


 

 
  

مة هي للكّتاب، وال تعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز تفسير



 

 

(2) 

 يف تفسري الطربي والغزايل آلية النور «قصد املؤلف» ؛الهرمنيوطيقا املعارصةمن خالل عدسة    

 ترجامت 

 نبذة تعريفية بأولريكا مارتنسون: 

در سةةة   باحثةةةو دةةة أسأوذ ادةةةفا  دراساةةةاو ان ددةةةا  د نأةةةا  ب ا  ةةةو 

يف تةا أ   (ااباةاا) ن جا  و  هحاصسو عسى درسكف  د  ذادرفكن ر جيا درنراأ يو

 كانت ح ل تا أ  درطربي. هد نأا ذ ا دارفها رسسكف  د

هتا يف تا أ  دإلدال  يف در ص   در دطىذ ادرفا أ  ادرفااير اترتكز دهفما 

 دإلدال ي.
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 يف تفسري الطربي والغزايل آلية النور «قصد املؤلف» ؛الهرمنيوطيقا املعارصةمن خالل عدسة    

 ترجامت 

مقدمة
(1)

: 

قضاأا تأاأل درنص ص  ن اهم درقضاأا درفي هتفم رها درس ددا  د نبيو  س     ت  

 ئدرفأاأل اعالقفه بارنص ادرمؤرف ادرقا   اائل   ادراساايو درم اصرةذ اتحفل  

ن ن بينها     ن درنظرأا ذ     عسن   فنازع درااحو  أدرنقاشا  درفأاأسيوذ حيث   ركز  

ل هي عمسيو در ص ل رمقصس أو رسمؤرف اأ فرب عمسيو درفأاأ ارأ طي د   

، ئنظرية استجابة القار] ئذ يف  قابل  ن أ طي د ار أو رسقا [هيرش] درمؤرف

رسنص نااهذ عسى  ىي د هميو دركرب ر  باإلضافو رسنظرأا  درفي ت   .[غادامير

 خالفا  اتسدخال  تاصيسيو بين هذه درنظرأا  بطبي و درحال.

ااررأكا  ا تنا   ا  تافسهم هذه  يف هذه درس ددو درفي بين اأسأنا تحاال

درنقاشا  درم اصرة ح ل تأاأل درنص ص اقضاأاهذ باإلضافو رصسفه 

ادرفي بسا   ع نقاشا  غاند ير اهيرشذ يف فهم طبي و  (دررتدث)اا  (درفقسيسةة)ب

ي ن  درنظرأا  درفأاأسيو دركربى رسقرآ  يف دررتدث دإلدال يذ يف درفقسيسأن درا  

 .يادرشي 

ل  ي ا   هذه درمااهيم ادرنقاشا  بص  ة تطبيقيو عسى تااير  ن ا تت شغ 

ا رك يف  قابل ب ض درفاايرد  درشي يو رذد   ذدرطربي ادرغزدري آلأو درن  

                                                   

 قا  بكفابو درمقس وذ  اؤار  )قام دررتجما ( بم قع تااير. (1)
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تحسأس  تف سق ب مسيو درفأاأل  دهتاذ  حاارو   -ا رهاافق  -باعفبا  هذه دآلأو  ذدآلأو

يفي   قع  ؤرف درنص ا يف قضطبي و در مسيو درفأاأسيو يف درفقسيسأنذ خص ص  

ْبسياته يف عمسيو درفأاأل.ل  ابقا  درماا  درفقسيس درذي أشك   عا  ق  ر اق 

ي طيقا درطربي نانه ا غم دخفالف هر  ىتصل  ا تنا    ن دشفغارها إر

ا  ع دعفمان د ال عسى د حانأث اد خبا  ادراياق عن درغزدريذ خص ص  

 سى دراسااو ادرقياس درمنطقيذ إا ا   درفا أخي رسنص ادرسغوذ ادعفمان درثاين ع

ز يف رب ر مسيو درفااير أ   رمقصس درمؤرف كهسف   ز  ركزأو  رب دشفغال درماارأن أ  

ر يف م  ابقا  درماا  ذ هذد يف  قابل تحك  (دربيا )ا (درفأاأل)تارأق درطربي بين 

يطغى عسى دراياق درفا أخي ادرسغ ي كما درفأاأل درشي ي دإلدماعيسي حفى ر  

 بن درهيثم.دأظهر يف اق دل 

نو بف سن درفاايرد  كذرك ت ضح  ا تنا   كيف ا  إأما   ااري درا  

 -كبيرة   بص  ة  -ز رب ا اتحر هم  ن د حكا  درمابقو أ  اعس  إ كا  حامها ندئم  

ميو  ثل درسغو ر مل درماارذ اكيف ا  دعفمانهم عسى اناد  عم  يو عار فرنأو  

 ا حصري   اغير   اادد    د س  ر رفاايردهتم ب  اا درمنطق أ ف  
 
ذ بص  ة ا إقصائي

كما أرى  اسي  بْ اق   اني حصرأ   ن ك   درفأاأل درا   همت ا ض  ا أارتضه ب ض

 .(انف ين بالك)
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 ةةن درمنه يةةا   ددراائةةسة دركبيةةرة رهةةذه در  قةةوذ هةةي يف تطبيقهةةا عةةسن   إ   

درم اصةةرة كةةأناد  راهةةم ب ةةض د ب ةةان دركسيةةو ر مسيةةو  ادرماةةاهيم ادرنقاشةةا 

د يف إرقةا  ضة    نه ةي اكةرب عسةى  ايس   س     درفااير يف درفقسيس دإلدال يذ ادرذي أ  

 رها.  هذه در مسيو ادربنا د  درمنه يو رسناق در ا   
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ةالدراس
(1)(2)

 

 

  مثحج هت مت حتخت جت هب مب خب جبحب  هئ مئ خئُّٱ
 مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
 جم هل مل حلخل  جل مك لك حكخك جك مق حق مف حفخف جف مغ  معجغ جع مظ حط
[35درن  : ] َّ حم

(3)
. 

 

 

 

                                                   

 ة: هذه درس ددو هي ترجمو ر (1)

Through the Lens of Modern Hermeneutics:Authorial Intention in al-Ṭabarī’s 

and al-Ghazālī’s Interpretations of Q. 24:35. 

 .2002عا   Journal of Qur’anic Studies: درمنش   يف   

 ش  ة.ن صطاى هنسيذ كاتب ا رتجمذ ره عسن  ن د عمال درم : رتجم هذه درس ددو (2)

ر  ددةفخسد ه مقةال هةي ترجمةو  اجةس فخةري  اقةس غي ةترجمو دآلأا  درقرآنيو درماةفخس و يف هةذد در (3)

 رففماشى  ع ترجما  تااير درطربي ادرغزدري آلأو درن  .  (تشبيها )رة (ا ثال)ركسمو 

اثبت  هذه درحاشيو   انو دررتجمو فقطذ اإا فال حاجو رها يف در ربيو إلثباتنا دآلأةا   [:المترجم]قلُت 

  ن درمصحف  باشرة.
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مقدمة
(1)

: 

ا رما قاره انف ين بالك يف كفابه درفمهيسي د خير )تا أ  دراكر درايادي  افق 

دإلدال ي(ذ فإ  دراكر درايادي دإلدال ي  نفزع   ن درقرآ  ان ع   ين  ن 

ب سيو  خارطفها ) درم رفو درسأنيو درفي قس ثَّل دركال  انظرأو  درق  در سأسة(ذ ادرفي   

درم رفو د ش رأو شكس ها درناضج
(2)

 : 

رم تفمكن درقيم در ارميو درفي تاع كافو دربشر  ن تخايف حسة در القو بين »

ن هم خا ج ندئرة دإلدال   فكما  اى درماسم  ذ كا  دإلدال  ن هم ندخل ا      

ا ا ه دأ ني تما   نة فيه بار حي درذي ا أأتيه درباطل  ن بين أسأه اا  ن ك 

خساهذ إرى ن جو ا  تك   حسان د  و هي حسان درك   د خالقي  اهذه هي 

ن ت ات زز  بارسغو در ربيو. كل هذد كا   م   -إ  صح درف بير-درردارو درفي ض 

ا  ن  ب سيو  ن ع  ا عارمي   - ن حيث درمبسا-در سأسة. كا  درم فمع در سأس  درق  اذ ا  

إا ا  د فردن ذ عسى درماف ى در مسي فقس كا  ت ا أ ا ااقرب إرى ) سأنو كبيرة(

كان د ا أزدر    ناصسين عن انااهم ا فماهين يف در ماعو. اقس كانت درنفي و 

                                                   

ا  ح دشي درمؤراو كانت   ض عو يف هناأو درس ددوذ ركني آثر  تضمينها ندخل درس ددو  جسأر بارذكر (1)

 [المترجم] .يف تفبع  ردن درمؤراو ئد عسى درقا تياير  

 داقفبادا  در د نة انناه هي عسى درف دري  ن: (2)

  Anthony Black, The History of Islamic Political Thought: From the  Prophet to 

the Present (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001), p. 12, p. 83, and p. 

350. 
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ا  ا  ن درم فمع أخفسف بشكل عا  عن درحضا ة دري نانيو ادررا انيوذ ااأض  ن ع 

 ...مايحيودرحضا ة د ا ابيو در

ا  حيث اأ س  كا  تأثير د شاعرة يف درحياة دراكرأو بشكل عا    حادم 

د شاعرة درراي درقائل بأ  جميع د حسدث دببها درمباشر ه  إ دنة دهلل درفي ا 

د  ت مان ع  ايف حين ا  د دباب درثان أو قس ت ملذ فإ  درم  زد  ا تفطسب تااير 

ا. ااف ال دإلناا  نااها دب بها درمباشر ه  دهلل  ركن دهلل ريس  اؤاا  عن خاص 

ا رهذه د فكا  ا  تفام بارفمادك دراكريذ ا ن هنا كانت  . ارم أكن  ف ق   درشر 

 «. بال كيف»در با ة درمشه  ة 

ا  يف درمركز دراكري رنيااب   يف - إ    ثل هذه درمذدهب درفي دزنهر  اا 

ني  ارم تافب س د ش رأو رم درا  ت عسى نعم  فزدأس يف در احصس   -شرق إأرد 

ا اكلَّ  فحابذ بل ازدحت درم فزرو   دراسااو   ك درا ي نح   ا ند  يف فس   اأض 

 خطاب اه يت عقالين. 

رقس كا  درمذهب د ش ري بمثابو درفأكيس درنهائي رنظرأو رغ أو يف درم رفو 

تفام بار م ن اداصطاائيو
(1)

ب سيو ذ ب انب ) كلٌّ  ن أكمن  در سأسة( درق 

ب سيو ك بارم  اث ادرفما   در سأسة ا د  داخفالف در  هري بين دراكر  درق 

                                                   

صابفه باركا ل ا داصطاائيو يف دراياق درسأني ت ني قصر درن اة عسى فئو ب ينهاذ اهي هنا ت ني ا  درحق (1)

 [المترجم]فرقو ادحسة. 
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غياب  اه   اظياو  :درايادي دإلدال ي ادراكر درايادي د ا ابي  اي

وذ ادرسارو درمناصسو عن درحكا  درارنأينذ ادرفمييز بين درم ال درخاص  در ا  

عسى درفاكير درارنيذ كما ا   غرأبو -ككيا    رن-ادر ا . كانت فكرة درسارو 

فكرة اج ن دسطو دياديو عسمانيو صرأحو ا أمكن ا  ترتد      درسغو 

 دهة«.دراياديو أحسنها با داس در سم درسأني

ريس هذد ه  درمكا  درمنادب رسحض اطراحو بالك
(1)

. ابسا   ن  ركذ 

رفو تسهمني فقس تركت  ااصاف بالك رسنظرأا  د ش رأو يف در حي ادرسغو ادرم 

ادفكشاف درنظرأو درفأاأسيو رألش ري د صغر
(2)

 :دبن جرأر درطربي )  

310 /223)
(3)

(ذ اتاايردهتم 1111 /504 :ذ اد ش ري د كرب درغزدري ) 

                                                   

 The Times of History: Universal  : كفابةهس عزأةز در ظمةو بارا ةل اطراحةو بةالك يفرقةس فن ة (1)

Topics in Islamic Historiography (Budapest: Central European University 

Press, 2007), .  (. أؤكس در ظمو بشكل خةاص عسةى حقيقةو ا  266إرى  185ا درصاحا  )خص ص

ا بةاراكر دةببي   (عسمهةم(مكةن  بةط بةل عسمةا  درةسأنذ درةذأن ا أدرنظرأو دراياديو رم أفم تط أرها  ةن ق  

فَّاب درسارو ادراالداو هم      .ن ط  اد دراكر دراياديدرايادي  رقس كا  ك 

ت نةةةةي درنمةةةة  ج  (-proto) ادربانئةةةةو" the proto-Ashʿarī al-Ṭabarī" عبةةةةا ة درمؤراةةةةو: (2)

 د ا  
 
 [المترجم] /درمبسئي درذي رم أكفمل نض ه ب س.ري

 عةةن دعفبةةا ه فضةةال  -ناةةبو درغزدرةةي رسناةةق د شةة ري  مةةا ا نةةزدع فيةةهذ ركةةن دعفبةةا   رةةك  ةةع درطةةربي  (3)

أ ف  ه إشكال  فنابو احس درمااةرأن  -رتدثا رسكشف عن ناق درفأاأل د ش ري يف درا صارح  انم  ج  

د ناةاق در قسأةو ا عسى تشكل هذه خاصو إ د كا  هذد درماار دابق  - حس د نااق در قسأو يف دررتدث 

 ؤدةس درناةق -فيه نظر ظاهرذ فةارطربي دةابق عسةى ابةي درحاةن د شة ري  -كما درحال  ع درطربي

= 
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 ترجامت 

ا. فيما أف سق بادفنفاج بالك  ا  دإلدال  أخفسف -آلأو د  ة درن   در د نة آنا 

قس نف ني  رك إرى  قا نو درنظرأو ف -ج هرأ ا عن درحضا ة د ا ابيو درمايحيو

 -1200درفأاأسيو رسى درطربي ادرغزدري بنظرأفها رسى هانز ج  ج غاند ير )

(. ادرهسف  ن هذه 1228( اناقسه إأرأك نانارس هيرش )ارس عا  2002

 قا نو هر ني طيقا درطربي ادرغزدري بار سل  :أّوًل درمقا نو أفك    ن شقين  

ددفكشاف   نى  صطسح )درفأاأل(  :وثانًيا .ف(درحسأث ح ل ) قصس درمؤر

دذ درذي ا رما تن -   سن  اأفينغها  افق 
(1)

يف ن ددفه د خيرة عن درنظرأو درفأاأسيو  

ا أزدل  حل نقاش -عنس درغزدري
(2)

 هنا تفناال طبي و   اقس دخرت  آأو درن   .

                                                   
= 

مق اتةةه  مةةا أاةةفسل بةةه اصةةحاب د ناةةاق في ابارفةةار ذاأااةةر  ةةن خةةالل اقةة دل دراةةسف -د شةة ري

اهميفه كما در قسأو  من ظهر ب سه عسى صحو  ااركهمذ ابغض درنظر عن  رك فإ  طرح درمؤراو تأيت 

ادسانا يف دياق ددفثما  جسل   اصر  هم ح ل هر ني طيقا درفأاأل يف بيا  جانب  ن درناق درفةأاأسي 

هتا درمؤراو  ناةاق درنظر عن  سى نقو دنفااب ب ض هذه درنما ج درفي  كر   يف دررتدث دإلدال ي بغض  

 [قسم الترجمات] عقسأو ب ينها  ما ظهر يف هذد دررتدث.

إلدال يو  ن جا  و إننربةذ  هفم بفا أ  دإلدال  اصسفه ا  قاه ديف درس ددا   هى درسكف  دحاصل عس (1)

  [قسم الترجمات] .2007كفابه درصان  عا   ى ن د نأا  د خرىذ ادركاتبو تشير إر

(2) Martin Whittingham, Al-Ghazali and the Qur’an: One Book, Many Meanings 

(London: Routledge, 2007), p. 6. 
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إ كانيو بس غ دإلره ادرطرأق إرى   رففهذ اأمكن دعفبا  اهنا تقس  فكرة عن 

دهلل  ن خالل درفااير  ردن
(1)

. 

                                                   

فيما أف سق بارح و درقائسو بأ  درقرآ  نااه أحف ي عسى نظرأةو تأاأسيةوذ بم نةى اهنةا نظرأةو تقةس  نااةها  (1)

 Yeshayahu Goldfeld, ‘The Development ofهلل كمةا ا دن دهللذ دنظةر: دعسةى اهنةا فهةم رمةردن 

Theory on Quranic Exegesis in Islamic Scholarship’, Studia Islamica 67 

(1988), pp. 5–27, at p. 6, ref . 

 The Hermeneutical‘ :اكةةذرك  دةةارو درةةسكف  ده غيةةر درمنشةة  ة رمحمةةس عطةةا دراةةيس ب نةة د 

Problem of the Qur’an in Islamic History’ (Temple University PhD, 1975, 

Xerox University Microfilms, Ann Arbor, Michigan 48106.)  

ةا:دنظةر   Jane Dammen McAuliffe, ‘Text and Textuality: Q. 3:7 as a Point of اأض 

Intersection’ in Issa J. Boullata (ed.).  

 Richmond: Curzon)ا فيما أخص درهياكل د نبيو رسم ةاين درسأنيةو يف درقةرآ  أفاةا ل  ةاك ريف ا   

Press, 2000, pp. 56–76) «افيو بين تاادةير درقةرا  در دةطى ادرنظرأةا  هل أمكننا بنا  جا   ثق

د عسةى دراةؤدلذ 57)ص« درم اصرة درفي تقرتب  ن درقرآ  اتااديره درم د عيو كمنةفج انبةي  (  ا ن 

ي نظرأةو تأاأسيةو تا أخيةوذ ركنةه ا أ ةارج در ةسل أقا    اك ريف تااير درقرآ  بادةف ابو درقةا ئ اتبن ة

 . (قصس درمؤرف)درنظري ح ل 

 Stefan Wild, ‘The Self-Referentiality of the Qur’an: Sura 3:7 as anدنظةر: 

Exegetical Challenge’ in Jane Dammen McAuliffe et al (eds), With Reverence 

for the Word: Medieval Scriptural Exegesis in Judaism, Christianity, and Islam 

(Oxford: Oxford University Press, 2003), pp. 422–36, at p. 432. 

كا  احس در  دنب درمهمو يف در حي درقرآين  نذ بسدأفه احفى افةاة درنبةي  حمةس هة  إفصةاح درقةرآ  : »

اهة  -س درنص دإلرهي عن نااهذ اتركيزه عسى ص  ة اشكل درردارو دإلرهيو ا حف دها ا ضم هنا. اك  

الل دإلشا ة درمافمرة إرى ج دنب ا ردحل  صس ه دإلرهي  ن خ - ا عرب عنه يف درمصطسحا  درسأنيو

يف درقةرآ   ةن  (قصةس درمؤرةف)دنظر رمزأس  ن دإلأضةاح رنظرأةو «.  خفساو  ن هذد د صل دإلرهي  دته

 Ulrika Mårtensson, ‘“The Persuasive Proof ”: A Studyدنظر:  ذخالل درخطابو د  دطيو

= 
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 ترجامت 

 :غادامري: قوة التقليد

 ن بين در سأس  ن درنقاشا  ندخل درنقس د نبي درحسأثذ  بما أك   

درنقاش ح ل  ا إ د كا    نى درنص أنفمي رسمؤرف اا أبنيه درماار ه  درنقاش 

جيو در ا و. إا ا  د كثر اهميو فيما أف سق بارقضاأا درهر ني طيقيو ادإلبافم ر 

هذد درنقاش ريس اريس درسحظو درحسأثو  بل أمكننا تفبع جذا ه إرى درثنائي 

درمفقابل:  ثاريو افالط   ات رأبيو ا دط 
(1)

ا ع  ركذ فقس دكفاب هذد  .

د  ع اطراحو  ا تن هاأسجر  ا جسأس  ( 1227« )دركين نو ادرز ا »درنقاش زخم 

قرد ة درنص ص فحابذ بل إ  كل درم رفو درفي بينت ا  د  ر ا أقفصر عسى 

دربشرأو هي ن ع  ن درفااير  حيث إ   درطرأقو درفي نف اأش هبا  ع د شيا   ن 

ل   رففنا عنها  اعسى دررغم  ن اننا ن سم ا   ح رنا ادربشر دآلخرأن هي  ا أشك 

هذه د شيا  ادربشر دآلخرأن  خفسا   عن اذ إا انه ريس رسأنا طرأقو رسف رف 

ا(.ع ل  ن طبي و )ت دجسنا      سيها إا  ن خالل تاايرناذ درذي بسا ه أفشك 

شا ك ادفا ه تاايره د ادع  -تسميذ هاأسجر-هانز ج  ج غاند ير 

د. تط      رسم رفوذ ركنه ط    افكا ه ااجهها إرى تااير درنص ص تحسأس 

                                                   
= 

of Aristotle’s Politics and Rhetoric in the Qur’an and in al-Tabari’s 

Commentary’, Jerusalem Studies of Arabic and Islam 34 (2008), pp. 363–420 . 

(1) E.D. Hirsch, Jr, The Aims of Interpretation (Chicago: The University of 

Chicago Press,1976), pp. 116–23 
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ي درذي : دافرتدض در ض ي دراطحاألولرم قاين   هر ني طيقا غاند ير كنقس  

أرى ا    نى درنص   ج ن ا فاح بشكل   ض عي اف  ي بم زل عن اي  

افقب ل  ن درنص. تسخ   : ه  الموقف الثاينل  ن  دتيو درماار ادرم نى درم 

دان عا  دررا اناي درقائل بأ  درماار أمكنه ا  أسرف إرى ناايو درمؤرف 

در ق ل درنابغوت ربفه ا قاصسه  ن خالل ن ع  ن درف دصل بين « أاف يس»ا
(1)

 .

رسنص  ؤطَّر  بم قع  ابسا   ن  ركذ دقرتح غاند ير ا  درفااير ه  ت جيه  

ا عن  قصس درمؤرف درماارذ اريس كشا 
(2)

. 

( ط    غاند ير نظرأو تأاأسيو رس س   1260« )درحقيقو ادرمنهج»يف كفابه 

ا رها دإلناانيو ادرفا أ ذ دتخذ  ن دراله   ادرقان   نم  ج 
(3)

فاي دراله    .

سها  :ادرقان  ذ درهسف  ن درفااير ه  درفطبيقذ اي ددفخسد  درنص رحاجو شك 

درحاضرذ  ما أ ني ا    نى درنص أفغير حاب درحاجو. ابارنابو رغاند يرذ 

                                                   

نظرأةو د رمةاين شةالأر اخرذ ادرةذي دعفةرب ا   همةو درمةؤال هةي در صة ل راهةم  ىتشير دركاتبو هنا إر (1)

 .رةذد فقةس قاةم درف ةاطي  ةع درنصة ص بشةقين  شةق انبةي اشةق نااةي  درنص افضل  ما فهمه  ؤراه

 [قسم الترجمات]

(2)Richard Wolin, The Seduction of Unreason: The Intellectual Romance with 

Fascism from Nietzsche to Postmodernism (Princeton, NJ: Princeton University 

Press, 2004), pp. 100–1. 

(3)Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, 2nd revised edn, translation revised 

by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall (London: Continuum, 2006), pp. 

306–36 
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. هحاضر   كانت عبقرأو هاأسجر هي ت ضيح ا   كل فهم  حك   بحاجو  

رم نى درم ض عي ابارمقا نو: كا  در سم درفا أخي  نشغال  بفأديس د

هذ دقرتح غاند ير ا  رسنص ص  ركن بافرتدض ا  كل فهم  شراط بحاضر  

دربحث عن درم ض عيو بحث  عن دردبذ اانه أ س  بارمؤ خين ا  أنظراد إرى 

دراله   ادرقان   ادض ين درغاأو درفطبيقيو نصب اعينهم
(1)

: 

 س   فإ د كا   رك كذركذ فإ   همفنا هي إعانة ت رأف تأاأسيو در»

ا جل هذد أف ين ا  نفذكر   درفأاأسيو درقان نيو ادراله تيو دإلناانيو بم جب

دررؤأو درفي ااصسنا إريها بحثنا يف درفأاأسيو دررا انايوذ اعني ا  كال   ن هذه 

اي فك  شارة فرنأو -درفأاأسيو ا ا بسغفه  ن   اة   فمثسو يف درفأاأل درنااي 

دراهم بطرأقو احانأو در انب إرى حس ب يس  تفناال  شكسو -دآلخر اتاايرها

د. إ  تاكيرنا أمن نا  ن تقايم درمشكسو درفأاأسيو افق ثنائيو:  دتيو درمؤال  جس 

ا  ض عيو درم نى درماه  ذ فهذد درفقايم أنطسق  ن تناقض زدئف ا أمكن 

حس ه حفى ر  ان كنا جسريو درذديت ادرم ض عي. فارفمييز بين اظياو   يا أو 

رى   رفيو ه  بمثابو إقا و جسد  فاصل ندخل نايج ادحس  فم نى درقان   ااخ

ا عن درم نى درذي نصل إريه  ا اداد  درذي أنبثق يف تطبيقه درم يا ي ريس  خفسا 

ا ا  نؤدس إل كانيو فهم نص   ذ ا  ن فهم نص   سَّمو  فمن درخطأ تما   ا   ا عسى   

                                                   

(1) Gadamer, Truth and Method, pp. 309–10, italics in the original  
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س   ا ا ؤاره. فس  كا    بسع عمل  )درف انس درراحي( درفي أ ارتض اهنا ت ح 

ذ فافك   در س   دإلناانيو يف حال  يؤاس  نها  ذد  ر عسى هذد درنح  ف ال 

ا اركن    زة دراهم تكمن يف انه ا أفطسب  نا ا  نك    ف اناين فكرأ  

ه ا  ناه د صسي  ن ندخل ا  ع  ا نس كه  ن اجل درف رف عسى اهميفي  ا اح

 ة عسى دانافاح عسى  ا أطرحه درنصذ اعسى دادف ابو فنحن رنا درقس ذدرفقسيس

رما أخربنا به. فارفأاأسيو يف   ال درايس ر جيا ادر س   درفا أخيو ريات )  رفو 

ا بم نى دادفيال ذ بل تفمثل درفأاأسيو با حرى يف ريات تمس   : هيمنو(  اي ك 

   درفأاأسيو خض عنا ان عا  درنص بارهيمنو عسى عق رنا. اهبذد درخص ص تك

ا حقيقي ا. ففأاأل إ دنة قان      ريس   اذ اا اعس   درقان نيو ادراله تيو نم  ج 
 
إرهي

فهي  ذشكال   ن اشكال درهيمنوذ إنما در دضح انه شكل  ن اشكال درخس و

ا-تأاأال   ا.  تخس   ا أ س   -بما تفضمنه  ن درفطبيق طب   شيئ ا  شراع 

ا   درفأاأسيو درإااطراحفنا تق ل  ا  همو تطبيقيو   هنا تق   اأض  فا أخيو رها اأض 

 -ب عي ابشكل صرأح-رسفطبيقذ بحيث ت اس  بسا  در ص ل إرى   نى قابل  

درماافو درز نيو درفي تاصل درمؤال عن درنصذ اتفغسب عسى غردبو درم نى درذي 

 «.أخضع ره درنص

بين اهكذد ا أميز غاند ير بين در س   درم يا أو ادر صايوذ اا 

 درماف أا  درذدتيو ادرم ض عيو رسم نىذ اركنه أ م ها يف ف ل )درفطبيق(.
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نت درهر  ي طيقا درفطبيقيو رغاند ير إعانة تقييم  ااهيم )درفقسيس( نتضم 

ا)درفحيز(  فبينما كا  درفن أر أنظر إرى درفقاريس اد حكا  درمابقو عسى اهنا 

عقبا  ا ا  درمما دو درحرة رس قل ادراهم دراسيمذ حفى تقر  انه أمكن 

بأنه ا در ص ل راهم   ض عي رسنص  ن خالل درفااير درفا أخي  قر  غاند ير 

ا ك ا ل  إأ جس فهم أمكن ا  أناصل عن درفقسيسذ إ   حادم يف  نه   ج ن ندئم 

فنا( ن  ن  يْ تشكيل )ك  
(1)

اطرأقو فهمنا  كما ا  د حكا  درمابقو درفي تصاحب  

درفقاريس هي اجزد  ا تناصل عن فهمناذ اريات شيئ ا أمكننا درفخسص  نه حاب 

دررغبو
(2)

. 

ادراهم رها آثا  عسى هسف اصالحيو درفاايرذ اتض نا هذه درنظرة رسم رفو 

:  ا درذي نحققه عنس ا ناار درنص  عسى حس ق ل غاند ير ح 
س  ا ا  دؤدل   

(3)
: 

بس ركل عصر  ن ا  أاهم درنص درمنق ل إريه بطرأقفه درخاصو      ا»

درنص أنفمي إرى   مل دررتدث درذي أثير دنفباه در صرذ ا ن خالره أا ى هذد 

                                                   

ذ اخالصةفه ا  (دركين نةو ادرز ةا ) ن درماهة   درةذي اداةه هاأةسجر يف  ةدركين نو عنس غاند ير  افقا (1)

ة (ذت جس)د شيا     ا رةك بنةا  عسةى ا  د شةيا  ا تشة ر ب ج نهةاذ ادإلناةا  (أكة  )ا دإلناةا  فةةا  

أ ي اج نه يف درز ا ذ اأفااعل  ع غيرهذ ات بنةى كين نفةه  ةن هةذد درفااعةل  ةع دآلخةرذ احسه ه  درذي 

 [المترجم]ربنا  كين نو دإلناا .  اا ن هنا كا  درفقسيس  الز   

(2) Gadamer, Truth and Method, pp. 268–85, p. 292.  

(3)  Gadamer, Truth and Method, p. 296. 
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درنص درذي أضع نااه ا ا  - ا   صر إرى فهم نااه. فارم نى درحقيقي رنص  در

يه د صسي  فمن درمؤكس انه ا  -درمؤال فسق  ا أ فمس عسى حيثيا  درمؤرف ا  

أفطابق  ع هذه درحيثيا   ا رك    حارو درمؤال درفا أخيو تشرتك يف تحسأس 

ا رك اذ ا ن ثم أصبح خاض   سيو درم رى درم ض عى   ناه بناس درس جو اأض 

ا   ا  -اريس احيان ا-رسفا أ ... اهذد ا ر  ا اهميو كبيرة  فم نى درنص ندئم 

أف ااز  ؤراه  اهذد ه  درابب يف ك   دراهم ريس   رن إعانة إنفاجذ إنما ه  

ا ف اريو إنفاجيو عسى درساد   «.اأض 

فارسغو هي ترتبط  قا بو غاند ير رسفأريف ادرفااير ب جهو نظر ح ل درسغو  

دتصال شاهي ح ل   ض ع   ي نذ ادرذي ا أمكن فهمه باركا ل إا  ن ندخل 

حيايت    ي ن  اهذد دراياق أكافئ درفقسيسذ  ما أ ني ضمن ا ا  درسغو ريات  دياق  

د    اي     رن اندة رسف بير ادرر زذ بل هي كذرك ن ع  ن درفقسيس. ابارفاريذ نظر 

فإ  اقصى  -ه  يف د داس عمسيو رغ أودرذي -فهم أحسث ندخل تقسيس 

ال ن جا  دراهم تك   يف ت دصل راظي ح ل   ض ع   ي نذ أاهمه ك  

ا  ن دركال  يدرمفحسث ن. اعسى دررغم  ن ا  درنص درمكف ب أك   اقل اض ح 

ا عن   ض ع  درمسا ظذ إا انه أ ب     اذ ادياهم درقا ئ  ن ندخل درفقسيس ر اأض 

ه  ع اهيو هذد درم ض ناا 
(1)

ا ن خالل دررتجمو/درفأاألذ أمكن رساهم ا   .

                                                   

(1) Gadamer, Truth and Method, pp. 385–406.  
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أف ااز دياقه در ا  درقائم عسى درسغوذ بحيث أمكن فهم درم ض ع درذي أطرحه 

  ن ق  
 
بل  رتجم/ ؤال  ن تقسيس آخر. ركنذ عسى دررغم  ن ا  نصٌّ تا أخي

ها دراهم أ فمس عسى   رفو درسغو درفي أفحسث هبا  ؤرف درنصذ فإ   ناا 

لذ اريس درمؤرف. ب با ة دررتجمو /درفااير أ ب ر بارضرا ة عن تقسيس درمؤا 

د إرى  هن  اخرىذ ا ت فر درقس ة عسى ترجمو/تأاأل نص   ا  باشر    طرأق 
تا أخي

ل ب ديسو رطرح ادئسفه عسى درنص درذي اصل إريه  ن درمؤا  درمؤرفذ بل تزا 

اددفخردج إجاباته  نه
(1)

اهكذد ذ
(2)

 : 

يف درسغو  ادرف ربو درسغ أو رس ارم هي ت ربو ) طسقو(ذ  أقس  در ارم نااه»

بم نى اهنا تف ااز جميع درماارك درنابيو درفي أطرحها در ج ن  ا رك  هنا 

تشمل در ج ن )يف  دته(
(3)

بأدرهذ اأ ا كانت در القا  )اا درطرق درنابيو( درفي  

ا ت ربفنا درساظيو رس ارم فهي ت ربو دابقو عسى كل شي   ا. ا   أظهر فيها ندئم 

ين بطرأقو اداديوذ نميزه انخاطبه كشي    ج ن. إ   ك   درسغو ادر ارم  رتبط  

ا رسغوذ بل با حرى أك     ض ع  درم رفو ا أ ني ا  در ارم أصبح   ض ع 

                                                   

(1)  Gadamer, Truth and Method, pp. 436–52. 
(2)  Gadamer, Truth and Method, pp. 446–7. 
. (دراينة  ين)ذ ادرشةي  كمةا أبةسا رنةا (درنة  ين)غاند ير هنا أاف مل درثنائيو دركانطيةو: درشةي  يف  دتةه  (3)

 [المترجم]
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ا اعسى درساد  يف افق عارم درسغو  اا أسل ك   درف ربو  اعبا دهتا  فضمنين دسا 

ا رسغو  «.دإلناانيو رس ارم ت ربو راظيو عسى ا  در ارم )يف  دته( أك     ض ع 

ه هنا أهسف غاند ير إرى درشي   سه هاأسجر يف )دركين نو ناا  درذي اص 

د  ن  ى فهم شي    اه  اننا عنس ا نصل إرادرز ا (ذ اا    اذ فإننا بارا ل نك   جز  

  در ارم درذي ن يش فيه ادراهم درذي نصل إريه هما إ )هذد دراهم( اندخسه  اْي 

يف درحقيقو شي  ادحس. ابارفاريذ فإ  درحكم عسى صالحيو درفااير أفبع درفقسيس 

 درذي أنطسق  نه درماار.
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 :إيريك دونالد هريش: مقصد املؤلف

ان غاند يرذ اأ س  هيرش  « درصالحيو يف درفااير» :كفابه ه  احس ابرز نق 

ا ق أ  1267) ا عن نظرأو )قصس درمؤرف( ضس كل درنظرأا  د نبيو درفي ( نفاع 

ا بارفاا د  إ   ددف ابو )كما يف نظرأو -ير درذديت رسقا ئ ت  ل   نى درنص  حسن 

و درنصذ بغض  درنظر عن سغاا ب - ا ب س درحسدثيو()ا  ظم درنظرأا   (درقا ئ

ا رفقسيس درقا ئ  -درنقس در سأس()كما يف -درمؤرف   ثل -اا ت  ل درم نى تاب  

-غاند ير اب ض  اكري  ا ب س درحسدثو
(1)

. 

فهم وشرح مقصد ح و هيرش درمركزأو هي ا  درهسف  ن درفااير ه  

درسغوذ   اأمكن درقيا  هبذه درمهمو  ن خالل درم رفو  د  درصسو ح ل المؤلف

ادرمؤرفذ ا ا أف سق بارمشكسو درفاايرأو درمحسنة درفي أبحثها درماار. أفمثل 

نا  )درفقسيس( درذي أنطسق  نه درماار يف تقسأم درمشكسو درفي أا ى إرى حسها 

 ن خالل تااير درنص
(2)

ا رهيرش-درسغو  . هي درف دصل  ن خالل  -افق 

أقصس درشخص ت صيسها دإلشا د  درساظيوذ درفي ت رب عن  دارو  حسنة 

                                                   

(1)E.D. Hirsch, Jr, Validity in Interpretation (New Haven: Yale University Press, 

1967), pp. 1–23; related problems are explored also in Hirsch, The Aims of 

Interpretation and The Knowledge Deficit: Closing the Shocking Education 

Gap for American Children (Boston: Houghton Mifflin Company, 2006). 
(2)Hirsch, Validity in Interpretation; the argument is developed in the course  of 

Chapter Two, pp. 24–67 



 

 

(21) 

 يف تفسري الطربي والغزايل آلية النور «قصد املؤلف» ؛الهرمنيوطيقا املعارصةمن خالل عدسة    

 ترجامت 

ن بل كل    ن ق  اهذه در ال ا  أمكن فهمها     ذرشخص آخر اا عسة اشخاص

أفحسث درسغو اأ رف دراياق درذي تم فيه ت صيل  دارو   ينو  ابارفاريذ فإ  

 دراياق أحسن درمقصس درم رب عنه يف درردارو. 

د    درماار ا أمكنه فهم دراياق س غاند ير انه نظر  درفا أخي  يف حين اك 

رسنص إا  ن ندخل تقسيسهذ ا ن ثم أ ب ا  أفخس ى درماار عن دن عا  در ص ل 

عسى انه أمكن  ي  شخص ا  أف سم  ا  إرى  قصس درمؤرف  فإ  هيرش أصر  

أكاي عن درسغو اتا أ  درم فمع ادرارن بما أمكنه  ن تحسأس درم نى درمقص ن 

 رسمؤرف.

د    هيرش أارتض ا   قصس در مؤرف ه  درهسف  ن درفاايرذ فإ  انظر 

درفااير درصحيح ه  درذي أحسن  قصس درمؤرف. اهذد ا أمنع اج ن در سأس 

 ن درفاايرد  درمقب رو ادرمخفساو يف ناس در قتذ فهذد ريس    اي  فهم 

كما ه  درحال يف -رمقصس درمؤرف صحيح ا قب ل اا فرق بينه ابين غيره 

مشاكل درفاايرأو تخفسف. ابارفاريذ فإ  صحو بل  رك    در -درم قف درنابي

ا عسى درمشكسو درمحسنةذ ا ا إ د كا  درماار رسأه درم رفو  درفااير ت فمس اأض 

درمنادبو رإلجابو عسى د دئسو درمطراحو ا  ا
(1)

. 

                                                   

(1) Hirsch, Validity in Interpretation, p. vii, p. 25, pp. 57–61.  
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 ترجامت 

أحسن هيرش در القو درسقيقو بين درمؤرف ادرماار  ن خالل درفمييز بين 

ا   ا أك     نى درنص ه   قصس درمؤرفذ بخالف  ا )درم نى( ا)درسارو(. ندئم 

أشير إريه درنص بارنابو رسماار  فاي حين أهسف درفااير إرى تحسأس  قصس 

درمؤرفذ أ رب درنقس د نبي عن درسارو درفي أ كاها درنص رسى درماارذ بارنظر 

إرى دهفما اته در ماريو ادراياديو ا ا إرى  رك. ايف حين ا  درم نى ثابتذ 

د عسى  قاصس درماار ادهفما اتهتفغي ر درسارو دعفمان 
(1)

.  

 ن اجهو نظر هيرشذ تكمن درمشكسو يف تأاأسيو غاند ير يف انه ا أميز بين 

عي غاند ير ا    نى درنص ه  درم نى    نى درنص انارفه. اهكذدذ عنس ا أس 

قس ف = فيه درماارذ ادرذي بسا ه أحسنه درفقسيس درحاكم رسماار أقرؤهدرذي 

خسط بين درم نى ادرسارو. ارف ضيح  ركذ أأخذ هيرش درماه   درفأاأسي 

ه دنس اج افق درمركزي رغاند ير )دنصها  دآلفاق(ذ ادرذي أصف درفااير عسى ان

تقسيس( درماار اأافخس ه ضسه  فإ د كا  هناك ن عا   ن درمؤرف  ع افق )اا 

ا فرق   في ب ا  -افق درمؤرف اافق درماار-دآلفاق درمناصسو   أك   هناك اأض 

 بين  قصس درمؤرف افهم درماار  ابارفاريذ فإ  هر ني طيقا غاند ير ريات 

                                                   

(1) Hirsch, Validity in Interpretation, pp. 8–10.  
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 ترجامت 

ا بأ   قصس درمؤرف ا أمكن در ص ل إريهذ  -هيرش كما أشير- دن عا   صحيح 

بل هي با حرى  فض رسقيا  بمهمو فهمه اتاايره
(1)

. 

و قس ارهمت يف حين ا  ااصاف انط ين بالك رنظرأو درم رفو د ش رأ 

نو رسنظرأو درفاايرأو عنس درطربي ادرغزدريذ فقس كا  نقس هيرش  قا بفي درمقا   

ا يف اصف درمشكسو درمحسنة هناذ ادرفي هتسف ادفكشاف  رغاند ير حادم 

كيايو ت رأف درطربي ادرغزدري رهسف اصالحيو درفاايرذ كما ا ن يف تاايردهتم 

 آلأو د  ة درن  .

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

(1) Hirsch, Validity in Interpretation, pp. 245–64.  
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 ترجامت 

 :مكنون املؤلف ومقاصدهالطربي: 

اب  ج ار  حمس بن جرأر درطربيذ  ؤ خ افقيه شاف يذ ا شراع  فكس م 

اش ري   بما أك   ه  اشهر درماارأن يف درقرا  درمبكرةذ ادرذي أمثل تاايره 

 ن   خفا ة   خالصو   «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»درذي شمل درقرآ  كسه 

ا يف  رك نقسه اتطبيقاته دراله تيو ادراقهيوتاادير ت  ن إرى ز ن درطربيذ بم
(1)

. 

شرح درطربي نظرأفه درفأاأسيو ا نه ه يف درفاايرذ  «جامع البيان»يف  قس و 

اه   ا دن رضه دآل   ركن  ن اجل فهم درنقاشا  درفأاأسيو درفي تناارها 

ا اعماره د خرىذ  درطربي يف تاايرهذ أ ب عسى درمر  ا  أأخذ يف داعفبا  اأض 

اأامى -نوذ ادخفالف دراقها   ثل: تا أ  درردل ادرمس كذ اصرأح درا  

ارطيف د ق دل يف  ذ-(دخفالف عسما  د  صا  يف احكا  شردئع دإلدال )ةبة

                                                   

 ,Claude Gilliot دركفةةاب درمرج ةةي يف درنظرأةةو درفأاأسيةةو ادرمةةنهج درفااةةيري رةةسى درطةةربي هةة : (1)

Exégèse, langue et théologie en Islam: l’exégèse coranique de Tabari (Paris: 

Librairie philosophique J. Vrin, 1990). 

   ثل: ذعن درطربي انظرأفه درفأاأسيوهناك ن ددا  اخرى 

Jane Dammen McAuliffe, ‘Qur’anic Hermeneutics: The Views of al-Tabari and 

Ibn Kathir’ in Andrew Rippin (ed.), Approaches to the Interpretation of the 

Qur’an (Oxford: Clarendon Press, 1988), pp. 46–62; Norman Calder, ‘Tafsir 

from al-Tabari to Ibn Kathir: Problems in the Description of a Genre, 

Illustrated with Reference to the Story of Abraham’ in Gerald R. Hawting and 

Abdul-Kader Shareef (eds), Approaches to the Qur’an (London: Routledge, 

1993), pp. 101–40; Mårtensson, ‘“The Persuasive Proof.’” 
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 ترجامت 

احكا  شرأ و دإلدال 
(1)(2)

اه   ؤرَّف أ ضح -نو( أفضح  ن )صرأح درا  ا. 

د  ن  س دو احمس درناحيو درم رفيو كا  درطربي قرأب   ن انه  -دعفقان درطربي ا جس 

ه  درمصس  درف رأبي د دادي رسم رفو  (درنص)بن حنبلذ إ   اى كالهما ا  

درفا أخيوذ اا  درقرآ  كال  دهلل غير  خس ق
(3)

يف حين أفضح  ن )دخفالف  .

دراقها ( ا  درطربي أرى ا   اائل دراقه تفطسب تطبيق درمنطق درقيادي 

دادفنباطي عسى درنص ص درفا أخيوذ حيث إ  درنص ص نااها ا تحف ي 

جميع درماائل دراقهيو درفي دفظهرذ ابارطبع ا تاف عب جميع درمذدهب 

درسأنيو
(4)

ل درطربي ا   حمس بن حنبل يف )دخفالف دراقها (ذ رهذد درابب رم أ سخ 

ا آ د      د خير كا  دعفمانه يف دراقه عسى د حانأث درفا أخيو فقطذ  دفض 

 دراقها  كمصس   قب ل. 

                                                   

اه درذهبيذ اتة يف كما دم   (بايط درق ل يف احكا  شردئع دإلدال )هكذد  كرته درمؤراوذ ادرمشه   ه   (1)

 [المترجم]دبن جرأر قبل إتما ه. 

رم أصل إرينا  نه  خط طو ادحسةذ اركن احال إريه درطةربي يف جةا ع  (رطيف د ق دل)دركفاب د خير  (2)

 دنظر: ذف دراقها . ارسمزأس عن اعمال درطربيدربيا  ادخفال

Franz Rosenthal (tr.), The History of al-Tabari, Volume I. General Introduction 

and From the Creation to the Flood (New York: SUNY Press, 1989), pp. 80–

134. 

(3)Dominique Sourdel, ‘Une profession de foi de l’historien al-Tabari’, Revue des 

études islamiques 26 (1968), pp. 177–9 (French and Arabic text). 

(4)Christopher Melchert, The Formation of the Sunni Schools of Law, 9th-10th 

Centuries C.E. (Leiden: Brill, 1997), pp. 70–6, pp. 191–7. 
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 ترجامت 

فيما أف سق باقرتدح غاند يرذ درذي أسع  درمؤ خين إرى ا  أس ك د ا  

ه   كما ه  درحال يف درال-درم رفو درفا أخيو ريات   ض عيوذ بل )تطبيقيو( 

ا اعارم  - فض درطربي  -ادرقان   فكرة ا   -اا ؤ خ   نأن   درذي كا  فقيه 

درم رفو درفا أخيو أمكن ا  تك   اي  شي  غير درم س  ا  در د نة يف درمصان  

 د اريو  اقس عب ر عن هذد درم قف ب ض ح تا  يف  قس و تا أ  درردل ادرمس ك: 

 كره فيه  ما  يف كل  ا احضر    اري سم درناظر يف كفابنا هذد ا  دعفماني»

 ن د خبا  درفي انا  دكرها فيهذ  اين  ددمه فيهذ إنما ه  عسى  ا  اأت   شرطت  

 ط  نب  بح ج در ق لذ اددف   ك  ن   سها إرى  ادهتا فيهذ نا   ا ا  ان  ادآلثا  درفي انا    

ينذ اكر درنا سذ إا درياير درقسيل  نهذ إ  كا  در سم بما كا   ن اخبا  درماضب

ن رم أشاهسهم ارم أس ك إرى     ا ا ه  كائن  ن انبا  درحانثينذ غير ادصل  

ز اهنمذ إا بأخبا  درمخربأن انقل درناقسينذ نا  دادفخردج بار ق لذ 

«ادادفنباط باكر درنا س
(1)

. 

اهكذدذ فإ  درطربي كمؤ خ أفماشى  ن درناحيو درم رفيو  ع هيرش اكثر 

درمصان  ت فر   رفو ح ل درماضي أمكن رسماار  ن غاند يرذ فه  أرى ا  

در ص ل إريهاذ عسى دررغم  ن ا  تاايردته تفشكل بارضرا ة  ن خالل رغفه 

 ا)درحارو درردهنو( درفي أا ى درماار إرى در ص ل إرى   رفو هبا.

                                                   

(1)  Rosenthal, The History, p. 170. 
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 ترجامت 

كما ن س يف )درفا أ (   س  ا  عن خص   درطربي ا خارايه يف درنظرأو 

عيسي   اتباع د فالط نيو در سأسة. كا  دراياق درفا أخي درفأاأسيوذ اهم: دإلدما

درذي انفج فيه درطربي جميع اعماره ه  دررتدجع درمفزدأس رايطرة درسارو در باديو 

عسى ااأاهتاذ ا ردكز دراسطو  كما ت ظه ر دساسو اعماره ا  درطربي كا  عسى 

فَّاب ندخل إند ة دعالقا  اثيقو بار ائال  درمس   رساروكيو ادرك 
(1)

بارنابو رإلند ة  .

ا ه  ظه   درحركا  درمخفساو  درحاكموذ كا  اكثر د حسدث درم اصرة إزعاج 

درمرتبطو بارشي و دإلدماعيسيوذ درفي ادات  ردكز ق ة  نافاوذ ايف درنهاأو اصبح 

 رها نال  افقسو.

إحسى هذه درحركا  درفي كفب عنها درطربي بإدهاب يف )درفا أ ( هي 

 /260) طو يف بالن  ا بين درنهرأن اغرب إأرد  ادربحرأن بين عا ي حركو درقرد

د رسسارو در باديوذ فقس عا ض درطربي . ا نه كا   ؤأ  (285 /374) ا (874 س 

عاؤهم رسشرعيو دراياديو إرى درماه    بشسة زعما  درقرد طوذ درذأن ددفنس دن 

 رغائب. دإلدماعيسي درشي ي عن در  نة در شيكو رإل ا  درم ص   د

يف دراكر درااطمي دإلدماعيسيذ كا  أ نظر إرى دإل ا  عسى ا  ره دسطو 

 طسقو يف تااير در حي ا اائل دراقهذ كما ا  تاايره أفمفع ب صمو كا سوذ حيث 

                                                   

(1)  Rosenthal, The History, p. 22, pp. 38–9, pp. 73–4. 
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 ترجامت 

كا  عسى صسو  باشرة بار قل دإلرهي
(1)

كا  هذد  رتبط ا بفااير أافنس إرى قرد ة  .

ا درقرد ة )درا   حسنة رآلأو درااب و  ن د  ة آل عمرد نيو( دراائسة رهذه    فأ  

فهي -ادرفي اا نها درطربي-دآلأو 
(2)

 نن من زن رن مم ام يلُّ :

 خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي  ري ٰى ين ىن
 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت جتحت هب مب
 .در الرو[ى ددم ]در قف عس[ ذ 7آل عمرد : ] َّ حط مض خض  حض جض خصمص

دإلدماعيسيو ت قرا در مسو د خيرة بطرأقو  خفساو  ركن يف قرد ة درشي و 

اذ حيث أك   در قف عسىاهي صحيحو نح أ   ا تما    :اذ ركنها تنفج   نى  خفسا 

َّ جخ مح جح  ُّٱ
(3)

َّ حس جس مخ  ُّٱ :ف دركال   ناأ افأن   ذ
(1)

. 

                                                   

(1)Paul E. Walker, Early Philosophical Shiism: The Ismaili Neoplatonism of Abu 

Ya‘qub al-Sijistani (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), pp. 126–7. 

 دنظر:  ذرس ددا  عن دآلأو درااب و  ن د  ة آل عمرد  (2)

e.g. Leah Kinberg. ‘Muhkamat and Mutashabihat (Koran 3/7): Implications of 

a Koranic Pair of Terms in Medieval Exegesis’ in Andrew Rippin (ed.), The 

Qur’an: Formative Interpretation (Aldershot: Ashgate Variorum, 1999), pp. 

283–312; McAuliffe, ‘Text and Textuality’; Wild, ‘The Self-Referentiality of 

the Qur’an.’ 

 رينذ ارم ال درقاداق دبن جرأر بانسه ك   ذعن عسن  ن دراسف ال در قاين  رايٌّ ك   أ س  درفن أه إرى ا     (3)

عسةى در قةف  -كمةا بةي ن شةي  دإلدةال - فاألكثرونأقفصر عسى ادحس كما أ حي ظاهر كال  درمؤراو  

عن عائشوذ ادبن عباس  (  اهذد درق ل  رايٌّ 358 /17ا 35 /5 در الرو )  م ع درافااى ددمعسى 

كمةا دةاق دبةن اعراةذ اابي هنيك د دسيذ اعمر بةن عبةس در زأةزذ ادإل ةا   ارةك  - ضي دهلل عنهم-

 - ضةةي دهلل عنهمةةا-عةةن دبةةن عبةةاس   ةةرايٌّ  َّجخ مح جحُّٱعسةةى  والوقففف الثففاينجرأةةر باةةنسه. 

= 
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 ترجامت 

درمفشابه  ادررددخ   يف در سم  ادررددخ   يف در سم تأاأل   هناذ أ سم دهلل   

ا رساكر دإلدماعيسي- هم د ئمو ]درم ص    [ذ درذأن أنطق فقها   -افق 

اخطبا  دإلدماعيسيو بسااهنم
(2)

س دركفابي رسسع ة قس   هذد درفااير رآلأو درمافن   .

دإلدماعيسيوذ ادرطرأقو درباطنيو درمصاحبو رهاذ ادرفي بم جبها أك   درقرآ  قس 

 بن ابي طارب اناسهاشا  إرى 
 
ااأو عسي

(3)
: 

« :   ا    ن  نافطيع ا  نبي  ...قست 
َّ
بن ابي طارب ه  درمنص ص عسى  عسي

ا ررد ل دهللذ ا رك  ن ق ره ت ارى:   لك  اك يق ىق يف ىف ُّٱإ ا فه خسا 

 مه جه هن من خن حن جن مم ُّٱٱ:اق رهذ [4 :]درزخرف َّمك

 .[41 :]درح ر َّ ام  يل ىل مل يك ُّٱ اق ره ت ارى:  ذ[50 :] رأم َّٰه

                                                   
= 

(. 183 -182 /3)جةةا ع دربيةةا   - حمهةةم دهلل-ا  اهةةسذ ادرربيةةعذ ا حمةةس بةةن ج اةةر بةةن درزبيةةر 

ةة ا باإلدةةماعيسيوذ بةةل درم نةةى درةةذي أنبنةةي عسةةى هةةذد در قةةف. ادرحاصةةل ا  در قةةف درثةةاين رةةيس خاص 

 [المترجم]

(1)
  Walker, Early Philosophical Shiism, p. 27. 

(2)
  Walker, Early Philosophical Shiism, p. 27, p. 29. 

(3)Wilferd Madelung and Paul E. Walker (ed. and tr.), The Advent of the Fatimids: 

A Contemporary Shi‘i Witness. An Edition and English Translation of Ibn al-

Haytham’s Kitab al-Munazarat (London: I.B. Tauris, 2000), pp. 85–6. 
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 يف تفسري الطربي والغزايل آلية النور «قصد املؤلف» ؛الهرمنيوطيقا املعارصةمن خالل عدسة    

 ترجامت 

هذه دإلشا د   ن هذه دآلأا  كافيوذ اا تحفاج إرى  زأس بيا  رمن كا  رةه 

 نصيب  ن دراطنو.

م اهل درسغو بق ركذ ارن أقبس د تأاأسك  فق دعس درسغو قال درخصم: رن أاس  

عا ك ا     بن ابي  َّمك لك ُّٱٱا َّٰه ُّٱادرنح  ا تؤأس دن 
 
أقصس هبا عسي

آل دربيت آخرا   ددخ   يف در سم  ثل عبس دهلل طارب  هذد إرى انه كا  هناك يف 

 .بن عباس

ا در فقا  اابناؤهم فسيس رهم نصيب يف دإل ا وذ اا اي  جز   نهاذ قست   : ا  

اا اار أو رهم يف دإلدال  اا يف در هان يف دبيل دهلل. ا ع  ركذ فقس دجفمع كل 

. إ  ق دعس درنح  هي كل  ا أ صل إرى درحقيق
 
وذ فاررفع هذد يف شخص عسي

ادرخاص  ا هي إا ادائل ت  ظ ف يف ا اكنها درصحيحو بما أف دفق  ع 

 ذ ابارفاري فإ  دررفع  اريائهذ ادرخاض  عسدئه.-عز اجل-دهلل   قصس

اهؤا  أزعم   اهنم أحان   قرد ة درسغو قرد ة دسيموذ اهم أ هس   

إ   دإلأما د   ن ا د  درم اين ادرفطبيقا  اد  ثال   -عز اجل-دهلل   ردن

«در سم ذ ارن أاهمها إا اهل  -عز اجل-ادرر  ز ادإلشا د  هي  ن دهلل 
(1)

 دهة.

                                                   

ةا  (درمناظرد )هذد درنص  ن كفاب  (1) ابن درهيثمذ اه   طب عذ ركن رم ادفطع در ص ل إريةهذ ا  طب ع 

 [المترجم]. اا  خط ط اذ فرتجمفه بما أقا ب درنص در ربي
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 يف تفسري الطربي والغزايل آلية النور «قصد املؤلف» ؛الهرمنيوطيقا املعارصةمن خالل عدسة    

 ترجامت 

عا  غاند ير بأ   ت ربفنا درساظيو رس ارم هي ت ربو »قس نقا   هذد  ع دن 

دابقو عسى كل شي  نميزه انخاطبه كشي    ج ن. إ   ك   درسغو ادر ارم 

ا رسغوذ بل با حرى ن بطرأقو اداديوذ ا أ ني ا  ي رتبط   در ارم أصبح   ض ع 

ا اعسى درساد  يف افق عارم  أك     ض ع درم رفو اعبا دهتا  فضمنين دسا 

درسغو  اا أسل ك   درف ربو دإلناانيو رس ارم ت ربو راظيو عسى ا  در ارم )يف 

ا رسغو  (. 4)دنظر اعالهذ ص «. دته( أك     ض ع 

تخضع درسغو ر ارم  -رك غاند يركذ-بارنابو رسماارأن دإلدماعيسيين 

د  ن درسغو    أصبح جز  
درحياة درم يش  ا ن ثمذ فإ  در ا  دإلدماعيسي ر سي

 درقرآنيو  نه جز   ن عارم درماار ارغفه.

ه  درفااير دإلدماعيسي آلأو درن    حيث  مثال آخر على هذه المنهجية

ر اب  أ ق ب درا افاين فا 
(1)

قر  درردبع دره ري/ )در -دإلدماعيسي دراا دي- 

                                                   

ه ةريذ اقةس  271ه  اب  أ ق ب إدحاق بن احمةس دراة زي اا درا اةفاينذ ارةس يف د اةفا  عةا   (1)

سو درناب إرى ا درة قائس درارس  دفمذ اقيل  ن ه  ن اصل إدخفسف درمؤ خ   يف نابه فقيل إنه أمت  بص 

ا  عربي. عاصر درسع ة دإلدماعيسيو يف عصةر دراةرت ادرظهة   اعةاش يف بةالن فةا سذ ااصةبح  ةن كبة

ااهدإدهم أدرسعاة رسمذهبذ ف يف درمااجال  ادرمناظرد  در سميو درفي كانةت ت ةري يف  رةك  اا  ف      

 يق ادرمذدهب يف بالن فةا سذ اقةس دقةرت  ددةمه بادةم ادةفا ه درةسدعي ادرايساة ف ابةر  در صر بين درا  

و بخةا ى. اأ فةرب ابة  هةة يف  نطقة331ا عا  حمس درنااي درذي كا  ندعيو إدماعيسي  ادهلل  حمس بن  عبس

أ ق ب  ن دراالداو دربا زأن يف شرق درممارك دإلدال يو باا سذ اقس ظهر اثره دراكري فيمةا ب ةس يف 

= 
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 يف تفسري الطربي والغزايل آلية النور «قصد املؤلف» ؛الهرمنيوطيقا املعارصةمن خالل عدسة    

 ترجامت 

در اشر درميالني( درذي عاش يف كنف درسارو درااطميوذ )درن  ( عسى انه ن   

 صباح »در قل درمنبثق  ن كسمو دهلل ادر قل ادرراحذ بينما )درمصباح( أشير إرى 

فه ريهفساد بن   عسمه  در سم درقائم  كا  درنبي  حمس  ن ب سه رنشر در سم يف ا  

«خسص د  ن ظسما  درشك ك اداخفالفإرى طرأق دهللذ اأف
(1)

ا )درزجاجو(  . ا  

رإل ا  درحانذ بينما )درك كب( ه  دإل ا  « دإل ا و درهشو»فهي إشا ة إرى 

درحاين
(2)

. 

 ؤدس حركو -ادنطالق ا  ن  راأا  تا أ  درطربي عن حمسد  قر ط 

ا عسى درفااير دإلدماعيسي -درقرد طو   حيث نافطيع درق ل ا  درطربي كا   طس  

قال درطربي ا  درقرد طو قس  د صياغو جسأسة را  ة درااتحو بسا   ن درمف ا ف 

ٱ :أيتعسيها درفي نصها كما أ

 مه  جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم ُّٱ
 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه

 .[7 – 2درااتحو: ] َّ  رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ

                                                   
= 

تسميذه حميس درسأن دركر اين )ح و در ردقين( درذي دا  عسى  نه هذ انعا إرى ت اريمه. ا ن  ؤرااته: 

رنب  د ذ اداس درسع ةذ تأاأل درشردئعذ ادةرد  تحاو درماف يبينذ داففخا ذ درنصرةذ درينابيعذ إثبا  د

 [المترجم]درم انذ درربها ذ دربشا ةذ درمقاريس درمسك تيو. 

(1)  Walker, Early Philosophical Shiism, p. 128. 

 [المترجم]ا ا ب سها.  278ند  درغرب دإلدال يذ ص ذ ط.درمس ك تيو(درمقاريس )دنظر:  (2)
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 يف تفسري الطربي والغزايل آلية النور «قصد املؤلف» ؛الهرمنيوطيقا املعارصةمن خالل عدسة    

 ترجامت 

قس   حمسد  قر ط صياغو  غاأرة را  ة درااتحو  فمح  ة ح ل 

يف د فالط نيو در سأسة (درس ج س/دركسمو)
(1)

: 

  د هسو إقل  ذاريائهأدرحمس هلل بكسمفهذ ات ارى بادمهذ درمفخذ  اريائه ب»

  دقيت رسناسذ ظاهرها ري سم عسن درانين ادرحااب ادرشه   اد أا ذ اباطنها 

ف د عبان ل أدا  ا  ينا درذاد ربابذ ا ياراأا  دتق     يدبيس يااريائي درذأن عر 

ن ذ فم  ين خسقذ اا فح  يابس  عبان يعما اف لذ اانا در سيم درحكيمذ اانا درذ

ن ه يف ن مفيذ ا   ه يف جن فيذ ااخسست  ارقيف   يصرب عسى بالئي ا حنفي ادخفبا 

ب  دسيذ اخسست  يزدل عن ا ر ذ ياجس ذ ااتممت  يه  هان ا يف عذدبذ اكذ 

 عس   رم أ ل   ي دسيذ اانا درذ ونا  ذ عسى ارْ يااظهر  ا ر
 
جبا  إا اض فهذ اا  ي

ا  عسى جهارفهذ اقار د: رن نربح داصر  عسى ا ره ان يعزأز إا ا رسفهذ اريس درذ

 «.اارئك هم دركافرا   عسيه عاكاينذ ابه  ؤ نين

د « جا ع دربيا »أبسا ا  تقسأم درطربي رمنه ه يف درفااير يف  اففح  كا   ن 

اير دإلدماعيسي  فاي  اففح تاايرهذ  كر درطربي جزئي ا عسى هذد درن ع  ن درفا

د رس قيسة دإلدماعيسيو درمشب و با فالط نيو در سأسة درفي   ا أمكن ا  أك   نقس 

                                                   

(1)Philip M. Fields (tr.), The History of al-Tabari: Volume XXXVII. The ‘Abbasid 

Recovery (New York: SUNY Press, 1987), p. 174. 
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 يف تفسري الطربي والغزايل آلية النور «قصد املؤلف» ؛الهرمنيوطيقا املعارصةمن خالل عدسة    

 ترجامت 

ا دها  نقسه إرى )درمسحسأن(ذ اه  در دم  تا ى ا د  درحقيقو درباطنيو    جه 

كا  أ طسق عسى درباطنيو -حاب إناد ن رين-درذي 
(1)

: 

ت د رباب  ح َّ  درحمس هلل درذي»
(2)

ت در ق ل  رطائف  هذ اخصم  م  ك  بسدئع  ح   

درمسحسأن ع ائب  صةن ه    ذْ   هذ اقط ت ع  ح  
(3)

مين ذ اهفةف يف ادةماع در ةار  

ةارْ  فهذ شاهسة انه دهلل درذي ا إره إا ه ذ درذي ا ع  ثةل رةه   ةانلذ اا     ل  سْ ان  انر 

 «.ره  ماثل

 ا ن حيث ك نه ت رأبي  -)صنع دهلل( اهكذدذ أبسا ا  درطربي بفأكيسه عسى 

أرفض درماسك درباطني رسمسحسأن  ف نس  = كطرأق إرى درم رفو به -دظاهر  

تطبيق درمقا با  درباطنيو عسى تااير درقرآ ذ فإهنا تحيس عن درنص درظاهر 

 درمسم س بحث ا عن   ناه درباطني.

                                                   

ذ بيةرا : ند  د  سةس   15ذ تحقيةق: صةسقي جميةل در طةا  )يجا ع دربيا  عن تأاأل آي درقرآ ذ درطةرب (1)

 .13 /1(ذ 1225دراكرذ 

  سسد ذ بيرا :  كفبةو  8إن سيزي )-دنظر: إناد ن رينذ    م عربي ذهنا  ردنف رس قل {د رباب} (2)

 .(2643 /7( 1863) 1227ربنا ذ 

أنحرف اا أحيس عةن درحةق اأةسخل فيةه  ةا رةيس  نةه: نجةال »حاب رينذ درمسحس ه  درشخص درذي  (3)

ا إرى  ا أامى ب نص حقيقفةين: ع   ا  رسةاارئك درذأن أةس   :ذ اي(درباطنيو)ةةدرسأن. اأمكن ا  أشير اأض 

 (.2654 /7)رينذ  رجع دابقذ « (أحرف   درشرأ و)ظاهرة اباطنوذ ادرفي بم جبها 
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 يف تفسري الطربي والغزايل آلية النور «قصد املؤلف» ؛الهرمنيوطيقا املعارصةمن خالل عدسة    

 ترجامت 

ربي درم قف أبسا ا  هذد درفااير  سع   باراقرة درفاريوذ حيث دتخذ درط

درف رأبي درقائل بأ  دإلن دك درحاي ه   صس  درم رفو با شيا ذ بما يف  رك 

  رفو دهلل. إ  درف ربو درحايو دربشرأو درفي  اانها ا  جميع د حيا  ادر ماند  

حانثو ناقصو دف  ل دربشر أس ك   حقيقو درردارو درفي جا  هبا  دل دهللذ اهي 

ا  دهلل احسه ه  دركا ل
(1)

: 

ذ بمةةا ذ اكةةل  حاةة س إرةةى  ب بيفةةه هةةان    جةة ن إرةةى احسدنيفةةه ندع   فكةةل  »

ةةا   يف  احاجةةوذ اتصةةرف   ازأةةانةذ اع ةةز   مهم بةةه  ةةن آثةةا  درصةةن وذ  ةةن نقةةص  د 

ف  ةا  ن  عاها  عا ضوذ ا قا نو احسدث از وذ رفك   رةه درح ةو دربارغةو. ثةم ا  

س  ا ددفنا   يف درقس ب ف  ةبه  ن  رك انر   ْ  شهس   دبف ثهم  هذ بردل   نه هب ف  هذ ااك 

ت يف در قة ل هذ اثبف ةت رةسأهم صةحف  إرى  ةا دتضةح   إرى  ن أشا   ن عبانهذ نعاة  

فةةه   ر اارةة  كَّ اريةةذ   ذ[165درناةةا : ] َّ مث زث رث يت ىت نت  مت زت ُّٱح  

 [[52إبردهيم: ] َّمق حق مف ُّٱ :]إشا ة إرى آأو «.مس  ى ادرح  ه  درن  

درحايو تفطابق  ع درمسكا  دراكرأوذ اهنا أصرح درطربي ا  درخربد  

س ادرفي بسا ها تنفج درسغو  اهذد أ ني ا  درم رفو بردارو دهلل ا أمكن ا  ت افم  

شاهسةذ ا نها ظاهر درنص درقرآين.  إا  ن آأاته درم 

                                                   

 .(13 /1ذ )درطربي جا ع دربيا ذ (1)



 

 

(36) 

 يف تفسري الطربي والغزايل آلية النور «قصد املؤلف» ؛الهرمنيوطيقا املعارصةمن خالل عدسة    

 ترجامت 

هناك فقرد  اخرى  همو اغارب ا  ا أفم ت اهسها
(1)

ذ حيث أصف درطربي 

ا  اه    )دربيا (نظرأفه يف درسغو  افخس  
(2)

: 

 م دهلل عسى عبانهذ اجايم  ننه عسى خسقهذ  ا  نحهم  ن إ   ن عظيم ن  »

ين  ذ ابه عسى عزدئم نا دهم ب  فضل دربيا ذ درذي به عن ضمائر صسا هم أ  

ل به عسيهم درمافص بذ فب    ذ فذر ل به  نهم د را  ر  أس   سا ذ ه إأ اه أ ح  نذ اده 

رى حاجاهتم به أف صس  ذ ابه بينهم أفحاا ا ذ د  ذ اإح   اأقس  اإأاه به أاب  

 «.فيف ا ف   اأف ا س  

اهكذدذ أقر  درطربي ا  درناس أ ب را  عن  كن نا  انااهم انادخل 

اهلل ذ   اكذرك د  ر بارنابو إرى دهلل قاصسهم د ي ا  نهم ربياهنا انقسها رغيرهم

غ ه إرى ق  هم. بس  ه حفى أه ا ردن  ذ حيث أ حي إرى  دسه  قص ن  درمثل د عسى

 غو عسى اهنا ف ل  اهبذه درطرأقوذ أس ج درطربي كال  دهلل يف نظرأفه در ا و رس  

ذ عسى غرد  درطرأقو درفي أرى هبا إأزاتا 
 
ت دصسي

(3)
ا  درقرآ  أمثل درسغو  

                                                   

(1)  See Mårtensson, ‘“The Persuasive Proof ”’, for a detailed exploration of this 

paragraph. 

 (17-16 /1ذ )درطربي جا ع دربيا ذ (2)

( شخصةةيو عسميةةو عارميةةو 1223 -1214در ةةارم درسغةة ي ادرماةةف رب دريابةةاين إأزاتاةة  ت شةةيهيك  ) (3)

شهيرةذ اه   دئةس درس ددةا  در ربيةو ادإلدةال يو درم مقةو يف دريابةا ذ عةارج عةسة   ضة عا  تفصةل 

ةةس ا ضةةيو صةةسبو رةة انة تيةةا   ةةن  بةةاررتدث در ربةةي ادإلدةةال ي بكثيةةر  ةةن درسقةةو ادرم ضةة عيوذ اادَّ

= 
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 ترجامت 

اذ اريس بينه ابين  فبقس   ا ه  كال  دهللذ فإ  در حي أ س  »ادركال :  د غا ض  ا ر 

دربشري در اني اي  دما   شرتكو  ركن بقس   ا ه  ر    ن  دراس ك درسغ ي

)دركال (ذ في ب ا  أفصف ب ميع دراما  د داديو رسكال  دربشري. يف 

ا كسما  اخرى عنس دإلشا ة إرى در حيذ اهي  در دقعذ أافخس  درقرآ  اأض 

«كسما  ت طبَّق بشكل شائع عسى دركال  در اني ادرمفسدال
(1)

اكما احظ  .

ا  ا أ صل  دارفه رسناس بسغفهمذ  اذ أؤكس درقرآ  عسى ا  دهلل ندئم  إأزاتا  اأض 

 نن من زن رن مم ام  يل ىل ُّٱ :حفى أاهم ها  عسى دبيل درمثال

[4إبردهيم: ] َّمئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي  ري ٰى ىنين
(2)

 .

د  ن درقرآ ذ حيث ااضح ا  دهلل خاط    اب قرأش  اهكذد أبسا ا  درطربي قرأب جس 

                                                   
= 

باحثين دريابانيين درمهفمين بفسك درس ددا  يف درنصف درثاين  ن درقر  در شرأنذ تفسمةذ عسةى أسأةه يف در

دريابا  ايف كنسد ايف إأةرد  عشةرد  درطسبةو درةذأن تخصصة د يف حقة ل   ينةو يف تةردث اآندب اتةا أ  

ر   نه يفه يف دربحث درساري يف ن ددا  عسة. ترجم   ةاين  درش  ب در ربيو ادإلدال يوذ كما ددف ثم 

درقرآ  إرى درسغو دريابانيوذ اترجمفه هي د ارى فيها. اصبح ادفا  دراسااو دإلدةال يو يف جا  ةو  كغيةل 

دهلل »يف   نرتأالذ اكةا  ادةفا  دراساةاو يف درم هةس دإلأةردين رساساةاو  تةرجم  ةن  ؤرااتةه إرةى در ربيةو: 

 اهة   « »درسأنيو يف درقرآ -درمااهيم د خالقيو» « ارمادإلناا  يف درقرآ ذ عسم نارو دررؤأو درقرآنيو رس

 [المترجم]«. دإلأما  يف عسم دركال  دإلدال ي: تحسيل ناري رإلأما  ادإلدال 

(1)Toshihiko Izutsu, God and Man in the Qur’an: Semantics of the Qur’anic 

Weltanschauung (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2002 (1964)), p. 166. 

(2) Izutsu, God and Man in the Qur’an, p. 199.  
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 يف تفسري الطربي والغزايل آلية النور «قصد املؤلف» ؛الهرمنيوطيقا املعارصةمن خالل عدسة    

 ترجامت 

-( اف ا ةكسما  اع ميو )بما فيها  ن -بسغفهم در ربيو درمفسدارو 
(1)

. ابارفاريذ 

فقس حسن درهسف  ن تااير درقرآ  عسى انه: ت ضيح رما قصس دهلل ت صيسه رسناسذ 

عسى دررغم  ن اج ن دحفمال اا  أبسغ درفااير هذد درهسف
(2)

درسهم ف فقنا » :

هذ  إلصابو ص دب درق ل يف  حكمه ا فشاهبهذ ه اخاص  احالره احرد هذ اعا  

رهذ انادخه ا نا خهذ اظاهره اباطنهذ اتأاأل آأهذ اتااير ا  مسه ا ااَّ 

 شكسهذ اارهمنا درفماك بهذ اداعفصا  بمحكمهذ ادرثبا  عسى درفاسيم 

رمفشاهبه
(3)

ذ ااازعنا درشكر عسى  ا ان مت به عسينا  ن حاظهذ ادر سم بحسانهذ 

م ى دهلل عسى ديسنا  حمس اآره ادسَّ دإلجابو. اصسَّ  إنك دميع درسعا ذ قرأب

د ا كثير   «.تاسيم 

ذ اإعانة صياغو درنص درقرآين   ا  طرأقو درطربي هي تقسأم دآلأو نااها اا 

ا رم انيها  ثم أشرع يف تحسيل   ناهذ بفقايمه إرى جملذ اأشرح كسماهتا طبق 

 ن درم نى  كل   درم  ميوذ  ع  ردعاة دياقها درفا أخي. ادرم س  ا  ح ل

درسغ ي ادراياق درفا أخي درمافمسة  ن د حانأث درنب أو اآثا  درصحابوذ 

                                                   

 (48-20 /1ذ )درطربي جا ع دربيا ذ (1)

 (15 /1ذ )درطربي جا ع دربيا ذ (2)

هنا تشير إرى دآلأو درااب و  ن د  ة آل عمرد ذ ادرفي فهمها درطربي عسى اهنا تشير إرى  ( فشاهبه) (3)

 أ سمها إا دهلل  دنظر انناه. عال ا  قيا  درااعو درفي رم
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 يف تفسري الطربي والغزايل آلية النور «قصد املؤلف» ؛الهرمنيوطيقا املعارصةمن خالل عدسة    

 ترجامت 

هي  ا أشكل )درم رفو  -بمصطسحا  هيرش-اتاايرد  درماارأن دآلخرأن 

  د  درصسو(.

اهكذد أمي ز درطربي بين )درفأاأل( ا)دربيا (  حيث درفأاأل أافهسف 

ل  افقل  عن  ا أقس  ه درماارا   ن )ددفنباط  ردن دهلل(ذ ادرذي أ جس بشك

م  -)بيانا (  خفساو رآلأو. ا غم حقيقو ا   ردن دهلل  افقل  عن درماار  ه  د د  ف 

فإ  در ص ل إريه ا أزدل غير  مكن إا  ن طرأق  -بشكل صحيح ا  ا

درة)بيا (. ب با ة اخرىذ كل آأو رها   نى ادحس صحيحذ اركن أمكن بيانه 

د عسى خسايو درماار درم رفيو ادراكرأو. أف سى هذد بشكل  خفسفذ دعفم ان 

ب ض ح يف تااير درطربيذ حيث أاحص بشكل نقسي عسة تاايرد   خفساو 

ركل آأو
(1)

غوذ اد حانأث  د  درصسوذ . ابنا   عسى فحصه درنقسي رس  

ا ترجيحه درخاص رسفااير درصحيح  = ادرفاايرد  د خرى رآلأو أضع ندئم 

ا ثسما ف ل هيرش أميز درطربي بين )درم نى(  رم نى دآلأو.

ه درسغ ي درفا أخي رآلأو ذ حيث كا  أاصل بادفمرد  تااير  ا)درسارو/درمغزى(

 عن تطبيقها. 

 ىن نن من زن رن مم ام يلُّٱ :فيما أف سق بآأو آل عمرد 

 خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي  ري ٰى ين

                                                   

(1)See also McAuliffe, ‘Qur’anic Hermeneutics’; Calder, ‘Tafsir from al-Tabari to 

Ibn Kathir’. 
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 يف تفسري الطربي والغزايل آلية النور «قصد املؤلف» ؛الهرمنيوطيقا املعارصةمن خالل عدسة    

 ترجامت 

رآلأو أشير  ذ خسص درطربي إرى ا  دراياق درفا أخي[7آل عمرد : ] َّهب مب

إرى اارئك درذأن كان د أأ س   يف دقرتدب هناأو درم فمع درنب يذ فحاار د  بط 

قيا  درااعوذ فأكذهبم دهلل ااخربهم ا   رك ا أ سمه ادرمفشابه بخراج عياىذ 

إا دهلل
(1)

.  

ا فيما أف سق بمغزى انارو دآلأوذ فقس قال درطربي  بافرتدض صحو -ا  

  ا    -تاايره رها
ٌّ
يف نأن دهلل بسعو تأاأال   نه رب ض  ع  هبا كل   بفس   دآلأو   ني

اصناف دربسعو كا   ن اهل درنصردنيو كا  اا دريه نأو اا   فشابه آي درقرآ ذ ااي  

ر درطربي  درم  ديوذ اا كا  دبئي اذ اا حرا أ اذ اا قس أ اذ اا جهمي ا. اهكذدذ فا 

ا  عسى اهنا تشير يف د ص  ل إرى اارئك درذأن دعفقساد ا   رسأهم   رفو  دآلأو اا 

باطنيو غير  ا أبسا  ن ظاهر دآلأو اصرأح دركفابذ ثم شرع يف تطبيق هذد 

رسسارو عسى جميع د نأا  غير دإلدال يو اب ض درمذدهب دراله تيو دإلدال يو 

درالحقو
(2)(3)

. 

                                                   

 دنظر: ذ. فيما أف سق بفمييز درطربي بين درم نى ادرسارو(245 /3ذ )درطربي جا ع دربيا ذ (1)

 Marie-Thérèse Urvoy, ‘L’Autorité de Prophète d’après la sourate IV vue par 

quelques commentateurs’ in M.-T. Urvoy (ed.), En homage au Père Jacques 

Jomier, O. P. (Paris: Les Éditions du Cerf, 2002), pp. 235–45. 

 .(246 /3ذ )درطربي جا ع دربيا ذ (2)

درخاصةةو يف  ادرنظةةر عةةن نارفهمةة ابغةةض  -رمغةةزى رمزأةةس  ةةن درف ضةةيح أمكننةةا درقةة ل بةةأ  درم نةةى اد (3)

بينهمةا  ا يف درسارو عسى درمقصة ن  ةن دركةال  ادرمةردن  نةهذ اركةنْ أ فم ا  رغ أ   -هر ني طيقا هيرش

= 
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 يف تفسري الطربي والغزايل آلية النور «قصد املؤلف» ؛الهرمنيوطيقا املعارصةمن خالل عدسة    

 ترجامت 

أوآأو درن   هي  ن درمفشابه  اكار انةذ أبسا درطربي باقفباس دآل
(1)

: 

  مثحج هت مت حتخت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئُّٱ
 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
  جل مك لك حكخك جك مق حق مف حفخف جف مغ معجغ جع مظ حط مض
 .[35درن  : ] َّحم جم هل مل حلخل

م درطربي دآلأو إرى جملذ ثم أقس   ركل جمسو  ب س صياغو دآلأوذ أقا 

ا  أقس  )بيانه( تاايرد  اخرى ب انب تاايردته درخاصو  فأا 
(2)

أ ني ت ارى » :

 مْ ن يف درامااد  اد  ضذ فه  هاني     َّ جب  هئ مئ خئُّٱ كره بق ره: 

 «.درضالرو أ فصم   بن  ه إرى درحق أهفسا ذ اهبسده  ن حيرة  

اأفس   رك بيا  درماارأن دآلخرأن رآلأو
(3)

: 

ادخفسف اهل درفأاأل يف تأاأل  ركذ فقال ب ضهم فيه نح  درذي قسنا »

 «.آخرا : بل   نى  رك: دهلل  سبر درامااد  اد  ضبن عباس[ذ اقال د]عن 

                                                   
= 

 ن  ةن ظةاهر دركةال  اأحفةاج رفأ ةل  ةسقق.ا أشير درمغزى رسمقص ن غير دربةي  فغارب    فرق يف دادف مال

 [قسم الترجمات]

 .(180 /10ذ )درطربي جا ع دربيا ذ (1)

 .(180 /10ذ )درطربي جا ع دربيا ذ (2)

 .(180 /10ذ )درطربي جا ع دربيا ذ (3)
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 يف تفسري الطربي والغزايل آلية النور «قصد املؤلف» ؛الهرمنيوطيقا املعارصةمن خالل عدسة    

 ترجامت 

ثم شرع درطربي يف دادفسال عسى صحو  ا  هب إريه
(1)

: 

 زن رن ُّٱاإنما دخرتنا درق ل درذي دخرتناه يف  رك   نه عقيب ق ره: »

فكا   ذ[34درن  : ] َّ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من

 رك بأ  أك   خرب د عن   قع أقع تنةزأسه  ن خسقهذ ا ن  سح  ا دبفسا بذكر 

 سحه  اارى ااشبهذ  ا رم أأ   ا أسل  عسى دنقضا  درخرب عنه  ن غيره. فإ د كا  

 درحقَّ   بينا     رك كذركذ ففأاأل دركال : ارقس انةزرنا إريكم اأها درناس آأا   

فهسأناكم هباذ ابين ا ركم  َّ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ينُّٱ ن درباطلذ 

ل دركال  ْص ا   ك  ر  ةات .  ارم نأنكم هباذ  ين هاني اهل درامااد  ااهل د  ض

ذ افيه درم نى درذي  كر      ددفغنا   بارال ذ ادبفسا درخرب عن هسدأو خسقه دبفسد  

هذ ثم دبفسا يف درخرب عن  ثل هسدأفه خسقه باآلأا  بسارو دركال  عسيه  ن  كر  

أق ل:  ثل  َّحتخت جت هب مب خب ُّٱبينا  درفي انةزرها إريهمذ فقال: درم

 «.  ا انا   ن درحق  هبذد درفنةزأل يف بيانه كمشكاة

ر درطربي دآلأو عسى اهنا كناأو عن درفااير ادربيا   اهبذه درطرأقوذ فا  

اددفشهس بار سأس  ن درفاايرد  دربسأسو ركل جمسو  ن جمل دآلأوذ اصحح 

ددفنفاجه ا  دآلأو تشير إرى إ شان دهلل عبانه إرى درحقذ اا   نها  ا أفاق  ع 

                                                   

 .(181 /10ذ )درطربي جا ع دربيا ذ (1)
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 يف تفسري الطربي والغزايل آلية النور «قصد املؤلف» ؛الهرمنيوطيقا املعارصةمن خالل عدسة    

 ترجامت 

هسدأو دهلل أف صل إريها  ن خالل بيا  اتااير احيه درمفمثل يف درقرآ   ثم قال يف 

قام خفا ي
(1)

: 

ا   هذد درقرآ   ن عنس دهللذ اانه  َّخس حس جس مخ ُّٱاإنما ا أس بق ره: »

كال هذ ف  ل  ثسه ا ثل ك نه  ن عنسهذ  ثل درمصباح درذي أ قس  ن درش رة 

 خض حض ُّيف هذه دآلأو. اعنى بق ره:  -جل  ثناؤه-درمبا كوذ درفي اصاها 

عسى خسقه تكان  ن بياهنا ااض حها  -ت ارى  كره-ا   ح ج دهلل  َّمض

ر فيها انظ  تضي  رم   أق ل: ار   َّ معجغ جع مظ حط ُّها. ر  عنها ا   ا اعرض  ذ ار  ن فك 

ا رهم عسى ت حيسهذ  ا بإنةزدره هذد درقرآ  إريهم   نبه  رم أزنها دهلل بيان ا ااض ح 

رهم بآأاتهذ فزدنهم به ح و إرى ح  ه عسيهم قبل  ركذ  فكيف إ د نبههم به ا كَّ

به قبل رهم انص   ه فذرك بيا   ن دهلل ان   عسى دربيا ذ ادرن   درذي كا  قس اض  

نةزاره
(2)

هذد  َّ حف جف مغ ُّٱثل درقرآ . اأ ني بق ره: اه  عنسي كما  كر       ...

عسى درح ج  َّ حفخف جف ُّٱدرقرآ  ن    ن عنس دهللذ انةزره إرى خسقه أافضيئ   بهذ 

إنةزدره إأ اهذ  ما أسل  عسى حقيقو ابه رهم قبل   ي  درقرآ  ادربيا  درذي قس نص  

 ه رهم بيا   ن دهللذ ان   عسى دربيا ذ ادرن   درذي كا  اض  احسدنيفهذ فذرك 

                                                   

 .(121 /10ذ )درطربي جا ع دربيا ذ (1)

 .(120 /10ذ )درطربي جا ع دربيا ذ (2)
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 ترجامت 

به قبل نةزارهانص  
(1)

أق ل ت ارى  كره:  ٱَّٱحك جك مق حق مف ُّٱاق ره:  ...

 مك لك ُّٱ ن أشا   ن عبانه. اق ره:  -اه  هذد درقرآ -ق دهلل ات باع ن  ه أ ف  

ثل هذد رهم     ل دهلل د  ثال اد شباه رسناسذ كما  ثَّلأق ل: اأمث   َّحل  جل

درقرآ  يف قسب درمؤ ن بارمصباح يف درمشكاةذ ادائر  ا يف هذه دآلأو  ن 

ادهلل أضرب د  ثال اغيرها  ن د شيا   :أق ل َّحم جم هل مل ُّٱ .د  ثال

 دهة«.كسهاذ  ا عسم

يف حارو آأو درن  ذ كانت  صان  درم س  ا   د  درصسو عنس درطربي هي 

اعسى دررغم  ن تاايره درم ازيذ إا انه رم تاايرد  درماارأن دآلخرأن. 

اي   حف ى ديادي خاص ب ماعو  - ثل درا افاين دإلدماعيسي-  فيه أقس  

  ينو  بسا   ن  ركذ ظل درطربي ضمن درم اأير درفي اض ها درقرآ  نااه يف آأو 

آل عمرد ذ اهي ا  درنص أمكن تاايره بطرق  خفساو  اهكذد أخسص تااير 

زي آلأو درن   إرى ا   بيا  اتأاأل  دارو دهلل ه  درابيل در حيس درطربي درم ا

 هسدأفه اإ شانه.إرى رس ص ل 

 

 

 
                                                   

 .(121 /10ذ )درطربي جا ع دربيا ذ (1)
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 ترجامت 

 :الغزايل: تذوق احلقيقة

( شهرة اكرب  ن 1111 /505  بما كا   بي حا س  حمس درغزدري ) 

 درمذهبذ اش ريَّ درم فقس   - ثل درطربي-شهرة درطربي. كا  درغزدري 
َّ
شاف ي

يف اائهم درايادي رسخالفو در باديوذ ا  دجهو درفهسأس كما دشرتكا 

ص في اذ كما ر بت دآل د   -باإلضافو رما دبق-دإلدماعيسي. إا  ا   درغزدري كا  

ا يف نظرأفه  د  هم  درك ز  ر جيو درمافمسة  ن د فالط نيو در سأسة نا  

درفأاأسيو
(1)

. 

ك(ذ درذي سْ )نظا  درم   كا  رسغزدري نا   هم  يف إند ة در زأر دراس  قي

نيو د  ب وذ ادركال  ادس درمس دو درنظا يو يف بغسدن رفس أس درمذدهب درا  

د ش ريذ ادرفص ف  فقس كا  غرض در زأر ا  أسدفع درغزدري عن در قيسة 

درانيو ضس درفحسأا  دراساايو دإلدماعيسيو اد فالط نيو در سأسة  اه   ا 

ف سه
(2)

. 

جل درسارو ادرسفاع عن درم فقس دراائس( رم أ  ل إا  ا   در مل ) ن ا

 
َّ
  بل عسى در كس  ن  ركذ قس تاار عالقفه در ثيقو ا ف صب   نأن    جل   درغزدري

                                                   

(1)David Buchman (ed. and tr.), The Niche of Lights: A Parallel English-Arabic 

Text (Provo, Utah: Brigham Young University Press, 1998), pp. xxi–xxxii. 

(2)  Buchman, The Niche of Lights, xxi–xxii. 
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باسطو درسارو دبب إصرد ه بشسة عسى ا  درهسف  ن در سم ه  در ص ل إرى 

ت  ق  حسو  درحقيقوذ اا  دعفبا د  دراسطو ادرشهرة ادرثراة ا أمكن إا  ا ْ 

 ر ص ل إرى درحقيقو. د

عسى دررغم  ن دنفقانه درشسأس رسنظرأو دإلدماعيسيو عن دإل ا  درم ص   

ادرفي تأدات عسى ك ز  ر جيا د فالط نيو -كمصس  رسم رفو درحقيقيو 

در سأسة
(1)

  ر  نظ   ت  فقس را   -
 
درك ز  ر جيا د فالط نيو  س     درفي ت   درغاأو   درغزدري

در ق ف عسى درحقيقو دإلرهيو. اهكذدذ فقس  بط   اهي:بار ص ل إريهاذ اا  

ه بارشرأ وذ بحيث أك   در ص ل  د فالط نيو در سأسة بارفص ف درم جَّ

رسحقيقو دإلرهيو   ق ف ا عسى   اأشو درشرأ و دإلرهيو اهتذأب درناس با خالق
(2)

 

 بسا   ن دانخردط يف درحركا  دراياديو درث  أوذ كما ف ل دإلدماعيسي  .

بحث عن »بم نى انه  - ثل درطربي-خس  درغزدري  صطسح درفأاأل ددف

ف درطربي هسف درفأاأل عسى انه د ي «درم نى درمردن هلل   اكما  اأناذ عر 

                                                   

(1)Buchman, The Niche of Lights, p. xxvii; al-Ghazālī, al-Munqidh min al-ḍalāl, 

ed. and annot. ʿAbd al-Karīm al-Marrāq (Tunis: al-Dār al-Tūnisiyya li’l-Nashr, 

1984), pp. 68–79. 

(2)Buchman, The Niche of Lights, pp. xxiii–xxvii; this is the basic message of al-

Ghazālī’s massive work Iḥyāʾ ʿulūm al-dīn (‘Revival of the Disciplines of 

Religion’). 
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رس ق ف عسى ) ردن دهلل(ذ اأبسا ا  درغزدري أشا كه هذد درهسفذ بما يف  رك 

درفمييز بين درفااير ادرفطبيق
(1)

: 

ا ق ل اا أ  ز تنزأل كال  دهلل ت » ارى إا  عسى  ا ا دن دهلل ت ارىذ اا  

درشاعر في  ز تنزأسه عسى غير  ردنهذ فايه خطر دركردهو اا خطر درفأاأل درخطأ 

 .«رم دفقو درحالذ في ب ت قير كال  دهلل اصيانفه عن  رك

اهنا أ ضح درغزدري ا  جا بيو تااير درقرآ   ن اجل إضاا  درشرعيو 

ت  ل  ن د هميو بمكا  درفأكس  ن تطبيقه  اق دره =دإلرهيو عسى اف ال درمر  ا

ا رسم نى درذي قصسه دهللذ ا درغرض درذي أر ي إريه  :بشكل صحيحذ اي افق 

درماار
(2)

. 

                                                   

(1)Whittingham, Al-Ghazali and the Qur’an, p. 4, cit. from   ذ ذ درغزدرةيإحيا  عس   درسأنذ 

 .(227/ 2)كفاب در سمذ 

ى تأاأسي(  باشرةذ بل كفب:  ذؤرف ردن درمم أف رض اأفينغها  رهذه درنقطو )ر( 2) أفضح  ن ثم ا  »كمنح 

ا بردم درخط ط در رأضو رما دعفربه درطرأق درمنادبو رفااير درقرآ  يف ضة   دراةسطو درغزدري كا   هفم  

درنظةر عةن  بغةض  -درفي ره عسى درقا ئ... ركن أبقى دراؤدل درذي أطرح نااه ح ل  ا إ د كا  درغزدري 

در سأةس  ةن درهر نية طيقيين  كمةا أصةر  -أرى ا   ا أف صل إريه  ن   ةا    -آ دئه درخاصو باسطو درنص

 Whittingham, Al-Ghazali« )ه  نفاج حفمي بارنظر إرةى طبي ةو در مسيةو درفااةيرأو -درم اصرأن

and the Qur’an, pp. 4–5 ا   انيه درخاصةو بةه-(. هذه درحقيقو  بمةا تكة    -ا  درماار أبني حفم 

درفأاأسيو درفي ترى ا  درهسف  ن تااةير درقةرآ  هة  در صة ل إرةى  يو  ع نظرأو درغزدرإرى حس  ا  ف دزأ

  ردن دهلل.
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ن ددو اأفينغها  د خيرة هي درس ددو در حيسة درمخصصو باركا ل رفااير 

 درغزدري انظرأفه درفأاأسيو. 

ا ر ف فيها درغزدري   نى درفأاأل بأكرب  ذ فإ  درردارو درفي أفينغها  افق  عر 

قس   ن درفاصيل هي )فيصل درفارقو بين دإلدال  ادرزنسقو(
(1)

. أشير اأفينغها  

إرى انه ا أ جس إجماع ح ل   نى درفأاأل: فاي حين خسص ج   ادناربا إرى 

نظر إرى درفأاأل انه  نذ درقر  دراانس دره ري/درحاني عشر درميالني اصبح أ  

عبا ة جا  و ركل درفاادير غير درمبنيو »رسفااير  ن حيث إنه  ه نقيض  عسى ان

ذ «تااير قائم عسى  اح درنص»ذ أرى هنري ك  بين ا  درفأاأل ه  «عسى درظاهر

دانفقال إرى »اا «    ز درف بير درقرآين فك  »كما أرى نكي كيسي ا  درفأاأل ه  

يف دربحث عن درم نى درحقيقي«  اف ى اعسى
(2)

بنا   عسى ن ددفه -ع  رك . ا 

                                                   

(1)  Whittingham, Al-Ghazali and the Qur’an, p. 13. 

 دنظر:  ذرسحص ل عسى ن ددو  بكرة ا حسانة رف رأف درغزدري رسفأاأل  قا نو  بارايسا ف دبن  شس 

Iysa A. Bello, The Medieval Islamic Controversy Between Philosophy and 

Orthodoxy: Ijma‘ and Ta’wil in the Conflict Between al-Ghazali and Ibn Rushd 

(Leiden: Brill, 1989), esp. pp. 52–65. 

(2) Whittingham, Al-Ghazali and the Qur’an, p. 6, ref. to John Wansbrough, 

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

Oxford University Press, 1977), p. 244; Henri Corbin, Avicenna and the 

Visionary Recital, tr. W. Trask (London: Routledge and Kegan Paul, 1960), p. 

28; Nikki Keddie, ‘Symbol and Sincerity in Islam’, Studia Islamica 19 (1963), 

pp. 27–63, at p. 55. See also Stetkevytch’s entirely etymological definition of 

taʾwīl as ‘return to the first meaning’, in the sense of allegorical and figurative 

interpretation, as opposed to literal (Jaroslav Stetkevytch, ‘Arabic 
= 
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إرى ا  درفأاأل ا أشير إرى درفااير  اأفينغها  خسص  -درخاصو رفااير درغزدري

بل أشير إرى   نى   ي ن أف صل »عمسيو اا  نهج تاايري  حسنذ  درم ازيذ اا

«إريه  ن خالل درفااير
(1)

ا  ع ددفخسد  درطربي رمصطسح  . اهذد أفماشى اأض 

جا ع دربيا  عن تأاأل آي » :أاأل يف عن د  تاايرهدرفأاأل  حيث أظهر درف

ذ ادرذي كما ن سم ضم تاادير رغ أو اتا أخيو اددف ا أو. ابنا   عسى «درقرآ 

إصابو ص دب درق ل يف »حيث نعا دهلل ا  أ فقه رس ص ل إرى - قس  و درطربي 

هم =أمكننا ا  نافنفج انه ف ابنا   عسى تاايره آلأو درن   -« حكمه ا فشاهبه

درفأاأل بم نى انه )بحث عن درم نى درمردن هلل(  اأبسا ا  درغزدري قس فهم 

 درفأاأل بناس درم نى كما دنرى.

                                                   
= 

Hermeneutical Terminology: Paradox and the Production of Meaning’, Journal 

of Near Eastern Studies 48:2 (1989), pp. 81–96, at pp. 92–3). 

(1)Whittingham, Al-Ghazali and the Qur’an, p. 36. See also Walid A. Saleh, The 

Formation of the Classical Tafsir Tradition: The Qur’an Commentary of al-

Tha‘labi (d. 427/1035) (Leiden: Brill, 2004), p. 92, ref.  

ا رك ربيا  درنظرأو درفأاأسيو رسث سبيذ درذي أبةسا ا  ت رأاةه رسفااةير ادرفأاأةل أف دفةق  ةع تمييةز  

عةن  ضةم   دآلأةو هةي دركشةف  -كما أخربنا درث سبةي-اظياو درفااير »هيرش بين درم نى ادرمغزى: 

ا درفأاأل فه  صةرف دآلأةو إرةى   نةى أفأ سةه   دفةق رمةا قبسهةا ا ةا ب ةسها  ا  ناها اادباب نزارها. ا   

ر  اصارح   اعسى دررغم  ن ا    بنةا  »ر صةارحذ كما عب ة  اي-ا أربط ت رأف درث سبي رسفأاأل هبسفه كماا 

أبةسا ا  ت رأةف درث سبةي رسفأاأةل  -«درم نى درةسأني رسقةرآ ذ ادر قة ف عسةى  ةردن دهلل  ةن ا د  كال ةه

ا نظرأو   (.80)ص«. (قصس درمؤرف)أفضمن اأض 
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بارمقا نو  ع  نهج درطربي درذي دعفمس عسى درسغو ادراياقذ كا  هسف 

درغزدري تط أر طرأقو رسفحقق  ن صالحيو درفااير درم ازي  اهذد ا ر طبي ي 

اذ حيث رم أقفصر  د  ر عسى دإلدماعيسيين ادراالداو فحابذ بل قس   تما  

دراله تي   در قالني   ادرص فيو تاايرد    ازأو رسقرآ  )ادرحسأث( رسعم 

  نأن    ذدهبهم در قسأو  اكرجل  
 
ه تأاأال  ناا   اش ري  اص يف ذ ددفخس  درغزدري

   زأو. 

م ازأو يف هذه درظرافذ كا   ن درمهم تحسأس طرأقو تمييز درفاايرد  در

درصحيحو درفي تفغي ا در ق ف عسى درم نى درمردن هلل. ابات باع  اسك ا دطيذ 

 اى درغزدري انه بما ا  درمنطق ه  اندة عارميو رس ص ل إرى درحقيقوذ اا  

فإ  )درربها ( درقيادي ه  درطرأق  = درقياس درمنطقي ضرا ي رسفاكير در قالين

رفيو درنص   ظاهرة يف ح  درصحيح رس ص ل إرى درحقيقو عنس ا ا تك
(1)

: 

اريكن رسربها  بينهم قان    فاق عسيهذ أ رتف كسهم بهذ فإهنم إ د رم »

أفاق د يف درميزد  رم أمكنهم  فع درخالف بار ز ذ اقس  كرنا درم دزأن درخماو 

                                                   

ا رسغزدريذ ا أمكن ا  أحل درفااير درم ازي ادرقياس درمنطقي  حةل درظةاهر درةذي ا رةبس فيةهذ  (1) افق 

 ط عنس ا ا أك    ثل هذد درظاهر يف  فناال دريس  دنظر:قاركن أ س أ إريه ف

Bello, The Medieval Islamic Controversy, pp. 52–3. The quote below is from 

Sherman A. Jackson, On the Boundaries of Theological Tolerance in Islam: 

Abu Hamid al-Ghazali’s Fayṣal al-Tafriqa Bayna al-Islam wa al-Zandaqa 

(Oxford: Oxford University Press, 2002), p. 107. 
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فص   درخالف فيها ب س فهمها ةاهي درفي ا أ   ذيف كفاب )درقاطاس درمافقيم(

ذ بل أ رتف كل   ا. ادرمحص      اصال  س   رها أاهل ن فهمها بأهنا  سد ك دريقين قط  

عسيهم عقس دإلنصاف ادانفصافذ اكشف درغطا  ا فع داخفالفذ اركن ا 

ا أافحيل  نهم داخفالف اأض 
(1)

... فإ   ن در س   درفي هي اص ل درربدهينذ 

س أف دتر عنس ادرناس أخفسا   يف درف ربو ادرف دترذ فق ت رأبيو ات دترأوذ اغيرها.

ا ارفباس  ادحس  ا ا أف دتر عنس غيرهذ اقس أف رى ت ربو  ا ا أف اه غيره... اإ  

ريا ... اركن بار مسو إ د  دركسما  درمشه  ة درمحم نةذ بارضرا أا ذ اد ا 

س د تسك درم دزأن احقق هاذ ا كنهم در ق ف عنس ترك در نان عسى   دقع حصَّ 

 دهة«.درغسط عسى أار  

درغزدري هذه درطرأقو عسى تاايره آلأو درن   يف  دارفه ) شكاة طب ق 

د  ن تااير   كا ل رسقرآ ذ بل  دارو  ناصسو  ن  د ن د (ذ اهي ريات جز  

صاحوذ ات انل فصال  يف   د عفه دراله تيو )إحيا  عس   درسأن( 64ح دري 
(2)

 .

احسدنيو دهللذ  اكما أشير ب خما ذ تركز  دارو درغزدري عسى   ض ع درف حيسذ اا

                                                   

(1)  Jackson, On the Boundaries of Theological Tolerance in Islam, p. 106. 

(2)Buchman, The Niche of Lights, p. xxxii, referring to the critical Arabic edition 

of Mishkat al-anwār:  

-See also Whittingham, al (ذ1264ذ درةسد  درق  يةو رسطباعةو ادرنشةرذ ذ رسغزدريد ن د  شكاة )

Ghazali and the Qur’an, p. 2. 
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د   ازأ ا  ن  نظ   ك ز  ر جيا د فالط نيو در سأسة  حيث  ره تااير  ادرذي فا 

أك   درن   دإلرهي ه  درردبط بين اجزد  ا اف أا  در ج ن درمخفساو
(1)

 . 

مو إرى ثالثو فص ل   )يف بيا  ا  درن   درحق  :ب ن د  األولدرردارو  قا 

)يف بيا   :والثاين .دهلل ت ارى اا  ددم درن   رغيره   از  حض ا حقيقو ره( ه 

)يف  :والثالث . ثال درمشكاة ادرمصباح ادرزجاجو ادرش رة ادرزأت ادرنا (

إ   هلل دب ين ح اب ا  ن ن   اظسمو ر  كشاها  :-عسيه دراال -  نى ق ره 

 ن ان كه بصره(.     بحا  اجهه كلَّ  حرقت د  

ا ن خالل درح ج درمقس و يف دراصل د الذ نحض درغزدري إ كانيو 

  خس ق.  ت سق درن   دإلرهي بأي  حانث اا

درمقفطاا  در د نة انناه  أخ  ة  ن دراصل درثاين  ن دررداروذ حيث أط    

)درمشكاةذ ادرمصباحذ ادرزجاجوذ ةدرغزدري تاايره درم ازي ادرم رن رة

  رةذ ادرزأف نوذ ادرنا (.ادرش

  رفو درم نى درحقيقي » :-بنََفس صويف-ل الثاين قائًًل افتتح الغزالي الفص

 أاف سي تقسأم=  رسمشكاةذ ادرمصباحذ ادرزجاجوذ ادرش رةذ ادرزأف نوذ ادرنا 

قطبين أفاع درم ال فيهما إرى غير حس  حسان  ركني اشير إريهما بارر ز 

                                                   

(1)  Buchman, The Niche of Lights, p. xxxii. 
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«اداخفصا 
(1)

احسهما يف بيا  در درفمثيل ا نهاجه ااجه ضبط » ثم تابع: .

ا ادح درم اين بق درب د  ثسوذ ااجه كيايو درمنادبو بينهاذ اكيايو درم دزنو بين 

عارم درشهانة درفي  نها تفخذ طينو د  ثالذ اعارم درمسك   درذي  نه تافنزل 

 د ها  فإ  هذد ا ادح درم اين. ادرثاين يف طبقا  ا ادح درطينو دربشرأو ا ردتب ان

ثل ن  ه يف قسب درمؤ ن )    :درمثال  ا ق ربيا   ركذ إ  قرا دبن  ا  ن

 بن ك ب: )   اقرا ا   ذكمشكاة(
 
 هةد«.ن آ ن(ثل ن   قسب    بي

د   ازأ ا ابرهان ا  ا تااير  ثم أشرع درغزدري يف شرح هذأن )درقطبين(ذ  ف ب  

  آأو درن  . قيادي اذ قبل ا  أافخسص تاايره رم نى درفشبيه يف

د عسى ك ز  ر جيا د فالط نيو -يف هذد دراياقذ  بط درغزدري    فمس 

)ا ادح درطين دربشري(  ع )طينو  -در سأسة درفي تصنف در ج ن إرى  ردتب

د  ثال( درمقابسو رها
(2)

: 

 بيا  ا ثسو هذه دآلأو: »

دعسم ا  درق ل يف   دزنو هذه د  ادح درخماو رسمشكاة ادرزجاجو 

مصباح ادرش رة ادرزأت أمكن تط أسهذ ركني ااجزه ااقفصر عسى درفنبيه ادر

ا درراح درحااس فإ د نظر  إرى خاصيفه اجس  ان د ه  عسى طرأقهذ فأق ل: ا  

                                                   

(1)  Buchman, The Niche of Lights, p. 25. 

(2)  Buchman, The Niche of Lights, pp. 39–41. 
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ة كار ينين اد  نين ادرمنخرأن اغيرها. ااافق  ثال ره  ن  ب  ق  خا جو  ن ث   عس 

ها يف عارم درشهانة عارم درشهانة درمشكاة... اهذه درخ دص درثالث ا ن س

فإهنا يف د صل  ن ج هر كثيف   ا رسزجاجوإباإلضافو إرى د ن د  درمبصرة 

ركن صاى ا قق حفى ا أح ب ن   درمصباح بل أؤنأه عسى اجههذ ثم أحاظه 

 عن دانطاا  باررأاح در اصاو ادرحركا  در نياو. فهي اال  ثال ره. 

ا درثارث اه  درراح در قسي درذي به  إن دك درم ا ف درشرأاو دإلرهيو فال اا  

أخاى عسيك اجه تمثيسه بارمصباح. اقس عرفت هذد فيما دبق  ن بيا  ك   

. ر  د نبيا  د   ا  نيرة   ج 

ا درردبع اه  درراح دراكري فمن خاصيفه انه أبفس  ن اصل ادحس ثم  ئاا  

تفش ب  نه ش بفا ذ ثم  ن كل ش بو ش بفا  اهكذدذ إرى ا  تكثر درش ب 

ارفقايما  در قسيوذ ثم أاضي باآلخرة إرى نفائج هي ثمردهتا. ثم تسك درثمرد  ب

ا تسقيح ب ضها بب ض حفى أفمانى إرى  د   ثارها  إ  أمكن اأض  ت  ن ففصير بذا  

ا  أك    ثاره  ن هذد در ارم درش رة. اإ  كانت ثمردته  انة  ي  ثمرد ... فبارحر

اا  تمثل بش رة دراارجل  ي  ئها فبارحرف ان د  درم ا ف اثباهتا ابقاضاع  رف  

ب  ادرفااح ادرر ا  اغيرهاذ بل  ن جمسو دائر د ش ا  بارزأف نو خاصو     ر  

ثمرها ه  درزأت درذي ه   انة درمصابيح... اإ د كانت درماشيو درفي أكثر ناسها 

ن ادرش رة درفي تكثر ثمرهتا تامى  با كوذ فارفي ا أفناهى ثمرهتا إرى حس  حسا

ى ش رة  با كو. اإ د كانت ش ب د فكا  در قسيو درمحضو  اارى ا  تام 
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ا  تك   ا  ي  خا جو عن قب ل دإلضافو إرى در ها  ادرقرب ادرب سذ فبارحر

د ب ضها ف ق ب ض فبارحر شرقيو اا غربيو... ا   ي  اإ  كانت هذه كسها ان د  

د  اهذد درمثال إنما أفضح رقس ب درمؤ نين اا رقس ب د نبيا   تك   ن   

اد اريا  ا رقس ب دركاا   فإ  درن   أردن رسهسدأو. فارمصراف عن طرأق 

موذ بل اشس  ن درظسمو     درظسمو ا هتسي إرى درباطل كما ا سْ درهسى باطل اظ  

 دهة«.هتسي إرى درحق

ل  اهكذدذ عسى دررغم  ن كثرة دادف ا د  ادرم ازد  دراا يوذ ت ص 

و إرى ناس درنفي و درفي ت صل إريها درطربيذ اهي ا  هناك درغزدري يف درنهاأ

د عسى  ا إ د  همذ اب ضهمحقيقو إرهيو أنارها ب ض دآلخر ا أصل إريهاذ دعفمان 

 كان د أهفسا  بن   دهلل ا  ا.

ا ع  رك  فبينما كا  تااير درطربي آلأو درن     ني ا بما أمكن تاميفه 

بسا ا  تااير درغزدري أف ا ل  ع در سل )هر ني طيقا درقرآ  درسدخسيو(ذ أ

دراله يت ح ل  ا إ د كا  أمكن تشبيه دهلل بخسقهذ اكيف درن  ذ درزجاجوذ 

كا  هناك درم فزرو درذأن  فض د كل  ا  :فأّوًل درمصباحذ درش رةذ ا ا إرى  رك  

م   نه تشبيه هلل بخسقهذ ا ااد ا  إدنان صاا  )بشرأو( هلل ه  ر    ن درشرك   أ ش 

 اكا  حل  درغزدري رهذد ه  دراصل د ال  ن دررداروذ حيث فصل طبي و دهلل 

عن كل  ن د  ادح ا)درطين( دربشري  فحفى اإ  كا  ن   دهلل أغمرها  -درن  -
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ب ضذ إا ا   درن   نااه  ا طبي و  خفساو  باأربط  ردتبها درمخفساو ب ضها 

ا رطبي و دهلل ذ بل هي فقط )آثا ( ن  هابارفاري فإ  درفمثيال  ريات اصا 
(1)

. 

درذأن انكراد دحف د  درقرآ  عسى   ا   -أف دط درغزدري بين درظاهرأو  :ثانًيا

درذأن حاناد عن درم اين درظاهرة  ادرمنهج -ادإلدماعيسيو درباطنيو  ذ-باطنو

درصحيح عنس درغزدري ا  درقرآ  ره   ا   حرفيو ظاهرة اندخسيو باطنو. ا ن اجل 

ال درماف أيندهللذ أ ب در مع بين ك     رفو  ردن
(2)

اهنا -ركن هذد ا أكاي  .

    دراهم درحقيقي أفطسب )درذاق( -أظهر ب ض ح تص ف درغزدري
(3)

: 

در سم ف ق دإلأما ذ ادرذاق ف ق در سم  فارذاق اجسد ذ ادر سم قياسذ »

 «.ادإلأما  قب ل   رن بارفقسيس

اطراحفه درم رفيو )درمنقذ  ن أفماشى هذد  ع ددفنفاج درغزدري يف 

درضالل(ذ ا  درذاق درص يف ه  درطرأق در حيس رسم رفو درصحيحو عن دهلل
(4)

. 

ابارفاريذ كشف درغزدري يف نظرأفه درفأاأسيو عن نظرأو ت رأبيو رسم رفو  ن 

ذ ات ربو درذاق درص يف. ا ن ي اف أين: )در ض يو درمنطقيو( رسربها  درقياد

ن درماف أينذ قس أصل درماار إرى درم نى درذي خالل در مع بين هذأ

                                                   

(1) Buchman, The Niche of Lights, p. 15, p. 23.  

(2)  Buchman, The Niche of Lights, p. 31. 

(3) Buchman, The Niche of Lights, p. 38.  

(4)  Al-Ghazālī, al-Munqidh min al-ḍalāl, p. 82. 
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دهللذ إ د شا  دهلل اهسده ره قصسه
(1)

اقس أك   رهذد آثا  عسى عالقو درغزدري  .

ذ درذي دتبع درغزدري خطاه يف تااير آأو درن  بارايسا ف دبن دينا
(2)

حيث  ذ

ا رنظرأفه درمثاريو/در قالنيو رسم رفو-دفرتض دبن دينا  داتصال  ا  نقطو -افق 

انخل  -تماشي ا  ع  نحاه درف رأبي در ا -بين دهلل ادربشر هي در قل  ادرغزدري 

ت ربو درذاق. أبسا ا  هذه هي درطرأقو درفي  اى هبا درغزدري  نطق درفمثيل يف 

 دآلأو  فألهنا تشير إرى اشيا  ت رأبيو  سم دو فهي تق ن إرى درحقيقو.

ا عسى نظرته رةإ   تركيز درغزدري عسى درخربة درحاي )درفقسيس(  ةو ره آثا  اأض 

فاي )فيصل درفارقو بين دإلدال  ادرزنسقو(ذ تناال  اأرو درفااير درمقب ل  ن 

د عسى ضرا ة قيا  در سما  بارفحقيقذ  اجهو نظر داعفقان درق أمذ  شسن 

 ن  سد س  ادر ص ل إرى درحقيقو ادخفبا ها بأنااهمذ اعس  قب ل اق دل اي  

دراقه نا  تمحيصدراله   ا
(3)

.  

                                                   

(1) Cf. Whittingham, Al-Ghazali and the Qur’an, p. 122, ref. to Binyamin 

Abrahamov, ‘Al-Ghazali’s Supreme Way to Know God’, Studia Islamica 77 

(1993), pp. 141–68, at p. 166: 

درمصةطسحا    ا أ ب عسى درمر  ا  أبحث عنه يف ددفخسد  درغزدري رهذد درماه   ريس دركسمةا  اا»

 «.اركن   ناها درحقيقي

(2)  Whittingham, Al-Ghazali and the Qur’an, pp. 104–25. 

ةة(131ص) ذ درغزدرةةيذ فيصةةل درفارقةةو بةةين دإلدةةال  ادرزنسقةةو (3)  ackson, On theا: . دنظةةر اأض 

Boundaries of Theological Tolerance in Islam, p. 5اي رةم أكةن هسفةه ]» :: حيةث أقة ل

بين درمسد س دراله تيوذ بل إظها  انةه  ةن درحماقةو ادرظسةم إندنةو  (درحق)درغزدري[... تحسأس صاحب 

= 
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اهكذدذ رم أ فرب درغزدري درم رفو درفي أفبع درمر  فيها دآلخرأن ببااطو 

ا شخصي ا    رفو صحيحو  كما تضمن إصرد ه عسى درف ربو درشخصيو هن  

انقسأ ا رفسقي درم رفو  ف سى دررغم  ن ا   ردن دهلل ادحسذ إا انه ا أمكن 

 رأو ات رأبيو فرنأو.در ص ل إريه إا  ن خالل  حسو فك

  

                                                   
= 

مه باربسعو رم رن انه أف ا ض  ع دعفقان درمر . عالاة عسةى  رةكذ كةا  أصةر عسةى انةه ْص  ا اا   ن  دعفقا

ا (خاطئ ةا) ةا  حفى عنةس ا أمكةن دعفبةا  دعفقةان   فةإ  هةذد ا أخةرج صةاحبه بارضةرا ة عةن  = اا  بفةسع 

ع د درذأن دن    اارئك( كما كا  درغزدري أصر عسى ا  درر ي باركار ا أمكن ا  أسحق إا  6دإلأما   )ص

بارنظر رخسةط درمفطةرفين بةين درفااةير ادرة حيذ ا ةا -غ ا فه اص ل درسأن. هذد درشرط ا  درنبي رم أبس  

شةخص أ ةا ض  ةذدهبهم أ نةي انةه أةفهم درنبةي باركةذب  أرتتب عسى  رك  ن إصةرد هم عسةى ا  اي  

 «.(درايصل)فإ   رك ديشكل نقطو  ح  أو يف كفاب  -اعس  إبالغ درردارو
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 :خالصة التحليل

ه   قا نو درنظرأو درفأاأسيو  :األولددفهسف هذد درمقال تحقيق هسفين  

رسطربي ادرغزدري بارمناقشا  درحسأثو درمف سقو هبسف درفااير  انافنفج هنا ا  

درنظرأو درفأاأسيو ا نه يو درفااير ركل  ن درطربي ادرغزدري ترتكز عسى نظرأو 

ت رأبيو رسم رفوذ اا   كسيهما كا  درهسف  ن تااير درقرآ  عنسه ه  )در ق ف 

درمردن هلل(ذ اهذد أ  سهم أفماش    ع درناقس د نبي درم اصر  عسى درم نى

إأرأك نانارس هيرش ا)نفاعه عن درمؤرف( ضس درهر ني طيقا درمثاريو رهانز 

 ج  ج غاند ير. 

ا رسطربي اهيرش  كا  درمنهج  -د بين درفااير ادرفطبيقأن  ي ز  درسذ  -اخالف 

أافهسف درفطبيق  حيث  -يرتمشي ا  ع غاند -دإلدماعيسي يف در ص   در دطى 

قر  دبن درهيثم ا  رغو درقرآ  ا تخضع رق دعس درنح  درم م ل هباذ بل رسمذدهب 

در ارم اا دراياق »ةرة -افق  صطسحا  غاند ير-دإلدماعيسيو دراياديوذ اا 

 «.دإلدماعيسي

ا ررأفشا ن  ا تقفصر آثا  درهر ني طيقا عسى   ال درفااير درضي ق. افق 

رينذ فإ  تأاأسيو غاند ير ت فمس عسى  ن  درا ل د رماين ضس قيم درفن أر درذي  ا 

م كال   ن درق  يين درمحافظين ادرث  أين درمحافظين درذأن شكس د اغسبيو ه  ارْ 

د نشط ا  -ادفا  غاند ير-درحزب داشرتدكيذ ادرذي كا   ا تن هاأسجر  عض  

 فيه. 
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و درنازأوذ ارم أكن رسأه ا غم ا  غاند ير رم أؤأس صردحو  د أسأ ر جي

ن  ن )تسبيو درحس د ننى  ن درم اأير   ي ل دياديو ق أو اادضحوذ إا انه تمك 

رم أخرج عن  صاف درغاربيو  نااه د أسأ ر جيو د داديو رسنظا (ذ ايف در قت

در ظمى  ن اداتذة ارمانيا درمحافظين
(1)

.  

  درمابقو( قس د تبط )درفقسيس( ا)درفحيزدةإ  دحفاا  تأاأسيو غاند ير بة

 ن خالل درفأكيس  -داشرتدكيو درق  يو-بارق  يو د رمانيو يف ص  هتا درمفطرفو 

( ادرااعسيو دإلأ ابيو رساسطو Völkerعسى خص صيو درثقافو درش بيو درارنأو )

درقائمو عسى درفقسيسذ ا رك يف  قابل درنقس درفن أري در ارمي رسفحيزد  درمابقوذ 

درفحر   ن دط ة درفقسيس ادرنضال  ن اجل
(2)

 . 

يف خطاب ارقاه غاند ير يف درم هس د رماين يف با أس درمحفسوذ ااضح 

درارق بين ك ز  ب ريفانيو/عارميو درفن أر درارناي )درمهزا ( ادرثقافو درق  يو 

د رمانيو درمنفصرة
(3)

ة)درفقسيس( كنايج ادحس عسى ناس ةكا  تص   غاند ير ر .

 . درقس   ن درق  يو

                                                   

(1)  Wolin, The Seduction of Unreason, pp. 93–4. 

(2)  Wolin, The Seduction of Unreason, pp. 100–21. 

(3)  Wolin, The Seduction of Unreason, pp. 124–8. 
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يف در دقعذ إ  تأاأسيو غاند ير غير قان ة عسى درف ا ل  ع درف ترد  

ادرنقاشا  درم ج نة ندخل اي  تقسيس اكانأميذ حيث إهنا ا ت فر اي    اأير 

اخرى رفقييم صالحيو اي  تأاأل بما أف ااز )درفقسيس( نااه  فإ د دعفربنا ا  كل 

ح ا قب لذ فإننا اا شك تأاأل أافقي صالحيفه  ن درفقسيس ه  تأاأل صحي

  درفقسيس دراائس إدناضي إرى فيايف درنابيو دركا سو   ن ناحيو اخرىذ إ د قسنا 

ذ فقس اصبحت صالحيو درفااير اصحفه  أمفسك درفااير د صح اد كثر قب ا 

 تاب و رساسطو. 

اهكذدذ فإ  درم قف درفأاأسي درقائل بأ  صحو تااير   ا  ن طو  بما إ د كا  

بنا  ن  قصس درمؤرف ه   اسك اقل دسط أو  ن درفأكيس عسى ا   أقرتب

نظر إريها  ن حيث تماشيها  ع درفقسيس درذي أنطسق  نه صالحيو درفااير أ  

 درماار. 

كما  اأناذ ادجه درطربي عسة تاايرد   خفساو ركل آأو قرآنيوذ اكا  عسيه 

 أخيو  اعسى ا  أحسن  ا ه  صحيح  نها عسى اداس درسغو ادرم س  ا  درفا

ا عن درطربي  فقس تناال  -درم ازي-دررغم  ن ا  درغزدري دخفا  ادس ب ا  خفسا 

ه  دآلخر حقيقو اج ن تاايرد   ف سنة ا فضا بو رآلأو در دحسةذ اد ى إرى 

 إأ ان طرأقو رس ص ل إرى درحقيقو  ن خالل درفااير. 
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ا اهن م اصس د إرى افيما أف سق بارماارأن دإلدماعيسيينذ فقس زعم د اأض 

)درم نى درمردن هلل(ذ ارم أك ن د أنظرا  إرى تاايردهتم اتأاأالهتم عسى اهنا فقط 

ا فإ  تصرأح دبن درهيثم  ا  درسغو درقرآنيو -صحيحو )نابي ا( بف بير غاند ير. ااأض 

 هم    نه أ ني  -اق دعسها أ ب تط أ ها رفالئم  ردن دهللذ اريس  ا قاره درنحاة

ا ت افم  ا  دبن درهيث ا   رفي ا دسط أ  س درصالحيو فيه  ن )دسطو م قس دتخذ   قا 

 درفقسيس(.

أف سق بم نى درفأاأل  :الهدف الثاين الذي أوضحناه يف مقدمة هذه المقالة

يف عالقفه بارنقاش ح ل   قع )قصس درمؤرف(. كما  اأنا اعالهذ خسص 

ا رمنهج درغزدري-إرى ا  درفااير  اأفينغها     نى   ي ن أف صل »أشير إرى  -افق 

ذ اه  ت رأف أفاق  ع ددفخسد  درطربي رمصطسح «إريه  ن خالل درفااير

ْأن درفأاأل. ابما ا  )درم نى درم ي ن( عنس ك   ه   -درغزدري ادرطربي-ال درماار 

 =  ن رسمؤرف()درم نى درمقص -بمصطسحا  هيرش-)درم نى درمردن هلل(ذ اا 

تاصيسو صغيرة اهي ا   اأفينغها  أمكن رسمر  ا  أضيف إرى ددفنفاجا  

فااير ه  در ص ل دردرفأاأل أ ني درنظرأو درفأاأسيو در ا و درفي ت  ل درهسف  ن 

 إرى )درم نى درمقص ن رسمؤرف(. 

اإ د ا ننا ا  نخط  بارفشابه بين  صطسح درفأاأل ادرنقاشا  درحسأثو 

  درنظرأو درفأاأسيو ركل  ن درطربي إإرى د  ا  أمكننا درق ل خط ة اخرى 

ادرغزدري أبسا اهنا تفماشى  ع تأكيس درفن أر عسى دربحث درارني عن درحقيقو  
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 هنما ا أمنحا  دسطو   رفيو رسفقسيس اد حكا  درمابقو. عسى اجه 

 -انا ) ن « دإلنا ة»درخص صذ أ فمس تااير درطربي آلأو درن   عسى   ض ع 

 إنا ة( ]بم نى درهسدأو دإلرهيو[ كشرط  ابق رس ص ل إرى درحقيقو. -أنير

كما نقل -عسى هذد د داسذ أمكننا ا  ن  ن إرى انط ين بالك اددفنفاجه 

ا بشكل عا  عن  -يف  قس و هذه درمقارو ا  )درم فمع دإلدال ي( كا   خفسا 

ب سيو ب ظ دهر  ثل بدرم فمع دري ناين ادررا اين اد ا ابي درمايحيذ با  درق 

اضحت »بها درفماك درذي ا ه دنة فيه بار حي(ذ ادرفي بم ج  در سأسة ا)

نت ات زز   م  حسان د  و هي حسان درك   د خالقي  اهي درردارو درفي ض 

ب سيو   اقس اصل هذد دانس اج درمزع   بين «بارسغو در ربيو در سأسة ادرفماك  درق 

هب د ش ريذ اددفطاع بذرك ا  أهيمن عسى در ارم بار حي إرى   اته يف درمذ

 درا  
 
 دإلدال ي.  ني

اإقصا   ذبال كيف()ز درفنافر دراكري  ن خالل  بسا اباإلضافو إرى ت زأ

ا درم فزرو اكل  ا ند  يف فس   ك درا ي نح  خطاب ريس دراسااو فحابذ بل اأض 

س درنهائي رنظرأو ن ح درفيا  د ش ري يف ا  أصبح ه  درفأكي = اه يت عقالين

ب سيو  رغ أو يف درم رفو تفام بار م ن اداصطاائيوذ ب انب )  در سأسة(.  درق 

اه  د ش ري -بارنظر إرى  ا بحثناه يف هذه درمقارو  ن دتااق درطربي 

ْرف-ادرغزدري  -د صغر  ع درم قف درفأاأسي درحسأث  -د ش ري درص 
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كيف أمكن ا  أك ن د نعاة فمن درص ب ا  نرى  = )درمسدفع عن درمؤرف(

ب سيو  رنظرأو   رفيو قائمو عسى  در سأسةذ تخفسف بشكل عا  عن نظائرها  درق 

ا  ؤأو درطربي ادرغزدري  د ا ابيو اا دري نانيو اا دررا انيو   ن درص ب اأض 

كممثسين رنظرأو رغ أو )احانأو إقصائيو( يف درم رفو  فإ  نظرأو درسغو عنس 

هبا رمكن   درمفحسث هي نظرأو )عارميو( بم نى اهنا  درطربي كأندة أف صل

   درسغو در ربيو هي   غوذ اريات  قص  ة عسى درسغو در ربيونظرأو عا و رس  

ا  دارفه فهي   جهو  ببااطو درسغو درفي دخفا ها دهلل رسف دصل  ع در ربذ ا  

عسى رس ميع.  ن ناحيو اخرىذ أافنس درربها  درقيادي درذي دتب ه درغزدري 

دافرتدض د  دطي بأ  درمنطق ادرقياس درمنطقي اناد  صارحو ا قب رو 

 عارمي ا. 

عالاة عسى  ركذ ت ظهر تطبيقا  درغزدري ادرطربي رنظرأاهتم درفأاأسيو عسى 

آأا  درقرآ  اهنم ان ك د ا  درقرآ   دارو عارميوذ حيث ناقش د دربسع ادرزنسقو 

ت هبا كمشكسو عا و تصاحب داناالخ  ن دإلأ ما ذ اهي ظ دهر دهفم 

 درمسد س دإلدال يو اغير دإلدال يو عسى حس د د . 

إ د كا  عسينا ا  نافخرج  ما عرضناه هنا نظرأو يف درم رفو أمكن دعفبا ها 

و عسى ) ا  ب سيو   ؤدَّ در سأسة( في ب ا  تك   نظرأو غاند ير درفي ت فمس عسى  درق 

 كنقس  ر ارميو درفن أر.نو ةتقسيس اتحيزد  )خاصو( بثقافو   ي  
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يف درنهاأوذ بما ا  آأو درن   تصرح بأ  دهلل أهسي إرى ن  ه  ن أشا   ن 

نااه أنطسق  -در حي در ربي-خالل  ا أضربه  ن ا ثالذ أمكننا درق ل ا  درقرآ  

  نى درنص ه  درم نى رسى  يف نقاشاته در سريو  ن  نطسق عارميذ اه  ا 

د رمن أاارانه بشكل غير ا بما دتخذ درقرآ   ذدرمؤرف هذد درم قف باعفبا ه نقس 

 صحيحذ كما ا ن يف آأو آل عمرد . 

ه تاايرد    ج  رهذه  ئ  درطربي ادرغزدري درقا  ب با ة اخرى: يف حين ت   

ا يف درنص نااه. اعسى دررغم  ن  دراكرة دررئياوذ فإ  هذه دراكرة   ج نة اأض 

قيمو  خفساو بارنابو رسمؤ خ  حيث  درنظرأو درفأاأسيو درمشرتكوذ فسسفاايرأن

هتسف تاايرد  درطربي إرى در ص ل إرى   نى كل آأو يف دياقها درفا أخيذ 

ا رسس ددو درفا أخيو إلنفاج درم نى درقرآين. هذد ا  ابارفاري فه  أ س   د  هم   صس  

ن - أ ني ا  )جا ع دربيا ( ا أضم آ د  درطربي اترجيحاته درفاايرأو فه  أ ضم 

اركنه أا ل هذد  -رجيحاته  ن باب درضرا ةذ كما دفرتض درطربي يف  قس فهت

 ن خالل دربقا  عسى  قربو قس  دإل كا   ن درنص ادراياق درفا أخي رسخطابذ 

ا ن ثم أحف ي تاايره عسى دركثير  ن درم س  ا  درقيمو تا أخي اذ ادرفي ا تزدل 

 غير  افكشاو إرى حس كبير. 

ا تااير درغزدر ا بارم نى د صسي رسنص ا   -يذ فصحيح  انه أفماك اأض 

إا انه ا أهفم  -درذي أمكن رسب ض ا  أصيبهذ ادرب ض دآلخر أخطئه

باراياقا  درفا أخيوذ بل بإثبا  درقياس درمنطقي اإ كانيو تطبيق ك ز  ر جيا 
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درص فيو درمفأثرة با فالط نيو در سأسة كمنهج تاايري. ا ع  ركذ فإ  درغزدري 

 ن  يف اي  -درحقيقو درفا أخيو درقائسو بأ  آأو درن    -بشكل غير  باشر-رب ز أ  

ي ذتشير إرى درمااهيم دراساايو ح ل در ج ن دإلرهي در -دحفمااهتا درفاايرأو

تصاه عسى انه )ن     حض(ذ اهي دآل د  درفي ت  ن إرى د فالط نيو در سأسة 

(18 -1: 1)أ حنا ب ض حذ ارالطالع عسى  ثال آخر  شه   دنظر 
(1)

.  

ا تاايرد  دإلدماعيسيو   ادرحان -ا  
 
درفي أفحسث دهلل فيها عن عسي

فهي ا تخربنا شيئ ا عسى دإلطالق عن ) قصس صاحب درقرآ (ذ بل  -ادرحاين

غاأو  ا تخربنا به ه   ااهيم درك ز  ر جيا دإلدماعيسيو ادرفطبيق درايادي 

  رسقرآ .

*** 

 

                                                   

ا   »اجا  فيه:  (1) ا ك  مَّ
     ْ
ي ْن ش  ْم أ ك   ر 

ه  ْير  ب غ  ذ ا  ا    ك 
   ب ه 

ْ
ي ل  ش  ي ا .ك   دْرح 

ان ت  ذ ف يه  ك   َواْلَحَياُة َكاَنْت ُنوَر النَّاِس،ة 

ْكه .  ْم ت ْس   و  ر  ْسم  درظ  ذ ا 
و  ْسم  ي درظ 

ي   ف 
درن     أ ض  َلْم َيُكْن ُهَو النُّوَر، َبْل لَِيْشَهَد لِلنُّوِر... َكاَن النُّوُر اْلَحِقيِقفيُّ ا 

ُُّ للُ ٍن آتًِيا إَِلى اْلَعاَلِم... االَِّذي ُينِيُر ُكلَّ إِْنَسا  .[المترجم]]درفا أس  ضاف[ «  َلْم َيَرُه َأَددق َق


