


 

 
  

مة هي للكّتاب، وال تعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز تفسير



 

 

 يف األكادمييا الغربيةواقع دراستها وظائفها، مناهجها، تاريخها، ؛ تفاسري القرآن

 ترجامت

(2) 

 نبذة تعريفية بوليد صاحل:

للدالستاا صالح، أستاا  للدالستاا لالستة،يو، و،تدعه ،  تد أحمد وليد 

اعتس يف لللغتتو لل هايتتو تلالستتة،يو اما، تتو نتاوباتتت اناتتدلا بتتاب اتت ا   لل نتتال

هبتتا ،تتج للما، تتو لة،هعنيتتو ا يتتهوا، واتت ا و للماورتتايه وللتتد اتال  يف لوآ 

 عاباللدالساا لالسة،يو ،ج وا، و 

لهاما،انه لل حثيتو للتا للآتهآت ونتااعت للا،رتيه، وللتا للاصتابي   ناصب   

(، للم هوفو يف للرتلث لالستة،  وو للما لآو االيتم لآلخه )لةات الي ريلالسة،ي

 اناب لل،اج وأاهلط للرالوا 

بتك ه ،ا تا يف هتكل  وقد صدا للد اتا وليد صتالح لل دعتد ،تج للدالستاا،

 للرياق: 

(، وهتتت  الستتو نحليليتتو 2002) لا اهعتت ، نشأأ ا تفسيرأألك تفكي أألك   -

   «اتفكشف وتفبلان يف تيرلك تفقكآن»اتلا،ريه للث ل  ، للمرما 

(، وهتت نحآيتو و الستو 2002) لا اهعت ،  سا عأ  تفكسأاا تفدقأ   دفاع   -

لربهتتات للتتدعج  ،تألقأألتا تفقلةدأأح يف اكأأل تف قأأت  أأ  تفكسأأ  تفق ةدأأح :لناتتا 

، «نظأل تفأ    يف ت ا أ  تتةأال وتفرأل »اتتلل آال ، صاحب للا،رتيه للمرتما 

للناتا   إلتاوهت للناا  للكي عدلفع فيه لج ،ا مته يف ن،رتيه للآتهآت اانستااا  

 ساللمآد  
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 ترجامت

(2) 

مقدمة
(1)

: 

 ، متتو   للا،رتيه ونااعهته وإاتناننه ا،تج   نآتدع  ن هعت  لتام   ،حاولتو   نظت   

 ب هتكل للاتااعت ولي ي تو هتكل لل،تج  وهكل لاشت    ؛آخه فج   ل ،ا ا يف أي  أص ب  ثيه  

وللاصتتاي  فيتته، يف هتتك  للمتتا   للاتت   ا  تتا وليتتد صتتالح  مآد،تتو لناتتا  للرتتيد 

 الستتو للآتتهآت، نهومتتو ودعتتد  ون ليتتو، للرتتيد ) :لحرتتيج بصتته للصتتا ا ،تت خه  

 محاولتتو  (،2002 حرتتيج بصتته ووتلعتت  لم تتاا  و،حمتتد استتا  وآختتهوت،

ط للضتت  اصتتا  أ ترب للتا للصت تااا للات  للا،رتيه بمتد  عرتل   للا هع  ا،تج  

   ا،حاولو نتلوه     

و االناااتاا   فيما عا ل تستل- لص تااا للا  ناااول ا واقو صالح،ج هك  ل

هتتتت نماهتتت  للدالستتتو  -للا،رتتتيه لل هايتتتو أو للااتتتاوب لة تتتا عم  للغهاتتت  ل،تتتج  

،ثت  للحتلات  للات  ع اترب  ،،تج ،صتا،اا للا،رتيه   يه   لة ا عميو للا،ريه ل د   

ا ،  تكل  إ، تات لة ا عميتا ونيتت   صالح أت ل ا أهميو   يه  يف ف ماا ل تكل لل،تج  

تتللغهايتو يف لنهامت لا،رتتيه للنةستين  للتا أبتته ل اه وللاظته إلتام االا،رتيه للم ن 

،ما ع،تا فهصتو للتقتتع للتا لةا تا  للدقيآتو ل تك   ،  ننهلا ل ك  للحآ و،مه  

،حتاونا للاتياعت  للمهحلو  لا لةهميو للحاسمو يف نااعت للا،ريه،  كل  فإت  

ت-لل هايو للم اصه  للا،ريه ن عمنج لنلاما  للي تا   وت لنبا تا   -لصتالحا وفآ 

                                                   

 لت قر  للرتوماا امتقع ن،ريهاوقام اناااو للمآد،و، ،ر  (0)
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ل تتك  للآضتتيو للمه  عتتو، وهتت  أةتتا ،دفتلتتو انثيتته ،تتج للمايلآتتاا ولةهتتدلع 

 لةعدعتلتويو للم اصه  للمرآيو للا هكل للاااعتا

ااما للي ا أت نرتا،يد ،تج نرتا نا   اااو نااعت هكل لل،ج   وع ارب صالح أت  

تتاينتتااعت ل ه، تطيآتتا حاتتا نرتتاييع  اااتتويالل ه، ه هعج، هتتكل ،تتع نا  تتتطيآتتا للم،ر 

ت صالح لنتت  ت    آتا يتطياتطيآتاا ن هه،يال ،تج لل ه،ه  تات عرتاهدم لتد   ،،ر 

ت   ا  ولحد ، وعايلو صالح يف ،حاولو اللآا  ضت  سهعع للتا نتااعت للا،رتيه للر 

تايلترب للمتدب يف هه، وللشي   هعج اتيج لل،يلتلتتو  وللمهننت لا تطيآتا للم،ر 

هامام لة رب لصالح هت إاهلل  يت  أت ا لبتا حتتب للايوعليو للمتاوثو، غيه أت لن

 عمنتج لاتدقيو   ا نماهتها ،ما ع ارب لادبا السه  ليو، وأت ا ض  ا لللت أو  ، هكل لل،ج  

أت عضتع ا عااتا هتك  = ل  هبتا  ثيته  يف أحد  اتب للا،رتيه للمم تلتو أو غيته للم تا  

 ا اا،تضع للاشني  وعربل لدم  ق  

لاصتاي  للا،استيه للتا أستاس ط ي تو عحاوب صالح  كل  نآتدع  ،آترت  

تت ج ستت آت ، وعهتتا  واقاتته اتتإاهلل للم ل،تتاا ن لةفنتتاا أو للماتتاهح  متتا حتتاوب ، 

للا،ريه يف حيا  للمرلميج، ويف للحيا  لل،نهعو ل  ، و يت   لةهميو للشدعد  ل،ج  

للاآليتد يف  لا  لو،يتتا   ا، نآليتدع  يف آت   اوومالي   اا فه ع    ،ر   عشن   أت هكل لل،ج  

تتن عتت لب حي تت ت هتتكل لل،تتج  أللتقتتت، و ا، وعشتتيه ةهميتتو  الستتو للا،استتيه ا نما، 

استتيو يللم اصتته  يف لةقا تتا االاآليتتد للا،رتتيهي وااالاتتنانا للم اصتته  للر

 ولنواماليوا
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وطهعآو  و حتب نااعت هكل لل،ج  م   مهك  للمآالو ااااول ا هك  للارا نا لل

،ج أاهل ،شاغ  للداس  ا لنثيه  م لل احث لل ها  ننثي،  نآد  عمنا ا أت  ؛ الساه

 للا،ريها للغها  حتب فج  
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الدراسة
(1()2)

 

ن ع،تقته يف     للا،ريه هت ولحد ،تج أوستع فاتتت للاصتاي  لالستة، ، إ   فج  

لةويتتاب للمرتتلمو يف وميتتع لةالضتت  لالستتة،يو  لل،آتتها فنتت    للرتت و ستتت  فتتج  

هتا حتتب للآضتاعا  آال للآتهآت، ن ته  ن،استيه   -للتدولمللتا -،ت ا قد صا  نآهع   

لةساسيو للا  نتلوته للممام تاا لالستة،يو، لة،ته للتكي و ت   اتب للا،رتيه 

امثااو ضه  ،ج للارمي  للماتلص  آلال  للمرلميج ،تج ،هالت  لل آتاو، و،تج 

ا ا: ف لت  تهك  لل،اتت نآل   ا أاد  ه أعض  ،هال  لةلماا، حتب ااا للمتلضيعا لنا  

خةع لل لتم لالسة،يو لةخه ، للا  أاستت ا از هتا للما ميتو وبظ ما تا، لت  

تت عضتتع حآتت  للا،رتتيه قتتط قتللتتد   ا،آ  للي تتا للني،يتتو للاتت  عا غتت  نيوعتت  للآتتهآت  ا، 

تطيآيتتو )ن،رتتيهعوينيوعليو( لا،رتتيه اي تتاا لآتتد ووتتدا أ ثتته ،تتج بظهعتتو هه،آ  ف  و  

هعج قد لستا ملتل أ ثته ، ظ  للم،ر  للآهآت يف لل صه للتسيطا ا  ولقع لة،ه، أت 

،تتج ،تتا ح يف ب،تتس للا،رتتيها وأ   للا تتااي للمرتتامه اتتيج هتتك  للماتتاهح إلتتا 

                                                   

 Walid Saleh لت ,”Quranic Commentaries“ :هك  للرتومو ه  لما   (0)

 in Seyyed Hossein Nasr et al., (eds.) The Study Quran: a new translation and 

commentary. New York: Harper One. 1645-1658. 
و( يف لل اتلت، )نااعه ا، ،ااهم ا، وظاز، ا، ولقع  السا ا يف لة ا عميا للغهاي   ون  إضافو هكل للم   

 ،ج أو  نتضيح أ ثه لمضمتةا، )قر  للرتوماا(ا

 طااق لثمات، ااحث و،رتو ، له لد  ،ج لةلماب وللرتوماا للمي تلوا :،رتو  هك  للما   (2)
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ستتتمانا ،را،يضتتتو اتتتيج للمتتتدلاس وللم رتتتنهلا للةهتنيتتتو )للنة،يتتتو( 

للمهال،وا لنج للا للهغ  ،ج  ل ، أظ ه حآ  للا،رتيه يف للحآ تو للنةستينيو 

انثيه ،ج للكي عظ ه  يف للحآ و للحدعثوا فال دعتد ل ،ج للتحد  وللاااغ  أ رب قدا  

تت ث  ،تتج للم،ر  ا لتتج قتللتتد و،ا ميتتاا للا،رتتيه يج قتتد ضتتهاتل صتت،ح  هعج للمحتتد 

ا لمتلق  أعدعتلتويتو لخا لتت ليتاز  للتتح  للنةسين ، وفرهول للآهآت ط آ  

    لهت  يف لل ال  للم اصهالل شه ونحي   و قازآه يف ،يتب

 :التفسريصعوبات سرب مصنفات 

ستو  ؛، ظ  للدالساا لة ا عميو للغهايو للمااحو يف ،اااوب أعدعاا لليتم ،نه 

تت تتلدالستتو للي  لليتتربي   ق تت طتتتا ،تتا :ه ،تتج أطتتتلا ن،رتتيه للآتتهآت، أيتا للم ن 

ل ،تج وتد   قليت    م(ا اياما عتود لد   322يهت200ا: اج وهعه لليربي،  )،حمد

لليتربيد ا ت،تا  طتتا :للدالساا لج طتتا  للنةستين ، أي
(1)

ول تكل للتضتع  ا

                                                   

تا   أايه امصيلح للا،ريه، يف هك  للدالسو، إلا ،ا وصلاا ،ج ن،اسيه (0) تواتي ي  ي و س  ا و ،ناتاتو اال هايتوا أ، 

،ا أباماته وميتع للمتكلهب لالستة،يو وامهالت  لللغتاا، ف تت ،شتهوو   اااو نااعت للا،ريه عشم      

وقت قهعبا ولةو  للتا  لت ، حاتا ،حاولتو  اااتو نتااعت للا،استيه  ليس ،ج للمهوح أت عام  يف أي  

للا  أبام ا ،كهب ولحد فآط، للي تا أت ناآ ت  ولقتع أت لل دعتد ،تج للا،استيه للنترب  قتد ضتالت: ويف 

ت ، ظ  للا،اسيه للا  أبام ا هكل للمتكهب قتد ضتالت إ    إ   ؛وس ،اه ل، للتضع ،ينحدعد   حالو للم ا لو

 إلا لةادا 

 ،حص للدالساا للمناتاو حتب للا،ريه للم نه، لبظه: ول 

= 
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 ل ا هت ضها،و حم  للما   لل لميو للمتوت   ايج أعتدعاا؛أو   أس ا  لدعد ، ل    

تتتن ح   -،هيتطتتتوستتتتل  ،ي تلتتتو أو - فال دعتتتد ،تتتج للا،استتتيه للنةستتتينيو ا ص 

و لل از  ،ج للاصابي  عض اا أ،ام إانانا ،ا مي ت هكل للن    ،عص،حاهتا ااآلن

تت  -يف ولقتتع لة،تته-نتت لب  دالستتاا للا،رتتيه نف ،نااول تتا و الستتا او اني،يتتو نا ل 

إلتا لة ولا لةساستيو للات  ،تج اتيةا أت ناتيح لل تاحثيج إ،نابيتو نآيتي   ،،اآه   

ايلمتاب للا،رتيه  ا،ت    فليس لدعاا ف تهس   ؛، اعيه هكل للحآ  لة ا عم 
(1)

ون  ،

                                                   
= 

Herbert Berg, The Development of Exegesis in Early Islam: the Authenticity of 

Muslim Literature from the Formative Period (London: Curzon,2000). 

 ون ع،تناا   ه  اا  وتت ولبرربو:  

Quranic Studies: Sources and methods of Scriptural Interpretation (Oxford: 

Oxford Univ. Press, 1977). 

 ا:ولبظه أعض   

 Meir Bar-Asher, Scripture and Exegesis in early Imami Shiism (Leiden: 

Brill, 1999) 

 ;Die Richtungen der islamischen Koranauslegung (1920) :ي هرنوعظ   اا  وتلد 

Leiden: Brill, 1970 ،  ا يف هكل للحآ ، وولوب للآهل  ا نيسيري   ا ااا    ذته  تفسيرلك تإل ي

، نهومو: للا حرج ل د للآا ا، تفدذته  تإل ي لح يف تيرلك تفقكآن :وهت ،رتو  إلا لل هايو ا اتلت[

 ا (للمرتو )ا ] 0344للآاهه ، 

ا ع داسا ،ج طهع للماهصصيج للغهاييج، ون حاا لم  ا للرتلو  للنةسينيات يف حآ  للا،ريه  ااا   (0)

  :للريتط ، نحآيو طبقال تفديركة  :ن هوما إلا غيه لل هايوا أنحدث لج  اا 
 
،حمد لمه  لل 

 لل :لشمس للدعج للدلو ي، نحآيو طبقال تفديركة  :(، و اا 0326)للآاهه : ،نا و وه و، 
 
،حمد   

تفيهكس »ه ف هس ،هيتطاا للا،ريه للمرما اتا، عتف  ث  (ا وحدع0322لمه )للآاهه : ،نا و وه و، 

= 
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تتلو لتتج ،تت ل،يج اتتيليا   أو لتتج ألمتتاب ا يا تت ،ص  تت الستتاا ،  و ،تتج ا، حااتتا ق ل 

لج ا ض للا،اسيه للش يه  للدالساا للم،ه  
(1)

و اايمو لتكل ، لرتاا قتا اعج  ا

 هبا حآ  للا،ريها الا للاااعهيو للا  ،ه     قيو للايت  للا  اااو ،تو   حاا لآلت

                                                   
= 

)لمات:  ل،ملد   02، «تفشا ت فلسكتث تفعكب  تإل ي   تفدخطلط، عللم تفقكآن،  خطلطال تفسيرلك

 لل ااوعج للمااحو حاا لآلتا لنج لة ثه امتن   للآازمو   ؛(0322، سرو آب لل يت لل،نه لالسة، ، 

ا اآد اها يف للدالساا للغهايوا ويف للتقت للهلهج، هكل لل، هس هت للمهوع قيمو هكل لل، هس ل  نآد 

للم يااي للمتوت  لدعاا يف للا،ريها لنج هكل لل م ، واحن  ط ي اه، له حدو  ا ف ت ،مه  نزحو 

اال ااوعج وامتلضع برت ،هيتطاا هك  لل ااوعج يف ،نا اا لل ال ، واالاال  االنا  عآرت  ،ج 

مميع لةلماب للا   ا ت يف ل  ا،ة   اف هس    كل  هت ن ع د   للكي عيمح فيه للمه اللاياعت للاحليل  

نااعت هكل للحآ ، اما أت هااك لل دعد ،ج لةلماب للم،آت  ، واالاال  غيه للمك تا  فيه، و ل  اما أبه 

ف هس لأللماب للمتوت   فحربا ولةو  للا  ل ، نتود أخيا  يف للآتلز   -واحن  للا هع -

للا لااوعج ليرت ،توت   يف للتلقعا  ما  ا إلا للاص    أساس هكل لل، هس للرتل م ، أ   للا  نشن  

هك  لل يت ،  أت ا ض للاممي اا غيه ،، هسو للا بحت ،ااسب ون ن لب  كل ا لنج االهغ  ،ج     

 ،هوع نااعه  يف هكل للحآ ا   ،ادوحو لاا لاه، وعا غ  أت عنتت بآيو لنبيةق ةي  هكل لل، هس ن

 نيو، للا س ي  للمثاب: لةلماب لآل لبظه (0)

Gerhard Bowering, The Mystical Vision of Existence in Classical Islam: The 

Quranic Hermeneutics of the Sufi Sahl al-Tustari (d. i83/896) (Berlin: de 

Gruyter, 1980); Claude Gilliot, Exe'gese langue et theologie en Islam: 

L'Exegese comniquede Tabari (m. 311/923) (Paris: Vrin, 199o); Jamal J. Elias, 

The Throne Carrier of God: The Life and Thought of 'Ala ad-Dawla as-Simnani 

(Albany: State Univ. of New York Press, 1995); Walid Saleh, The Formation of 

the Classical Tafsir Tradition: The Quran commentary of al-Thalabi (d. 

427/1035) (Leiden: Brill, 2004); and Andrew Lane, A Traditional Mutazilite 

Quran commentary: The Kashshaf of Jar Allah al-Zamakhshari (d. 538/1144) 

(Leiden: Brill, 2006). 



 

 

 يف األكادمييا الغربيةواقع دراستها وظائفها، مناهجها، تاريخها، ؛ تفاسري القرآن

 ترجامت

(00) 

حاتا لآلت  وت للااتاوب للما مت  لحآت  للا،رتيه،  للر ب للثاين للكي حاب  

ت للدالساا لة ا عميو هت أت   تو   ها ب،رت اللا،رتيه للنةستين  قتد قص  للتا  لا، 

  فالا،اسيه للا  ن نت لب ،هيتطتو  ثيته  للداوتو للات  نحتا   ؛لةلماب للمي تلو

قاالو اتيت للا،استيه للمي تلتو نن،ياتا لهست  صتتا  لحآت  للا،رتيها  للياا ب ك أي  

، ن،اسيه ليس ،ج ايت نحليل ا أت عرتد   س  و و لا ايت ل  ن م  فثمو ن،اسيه ثهع    ا د 

ا أت وحرب، لنج ،ج ايةا أعض   لل،هلغاا للمتوت   يف ، هفااا ااااعت هكل لل،ج  

 ندف اا لمهلو و اأعاا يف لةهميو للثآافيو للا،ريها 

ل ن،رتتيه أاتت  ب شتته ،تت خه   :ا للتتا هتتكل للتضتتع صتتااخ  نتت  ،ثتتان  لي لتتتين أ  

تت344هتتتي222ا: ،اصتتتا للمانهعتتدي ) تتم(، ، س    ا  س للمتتكهب للنة،تت  للر 

هوع االمانهعدعو، يف لشه  ،ملدلاللم 
(1)

وللا للهغ  ،ج أت هتكل لل مت  قتد  ا

تقش يف  الستو لماب،هعتد وتتن ب  
(2)

ا ةطهوحتو   اتتال  ،حمتد و تات ،تضتتل   ،

احمتتات
(3)

ت يف ،ااقشتتو وإن أت للماهصصتتيج ،رتتامه   للماشتتتا  ااالبملي عتتو، ،

                                                   

،مدي ااسلتم )ايهوا:  لا للناب لل لميو،  :نيوعةا أه  للراو، نحآيو :أات ،اصتا للمانهعدي (0)

 (ا 2005

 (اللمرتو أساا  للدالساا لالسة،يو وللرت يو اما، و  تلتبيا ايلمابياا ) (2)

للد اتال  للا هك  لةطهوحو ،ج  ليو للدالساا للشهقيو ولةفهعآيو ااحث ااغال ، باب ا ا    (2)

(SOAS) ( اللمرتو اما، و لادتا) 



 

 

 يف األكادمييا الغربيةواقع دراستها وظائفها، مناهجها، تاريخها، ؛ تفاسري القرآن

 ترجامت

(00) 

 ما لتت أت هتكل للا،رتيه غيته ،توتت نااعت للا،ريه 
(1)

وللحتاب أت بظته  خاط،تو  ا

ت -إ ل ،ا   اس االنا، - للا هكل لل م   ،يلو ايت بداك ايبه ا بظهناتا ستيغيه نما، 

ه ا للا،اسيه للآهآبيو للم ن  لج نيت  
(2)

 ،«للمغمتتا للشت يه»- لآد  ات للمانهعدي ا

 متتا عصتت،ه أوالتتيش او ولتت 
(3)

ل ،ا متتا نآليتتد   و،ث تت   تت   ل لليتتربي، ، اصتته   -

تهه،ياتطيآي   تا ،هال،  أهميتو لتج  ه ن عآت   اا إبته اتاهد للتا نتااعت للا،رتيه للم ن 

ت تلليربيا واالاال ، فحاتا للحآ تو للم ن  ا ،تج للدالستو يف ه ، للحآ تو لةوفته حظ 

نااعت للا،ريه، ل  ن داس للا للاحت للنايف، و، ظ  ،تا قيت  يف نتصتي، ا عحاتا  

ي نا  ته لة ا عميتا للغهايتو يف كو لت  ارت ب للتا ح لنلا تاط  للت إلا ،هلو تو،

  السو للا،ريها

                                                   

(0) Manfred Gotz, "Maturidi und sein Kitab Ta'wilat al-Qur'an," Der Islam 41 

(1965): 27-70 

 وو   ،ج هك  للدالسو ،رتو  ،ج طهع ،اعن  اتبه يف  اا :  

The Qur'an: Formative Interpretation, ed. Andrew Rippin (Brookfield: Ashgate 

Variorum, 1999), 181-214. 

 وأطهوحو ،حمد احمات ،اشتا  ا اتلت:  

Muhammad Rahman, An Introduction to al-Maturidi's Ta'wilat Ahl al-

Sunna (Decca: Islamic Foundation Bangladesh, 1981). 

ليش او ول  للا  العو ايهميو هكل لل م ، إن أبه ل  عحاوح لج أت نحليله عا غ  اواالهغ  ،ج أت أو 

 al-Maturidi und die sunnitische أت عام  ضمج إطاا نااعت للا،اسيه للآهآبيو، لبظه  اااه:

Theologie in Samarkand (Leiden: Brill, 1997) ،ا202-200ص  

  اRudolph, al-Maturidi, 207: لبظه (2)
 (اللمرتو سيتعو وللمشهقيو اما، و لعتاخا )أساا  للدالساا لالسة،يو ام  د للدالساا لآل (2)



 

 

 يف األكادمييا الغربيةواقع دراستها وظائفها، مناهجها، تاريخها، ؛ تفاسري القرآن

 ترجامت

(02) 

تص ،تج للمرتلميج لللاهص   وللتلقع، أت لةلماب للا   ا  ا أه    ح  ثيج، د  لم 

نتتوي  ،  للاانمو لج نحليل ا لحآ  للا،ريه للا بحتت  - ،ثال  ا واالهغ  ،ج     

 للات  احتلناتا لآلتثته اتمتن  ه  لةلمتاب لة  -عر ا ل،ه  قتللد ا يا ا
(1)

 ا

، ع ات  اوللكي عماد ةاا و لشه قهب   للاااعت لليتع  ل كل لل،ج  فإت ولرت  للحظ، 

لل ل  ،ج للمرلميج قد قا،تل ا مليتو إلتا   نآيتي   لخليتو للا،استيه وهت   أت  أه 

ه  للدواي ،تج اتيت ا تض لةلمتاب للات   ابتت ،ت ث   لل مليو للا  نآاض  للحط  

،ا، أو ب كها االنليتو يف ا تض للحتانا، هتكل للتا باحيتوا وإلتا    يف فرت    للغاعو

ا ث ا ض لةلمتاب لل ا،شتيو للات  لت  ن  اترب  لا اتيت قتط ،تج  ي ق ت ، للتا 

 :، ن،رتتتيه للآتتتهآت ةحمتتتد اتتتج ،حمتتتد للث ل تتت  )اللااحيتتتو لةختتته ا فمتتتثة  

                                                   

تفسيرأألك  : للدالستو لةساستتيو للمناتاتتو اال هايتتو لتج  اتتب للا،رتتيه هتت   الستو ،حمتتد حرتتيج للتتكه  (0)

تت(ا وعمتتدا ااتتا أت بضتتي  أع0360، يف ثةثتتو ،ملتتدلا )للآتتاهه :  لا للناتتب للحدعثتتو، وتفديرأأكون ا ض 

، يف ،ملتدعج )ااغتالي: للتدلا للمماهيهعتو للاشته تف حأل وتسأ  تفسيرألك :  السو إاتهلهي  ل تد لر افيتد

يف حآ  للا،رتيه، و، ايتو  (للاحتعو)(، ف    السو أساسيو يف نااعت لةلماب 0330وللاتلعع ولاللةت، 

ت   يه   ل د    للا فحص   لاتااعت للا،رتيها  انرلرتلي   نحآي  تاا أوب  الستو نآتدم ،ج  اب للا،ريها وه  أعض 

)للآتاهه :  تفسيرألك و اافأ : ]تفسحكةأك وتفس ألةكلاتج صتاحب [ل،  السو ،حمد لل،اض  اج لااتا وأخيه  

(، وهتتت للاتتياعت للتحيتتد للتتكي عاتتاقش  اتتب للحتلاتت  0320،ممتتع لل حتتتث لالستتة،يو، لةلهتته، 

م أساست  لهأعاتا للحتال  للم تت  و،نابا ا يف نااعت للا،ريه، وللحاب  أت هكل للمملد للصغيه امثااو ،آتت 

ا لد  ضه  ،ج للاصابي  للم،ته   حتتب ن،استيه ا يا تا ،ناتاتو اال هايتو لج حآ  للا،ريها وهااك أعض  

 ولل،ااسيو وللرت يوا وه  نصابي  ساحاا  يف ةاعو للمياع إلا  السا اا 



 

 

 يف األكادمييا الغربيةواقع دراستها وظائفها، مناهجها، تاريخها، ؛ تفاسري القرآن

 ترجامت

(02) 

تتصتتيج للللماهص   ل  ل اتتيت فيمتتا ،ضتتا، لنتتج  (،  تتات ن،رتتيه  0025ي422 وا  ر 
(1)

 

غيتته صتتالح للاشتته لتتدع  للآيمتتو لع اربوبتته لآلت ن،رتتيه  
(2)

 ل  ،تت خه  ولتت  ع اشتته إن   ،

تا،ض  و تت  ا تض للماهص   -وةوب ،ه - ي وصتيج للش 
(3)

ايامتا ، لت   تااج  ا

اتهص ،اتلضتع للشتيت يف  (، وهتت نااعهي تا322ي222 :أا  حتان  للتهللي )ا

تتتليتتتد لتتته لنلا تتتاا وأ  ، أ  هتتتكل لل،تتتج   و تتتت   لليتتته أهميتتتو ودعتتتد  ا،ضتتت   غت    س 

تتصتتيج للرتتل،ي  للماهص   ح  ثيج للتتكعج نتتيث  يج للم   :)ا واتتج نيميتتلهول اثاتتا  أحمتتد د 

( للا  اااه0222ي222
(4)

ل للا للاتلاعت ااا   لليه، ن عر اا أت ب امد حصه  وا 

                                                   

تعراهدم للم ل  يف هك  للدالستو ،صتيل (0) للمتكهب  :ا  اتالم اا للتلستع للنلمتو، أيح للمتكهب للر 

أهتت  للرتتاو  :و للمصتتيلح )أيلالستتة،  للمآااتت  للمتتكهب للشتتي  ، ولتتيس اتتالم اا للرتتل،  للضتتي  

ث لتج للا،استيه  ابت أو اي يو(، واالاال  لاتد،ا عاحتد   واي  ق س  ه  ،ا لدله  ،ج ف   وللممالو يف ،آاا      

و )، ا لتو للمتكلهب للرتاي   ث لتج  ت   يج، ف تت عاحتد  صيج للراي  يج أو للماهص  هعج للراي  و أو للم،ر  اي  للر  

 (اللمرتو )للمكلهب للشي يوا  وأااله  و،انهعدعو وصتفيو، وإلت( يف ،آاا      

تت (2)  formation of :للشتتي  ، لبظتته  اتتاا -ا لاتتااعت ،تتتو  لاتتتاط ن،رتتيه للث ل تت  يف للرتتماب للر 

classical Tafsir tradition ،ا 220-223، 220-205ص 

 00،حمد اج لااتا،   لال،ام أا :، نحآيوتفكشف وتفبلان ع  تيرلك تفقكآن :أحمد اج ،حمد للث ل   (2)

 (ا2002،ملدلا )ايهوا:  لا إحيا  للرتلث لل ها ، 

للدلا، )للمدعاو للماتا : ،نا و  تيرلك تب  أب  ااتل :لبظه ،آد،و أحمد لل ههلين لي  و للناا  للااقصو (4)

 لبظه:  ،؛ ولج لاج أا  حان 0هت(، للمملد لةوب، ص0402

 Eric Dickinson, The Development of Early Sunnite Hadith Criticism: The 

Taqdima of Ibn Abi Hatim al-Razi (240/854-327/938) (Leiden: Brill, 2001). 



 

 

 يف األكادمييا الغربيةواقع دراستها وظائفها، مناهجها، تاريخها، ؛ تفاسري القرآن

 ترجامت

(04) 

تللاهص   للا   ا  ا أه    هعج للمتدعهعج ااهاما،اتا ص ،ج للمرلميج لم هفو للم،ر 

 للمدعه  االدالسواوللا،اسيه 

  آخه للا للني،يو للا  ن مت  هبتا لااصته ،هال،تو للتا إلاقتو ث  ولضه  ،  

للاآيي  لة ا عم  لمصا،اا للا،ريه، عمنج للمته  أت عراشت د احالتو ،تا ع رتما 

وتد يف ثت  ، ظت  فاتتت للاصتاي  للمداست  يف لالستةم، و  اناب للحتلات ا فم  

  حآ  للا،ريه صا   
 
،ج للم ل،اا ل اا  لج ن ليآاا للا  اتب للا،رتيه،  فهل 

هد،ت  مااهح ،داسيو يف ن لي  للا،ريها وأهم ا للحتلات  للمناتاتو للتا لسا  

أأاع عأأ  اقأأانز تفس  ةأأت :لثاتتيج ،تتج للا،استتيه للآهآبيتتو لمحمتتت  اتتج لمتته  تفكش 

ل  تتد لر اتتج لمتته لل يضتتاوي  أنأألت  تفس  ةأأت(، و0044ي522 ا:لل ،هشتتهي )

لمتةب للتدعج  تيرلك تفجيفل (، ث  للحتلا  للمناتاو للا 0226ي625 ا:)

تتتتتت ،(0505ي300 ا:للرتتتتتتيتط  ) ا:   )واتتتتتتيهه وتتتتتتةب للتتتتتتدعج للمحل 

(0453ي264
(1)

تت ا ا للآتتهت لل شتتهعج، وق تت  أت د  يف للآتتهت للااستتع لشتته وص 

 ولبحيالضتمحةب لاللةفنتاا للهو،ابرتيو لتتج   غتناغل
 
يف  طتتهستةم للآهوستي 

ستتة،  وا للاشتته يف لل تتال  لالستتة،يو للاآليدعتتو،  ابتتت    قلتتب للم سرتتاا لال

)و،ج ضماه إسيا تب، ،ه   للا لتي  للتدعا  يف للدولتو لل ثمابيتو( ،شتغتلو ااشته 

                                                   

زتتو حااتتيو للتتا ن،رتتيه لل يضتتاوي، ا،تتج ،حااتتيو للتتا ن،رتتيه لل ،هشتتهي، وأ ثتته  25عتوتتد حتتتلل   (0)

 (ا للمرتو للا ن،ريه للمةليجا ) حتلش   00وحتلل  



 

 

 يف األكادمييا الغربيةواقع دراستها وظائفها، مناهجها، تاريخها، ؛ تفاسري القرآن

 ترجامت

(05) 

إ   ابتت هتك   ،للضتهمو للتا  اتب للا،رتيه (للآهوستييو)لل دعد ،ج للحتلا  

أ ن عامت    ل،ج ،ااهح للمدلاس للدعايو، و ابت ن  ارب و     اأساسي   لللحتلا  و    

اا ل  ةستيني  ،ج حآ  للا،ريه، وليس ،مه  نشتع اا قهوستييو لمتا  تات ن،رتيه  

و،  متا  لل يضتاوي ع ي  تات لتا    أنلت  تفس  ةأت و ،لل ،هشهي تفكشاعلآد  ات 

 للحتلا  أو للا،ايدلا، وليس ام،ه هماا 

تبشه حتلا  و وللحاب أت   تا، وهتت نيتت    نآهع  تدعد  قد نتق   ، فمتج ا ، س 

 وت للتصتب إلا هكل للصتا  لل،هلت  ،تج  اتب للا،رتيه، للتكي أضتحا للشتن  

لتاو عج لتج  للم يمج لناااو لةلماب للا،ريهعو ا د للآهت للرااع لل مهي، ساظ   

وإ ل ،تتا أضتت،اا إلتتا  لتت  حآيآتتو أت  ا(1)نتتااعت  ي ، اتتا لحآتت  للا،رتتيه  اااتتو أي  

تتي تتا عملة ح  ثيج لتت  عمحضتتتل قتتط  يج للم  قتتدا ،تتج لنهامتتام،   اتتب للحتلاتت  أي   د 

ا سامد أب،راا يف ،يلق سينتت ،ج لل رتيه للتاهل   تص ،اته:  اتب للحتلات  ن ن  ه ش 

 ا(2)ص غيه ، اميج ادالسا ا )وا يد  لج لل آ ()ا يد  لج لل يج( وأه  للاهص  

                                                   

ه ا وإلا   بشه  اب للحتلا  للا  ب،دا ط  اهتا للم ن   ل، خه   ألا ا  وا للاشه يف للآاهه  وايهوا (0)

إ  ن ن لب  اب للحتلا  للا  ل  ني ع ،ج لةساس ا يد  لج  ؛له ،ج للتضع  ثيه  للي ع هك  ل  نغي  

 اا ،اااوب أعدعااا وللتلقع أبه ل  ن ي ع يف لل ال  لالسة،  أعو حتلش  ودعد  ،اك سايج ساو خلت نآهع   

،ج  اب للحتلا ،  اأع   ول  عك ه لل ال  للمصهي ،حمد حريج للكه   يف  اااه  ي للمملدلا للثةث (2)

 ا هت ،،ا  ج إغ،ابا و ما أسل،ت يف ها،ش سااو، للتحيد للكي ل  ع هس  اب للحتلا  حآ  فيا له ،

 اتفسيرلك و ااف  :ل   ود  منتبس لل،اض  اج لااتا، و ل  يف  اااه للصغيه لنج لل



 

 

 يف األكادمييا الغربيةواقع دراستها وظائفها، مناهجها، تاريخها، ؛ تفاسري القرآن

 ترجامت

(06) 

للر ب للهزيس لاآص لنهامام االحآ تو للنةستينيو للا،رتيه، يف  لنج ل    

ارتايمتلتو : لنلاآتا  يف أت إهت س ب ؛ ،آاا  لنهامام للن يه االحآ و للم نه 

م لاتا أوضتح ايتات ،تا وبشتينه، ،تج اتيةا أت نآتد   للدالسو للاااعهيو ةصتب حآ   

تتآ  ا ا لنلاآتتا  يف أت  الستتو للح  لرتتيهوا  نيتتت   ع ا،ازتتد  ه  للا،رتتيه ناما تت تتو للم ن 

ضتتافيو ، لت،تتو وهتت  أت للمتته  ادالستتاه ل تتا عتتداس للحآ تتو لالادلليتتو يف هتتكل إ

للحآتت ، و لتت  للتتا للاآتتيض ،تتج للحآ تتو للنةستتينيو، للاتت  عتت ل  للدلاستتتت 

متا هتت فالاصابي  للمناتاو في ا ليرت ،،آت    - ثتت أةا عر    السا اللمحد  

تتآ  حتتاب نصتتابي  للح   ةت للا،رتتيه يف للحآ تتو  ؛وفازضتتو لتتج للحاوتتو -ه  تتو للم ن 

ت و،تا  ه اللنةسينيو ليس ست  إلا   برت وإلا   ندوعه للما   للا،رتيهعو للم ن 

 ت  لج ه      ه  ا  ل  ب  
ارايمتلتو  ااةصتتب ولتج فنهناتا للهو،ابرتيو لتج ،تا اا لالس 

 -ولرت  للحظ-  السو للا،ريه للنةسين  و، ساظ   ادل  ،اه لةصالو ولالنايل  

هتك  للاحيت لا قتد قا ناتا إلتا إهمتاب ا تض للاصتابي   اا وللحاب أت  ل ها،شي  أ،ه  

ا يف نااعت للحضاا  لالستة،يو، نصتابي   ابتت أساستيو يف لة ثه أصالو ونشتعآ  

   موانشني  للماظتا لل،نهي للاه و للاآليدعو للما ل  

تتهتتكل، وإحتتد  للااتتازح للمرتن   للا،رتتيه  لحآ تتو ا للتتا لتتدم أختتكبا تتو ل ل، 

للا ،حمت  للمتد، هت  أباتا قتد ن ا،لاتا ،تع  -لليربي حآ و ،ا ا د-للنةسين  

ل لم لت،اا لج ،تلضتيع ،صدا   -يف للمآام لةوب- للحآ و االا ااهان،اسيه هك  

تتل  ننج ه  للشاغ  لةساس  ل تاا فالدلاست ح  ت لاتد،ا عحيلتتت للتا تثد  ت للم 
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اغته  إلآتا  للضتت  للتا ،رتاز   ل  لتا    ع، لتت    اب للا،ريه للنةسينيو،

  الستتاا للا،رتتيه أت نصتتب   ليرتتت  لا صتتلو اال ه،ياتطيآتتاا واالاتتال ، للتتا

تت   لتتج للا تتاا هتتك  للا،استتيه نه ي هتتا للتتا للمرتتاز  لل ه،ياتطيآيتتو، وأت ناتق 

أت للغه  لةساس  ،ج هك    لم ،ا، و لهتا ،صا ا ثابتعو ن نراحو لنبا ا  احد  

تتللا،استتيه  تتا  ة اتتد أت عنتتتت لبشتتغالاا لةساستت  هبتتا لبشتتغان  فتت اا ن،رتتيهع  ت غهض 

ا  كل ا إت  الستاا للا،رتيه لت  نتيم  وو  تا اتيه لل ه،ياتطيآتا حاتا ن،ريهع  

 تا  الستاا للمتدالش للي تت يا  لآلت، وه  للهيت  للا  قي   
(1)

،اتك ثمابيايتاا  

  للآهت للماصهما

  

                                                   

،دالش  لمو لربعو ن ا  للتداس وللشته  وللا،رتيها للمتدالش هتت اتهو  ون ليآتاا لةح تاا للتا  (0)

 (اللمرتو به هت للم ا ب للي ت ي لناب للا،ريه لالسة، ا )إ :س لل ربلين، أيمآد  بصتص للناا  لل
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 :عرض موجز حلقل التفسري

تتا ،تتج هتتك  للدالستتو ،اتتاهح   ستتيباقش فيمتتا تت ن آ  هعج للنةستتينييج، للم،ر 

ا لناتتتب للا،رتتتيه، وستتتيحاوب أت أ اس وظي،ا تتتا و،آاصتتتدهاا  وستتتيطه  نصتتتاي، 

لا،تت إلتي   وااالضافو إلا  ل ، سيوك  لنبا ا  إلا ا ض للم،ر   هعج للكعج ل  ع 

 ،ج ق  ، و ل  اغه  إظ اا ،د  ثهل  هكل للحآ ا

 اتب للمتانل  وللآاضت   ل مهييلل ااته للمتية ي،يف أولخه للآهت للهلاع ل

ل لمااهح نيوع  للآهآت للمتوت   0025ي405للم ا ل  ل د للم اا )ا:  (، ،تو  

تحيث نحد   ا(1)يف ل،اه ه وإبمتا أت ث لج للكعج عآتلتت اتيت  للآتهآت ن عا غت  أت ع ،ر 

التتا فحرتب، وللتكعج عآتلتتتت اتيت للآتهآت ، اتتا لنتج ،تج  ج اته وع  للمرتتاحي  عت ، 

ن يياه، وللكعج عآتلتتت اتيت  وحتد  للا ت  امآتدوا  أت ع تي ج ، اتا للآتهآت، وللتكعج 

عآتلتت ايت وحده  أهت  للآتهوت للثةثتو لةولتا امآتدواه  نيوعت  ، اتا للآتهآتا 

ت اآخته عآتتب اتيت للآتهآت ، اتا ااطا ت ولج ، رنه   لتج ، اتا  للظتاهه، لنتج  ا،هال، 

قالتل هت     ناه ، هفو هكل للم اا لل اطج؛ ف  ضج للكي عملخال،ت لآلال  حتب ،  

أه  لل لت ، وآختهوت قتالتل هتت للا ت ، وقتاب فهعتو ثالتث هت  أزمتو للشتي وا وأبنته 

للم اتتا  وآختتهوت ووتتت  أي  ، اتتا اتتاطج، وقتتالتل اتتيت وحتتد  لال،تتام عمناتته ، هفتت

 للظاهها 

                                                   

أ،يج للهتل  )للآاهه : للدلا للمصهعو  :، نحآيوتفدغ   يف أبلتا تفسلال  وتفع ا :للآاض  ل د للم اا (0)

 ا245: 06(، 0360للايلي  وللرتومو، 
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 اصت،  و االا ااهتا ،،يتد هك  للآازمو للا    هها للآاض  ل د للم اا ليرتت 

  أوب ،حاولتو بظا،يتو لامييت  للماتاهح ، وإبما ةةا نمث تللتلقع يف ل،اه ا،تضتلي  

للم اا هتك  للماتاهح  ها لآد له  ل دلل ه،ياتطيآو للمهال،و يف لالسةم للم ن  

 للمهال،و اغته  للربهاتو للتا أةتا ،اتاهح ،ا افاتو، وأت للمتا ح لل ه،ياتتطيآ 

للآاضت  ل تد  للتحيد للرلي  وللم آتتب هتت للمتا ح لل،يلتلتتو  )لللغتتي(، إت  

أت عآا اتتا اتتيت للم ا لتتو هتت  وحتتده  للتتكعج  لف تتتل لتتج للمتتا ح  للم تتاا عتتت   

 لل،يلتلتو ، وهت أ،ه غيه صحيح االي عا 

  للم تاا نمث ت وللا ووه لل متم، هك  للمااهح للا  أحصاها للآاض  ل تد

للات   -واتي ي   و  ابتت أوللمايهفو، ستاي  - ا ا ا ض للم رنهلامااهح للا  ن ا  لل

 للنةستينيو، حآ تو ،تا ا تدل  ننج ،تلق، ا لل ه،ياتطيآيتو ستازد  قتط يف للحآ تو 

فتتو ،توتتت   لنتتج  ممتته  وتت   ،تتج لليتتربيا لآتتد  ابتتت هتتك  للماتتاهح للمايه  

للم تااا  تلا  ما عص، ا للآاض  ل دللمااهح لةخه ا ول  عنج ل ا قط لليد للي  

 متا  ت نآاح  للمش دت خياالا ،ااحو، و،ج حيج آلخه  ابو،ع  ل ، فآد ظل  

ا ب،رت ا االا ااهتا للمتا ح للتحيتد  لت  ابت خااوو ،ج لل دم، ونحاوب أت نصتد 

 للمآ تب لا،ريه للآهآتا

ت ه نيه  قازمو ل د للم تاا ،رتيلايج ،ا،صتلايج: هت  امآتدوا للمته  أت ع،ر 

،تا ح عمناته ف ت   لت ؟ وام ت ب لتج قازماته  ا ، ف يي   ات امآدو  لوإ للآهآت؟

وميتع للمتكلهب لالستة،يو  ابتت ،آاا تو  ج لاا للاآلي  للا  واثااهتا أت  هك ، ن ي  
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ت ايت للآهآت قاا  للا،ريه، وأت  ت    ا أو أ ثته عمنتج ،تكهب ،ا تا قتد أاستا ،ا م 

 لنت    اتيت   عوأةتا لقاا تت يف ةاعتو للميتااتلسياه للتصتب إلا ، اين  تةم لرا 

ل ل ،آصتتا  يف ن،رتيه للآتهآت لت  عنتج أاتد   يف ن،ريه للآهآت، وايت للحتو   ل،،ره  وا  

 
 
للشت   للتكي لت   ون للتا لةزمتو ون للتا أهت  للآتهوت لةولتاا إت   للا للا  

تت ع ،صتتح لاتته ل تتد فتتو ولتتيس هتتت أبتته  تتات عصتت  لآلال  للمايه   ؛حهللم تتاا وعتض 

إت  تات هاتاك - و ،تج للم،رتهعجفتلقع لة،ه أت ق ل تهعج؛ لآلال  للرازد  ايج للم،ر  

 ؛نت اتلحد فآط ،ج نلت  للماتاهح للصتاا،و للات  أحصتاهاه  للا  نمر   -أحد

ت يف وميتع للماتتاهح  -اتتداواا ،ا،اونتو-هعج للن تتاا قتد نشتاا تل فمميتع للم،ر 

 للمهال،و للمااحوا لآد  ات ثمو ناتع و ،ج للاظهعاا للا،ريهعو للا   تات ، متتن  

 هعجاهبا ،ج طهع ، ظ  للم،ر  

هبا يف للا،ريه للنةسين ؟ يف للآلب ،تج  لنج ،ا للمااهح للا   ات ، متن  

 -  لت   -للا  بشتيا  ال،يلتلتوياف ؛للا،ريه للآهآين بمد للما ح لل،يلتلتو  فج  

ج يف ةاعتو احيتث ن تي   ؛    يته ج أةتا ناماتع اآتت  ل يف للثآافو لالسة،يو، قد ن ي  ، نه  

للمتتكلهب لالستتة،يو للنتترب  أت نهضتتت ل يماا تتا للناستتحو  للتتا  تت    للميتتاع

 فلنت  عتامنج أي   ؛  وللتةم(امت   لل ه،ياتتطيآ  )اتاةل  لل اال ع يللاتص، ا 

،كهب ،ج لل آا  و،تج للصتمت  أ،تام ضتغتط للمتكلهب للمااف رتو،  تات لليته أت 

ت عامر  اآتللد لل،يلتلتوياا لآد للامدا للمكلهب    ج ا تدها للشتي يو  يو و، تا  للر 

لل،يلتلتو  يف ن،ريهها للآهآت، لنا ا لت  ننتج ستا وو لداوتو أت نرتل   للما ح  
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 ف تالهغ  ،تج أت  ت    ؛،آا ها االنليو لل،يلتلتوياا حاا للم ا لو ل  ع، لتتل  لت 

ولحتد ،ا تا قتد ست ا إلتا   ح تا  للمكلهب قد للامدا لل،يلتلتويا، إن أت  ت   

 اظ للا لنراقه للةهتواونآييدها اغه  للح،

ولليتته، عمنتتج للآتتتب اتتيت نتتااعت ن،رتتيه للآتتهآت هتتت نتتااعت للا،التت  اتتيج 

اا وهكل للا،ال ، هتكل للاتتنه لل،يلتلتويا وللمااهح لل ه،ياتطيآيو للمتوت   سل،  

للا،رتيه  ق هتت للتكي عآت  وال   وا  إباتا  للا،استيه للةةازيتو وع،رتهها:للهة  

،تتج للاتتيلي ( ولحتتد ،تتج ألآتتد أبتتتلو للاتتآلي  لالستتة،يو   تتت)بتو أ اتت  ختتاص  

،تتكهب نا لتت و إ ل ،تتا ب ظتته إلي تتا ا تتيج  ةت للتتدلاو  للةهتنيتتو لنتت    ؛لنحدعتتد  

  ع ات  أت نمث ت ،لل،يلتلتويا للما،حصوا واالاال ، أت ننتتت لل،يلتلتويتا ، يماتو

للاما هتا  ،كهب ن ع تت  لته خيتاا ستت  ةت      ؛،كهب ا للا     ل  لخلي  خيه  

ا لا،ريه للآهآت؛ ولكل  لنر  حآ  للا،ريه ا تدم لنستاآهلا، حاتا ا أساسي  ،ا م  

 ،كهب ،ج للمكلهب لالسة،يو للاآليدعتوا لآتد  تات أبصتاا  ت    ضمج حدو      

 وبما بما  -ل ل وننهلا  ،كهب للا  العو اهيتا  لل،يلتلتويا، ولآد س تل ،هلا  

 يو ،ج هيماا ااإلا نهليص أبراق   للمكه  -ع ك ه

ت ، فآتد وضتع للمتا   للا،رتيهعو للات  عت ل  أةتا ا فيما عهص للم رنه للر 

 
 
يف للمهن تتو لل ليتتا، فتتتق وميتتع للمتتيثتا( وللصتتحااو وللاتتاا يج ) ن تتت  إلتتا للا تت 

ت ،،ااهح للا،ريه لةخته    لحتا،ظ ات  ض ،اتاح  ا  واتكل  عنتتت للمتكهب للر 

    اتيت  للمتق  للآازت ه ةبصاا ،للمتق  للم ن  
 
أو صتحاااه أو نتاا ي   هت   للا ت 
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بتت أقتتلب للا ت  للا،رتيهعو يف  اتب وحده  ،ج عمنا   ن،ريه للآهآتا ولآتد  و  

تت وصتتللحتتدعث نحتتت أاتتتل  ،هص   ا أقتتتلب للصتتحااو وللاتتاا يج فآتتد للا،رتتيها أ، 

م ت اا ئ لة،ه يف نصتابي  ا ، وقد و  لت لل مت  لل،آهي لاآليد للا،ريه للر  ،ث  

 يف ن،ريهي لليربي وللث ل  ا  يف ةاعو لة،ه وملتصت وأ  ه  ث  ل  ،،ه  ، 

ل فحرتب ،تج  للت وت    لنج هك  للما   للا،رتيهعو للمتيثتا  قتد اتن   ولحتد 

ت ت االضتافو إلي تا، أ اوتت يف للا،رتيهف  ا ا  للمش د للا،رتيهي للر  لةلمتاب  اأعض 

واالاتال  فآتد أ ا  لليتربي يف  ،تت حتب للآتهآتلل،يلتلتويو للا  أبم ها للاحتع  

ل  ) ؛ن،رتتيه  ألمتتاب للاحتتا  للرتتااآيج لليتته وأاتت  ل يتتد   ،(222ي202 ا: تتال،ه 

  ا(225ي200ا: )
 
 ج لليتهألمتاب للاحتا  للرتااآي يف ن،رتيه   ت    وأ ا  للث ل  

تتا  ) ؛للتكعج لت  ع،تتد ،تا   لليتربي ( للتا ست ي  للمثتتابا 322ي200 ا: ال و 

ريه لةولزت  به ن عتود ن اا  ايج أقتلب ، س  إ  لاا واكل  عآتب للمكهب للرا

حاا لاد،ا ن عنتت للنثيه ،تج للاحتا   لليه للاحا ، وايج ،ا بص   يف ن،ريه للآهآت

ت يجا إت  اي  للما  س   ت،ا عآتله لاا هت أت للمكهب للر  للتا  -ا رتاطو-س ا  قتد نيس 

 ا  ]هو لج أعو أغهل   ة،ي وللما   [للآهل   للممه   للآهآت 

هكل لل،   للني،يو للا  بشيا هبا لل ه،ياتطيآا للرتاي و هتت لل، ت  للم تهوع 

ت ؛لاا تو لت  ارت ب اتيتله وهيمااته يف لليتتا للم ن  ا ، ه ،تج أطتتلا للاآليتد للر 

اا لنج للحاب هتت أبته لت  عنتج وار ب بشه ن،ريه لليربي ث  ن،ريه للث ل   نحآ  

عنشت  اتضتت   -لللماشتا ،ت خه  -فا،ريه للمانهعدي  ؛ا  للتحيدللماظتا للر  
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ا ا للا بحت صهعح قد لاا ن هل نهتني  ،اظتا   لج أت   اغه  نحصتيج للمتكهب  أعض 

تت رتتيج للمتتكهب ا  يف ،تلو تتو خصتتت،ها ف االضتتافو إلتتا أقتتتلب لآلاتتا  للم س  للر 

واتكل   ؛و للآتهآتللا نيوعةنه للةهتنيو للهاص   ا ، لها  للمانهعدي االاص  للر  

لل،لر،  -(، الزد للا،ريه للةهتو0200ي606 ا:عج للهللي )عنتت ل،هه للد

ا حاتا لآلتا واالاتال ، عرت اا للآتتب اتيت للا،رتيه قتد أا د ،ما ظاا   سل    ؛للآهآت

تاياتلستااا   للا للتسيلو   -،اك لل دلعو- ات  ا   فالانته لل،نهعتو  ا للمتكهب للر 

 يف ،تلو و خصت،ها 

للتا  ال ، اي تا   ات ،اظتتا  ياتطيآ  للر  ا أت للماظتا لل ه،ولآد أضحا ولي  

تهت فن    ؛لنحاتل  وليس لنسا  ا  حتاب  تات - ا  عا غت دعد ل،تقيو للماظتا للر 

و للا  عمنج إبمالهتا ا ، وه  للم م  أت ع دا  يف ثااعا للمكهب للر   -ا ل  ،منا  

، لاتتد،ا غتتدا للحراستتيو للصتتتفيو للتتا أحرتتج ووتته اتلستتيو للا،رتتيها فمتتثة  

ا  لل ام إلتا اتهلاو للمتقت  للمكهب للر   ،اب   ؛ل ،،هط لل يماو ولنباشاا،اظتا  

تت ا لتتج ،آاو،اتتها ولآتتد وتته   لتت  للتتا للتتهغ  ،تتج للصتتتيف حيتتاب للآتتهآت لتض 

ث لتج ووتت  ، اتا للات  ناحتد  - للتلضتح اتيج لل ه،ياتطيآتا للصتتفيوللاااقض 

ست  للآازت  وللت ل  لل،يلتلتتو  لةسا -طج للآهآت ،هال  لج ، اا  للظتاههاا

 ا،ج نحت سيحها فتالث ل  ، للتكي  اس للتا  ايبه ن عتود ، اا ااطج للاص  

 ، أهت اقانز تفسيرألك :(، ، ل 0020ي402 ا:ل د للهحمج للرلم  )  أا عد  

للكي  ات  ريه قد أ ا  ، ظ  للما   للايوعليو للصتفيو يف ن،= هن،ريه صتيف ، ن  



 

 

 يف األكادمييا الغربيةواقع دراستها وظائفها، مناهجها، تاريخها، ؛ تفاسري القرآن

 ترجامت

(24) 

 ا:ب أاتتتت للآاستتت  للآشتتتيهي ) ا تتت وا تتتد  لتتت  اميتتت    ،اا اتتتاز   ل ستتتاي  ن،رتتتيه  

( ن،ريهلنه للصتفيو للآهآت  ما لت أت هتك  هت  لليهعآتو للات  أل ت  0022ي465

تهبا أه  للراو  اتب للا،رتيها هتكل، وبتا ا   ا  ب،رته لاتا  ل ،تا  ل ت  للمتكهب للر 

لل ه،ياتتطيآ  نآدع   فاو ،اماس  لتج هتكل للااتاقض يف نهلثته
(1)

وإبمتا نظتاهه  ا

 ايت هك  ه  لليهعآو للا   ابت نا  هبا لة،تا للا للدولما

خيتتاا ،تتج هتتك  للهيتتاالا للما ميتتو عحمتت  ، تته اتتكوا نآتعضتته؛  لنتتج  تت   

ا خاآ ا، اياما عمنتج أت عآه    او للاآليدنوعمنج نأت نثتا ل ا فال،يلتلتويا عمنج 

،تست ، نماهت  أول،ته با-ع أت عهااا، للا بحت ضتد  ع يف انله للمايه  للاصت  

للشهع و
(2)

 ،تا   قتد ا تض  يتاالا ،ااحتو للم،رتهعج للرتا و، ولآد  ابت هتك  خ ا

لاحآيو لل دعد ،ج للغاعتاا للممناتوا لمتا ل بآ ت   لن   ا يف ،هلح  نااعهيو ، ياو

إ ل  ابت لل،يلتلتويا ندحضت ا، وإ ل  ابتت     للا،ريهعو للمتاوثو )للميثتا(للما

، حاتا بتص   للا  ش  للم اا للحآيآ  ةي   قا ا  يف ةاعو للمياع تلتويالل،يل

                                                   

 فيما عهص للا،اسيه للصتفيو، لبظه: (0)

Kristin Zahra Sands, Sufi Commentaries on the Quran in Classical Islam 

(London: Routledge, 2.006(. 
للمرتتيحييج  (، ،تتكهب نهتتتو ،رتتيح  عآتتتب اتتيت  antinomianism،تتكهب ،ضتتا   للاتتا،تس ) (2)

وت، ، أول،ته للشتهع و وبتلهي تاا وقتد  :،ج لنلا لم االاا،تس )نتتال  ،تستا( أي -اا مو لر وفضله- ت 

تتت للشتتتهع و لالستتتة،يو، ااآرتتتيم   للمتتت ،ايج إلتتتا أهتتت   ،تتتج ا،شتتتاهب ا لنهتتتك ،ايهفتتتو للصتتتتفيو ،تق، 

عللظاههيللشهع و، للمل ،يج االانالي ، وأه  لل اطجيللحآيآو، للم ،  (اللمرتو ج ،ا اا )ت 



 

 

 يف األكادمييا الغربيةواقع دراستها وظائفها، مناهجها، تاريخها، ؛ تفاسري القرآن

 ترجامت

(25) 

لآتتد  تتات هتتكل هتتت اتتالي ع للمتقتت  للم لتتتم للم ا لتتوا لنتتج  !لالل تت ؟ للتتاص  

ل هتك  للااتع تاا، وقتد  لت  نيتاا   ل للتا لستاهدلم  ت   للمكهب للرا   تات قتا ا  

هوتع وا ايتو هتكل ا ست ا إلتا نآتتعض هيماتو للمتيثتاا ونا قتع  ا فيلتلتوي  ن،ريهع  

ت ا  ايت ع دو ،ايا تبرو سا   للاياا إلا أبه سمح ةي   تا ولآلي تفنهع  برتو  ا  تيي  ا نما، 

 
 
ر  ، ا ل  هت أات ا[ لل،يلتلتو  للا للميثت] ه لة رب ل كل للامه    ا ولآد  ات للم 

تفسيرأألك  :ا(، و لتت  يف لملتته لةافتتع اتتيب  0026ي462 ا:للحرتتج للتلحتتدي )

ا ا د ل ، للكي تفبرلط عصدا ،حآآ 
(1)

 ا

للميثتا قد ب  ك االنليو، وإبما ،ا وه  هت أبه قتد أغتهق  ليس ،ا وه  هت أت  

 ناتب للاحتت  لآد أضحت  اب للا،ريه ن آتهأ ،يف طتفات ،ج للايوع  لل،يلتلتو 

                                                   

ل يف ،ااص  للآهت للا،ريه،  ات ،توت    ما ح وحيد  ا لانهعس لل،يلتلتوياا لا،  ع دو أت نتو    (0)

تفبكهان يف  :صاحب  اا [للها،س لل مهيا وبحج ب هع ، ج هك  لل،رت  أاا للحرج للحتيف 

-640، للمملد لةوب، صتف حل وتس  تفسيرلك : افيد :ضمج آخهعج؛ لبظه ]تيرلك/عللم تفقكآن

 ا 655

ا، يف  ع ا د، لناه صدا نحآ  لحدي قد ط  للت تفبرلطحيج  اب للم ل  هك  للدالسو ل  عنج ن،ريه [ 

 ه أت لج وا، و لال،ام ،حمد اج س ت  لالسة،يوا و،ج للمدعه االك   ل،ملد   25ا يف ، ،حآآ  2003لام 

ا يف ن،ريه ستا  للارا  ،ج لآلعو قد لساداك للا ط  و وا، و لال،ام هك  سآي   (وليد صالح)للم ل  

 ا، افآ، وبشه  ،حآآ  52إلا لآلعو  40
 
 نيو: ، يف للدالسو لآله نلميك  ا يب لل 

 A Lacuna in the New Imām University Edition of al-Basīṭ: A Critical Edition 

of Q 4:41-53 and a Review, Journal of Abbasid Studies 6 (2019) 1-51]. للمرتو (ا(  



 

 

 يف األكادمييا الغربيةواقع دراستها وظائفها، مناهجها، تاريخها، ؛ تفاسري القرآن

 ترجامت

(26) 

ن  ناب للحدعثا سي اهلا االي ع لج برب  للتلحدي للشهسو يف ةاعو للميتاع؛ 

تفل  عنتج ثمتو حاوتو  تلمتلصتلو نتتايت للهفآتا  ،تج للم،ر  او للاآليتدعيجا هعج للر 

ج ه  للا  العو ااة،تا، لت  عنتج ثمتو حاوتو لانتدعه للصت،ت وإثتاا  ف الار و لم  

تلل ل لو؛ و،ع  ل  ل  عاتا    ا:ه بحهعته  تيا  حيتات للغهبتاط  لةبدلرت  )و ،،ر 

ا هتتو  مت ل   للنةم  وبما ،تلااو، لج تفبحك تفدحلط :(، صاحب0244ي245

ت  اضهلو ا  للاآليتدي، أولكت  للتكعج عتدلتت إلتا نآتدع  ،ج أبصاا للم رنه للر 

للمتتيثتا للتتا لل،يلتلتويتتاا حيتتث  تتات عشتتان  امتتهلا  ،تتج ستتهافو للهفتتاق ،تتج 

يج ، ا  وعرهه ،ج لآلاا  للمه،تتقل[لاج نيميو نحدعد  ] عيجاو للاآليدهعج للر  للم،ر  

ليج لاده  إ ل ل م لة،هللم م  
(1)

ج للتا ووته لالومتاب،  تات هاتاك إوتةب لن !

يت  ل تا للثاتا  حاتا ،تج طتهع للاحتا  ا ،ا    ه ، و لزم  ظ لي آو للراييج للم ن  ،اح،  

                                                   

 ا004(، للمملد لةوب، ص0332)ايهوا:  لا للناب لل لميو،  تفبحك تفدحلط  :أات حيات للغهباط (0)

لل  للا،ريه  ج لاصهبا، فنات ع ل  أت  ا ،ع ا ض ،  وقد وهعاا للنةم عت،  » ةم أا  حيات:  وها   بص  [ 

ف    س ولنه،و وأضهلهب ، وأت  وإلا للاآ  يف ف   ، اين نهل ي ه ااالساا  إلا ،ماهد وطاو ،ضيه  

لآلعاا ،اتق  للا  ل ا ولل مب له أبه عه  أقتلب ه ن   ثيه  لنخاةع، ،ا اعاو لةوصاع، 

ل  لغو للرتك إفهل     أحدبا ،ثة  ا، وبظيه ،ا   ه  هكل للم اصه أبه لت ن ل  ،ا ااضو، عاآض ا ض ا ا ض  

مه للا  ة،   فيمد  ن ل  ا، وع ه  ،ا ل وبظم  ا حاا صاا عانل  اال  لللغو وعاصهع في ا بثه  ونه ي   

،ا  ه  ولج ف      لج ندا  حم  ك في  ه  ا للغا   قد اااك في ا فصحا ه ، ث  وا    اا  الرات للا  ،يااآ  

 ]«،ج لل آة ااا  د  ل، نه  ،ث  هكل ع  أو سامه   ل للرت  ريب لج  ل  ساآه  نضماه ،ج للم اين حاا ع  

  ا(للمرتو )



 

 

 يف األكادمييا الغربيةواقع دراستها وظائفها، مناهجها، تاريخها، ؛ تفاسري القرآن

 ترجامت

(22) 

للرتتميج  :للهل عنتتالييجا و،تتج لله،تتتل للنتترب  لةختته  ل تتكل للايتتاا لل،يلتلتتتو 

(، أولك  0425ي220 ا:(، ولاج لا ب للد،شآ  )0255ي256 ا:للحل   )

لل،يلتلتتتتو  وألمتتتد  لل ه،ياتطيآتتتا لل آليتتتو يف لالستتتةم هتتت  حمتتتا  للمتتتا ح 

للنةسين 
(1)

 ا  

تت -، رتتنه للمتتيثتا-يف لةثاتتا ،  تتات للم رتتنه للاآليتتدي  اا عااظتته ،رتاص 

تت تتفالا،استتيه للآهآبيتتو للاا،  ه  للاتت  أليتتت لةولتعتتو للمتتيثتا للتتا حرتتا  و للم ن 

ا ،تتج اتتيج ،ياتطيآي تتل ههاالا ااهتتا خيتتاا   نتلضتتع م انتت   لل،يلتلتويتتا،  ابتتت ن آتتد  

خياالا أخه  لدعد ، وليس االا ااها لليهعآتو للتحيتد  لاتيلي   اتا  ن،رتيها 

تت322ي222 ا:لاتتج أاتت  حتتان  للتتهللي ) وع تتدو أت   ل ج  اتتب ن،رتتيه  (، هتتت أوب ، 

ستآاط إو وللحاب أبه ل  ع، ت   لت  ااي ت ،،ا   ن،ريهعو ست  للميثتا ا ،ج أي  خالي  

وإبما اايو ناميمها و كل  ف   أاتت انته اتج ،ه وعته للما ح لل،يلتلتو  للرازد، 

ا لنتج هتك  لةلمتاب لللا ،ا ع دو، وإت  ات ن،ريه  ،،آتت    (0000ي400ا: )

                                                   

و ما هت حاب ن،رتيه -االهغ  ،ج أت ن،ريهي للرميج للحل   ولاج لا ب للد،شآ  ،اشتالت، إن أةما  (0)

لتت  ع هضتت ا للدالستتو حاتتا لآلتا إةتتا ألمتتاب ضتتهمو نااظتته أت ن تتدا  يف نتتااعت  -أاتت  حيتتات لةبدلرتت 

 للا،ريها 

) ،شتو:  لا  اا تفدك ألنتفأ   تفدوألن يف علألم تفكسأهمتا:  ،ا،رتيهت يف للاشه للرتميج للحل ت   اااتب  [ 

(، وب شته ناتج 0336)ايتهوا:  لا للناتب لل لميتو،  وعد ا تفحيأا  يف تيرألك أفأكع تألفيأا للآل (، 

 ا (للمرتو ) ](0332)ايهوا،  لا للناب لل لميو،  تفلباا يف عللم تفكساا :لا ب للد،شآ   اا 
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 ترجامت

(22) 

  فتاو   لداوتو أت    ابت للا ها،ش للاآليد للرا  للنةسين ، لآد  ابت ها،شيو  

 اآكلها ،ج للضياواللريتط  ب،ره ل ا ل  ع   لاج نيميو لل يتل  لا ا وننهعس  

ها لةساس للاظهي ل كل للاتو  هت ،ج أاس   ولآد  ات لاج نيمي
(1)

ب ،تج وأو   ا

هه،ياتطيآ للمناتاو يف ،ابي،رات )ايات(  ا  لدلتنهلسام
(2)

ماتيج للاتوته إلا ن 

 ،(0222ي224 ا:سمالي  اج لمه اج  ثيه )إهت نلميك  = للاآليدي يف للا،ريه

 ثيه ل  عنج اتست ه لالفتةا ،تج ا لنج حاا لاج تيرلك تب  تثلك :و ل  يف  اااه

وطتتي  للما ميتتو للهلستتهو لناااتتو للا،استتيه للآهآبيتتو، ولبا تتا اتته للحتتاب ااحتتدعث 

ن،ريه لليربي ااي يمه اا،ريه لاج أا  حتان  وبتكا عرتيه ،تج لةحا عتث للا تعتوا 

ك قط يف للا اا للاآليد للا،رتيهي للرتازد، للتا لةقت  لاج  ثيه ل  ع     وللحاب أت   خ 

فالرتيتط  هتت  ؛م   للآهت للثالث لشه لل مهييللااسع لشه للمية يحاا ،

ا «تفأ   تفد ثأل »ت اتتت  ا تج  اب  ا  ألماب للم رنه للاآليدي، ألا   اااته للم   ،  

ل أت ل للغاعتو، لت  عرتايع أاتد  وةت هكل للاياا للاآليدي قد ظ ه للا للريح ،ايخه  

تعاهيا لليه حاتا ،مت   للآتهت  للتا لةقت    للا،استيه،  هبتا عآو للا   ابت ن ل 

                                                   

وظ تتا  ولاتج نيميت» :صتالح يف  الستاه وللات  حلل تا وليتد ، ق  ح يف أصلا تفسيرلك :و ل  يف اسالاه (0)

 حتبأأ  تلدلأأ :، وهتت  ،اشتتتا  ضتتمج  اتتا «لل ه،ياتطيآتتا للهل عناليتتو:  الستتو نحليليتتو لمآد،تتو للا،رتتيه

عتس  ااتاتاا وا ا  أحمد، نهومو: ،حمتد اتل تدلر )ايتهوا: للشت نو لل هايتو  :، نحهعهوعوكه

 (اللمرتو ا )023-042( ص2002لألاحاث وللاشه، 

 (اللمرتو ، لبظه لل ا،ش للرااوا ) ق  ح يف أصلا تفسيرلك :اسالاه :أي (2)



 

 

 يف األكادمييا الغربيةواقع دراستها وظائفها، مناهجها، تاريخها، ؛ تفاسري القرآن

 ترجامت

(23) 

للهلاتتع لشتته لل مهييلل شتتهعج للمتتية ي
(1)

تت ؛ ت لل ه،ياتطيآتتا للرتتايو يف إ  ظل 

،تج  للتكي طهحته  ت    االحت    لل صه للحدعث ،رامرتنو   لل صه للتسيط وصدا  

   ه الليربي وللث ل  : للممع ايج ااا للمااهح للا،ريهعو للماتف  

ت لتو و عاا،ينيتو اداوتو ،ل،اتو هح للا،رتيه  ابتت ،اات  ،اتا ا أت  لآد   هبتا آب، 

ب ،تج ن،استيه حاتا ل،تج فهته ا  ،ا          للغاعوا ف لا س ي  للمثاب، لت قهأ للمه   

،  يأات  تفغلأ  :(، ثت  لمتد إلتا قتهل   ن،رتيه 0200ي606 ا:للدعج للهللي )

ج لته عا تي  هتب لاتد،ا ج ايبه أت عصا  االك  ، فم  «تفسيرلك تفكبلك»ا اتللم هوع أعض  

 ؛ل لآتهل   هتكل لل مت هك  للا،اسيه للا  قهأها قتد و لته وتاه    أت ن ا   ،ج     

فلت أق   للمه  للا قهل   ن،ريه للهللي ا د قهل    اب للا،رتيه للرتازد  أو حاتا 

لنتج لتت قتهأ  ا تد قتهل   ألمتاب لل،ةست،و  ،ا راطو ا،   م   الل ا،شيو قد عمد   ااا  

 ا:وأا  حا،تد للغ للت  ) ،(0022ي422 ا:  اج سياا ) يا  لل ؛وللةهتنييج

 ها ر  ع   ا ان   (، فريمد  ،، ت،  0000ي505

نهتو للا عد فهته -نحتع  صا و للا،ريه إلا ،شهوو فلر،  وللحاب أت  

ح للدوا للكي ل  ه للا،رتيه ج ايبه أت عتض  للدعج للهللي امثااو ،ثاب ويد، ،ثاب ،  

ي وظي،اته هتك ، ج، حاتا عمنتج للا،رتيه أت عت    يف للاااعت لل،نهي لإلسةما لن

وأت ع امتد ،اتاهح للا،رتيه للرتااآو،  ا لج  ت    ات للا للهللي أت عضه  ص،ح  

                                                   

 ن لب أا د ،ا ننتت لج لن امابا  لو للرل،يو للا،ريه ن   السو لمليو لله   (0)
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 ترجامت

(20) 

لآتد طته  ا ]لل،لرت،ويللنةم[ قط يف ن،ريه للآهآت ل  عراهدم ،ج ق   للا لل   

لل،لرت، ، حلتتب نترتلو   للمشتن لل دعد ،ج للحلتب  -اسل،  -ا  للمكهب للر  

ت لةسلمو للنليو إلا للا ك للنل  لألقتلب لل،لر،يوا لنتج  ،ج  ،تج هتك  لةقتتلب  اأع 

او ري   ا أاثتل  عنج له أت عااب نهخيص  
(1)

، ،تا لت  ا ،آ تن   قتعم  د  قتن  ع     أت :أي ،

ت،ج للا،رتيها وهبتكل للم اتا،  تات للا،رتيه ع   لو     د  غ  ع   ا لل تال  اي ملته م ت  ف م 

، ع تدو  متا ] اوت يف للا،رتيهنل  لةقتلب لل،لر،يو للا  أ  لل،   للمرتنب للا [

 ،ج للآهآت ب،رها  الت  ات ،ا ثآ  

فاااعت للا،اسيه للآهآبيتو للشتي يو عحتا    ،ا فيما عهص للم رنه للشي  أ،  

ايو؛ نا ل تا للم ن   ات للي   إ    اعت للا،اسيه للآهآبيو للر  ه ،تج للا،رتيه للشتي   ،احيت  

تتا اشتتد   تت  تتاليتا ، نما،  تت ه ،تتج للا،رتتيهللم ن  رتتت للممااستتو ا ا لآتتد نيس  للر 

ه  للتا فهضتيايج ،ااقضتايج للاظهعتو لل ه،ياتطيآيتو لل ه،ياتطيآيو للشي يو للم ن  

ايو، لةولتا هت : ثمتو ، اتا اتاطج للغتو للآتهآت ااالضتافو إلتا ، اتا  للحتهيف للر  

اتته إن اتلستتيو للم اتتا لل تتاطج ن عمنتتج نملي لهتتك وللثابيتتو هتت : أت   اللظتتاهه

تي  م  ل  للايوعةا للا  طهح ا لةزموا وأه  ل   تت  ج ،ج ألةم هكل للي   :همتا ،ها للم ن 

 322ي200حتتتلل   ا:فتتهلا اتتج فتتهلا للنتتتيف )
 
تتاتتج إاتتهلهي  للآ   (، وللتت    م 

                                                   

 فيه، يف ،آاا  ،تا ا و،آ تن  ا وصحيح  ع  د  قتعم   ،كهب ) عا  أو غيه  عا ( هت ،ا و ر  ،ج      لةاثت (0)

 (ا للمرتو وههطآوا )ع  د  ادلو 
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 ترجامت

(20) 

ل للا صحو (ا ولاد،ا ع آهأ للا هكل للاحت، عغدو للآهآت ااهد  323ي222 ا:)

يف  -إلتا وابتب للا ت - وا للكي عل  ته لال،تامد  لا لظمو للللم لل  للشي يو، ول

 نحآيو للهةصا 

سترتلنيميو للنترب  لال اسين  ،ج للا،ريه للشتي   فآتد ن ا تا لليتا للنةأ،  

تت ايو: أولي تتو لل،يلتلتويتتا اصتت،ا ا أ ل   للمتتو لمتت لل  للمتتكهب لل ه،ياتطيآتتا للر 

تت تتأ  ا، للةهتنيتتوا ونحآ  تتآ يت الس  ا رتتاطو، أو  لةولزتت  هعج للشتتي و عناليتتو للم،ر 

لت ل ا لةلكلالبا   ا ل، للاشني  يف سة،و و متاب ،هيتطتاا للآتهآتونحدعد   ؛ح 

 ا:ت ،تج لل لمتا  للن تاا: ،حمتد اتج حرتج لليتست  )ا  هك  للمهحلو لثاتوعمث  

 0062ي460
 
(، صتتتتتاح ا 0052-54ي542 ا:لليربستتتتت  ) (، وأاتتتتتت للتتتتت 

 جدأ  تفبلأان و ،ان يف تيرلك تفقكآنتفسبلج يف للرتلث للشي  : يج للايسيري  عللا،ريه

 عها،ت أن   ا،ج للا،ريه أا ت هتا للم ن  ، للا للاتلل ا لنج للي  يف تيرلك تفقكآن
(1)

، 

يو ودعتد  ولل هتاا   يف إعهلت للص،تعو ،ع لب  اث سةلو حنت  اتي لآد لا  واآت  

للا لي  للشتي  
(2)

اتب ايستلت   وولقتع لة،ته هتت أت   ا آخته  اتا  ن،رتيه   يته   

                                                   

 لاظه  لا،و للا للا،اسيه للشي يو، لبظه:  (0)

Meir M. Bar-Asher, Annabel Keeler, and Todd Lawson, "Exegesis,'' in 

Encyclopeadia Iranica, 9:116-26. 

 ا إلا للم ال  للنرب  ل كل للايتا يف للا،ريه للشي  ، لبظه  الساه: لآد أااا نت  نوستت سل،   (2)

"Akhbari Shi'i Approaches to Tafsir," in Approaches to the Quran, ed. G. R. 

Hawting and Abdul-Kader A. Shareef (London: Routledge, 1993), 173-210. 
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 ترجامت

(22) 

 ا: ةستتتتين  هتتتتت  اتتتتا  لل تتتتال  للشتتتتي   ،حمتتتتد حرتتتتيج للي ي تتتتاز  )

، وللتتكي عممتتع فيتته ،نتبتتاا ،تتج تفدلأأ تن يف تيرأألك تفقأأكآن :(0320ي0400

 ن،اسيه ااا أهم ا ن،اسيه لليتس  ولليربس  وفهه للدعج للهلليا 

ا بع  ، فما س و هت ،مته  نتصتي  ،هاصته ل،تج للا،رتيه، ،مته  ،تتو  أ  

لنج أقصا ،ا عمنج له أت ع لمه هتت أبته  ،ا و لاشينه ونيت  عه،  إلا نآدع  سه ع

و ل  اما أبه حاا لةلمتاب للماشتتا  لت  ن تداس للتا  ت:،تو  نم يدي و، ق

، باهي  لج لةلماب للا  ن ن لب غيه ،اشتتا ا ن ،اتاص لت  إ ت  بحت ااع  ا د 

نتتياعت  ي ، اتتا لحآتت   ،تتج أت أ تتها نحتتكعهي: بحتتج أا تتد ،تتا عنتتتت لتتج أي  

خضتتال ا ةارتتط إا ،تتا عا تتيج أةتتا خاطكتتو اممتته  ا،رتتيه، ون ميماناتتا لاتته غال  تتلل

 نمحيصا 

 آخه للا أهميو للا،ريه ل، ت  للاتااعت للتدعا  ن  هاا ،ثان  ليلنج  لتين أ  

أحد أ ثه للحآتب للم حتثو يف للدالساا لالسة،يو هت للا،الت  اتيج  ؛لالسة، 

اتيج لالستةم وللي ت عتو للتا للااحيتو  لالسةم وللمريحيو للا باحيو، وللا،الت 

ه  حتتب هتكل لل از  ،ج للنااااا للماتف   م لاا للن   لةخه ا لنج ،ع  ل  ل  عآد  

 ]للاتتال  ولالبميت [س  للتا ،رتل   عرتاهدم للناتا  للمآتد  للمتضتو قط ،ثان  

ةغتتهل   عايتتوا ف،تت  هتتكل للشتتيت نآتتتب للحنمتتو للآدعمتتو: ارتت ب ظ تتتا ، اآتتد 

لل،نتتته  للآازلتتتو اتتتيت للاتتتتال  ولالبميتتت  قتتتد ن هضتتتا  :للاحهعتتت  وللا تتتدع ، أي

س  مصتتدا لل دلعتتو أو للاحهعتت ، لتت  عرتتاهدم للمرتتلمتت قتتط للناتتا  للمآتتد  
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 ترجامت

(22) 

   تابتل س، فتإةللحآيآوا و،اا لساهدم ،رلمت لل صته للتستيط للناتا  للمآتد  

لم اوماتته أو للتتدفاو لتتج للآتتهآتا لنتتج ولقتتع  ؛ع، لتتتت  لتت  ةغتتهل  ستتماليو

 ا:ل ،ج لل صه للتسيط، وهت أاتت للحرتج إاتهلهي  لل آتال  )،،ره   للحاب هت أت  

س  مصتدا لايوعت  للآتهآتا ا أت عرتاهدم للناتا  للمآتد  (، قد قه  0420ي225

و،تتج لل  تتد للمدعتتد يف  س لل تتربلينلآتد أ ا  فآتتهلا طتعلتتو ،تتج للناتتا  للمآتد  

  ا ض للمتا  ل،اته للن تاا ن،ريه  اغه  ن يات ، اين للآهآت، االهغ  ،ج للرتل

للتتا  لتت 
(1)

س   للمآتتد  لآتتد ضتته  لل آتتال  اتتالحظه للم،تتهو  للتتا للناتتا ا

ت -ا لج  ل لتض  - له  للحازط، وقام اح،ظه ت ايف ن،ريه ، االا اا  بص   ا،آدس 

للا للمرلميج قهل نه
(2)

 إلا   فحتص  اتا  ن،رتيه ولحتد ل تت أ،ته   فإت  ا ولليه، 

                                                   

)حيدا  نظل تف    يف ت ا   تتةال وتفرل  :لبظه ن،ريه س لاما   ،ج لقا اسانه ،ج للناا  للمآد   (0)

 (ا 0362أاا ، لل اد: ،ي  و ،ملس  لزه  للم ااع لل ثمابيو، 

،ه أللا نتظي  لالسهلزيلياا يف ايات للم اا اصتا  ظاهه ، وهت  -سيما لةولز  ن- ا  للم،رهوت ( 2)

س ن نهن ط ا،نه  ايات للاظه لج للاآد للحاص  له، ونتظي  لل آال  لما   للناا  للمآد   ا اغض  ،آه  

 ما أوضح  ،ا  للدعج لالسة، للم اا  ما عك ه  ي وليد اآدا ،ا عهن ط اانساكااس هبك  للا ،ا قه  

س، وهااك فهق آد  )لةقتلب للآتعمو( للكي  لفع فيه لج نتظي،ه لما   للناا  للم :لل آال  ب،ره يف  اااه

ا لما أنت اه للشهع و، وهكل ا ن نيسير    يه ايج نتظي  لالسهلزيلياا يف ايات للم اا ونتظي، ا لساكااس  

ةبه  ؛للاتظي  للحاص  ،ج لةولز  إاناب اآدا    فاتظي  لل آال  ل  عنج ،ثاا  ،ج اا  للاتضيح وإن  

اا ا أحياب  ا  للآهآت اآدا ،ا عنتت نيسيري    ،ا قه  يلادلا اما   للناا  للمآدس و،هوعانه ن عنتت لساكااسي  

عهلوع يف ايات للمتق  ،ج نتظي  لالسهلزيلياا يف للا،ريه: للمل  للكي لآد  ،ه   ن،ريه حتب هك  

 (اقر  للرتوماا) اسيما  ااااا لل احثي خلي  ،حمت  لليماين ن ،للآضيو
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 ترجامت

(24) 

لليهعآتتو للاتت  ن،التت  هبتتا  للم هفتتو للاتت  نلآيااهتتا فيمتتا عهتتص    تت     ،يتت  اآلتتب  

سللمرلمتت ،ع للناا  للمآد  
(1)

   ا

  

                                                   

اله ،ع للهصتم )وللا اأس   للحافظ للرهاوي( للم عد ،ج للا،اصي  لج لل آال  و،ا مه وسم (0)

(، 2002) لا اهع ،  ا ع  تفكساا تفدق سدفاع  ، in defense of the bible :لبظه  اا  وليد صالح

؛ ولاظه  لا،و، تألقلتا تفقلةدح يف اكل تف قت    تفكس  تفق ةدح :وهت نحآيو و السو لناا  لل آال 

، ،ملو للا،اه ، «لنلرتلع االمتاوث للدعا  للآدع : أبمت   اههات للدعج لل آال » :الوع  الساه

 (اللمرتو ا )2005، 43لل د  
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 ترجامت

(25) 

 :أنواع تفاسري القرآن

عمنج نآري  ن،اسيه للآتهآت إلتا ثةثتو أصتااع ااتا   للتا وظي،ا تا و اوتو 

و،ث  هكل للاآري  عا،ا   للمشا   للمهلفآو لمرال  نآري  للا،استيه  ،امتليا ا

ي هنرتتوتلدللتتا أستتاس للماتتاهح أو للمحاتتت ،  اآرتتي  إواتتانس 
(1)

ل تتا إلتتا  

                                                   

هي ع ت ي، نلآ   :Ignác Goldziher( ،0250-0320)، وتلدنري ه (0) ا ن ليمه يف ،راشهق ،م 

تال  لةولا، حص  وتلدنري ه للا للد ا 0220وا، و ات لارت ث  اهليج ث  لي را ، ويف لام 

ل يف لام  ل ،رالد  ل  للاتال  يف لل صتا للتسيا، ولي ج أساا   و ابت لج ناهتم أواال  أحد اه 

هعو يف فييا ا ث  ليدت ث  يف للآاهه  )حيث حضه0222  ، وا د احلو  السيو اهلاعو وللا  للم ااع للمم 

و اما، و غاا للرا،ي  ل لل  لي ج أساا    0234ا ض للداوس يف لةلهه( وستاعا وفلرييج، ويف لام 

 اات لارت

، )لل آيد  وللشهع و يف لالسةم، "Vorlesungen über den Islam" :له لد     يه  ،ج لآلثاا، أا هها 

، Schools of Koranic Commentatorsنااعت للايتا لل آدي وللاشهعع يف للدعج لالسة، (، و

وللناااات ،رتومات لل هايو، فاةوب نهومه ولل و لليه: ،حمد عتس   ا)،كلهب للا،ريه لالسة، (

 
 
حرج ل د للآا ا ول د لل  ع  ل د للحو، وقد ط  ع أ ثه ،ج ط  و، آخهها ط  و صا ا  لج  ،تسا ولل 

وللثاين  كل  ،رتو ،  ا،حمد لتين ل د لله وع :، ااآدع 2002لل يكو لل ا،و للناا ، للآاهه ، 

 :، ااآدع 2002ي  للاماا، وصدا يف ط  و ودعد  لج لل يكو لل ا،و للناا ، للآاهه ، نهومه: ل د للحل

 The Ẓāhirīs: Their Doctrine and) :،حمد لتين ل د لله وع، وله  اا  ،   لج لل،آه ا اتلت

Their History : a Contribution to the History of Islamic Theology    للظاههعو: ،كه( )

و حتب لالسةم ،(ونااعه   ،  كل  فآد نهومت عت،يانه 0224حيث صدا يف  ،وهت أوب احتثه للم م 

ل، نهوم ا: ،حمد لتين ل د لله وع ول د للحميد ،هلوق، وصداا لج للمه   للآت،   ، خه 

= 
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 ترجامت

(26) 

ولآازدعتو وصتتفيو وطاز،يتو وحدعثتو ون،اسيه بحتع  
(1)

و،شتنلو طهعآتو للاآرتي   ا

  اتي ثه ،تج هك  ه  أت ، ظ  للا،اسيه للآهآبيتو نرتا م  أ ثته ،تج ،تا ح وناشتغ

  ت:،تضتو يف ب،س للتق

وه  ن،استيه  :الا،اسيه للمتستليويه اأوب هك  لةصااع للثةثو هت ،ا أسم  

ا تتت يف لحظتتاا حاستتمو ،تتج نتتااعت هتتكل لل،تتج   تت -يف لل تتا  - ت،ث لتت، و    ه  أوو 

تت اشتتمتب  -لتتا    -ولملتتت  مرتتات لاا للمتتا   للا،رتتيهعو، ولنرتتمت  ،هو اون 

ه ،تج آال  ودعتد ا لآتد ،تا أ،نتج ضتم   حيث س ت إلا ض       ؛للماظتا وس اه

    وللشتي ي ست ا فيته للمتكه ات للرتا   ابت للا،اسيه للمتستليو للمتضع للتك

و لت  االات يتد للتا أت  ،إلا لالوااو للا لالانانا للا  ن يته  للتا للآتهآت

كعج لتةم للن تاا للتو،تج اتيج لة ا؛للآهآت قد أوا  اال،   للا هك  لالاتنان

 ،ولليتست  ،وللث ل   ،يولليرب ،للا هك  للشا لو بمد للمانهعدي  ا تل ن،اسيه

(0020ي525 ا:لل،ات  للتهللي ) اوأا ،ولليربس 
(2)

للحتو  ل تدولاتج لييتو  ،

                                                   
= 

 وتلدنري ه، وبظج أت يف هك  لليت،ياا فازد    يه  ل،   للنثيه ،ج أا ا  فنه 2006 للآاهه ، للرتومو،

 (اقر  للرتوماا)اه لإلسةم و لفع  الساه له ولمراحاا لنااغاب للا  لخاااها يف لل م  لليها وا ع

(0) Goldziher, Die Richtungen. 
(2)  

 
 وض تفِج أأان و و   :للتتهللي، ،تتج ألتتةم لال،ا،يتتو، ون،رتتيه  ا اتتتلت ومتتاب للتتدعج حرتتيج اتتج للتت 

 (اللمرتو ) اتفَج ان
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 ترجامت

(22) 

و،حمتد اتج أحمتد للآهط ت   ،(0042ي540 ا:)اتج غالتب اتج ل تد للتهحمج ل

حيتات  اوأات ،واههتات للتدعج لل آتال  ،وفهه للدعج للتهللي ،(0222ي620 ا:)

ضهمو نآتع يف  لآد  ا تل ن،اسيه ه  فيما سل ا للغهباط ، و،ا   ،ج أنياا للا    

الا للنرب  يف للحآت  يف ااتا  ولحتدا ولآتد ،ملدلا لد   ا،ت إلا ومع للايت  

الل تفسيرلك طل  ا ل كل للاتو ،ج للاآلي : أليا للرتلث لالسة،  لسم  
(1)

.  

، وللم هوفتتو يف الا،استتيه للمداستتيويه اوثتتاين هتتك  لةصتتااع هتتت ،تتا أستتم  

للتا للا،استيه  -يف لل تا  - وهت  ألمتاب  ابتت ، ايتو :«لتفدخسوأكت»للرتلث ات

ا ت وفو ،ا ح ا ياه، للتا ست ي  للمثتاب، لنقاصتاا للتا   ته للمتستليو، أو    

للايوعةا للصتفيو لممم  للآهآتا و،ج ايج أصتحا  هتك  للا،استيه للمداستيو 

( وللرتتلم  وللتلحتتدي 322ي222 ا:،حمتتد للرتتمهقادي )بمتتد بصتته اتتج 

 ولل ،هشهي ولل يضاويا 

،استيه للمداستيوا وللات   ابتت للا للا للحتلا وثالث هك  لةصااع هت 

و،تتج للم ستت  أبتته ن  ،للتتا ن،رتتيهي لل ،هشتتهي ولل يضتتاوي -لتتا    - نناتتب

حتلات ا ،ج هتك  لل عتود ولت  السو ولحد  يف لة ا عميا للغهايو ،هصصو ةي  

 ا: رت د للتدعج للا،اتاللين ) ؛وقد نتهك لاتا ألتةم للاآليتد للمداست  يف للا،رتيه

                                                   

)للآتاهه :    بعأ  تفقأكن تفرأاب تفبأ   تفطأاف  بدحا أ  َ أ :للشتت اين أخكا هكل للمصيلح ،تج  اتا  (0)

 ا 20هت(، للمملد لةوب، ص0242،ي  و للر ا  ، 
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 ترجامت

(22) 

ة للا،ريهعجا وللحاب أت هتك  ( للا س ي  للمثاب، حتلا  للا    0230ي232

و لم هفو للاااعت للثآايف لإلسةم للنةسين م   ،للحتلا  امثااو ،صا ا 
(1)

 ا

  

                                                   

نصاي  للا،اسيه؛ قهل   يف »نصاي  للا،اسيه ،ج للمشا   للم اقو يف للمدوبو للا،ريهعو، عهلوع احث:  (0)

ت  لليماين، وهت احث ،   لالح لل احثي خلي  ،حم« للمام  ،ع طه  نصاي  ، يااي للا،اسيه

للا،ريه »حريج للكه   يف ،حمد  ي،ا ميو نصاي  للا،اسيه ،ج خةب نآتع  طه  للد اتا

قر  )ث ،اشتا للا ،تقع ن،ريه، ل للا،اسيها ولل حا ودعد  ا ، يااع  ، وطه  نصاي،  «وللم،رهوت

 اللرتوماا(
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 ترجامت

(23) 

 :وظيفة التفسري

ا يف ،ه   للاااعت لل،نهي لالسة، ، لآد  ات للتستيط لآد  ات للا،ريه  و،  

للكي ع اآ  للآهآت ،ج خةله إلا للم ،ايج؛ ف،  لل ال  لالسة،  للاآليتدي،  تات 

للا،رتيه، وأغلتب لةاتيا  للات  ع اآتد  ع ، ت  ،تج ختةب لغتو -ون عت لب-للآتهآت 

ت إهت للكي قتاب للي ا ه  يف ولقع لة،ه أايا  للا،ريه  للم ،اتت أت للآهآت عاص  

واالاتتال  فيهميتتو للا،رتتيه يف للاتتااعت للتتدعا  لالستتة،  ن  ؛للي تتا للآتتهآت عتتاص  

 ا ااآليتد  نضاهي ا أهميوا وةت للا،ريه ل اا  لتج ،رت ا ومتال  )إ   تات ،حاط ت

و،ر ا فه ي )إ  نماع للم،رهوت احهعتو للهتهو  لتج هتكل للاآليتد(، فآتد  ،،ا(

 اا لت  عحتاح فتج  ارتت  نآهع  ت ا  وت أت عمس  سليم    ج ،ج لل آا  حاا أعا،اا هكنمن  

أصتحا  - ا لاماتع لل لمتا ول  عنج ،دعا   ،راا اسميو لادلمهللا،ريه إلا ، س  

االرتليو أو نفاآتااه   -يف ن،رتيه للآتهآت و،رتالد  لآلختهعج للتا ف مته للحتو  

ثتت ،ولليتم ثمو وضع ودعد اإلي ا  حيتث عاهتهط للم،نتهوت للمرتلمتت للمحتد 

إت  ،يف ،مااسو للا،رتيه -ت ن لمتل يف للغه تو،ج ايا   ،رلم- يه لل لما ،ج غ

 ،ج أال  أت عصدا  لت  اشيت لالسةما  للا،ريه عمااس لليتم ،ج طهع     

ا يف نحدعد للماظتا للدعا  لل دعتد ل ،ه  ع  هكل، ون ع لب للا،ريه عل ب  وا  

  لالستة، ، وأ ثته إبه ولحتد ،تج أبشتط حآتتب للاصتاي  للتدعا ،،ج للمرلميج

للاآاااا للمااعو فيما ايج للمرلميج للم اصهعج نا آد يف ألماب للا،رتيها لنتج 

لرت  للحظ، للدالسو لة ا عميتو للا،رتيه للحتدعث ات و ،ياتو يف للغته ، وبحتج 
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 ترجامت

(40) 

هبتا حآت   ،ته  للتا للايتتالا للات  ي السو، ولت لا،و و،تو   لج ب،اآه إلا أي  

للا،رتتيه يف آختته قتتهبيج
(1)

تت ا و إلتتا  الستتو لل تل،تت  للرياستتيو بحتتج يف حاوتتو ،اس 

ولنواماليتتو للاتت  ناتتدخ  يف نتتيلي  للا،استتيه للآهآبيتتو وللم تتااك للثآافيتتو للاتت  

تتات ختتةب نتتيلي  وبشتته هتتك  للا،استتيها ، ظتت  للماهصصتتيج يف لالستتةم  ا 

وع،رتضتتت أت  ،للحدعث ن عصهفتت أ با لبا ا  لما ع اشته ،تج ن،استيه  ةستينيو

ا عحااوتته للمتته  لنتت  عتتداس للا،رتتيه للحتتدعث هتتت أت عتتداس للا،استتيه ،تت  تت   

للم اصتته ا و،شتتنلو هتتكل للمتقتت  هتت  أبتته عاماهتت   اتتب للا،رتتيه للنةستتينيو 

 ؛قازمو اكلهتا (أعدعتلتويو) ألمان   واص،ا ا ،للا،اسيه للحدعثو إل ام   اص،ا ا ،ا ع  

تناماتع اي سياساا للاشه يف لل ال  لالستة،  ولليه فإت   و هميتو فازآتو لاتد،ا عا ل 

الا للدعايو لالسة،يو للحدعثولة،ه ادالسو للايت  
(2)

 ا

                                                   

 هما:  ،ج ،اك لآت  لدعد يللغهايو لج للا،ريه للحدعث، وللماشتان أه   السايج يف لة ا عميا (0)

J.J. G. Jansen, The Interpretation of the Koran in modern Egypt (Leiden: Brill, 

1974); and Jacques Jomier, Le commentaire coranique du Manar (Paris: G.-P. 

Masionneuve, 1954). 

ن،رتيه للآتهآت يف ،صته ) :لل هايتو، نهومته: حتالم ل هعتا ،حيت  للتدعج، ا اتتلتو اا  وابرج ،رتو  ] 

  ا(للمرتو ) ا[2002، 0، ، ،اتت اة حدو ، ايهوا، ط(للحدعثو

للا س ي  للمثاب، أوب ط  و لا،ريه لاج  ثيه، و ما عشيه للم ل  يف ،تضع آخه، وللا  صداا يف  (2)

لليه للهدعتي  حيا ا ،حمد اج س ت ا وا    لو ،ج لة،يه للصالدللآاهه  للا عد اايد اضا  ابت ،مت  

 (اللمرتو للآهط  ا )ااشه أوب ط  و ، امد  ،ج للمصح ، وااشه أفهه ط  و ،مناو ،ج ن،ريه 
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 ترجامت

(40) 

ا تتا يف للا،رتتيه للحتتدعث:  تتاا  تترب  عمنتتج ن ي  نتو   وهتتكل، وثمتتو أاا تت

 (للاحتدعث  ولةصتتل )ت اا للاتو للاحدعث  وللرل،  وللنةسين  ولةصتل 

للتترتلث  اتتإ،ة لاعاشتتاا ات ب،تتس للماظتتتا لل ه،ياتتتطيآ ؛  ةهمتتا قتتد ضتته  

تت ،لتته  للحتتازط ا له عتتو أعدعتلتويتتوا واأ  أبتته ،تتج للمةزتت  ن،رتتيه للآتتهآت وفآ 

تأحدهما لنهك ،ج للحدلثو إ   تل صتهللي  ولآلخته للامتد ،اظتتا   ،ه و ليلته،ا،  اا ا لاي، 

توع دو أت  ة   ا للاتوته  ،ا ما ن عاماتع اما ايتو   يته  لتد  لمتتم للمرتلميجا أ، 

فير ا إلتا للآ،ت  للتا  -ايو،  عغدو للآالد  يف لل ة  للر  وللكي ن عا- للرل، 

ت   لام  أل     ا يف لل تت   إلتا لل صته للتكه   للماهي ت،تج للم هفتو لالستة،يو طم  

،تج  ويف حآ  للا،ريه هت ع،    ل  لج طهعو للحتط   ،للآهوت لالسة،يو لةولا

ت للايتتاا اتتيت ا تتض أهتت   اتتب للا،رتتيه للنةستتينيو يف ،آااتت  لاللتتة  ،تتج اتتي

 ما هت ،مث  يف ن،ريه لاج  ثيه ون،رتيه للمةلتيجا  ،للا،ريهي للاآليدي للتسيط

للايتتاا  ا، وظتت   ويف لةثاتتا ، ألعحتتت للا،استتيه للنةستتينيو اا آتتدها وثهلز تتا واب  تت

ا فيما اتيج للما لمتيج فآتط ،تج ختةب للاشته لنباآتاز  للا،ريهي للنةسين  حي  

تل، ن اد أت بتيو للتا    لل صه للتسيطا وأخيه  ل  ض لةلماب للنةسينيو ،ج   ه    

ل ،ا عمنتج نرتمياه االحراستيو للاآتعتو للصتتفيو للحدعثتو، وللات  أضتحت ،ت خه  

تت ،،تتج للآ تتتب   يتته   نحظتتا اآتتدا   ه للمدعتتد يف وأحتتد للااتتازح للنتترب  ل تتكل للاتو 

تللاصت   يف ،تا  ابتت ن تاين  و ا تدع هت أت لل ه،ياتطيآا للصتتفيو نشت د لتت   قتع 

 للآهت للهلاع لشه لل مهييلل شهعج للمية يا 
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 ترجامت

(42) 

للا،ريه للشي   للحدعث، ف ت عاضمج ب،س هك  للاتو اا  ا فيما عهص  أ،  

تاللا  اأعا   للحتدعث، لنتج لل،تهق هتت أت للاآليتد للشتي   قتد ا  ها يف للا،ريه للر 

 لج ،ج لالاآا  للا صا و للا،ريه يف أعتدي للمتا  للتدعج للماهصصتيج ا يتد  نمن  

   والج لل ا،  

│ 
 


