؿ الثؼافممة الؼرآكقممة، وبممّقـ أنَّ الُؿتؾّؼمم «فصممؾ الؿؼمماا»كتابممف 

 لؾؽتاب طؾك ثًلثة أوـاف: أهؾ الخطابة، وأهؾ الجدا، وأهؾ الربهان. 

 :ة طؾمك الحمدسبـّقمالعامل يؼتصر طؾك ما هق مدرك بالؿعرفمة إولمك الؿف

ما ولذلؽ ُيخاصبفؿ الؼرآن بضمرب ال  فقزيمدون طؾمك ذلمؽ« ركْ أهمؾ المذِّ »ؿثمؾ. أمَّ

بالربهان
(1)

. 

فؿمـفؿ  :صبمائع الـماس متػاضمؾة يف التصمديؼ»...ويف ذلؽ يؼقا ابـ رشد: 

م بإقاويممؾ الجدلقممة تصممديؼ ومماحب م بالربهممان، ومممـفؿ مممـ يصممدِّ مممـ يصممدِّ 

م بإقاويؾ الخطابقمة، لقس يف صباطف أكثر مـ ذلؽ، ومـفؿ مـ يصدِّ  ذْ إِ  :الربهان

«قةكتصديؼ واحب الربهان بإقاويؾ الربهاك
(2)

. 

                                                     

ابـ رشد: التصحقح واإلوًلح يف العؼقدة والػؾسػة والعؾؿ، محؿد طابد الجابري، مجؾة  :ُيـظر (1)

 .111. وتحؾقؾ الخطاب الؼرآين يف ضقء مـفج التػسقر، مػًلح بـ طبد اهلل، ص46، ص2116الجابري، 

 .31، د، ت(، ص2فصؾ الؿؼاا، ابـ رشد، ت: محؿد طؿارة، )الؼاهرة: دار الؿعارف، ط (2)



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(25) 

 انـًحتكى انضابغ: تصُيف يىضىػاث انمسآٌ:

تسمؿقة  -بمدًءا-لؽل كصؾ إلك ترتقب دققؼ لؼقاطد التػسقر وققاكقـف يحسـ 

العؾقم التل يـطقي طؾقفا الؼمرآن الؽمريؿ، ممع بقمان وضقػتفما إساسمقة، بحسمب 

 المؿؼاود إوؾقة التل جاء الؼرآن لتبقاهنا، وهل طؾك الـحق أيت:

o  يـ(آطتؼاد )أوقا الدِّ طؾؿ
(1)

. 

o )طؾؿ إحؽام )التشريع
(2)

. 

o  طؾؿ القطظ والتمذكقر واإلكمذار والتحمذير والتبشمقر، وهمذا يجؿمع جؿقمع

آيات القطمد والقطقمد، وكمذلؽ الؿحاجمة والؿجادلمة لؾؿعاكمديـ، وهمذا 

 باب الرتغقب والرتهقب.

o طؾؿ الؼصص وإمثاا
(3)

. 

                                                     

إوًلح آطتؼاد وتعؾقؿ العؼد الصحقح، وهذا أطظؿ سبب إلوًلح الخؾؼ: ّٕكف ُيزيؾ طـ الـَّْػِس َطاَدَة  (1)

ر الؼؾَب مـ إوهام الـاشئة طـ اإلشراك والدهرية وما بقـفؿا،  اإلذطاِن لغقر ما قام طؾقف الدلقؾ، وُيَطفِّ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ نثڃوقد أشار إلك هذا الؿعـك ققلف تعالك: 

، فلسـد ٔلفتفؿ زيادة تتبقبفؿ، ولقس هق مـ فعؾ ألفة ولؽـّف مـ آثار [111]هقد:  مث ژ ژ ڈ ڈ

 آطتؼاد بألفة، )ابـ طاشقر(.

 ٓ جزئل، )الشاصبل(. ومّؿا يجدر اإللؿاع إلقف أنَّ  (2)
ّ
 تعريػ الؼرآن لألحؽام أكثره كؾل

ؿجرمقـ. وقد زاد الؼرآن وتعذيب الالتذكقر بليام اهلل كالققائع التل أوجدها مـ جـس تـعقؿ الؿطقعقـ  (3)

طؾك ذلؽ تعؾقؿ حؽؿة مقزان العؼقا ووحة آستدٓا يف أفاكقـ مجادٓتف لؾضالقـ ويف دطقتف إلك 

 مـف طققن المؿعارف.  الـظر، وهذا أوسع باب اكبجسْت 



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(26) 

o .طؾؿ إخًلم 

o سقاسة إمة
(1)

. 

o  ّملسو هيلع هللا ىلصة طؾك ودم الرسقا اإلطجاز بالؼرآن لقؽقن آية دال. 

o .مقضقع مؼاود الؼرآن 

o .أوقا الجدا والػتـ 

ـا: إن  العؾوم الؿتضّؿـة يف الؽتاب العزيز تصدر طن ؾ  وإذا أرركا اًلختصار قُ  

 أربعة أصول:

o  ة بإوامر والؿـاهلأوقا خاّو
(2)

.  

o .)أوقا القطد والقطقد )الرتغقب والرتهقب 

o  الؼصص وإمثاا.أوقا 

o .أوقا الجدا والػتـ 

قفا ما ُروي طـ طبد اهلل بـ مسعقد، قاا:  وممّؿا يدطؿ هذه المِؼسؿة وُيزكِّ

ـّ مـف إلك غقره»  .«مـ قرأ طؾك حرف فًل يتحقَل

ُأكزا الؼرآن طؾك سبعة )قاا:  ملسو هيلع هللا ىلصوطـ أبل قًلبة، قاا: بؾغـل أنَّ الـبل 

 .(ومثؾأمر وزجر وترغقب وترهقب وجدا وقصص  :أحرف

                                                     

 ن الؼصد مـف وًلح إمة وحػظ كظامفا، )ابـ طاشقر(.وهق باب طظقؿ يف الؼرآ (1)

 ؿؽـ أن تؽقن ُمشا ة لؾـسؼ الـظري ٕوقا الػؼف.وهذه يُ  (2)



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(27) 

ُؿتشابف طؿًًل بؿا ُروي طـ طبمد اهلل بمـ مسمعقد، ويؿؽـ إضافة الُؿحؽؿ وال

 ومحؽام ومتااابهإنَّ اهلل أكزا الؼرآن طؾمك خؿسمة أحمرف: حمًلا وحمرام »قاا: 

اان بالُؿتاااابه بااالؿحؽم،م الحممرام، واطَؿممْؾ الحممًلا، وحممرِّ  وأمثمماا. فلِحممّؾ  ، وآم 

 .«واطتبِر بإمثاا



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(28) 

 انتستيب ادلُمتسح: احملىز انثانث:

 ادلبحث األول: يَضِسَدُ احلدود وانسصىو:

 -وممممـ َثمممؿَّ التقضقمممػ الصمممحقح-ممممـ أجمممؾ تحؼقمممؼ الػفمممؿ الصمممحقح 

ضمبط الؿصمطؾحات الُؿَعبِّمرة طـفما،  -اَبمدءً -قَّـ لؿقضقطات أوقا التػسقر َيَتَعم

مة وطؾقفما »لغة التػماهؿ بمقـ العؾؿماء، وهمل ُؿصطؾحات هل فال أدلمة لؾؿعماين َأِزمَّ

َؾة «وإلقفا ُمقوؾة، وطؾك المُؿراد مـفا ُمَحصِّ
(1)

كؿا يؼقا الجاحظ -إمر َؿَدار ، فَ 

«البقان والتبققن»طؾك  -هم(255)ت
(2)

 . 

الجفاز الُؿصطؾحّي الذي ُيعّبر طن ؿقة يف ابتـاء ؾْ ل شروط العِ لفؿـ أوا

حاوا تحصقؾ طؾؿ مـ العؾقم  ـْ طؾك ُكؾِّ مَ »فحؼ   مسائؾه وموضوطاته وقضاياه.

د  أن  «أو الرسؿ: لقؽقن طؾك بصقرة فقؿا يطؾبف يتصّور  معـاه أوًًل بالح 
(3). 

ٓ بمّد ٕهمؾ كمّؾ طؾمؿ »هم(، فنكف 456وطؾك حسب ابـ حزم إكدلسل )ت

وأهؾ كّؾ وـاطة مـ ألػاظ يختّصمقن  ما لؾتعبقمر طمـ ُممراداهتؿ ولَقختصمروا  ما 

«معاين كثقرة
(4)

. 

                                                     

، د، ت(، 4الخصائص، ابـ جـل، باب يف إوًلح الؾػظ، )الؼاهرة: الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب، ط (1)

(1/313) . 

 . (34 /1)هم(، 1423الجاحظ، البقان والتبققـ، )بقروت: مؽتبة الفًلا،  (2)

 /1)اإلحؽام يف أوقا إحؽام، أمدي، ت: طبد الرزام طػقػل، )بقروت: الؿؽتب اإلسًلمل(،  (3)

5) . 

 . 68: التؼريب لحد الؿـطؼ، ابـ حزم، ت: إحسان طباس، )بقروت: مؽتبة الحقاة، د، ت(، صُيـظر (4)



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(29) 

هم( مـ مؼتضقات التَقف ِؼ يف تحصقؾ 818وقد جعؾ ابـ خؾدون )تهذا، 

«معرفة اصطيحاتفا لقؽون قائًؿا طؾى ففؿفا»العؾقم واستقعاب أغراضفا 
(1)

.  

ٓ بممد أن »هممم( يف شمملن صالممب العؾممؿ: 911)توقريًبمما مـممف قممقا السممققصل 

ـّ  صبؼممة مممـ العؾؿمماء  خبقممًرا، وبؿقاضممعات كممّؾ  يؽممقن بمممؿصطؾحات أهممؾ كممؾ فمم

ؾممع طؾممك لقممة تؽممقن لممف َطْقًكمما طؾممك التحصممقؾ، ويطّ صممقًرا: لُقحممقط بممف إحاصممة أوّ ب

ًٓ قبؾ التػصقؾ، حتمك إذا أراد استحصمان مسمائؾفا، وأحؽامفما،  مؼاودهؿ إجؿا

ُفؾ طؾقف مما ُيريمده، وحصمؾ بمف إتؼاكمف والقققف طؾك جؿقع أكقاطفا وأقسامفا، َس 

«وتسديده
(2)

.  

ا بف، إذا لؽّؾ طؾؿ اوطًلًحا خاوًّ »أنَّ  طؾك هم(1158تد التفاكقي )ويمكّ 

لؿ ُيعؾؿ بذلؽ ٓ يتقّسر لؾشارع فقف آهتداء إلقف سبقًًل، وٓ إلك اكؼسامف 

«دلقًًل 
(3)

. 

Chokhart (1842- 1927 )« شمممقخارت»وقمممد كمممان الّؾغمممقي إلؿممماين 

ا حقـؿا َشبَّف آلتقماث  ِؿًلحمة يف الضمباب، بمؾ همل يف تطبقمؼ آومطًلح بالمحؼًّ

َؿا يحّسقن بقجقدهاأك ثر خطًرا: ٕنَّ الـاس َقؾَّ
(4)

. 

                                                     

 . 763م(، ص1988ؼدمة، ابـ خؾدون، ت: خؾقؾ شحادة، )بقروت، دار الػؽر، الؿ (1)

 .29م(، ص2114، 1معجؿ مؼالقد العؾقم، ت: محؿد طبادة، السققصل، )الؼاهرة: مؽتبة أداب، ط (2)

 . (1 /1)م(، 1996كشاف اوطًلحات العؾقم، الؿؼدمة، التفاكقي، )بقروت: مؽتبة لبـان كاشرون،  (3)

 . 7ص)الؼاهرة: مؽتبة إكجؾق الؿصرية، د، ت(، ـ، مـاهج البحث يف الؾغة، تؿام حسان، كؼًًل ط (4)



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(31) 

ؿؿفمدات ؿسمؾؿقن افتتماح مصمـػاهتؿ بومـ أجؾ ذلمؽ التمزم الؿصمـّػقن ال

 قائًؿا طؾك ففؿفا، بصقًرا بحؼائؼفا وأغراضفا.الـَّاضر فقفا لقؽقن اوطًلحقة 

ؿعمماٍن طرفقهمما وأرادوا إففامفمما غقممَرهؿ، ل وَضممع الـحقيممقن أسممؿاءً »فؼممد 

ؿمما قممالقا يف العممروض: التؿققممز، وكحممق ذلممؽ، وكوفؼممالقا: الحمماا، والظممرف، 

 ؿديد، والؽامؾ، والقافر. البسقط، وال

ؿعماين ذلمؽ طؾمك ال ؿتؽّؾؿقن اسؿ العمَرض، والجمقهر، وكحمقكؿا أصؾؼ ال

كممان  ذْ إِ  :قفؿا طؾممالتممل طرفقهمما وأرادوا العبممارة طـفمما، فؾممؿ يؽممـ ذلممؽ محظممقرً 

الغرض فقف اإلباكة واإلففام لؾؿعـمك بملقرب إسممؿاء مشماكؾة وأوضمحفا دٓلمة 

«طؾقف
(1)

 . 

 -كمابـ حمزم والمرازي والسممؿعاين-وكان مـ ممـفج كثقمر ممـ إومقلققـ 

إلػماظ المدائرة بمقـ أهمؾ »تخصقص الباب إوا مـ مصـّػاهتؿ إوقلقة لبقان 

 «.ُؿؽتسبةالؽؾؿات الإباكة معاين »، و«إوقا

التل أبان فقفا طـ  متف لتاريخفهم( يف مؼدّ 818وكذلؽ فعؾ ابـ خؾدون )ت

س طؾقفمما الؽتمماب، كحممق: مػفممقم التمماريج، ؿركزيممة التممل يتلّسممالؿصممطؾحات ال

 والعؿران البشري، وآجتؿاع اإلكساين...

                                                     

 .(228 /4)م(، 1994، 2الػصقا يف إوقا، الرازي، )الؽقيت: وزارة إوقاف، ط (1)



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(31) 

 ؾممؿ أوممقا التػسممقر إلممك َمْسممَرٍد مُ إذا تؼممّرر هممذا، تلّكممدت حاجممة ط
ّ
صممطؾحل

يتحّؼممؼ بممف الػفممؿ الصممحقح، ومممـ َثممّؿ التقضقممػ الصممحقح لؼممقاكقـ هممذا العؾممؿ 

 وكقاضؿف.

ٓ « أوممقا التػسممقر»إلممك أنَّ طؾممؿ  -يف البحممث السممابؼ-وقممد سممبؼ التـبقممف 

ا طؾى طاّدة ؿؾؽ قامقًسا مستؼًلًّ ي ف 
ق  رُّ ػ  ، األمر الذي أّرى إلى اكدياح موضوطاته وت 

 طؾوم. 

طؾؿ أوقا  ٕلػاظ التل تدور طؾقفا مقضقطاتا وفمقؿا يليت إجمؿاٌا ٕهؿّ 

َد طـاورها: :جّردة طـ الشرحالتػسقر، ُأوِرُدها مُ   لتتصّقَر أغراضفا وَتَتَحدَّ

الؿصطؾحات 

 الؿػتاحقة

الؿصطؾحات 

 الؿػتاحقة

الؿصطؾحات 

 الؿػتاحقة

مصطؾحات التعارض 

 والترجقح

الؿصطؾحات 

 التداولقة

السقام التعارض اإلشاري التػسقر اإلسرائقؾقات الؼرآين الـّص 
(1)

 

 مؼاود الؼرآن الخطاب الؼرآين
اإلسؼاط 

 الؿػاهقؿل
 إفعاا الؽًلمقة الرتجقح

 الؿؼام إرجح ضاهر الؼرآن الؿحؽؿ الؼراءة الؼرآكقة

 الؿـاسبة إققى الـظائر الؼرآكقة جْس الـّ  التلويؾ

                                                     

 وهق طؾك ضربقـ: (1)

 السقام الؾغقي: )الققػ، آبتداء، القوؾ، الػصؾ(.  -

 السقام غقر الؾغقي: )أسباب الـزوا، الـاسج والؿـسقخ، الؿؽل والؿدين(.  -



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(32) 

الؿصطؾحات 

 الؿػتاحقة

الؿصطؾحات 

 الؿػتاحقة

الؿصطؾحات 

 الؿػتاحقة

مصطؾحات التعارض 

 والترجقح

الؿصطؾحات 

 التداولقة

 محقط الـّص  إضفر غريب الؼرآن الؿتشابف التػسقر

 التداولقة إشفر التػسقر الرمزي اإلطجاز آستـباط

 أوقا التػسقر
اإلجؿاع 

 التػسقري
 العادات آجتؿاطقة الخطل التػسقر الباصـل

 ققاطد التػسقر
الخًلف 

 التػسقري

تػسقر الؼرآن 

 بالؼرآن
 معفقد العرب الباصؾ

 صرم التػسقر
التػسقر 

 بالؿلثقر
 آتسام البعقد تػسقر الصحابل

 التغريض الشاذّ  الخًلف الؾػظل التػسقر بالرأي مصادر التػسقر

 مـاهج التػسقر
التػسقر 

 الؿقضقطل

الخًلف 

 الحؼقؼل

 الؼراءة الؿتقاترة طقائؼ التػسقر ةالؼراءة الشاذّ 

 أساكقد التػسقر
الدخقؾ يف 

 التػسقر
 

 
  



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(33) 

 ادلبحث انثاين: حتديداث تازخييّت:

ف ُتعَ ؿباحث إساسقة التل وُيؼتصر فقف طؾك ال بػؽمرة التػسمقر، وتؽشمػ رِّ

ؿدارس اهتا، كؿا ُيعـك بتسؿقة صبؼات الُؿػّسريـ وبقان أهؿ الرطـ طًلقاهتا وتطقّ 

 وآتجاهات التػسقرّية.

 ويتضؿن ما يلتي:

o .كشلة طؾؿ التػسقر، وبقان سبب ضفقره 

o  َّس التػسقري.رْ أثر اإلسرائقؾقات طؾك الد 

o  ريـ.تسؿقة صبؼات  المُؿَػسِّ

o  ِّريـ.مقـ وصريؼة الؿتلخِّ التؿققز بقـ صريؼة الؿتؼد 

o  مدرسة:  التعريػ بالؿدارس التػسقرية وبقان الخصائص الؿـفجقة لؽّؾ

 )الؿؽقة، الؽقفة، الؿديـة...(.

o التػسقرية آتجاهات أهؿ رود. 

  



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(34) 

 ادلبحث انثانث: إيكاَيت ادلؼسفت انتفضرييت وحدودْا:

ر أن يبؾغف الؿعرفة التػسقرّية: الَؿدى الذي يستطقع الوُيؼصد بنمؽاكقة  ُؿَػسِّ

 يف ففؿ مراد اهلل تعالك لق مّؽـتف ضروف التحصقؾ.

 وهق طؾك ثًلثة مستقيات: ما يؼب  التلوي  وما ًل يؼبؾهل :أوًًل 

  :ف َبمجَ بعؾؿف وَح  ٓ سبقؾ إلك القوقا إلقف، وهق ما استلثر اهللُ الؿحجوب

كآجاا إممقر الحادثمة، مثمؾ: ققمام السماطة، والمـػج يف  :طـ جؿقع خؾؼف

قر...  الص 

 :فؿ تلويؾف كبقَّ ؾْ بعِ  َما َخصَّ اهللُ  الؿخصوص،  ّٓ   ببقاكف.فًل سبقؾ إلقف إ

 :ؿممف طـممد أهممؾ ؾْ وهممق إوممؾ )إوسممع دائممرة(، وهممق ممما كممان طِ  الؿتاااح

ّٓ آقتدار مـ ال ريـ، فًل ُيػفؿ إ  ختصاص(.فؿ )أهؾ آؾِ  مـ قِبَ ُؿَػسِّ

 الخيف التػسقرّيل مراتبه، أسبابه، ضوابطه: :ثاكًقا

ُؿَػّسمممريـ والققمممقف طؾمممك مآخمممذهؿ ؿمممـ أراد إدراك آراء الوهمممل ٓزممممة ل

 ومداركفؿ يف التلويؾ، ويشؿؾ:

o :مراتب الخيف التػسقرّي 

 اختًلف يف العبارة. -

 اختًلف يف التؿثقؾ.  -

 ؿعـك )الحؼقؼل(.اختًلف ال -



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(35) 

o  التػسقرّي، وهي:أسباب الخيف 

 اختًلف الؼراءات. -

 اختًلف وجقه اإلطراب. -

 آختًلف يف معـك الؽؾؿة. -

 احتؿاا العؿقم والخصقص. -

 احتؿاا اإلصًلم أو التؼققد. -

 احتؿاا الحؼقؼة أو الؿجاز. -

 احتؿاا اإلضؿار أو آستؼًلا. -

 احتؿاا الؽؾؿة زائدة. -

 .احتؿاا حؿؾ الؽًلم طؾك الرتتقب وطؾك التؼديؿ والتلخقر -

 ْحَؽًؿا.ؿاا أن يؽقن الحؽؿ مـسقًخا أو مُ احت -

 .ملسو هيلع هللا ىلصاختًلف الرواية يف التػسقر طـ الـبل   -

o  ّضوابط الخيف التػسقري. 

 وجوه الترجقح بقن األقوال التػسقرّية: :ثالًثا

وهل 
(1)

 : 

                                                     

التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ، ابـ جزي. وققاطد التدبر، حبـؽة المؿقداين. وققاطد الرتجقح طـد  :ُيـظر (1)

 ريـ، حسقـ الحربل.الؿػّس 



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(36) 

 تػسقر الؼرآن. -

 . ملسو هيلع هللا ىلصحديث الـبل  -

 كثرة الؼائؾقـ بالؼقا. -

 مـزلة الؼائؾ ومؽاكتف. -

 الرتجقح بؽًلم العرب. -

 الرتجقح بسقام الؽًلم. -

 هـ. ؿتبادر إلك الذِّ الؿعـك ال -

 تؼديؿ الحؼقؼة طؾك الؿجاز. -

 تؼديؿ اإلصًلم طؾك التؼققد. -

 تؼديؿ آستؼًلا طؾك اإلضؿار. -

 حؿؾ الؽًلم طؾك ترتقبف. -

 مطابؼة القاقع. -

 الرباهقـ العؼؾقة.  -

 الخؾّق مـ اإلشؽاا. -

 ولقاحؼف. آكسجام مع سقابؼ الـّص  -

 ك بالصقاب مـ معـك الؼراءة الشاذة. لَ الؿتقاترة َأوْ  معـك الؼراءة -

  



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(37) 

 : (يف انتفضري انغهط يثازاث)ادلبحث انسابغ: ػىائك ادلؼسفت انتفضرييت 

ر مـ أغًلٍط َوَمَعاثِر، وهل:  وفقف يتؿ اإلرشاد إلك أهؿ ما يعرض لؾُؿَػسِّ

o ُؿعتَؼد الػاسد.ال 

o .طدم آختصاص 

o  والتحؾقؾ.صغقان الرواية مع ضؿقر الـؼد 

o .إهؿاا إساكقد 

o .الحشق والتؽرار 

o  ِؿ دون إحؽام.ؽَ تغؾقب الح 

o رات. الُؿعاداتآستطرادات و  والُؿؽرَّ

o .)الدخقؾ )طقاري التػسقر 

o التحق ز
(1)

. 

o .إهؿاا الّسؿاع والـؼؾ 

o  .تػسقر الؼرآن بإلػاظ الؿبفؿة والؿبّدلة 

o  ّـ  ة.التػريط يف الس 

                                                     

طؾك وفؼ رأيمف ويصمرفف طمـ الؿمراد  ؾة فقتلّوا الؼرآنومعـاه: أن يؽقن لف مقؾ إلك كزطة أو مذهب أو كِحْ  (1)

ُؿَتَعاَرف، فقجّر شفادة الؼرآن لتؼرير رأيف ويؿـعف طـ ففؿ ّؿؾف ما ٓ يساطد طؾقف الؿعـك الويرغؿف طؾك تح

 .(31 /1)ابـ طاشقر،  التحرير والتـقير، :ُيـظرالؼرآن حّؼ ففؿف ما قّقد طؼؾف مـ التعصب. 



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(38) 

o  طربقة ومؼاود الشريعة وتصاريػفا، والـاسج إغػاا أدوات التػسقر، مـ

 والؿـسقخ، وسبب الـزوا...

o اإلسؼاط الؿػاهقؿل
(1)

 . 

  

                                                     

 قفا الحادثة ٓ الـّاجزة.تػسقر الؽؾؿة الؼرآكقة بؿعاكومعـاه:  (1)



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(39) 

 ادلبحث اخلايش: زوافد انتفضري ويىازدِ:

ر، وٓ تمتّؿ  وهل العؾقم التل َتَتَلدَّى  ا مقضقطات التػسقر: ففل كألة لؾُؿَػسِّ

 ّٓ ًرا لؾؼرآن برأيف.  ا، بؾ هل التل يخرج  ا الوـاطة التػسقر إ ر طـ كقكف ُمَػسِّ  ُؿَػسِّ

ّٓ وٓ فالتػسقر مـ أطسر العؾقم وأدّقفا، ففق طؾٌؿ َكؾٌِػ ُمَتطؾٌِّب ٓ يمتّؿ  يتملّتك إ

     ؿعارف، وهل:ؿؾة وافرة مـ العؾقم والبتصريِػ ُج 

 (1)طؾؿ الؾغة. 

 (2)الـظائر الؼرآكقة. 

 . ـِ ـَ  طؾؿ الس 

 (3)طؾؿ أوقا الػؼف. 

                                                     

 والؿراد مـفا مجؿقع طؾقم الؾَِّسان العربل، وهل: متـ الّؾغة، والتصريػ، والـحق، والبقان والؿعاين. (1)

لعؾؿل البقان والؿعاين مزيد اختصاص بعؾؿ التػسقر: ٕهنؿا وسقؾة إلضفار خصائص البًلغة الؼرآكقة، وما و  

َقاِن يف الؼديؿ  تشتؿؾ طؾقف أيات مـ تػاوقؾ الؿعاين وإضفار وجف اإلطجاز، ولذلؽ كان هذان الِعْؾَؿان ُيَسؿَّ

القيؾ كّؾ »(. وقاا السؽاكل: 143/ 4، وكذا )2الؿؼدمة، الزمخشري، ص :ُيـظرطؾؿ دٓئؾ اإلطجاز. 

 «.القيؾ لؿـ تعاصك التػسقر وهق فقفؿا راجٌؾ 

تػّفؿ الؾػظ الؼرآين مـ الؼرآن كػسف، وذلؽ مـ خًلا جؿع ما تؽّرر يف مقاضع مـف، ويـظر فقف، فربؿا  (2)

ؼ كقػ يّتػؼ معـاه مع جؿؾة معـك« الفداية»اسُتعؿؾ بؿعاٍن مختؾػة. كؾػظ  أية، فقعرف  وغقره، وُيَحؼِّ

 الؿعـك الؿطؾقب مـ بقـ معاكقف، وقد قالقا: إنَّ الؼرآن ُيَػّسر بعضف ببعض. 

بغرض معرفة اإلجؿاا والتبققـ، والعؿقم والخصقص، واإلصًلم والتؼققد، ودٓلة إمر والـفل، وما  (3)

 أشبف هذا، )أبق حقان(.

قؼة َراِجٌع لعؾؿ الؾغة: إِْذ هق شلء يتؽّؾؿ فقف طؾك وقد كّبف أبق حقان إلك أنَّ معظؿ طؾؿ إوقا هق يف الحؼ

 أوضاع العرب، ولؽـ تؽّؾؿ فقف غقر الّؾغقيقـ أو الـحقيقـ ومزجقه بلشقاء مـ ُحجج العؼقا.



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(41) 

  (1)وإخبارطؾؿ أثار. 

 (2)طؾؿ الؽًلم. 

 .طؾؿ الؼصص 

 (3)أسباب الـزوا. 

 (4)طؾؿ الؼراءات. 

                                                     

وُيستعان  ا طؾك ففؿ ما أوجزه الؼرآن يف سققفا: ٕنَّ الؼرآن إِكََّؿا يذكر الؼصص وإخبار لؾؿقطظة  (1)

حاَدث  ا الـَّاُس يف إَْسمَؿار، فبؿعرفة إخبار يعرف ما أشارت لف أيات مـ دقائؼ وآطتبار، ٓ ٕن يت

، وققلف: [92]الـحؾ:   مث ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ نثڻالؿعاين، فـحق ققلف تعالك: 

 ، يتققػ طؾك معرفة أخبارهؿ طـد العرب، )ابـ طاشقر(.[4]الربوج:  ڀمث ڀ نثڀ

أكزا اهلُل هذا الؽتاب وجعؾف آخر الؽتب وَبقَّـ فقف ما لؿ يبّقـف يف غقره. محؿد طبده: طؾؿ أحقاا البشر: فؼد 

ـِ اإللفقة يف البشر، وَقصَّ طؾقـا أحسـ الؼصص طـ إمؿ  ـَ َبقَّـ فقف كثقًرا مـ أحقاا الَخْؾؼ وصبائعف، والس 

ا البشر يف أصقارهؿ وأدوارهؿ، وسقرها الؿقافؼة لسـّتف فقفا، فًل بّد لؾـَّاضر يف هذا الؽتاب مـ الـَّظر يف أحقا

ومـاشئ اختًلف أحقالفؿ مـ قّقة وضعػ، وِطّز وُذّا، وِطؾؿ وجفؾ، وإيؿان وُكْػر، ومـ العؾؿ بلحقاا 

 العالؿ الؽبقر طؾقّية وسػؾّقة...

بغرض القققف طؾك ما يجقز طؾك اهلل تعالك، وما يجب لف، وما يستحقؾ طؾقف، والـظر يف الـبّقة: ويختّص  (2)

 القجف بأيات التل تضّؿـت الـظر يف الباري تعالك، ويف إكبقاء، وإطجاز الؼرآن، )أبق حقان(. هذا

ومعـك كقن أسباب الـزوا مـ مادة التػسقر، أهنا ُتعقـ طؾك تػسقر الُؿَراد، ولقس الُؿَراُد أنَّ لػظ أية يؼصر  (3)

ُص، )ابـ طاشقر(.  طؾقفا: ٕنَّ سبب الـزوا ٓ ُيَخصَّ

ّٓ يف حقـ آستدٓا بالؼراءة طؾك تػسقر غقرها، وإِكَّ  (4) ا يؽقن يف معـك الرتجقح ٕحد ؿَ وٓ يحتاج إلقفا إ

الؿعاين الؼائؿة مـ أية أو ٓستظفار طؾك الؿعـك، َفِذْكر الؼراءة َكِذْكِر الشاهد مـ كًلم العرب: ٕكَّمفا إن 

كاكت شاّذة فحّجتفا ٓ مـ حقث الرواية: ٕهنا ٓ تؽقن كاكت مشفقرة، فًل جرم أهنا تؽقن ُحّجة لغقية، وإن 

= 



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(41) 

 ادلبحث انضابغ: طبيؼت ادلؼسفت انتفضرييت: 

 أقسام الؿعرفة التػسقرية: :أوًًل 

 ؿعرفة التػسقرّية إلى أقسام مختؾػة:تـؼسم ال

 اًلطتبار األول: باطتبار الحؼقؼة والوهم:

 ؿقة( ومعارف وهؿقة زائػة:ؾْ تـؼسؿ إلك معارف حؼقؼقة )طِ 

o الحؼقؼقة: الؿعرفة األول: الؼسم 

السقاقل( التػسقر أو الؼرآكقة )الـظائر بالؼرآن التػسقر -
(1)

.  

                                                     
= 

ّٓ استـاًدا ٓستعؿاا طربل وحقح: إِْذ ٓ يؽقن الؼارئ  وحقحة الرواية، ولؽـ مـ حقث إنَّ قارئفا ما قرأ  ا إ

ّٓ إذا طرفت سًلمة طربقتف. ا بف إ  ُمعتدًّ

الؿػعقا الُؿطؾؼ بؼراءة هارون ، أكف مـصقب طؾك [2]الػاتحة:  مث پ نثپكؿا احتجقا طؾك أنَّ أوَؾ 

 العتؽل )الحؿَد هلل( بالـصب.

وبذلؽ يظفر أنَّ الؼراءة ٓ ُتَعد  تػسقًرا مـ حقث هل صريؼ يف أداِء ألػاظ الؼرآن، بؾ مـ حقث إهنا شاهد 

 لغقي، فرجعت إلك طؾؿ الّؾغة.

ُؾ مـ هذا: أنَّ ابـ طاشقر ٓ يعترب  حؽمام، وٓ صريًؼما يف َتْلِديمة ألػماظ الؼمرآن ُمـِْشمئة لأل« الؼمراءات»والُؿَتَحصِّ

الؽريؿ، وإكََّؿا تستعؿؾ يف معـك الرتجقح ٕحد الؿعاين التل ُيرّشحفا الـص  الؼرآين. كؿا يمرى ابمـ طاشمقر أنَّ 

ّٓ مـ استطاا َكَظُره يف َمقاِرد الؽتاب، وَتَؽقََّػم ْت الؼراءات هل بؿثابة الشاهد الّؾغقي، وهذه بديعة ٓ ُيدركفا إ

  كػسف بِـََػِس العربقة وطؾقمفا.

يف تؼرير مسؾؽ تػسقر الؼرآن بالؼرآن إشارة إلك مـفج قاود يف طؾؿ الدٓلة، وهمق مما بمات ُيعمرف بمالؿـفج  (1)

 السقاقل.



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(42) 

ديال البقان -  (.بقان مـ جفة الرسقا) ُؿَحؿَّ

  الؿعاين. أهؾ إجؿاع -

 العرب. وشقاهد العربقة بالّؾغة الؼرآن تػسقر -

o الوهؿقة: الؿعرفة الثاين: الؼسم 

 اإلسرائقؾقات. مبحث -

 الرمزي. التػسقر -

 الباصـل. التػسقر -

 اإلشاري. التػسقر -

 والػضائؾ. الـزوا أسباب يف الضعقػة الؿرويات -

 اًلطتبار الثاين: باطتبار الثبات والتحّول:

 وتـؼسؿ إلك:

ريـ. إجؿاطات َؿثِّؾفتُ  ثابت، مستقى -  الُؿَػسِّ

 .ُؿختؾػاتال وتؿّثؾف متغّقر، مستقى -
 اًلطتبار الثالث: باطتبار الوضقػة الؿوضوطقة:

 وتـؼسؿ إلك:

  العؾؿ(. )ُوؾب الُعؼد -

َؿات -  إدوات(. أو )الُؿَؾح الُؿتَؿِّ



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(43) 

 اًلطتبار الرابع: بحسب الؼطع واًلحتؿال:

 الصحقح. -

 الباصؾ. -

  ُؿْحتََؿؾ.ال -

 من الجزئي: اًلطتبار الخامس: تؿققز الؽؾي

 الؽؾل. -

.الجزئل -
 ترتقب صرا التػسقر: :ثاكًقا

ر وَضُروراتف: ٕنَّ إدلمة الشمرطقة متػاوتمة هق مـ مقضقطات َكَظِر الو ُؿَػسِّ

ِة، ويتضّؿـ:  يف مراتب الُؼقَّ

o .)الـؼؾ والّسؿاع )الرواية 

 الؽتاب )أوؾ(. - 

ـة )بقان لألوؾ(. -   الس 

o  .)آستـباط )لإليضاح والتبققـ 

  



 

 

 نحو تصنيف جديد ملوضوعات أصول التفسري؛ فرضيات التأصيل وُمْمِكَنات التحديث

 بحوث

(44) 

 ادلبحث انثايٍ: لىاػد انتفضري ولىاَيُّ:

ؿ ُممـَظَّؿ يف ومقرة قمقاكقـ ْؾميبتغل هذا المؿبحث ترققة طؿؾقة التػسقر إلمك طِ 

قمة، بغمرض تمدبقر ؿِ ؾْ معقارية قاومدة )طؾمؿ مـفجمل(، يحمتؽؿ إلقفما الجؿاطمة العِ 

 الخًلف التػسقري وترشقده.

ُؿراد اهلل يف جؿقمع آياتمف، الؼطع ب -ادومً -ـ الؼقاطد ٓ تضؿَ وإذا كاكت هذه 

ـ التمملويًلت مممـ تؿققممز التمملويًلت الصممحقحة طمم -طؾممك إقممؾ-فنهنمما ٓ تعجممز 

 الخاصئة. 

وتجدر اإلشارة هفـا إلك أنَّ تؼعقد العؿؾقات التػسقرّية همل ضماهرة معرفقمة 

يف  Umberto Ecoإيؽمق إكساكقة َتشاَرك فقفا العرب والغرب، فؼد اطرتف أمربتق 

ا أنَّ فعممؾ الؼممراءة ٓ يُ وال دراسممتف لجدلقممة الممـّّص  ّٓ ُؿممَموَّ  أن يجمملء وفممؼ ؿؽـممف إ

ة تستؿد شرطقتفا مـ التاريج الثؼايف مسالؽ ُممَؼـَـّ
(1)

. 

 أوًًل: قواطد طامة تصؾح لجؿقع أبواب الؼرآن وموضوطاته:

 ـ:قْ ع الؼقاطد العامة طؾك مستقيَ وتتقزّ 

ٕنَّ ففؿ الؼمرآن الؽمريؿ ٓ يمزاا طؾمك صريؼمة العمرب يف مستوى لغويل  -أ

ؾعممرب أمثمماا ل»ؾ أسممالقبفؿ، يؼممقا الجمماحظ: الؽممًلم، فؼممد كممزا بؾغممتفؿ وتؿّثمم

واشتؼاقات وأبـقة، ومقضع كمًلم يمدا طـمدهؿ طؾمك معماكقفؿ وإرادهتمؿ، ولتؾمؽ 

                                                     
(1) Umberto Ecs. Les leiites de l interpretation (1990 Italien).traduit par .Myriem 

bouztter.1992.edition Grasset.p23 
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فما جفمؾ تلويمؾ إلػاظ مقاضمع ُأَخمر، ولفما حقـئمذ دٓٓت ُأَخمر، فؿمـ لمؿ يعرف

ـّ  ة، والشاهد والؿثمؾ، فمنذا كظمر يف الؽمًلم ويف ضمروب ممـ العؾمؿ، الؽتاب والس 

«ولقس هق مـ أهؾ هذا الشلن، هؾؽ وأهؾؽ
(1)

. 

ِفمؾ ٓ يعؾؿ مِـ إيضاح ُجَؿؾ ِطْؾمؿ الؽتماب أحمد َج »وقريًبا مـف ققا الشافعل: 

ؾِؿمف اكتَػمْت طـمف َقفا. ومـ طَ َسَعة لسان العرب، وكثرَة وجقهف، وِجؿاَع معاكقف، وتػرّ 

َبف التل دخَؾمْت طؾمك َمم ِفمؾ لسماَكفا. فؽمان َتـْبقمُف العاممة طؾمك أّن الؼمرآن كمزا ـ َج الش 

 .(2)«ة: كصقحًة لؾؿسؾؿقـبؾسان العرب خاّو 

ل إلك محاذير ِض ػْ قد يُ  -لقحده-ٕنَّ مسايرة مـطؼ الؾغة مستوى فؽريل  -ب

 :ف، ومـ أجؾ ذلؽ وجب آسرتشاد بمووػاتؼ بلسؿاء اهلل سقؿا ما يتعؾّ  ،طؼدية

 آستفداء بالـصقص الشرطقة. -

 ؿقة )الصحابة(.ؾْ استحضار اتػام الجؿاطة العِ  -

 ُؿـاسبة.اطتبار السقام وال -

 حؿؾ الؿتشابف طؾك الؿحؽؿ. -

ؿعـك الظاهر الؿتبادر إلك الذهـ ممـ دٓلمة المـّص، وٓ ُيعمدا طـمف اطتبار ال -

 ّٓ   بدلقؾ.إ

 ؿا تػّرم يف الؼرآن الؽريؿ. الجؿؾة الؼرآكقة بؿقضقع السقرة وب ربط -

                                                     

 .(112/ 1)هم(، 1424، 2الحققان، الجاحظ، )بقروت: دار الؽتب العؾؿقة، ط (1)

 .(47 /1)م(، 1941، 1الرسالة، الشافعل، ت: أحؿد شاكر، )الؼاهرة: مؽتبة الحؾبل، ط (2)
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ؿقضقع المذي تمدور حقلمف السمقرة الؼرآكقمة، فالسمقرة الؼرآكقمة تحديد ال -

 واحمد )كؾقمة ممـ كؾقمات َؿممتعاكؼة أيمات والجُ 
ّ
ؾ يف أيمة حمقا مقضمقع كؾمل

 الػؽر الؽربى(.

- .
ّ
 جؿع التػسقرات الجزئقة يف معـك كؾل

ؿمقاصـ التمل ذكمرت فقفما الؽؾؿمة يف الؼمرآن لـّظمر يف مختؾمػ الضرورة ا -

ؿػماهقؿ الؽريؿ، بغرض اكتشماف دٓلتفما يف آسمتعؿاا الؼمرآين، ممع اإللؿمام بال

ع الؿعماين الؾغقيمة ؿشتؼات(، وكذا تتبّ الؿتعّؾؼة بالؽؾؿة الؿدروسة )الضؿائؿ وال

 لؾؽؾؿة الؼرآكقة )الدراسة الؿعجؿقة(.

 باب: بؽّ   ةثاكًقا: قواطد خاّص 

ة بإحؽامققاطد تشريعقة خاّو  -أ
(1)

. 

ققاطد الؼصص الؼرآين -ب
(2)

. 

الرتهقب والرتغقب -ج
(3)

. 

                                                     

 ٓ جزئل»كؼقا الشاصبل:  (1)
ّ
وحقث جاء جزئقًّا: فؿلخذه ، تعريػ الؼرآن بإحؽام الشرطقة أكثره كؾل

 .(181 /4)الؿقافؼات، الشاصبل،  :ُيـظر. «طؾك الؽؾقة إّما بآطتبار، أو بؿعـك إوؾ

د  لفا أو رَ  -وهق إكثر-يف الؼرآن فًل يخؾق أن يؼع قبؾفا أو بعدها  حؽاية وقعْت  كّؾ »كؼقا الشاصبل:  (2)

ة  لٓ، فنْن وقع رد  فًل إشؽاا يف بطًلن ذلؽ الؿحؽِ  وكذبف، وإن لؿ يؼع معفا رد  فذلؽ دلقؾ ِوحَّ

 .(157 /4)الؿقافؼات، الشاصبل،  :ُيـظر. «ل وِودقفالؿحؽِ 

إذا ورد يف الؼرآن الرتغقب قارَكف الرتهقب يف لقاحؼف أو سقابؼف أو » الشاصبل يف الؿقافؼات:كؼقا  (3)

 .(167 /4)الؿقافؼات،  :ُيـظر. «قرائـف
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 خامتت:

يطقب لل يف هناية هذا البحث أن أذكمر أهمؿ مما قماد إلقمف ممـ الـتمائج، وهمل 

 طؾك الـحق أيت:

همق ممـ أضفمر  -أّي طؾمؿ-كشػ البحث أنَّ ترتقب مقضمقطات العؾمؿ  -1

 إَطقان طؾك َدرك قضاياه وَمضامقـف، واستظفار دقائؼف وأسراره. 

والؿؼصقد بف: آكطًلم مـ كؼطة بدء يؼقـّقة معقارية يتلّسس طؾقفا العؾؿ، 

ك خطقاتف ومباحثف وفؼ مـفاج قاود، وصريؼ ٓحب، حت -بعد ذلؽ-ثؿ تتقالك 

 يؽتؿؾ البـاء ويستقي طؾك سققف.

مممـ فرضممقات الرتتقممب ومؿؽـاتممف، وهممل سممتة:  جؿؾممةً  البحممُث  دَ َوممرَ  -2

محاكاة الـؿقذج إوقلل، والؿـطؼ العؾؿل لؾػؽر اإلسًلمل، وكظرية الؿعرفة، 

وصريؼمممة الـظريمممات، وصريؼمممة تشمممّؽؾ إكسمممام الؿعرفقمممة، ومراحمممؾ العؿؾقمممة 

 التػسقرية.

ضرورة استحضار طمدد ممـ الؿحتؽؿمات الؿـفجقمة أرشد البحث إلك  -3

لضبط طؿؾقة الرتتقب، وهل سبع محتؽؿات: القحدة اإلبسمتؿقلقجقة، التؽاممؾ 

والتممقصقـ، التـظقممر والتلوممقؾ، التؿممايز الؿقضممقطل، الُبعممد الؾسمماين التممداولل، 

 وقابؾقة التػسقر.

ؿاكقممة ؿسممائؾ أوممقا التػسممقر، يتضممّؿـ ثاقممرتح البحممث تصممـقًػا أّولقًّمما ل -4

 محاور أساسقة:
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(48) 

 .مسرد الحدود والرسقم 

 .تحديدات تاريخقة 

 .إمؽاكقة الؿعرفة التػسقرية وحدودها 

 .طقائؼ الؿعرفة التػسقرية 

 .روافد التػسقر ومقارده 

 .صبقعة الؿعرفة التػسقرية 

 .ققاطد التػسقر وققاكقـف 

ّر اإلرشار إلى بعض  الؿباحث وقب  أن تؾػظ هذه الورقة أكػاسفا األخقرة أ و 

 التي أراها جديرة بلن ُترتار وُتستؽاف، وهي طؾى الـحو اآلتي:

 والخطاب. العؿؾ طؾك تجؾقة الػرم بقـ الـّص  -1

ة بؽّؾ محمقر ممـ محماور الؼمرآن الؽمريؿ، كمّؾ استؼراء الؼقاطد الخاّو  -2

إحؽام، والؼصص، وإخًلم...(، وذلؽ بغرض التؿفقد لؿسرد )تف دَ طؾك حِ 

 بؼقاطد الؼرآن وققاكقـف. خاّص 

 بؿصطؾحات أوقا التػسقر. إكشاء معجؿ خاّص  -3

طؾمك رسمقا اهلل،  ؿُفموهذا آخر البحث، والشؽر هلل والحؿمد لمف، وومؾِّ الؾّ 

 وكستغػر اهلَل مؿا قؾـاه.

│  
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 الئحت ادلصادز وادلساجغ:

ابممـ رشممد: التصممحقح واإلوممًلح يف العؼقممدة والػؾسممػة والعؾممؿ، محؿممد طابممد  .1

 م.2116ري، مجؾة الجابري، الجاب

اإلحؽممام يف أوممقا إحؽممام، أمممدي، ت: طبممد الممرزام طػقػممل، الؿؽتممب  .2

 ، بدون تاريج.بقروت - اإلسًلمل

بقمروت،  -إسرتاتقجقات الخطاب، مؼاربة لغقية تداولقة، دار الؽتاب الجديمد  .3

 .م2114

، البؼممرةمؼاربممة تداولقممة يف سممقرة : آسممتؾزام الحممقاري يف الخطمماب الؼممرآين .4

 .م2119، 1، طدد 8طقسك تقمل، مجؾة إشؽآت يف الؾغة وإدب، مجؾد 

أوقا التػسقر يف الؿملػات، مجؿقطة مـ الباحثقـ، مركمز تػسمقر لؾدراسمات  .5

 .م2115 -هم1437الؼرآكقة، 

الؼماهرة،  - محاولة يف البـاء، مقٓي طؿمر حؿماد، دار السمًلم :أوقا التػسقر .6

 .م2111

الدٓلقة، حؿقد المقايف، أطؿماا الؿممتؿر العمالؿل الثالمث  أوقا تػسقر الؼرآن .7

أفريؾ  11-9هم/ 1436جؿادى الثاكقة  21-19لؾباحثقـ يف الؼرآن وطؾقمف، 

 .م، ممسسة مبدع، فاس2115
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مايت .8 قراءة إبستقؿقة يف أشفر مؼمدمات كتمب : أوقا التػسقر يف الخطاب الؿؼدِّ

 تػسقر.مركز ؿققع التػسقر، د. أحؿد ذيب، بحث مـشقر ب

مستقيات اإلشؽاا الؿـفجل يف أوقا التػسقر، د. أحؿد ذيب، بحث مـشمقر  .9

 مركز تػسقر.ؿققع ب

تلسقس طؾؿ أومقا التػسمقر، خؾقمؾ محؿمقد القؿماين، بحمث مـشمقر بؿركمز  .11

 .م2121تػسقر، 
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