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 :Johanna Pinkوبذة تعزيفيت بيىهاوا بيىك 

اإل ةةةة قل ويةةةارالم اإل ةةةةم    ا عةةةل الدرا ةةةات باحثةةةل ألؿاكقةةةلذ أ ةةة اذ 

 فراالبقرغ.

حةقل كػسةفا  ـ الجا عل  هحاصؾل عؾك الؿا س قر  ـ  ا عل بقنذ والدك قرا

 الؿج ؿعات الدالـقل    صر.

عؿؾت كباحثل و حاضرة    ا ع ل يقبـجـ وبرلقـ الحرةذ وكذلؽ عؿؾت 

 كل  اذة زائرة   عدد  ـ الجا عات.

ال ػسقر الحدالث والؿعاصر لؾؼرآنذ وكذلؽ ير ؿات يرتكز اه ؿا اهتا   

 الؼرآن.

 من كتبها يف هذا السياق:

Sunnitischer Tafsir in der modernen islamischen Welt. 
Akademische Traditionen, Popularisierung und nationalstaatliche 
Interessen, 2011  

 ؼالقد إكادالؿقلذ ال بسقط ال ػسقر السـل   العالؿ اإل ة ل الحدالثذ ال

 وال عؿقؿذ وآه ؿا ات الؼق قل.

Muslim Qurʾānic Interpretation Today 
Media, Genealogies and Interpretive Communities, 2018 

 يػا قر الؿسؾؿقـ الققمذ الق قطذ الجقـالق لذ والؿج ؿعات ال ػسقرالل.
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 :(1)مقدمت

  الؿعاصر  ـفةاذ هةل  عؿق فاذ أو بإخّص قضقل يصـقػ ال ػا قرذ  قاء   

 ةةـ الةةدرس آ  لةةراقلذ ودؿةةل عةةدد  ةةـ الؽ ةة   ل فّؿةةقضةةقل يلةةغؾ  سةةاحل 

 :الؽة قؽقل والؿعاصرة ذات اللفرة   هذا اللةلن أهةفرها ك ةاب  قلديسةقفر

و ملػات الؿس لرق الػركسل  ق ققف حةقل  (ذ ذاه  ال ػسقر عـد اإل ة ققـ)

ال ػا ةةقر الؼرآكقةةل    صةةر )ك ةةاب القهةةاكس  اكسةةـ  االؿـةةارذ وكةةذلؽ  ةةمخرً 

 .(حدالثللا

بدون بعض اعرتاضات إٓ أكف   أوكل إخقرة فنن الؽثقر  ـ الباحثقـ الُ 

فؿـ حقث ال صـقػ هق أداة  :وا  لؽآت  ـفجقل عؾك  ثؾ هذه ال صـقػات

ا  ؽلاف هتا   ء ـفجقل ويحؾقؾقل ال ؿ قبقلفا وال عا ؾ  عفا  ـ حقث كػا

الظاهرة الؿدرو لذ الرى بعض الباحثقـ كقن ال صـقػات الؼائؿل لؾ ػا قر ٓ 

م بعضفؿ يصـقػات  دالدة ذات صبغل اقرتاحقل بغقل لذا الؼدّ  :يؼقم هبذا الدور

 اخ بارها   ضقء  دى قدرهتا عؾك يحؼقؼ اقرتاب أكثر  ـ الظاهرة الؿدرو ل.

                                                   
قام بؽ ابل الؿؼد ل وكذا ال عرالػ بققهاكا بقـؽ  سمولق قسؿ الرت ؿات    ققع  ركز يػسقر  (1)

ػل  قضقعل   هناالل الدرا لذ لؽــا آدركا يضؿقـفا الدرا ل لؾدرا ات الؼرآكقلذ وقد كاكت حقاهل الؿمل  

ا لرتيق  ػل لفقا لفا وفؼً ػلذ وقد ضبطـا إحآت الؿمل  ع  راد الؿمل  ح ك ال ؿؽـ  ـ ي بّ  ئالؼارا عؾك يقسقرً 

 (.قسؿ الرت ؿات) الؿؾػ الجدالد.
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بقـؽ   هذا السقاقذ حقث يحةاول والؿؽـ يـزالؾ هذا البحث لأللؿاكقل القهاكا 

ا  ةع يق ةةع فا بقـةؽ اقةرتاح عةدد  ةـ ال صةةـقػات لؾ ػا ةقر الؿعاصةرةذ خصقًصة

 ـ حقث الرقعةل الجغرافقةل ل  خطةك ال ػا ةقر  :الؿساحل الؿدرو ل  ـ ال ػا قر

سقا ويركقةاذ وكةذلؽ  ةـ حقةث الؼةائؿ قكدوكإالعربقل ويلؿؾ ال ػا قر الؿـ جل   

 : اك  يػا قر إفراد يػسقر الفقئات الر ؿقل أو  ةا يسةؿقف كبال ػسقر ف ضقػ إل

 ذ ويحاول ا  حان قدرة هذه ال صـقػات كلداة لؾ حؾقؾ.(ال ػسقر الؿم سل)

بصةةقرة كبقةةرة يـطؾةةؼ بقـةةؽ  ةةـ أهؿقةةل ال غقةةر الةةذي يةةال الق ةةقد الحةةالل 

ل لؾ ػا ةقرذ لؾؿسؾؿقـ بعةد هفةقر الدولةل الؼق قةل وأدةره   هفةقر  ة ة  خاّصة

غؿ إقرارهةا بؽةقن الرقعةل الجغرافقةل أو  سةاحل الدولةل القيـقةل غقةر كافقةل   ور

ا  ةةع  ةةا يةةقهؿ بةةف  ةةـ اخةة ةف قةةائؿ عؾةةك اخةة ةف الرقعةةل ال صةةـقػ خصقًصةة

الجغرافقل ال جاهؾ يؾؽ السؿات إكثر عؿق قل والؿ جاوزة لفةذه السةقاقاتذ إٓ 

ل الجغرافقةل   بقةان أدةر أهنا يحاول إبراز فائدة هذا ال صـقػ الؿع ؿد عؾةك الرقعة

آخ ةفةةات   الؿققةةػ  ةةـ الحدادةةلذ و  العةقةةل بةةقـ الؿم سةةات العؾؿقةةل 

 ل فّؿةوالدوللذ   يقضق   ب  عدد  ةـ ال باالـةات بةقـ هةذه ال ػا ةقر   قضةاالا 

  ثؾ ال عا ؾ  ع ال ػا قر ال ؼؾقدالل.

قةػ )إهةداف(ذ )الؿقاةة: كذلؽ يضقػ بقـؽ بعض يصـقػات أخرى ي عؾؼ ب

رالـ الؿعاصرالـ  رتايقجقل يعا ؾ الؿػّس نرالـذ وأهؿفا  ا ال عؾؼ بالضؿـقل( لؾؿػّس 

 ع إ الق  ال ؼؾقدالل   ال ػسةقر خصقًصةا حجقةل إحادالةث   ال ػسةقرذ و ةـ 
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أ ؾ برهـل أكرب عؾك كجاعل يصـقػفا الؿؼرتح يخ ار بقـؽ آالات  حةددة لؾؿؼاركةل 

حدالةًدا لؾؿؼاركةل بةقـ يةرق يعةا ؾفؿ وي ذبقـ رأي الؿػسرالـ الؿعاصرالـ يجاهفةا

( 112ذ 111 ثةؾ يػسةقر أال ةقـ ) :الؿخ ؾػل  ع ال ػا قر ال ؼؾقدالل و ع أ القبفا

  ـ  قرة ال قبل.

 ةـ ا  لةؽآت  إبراز بعضٍ  لإن الػائدة ال ل كبغقفا  ـ كلر هذه الدرا لذ ه

رة الدار ةةقـ لؾؿعةةاالقر الؿعاصةةرة   يصةةـقػ ك ةة  ال ػسةةقرذ وهةةذا  ةةـ أ ةةؾ إدةةا

 ثةةؾ هةةذه إلالجةةاد الـبغةةل أن الةةمدي  ذيحةةقل هةةذه الؿعةةاالقرذ والةة الؿفةةؿالـؼةةاش 

الؿعاالقر واخ بارهاذ فؽؿا ذكركا فال صـقػ هق أداة يحؾقؾ لؾظقاهر ال ل يصةـػفاذ 

قائؿةةل عؾةةك  عةةاالقر  ـفجقةةل دققؼةةل هةةق  ةةا السةة طقع  كةةػءوالقصةةقل ل صةةـقػات 

ـّ   .إيةعـا عؾك الؿػاصؾ الرئقسل لبـاء هذا الػ
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 (1)الدراست
 :(2)مقدمت

بؿعـةك أكةف الؿقةؾ بدر ةل  ذأحد العؾقم الـؼؾقةل الؿ عةارف عؾقفةا (3)ال ػسقر العد  

ٕحادالث الـبقالل وأققال عؾؿاء ال ػسقر إوائؾذ والصدق إلك اكبقرة إلك آ  ـاد 

هةةذا الؼةةقل عؾةةك ال ػا ةةقر الؿعاصةةرةذ وكةةذلؽ ال ػا ةةقر الؿق ةةقدة قبةةؾ عصةةر 

الؽثقةر  ةـ الؿحةاوٓت السةطحقل لدرا ةل ال سؾسةؾ  ولفذا السب  يعد   :الحدادل

الز ـل لؾ ػا قر وال ل كجدها    ملػات الدار قـ ال ل يؿقز عؾةك  ةبقؾ الؿثةال 

ر عؾةةؿ ال ػسةةقرذ غقةةر  جدالةةل   بةةقـ الؿرحؾةةل الؽة ةةقؽقل والحدالثةةل  ةةـ يطةةقّ 

                                                   
قسؿ الدرا ات ذ قام برت ؿل هذه الؿادة: حسام صربيذ  درس  ساعد بؽؾقل الؾغات والرت ؿل (1)

 ير ؿل عدد  ـ الؽ   الدالـقلذ وقام برت ؿل عدد اإل ة قل بالؾغل اإلكجؾقزاللذ بجا عل إزهرذ هارك  

لؽرتوكقل كؿققع يػسقر  ـ البحقثذ كؿا أن لف العدالد  ـ الرت ؿات الؿـلقرة عؾك بعض الؿقاقع اإل

 وغقره.

 :الس ـد هذا البحث إلك درا ل  ؼبؾل لل بعـقان (2)
(Sunnitischer Tafsir in der modernen islamischen Welt. Akademische Traditionen, 

Popularisierung und nationalstaatliche Interessen ) (Leiden: Brill, 2011) الؿملػل..  

 ذيهبذا العـقان ال ذ وبعدها صدر لؾؽايبل ك اب2212كلرت هذه الؿؼالل    جؾل الدرا ات الؼرآكقل عام 

  (.قسؿ الرت ؿات) .يلقر إلقف

 صطؾ  )يػسقر( هـا عؾك و ف الحصر بالؿعـك الضقؼ لؾؽؾؿلذ  لقًرا إلك يػسقر آالل بآالل  مُ دِ خْ  َ ْ  أَ  (3)

ذ ح ك لق يققػ  )أو عؾك إقؾ يػسقر الفدف إلك يـاول الؼرآن كا ًة )يػسقر  سؾسؾ(  ـ الؼرآن كا ًة 

 ـ(. عقّ  الؿلروع عـد حدّ 
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البحةث عةـ  فةقد ف حال قلؿ الضع الؿرء كزعات ال جدالد ُكص  عقـ ال حؾقؾذ  ا

ةة الطةةرف عةةـ ال ػسةةقرات ذات الـزعةةل ال ؼؾقدالةةل  رالـ الؿعاصةةرالـذ والغةةّض الؿػس 

 .  (1)كل ر ريق  وغقر  حبٍذ لؾباحثقـ

ػةةؼ ح ًؿةةا  ةةع آيجةةاه السةةائد   الدرا ةةات  ثةةؾ هةةذا الةةـفج ال ّ  و  حةةقـ أنّ 

كلةةاط فؽةةري هفةةر  ـةةذ الؼةةرن ال ا ةةع علةةر   إيةةار  اإل ةةة قل لعةةرض أّي 

 ؼ إ ر بال ػسةقرذ حقةث إنّ ذ غقر أكف الـطقي عؾك إهؽآت عـد ا ال عؾّ (الحدادل)

هذا الـقع بحؽؿ  اهق ف اللقبف  قاك  كثقةرة  ةـ ال ؼؾقةدذ  ـفةا الؼةدالؿ باإلضةافل 

 قاك  أحدث. وٓ الؿؽـ ففؿ هذا الـقع ففًؿا صحقًحا إٓ  ـ خةةل  عةؾ  كإل

إ ةةةؾقب والطرالؼةةةل و/أو سةةةؿ بالطةةةابع ال ؼؾقةةةدي   يػا ةةةقر الؼةةةرآن ال ةةةل ي ّ 

ل عؾك الجفقد الؿبذولل اه ؿام الباحثذ والـطبؼ هذا بصػل خاّص  الؿح قى  حطّ 

لػفؿ الطرق ال ل ال ؿ هبا يحدالةد ال ػا ةقر الؿعاصةرة لؾؼةرآن لؾؿـا ة  لفةا ولؿةا 

 الؿؽـ يجاهؾف  ـ ال ػا قر ال ؼؾقدالل السابؼل.

 ؿقةزة  ةـ ال ػسةقر الؿغةزى  ةـ هةذا البحةث لةقس يحدالةد فئةل  وبال الل فةننّ  

 ا )حدالثل( أو  خ ؾػل عـ الجفقد السابؼلذ وإكؿا إلؼاء كظةرة هةا ؾل عؾةك  بطرالؼلٍ 
                                                   

 The Interpretation :ت( وك ابفخقر  ثال عؾك هذا آيجاه هق العالؿ )القهاكس  اكسـ  قجسرب (1)

of the Koran in Modern Egypt  يػسقر الؼرآن    صر الحدالثل(ذ الطبعل إولك )لقدن: برالؾ(

ل بال ػا قر الؿعاصرة عؾك يػسقر  حؿد رهقد رضاذ بعـقان يػسقر الؿـارذ يركز الدرا ات الؿعـقّ . (1974

 والظةل لسقد قط .
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هروف الدولل الؼق قل الحدالثلذ دون حصر آه ؿام  آلقات يللقػ ال ػسقر   هّؾ 

ا. ا أو إ ةة ق  د  ةـ  سةالؽ ال ػسةقرذ  ةقاء كةان إصةةحق  البحثل    سؾؽ  حدّ 

قل إلةك ك ةائج  ـا ةبل بلةلن الػةروق بةقـ  خ ؾةػ الةدول ك لل القصوح ك ال سـّ 

وهةةل:  ذيػا ةةقر الؼةةرآن بةةثةث لغةةات والؿـةةايؼ   العةةالؿ اإل ةةة لذ يالعةةُت 

 والرتكقل. ذواإلكدوكقسقل ذالعربقل

الؽبقةر  ةـ  ملػةات ال ػسةقر هبةذه الؾغةاتذ أق صةر عؾةك يؾةؽ  و ـ بقـ الؽةؿ  

 .(1) 2224و 1967ا بةةقـ عةةا ل  ةةُكِلةةرت الؿملػةةات ال ةةل ك بفةةا عؾؿةةاء السةةـل و

 :وعةوة عؾك ذلؽذ فنكـل لؿ أضةع ُكصة  عقـةل  ةقى اللةروح القافقةلذ بؿعـةك

ةالؿملػةات ال ةل ُيعَ  آالةل   الؼةرآن بـةقع  ةـ ال ػصةقؾذ بؿةا   ذلةةؽ    عؾةك كةّؾ ؼ 

يػسقر الؽؾؿات و ـاقلةل اإلهةؽالقات ال ػسةقرالل.   الققةت الةذي لةؿ أدرج فقةف 

 ةةقى الؿملػةةات إصةةقؾلذ دون الؿخ صةةرات  ةةـ يػا ةةقر الؼةةرآنذ ولةةؿ أ عةةؾ 

                                                   
(ذ وقةد ُكِلةر 1973-1879 أيـاول )يػسقر ال حرالر وال ـقالر لؾطاهر بـ عاهقرعؾك الرغؿ  ـ ذلؽ لؿ  (1)

رالـ عؾةك خةةف كظًرا ٕن الؿملةػ الـ ؿةل لجقةؾ  خ ؾةػ  ةـ الؿػّسة :1972و 1956  الػرتة بقـ عا ل 

بةةاقل العؾؿةةاء الةةذي  ةةرى يـةةاولفؿ   هةةذا البحةةثذ وال جؾةةك هةةذا    ةةقريف الذايقةةل وخؾػق ةةف إكادالؿقةةلذ 

 :ـ وضعفذ اكظر  ال ػسقر. لؾقققف عؾك  زالد  ـ الؿعؾق ات حقل العؿؾ الؼقؿ بللن ال ػسقر و َ وأ ؾقبف 

ذ (ب ػسةقره لؾؼةرآن ياهر بـ عاهقر: حقاة وأفؽةار عةالؿ إصةةحل حةدالثذ  ةع اه ؿةام خةاّص )بلقر كافعذ 

  جؾل الدرا ات الؼرآكقل.
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أ اس آخ قار الؿةـفج الةذي  ةار عؾقةف الؿملةػذ بةلن كةان الس لةفد   الؿؼةام 

 العؾؿاء السابؼقـ أو الطرح رؤالل  ـ بـات أفؽاره. إول بلققال

 :التفاسري

 ـفةا  يػسقًرا لؾؼةرآن: أربعةلٌ  علرَ  إلقف   البحث أحدَ  ُت كاكت  صادر  ا خُؾْص 

 ـ  صرذ وادـان  ـ  قرالاذ ودةدل  ـ إكدوكقسقاذ وادـان  ةـ يركقةا. فػةل  صةرذ 

بجا عةةل الؼةةاهرةذ  ( عؿقةد كؾقةةل اللةرالعل1974-1898 حؿةةد أبةق زهةةرة ) مَ دَ ْقةأَ 

وعضق  جؿع البحقث اإل ة قل بإزهرذ عؾك كلر يػسةقره لؾؼةرآن والؿق ةقم 

  الؿجؾةةةل اإل ةةةة قل    ـ صةةةػ خؿسةةةقـقات الؼةةةرن  (1)بةةةة)زهرة ال ػا ةةةقر(

عؿؾقل الـلر ٕ باب  قا قل خةل  ة قـقات الؼةرن ذايةف:  ْت العلرالـذ وقد يققػَ 

أبةق  واَصةؾقل. وبعةد وفةاة عبةد الـاصةرذ والر ع ذلؽ إلك  ققل أبق زهرة اإل ة 

ذ وقد وصؾ إلةك  ةقرة الـؿةؾذ 1974ل عام زهرة ك ابل ال ػسقر ح ك أدرك ف الؿـق  

ت أ ريف يباعل . يقل  (2)وهل السقرة السابعل والعلرون حس  يريق  الؿصحػ

                                                   
 .(1987/ بقروت: دار الػؽر العربلذ زهرة ال ػا قرذ  حؿد أبق زهرةذ الطبعل إولك )الؼاهرة (1)

 :عؾك الرابط ال الل 22ذ 14ذ 11زهرة ال ػا قرذ  حؿد أبق زهرةذ ص (2)
http://www.elshabab.com/docs/general/index.php?eh=newhit&subjectid=1962&su
bcategory=83&categoryid=11  

 (.2212 ارس  1)يارالم الزالارة 
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ةذ و  أوكل إخقرة ُيقُ 1987ك ابف عام  ا وإياح ةف ؾ إلةك  سة  الؽ ةاب ضةقئق  ص 

 .(1)اء يحؿقؾفاللبؽل العـؽبقيقل ح ك ال سـك لؾؼرّ عؾك 

هقًخا لألزهر ح ك  (ذ الذي هّؾ 2212-1928   حؿد  قد يـطاوي )ك َ 

ا حقـؿا كان عضقً  (2)لذ يػسقًرا لؾؼرآن والؿسؿك بة)ال ػسقر الق قط(واف ف الؿـق  

. وقد يؿ (3) ـ  صر ولقبقا والسعقدالل هبقئل ال درالس بؼسؿ أصقل الدالـ   كّؾ 

ذ وصدرت الطبعل الثاكقل   1986و 1974كلر خؿسل علر  جؾًدا  ا بقـ عام 

 .Altafsir.com. كؿا أكف   اح عؾك اللبؽل العـؽبقيقل عؾك  ـصل 1992عام 

 (4)لرت هقئل كبار العؾؿاء بنهةراف  ةـ  جؿةع البحةقث اإل ةة قل بةإزهركَ 

ذ   1986و 1972يػسقًرا آخر )  ق ط الحجؿ( لؾؼةرآن الؽةرالؿ  ةا بةقـ عةا ل 

ت   عةةام هةةؽؾ ك قبةةات صةةغقرةذ إٓ أن الجفةةقد الؿبذولةةل   هةةذا اللةةلن يققَػةة

                                                   
)1( http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=6&book=3324 

 (.2212 ارس  1)يارالم الزالارة 

 (.1992 ال ػسقر الق قط لؾؼرآن الؽرالؿذ  حؿد  قد يـطاويذ الطبعل الثاكقل )الؼاهرة: دار الؿعارفذ (2)

كظًرا ل ققػ الؿققع الر ؿل لؾلقم يـطاويذ الؿؽـ الحصقل عؾك  قريف الذايقل عرب الؿقاقع العربقل  (3)

 : ـ اللبؽل العـؽبقيقلذ عؾك  بقؾ الؿثال
http://forum.resala.org/showthread.php?t=35245  

 (.2212 ارس  1)يارالم الزالارة 

ال ػسقر الق قط لؾؼرآن الؽرالؿذ لجـل  ـ العؾؿاء بنهراف  جؿع البحقث اإل ة ل بإزهر  (4)

 (.84-1972ن الؿطابع إ قراللذ واللرالػذ الطبعل إولكذ )الؼاهرة: الفقئل العا ل للم
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  هذا ال ػسقر أربعقن عالًؿا وحرريةف لجـةل  ؽقكةل  ةـ علةرة . وقد ك َ (1)1986

 ًٓ  ةةـ ال خصةةص    أعضةةاءذ بعضةةفؿ الحظةةك بخؾػقةةل   الدرا ةةات إدبقةةل بةةد

ذ وقةةد الر ةةع ذلةؽ إلةةك حؼقؼةةل أن العدالةةد  ةةـ عؾؿةةاء (2)أصةقل الةةدالـ اإل ةةة ل

ال ػسقر ال ؼؾقدالقـ قد يركقا إزهرذ أو غةادروهذ بعةد اإلصةةحات ال ةل أ راهةا 

ل الؿـقيةل بالؾجـةل ال حرالرالةل هةل يبسةقط ويقحقةد ذ وكاكت الؿفّؿة(3)عبد الـاصر

 ـ غقر الؿؿؽـ  ذْ   لروع يػسقر الؼرآنذ إِ ل  هقؽؾ وأ ؾقب اإل فا ات العؾؿقّ 

ػقـذ ولةةؿ يؽةةـ هـةةاك فرصةةل لطبعةةل  دالةةدة وٓ كسةةخل يحدالةةد فةةرادى الؿةةمل  

إلؽرتوكقل.  ـ الؿمكد أن ال ػسقر إكثةر اك لةاًرا بةقـ ال ػا ةقر الؿصةرالل إربعةل 

ر   ذلةةؽ را ًعةةا لخصائصةةف العؾؿقةةل ولةةقس الّسةة (4))يػسةةقر اللةةعراوي(: هةةق

                                                   
الل ؿؾ عؾك يػسقر (ذ والذي 1984( لسـل )35ك لل الحصقل عؾقف هق رقؿ )الجزء إخقر الذي يسـّ  (1)

ػ ح ك الجزء ا لػفرس  ؽ بل الؽقكجرسذ ال قفر هذا الؿَمل  ( ) قرة الؿم ـقن(. ويبؼً 23السقرة رقؿ )

 ( ) قرة الـؿؾ(.27(ذ والذي ال ـاول السقرة رقؿ )1986( )39)

ػذ ال ػسقر الق قط لؾؼرآن الؽرالؿذ لجـل  ـ العؾؿاء بنهراف  جؿع البحقث اإل ة قل بإزهر اللرال (2)

ذ ايجاه ال ػسقر   العصر الحدالثذ  صطػك  حؿد الطقار الحدالديذ الطبعل إولك 5ذ ص1الؿجؾد 

 .322(ذ ص1975)الؼاهرة: إزهرذ  جؿع البحقث اإل ة قل 

(3) Tamir Moustafa, ‘Conflict and Cooperation between the State and Religious 
Institutions in Contemporary Egypt’, International Journal of Middle East Studies 

34 (2002), pp. 3–22, at 
pp. 5–6. 

 ذيػسقر اللعراويذ  حؿد   قلل اللعراويذ الطبعل الثاكقل )الؼاهرة: أخبار الققمذ بدون يارالم( (4)

(1991-1996.) 
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( 1998-1911وقةةد حؿةةؾ ا ةةؿ  ملػةةفذ  حؿةةد   ةةقلل اللةةعراوي ) ال ؼؾقدالةةلذ

ه يػسةةقًرا بؿةةا يحؿؾةةف الؽؾؿةةل  ةةـ  عـةةكذ وإكؿةةا هةةل هبةةات وكةةان اللةةقم ٓ العةةد  

. يس ـد الـسةخل الؿطبقعةل (1)صػائقلذ يخطر عؾك قؾ   م ـ   آالل أو بضع آالات

اللةعراوي )خةقاير : كعؾك  ا قالف اللقم اللعراوي   الربكا ج الؿ ؾػز الؿسةؿ  

إلةك أن  1977ر فقف الؼرآن آالل آالل بداالل  ةـ عةام والذي فس  ذ حقل الؼرآن الؽرالؿ(

 57ح ك وصؾ إلك  قرة الحدالد وهل رقةؿ لذ وقد فسر اللقم الؼرآن واف ف الؿـقّ 

باإلضافل إلك  زء عؿ ) ـ  قرة الـبل ح ةك  (2)حس  يريق  الؿصحػ اللرالػ

د اللقم قد يخرج   إزهر اللةرالػ ويؼؾ ة. وعؾك الرغؿ  ـ أن (3) قرة الـاس(

ة   هقئةةةل ال ةةةدرالس   السةةةعقدالل خةةةةل فةةةرتة السةةة قـقات ح ةةةك  ـاصةةة  عةةةد  

ذ إٓ أن يػسقره لةؿ الحؿةؾ الطةابع إكةادالؿل   (4)السبعقـقات  ـ الؼرن العلرالـ

                                                   
 .9يػسقر اللعراويذ اللعراويذ ص (1)

 .(قسؿ الرت ؿات)قد اك فك بسقرة الؿؿ حـل ٓ بسقرة الحدالدذ الصقاب أن يػسقر اللقم  (2)

( وهل  قرة )الجادقل(ذ وي اح الؿؾػات الصقيقل 45ي جاوز الؿجؾدات الؿطبقعل السقرة رقؿ ) ٓ (3)

 )و زء عؿ( عؾك الؿققع اإللؽرتوين: 57-46لؾسقر  ـ 
http://www.elsharawy.com 

 : اكظر أالًضا:2212 ارس  1يارالم الزالارة 

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=90941&pg=67 

 .2212 ارس  1يارالم الزالارة 

 لؿعرفل الؿزالد عـ اللقم اللعراويذ اكظر:  (4)
Hava Lazarus-Yafeh, ‘Muhammad al-Mutawalli al-Shaʿrawi: A Portrait of a 
Contemporary ʿAlim in Egypt’ in Gabriel R. Warburg and Uri M. Kupferschmidt 
(eds), Islam, Nationalism and Radicalism in Egypt and the Sudan, 1st edn, (New 
= 
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إ ؾقب أو الؿح قىذ فضًة عؾك أكةف كةان عؾةك هةؽؾ دروس وعظقةل    القةلذ 

ال ػسقر ضقئًقا ويؿ إياح ف عؾك عدة  قاقع إلؽرتوكقلذ بؿةا   ذلةؽ وقد ُ س  هذا 

Altafsir.com(1). 

ة بالـسبل لسقرالاذ كاقلةُت  ري حركةل اإلخةقان   هةذا البحةث يػسةقر أكةرب  ـظ 

(  ةـ بةقـ  ػسةرالـ آخةرالـذ 1989-1935ى )الؿسؾؿقـ الؿحؾقةقـ  ةعقد حةق  

اإل ةة قل  ةـ  ا عةل د لةؼذ لةؿ    اللةرالعلوالذي بعد حصقلف عؾك اإل ةازة 

كػسةف  َ  َهة ـصٍ  أكادالؿل   عؾؿ أصقل الدالـ اإل ة لذ بؾ وَ  ال طؾع أبًدا ّٕي 

: خةةةل  ةةبعقـقات الؼةةرن العلةةرالـ أ ضةةك (2)س حقايةةف لؾـلةةاط السقا ةةلوكةةر  

                                                   
= 

York: Praeger, 1983), pp. 281–97; Malika Zeghal, Gardiens de l’Islam: les oulémas 
d’Al Azhar dans l’Égypte contemporaine, 1st edn (Paris: Presses de la Fondation 
Nationale des Sciences Politiques, 1996), pp. 204–11; Rachida Chih and Catherine 
Mayeur-Jaouen, ‘Le cheikh Shaʿrâwî et la télévision: l’homme qui a donné un 
visage au Coran’ in Catherine Mayeur-Jaouen (ed.), Saints et Héros du Moyen-
Orient contemporain, 1st edn (Paris: Maisonneuve et Larose, 2002), pp. 189–209; 
Andrew Hammond, Pop Culture Arab World! Media, Arts and Lifestyle, 1st edn 
(Santa Barbara et al.: ABC-Clio, 2005), pp. 206–9; 
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=90941&pg=67 (accessed March 1, 
2010). 

 عؾك الؿققع اإللؽرتوين: (1)
 http://www.elsharawy.com/  

 (.2212 ارس  1)يارالم الزالارة: 

 لؾؿزالد حقل حقاة  عقد حقى وأعؿالفذ اكظر: (2)

Itzchak Weismann, ‘Saʿid Hawwa: The Making of a Radical Muslim Thinker in 
Modern Syria’, Middle Eastern Studies 29 (1993), pp. 601–23; Itzchak Weismann, 
‘Saʿid Hawwa and Islamic Revivalism in Baʿthist Syria’, Studia Islamica 85 
(1997), pp. 131–54. 
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واك ؿؾ هذا ال ػسةقر  ذدة ل ػسقرهل  سقّ أوّ  َ   َ خؿس  ـقات   السجـ وهـاك كَ 

ظؿف عؾك يػسقر ابـ كثقر والـسػل و قد قط  أدـاء الػرتة ال ةل الذي ا  ـد    ع

)إ ةةاس   ال ػسةةقر(   عةةام  :وُكلةةر يحةةت عـةةقان ذقضةةاها   الؿـػةةك بةةإردن

الةةدافع الةةرئقس وراء ك اب ةةف لؾ ػسةةقر  ىذ فةةننّ ا ةة ـاًدا إلةةك  ةةا قالةةف حةةق   .(1)1985

ًٓ لؿلةؽةيـا القق قةلذ الؼرآن الحقي حؾ رغب ف   إقـاع أيباعف  ـ الؿسؾؿقـ بلنّ  ق

باإلضافل إلك ذلؽذ فؼد قّدم كظرالل  دالدة حقل الرتابط الرتكقبل لؾؼةرآن ووحةدة 

ذ (2)ؿ إلك الرتكقل قره. وقد ُأعقد يبع هذا العؿؾ  ا ٓ الؼؾ عـ أربع  رات وُير ِ 

 لؽـف غقر   اح عؾك اللبؽل العـؽبقيقل.

ـ اإل ةة ل بسةقرالاذ وقةد ( أحد أبةرز عؾؿةاء الةدال1932وهبل الزحقؾل ) العد  

در ةةات عؾؿقةةل   اللةةرالعل والؼةةاكقن  ةةـ  ا عةةل د لةةؼ و ا عةةل الؼةةاهرة  حةةازَ 

ة اإل ةةة ل   د لةةؼ لعةةدّ  فو ا عةةل عةةقـ هةةؿس و ا عةةل إزهةةرذ ودّرس الػؼةة

                                                   
 (.1985ىذ الطبعل إولك )الؼاهرة: دار السةمذ إ اس   ال ػسقرذ  عقد حق   (1)

 (ذ اكظر: 1999صدرت الطبعل الخا سل عام ) (2)
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb4105-5004108&search=books  

 2212 ارس  2يارالم الزالارة 

 الـسخل الرتكقل:
 Said Havva, M. Bes¸ir Eryarsoy and Abdüsselam Arı (trs), El-Esas Fit’tefsir, 1st 
edn (Istanbul: S  ̧ amil Yayınları, 1991), 2nd edn (Istanbul: S  ̧ amil Yayınları, 
1996). 
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. كان إ اً ا  لفقًرا وواعًظةا وعضةًقا بؿجؾةس الػ ةقى السةقري واك ؿةك (1)عؼقد

كةاٍف  ةـ الحرالةل أيةاح لفةا اك ؼةاد الةرئقس  إلك  جؿقعل  ـ العؾؿةاء ي ؿ ةع بؼةدرٍ 

بلؽؾ ٓذع   خطاب  ػ قح حقل خططف الؿ عؾؼل باإلصةةح ال عؾقؿةل   عةام 

وإن لةؿ  (2)عؾةك أن الزحقؾةل الحظةك بدر ةل  ةـ آ ة ؼةلقل ذ وهذا الةدّل 2227

لر  ا ٓ الؼؾ عـ دةدل يػا قر لؾؼرآن   باالـل الؽـ عضًقا   الؿعارضل السقا قل. كَ 

لذ اك فج فقفا الـؿط الؽة قؽل. و  هذا البحثذ  ةليـاول ال ػسةقر الؿـقةر الطق

ًٓ    العؼقةةدة واللةةرالعل والؿةةـفجذ والعةةد   ذ وقةةد (3)أكثةةر ال ػا ةةقر الثةدةةل هةةؿق

                                                   
 ن ال الل:ااكظر صػح ف الرئقسل عرب اللبؽل العـؽبقيقل عؾك العـق (1)

 http://www.zuhayli.net/ 
 ففل   احل عرب الؿققع ال الل: لالذايقأ ا  قريف 

http://www.zuhayli.net/biograp3.htm 

 .2212 ارس  2يارالم الزالارة 

 اكظر: (2)

Radwan Ziadeh, ‘Policies of Religious Inclusion in Syria’ in Sigrid Faath (ed.), 
Staatliche Religionspolitik in Nordafrika/Nahost: ein Instrument für 
modernisierende Reformen?, 1st edn (Hamburg: GIGA, 2007), pp. 197–214, 
http://www.dgap.org/midcom-serveattachmentguid-
1de865bb17bf2fa865b11de86fbfd152d1190aa90aa/faath_studiereligionspolitik_vol
ltext.pdf 

 .2212 ارس  2يارالم الزالارة  

(ذ 2221ر الؿعاصرذ ال ػسقران أخران هؿا: ال ػسقر الق قطذ الطبعل إولك )بقروت: دار الػؽ (3)

ال ػسقر الق قز عؾك ها ش ال ـزالؾ: و عف أ باب الـزول وققاعد الرتيقؾذ الطبعل إولك )د لؼ: دار 

 (.1994الػؽرذ 
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ذ كؿةا أكةف 1998ذ وأعقد يباع ف   1991صدرت أول يبعل لفذا ال ػسقر   عام 

 .(1)خًرا يبعل لف بالؾغل الرتكقل م تغقر   قفر عؾك اللبؽل العـؽبقيقلذ وقد صدر

ؾل لؿعةةاين الؼةةرآن عؿؾقةةل إصةةدار يةةرا ؿ  ػّصةة ْت أَ بالـسةةبل إلكدوكقسةةقاذ بةةدَ 

ًٓ إلةةك الؾغةةل اإلكدوكقسةةقل   علةةرالـقات  و ملػةةات لؾ ػا ةةقر بصةةقرة أكثةةر هةةؿق

الؼةةرن العلةةرالـ وزادت هةةذه العؿؾقةةل   خؿسةةقـقات الؼةةرن ذايةةف: بعةةد ا كالةةت 

ؿةةدت الؾغةةل اإلكدوكقسةةقل كؾغةةل ر ةةؿقل لؾةةبةد.   عةةام الدولةةل ا ةة ؼةلفا واع ُ 

ذ يحةةت يةةلدقر إهنةةةاء آ ةة عؿار والصةةراعات الةةةدائرة بةةقـ اإل ةةةة ققـ 1962

 ر البةةةارز الحةةةاج عبةةةد الؿؾةةةؽ والعؾؿةةةاكققـ عؾةةةك  ر عقةةةل الةةةبةدذ بةةةدأ الؿػّؽةةة

(ذ ك ابةةل يػسةةقر 1981-1928) (حا ؽةةا)الؿعةةروف بةةةعبةةد الؽةةرالؿ أ ةةر ا ذ 

ًٓ ح ةك ذلةؽ ال ةارالم ذي العدّ لؾؼرآنذ وال وقةد  :أكثر ال ػا ةقر اإلكدوكقسةقل هةؿق

صةدرت إ ةزاء إولةةك  ـةف   صةةحقػل إ ةة قلذ وعؾةةك الةرغؿ  ةةـ ذلةؽذ يةةؿ 

ل دعؿةف لس ةةم عؾةك خؾػّقة (حا ؽةا)ان اع ؼةال آك فاء  ـ  عظؿ هذا العؿؾ إبّ 

أ  ةقهاريقذ يبةقّ السقا ل خةل السـقات إخقةرة  ةـ حؽةؿ  ةقكاركق.   عفةد 

أعؾك  ـزلل بقـ عؾؿاء إكدوكقسقا )عؾك الرغؿ  ـ  س قى ال عؾقؿ إولةل( ويؼّؾةد 

وقةةد ُكلةةر يػسةةقره الؿسةةؿك  .(2) ـاصةة  أكادالؿقةةل  فؿةةل   الؿم سةةات الدالـقةةل

                                                   
(1) Vehbe Zuhayli, Ahmet Efe, Bes¸ir Eryarsoy, Hamdi Arslan, Halil İbrahim 

Kutlay and Nurettin Yıldız (trs), Tefsir’ül Munir, 1st edn (Istanbul: Risale, 2008). 
 لؿزالد  ـ الؿعؾق ات حقل حقاة حا ؽا وأعؿالفذ اكظر: (2)

= 
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)كسبل ٕحد  سا د  اكريا الذي بات  ركًزا لـلةايف الةدالـل(  (1)(يػسقر إزهر)

وكظةًرا ٕن  :1972الـسةخل الؿؽةربة   عةام  ذ وهفةرت1967ٕول  رة   عةام 

ال ػسقر كلل   إصؾ   صقرة إعة قلذ فؼد يرك هذا أدره البالغ عؾك إ ةؾقب 

ة وٓ الزال هذا ال ػسقر الحظك بلعبقل كبقرة ح ك الققم وأعقد يبعةف عةدّ  ذوالطرالؼل

 .(2)ـلر راتذ إٓ أكف غقر   قفر عؾك اللبؽل العـؽبقيقل ٕ باب ي عؾؼ بحؼقق ال

ذ يحدالد  ققػ 1967ة الحؽؿ   عام وقد أعاد  قهاريقذ الذي  اء إلك  دّ 

و عك إلك د ج اإل ةم   الرواالل القيـقل.   ضقء  ا  بؼذ  الـالدولل  ـ الد  

 :ا لؾؼرآن يحت عـقانكلرت وزارة اللمون الدالـقل بنكدوكقسقا يػسقًرا ويـق  

ذ عؿؾت لجـل  ؽقكل  ـ  بعل علر عضًقاذ 1975)الؼرآن الؽرالؿ(   عام 

 ؿقعفؿ يؼّؾدوا  ـاص    هقئل ال درالس   الؿم سات اإل ة قل القيـقلذ 

ًٓ حق  (3)1975و 1972عؾك إصدار هذا ال ػسقر بقـ عا ل  ا عؾك ذ وهبذا كان  ثا

                                                   
= 

Karel Steenbrink, ‘Hamka (1908–1981) and the Integration of the Islamic Ummah 
of Indonesia’, Studia Islamica 1 (1994), pp. 119–47. 

 اكظر: (1)
 Hamka, Tafsir al-Azhar, rev. edn (15 vols, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987–8). 

ا عرب ( وال ل هؽؾت  زًءا  ـ ال ػسقر الذي كان   قافرً 2229ـ إغةق صػح ف الخاصل عام )يعق   (2)

 اللبؽل العـؽبقيقل.

(3) Departemen Agama, Al-Qur’an dan tafsirnya, 2nd edn (11 vols, Jakarta: 

Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur’an, Departemen Agama, 1985). 
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ؿل بنكدوكقسقاذ دؿ إ ؽاكات قسؿ أصقل الدالـ اإل ة ل عؾك الصعقد إكادال

يؿقز هذا  ذ(1)1985ؾت حدالًثا يبعل  دالدة   عام أصدرت لجـل أخرى ُهؽ  

العؿؾ بالسة ل   إ ؾقب والرتكق ذ وٓ الؿؽـ يحدالد إ فا ات فرادى 

ذ لؽـفا غقر   قفرة عؾك (2)2228ػقـذ وهفرت يبعل  دالدة  ـف   عام الؿمل  

 اللبؽل العـؽبقيقل.

 ( أحدث يػسقر لؾؼرآن   إكدوكقسقاذ والعةدّ 1944هفاب )ك    حؿد قرالش 

وقد يؾؼك  عظؿ يعؾقؿةف  ذأحد العؾؿاء البارزالـ ووزالر اللمون اإل ة قل إ بؼ

   ا عل إزهر بالؼاهرة: كان  عروًفا بـزع ف الؾقربالقل غقر أن دؼاف ف الدالـقل ال ةل 

                                                   
(1) Howard Federspiel, Popular Indonesian Literature of the Qur’an, 1st edn 

(Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1994), pp. 64–9; Departemen Agama, 
Al-Qur’an, p.11;http://nuhamaarif.blogspot.com/2006_08_01_archive.html 

 (.2212 ارس  2)يارالم الزالارة 

خةًفا لؿا ك بف هاورد فقدالرهبقؾذ و ا أراده كظام ) قهاريق( فؼد بدأ  لروع الرت ؿل القيـقل لؾؼرآن 

 جؾدات عام  ل  عفد  قكاركقذ وصدرت أول دةدAl-Qur’an dan terjemahnya  بعـقان:

قد اب دأه  قهايقر وكان أحد أهداف خطل الدولل (ذ بالرغؿ  ـ ذلؽ البدو أن  لروع ال ػسقر 1965)

 ذت خةل حؽؿف.الخؿسقل ال ل ُكػ  

(2) 
http://www.depag.go.id/index.php?a=detilberita&id=2108; 
http://www.depag.go.id/file/ dokumen/13Agustus2008.pdf 
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وُكلةةر يػسةةقره الؿسةةؿك . (1)رة   أعؿةةاق كػسةةفاهةةا بةةإزهر ٓ يةةزال   جةةذّ يؾؼّ 

ذ إٓ أكةف غقةر (2)ة  ةراتوُأعقةد يبعةف عةدّ  2223و 2222بة)الؿصباح( بقـ عا ل 

   قفر عؾك اللبؽل العـؽبقيقل. 

ر ال ػسةقر الؼةةرآين بعةد يل ةةقس الدولةل الؼق قةةل   يركقةا فؼةةد اخ ؾةػ يطةةقّ  اأّ ة

ا عةةةـ إكدوكقسةةةقاذ فػةةةل ضةةةقء الؿر عقةةةل العؾؿاكقةةةل لؾدولةةةل اخ ةًفةةةا  ةةةذرال  

واإلصةحات ال عؾقؿقل بعقدة الؿدىذ لؿ الؽةـ هـةاك و ةقد يؼرالًبةا لعؾةؿ أصةقل 

الـ عؾةةك الصةةعقد إكةةادالؿل خةةةل دةدقـقةةات وأربعقـقةةات الؼةةرن العلةةرالـذ الةةدّ 

ة عؼقد لقضع أكلطل عؾؿقل عؾةك كطةاق وا ةع أياحةت إصةدار وا  ؾزم إ ر عدّ 

ـةةذ خؿسةةقـقات . كةةان أول  ملةةػ  ةةؾؽ هةةذا الؿضةةؿار  يػسةةقري كبقةةرٍ   لةةروعٍ 

( وهةق عةالؿ ٓهةقش  لةفقر دّرس   1933الؼرن العلرالـ هق  ؾقؿان أيةقش )

ذ وقةةد يسةةببت (1)1989ذ وُكلةةر يػسةةقره   عةةام (3)أكؼةةرة و ا سةةقن وإ ةةطـبقل

                                                   
(1) Muhammadiyah Amin and Kusmana, ‘Purposive Exegesis: A Study of Quraish 

Shihab’s Thematic Interpretation of the Qur’an’ in Abdullah Saeed (ed.), 
Approaches to the Qur’an in Contemporary Indonesia, 1st edn (Oxford: Oxford 

University Press, 2005), pp. 67–84, at pp. 68–9, 
http://media.isnet.org/islam/Quraish/Quraish.html 
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(2) Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbāh. Pesan, Kesan dan Keserasian 

al-Quran, 1st edn (15 vols, Jakarta: Lentera Hati, 2000–3). 
 لؾؿزالد حقل حقاة )أيقش( وأعؿالفذ اكظر: (3)

= 
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ث  ةةدل بةةقـ عؾؿةةاء ابعةةض يػسةةقرايف ال ةةل يحؿةةؾ الطةةابع اإلصةةةحل   إحةةد

ال ػسةةقر بلةةفرة  . و ةةع ذلةةؽذ الحظةةك هةةذا(2)الةهةةقت  ةةـ إيةةراك بةةؾ والعةةرب

ة  ةراتذ إٓ أكةف غقةر   ةقفر عؾةك واك لار بقـ عؾؿاء الدالـ إيراك وقةد يبةع عةدّ 

 اللبؽل العـؽبقيقل.

ػت رئا ل اللمون الدالـقل الرتكقةل أربعةل  ةملػقـذ  ؿةقعفؿ ذ كؾ  1998  عام 

الـ أو اللةرالعل بجا عةل  ر ةرة يؼّؾدوا  ـاص    هقئل ال درالس   عؾؿ أصقل الدّ 

هةذا  ـبقلذ بؽ ابل يػسقر  دالد لؾؼرآن الؽرالؿذ وقةد أوضةحت الرئا ةل أنّ  طإ  

: (3)فةردي اذ وٓ العؽةس  ةقى آراء الؿةملػقـ بلةؽؾٍ ال ػسقر لقس يػسةقًرا ر ةؿق  

 وعؾك الرغؿ  ـ ذلؽذ صدر  ـف يبع انذ وبال الل حةاز عؾةك در ةل  ةـ الؼبةقل.

ذ واهةرتك 2224-2223وصدرت الطبعل إولك  ةـ يػسةقر الؼةرآن الؽةرالؿ   

                                                   
= 

Abdullah Takim, Koranexegese im 20. Jahrhundert: islamische Tradition und neue 
Ansätze in Süleyman Ates¸’s ,,Zeitgenössischem Korankommentar“, 1st edn 
(Istanbul: Yeni ufuklar, 2007). 

(1) Süleyman Ates¸, Yüce Kur’ânın Çağdas¸ Tefsîri, 1st edn (12 vols, Istanbul: 

Yeni ufuklar, 1989). 
 ـ  قرة البؼرةذ والذي المكد فقفا  ـ  62عؾك ير ؿل )أيقش( لمالل رقؿ  الـطبؼ هذا بق ف خاّص  (2)

 ا لؿا عؾقف أكثر عؾؿاء أصقل الدالـ.خةفً  و فل كظره أن الجـل ٓ يؼ صر عؾك الؿسؾؿقـ فحس ذ وهذا

(3) Hayrettin Karaman, Mustafa Çağrıcı, Sadrettin Gümüs¸ and İbrahim Kafi 

Dönmez, Kur’an yolu. Türkçe meâl ve tefsir, 1st edn (5 vols, Ankara: Diyanet 
Is¸leri Bas¸kanlığı Yayınları, 2003–4), vol. 1, p. viii 

 هذا إ ر   بقان صحػل.وقد ورد 
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كق ةقشذ وإبةراهقؿ   ةاغر لذ وصةدر الةدالـفقفا خقر الدالـ كر انذ و صطػك 

فةةةرادى  إ ةةةفا اتالؿؽةةةـ يحدالةةةد  . و2226ٓ: أ ةةةا الثاكقةةةل فصةةةدرت   كةةةا 

 .(1)2228الؿملػقـ عرب هذا ال ػسقر الذي ُأيق    صقرة إلؽرتوكقل  ـذ 

ال ػسقر الصةادرة  ةـ  ـ الؿةحظ أن هـاك هقًئا  لرتًكا بقـ  خ ؾػ  ملػات 

ذ باإلضةافل إلةك (2) ؿقع الؿملػقـ  ـ  ـس الةذكقر أربعل دول  خ ؾػلذ ذلؽ أنّ 

   جةال  رالـ عؾك قدر  ةـ ال لهقةؾ العؾؿةل عؾةك إقةّؾ ذلؽذ حاز  ؿقع الؿػّس 

فؾةؿ الؽ ؿةؾ لةف ذلةؽ  (حا ؽاأصقل الدالـ أو اللرالعل اإل ة قلذ با  ثـاء حالل )

وكةذلؽ   حالةل  ذدها فقؿةا بعةد(كادالؿقل ال ةل يؼّؾة)عؾك الرغؿ  ـ الؿـاص  إ

حقث اق صر عؾك  س قى يل قسةل. والبؼةك أ ةؾقب ال ػسةقر الؿسؾسةؾ  (ىحق  )

اللا ؾ  ؼاركل بالؿؼاربات الفر ـققيقؼقل الجدالدة لؾؼرآن أو ال عؾقؼات الؿةق زة 

 الـ  ـ  ـس الذكقر.عؾك الؼرآن إ ؾقب السائد لدى عؾؿاء الد  

  

                                                   
(1) http://www.darulkitap.com/kitaplar/kuran/kuranyolutefsiri.rar 
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 سةؾؿاتذ غقةر أكةف ٓ الـطبةؼ عؾقفةا عؾك الرغؿ  ـ أن هـاك  ملػات   يػسقر الؼةرآن قةد صةـػفا كسةاء  (2)

كظًرا ٕهنا بالغل اإلالجاز أو ٓ يـدرج   كقعقةل ال ػسةقر الؿسؾسةؾذ وغالًبةا  :الؿعاالقر الؿدر ل   هذا البحث

 ا يؽةقن يػا ةقر يعؾقؿقةل يسة فدف  ؿفةقر اللةبابذ و ةـ بةقـ الؿصةرالقـ الةذالـ وضةعقا يػا ةقر لؾؼةرآن 

 الغزاللذ كرالؿان حؿزةذ فقققل إبراهقؿ اللربقـل(.)عائلل عبد الرحؿـ بـت اللايئذ زالـ  
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 :األساسي لتفاسري القزآن املعاصزةالتصىيف 

رغؿ حرصـا ح ك أن عؾك عرض ال ػا قر بحس  الدولل ال ةل صةدر  ـفةاذ 

د أن يصـقػفا هبةذا إ ةؾقب ٓ الػقةد   أغةراض ال حؾقةؾذ حقةث يـطةقي هةذه قْ بَ 

الطرالؼل عؾك خطر الؿغةآة   الرتكقةز أو ح ةك إبةراز آخ ةفةات اإلقؾقؿقةل  ةع 

ؿات الؿؿقزة ال ل ي جاوز الحةدود القيـقةل والؾغقالةل: لةذا غّض الطرف عؾك الّس 

 لهةةرع   اقةةرتاح يصةةـقػات بدالؾةةل  ح ؿؾةةلذ بةةدًءا ب صةةـقػ أ ا ةةل السةة ـد إلةةك 

الؿقزات القاضحل لؾ ػا قرذ  روًرا بلكؿاط ال صاكقػ ال ل ٓ الؿؽةـ اهة ؼاقفا إٓ 

بعةةقـ  ةةـ خةةةل ال حؾقةةؾ الةةدققؼ ٕ ةةالق  و ح قالةةات ال ػا ةةقرذ و ةةع إخةةذ 

آع بةةار كسةةبل إعؿةةال إلةةك  ملػقفةةاذ والؿصةةادرذ والؿجؿقعةةات الؿسةة فدفلذ 

ـ قأقرتح يؼسقؿفا عرب الحدود اإلقؾقؿقل إلةك دةدةل أكةقاع: ادـة .وأ ؾقب ال ػا قر

   :ا ـفا  اءت بلؽؾ واض  ك قجل لؾ طقرات إخقرة كسبق  

 :تفاسري أفزاد العلماء( 1

الؿللقفةل   وضةع ال ػسةقرذ بؿعـةك أن ال ةقلك  يػا قر العؾؿاء هل الطرالؼةل يعد  

هقئةةل يةةدرالس  الـذ وعضةةقَ ذ وعةةادًة  ةةا الؽةةقن  ةةـ عؾؿةةاء الةةدّ واحةةدٌ   ملةةٌػ  إ ةةرَ 

  خصًصةةا   أصةةقل الةةدالـ. والفةةدف هةةذا الـةةقع  ةةـ ال ػسةةقر عةةادًة إلةةك يعزالةةز 

إكةادالؿققـ   الؿؼةام  -عؾك إخّص -السؿعل إكادالؿقل لؾؿملػذ والس فدف 

ر هذه الطرالؼةل  ةـ آ  لةفاد بؽبةار عؾؿةاء ال ػسةقر والر ةقع إلةك ثِ ؽْ إولذ ويُ 

ؽؾذ  ا  ـ حقةث الّلة  ملػاهتؿ. وعؾك الرغؿ  ـ أن هذه الطرالؼل يؼؾقدالل إلك حد  
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 لؽـ ٓ الؾزم  ـ ذلؽ أن يؽقن يؼؾقدالل  ـ حقث الؿح ةقى: ويـ ؿةل يػا ةقر كةّؾ 

حؿةةد قةةرالش  ةةـ  حؿةةد  ةةقد يـطةةاويذ ووهبةةل الزحقؾةةلذ و ةةؾقؿان أيةةقشذ و 

ى و حؿةد أبةق زهةرة  ةـ  ةعقد حةق   هفاب إلك هذه الػئةلذ ويحظةك أعؿةال كةّؾ 

 يبقع فا هجقـل بصقرة أكرب.  ببعض  قزات هذه الػئل إٓ أن

 :التفاسري املؤسسيت( 2

لؼةد هةفد الؼةرن العلةرون يطةةقًرا   بعةض الـ ةائج الؿ عؾؼةل بحؼةؾ ال ػا ةةقر 

قل كؿؿثةؾ دالـةلذ و  هةذا السةقاقذ هفةر  قؿا  ع هفقر الدولل الؼق  الؼرآكقلذ ٓ

 ـذ  بعقـقات الؼرن العلرالـ كقع  دالد  ـ ال ػسقر والذي أيؾؼ عؾقةف )ال ػسةقر 

  إيار   جةاكس  -وغالًبا عؾؿاء دالـ-ل(. وفقف الؽ   فرالؼ  ـ العؾؿاء ِس الؿمّ  

 ـ كاحقل الرتكق  وإ ةؾقب بحقةث السة حقؾ يحدالةد هقالةل فةرادى الؿةملػقـذ 

ا أن يؽةقن يابعةل لؾدولةل أو قرالبةل  ـ الؿم سات الدالـقةل ال ةل إّ ة وذلؽ ب ؽؾقػ

هذا العؿؾ العطل اكطباع ال ػسقر )الر ؿل( ح ك وإن لةؿ الؽةـ   ـفا: وبال الل فننّ 

 حاولةةل ل ؼةةدالؿ يػسةةقر  قدةةقق بةةف  ا بةةالؿعـك آصةةطةحل. وبؿةةا أن أّي ر ةةؿق  

عةض الؿم سةات ت بؾ إهةؽالقل  قا ةقلذ فؼةد أحجَؿةلؾؼرآن الؽرالؿ بايةت يؿّثة

الدالـقةةل  ثةةؾ إزهةةر اللةةرالػ ورئا ةةل اللةةمون الدالـقةةل الرتكقةةل عةةـ آضةةطةع 

ض إ ر إلك لجـل عؾؿاء ل عـ هذه الؿلارالعذ فـجد إزهر الػق  بالؿسمولقل ال ا ّ 

ت رئا ةل خاصل بال للقػ يحت إهراف  جؿةع البحةقث اإل ةة قلذ بقـؿةا أوكَؾة

رادى الؿةملػقـذ أ ةا وزارة اللةمون الدالـقةل اللمون الدالـقةل الرتكقةل إ ةر إلةك فة
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يػسةقر الؼةرآن  لةروًعا  د  ُعةاإلكدوكقسقل فؾقس لةدالفا  ثةؾ هةذه ال حػظةاتذ بةؾ يَ 

 ا.ويـق  

 :تبسيط التفاسري ووشزها( 3

ؾ   كلةر ز الؼةركقـ العلةرالـ والحةادي والعلةرالـ ي ؿّثةّقةؿَ هـاك هاهرة أخةرى يُ 

كبقرةذ  ؿا المدي إلك رواج وزالادة هةعبقل يػسقر الؼرآن عرب و ائط اإلعةم بصقرة 

إهؽال الصحػقل لؾ ػسقرذ والخ ؾػ هذا الـقع اخ ةًفا كبقًرا  ـ حقةث إ ةؾقب 

يػسقر الؿـار لؿملػف رهقد رضا رغةؿ كلةره   إحةدى  والؿجؿقعل الؿس فدفلذ فننّ 

ذ وٓ اذ بخةف الحال   يػسقر الؼرآن لؾلقم أبق زهرةالؿجةت إٓ أكف البؼك كخبقال  

وإذا كةان يػسةقر الؼةرآن الؿـلةقر    :حا ؽةاالؿؽـ  ؼارك ةف عؾةك اإليةةق ب ػسةقر 

 ـ اإللؿام بالؼراءة والؽ ابةلذ  الُصحػ والؿجةت الس ؾزم  ـ الؿ ؾؼل قدًرا ضئقًة 

يػسةقر اللةقم اللةعراوي السة فدف بلةؽؾ كا ةؾ  ؿفةقر ال ؾػةاز. ويةلش هةذه  فننّ 

: ففل  ق فل لجؿفقر وا ةعذ (ال ػا قر وكلرهايبسقط )ال ػا قر   إيار  ا اُلسؿك 

 اكطبةةاعٍ  وبةذلؽ يسةة غـل عةةـ  صةةطؾحات ال ػا ةةقر ال ؼؾقدالةةلذ بةةؾ هتةةدف إلةةك يةةركِ 

كؿةةا أهنةةا ي سةةؿ بآريجالقةةل   الطرالؼةةل وبالطةةابع  ذائفةةا و ؿفقرهةةا باهةةر عؾةةك قرّ 

ًٓ  كبقرٍ  حقث يلبف إلك حد   :العايػل   إ ؾقب قض  ـ اللرح الؿس ػ الخطبل بد

 ـ يػسقر حا ؽا واللعراوي هةذه الؿعةاالقر يؿاً ةاذ أ ةا  بعقـفا. والؾبل كّؾ  للؿعـك آال

ال ؿقزان بطبقعل  خ ؾطةل يضةؿ  -فؽؿا ذكركا  ـ قبؾ-ى وأبق زهرة يػسقر  عقد حق  

ر عؾك أققال كبار عؾؿةاء بعض خصائص يػا قر العؾؿاء  ـ حقث آع ؿاد الؿ ؽرّ 

 ال ػسقر و ـاقلل الؼضاالا الػـقل.
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دراسااتا لالاات  ؛مىاااها املفساازيه ت التعاماال مااد التقليااد وسلماااء التفسااري القاادام 

 :للممارست التفسرييت

 بعةل   ال ػا ةقر الؽثقةرَ  ةرتايقجقات الؿ ّ الةدققؼ لس الؿؽـ أن الؽلػ ال حؾقُؾ 

بللن أولقالات ال ػا قر  ـ حقث إ الق  والؿصادرذ والسفؿ   القصةقل إلةك 

ًٓ  ـ ال صـقػ الجا د الؿقض  أعةه. وفقؿا الؾةل  أدّق  ففؿٍ  لؾ ػسقر الؿعاصر بد

 ليـاول الطرالؼل ال ةل اك فجفةا الؿػسةرون    عالجةل إهةؽالق قـ  ةـ إهةؽآت 

(  ـ  قرة ال قبلذ  ةع يسةؾقط الضةقء عؾةك 112 ذ111ال ػسقر   ضقء أال قـ )

قات ال ػسةقرالل ال ةل قةد يبةدو اإلهةؽال .لاإلهؽالقات الؿ عؾؼل بالحدالث والحجقّ 

فا غقر  ثقرة لؾقهؾل إولك  ؼاركل بالـؼاهات الؽبقرة الدائرة حقل الؿةرأة أو اك ؼق ُ 

الؽػةةار   الؼةةرآنذ ولؽةةـ باع بارهةةا إهةةؽالقات  ثقةةرة لؾجةةدل وكاقلةةفا ُ ةةّؾ 

حقةث  :ا   إ ةراء يحؾقةؾ  ؼةارنذ ففةل  ػقةدة  ةد  االؿػسرالـ أو  ؿةقعفؿ يؼرالًبة

ًٓ بؿا ٓ الدع  جة-يؽلػ  كبةار رالـ يجةاه إحادالةث و قاقةػ الؿػّسة -لؾلةؽ ا

ذ ولةةـ يؼ صةةر الؿـاقلةةل عؾةةك أراء الؿةةذكقرة   عؾؿةةاء ال ػسةةقر الؿع ؿةةدالـ

ال ػا قر إحد علر القاردة أعةةهذ بةؾ  ة ؾؼل كظةرة عا ةل عؾةك يرالؼةل  عالجةل 

   ـل.ذ إلهؽآت  عقّ  ا قبؾ الحدالثل والحدالثل الؿبؽرةذ (1)الؿملػات ال ػسقرالل

                                                   
عـ يرالؼ واحد أو أكثر  ـ  -صراحل أو ضؿـًا-بال ػسقر إذا اْ ُ ْخِدم كؿصدر    ضقء  ا  بؼذ اُلْعَ د   (1)

 ًٓ ًٓ و  داو  عؾك كطاق وا ع فقؿؽـ ال ػا قر ال ل  رى بحثفا هـا أو الحظك بلفرة كبقرةذ أو الصب   ؼبق

 الؿعاصرالـ القصقل إلقف. لعؾؿاء ال ػسقر
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لةـ أيعةةرض لسهةةؽآت ال ػسةةقرالل إخةةرى الؿ عؾؼةةل بأالةةات وٓ اللةةروح 

ل لفذه الػؼرة عؾك و ةف الخصةقصذ ولةـ أكةاقش  قاقةػ الؿػسةرالـ يجةاه العا ّ 

 .(1)قضقل الجفاد

 :مه سىرة التىبت 111أسباب وزول اآليت  ( أ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ نث

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې

 .(2) جئمث ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ
ذ وي ـةاول وهل  ـ آخر  ا كزل  ـ الؼةرآنهذه أالل هل  زء  ـ  قرة ال قبلذ 

 عظةؿ  ركةزت :أ اس قضةاالا الحةرب ضةد الؽػةار والجفةاد    ةبقؾ ا  بلؽؾٍ 

الؿـةافؼقـ الةذالـ رفضةقا الؿلةاركل  ( عؾةك ذمّ 111أ زاء السقرة ال ل يسبؼ آالل )

ودون الحا ل إلك  عؾق ات إضافقلذ  ةـ البةدالفل (. م632هة/9  غزوة يبقك )

ة :هذه أالل الـبغل أن ُيؼرأ   هذا السقاقذ أي أنّ  ا  قاق الؿؼاركل بقـ الؿةم ـقـ حؼ 

                                                   
ًٓ حقل  سللل الجفاد   البحث الؿبقـ   الفا ش رقؿ  الؿؽـ القققف عؾك  ـاقللٍ  (1) ذ )اكظر 1أكثر هؿق

 .ذ قسؿ الرت ؿات(6ذ ص2ها ش 

أالات الؼرآكقل القاردة هـا  لخقذة  ـ الـسخل الؼاهراللذ والرت ؿل القاردة   إصؾ اإلكجؾقزي  (2)

 . ؿل أربريلؾبحث  لخقذة  ـ ير
The Koran Interpreted, 1st edn (London: Allen &Unwin, 1955). 
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ّد لفؿ  ـ دقابذ وبقـ حال الؿـافؼقـ و زائفؿ الؿذكقر آكًػةاذ عؾةك  ةبقؾ عِ و ا أُ 

( 111) (ذ دةةؿ يةةلش أالةةل رقةةؿ96-92( وكةةذلؽ )87-81الؿثةةال   أالةةات )

 ـ  اهد  عف بالجـل. ( ال ل يّبلر الـبل و َ 89 ذ88لُ مكد عؾك  عـك أال قـ )

( 111رالـ الةةقردون  ةب  كةةزول لمالةةل )ك الؿػّسة ؿفةةرة قةةدا َ   ةع ذلةةؽ فةننّ 

ةة أالةةل كزلةةت    ةةقاق بقعةةل  ل  ةةع هةةذا آ ةة دٓلذ فقةةرون أنّ ال ـةةاقض بلةةؽؾ كؾ 

. ويؼةقل الؼصةل أن (1)الفجةرة مذ قبؾ فةرتة و قةزة  ةـ622العؼبل ال ل حددت   

ر بسةبعقـ ر ةًةذ د  عبد ا  بـ رواحل الذي كان عؾك رأس  ؿاعل  ـ إكصار ُيؼَ 

يعبةدوه وٓ أن لربةل  أهةرتطُ  :لربؽ ولـػسؽذ فؼةال  حؿةد طْ اهرتِ :قال لؿحؿد

 وأ ةقالؽؿذ أكػسؽؿ  ـف يؿـعقن  ؿا يؿـعقين أن لـػسل وأهرتط ذايلركقا بف هقئً 

 ٓ البقةعذ ربة : قالقا. الجـل: قال ذلؽ؟ فعؾـا إذا لـا فؿا: رواحل بـ ا  عبد فسللف

 .  (2)أالل يؾؽ كزلت وعـدئذ كس ؼقؾذ وٓ كؼقؾ

كظًرا ل ـاقض هةذه الرواالةل القاضة   ةع  ةقاق الؼةرآن الةداخؾل بالـسةبل لفةذه 

 ؿاعل  ةـ  أاللذ واإل ؿاع عؾك أن  قرة ال قبل  دكقلذ كزلت بعد ف    ؽلذ فننّ 

                                                   
(1) W. Montgomery Watt, art. ‘al-ʿAḳaba’ in Encyclopaedia of Islam, 2nd edn. 

د أ باب الـزول   ك اب )أ باب الـزول لعؾل بـ أحؿد القاحدي(ذ كؿا الذكرها عؾؿاء ال ػسقر   يرِ  (2)

بـ كثقرذ وأبق ا)الطربيذ الثعالبلذ الز خلريذ الؼريبلذ فخر الدالـ الرازيذ  :ل ػسقر الؼرآن  ثؾ صـػاهتؿ 

السعقد(ذ كؿا أن كافل يػا قر الؼرآن ال ل صـػفا عؾؿاء أهؾ السـل  ـ الؿػسرالـ الؿعاصرالـ لؿ يسف    

 قر الجةلقـ(. ثؾ يػسقر البغقي أو يػس ة:ذكر أ باب الـزول )بؿا   ذلؽ ال ػا قر الؿخ صر
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عؾؿاء الؿسؾؿقـ   الؼةركقـ ال ا ةع علةر والعلةرالـ قةد اك ؼةدوا هةذه الرواالةل أو 

عؾةك إر ة  هةةق أول ( 1252/1834واللةقكاين )يةق : قةد قا رواالةل بدالؾةل. 

 ػسر الرّد عةقل أالل ببقعل العؼبلذ  س ـًدا   ذلؽ إلةك  ـطةؼ أالةات ويسؾسةؾفا 

خل لبقعل العؼبل وخُؾص إلةك أكةف ٓ يق ةد ضؿـ السقرةذ وقد كاقش السرد ال ارال

ض  ةبًبا آخةر لـةزول أالةلذ إهارة اُلػفؿ  ـفا أهنا  ب  كزول هذه أالةلذ وعةرَ  أّي 

. (1)كؿا روى ذلؽ ابـ أبل حايؿ وابـ  ردوالفذ  ةـ أهنةا كزلةت    سةجد الؿدالـةل

  ببل الـةزولذ وإن كةان الؿراغةل َة وقد أورد إلق ل والؿراغل ورهقد رضا كِ 

. (2)عؾةك الخةةف الؼةائؿ رهقد رضا قد ذهبا إلك ير ق  بقعةل العؼبةلذ  ؿةا الةدّل و

لؾسةقاق  اقلل اه ؿاً ةوقد ا  ػاض  حؿد عةزة دروزةذ صةاح  ال ػسةقر الةذي اُلة

 ػصةؾ  ال ارالخل لر الل الؼرآن   الؿؼام إولذ   بقةان هةذه اإلهةؽالقل بلةؽؾٍ 

  ـد   ذلةؽ إلةك السةقاق الؼةرآين الؼقل بلن  ب  الـزول هق بقعل العؼبلذ وا ورد  

                                                   
اللقكاينذ الطبعل إولكذ  ّل ف   الؼدالر الجا ع بقـ فـل الرواالل والدراالل  ـ عؾؿ ال ػسقرذ عؾ (1)

 (.1994)الؿـصقرة: دار القفاءذ  426-7ذ ص2الؿجؾد

روح الؿعاين   يػسقر الؼرآن والسبع الؿثاينذ إلق ل أبق الػضؾ هفاب الدالـ السقد  حؿد  (2)

(ذ يػسقر الؿـارذ  حؿد رهقد رضاذ الطبعل 1994ذ )بقروت: دار الػؽر 38-9ذ ص11ء البغداديذ الجز

(ذ يػسقر الؼرآن الؽرالؿذ  حؿد عبدهذ يػسقر 1947ذ )الؼاهرة: دار السةمذ 52-1ذ ص11الثاكقلذ الجزء 

)الؼاهرة:  صطػك البابل الحؾبل(.  32-1ذ ص11الؿراغلذ  صطػك الؿراغلذ الطبعل إولكذ الجزء 

ا عـ )الؿجؾد( إهارة إلك أن ال ػسقر قد ُدّون وُرقِؿ حس  أ زاء الؼرآن س عؿؾ كؾؿل ) زء( هـا عقًض وال

 الثةدقـ(.
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 ع غزوة يبقكذ كؿا أكف الرى أن  - ـ و فل كظره-الداخؾل لمالل والذي ال ـا   

لؿ الؽـ هـةاك  جةال لؾجفةاد  ذْ رواالل العؼبل غقر  س ساغل  ـ الـاحقل ال ارالخقلذ إِ 

ر الؿعاصةر . ولؿ الـاقش الؿػس  (1)   بقؾ ا  وقت الفجرة وإكؿا دفاع عـ الـػس

عاهقر  ب  كزول هذه أاللذ لؽـةف الػضةؾ وضةع هةذه أالةل    ةقاق غةزوة  ابـ

 .  (2)يبقك لأل باب ال ارالخقل والسقاققل

ة أ ام الؿػسرالـ الؿعاصرالـ لؾ عا ؾ  ةع السةقاق ال ةارالخل هـاك خقارات عدّ 

لماللذ بحس  عؾؿاء ال ػسقر الذالـ الع ؿدون أقةقالفؿ )إن كةان دؿةل اع ؿةاد عؾةك 

ػسةةقر(: الؿؽةةـفؿ اخ قةةار رواالةةل العؼبةةل إ ا ةةقل الؿػضةةؾل لةةدى أقةةقال عؾؿةةاء ال 

الطربي وآخرالـذ أو ير ق   ب  كزول آخر لمالةل بةالر قع إلةك رواالةل ابةـ أبةل 

 الةرأالقـذ أو آ ة ـاد إلةك الرواالةات ال ارالخقةل َة حايؿذ أو الؿؽـفؿ آ  لفاد بؽِ 

 ًٓ هةةذه اإلهةةؽالقلذ  ةةـ إحادالةةث   ال عا ةةؾ  ةةع  والسةةقاق الةةداخؾل لؾؼةةرآن بةةد

 ثؾؿا فعؾ دروزة وابـ عاهقر. وفقؿا ال عؾةؼ بآخ قةار بةقـ هةذه البةدائؾذ الؿؽةـ 

                                                   
ذ 12ال ػسقر الحدالث: يريق  السقر حس  الـزولذ  حؿد عزة دروزةذ الطبعل إولكذ الؿجؾد  (1)

أن  حؿد دروزة الرفض  (. و ـ الجدالر بالذكر1964)الؼاهرة: دار إحقاء الؽ   العربقلذ  222-3ص

ل صراحل فؽرة أن  فقده الؿبذولل بللن وضع أالل   السقاق ال ارالخل لفا قد الؼؾؾ  ـ الؿـا بل العا ّ 

 لمالل.

)يقكسذ بـغازي: الدار ال قكسقل  37ذ ص11يػسقر ال حرالر وال ـقالرذ  حؿد الطاهر بـ عاهقرذ الجزء  (2)

 .37ذ ص11ج عةن(.لؾـلرذ الدار ال قكسقل لؾـلر وال قزالع واإل
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ال ؿققز بقضقح بقـ أققال الؿػسرالـ الؿعاصرالـ ا  ـاًدا إلةك الؿـطؼةل الجغرافقةل 

  ـفؿ.  لؽّؾ 

ون  ب  الـةزول السةائد الةذي الةربط كةزول أالةل رالـ العرب الؼر   ؿقع الؿػس  

ون كؼاشذ والس لفدون هبذه أالل   الققت الذي ي عارض فقةف  ةع ببقعل العؼبل د

ذ (1)الؿعؾق ةةات إخةةرى الةةقاردة   إحةةداث ال ارالخقةةل ال ةةل كزلةةت فقفةةا أالةةل

ره عؾؿاء ال ػسقر فقؿا قبؾ العصر الحةدالثذ وبال الل فنهنؿ الؼبؾقن بة هرط  ا قر  

 عؾؼةةل بـةةزول أالةةل    ثةةؾ إحادالةةث الؿ : ةةـ الؿصةةادر البدالؾةةل دون ذكةةر ٕي  

ةة ا الؿػسةةرون رالـ  ثةةؾ اللةةقكاين وإلق ةةل. أّ ةة سةةجد الؿدالـةةلذ أو آراء  ػس 

الؿعاصةةرون  ةةـ العةةرب  ثةةؾ دروزة وابةةـ عاهةةقر ففةةؿ خةةارج إيةةار الؿر عقةةل 

 الؿع ؿدة.

وعؾةةك الـؼةةقض  ةةـ ذلةةؽذ الةةرى الؿػسةةرون إيةةراك إهةةؽالقل كبقةةرة    ةةب  

خقةل عؾةك الحةدالثذ وإن كةان صةحقًحا لةدى الـزولذ والؼةّد قن السةقاقات ال ارال

 فنذا كظركا لسؾقؿان أيقش عؾك  بقؾ الؿثال و دكاه الؼةقل أنّ  :كبار عؾؿاء ال ػسقر

ولفةذا فنكةف  ةـ  :آالل  ـ أالات السةالػل الةذكر كزلةت   أعؼةاب غةزوة يبةقك كّؾ 
                                                   

بـ عباس  اء ابحدالث رواه  -بعد أن ربط هذه أالل ببقعل العؼبل- ثال ذلؽ ا  لفاد وهبل الزحقؾل  (1)

ـ الـبل عـ  ـزلل الؿجاهد الذي زكا أو  رق أو هرب الخؿر قفقف أكف بعد كزول هذه أالل  لل أحد الؿم ـ

البدو هذا  باالـًا لؾسقاق الذي  بؼ الفجرة وفؼ  ا (. 56ذ 52ذ ص11)ال ػسقر الؿـقرذ الزحقؾلذ الجزء

 ر وخاصل أن هرب الخؿر لؿ الؽـ قد ُحّرم بعد.أورده الؿػّس 
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(  ـ  قرة ال قبةل    ةقاق  خ ؾةػذ وبةّقـ أن 111السخػ بؿؽان وضع أالل )

كظةًرا إلةك أن الر ةقل لةؿ الطؾة   ةـ إكصةار  :اإ ر  قـا   ا دبت يارالخق ةهذا 

قا بلكػسفؿ    فاد الطؾة . وبـةاء عؾةك  طؾًؼا   هذه الؿرحؾل الؿبؽرة أن الضح  

 ّٓ . واللةقر (1)م624هة/2     قاق غزوة بدر  ـلرأي أيقش لؿ يؼع هذه الحاددل إ

  ز ةةـ  واضةةٍ   الضةةعفا بلةةؽؾٍ  كر ةةان وآخةةرون إلةةك أن  ح ةةقى أالةةل و ةةقاقفا

غزوة يبةقكذ بصةرف الـظةر عةـ وقةقع الحةقار الةقارد   الرواالةل السةائدة لسةب  

الـزول  ـ عد فذ ول عضقد  ـاقلة فؿ ا  لةفدوا بسةب  الـةزول الةذي رواه ابةـ 

رالـ العةربذ فةنهنؿ الر عةقن كةذلؽ إلةك أقةقال أبل حةايؿذ وعؾةك عؽةس الؿػّسة

قـ الؿصةادر ال ةل اع ؿةد عؾقفةا أيةقش فقؿةا  حؿد عزة دروزةذ وربؿةا كةان  ةـ بة

رون إيةةةراك الؼةةةد قن الققةةةائع . فالؿػّسةةة(2)ذهةةة  إلقةةةف دون أن الصةةةّرح با ةةةؿف

ال ارالخقل عؾك إحادالث أو عؾك إ ؿاع الؿػسةرالـ فقؿةا قبةؾ العصةر الحةدالثذ 

 وال ض  عـدهؿ الؿقؾ الؼقي لؾ ػسقر الؿعاصر عـ كظرائفؿ  ـ العرب. 

ًؽا يجاه حدالث بقعل العؼبل عةـ عؾؿةاء كقسققن أكثر يلؽ  رون اإلكدوالؿػّس  العد  

العربذ كؿا أن اه ؿا فؿ بالسةقاق ال ةارالخل ٓ الرقةك ٓه ؿةام العؾؿةاء إيةراكذ 

ض ال ػسةقر الصةةادر عةـ وزارة اللةةمون الدالـقةل لفةةذه اإلهةؽالقل عؾةةك ولةؿ ال عةةرّ 

                                                   
(1) Ates ,̧ Çağdas  ̧Tefsîri, vol. 4, pp. 143–4. 

(2) Karaman et al., Kur’an yolu, vol. 3, p. 86 
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أ ةباب الـةزول      ؽررٍ  اإليةقذ عؾك الرغؿ  ـ أن هذا ال ػسقر العرض بلؽؾٍ 

الؿػسرالـ العدون أ باب الـزول إ ا غقةر  فؿةل أو  آالات أخرىذ و ـ القاض  أنّ 

 لةةؽقك   أ رهةةا   هةةذه الحالةةل. الةةذكر حا ؽةةاذ الؿقلةةع باإلهةةارة إلةةك الةةدور 

الؿركزي لؾؿسا د   حقةاة الؿسةؾؿقـ الدالـقةلذ بنالجةاز إحادالةث ال ةل يـا ة  

. بقـؿةا الع ؿةد (1)أكثر  ـ ذلؽ ائً وٓ الؼقل هق أ باب كزول أالل    سجد الؿدالـل

قةةرالش هةةفاب عؾةةك ابةةـ عاهةةقر   وضةةع أالةةل    ةةقاق غةةزوة يبةةقك لؽةةـ ٓ 

 .  (2)الس لفد بسب  الـزول

ك يػسةةةقرات اإلصةةةةحققـ رواً ةةةا   أو ةةةاط الؿػسةةةرالـ َؼةةةؾْ يَ  ةةةرة أخةةةرىذ 

كبقةةًرا قـ أكثةةر  ـةةف عـةةد الؿػسةةرالـ العةةربذ لؽةةـ ٓ القلةةقن اه ؿاً ةةا قاإلكدوكقسةة

لؾسقاقات ال ارالخقلذ وٓ يجد عـدهؿ كؼًدا صرالًحا لؽبار عؾؿاء ال ػسةقر الؼةدا ك 

 ةةـ   ةةـ أ ثةةال الطةةربيذ بخةةةف الحةةال   ال ػا ةةقر الرتكقةةلذ وٓ السةةعك أحةةدٌ 

رالـ إلةةك كؼةةد الحةةدالث  ةةـ خةةةل يحؾقةةؾ اإل ةةـاد أو  ؼاركةةل إحادالةةث الؿػّسةة

ا فعؾ اللةقكاينذ و ةـ القاضة  أن ال ػسقرالل بالؿعؾق ات ال ارالخقل إخرىذ كؿ

قبقل الرواالات عـدهؿ ٓ الؼقم عؾةك أ ةاس يحؾقةؾ الحةدالث كػسةف وإكؿةا السة ـد 

 لرأي عالؿ دؼل  ـ عؾؿاء ال ػسقر أو حجل  ـطؼقل.

                                                   
 .58ذ ص11حا ؽاذ يػسقر إزهرذ ج (1)

 .683ذ ص5ج قرالش هفابذ يػسقر الؿصباحذ (2)
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 :( مه سىرة التىبت112ت اآليت )  نثٻمث معىن كلمت (ب

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱ

  ٺمث  ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

وإن  ذ نثٻمثيؽؿـ اإلهؽالقل الؽربى   يػسقر هذه أالل    صطؾ  

ل الؿزالد  ـ الضقء ؾؼِ فا يُ الطرالؼل ال ل الـاقش هبا الؿػسرون هذه اإلهؽالقل وحؾّ 

عؾك  ققػفؿ  ـ إحادالث وأققال عؾؿاء ال ػسقر السابؼقـذ ويؽؿـ اإلهؽالقل 

ال ل   هذا السقاق  ـ حقث إكف إحدى الصػات  نثٻمث   صطؾ  

كالصةة وعبادة ا ذ يبدو  قد أن  ؼاركل هذه الصػل بصػاٍت ز هبا الؿم ـذ بَ يؿقّ 

رالـ الؿسؾؿقـ أ ًرا غقر واض  والؽ ـػفا الغؿقض عؾك  ا البدو بالـسبل لؾؿػّس 

د ذكر هذه الصػل   لؿ الرِ  ؟نثٻمث ـذ وقت  بؽرذ فؿا الؿؿقز   صػل 

ر عؿال القحقد لفذا الؿصطؾ  ُذكِ الؼرآن بؿا القض  أهؿق ف   هذه أاللذ وآ  

عؿؾ بصقغل ا ؿ الػاعؾ ا  ُ    أالل الخا سل  ـ  قرة ال حرالؿذ حقث إنّ 

ًٓ  ـ زو ايفذ وكاكت إحدى صػات الـساء الةش  قعطقفـ ا  لـبقّ  لؿمكثا ف بد

ذ والرِ  اضطرّ  إنِ  ـّ   آالل  قرة  نثٻمثد الؾػظ هـا   سًؼا  ع لػظ ل طؾقؼف

 ؿ السفؿ   إالضاح الؿعـك. ال قبلذ إٓ أكف ل

د ك عدًدا  ـ اللروح لفذا الؿصطؾ ذ  عظؿفةا يؼق ةرون الؼدا َ لؼد قّدم الؿػّس 

الؿعـك أو يبّدلفذ بآ  ـاد إلك حجقةل الحةدالث الةقارد    ةقاق ال ػسةقر. ووفًؼةا 
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رالـ والعضةده ك ا  حسان غالبقل الؿػّس ؼَ ؾْ لؾ ػسقر السائد وإكثر وضقًحا الذي الَ 

 ـ إحادالث حقل الـبل وأهؾةف وأصةحابف والجقةؾ إول  ةـ عؾؿةاء  هائٌؾ  عددٌ 

م الطةربي عؾةك  ةبقؾ هذا الؿصطؾ  اللقر إلك هعقرة الصقمذ ولؿ الؼدّ  الـ فننّ الدّ 

وا  ـد فقف إلةك أكثةر  ةـ أربعةل وعلةرالـ حةدالًثاذ  ةـ  ذالؿثال  عـك آخر غقر هذا

 .  (1)« قاحل أ  ل هل الصقام»بقـفا حدالث: 

ذكره إلق ةل ففةذا الؿعـةك  ؼبةقل  ةـ الـاحقةل الدٓلقةلذ عؾةك  وبـاء عؾك  ا

السةقاحل والصةقام  كظةًرا ٕنّ  :الرغؿ  ـ اب عاده عؾك  ا البدو عةـ الؿعـةك الحةر 

الصقام رالاضل روحاكقةل الـؽلةػ  ـًا  ـ الزهدذ باإلضافل إلك أنّ ال ضؿـان قدًرا  عقّ 

 .  (2)هبا كثقر  ـ أحقال الؿؾؽ والؿؾؽقت

ًٓ بدالؾلذ لؽـفا ٓ يَ  هـاك يػا قر لدى عؾؿاء ال ػسقر الؼدا كذ ذلةؽ أن  ؾؼك قبق

حةاد أو الةدلقؾ العؼؾةلذ  ةـ بقـفةا  ةا  ةاء فقةف أن السةقاحل آا أحادالث  س ـدها إ ّ 

 ةقاحل أ  ةل الجفةاد   »ف: حةاد الةذي كّصةا  ـاًدا إلك حدالث أ : عـاها الجفاد

اذ   أن أالةةل ضةةعقػ كسةةبق  . ودؿةةل يػسةةقر آخةةر السةة ـد إلةةك حةةدالث (3)« ةةبقؾ ا 

                                                   
ذ 11الطبعل الثاكقلذ الجزء  أبق  عػر  حؿد بـ  رالر الطربيذ ا ع البقان عـ يلوالؾ آي الؼرآنذ  (1)

 (.1954)الؼاهرة:  صطػك البابل الحؾبلذ  37-9ص

 .45ذ ص11روح الؿعاينذ إلق لذ  زء (2)

ا   حؿد بـ أحؿد بـ  عبد السـل وأحؽام الػرقانذ أبقالجا ع ٕحؽام الؼرآن والؿبقـ لؿا يضؿـ  ـ  (3)

(. إذا و دكا 2226ذ )بقروت:  م سل الر اللذ 394ذ ص12أبل بؽر الؼريبلذ الطبعل إولكذ الؿجؾد 
= 
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الفجةرةذ و  هةذا بقةان فضةؾ الؿفةا رالـ  ةـ بةقـ  :لذ أي عـاها السقاحل الخاّص 

. هـاك يػسقر آخر الس ـد إلك حدالث  ـسقب إلك عؽر ةل  ةقلك (1) ائر الؿم ـقـ

الرحؾل   يؾ  العؾؿ أو  ؿع الحدالثذ والؿقؾ فخةر  :الؿراد بـ عباسذ الرى أنّ ا

 ـ السةػر  ا الرأي الذي ال ؿاهك  ع الؿققػ اإلالجابل العامّ الـ الرازي إلك هذالدّ 

 . (2)وأدره   بـاء هخصقل الػرد

عةوة عؾك ذلؽ ذكر الؼريبل اح ؿالقل أن الؽقن الؿعـك الؿجةازي هةق الؿةرادذ 

إلةك  ةا ذهة  إلقةف  ةقد  كبقةرٍ  ففل رحؾل لؾ ل ؾ   خؾؼ ا ذ وهذا  طةابؼ إلةك حةد  

يػا ةقر صةقفقل يةرى   أالةل  . دؿةل(3)قط    يػسقر هةذه أالةل   الؼةرن العلةرالـ

إهارة إلةك رحؾةل الةروح عةرب  راحةؾ  خ ؾػةل  ةـ السةؿق الروحةلذ لؽـفةا ٓ يجةد 

والؼقل بلن السقاحل القاردة   أالل  ةا هةل . (4)صدى لدى ال ػسقر السـل ال ؼؾقدي

ـ قالزهد بآكسحاب  ـ الؿج ؿع فقؿا اللبف رهباكقل الؿسةقحقّ  إٓ هؽؾ  ـ أهؽال

                                                   
= 

و ع ذلؽ  ذاذ بالطبع الثقر ذلؽ اللؽقك حقل صح فؿاا لؽـ  عـاهؿا  خ ؾػ يؿا ً حدالثقـ   طابؼقـ لػظً 

 لؿ يؽـ  قضع بحث لدى عؾؿاء ال ػسقر. ـاقلل هذه اللؽقكذ  افؾقس الغرض  ـ هذا البحث  

 .394ذ ص12الجا ع ٕحؽام الؼرآنذ الؼريبلذ الؿجؾد  (1)

 .394ذ ص12الجا ع ٕحؽام الؼرآنذ الؼريبلذ الؿجؾد  (2)

ذ   هةل الؼرآنذ  قد قط ذ الطبعل 394-5ذ ص12الجا ع ٕحؽام الؼرآنذ الؼريبلذ الؿجؾد  (3)

 .319ذ ص4لؿجؾد الساد لذ ا

ذ )بقةةروت: دار 511ذ ص1ل الةةدالـ بةةـ عربةةلذ الطبعةةل إولةةكذ الؿجؾةةد قةةيػسةةقر الؼةةرآن الؽةةرالؿذ  ح (4)

 (.1968القر قك العربقلذ 
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وقةةد بةةّقـ ابةةـ كثقةةر أن هةةذا السةةؾقك ٓ ال ؿاهةةك  ةةع  ذالةةقرده الةةبعض هبةةدف إبطالةةف

لةؿ  عةام   . وبق ةفٍ (1)اُلسؿ  بف  قى   أوقات الػ ـ الؽةربى الؿبادئ اإل ة قل وٓ

عؾةك ذكرهةا  ةقى عةدد  ور ها لةلذ ولةؿ الةلِت يجد يؾؽ ال ػا قر البدالؾةل  ةقى دَ 

 رالـذ ذه  أغؾبفؿ إلك يضعقػ هذا الرأي  ؼاركل بالصقم.قؾقؾ  ـ الؿػّس 

ك الؿػسةةرون لَ وْ فةةلَ  :هةةفد  طؾةةع الؼةةرن العلةةرالـ بداالةةل ل غققةةر هةةذا الةةـؿط

و ؿةال الةدالـ  ذ(1935-1865و   ؼةد  فؿ  حؿةد رهةقد رضةا )-السؾػققن 

الحر  لؾؼرآن. وعةوة عؾك بال ػسقر  ااه ؿاً ا بالغً  -(1914-1866الؼا ؿل )

ًرا وحظل بلهؿقل أكرب وحؿؾ العدالةد س  قَ ػر فقف  ُ ذلؽذ فؼد عاهقا   ز ـ كان الّس 

 لفذا كؾف هعروا بعدم آريقاح يجاه يػسقر السقاحل بالصقم.  : ـ الؿزاالا

أحةةدهؿا ال ةةق  يـا ةةؼ اللةةروح  :دؿةةل اح ؿةةالقـ لؾ ػسةةقر الةةرى الؼا ةةؿل أنّ 

 فةد  ره كةّؾ واللؿؾ   يصةقّ  ذ( فاد)بؿعـك  ( قاحل)الؿخ ؾػل بلن يؽقن كؾؿل 

ب إلك ا  بالصقم أو الفجرة أو ال ػّؽر أو السعل   يؾ  العؾؿ. و ع اُلبذل لؾ ؼرّ 

 نثٻمثذلؽذ الرى الؼا ؿل أن أص  يػسقر الؿؽـ  ـ خةلةف ففةؿ كؾؿةل 

ك َلةوْ إَ  كظةًرا ٕنّ  :«الذالـ الجقبقن إرض  قاحلً » :بـاء عؾك  عـاها الحر ذ هق
                                                   

ذ 2يػسةةقر الؼةةرآن العظةةقؿذ ابةةـ كثقةةر عؿةةاد الةةدالـ أبةةق الػةةداء إ ةةؿاعقؾ الؼرهةةل الد لةةؼلذ الؿجؾةةد  (1)

(. لؼد ايػؼ رهقد رضا  ةع هةذا الةرأي والةذي الةربهـ عؾةك أن ذ )الؼاهرة: دار إحقاء الؽ   العربقل392ص

يؾةةؽ الؿؿار ةةات ال ةةل ي عؾةةؼ بإدالةةان السةةابؼل ٓ أصةةؾ لفةةا   اإل ةةةمذ وٓ ي ػةةؼ  ةةع الؿعـةةك الحةةر  

 (.54ذ ص11 لؾصحقحقـذ )يػسقر الؿـارذ رهقد رضاذ الجزء
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 ّٓ  ةةقؿا أن الؼةةرآن  ر ذلةةؽ بقضةةقحذ ٓ إذا يعةةذ  الحػةةاظ عؾةةك الؿعـةةك الحةةر ذ إ

قـ عؾةك آيعةاظ  ةـ الحضةارات الؼدالؿةل البائةدة وأن الـ بفةقا لؿةا ـالؿةم  الحّث 

  اءهؿ  ـ كذالرذ وبال الل أضػك أهؿقل دالـقل عؾك السػر. 

الخطاب اللرق أو ةطل الةذي  ةاد   ز ةان الؼا ةؿلذ و ةعك  و   قا فل

 حاولةل   اهًدا لّؾحاق بالغربذ ٓ  قؿا عرب ال عؾقؿذ وقػ الؼا ؿل   و ةف أّي 

ّٓ  الةرى الؼا ةؿل أنّ  ذلؾخروج عؾك الؿعـك الحر   هةذه الؿحةاوٓت ٓ يسةعك إ

ل لجعةؾ إ ةل كسةقلل ولؽةب  يؿقحاهتةةا و ةؾ  ياق فةاذ وحر اهنةا  ةـ الؿعرفةة

   صةةؾحل الغةةرب.  بالحضةةارات الؼدالؿةةل وأوضةةاع العةةالؿذ وهةةق أ ةةر الصةة   

أعظؿ  زالل  ـ السػر هل يحصقؾ الؿعرفل ال ل يػقد أخرالـ ويعةقد  والضقػ أنّ 

ول عضةةقد هةةذا  :بةةالـػع عؾةةقفؿذ وهبةةذا الـةةال الؿسةةافر رضةةك ا  وعظةةقؿ  زائةةف

ذلةؽ الةرى الةرازي . و ع (1)ال ػسقرذ ا  لفد الؼا ؿل بؿققػ الرازي  ـ السػر

أن ققؿل السػر يؽؿـ أ اً ا فقؿةا الحؿؾةف  ةـ فرصةل ل قدقةؼ الصةؾل بةقـ الؿسةافر 

 فذ لؽـ ققؿ ف عـد الؼا ؿل  رهقكل ب حؼقؼ الـػع لمخرالـ.وربّ 

ا أكثةر دَ سةؿ بةالرتكقز عؾةك  بةدأ الؿـػعةلذ وَبةأ ا يػسقر رهقد رضا لفذه أالةل فايّ 

 ذب ػسةقر الؼا ةةؿل إلةك إحادالةث  ؼاركةلً  تاك ؼةاًدا لؾ ػا ةقر إخةرى ال ةل ا ةة ـدَ 

                                                   
)الؼاهرة: دار إحقاء الؽ   العربقلذ  حا ـ ال لوالؾذ  حؿد  ؿال الدالـ الؼا ؿلذ الطبعل إولك  (1)

1965.) 
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الؽةقن  ةـ أ ةؾ يؾة   يعـل السةػر لغةرض صةحق ذ كةلنْ  ( قاحل)كؾؿل  والرى أنّ 

العؾؿ أو الجفةاد أو الفجةرة )حقةث ُيلةرع الفجةرة(ذ أو ال جةارة وكسة  الةرزق أو 

 لةروعقل عةـ  الؿـةافع الدكققالةل ٓ يؼةّؾ  ول قضق  إ ر   أنّ  :يحسقـ صحل الػرد

إخرواللذ بّقـ رهقد رضا أن يؾ  العؾؿ  لؿقل    عـك هذه أالل يالؿةا الؿـافع 

الؿعارف الؿؽ سبل يعقد بالـػع عؾك السائ    دالـف أو دكقاهذ أو يعقد بالـػع عؾك  أنّ 

 أ  ف وقق ف. 

هةذه أالةل ٓ يسةري عؾةك البدعةل الؿحر ةل  ثةؾ  وبالطبع الرى رهةقد رضةا أنّ 

ويػسةقر أالةل بؿعـةك الصةقام  ةـ  : ات الؿؿادؾةلزالارة الؿؼابر الصقفقل والؿؿار

اكعؼاد الصؾل بةقـ السةػر والصةقام لةقس  و فل كظر رهقد رضا  رفقض كظًرا ٕنّ 

ث عةـ فقائةد والس لفد بةالغزالل الةذي يحةدّ  ذ ـ الظفقر بحقث الؽقن  س ساًغا

السقاحل كاكت رأاًلا  س ساًغا بقـ السؾػذ وأورد  السقاحلذ    حاولل إلالضاح أنّ 

و ـفا  ةا رواه ابةـ حـبةؾذ لؽـةف الةرى أهنةا  :كذلؽ الرواالات ال ل يضاد هذا الؼقل

. والةلش يػسةقر الؿراغةل لقلةارك رهةقد رضةا الةرأيذ والحظةك (1)أحادالث ضعقػل

 .  (1)ل   إكدوكقسقاهذا ال ػسقر بالؼبقل خاّص 

                                                   
 :ال سةاؤل -ص  يػسقره إنْ -. كؿا ال ـاول رهقد رضا 52-4ذ ص11يػسقر الؿـارذ رهقد رضاذ الجزء  (1)

رالـ فقؿا قبؾ العصر الحةدالث ال ػسةقر غقةر الحةر ذ والبةدو أن الةرد الةذي يرحةف لؿاذا آدر الؽثقر  ـ الؿػّس 

 112د   أالل رقؿ بؿثابل  ؿل لؾؿم ـقـذ لؿ الرِ  ذ ولػظ ) قاحل(ذ الذي العد  الريبط بؿسللل الـقع آ  ؿاعل

 ةـ  ةقرة ال حةرالؿذ ويلةقر   هةذه الحالةل إهةارة  5ا   أالةل رقةؿ  ـ  قرة ال قبل فحسة ذ بةؾ ورد أالًضة
= 
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صرالـ  جؿقعل وا عل  ـ ال ػا ةقر الؿعاصةرةذ رالـ الؿعاوعؾقف فؾدى الؿػس  

ةة رالـ   العصةةر قبةةؾ الحةةدالث اكحةةازوا إلةةك يػا ةةقر   حةةقـ أن قةةدا ك الؿػس 

ل   يػسةةقر  عـةةك كؾؿةةل ل إحادالةةثذ وبخاّصةةاع ؿةةدت   إ ةةاس عؾةةك حجّقةة

الؿراد هبا الصقمذ بقـؿا اه ؿ  ػسرو العصر الحدالثذ    طؾع الؼةرن   قاحل وأنّ 

 ػا قر الحرفقل والُحجج الؿـطؼقلذ بةؾ وإهةؿ آع بةارات الـػعقةل العلرالـذ بال

   صراعفا ضد الفقؿـةل الغربقةل. وفضةًة  -أو الؼق قل!-  ضقء الـفقض بإ ل 

هةةققًعا الؿؽةةـ أن   ةةـ ال ػا ةةقر إقةةّؾ  عةةـ هةةذه آيجاهةةات العا ةةلذ هـةةاك عةةددٌ 

 رون إذا رغبقا   ذلؽ.الس خد فا الؿػّس 

عؾةةك آراء ال ػا ةةقر الؿعاصةةرة   هةةذه أالةةل ال ضةة  أن و ةةـ خةةةل الققةةقف 

ة ح ك الؼرن ال ا ع علةرذ لةؿ العةد يػسقر السقاحل بالصقامذ الذي كان  ائًدا بلدّ 

كةرهذ إٓ أن  عظةؿ الؿػسةرالـذ ولةقس  ؿةقعفؿذ الةليقن عؾةك ذِ   ـ لًرا. ورغؿ أنّ 

                                                   
= 

صةةرالحل إلةةك الـسةةاء. الةةرى رهةةقد رضةةا أن اإل ةةةم إكؿةةا الحظةةر  ةةػر الؿةةرأة  ـػةةردة دون زو فةةا أو أحةةد 

ا إذا كاكت يسق   ع الزوج والؿحرم فة إهؽالذ بؾ الـبغل اهرتاك الر ال والـسةاء    ؿقةع  فاذ وأ ّ  حار

أعؿال الحقاة الـافعلذ وصّ  أن السؾػ كاكقا الصحبقن كسةاءهؿ   غةزواهتؿ عـةد اإل ؽةان فقسةاعدن ب فقئةل 

ففةق  ةاكع لؾؿسةؾؿ  ةـ الطعام واللرابذ ويضؿقد الجراحذ و   ػر الؿةرأة  ةع زو فةا إحصةان لةف ولفةاذ 

عـاالةل  ع   السػر إلك غقرها. غقر أن آع بارات الؼائؿل عؾك الـقع آ  ؿاعل عـد رهقد رضا لؿ يؾةَؼ ال طؾّ 

  ـ عؾؿاء ال ػسقر الؿعاصرالـ الذالـ الركز عؾقفؿ هذا البحث.

 .34ذ 33ذ ص11يػسقر الؿراغلذ الؿراغلذ الجزء  (1)
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ال ػا ةقر الحالقةل  واخ اروا ال قفقؼ بقـ ذالغالبقل الروكف يػسقًرا خايًئا أو ٓ وزن لف

 أو اخ قار الجفاد أو  بدأ الؿـػعل. 

أ ا ال ػا قر ال ل يؼقؿ وزًكا لؿةا ذهة  إلقةف الؼةائؾقن ب ػسةقر السةقاحل بالصةقم 

ف ؼ صر عؾك يػسقر الزحقؾل واللعراوي وال ػسقر الصةادر عةـ  جؿةع البحةقث 

ًضا الجفةاد حف عؾك  ا  قاهذ ولؽـف ذكر أالبؾ إن الزحقؾل رّ   ذاإل ة قل بإزهر

 واضةٍ   )والظفةر أكةف ا ة ـد بلةؽؾٍ  -وعؾك الفا ش كس  الةرزق-ويؾ  العؾؿ 

ة . وبالؿثؾ الطةرح يػسةقر  جؿةع البحةقث خقةارات عةدّ (1)إلك يػسقر رهقد رضا(

دون أن الرّ   أحدهاذ فؼد ذكةر الصةقم والفجةرة والسةػر  ةـ أ ةؾ يق ةقع أفةؼ 

فؼةد أفةرد  سةاحل أكةرب  الػرد ويقدقؼ صؾ ف بربةفذ كؿةا فعةؾ الةرازي. و ةع ذلةؽذ

ا اللةقم اللةعراوي فقؿقةؾ . أ ّ (2)لؾخقار الثالثذ إقرب إلك آيجاه اإلصةحل

ؼةلذ الصةػ اللةقم خطةر يةرك لؽةـ بعبةارة  ـؿ   ذالسػر :لؾؿعـك الحر ذ أي اغالبً 

ولعة  هـةا عؾةك الةقير  ذالبقئل الؿللقفل لؾػرد وآك ؼال إلك أ اكـ غرالبل ٓ الللػفةا

 ةةقيـ. والؿقةةز اللةةقم بةةقـ كةةقعقـ  ةةـ  لجؿفةةقره الةةذي ٓ الةةللػ كةةّؾ اس الحّسةة

السقاحل:  قاحل اع بار بغقل يؼقالل عؼقدة الؿرء  ـ خةل ال ل ؾ   خؾةؼ ا  وهةق 

 قاءذ و ةقاحل آ ة ثؿار بةلن الضةرب  أ ر  لرتك بقـ الر ال والـساء عؾك حد  

                                                   
 .56ذ 54ذ 52ذ ص11 ال ػسقر الؿـقرذ الزحقؾلذ الجزء (1)

 .23ذ ص2ال ػسقر الق قطذ لجـل  ـ العؾؿاءذ الؿجؾد  (2)



 

 

 المعاصرة السنية الجفاسير في واالبجكارالجقليد واملرجعية 
 ثرجامت

(41) 

يخةرج الـسةاء    وقد ذ  إرض لقب غل  ـ فضؾ ا  وهل  ؼ صرة عؾك الر ال

صحبل إزواج. وعةوة عؾك هةذا ال ػسةقر اإلصةةحلذ اع ةرب اللةعراوي هةرح 

والؼقل اللةقم  ذقلقف كبقر عـااللأالًضا دون أن الُ   ح ؿًة  (الصقام)بة (السقاحل)كؾؿل 

ـٍ لِ لسةةقاحل يخر ةةؽ عؿةةا أَ ا أنّ  و ةةال وأهةةؾذ والصةةقام  ْػةةَت  ةةـ إقا ةةل   ويةة

 .  (1)وهراب وهفقة ْػَت  ـ يعامٍ لِ الخر ؽ عؿا أَ 

السعك ال ػسقر الصادر عـ رئا ل اللمون الدالـقل الرتكقةل وهةفاب قةرالش إلةك 

 ّٓ عؾةك يعرالةػ  (السةقاحل) الؼ صةر  صةطؾ  ال قفقؼ بةقـ  خ ؾةػ ال ػسةقرات بةل

وبـةةاء عؾةةك  ةةا ذكةةره  ملػةةق ال ػسةةقر الصةةادر عةةـ رئا ةةل اللةةمون الدالـقةةل  ذ ػةةرد

الـػسةقل ال ةل يـ ةاب الػةرد الؿةدرك بةلن  الرتكقلذ اللقر هذا الؿصطؾ  إلك الحالةل

 ةةا هةةل إٓ  رحؾةةل اك ؼالقةةل العةةقد بعةةدها الػةةرد لؿةقةةاة ا ذ و ثةةؾ هةةذه  ةالحقةةا

 ثةةةؾ الصةةةقام  :كحةةةق إذكةةةاء هةةةذه الصةةةػات االؿعرفةةةل  ةةة ؼقد الػةةةرد يؾؼائق ةةة

 ةع الةرازي وٓ  كبقرٍ  والرى قرالش هفابذ الذي ال ػؼ إلك حدّ  .(2)إلم...والجفاد

عـ اإلصةحققـ )وإن لؿ الجسد  بدأ الؿـػعةل بةذاك القضةقح(ذ أن  االخ ؾػ كثقرً 

ا لطؾ  العؾةؿ أو ال ل ةؾ   آالةات ا . و ةع ذلةؽذ الؿعـك إ ا ل هق السػرذ إ ّ 

ذ فؾةقس هـةاك  ةا الةدعق ل ؼققةد الؿ از بايساع دٓلل كبقرٍ  ( قاحل) صطؾ   بّقـ أنّ 

                                                   
 .526-524ذ والصػحات 5ذ ص9يػسقر اللعراويذ الؿجؾد  (1)

(2) Karaman et al., Kur’an yolu, vol. 3, p. 86. 
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 ثؾ الصةقام  :أخرى نٍ الؿؽـ أن الل ؿؾ الؿصطؾ  عؾك  عا ذْ ذلؽ بؿعـك واحد: إِ 

 .(1)والجفاد أو ال ػّؽر

ًٓ  ل  الققت الذي أهفرت فقف ال ػا قر الخؿس  واضةًحا  الؿذكقرة أعةه يحق

ت بؿا  ار عؾقف  ػسةرو العصةر  ةا قبةؾ الحةدالثذ إٓ أهنةا أبةدَ    ال لدالد  ؼاركلً 

 .ـ يحػظات أقّؾ الى باقل الؿػسرذ   حقـ أبدَ يردًدا   رفض ال ػسقرات كؾقلً 

الػسرون كؾؿةل  ةقاحل بةةالجفادذ  (ىوحقّ  ذوأيقش ذزهرة قأب)  ـ القاض  أنّ 

 ةقاحل » :والعضد أبق زهرة حج ف بالحدالث الـبقي ذ ـفؿ وإن يباالـت أ باب كّؾ 

قد أكف  ـ غقةر القاضة   ةب  رفضةف ل ػسةقر الصةقم ذ بَ «أ  ل الجفاد    بقؾ ا 

والةرى أبةق زهةرة أن الؿعةاين  ذقرالذي الس ـد إلك أحادالث أققى وفًؼا لعؾؿاء ال ػس

 :ٓ ي عارض  ةع الؿعـةك الحةر   ا دا تالؿعاين الػرعقل  ح ؿؾل  :إخرىذ أي

 أو  ةةـ أ ةةؾِ  ذوال ل ةةؾ   آالةةات ا ذ وكلةةر اإل ةةةم ذ ثةةؾ السةةػر   يؾةة  العؾةةؿ

اه ؿاً ةا بالًغةا  . الةقلل أيةقش(2)ف عؾك وضع الؿسةؾؿقـ   البؾةدان إخةرىال عرّ 

 ةـ و فةل - قاق  ا بعد غزوة يبقكذ والذي البةقـ  :لؾسقاق الؼرآين الداخؾلذ أي

ىذ الؼقةادي   ا  عقد حةقّ . أ ّ (3)أن الؿغزى  ـ أالل هق  دح الؿجاهدالـ -كظره

                                                   
 .686ذ ص5قرالش هفابذ يػسقر الؿصباحذ ج (1)

 .3456زهرة ال ػا قرذ صأبق زهرةذ  (2)

(3) Ates ,̧ Çağdas  ̧Tefsîri, vol. 4, p. 144. 
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  لسخةةقان الؿسةةؾؿقـ السةةقرالقـذ فؿقؾةةف لؼضةةقل الجفةةاد أ ةةر ٓ الجـةةاح الؿسةةؾّ 

 ذ عرفةل  ةاحل الؿعركةل هةرط ٓزم ل حؼقةؼ الـصةر و  رأالةف أن ذالح اج إلك بقان

ى الةرى حةق   ذ رتايقجل العسؽري الصقـل  ةقن يةزووعةوة عؾك ا  لفاده باإل

أن السقاق الؼرآين الداخؾل والؿعـك الحر  لؾسقاحل الر حان هذا ال ػسةقر عؾةك 

غقرهذ و ع ذلؽ الحرص عؾك ال لكقد بلن  عـةك ال ل ةؾ وال ػؽةر الةقارد   يػسةقر 

 .  (1)قط  الح ؿؾف السقاق كذلؽ  قد

ر السةقاحل بالسةػر دون يؼققةد  عـةاه أ ا ال ػا قر الثةدل الؿ بؼقل  ؿقعفةا ف ػّسة

د  ـ أهؽالف  ثؾ الجفادذ والظفر يلدرهةا اللةدالد بال ػا ةقر العصةرالل  حدّ  بلؽؾٍ 

لؾؼا ةةؿل ورهةةقد رضةةا والؿراغةةل. وال ػةةؼ يـطةةاوي  ةةع رهةةقد رضةةا   يةةر ق  

صقم غقر  ؼبقلةل. هذه الحالل وأن إحادالث الؿمالدة ل ػسقر الالؿعـك الحر    

اهةا رهةقد رضةا فقؿةا يـطاوي الرؤى الـػعقل والدكققالل ال ةل ال بـّ و ع ذلؽذ الغػؾ 

أالةل يلةقر إلةك  ر وال عؾقؿ وهنةقض إ ةلذ فضةًة عةـ أكةف الع ؼةد أنّ ال طقّ  الخّص 

. عؾةك (2)  خؾةؼ ا  ؾ ثؾ يؾة  العؾةؿ والجفةاد وال لّ ة :السػر لغاالات  س حبل

د وزارة اللةمون الدالـقةل اإلكدوكقسةقل ال ػسةقر اإلصةةحل الـؼقض  ـ ذلؽذ يماّلة

ال ػا ةةقر  لؾؿراغةةل والةةذي بةةدوره ال ؿاهةةك  ةةع يػسةةقر رهةةقد رضةةا. وعؾقةةف فةةننّ 

                                                   
 .2359ذ 2358ذ ص2352ذ ص4ىذ إ اس   ال ػسقرذ جحقّ  (1)

 .412ذ 411ذ ص6ال ػسقر الق قطذ الؿجؾد يـطاويذ  (2)
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ا الؿعرفةل :   يؾة  العؾةؿذ إّ ة(1)الؿراد بالسقاحل هـةا السةػر اإلكدوكقسقل يرى أنّ 

 ل يخدم ال ؼدم الدكققيذ أو السػر ٕغراض أخةرى يحؼةؼ الدالـقل أو الؿعارف ال

 م والرخةةاء لؿةةقيـ اإلكسةةان وأرض آبائةةف أو السةةػر لرؤالةةل وا  ؽلةةاف ال ؼةةدّ 

ول  ةةـ أ ةةؾ ا ةة خةص الةةةدروس آالةةات ا    إرض و عرفةةل أحةةقال الةةةدّ 

 الؿس ػادة  ـ كؾ ذلؽ. 

إلك الؿعـك الحر ذ رغؿ أكف أورد باق ضاب الؿعـك أخةر الةذي  الؿقؾ حا ؽا

كؾؿل ) قاحل( يعـل يرك الؿرء أهؾةف أو  اُلراد بف الصقم. وحسبؿا الرى حا ؽاذ فننّ 

بق ف بغقل يؾ  العؾؿ أو كس  الرزقذ أو أداء فرالضل الحةج )وهةق أ ةر لةؿ الةقرده 

ٕن الؿسةافر الق ةع  :ايةفذ السةػر فائةدة   حةد    ػسر آخر(ذ والةرى حا ؽةا أنّ  أّي 

واللقر   هذا الصدد إلك  جؿقعل  ـ أهةفر  ذأفؼفذ والؽ س   زالًدا  ـ الخربات

عؾك  بقؾ الؿثال ابـ  بقرذ وابـ بطقيلذ إضةافل إلةك عؾؿةاء  :الل الؿسؾؿقـالرّح 

)البخةةاري(ذ والع ؿةةد   الققةةت ذايةةف عؾةةك ال ػا ةةقر ذات الطةةابع  :الحةةدالث  ثةةؾ

أالةةل ح ةةك يلةةؿؾ الدبؾق ا ةةققـ الةةذالـ الخةةد قن  اإلصةةةحل لق ق ةةع    عـةةك

ويةةـفؿ   الخةةارجذ أو الطةةةب الةةذالـ الدر ةةقن   الخةةارج  ةةـ أ ةةؾ هةةعبفؿ 

 .(2) فؿ ّ وأُ 

                                                   
(1) Departemen Agama, Al-Qur’an dan tafsirnya, vol. 4, pp. 264–5.. 

 .61-62ذ ص55ذ ص11ج حا ؽاذ يػسقر إزهرذ (2)
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ًٓ  ح ؿؾةل بلةلن    الققت الةذي الطةرح فقةف العدالةد  ةـ عؾؿةاء ال ػسةقر حؾةق

إهةؽالقل يػسةقر كؾؿةل ) ةقاحل(ذ فؼةةد وا ةف عؾؿةاء ال ػسةقر   يركقةا وإكدوكقسةةقا 

. واحةدٍ  ؿ عؾقفؿ اخ قار حؾ  عضؾل ي ؿثؾ   يؼدالؿ ير ؿل دققؼلذ إ ر الذي الح ّ  

والحاول أيقش قدر الؿسة طاع أن ال حاهةك هةذا إ ةر با ة خدام عبةارة  سة عارة 

)السائحقن(ذ   حقـ الس خدم ال ػسقر الصادر عةـ  :أي seyâhat edenler :هل

 dünyada yolcu gibi yas¸ayanlar :ن الدالـقةةل الرتكقةةل عبةةارةورئا ةةل اللةةم

الؼةدم يػسةقًرا لفةذا الؽؾؿةل  ؿّ )الذالـ العقلقن كالسائحقـ   هةذا العةالؿ(ذ و ةـ َدة

 ًٓ  ـ آك ػاء برت ؿ فا  جردة. و ـ بقـ عؾؿاء ال ػسقر   إكدوكقسةقا ال ؿسةؽ  بد

-orang :ا بالؿصةطؾ  إصةؾل وذلةؽ برت ؿةل هةذه الؽؾؿةل إلةك)حا ؽا( كسةبق  

orang yang mengembara  الةذالـ الجقبقن/ال جقلةقن(ذ بقـؿةا الؿقةؾ قةرالش(

ة :بؿعـةك pelawatهفاب ا  عؿال آ ةؿ  ؾ الةقزارة الدالـقةلذ )الؿسةافر(. ويػض 

لل وال ل هل يػسةقر أكثةر ن الدالـقل   يركقاذ ا  عؿال عبارة  طقّ و ثؾ رئا ل اللم

 : ـفا ير ؿل

"orang-orang yang suka mengembara untuk tujuan-tujuan yang 
baik dan benar"  

 )الذالـ الطقفقن    بقؾ يحؼقؼ أغراض كبقؾل و لروعل(.و عـاها: 

رالـ الؿعاصةةةرالـ ؼ بؿعالجةةل الؿػّسةةت لؾـظةةر فقؿةةةا ال عّؾةةإ ةةر الؿؾِػةة لعةةّؾ 

هق عةدم اع بةار إحادالةث  صةدًرا لؾ ػسةقر. ٓ هةؽ أن -إلهؽالقل ال ػسقر هذه 
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ر  ةةـ ثِةةؽْ ذ وبعضةةفؿ الُ دائةةؿٍ  بلةةؽؾٍ رالـ الس لةةفدون بإحادالةةث كثقةةًرا  ةةـ الؿػّسةة

 ّٓ عةدم اكةرتادفؿ  واضةٍ   ثبةت بلةؽؾٍ درا ةل الحالةل ال ةل بةقـ أالةدالـا يُ   أنّ ذلؽذ إ

الؿ عارف عؾقةف الةذي الةقلل أهؿقةل  بؿسللل صحل إحادالثذ عؾك إقؾ باللؽؾِ 

  يػسةقر الصةقام وحسة  هةذه الؿعةاالقر الةرّ   ذبالغل لصحل اإل ـاد وعدد الةرواة

رون الؿعاصةرون هبةذا إ ةر الؿػّسة يػسقر آخر هـاذ و ع ذلةؽ لةؿ الع ةدّ  عؾك أّي 

وإذا يعرضةةقا لصةةحل إحادالةةثذ فقةةدور حةةدالثفؿ حةةقل  ةةدى  ذكةةدلقؾ قةةايع

   ا  خدام إحادالث كؿصدر لؾ ػسقر هق أ ةر اك ؼةائّل  ذ فننّ الؼبقل. وبق ف عامّ 

ّٓ رون إلةةك صةةحل الحةةدالث إذا وافةةؼ يػسةةفقلةةقر الؿػّسةة :الؿؼةةام إول  قرهؿذ وإ

 ةةرتايقجقل  دالةةدة يؿاً ةةا   عؾةةؿ إولقسةةت هةةذه  ذقن الطةةرف عةةـ الحةةدالثالغّضة

رالـ الـؼةةاش أهنةةا  قةةزة غالبةةل عؾةةك الؿػّسةة ال ػسةةقر لؽةةـ ال ضةة   ةةـ الؿثةةال  حةةّؾ 

 الؿعاصرالـ أكثر  ـ أ ةففؿ.

ال ػا ةةقر   ؾؿةةقس   هةةذا الصةةددذ فةةننّ  رٌ وْ وإذا لةةؿ الؽةةـ لؾ ػسةةقر الصةةق  دَ 

لعؽس  ـ ذلؽ كاكت حاضرة بؼقة    عالجةل هةذه اإلهةؽالقل اإلصةحقل عؾك ا

رالـ الةذالـ لةؿ ال ةابعقا الؼا ةؿل ورهةقد رضةا    بةدأ يحدالًداذ وح ك بقـ الؿػّسة

. ورغةؿ (1)( ةائحقن) :الؿـػعلذ كان هـاك اكحقاز واض  لؾؿعـةك الحةر  لؽؾؿةل

                                                   
 ـ  قرة  66 رتايقجقل اك ؼائقلذ و  حآت أخرىذ عؾك  بقؾ الؿثالذ أالل رقؿ إهذا بالطبع  العدّ  (1)

 البؼرةذ حقـ ٓ الس حسـ أكثر الؿػسرالـ الؿعـك الحر ذ ٓ الجدون صعقبل   إالراد حجج يرفضف.
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أ ةًرا غقةر رالـ الرفضقن الخروج عؾةك الؿعـةك الحةر  والروكةف أن كثقًرا  ـ الؿػّس 

رالـ الةةذالـ أقةةروا بؿبةةدأ ـ بةةقـ الؿػّسةة س سةةاغ يعةةقزه الق اهةةلذ فؾةةقس هـةةاك  ِةة

كةاقش هةذه الق اهةل  ةـ زاوالةل  ـْ الؿـػعل وال ػسقرات الدكققالل لؽؾؿل السقاحل َ ة

أكلةةطل  ثةةؾ كسةة  العةةقش وال جةةارة  أخةةرى: هةةؾ  ةةـ الؿـطؼةةل آفةةرتاض بةةلنّ 

وغقةرهؿذ الـبغةل لفةا أن يؽةقن  إلمذ والس قي فقفةا الؿسةؾؿقنو... والدبؾق ا قل

 ًٓ  إلك إ ةر بةالؿعروف  زًءا  ـ قائؿل الػضائؾ الدالـقلذ ال ل يضؿ الصةة وصق

ـ عؾةك و ةف قالعةرب واإلكدوكقسةق-رالـ ٓ أحد  ـ الؿػّسة !والـفل عـ الؿـؽر؟

 ؿةةـ ذهبةةقا إلةةك أن الؿسةةاعل الدكققالةةل داخؾةةل    عـةةك أالةةل قةةد  -الخصةةقص

ؼذ وربؿةا كةان هةذا  مهةًرا عؾةك  عّؿة السةمال بلةؽؾٍ ى لس ابةل عؾةك هةذا يصدّ 

م والـفةةقض الةةقيـل رالـ بـؿةةاذج ال ؼةةدّ اكلةةغال قةةقي  ةةـ  اكةة  هةةمٓء الؿػّسةة

هةبف دالـقةل. و ةـ الؿثقةر  وال ـافس  ع الغةربذ وال ةل هةل عؾةك  ةا البةدو فضةائؾ

ّٓ  لةه ؿام  رالـ الرتكققـ.ق كجد أدًرا لفذا آيجاه   ال ػسأ

لؿةاذا الحظةك ال ػسةقر اإلصةةحل بةذالقع أكثةر   هةذه الجزئقةل  ربما يسأل ساال::

 ةـ  ةقرة  111ا   الؿؼطع السابؼ عـد بقان  ب  كزول أالل رقةؿ بخةف  ا بدا  ؾق  

ا عـةد الؽةاد الؽةقن حصةرال   ت ال ػا قر ذات الطابع اإلصةحل بلؽؾٍ ال قبلذ حقث يجؾ  

يحدالةد السةقاق ال ةارالخل  أنّ الؿػسرالـ إيراك؟ والؽؿـ الجقاب الؿح ؿؾ   حؼقؼل 

ل   العالؿ العربلذ قضقل خةفقل وأكثر حسا قل  ةـ لؾؼرآنذ ٓ الزال ح ك أن وخاّص 

م إهداف ال ـؿقالل وال عؾقؿقل عـد اإلصةةحققـ: فةنذا كةان الحةدالث عةـ  زاالةا ال ؼةدّ 

إ ةر  خ ؾةػ بالـسةبل لؿسةللل  القيـل  ةزًءا ٓ ال جةزأ  ةـ الخطةاب الػؽةريذ إٓ أنّ 
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ل أ ةةزاء  ةةـ أ ـةةدة اإلصةةةحققـ بقـؿةةا الةة ؿ ال ةةلرالم ل ػسةةقر الؼةةرآن. وهؽةةذاذ الةة ؿ يبـّةة

 بؾ الؿػسرالـ العرب.ل  ـ قِ يجاهؾ البعض أخرذ خاّص 

 :إسادة الىظز ت مسألت التصىيف

عةل   ال ػسةقرات بَ  ةرتايقجقات ال لوالةؾ الؿ ّ إلقف   يحؾقؾةل إل  ا خؾصُت  بعد

قـ ل صةةـقػ ال ػسةةقر الأيةةرح يةةرالؼ قـ أخةةر الؿعاصةةرة لؾؼةةرآنذ يةةراءى لةةل أن

وٓ بد  ـ ففؿ  ؿقع ال صـقػات ال ل وردت   هةذا البحةث بقصةػفا  الؿعاصر:

 سةةاعًدا لؿزالةةد  ةةـ الدرا ةةل حةةقل هةةذا   جةةرد أدوات يحؾقؾقةةل قةةد يؽةةقن عةةا ًة 

 َس بْ بلؽؾ ٓ لَ  ُػ ِص ؿات ال ل يَ إ رذ ولقس باع بارها يصـقػات هنائقل  ـ الؿسؾ  

 ـ ال ػا قر الؿعاصرة لؾؼرآن الؿق ةقدة عؾةك و ةف إرض:  يػسقرٍ  وكؾ   فقف أي  

ـةلذ كؿةا أن هـةاك ففـاك بعض ال صـقػات الؿخ ؾطل وآ ة طرادات   كةقاح  عقّ 

أالًضا أكقاًعا  ـ يػا قر الؼرآن لؿ يؽـ  زًءا  ـ الـؿاذج الؿدرو ل هـاذ وبال ةالل 

ـقػات الةةقارد ذكرهةةا   هةةذا قةةد ٓ ال سةةـك وصةةػفا كؿةةا الـبغةةل با ةة خدام ال صةة

 البحث.

 :أ( أهداف التفسري

ال ل يعا ؾ هبةا عؾؿةاء ال ػسةقر  ةع اإلهةؽالقل ال ػسةقرالل  لؼد كلػت الؿـفجقلُ 

-(  ةـ  ةقرة ال قبةل 112الةقارد ذكرهةا   أالةل ) نثٻمث لؿعـك كؾؿل:

رالـذ كؿا أكف  ـ الؿؿؽةـ يحؾقؾفةا الؿر عقل لؾؿػّس  عـ الؿصادر وإو ف الؽثقرَ 
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رون   إيةةار عؾةةك كطةةاق أو ةةع فقؿةةا ال عؾةةؼ بإهةةداف ال ةةل السةةعك إلقفةةا الؿػّسةة

 يػسقرهؿ لؾؼرآن. 

أن إحةةدى السةةؿات الؿؿقةةزة لؾ ػسةةقر ال ؼؾقةةدي  (1)افةةرتض كقر ةةان كالةةدر (1

ؾ د ال ػا قر الؿؽافئل   الػةرتة  ةا بةقـ الطةربي وابةـ كثقةرذ بؿعـةك يؼب ةكاكت يعد  

ًٓ أكثةر  ةـ غقةرهو قد العدالد  ـ ال ػا قر   :(2)الؿح ؿؾلذ وإن ٓقةك أحةدها قبةق

ولذلؽ كةان الؼريبةل  ةـ بةقـ العؾؿةاء الةذالـ دّوكةقا عةدة يػا ةقر لؿعـةك كؾؿةل: 

فا. ويسةة خدم العدالةةد  ةةـ دون آكةةرتاث كثقةةًرا ب حدالةةد أصةةحّ  ذنثٻمث

ذ وإن اخ ؾػةةةت كػسةةةفا كر الؿـفجقةةةلال ػا ةةةقر الؿعاصةةةرة لؾؼةةةرآن  ةةةالػل الةةةذّ 

ا  بقؾ الؿثال بةندراج بعةض عؾؿةاء ال ػسةقر الؿعاصةرالـ كسةبق   آخ قارات )عؾك

وهبةةل الزحقؾةةل أو هقئةةل كبةةار   ثةةؾ رهةةقد رضةةا(ذ أو يغقةةرت كؼةةاط ال لكقةةدذ والعةةد  

العؾؿاء بإزهر  ةـ الةذالـ  ةؾؽقا هةذا الةـفج فؽثقةًرا  ةا اه ؿةقا ب ػسةقر الؿعـةك 

                                                   
ار ةقل (ذ  مرخ برالطاين ودارس لس ة قاتذ درس الؾغةل العربقةل والػ1998-1952كرو ان كالدر ) (1)

 ةـ كؾقةل الدرا ةات اللةرققل وإفرالؼقةل بؾـةدن  ه  كؾقل أودهام بجا عل أكسػقردذ وحصةؾ عؾةك الةدك قرا

ا زت درا ايف   بةداالات اإل ةةم وخصقًصة(ذ يركّ 2222-1928) قاس( يحت إهراف  قن واكسربو )

ػؼةف اإل ةة ل الؿبؽةرذ درا ات   ال) :بداالات ال لرالع اإل ة لذ لف   هذا السقاق عدد  ـ الؽ  ذ  ـفا

 (.قسؿ الرت ؿات) (.1993

(2) Norman Calder, ‘Tafsīr from Ṭabarī to Ibn Kathīr: Problems in the Description 

of a Genre, Illustrated with Reference to the Story of Abraham’ in G.R. Hawting 
and Abdul-Kader Shareef (eds), Approaches to the Qurʾān, 1st edn (London: 

Routledge, 1993), pp. 101–40, at p. 103. 
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  طاعقا إلةك ذلةؽ  ا ا ها ؾٍ  بلؽؾٍ - (يػسقر الؼرآن)الحؼقؼل لؾؽؾؿلذ أي: عرب 

لبس: ولةذلؽ  ؾ إلك ك قجل واحدة قايعل ٓ اللقهبا أّي دون حا ل لؾ قّص  - بقًة 

لةةدالفؿ إهةةؽال  ةةع ال ػا ةةقر الؿ ـاقضةةل ال ةةل ٓ يطةةابؼ الؿعـةةك الحةةر  لؾ عبقةةر 

 الؼرآين. 

رالـ الؿعاصةةرالـ  حةةقر يركقةةز العدالةةد  ةةـ الؿػّسةة بةةالرغؿ  ةةـ ذلةةؽذ فةةننّ  (2

فباإلضافل إلك ال ػا قر ال ؼؾقدالل ال ل يلرح الؼةرآنذ هـةاك الؽؿـ    قضع آخر: 

 -ا ا حدالًثا  ةد   صـًػا هائًعا لؾغاالل وإلك حدّ  الذي العد  -صـػ  ـ يػا قر الؼرآن 

الفةةدف بإ ةةاس ل ق قةةف الـةةاس لطرالةةؼ الفداالةةل واإلرهةةادذ كؿةةا يسةةعك هةةذه 

ل الؿؽةةـ والػضةةؾ أن يؽةةقن ر ةةال- اءال ػا ةةقر إلةةك يق قةةف ر ةةالل واضةةحل لؾؼةةرّ 

بةاع ال باس قةد الةـجؿ عةـ ايّ  ويسعك إلك يػادي أّي  -ير ؿ فا   صقرة  عا ةت

 ةةـفج غقةةر حةةر    ففةةؿ  صةةطؾحات الؼةةرآن: وٓ الةةذكر عؾؿةةاء ال ػسةةقر  ةةقى 

ا   حالةل ذكةر أكثةر  ةـ يػسةقر ففةؿ اللةقرون إلةك يػسقر واحد اُلح ؿؾ صقابفذ أ ّ 

قـفذ ووصػف بلكف يػسةقر خةايئ: ولةذا بع يػسقرٍ  دون   رد  الؼقل الرا  ذ وٓ الرتدّ 

الةقارد ذكرهةا  نثٻمثفؼد خؾص همٓء العؾؿاء إلك يػسةقر  عـةك كؾؿةل: 

السةةػر لؿؼصةةد )أو  (الجفةةاد) ةةـ  ةةقرة ال قبةةلذ بؿعـةةك:  112  أالةةل رقةةؿ 

 ظؾةةل هةةا ؾل ): أو الحةةاولقن ال قفقةةؼ بةةقـ الؿـةةاهج الؿخ ؾػةةل ب ؼةةدالؿ ( سةة ح 

 الدالـقل الرتكقل.اللمون  كؿا يػعؾ رئا ل (لؾ ػسقر
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أخقًراذ هـاك كقع  ـ ال ػسقر الذي البةدو لؾقهؾةل إولةك وكلكةف السةقر عؾةك  (3

ذ دةؿ ( ةقاحل)ـ لؽؾؿةل: ا   يػسةقر  عةقّ ر الؿملػ  ؾق ة ـفج غقر  ـ ظؿذ فؼد ال دبّ 

صةةؾل هةةاهرة أو دافةةع واضةة   ل فجةةلة إلةةك يػسةةقر آخةةر  خ ؾةةػ دون أّي ال حةةقّ 

وعبةد الؿؾةؽ عبةد الؽةرالؿ )حا ؽةا(  ةـ أبةرز  يػسقر اللةعراوي ٓخ قارهذ والعد  

لةؿ الؽةـ هةدف ال ػسةقر هةق اللةرح أو ال ق قةف  ذْ إ ثؾل الـؿقذ قل عؾك ذلةؽ: إِ 

الؿباهر فحس ذ بؾ ال ـقالر والفداالةل وذلةؽ غالًبةا   إيةار العؿةؾ الةدعقي بةقـ 

رات وخةقاير حةقل : ولذا فؼةد أوردوا يةدبّ (الذالـ يعقزهؿ الحؿا ل)الؿسؾؿقـ 

ـل بل ؾقب وعظةل دون إخةذ قكف  ـ آالات أو عبارات أو  صطؾحات  عقّ  ا الـ ؼ

رات والخةةقاير حةةقل أحةةد بؿةةـفج يةةلوالؾل واضةة ذ والؿؽةةـ أن يةةدور هةةذه ال ةةدبّ 

ل يؿاً ا عةـ أالةل ال ػا قر الؿخ ؾػل الؿؿؽـل أو  جؿقعل  ـفاذ أو الؿؽـفؿ ال حقّ 

هةذا  يػسةقر لفةا عؾةك اإليةةقذ وٓ العةد   البحث وال ػسقر وعدم يؼدالؿ أّي   حّؾ 

بع   يػسقر الؼرآن هنًجا  دالًداذ فطالؿا كةان حاضةًرا عؾةك إر ة    الـفج الؿ ّ 

ل الـاسذ وإ ر الؿس حدث حقال هذه الؿسللل هةق صقرة القعظ اللائع بقـ عا ّ 

ذالقعةةف عةةرب و ةةائؾ اإلعةةةم الؿرئقةةل أو الؿسةةؿقعل أو الؿطبقعةةل   الصةةحػ أو 

   .الؽ

 ب( املىاقف الضمىيت:

ح ةك أن أصةـاف يػا ةقر الؼةرآن ا ة ـاًدا إلةك يحؾقةؾ أصةحاهبا  لؼد يـاولةُت 

والػئةةل الؿسةة فدفل وأ ةةؾقهبؿ و ةةـفجفؿذ كؿةةا الؿؽةةـ بةةالطبع ال ؿققةةز بقةةـفؿ  ةةـ 
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ؾ يبًعةةا لةيجاهةةات والؿقاقةةػ خةةةل الـ ةةائج الػعؾقةةل ل ػا ةةقرهؿذ وال ةةل ي لةةؽّ 

وإالدالقلق قلذ وٓ ُيس ؿد ال صـقػات أيقل  ةـ الؿةحظةات ل وال لوالؾقل العؼدالّ 

 ةـ  ةقرة ال قبةل  121رون حةقل يػسةقر أالةل  الػل الذكر ال ةل وضةعفا الؿػّسة

فحس ذ بؾ يؿ د ل لؿؾ درا ل يػا قرهؿ لعدد  ـ أالات إخةرى إضةافل إلةك 

 .(1)الؿؼد ات الؿـفجقل ال ل ا  ـدوا عؾقفا   ال ػسقر

 :نى( التقليدي1

الس ـد أصحاب ال ػا قر ال ؼؾقدالل لؾؼرآن عؾك  بةادئ أصةقل الةدالـ ال ؼؾقدالةل 

ل الؿعؿةقل هبةا   أ ةزاء كبقةرة  ةـ يػا ةقرهؿ و/أو آراء الؿذاه  الػؼفقةل السةـقّ 

ل ٓ الـ ؼةةد أصةةحاب هةةذه ال ػا ةةقر  بةةادئ وآراء الؿةةذاه  لؾؼةةرآن: فبصةةػل عاّ ةة

ًٓ لؾ لةؽقؽ فقفةا. وعؾةك آراء بدالؾل لفا أو ال لذ وٓ الـاقلقن أّي السـقّ  ػسحقن  جا

ل حالذ فؿـ  ـظقر يػسةقر الؼةرآن ٓ يخضةع يػا ةقرهؿ بالضةرورة لفقؿـةل آراء أالّ 

كرذ وكةادًرا  ةا السة خدم دها آع بةارات  ةالػل الةذ  رالـذ وإكؿا يحةدّ قدا ك الؿػس  

                                                   
 وقد يـاولُت  -(قسؿ الرت ؿات)ذ 6ذ ص2ها ش -( 1لؿزالد  ـ ال ػاصقؾذ را ع بحثل )ها ش  (1)

 ـ  5-2 ـ  قرة الؿم ـقنذ وأالات رقؿ  11-1أالات رقؿ  :بعض أالات الؼرآكقل بال ػصقؾذ  ـفا

 ـ  قرة ال قبلذ وأالل رقؿ  112ذ 111 ـ  قرة إحزابذ وأال ان رقؿ  35 قرة البؼرةذ وأالل رقؿ 

  ـ  قرة البؼرة. را ع أالًضا: 62
Johanna Pink, ‘Tradition and Ideology in Contemporary Sunnite Qur’anic 
Exegesis: Qur’anic Commentaries From the Arab World, Turkey and Indonesia 
and Their Interpretation of Q 5:51’, Welt des Islams 50 (2010), pp. 3–59. 
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 رون ال ؼؾقدالقن ال ػا قر اإلصةحقلذ وإكؿا الؿقؾقن إلك الخةقض   كؼةاشٍ الؿػّس 

 عفاذ كؿا أهنؿ الجادلقن اللقعل وغقر الؿسؾؿقـ والرفضةقن آ ة عاكل بالؿصةادر 

غرض كانذ وهؿ السة فجـقن وضةع أالةات    ةقاق  ل أو القفقدالل ّٕي الؿسقحقّ 

ال ؼؾقدالةل  (الـقع آ  ؿةاعلأدوار )الجـدرالل  دواريارالخلذ كؿا الركزون عؾك إ

ج يحةةت هةةذا ال صةةـقػ  ةةـ ويةةدرج الر ةةؾ    رايةة  أعؾةةك  ةةـ الؿةةرأةذ والـةةدر

ىذ واللةةعراويذ و جؿةةع أبةةق زهةةرةذ وحةةقّ ) : ةةـ ال ػسةةقر الؼةةرآين يػا ةةقر كةةّؾ 

 .(البحقث اإل ة قل إزهري

 ن:ىن املعتدلى( التقليدي2

ذ (الؿةـفج ال ؼؾقةدي الؿع ةدل)الؿؽـ يسؿقل ال صـقػ الثةاين ل ػسةقر الؼةرآن بةة

بةةاع  ر عقةةات الغالةة  بايّ  ل هبةةذا الؿةةـفج  وهتةة ؿ أعؿةةال يػسةةقر الؼةةرآن الؿعـّقةة

دة وعؾؿائف الؽبارذ وأحقاًكةا الضةعقن عؾؿةاء ال ػسةقر اإلصةةحققـ ال ػسقر الؿع ؿَ 

إوائؾ    ـزلل الؿر عقات الؿؼبقللذ وٓ  ةقؿا   الجقاكة  الؿ عؾؼةل بةال عؾقؿ 

 ّٓ  أهنةةؿ ٓ الـ فجةةقن هةةذا الةةـفج إذا اكطةةقى إ ةةر عؾةةك وال ـؿقةةل آ  ؿاعقةةلذ إ

ذ والؿقاقةػ (أدوار الـقع آ  ؿةاعل)الجـدرالل  إدوار دة يخّص  ؼاربات  دال

بةةقن الخةةقض   إزاء غقةةر الؿسةةؾؿقـذ أو آ  فةةادات ال لوالؾقةةل لؾؼةةرآنذ وال جـّ 

 ـ هةذالـ  اب أي  عالجدالذ وٓ الظفرون العداء لغقر الؿسؾؿقـذ وذلؽ دون ا  ق

ًٓ ل حدالةد السةقاقات الذ وٓ الُ إ رالـ بصػل  سة ؼؾّ  ل ارالخقةلذ والفةدفقن ؾؼةقن بةا

ة إلةك   ال طرفذ كؿا أهنؿ الـزعةقن بلةدّ باع  ـفج و طل ويجـ  بصػل عا ل إلك ايّ 



 

 

 المعاصرة السنية الجفاسير في واالبجكارالجقليد واملرجعية 
 ثرجامت

(54) 

دة لؾؼةرآنذ  ؿةا العـةل أهنةؿ الطرحةقن يػسةقرات هة ك ا  خدام الؼةراءات الؿ عةدّ 

 دون ال قفقؼ بقـفا أو آخ قار  ـ بقـفاذ والـدرج يحت هذا ال صةـقػ يػا ةقر كةّؾ 

 .(إكدوكقسقان الدالـقل   وووزارة اللميـطاويذ والزحقؾلذ ) ـ: 

 :نى( احلداثي3

سؿ يػا قر الؼرآن الحدالثل بؽثرة ا  عؿال ال ػسقر اإلصةحل   أوائؾ العصر ي ّ 

 ةةل الر ةةالل ءالحةةدالثذ فضةةًة عةةـ يةةرح يػا ةةقر ي سةةؿ بال جدالةةد ويسةةعك إلةةك  قا

 ال ػا ةقر غقةرَ ـةل يسة قع  هةذه و  إيةار حةدود  عقّ  .الؼرآكقل  ع العةالؿ الؿعاصةر

ف  ل لدى القفقد والـصارى  ـ باب ال عرّ الؿسؾؿقـ ويؼبؾ ا  عؿال الؽ   الؿؼدّ 

عؾك هذه الدالاكات أو إكبقاء السةابؼقـذ كؿةا يمكةد هةذه ال ػا ةقر غالًبةا عؾةك  بةدأ 

عؾةك  د الؿساواة بقـ الر ؾ والؿرأة عؾك إقةّؾ ؾ   اإل ةم ويمالّ الؿساواة الؿ لّص 

ِ الؿس قى الروحاينذ كؿةا أهنةا ُية ةقل ل ال ةل يؼةع ا بالؿجةآت العؾؿّقةل اه ؿاً ةا خاص 

الـ اإل ة ل ) ثؾ الػؾسػل أو العؾقم(ذ خارج إيار ال ػسقر أو ح ك عؾؿ أصقل الدّ 

لذ فنهنةا يؽةاف  ل السقاق ال ارالخل لر الل الؼرآن. وبصػل عاّ ةويؿقؾ أحقاًكا إلك يبـّ

ن   ضةةقء  ؼاصةةده السةةا قل )كؿةةا هةةق  قصةةقف   هةةذه  ةةـ أ ةةؾ يػسةةقر الؼةةرآ

يـاولفؿا   هذا البحث ضؿـ هةذا  ال ػا قر(ذ والـدرج ال ػسقران الرتكقان الؾذان يؿّ 

ال صـقػذ إضافل إلك ال ػسقرالـ اإلكدوكقسققـ لحا ؽا وقرالش هةفاب عؾةك الةرغؿ 

 اكة   ةـ أحةدِ ايساًقا  ع هذا ال صـقػذ بؾ والظفران أالًضا بعض الجق  ـ أهنؿا أقّؾ 

 ال صـقػقـ أخرالـ أو كؾقفؿا.
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ال ـقع أ ةر ٓ غـةك عـةف هبةدف القصةقل إلةك يحؾقةؾ  ثؿةرذ إٓ أكةف    حقـ أنّ 

ال ػا قر ال ل  رى بحثفا يػقق  الؼقا ؿ الؿلرتكل بقـ كّؾ  يجدر اإلهارة إلك أنّ 

 (سةؾال ػسةقر الؿسؾ)بؽثقر إ قر الؿخ ؾػ عؾقفا فقؿا بقـفاذ وٓ البدو أن كقعقةل 

ـ اللةرف عؾقفةا هةؿ اللا ؾ الؿؽـ أن يخرج بصقرة كبقرة عـ هذا اإليار: ٕن  َ 

. كبقةرٍ  إلك حةد   كػسفا ن الذالـ الس عؿؾقن الؿصادرقعؾؿاء أصقل الدالـ إكادالؿق

ولفذا كثقًرا  ا كجد هذه ال ػا قر يقرد يػسقًرا لمالات الؼرآكقل السة ـد إلةك  ةا  ةاء 

 عـد الطربي وابـ كثقر.
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 :التىجهاث اإلقليميت

كر لؾؿقاقػ الضؿـقل ال ل يؽؿـ وراء يػا قر البدو  ـ آ  عراض  الػ الذ  

هـاك يػاوًيا عؾك الصعقد اإلقؾقؿل بقـ ال ػا قر ال ل  ةرى يـاولفةا    الؼرآنذ أنّ 

  دلقل كؾؿل )عربقل( هـةا  ؼصةقر عؾةك كةّؾ و-ل ال ػا قر العربق هذا البحثذ فننّ 

ثر يحػًظا إزاء قضاالا الؿرأةذ أو الؿقاقػ الؿ خةذة إزاء غقةر أك - ـ  صر و قرالا

قذ كؿا ال جؾك يصقالر الةذات اإللفقةل  ةـ  ـطؾةؼ الخلةقل أكثةر الؿسؾؿقـذ أو الر  

  ال ػا قر العربقةل بعؽةس ال ػا ةقر الرتكقةل واإلكدوكقسةقل. ويؽلةػ  ّ   ـ الحُ 

أقةقى   ةـ يركقةا وإكدوكقسةقا عةـ  ةدى يلدرهةا بلةؽؾٍ  ال ػا قر الصادرة عةـ كةّؾ 

أكةرب  ؾفةا بلةؽؾٍ ب ػا قر الؿصؾحقـ إوائؾ   بداالل العصر الحدالثذ و ةدى يؼب  

ك فقفا يةلدقر ل. وأكثر الؿملػات ال ل ال جؾّ ل والقفقدالّ ٓ  خدام الؿصادر الؿسقحقّ 

 ةا الظفةر هةذا  ال ػسقر الصق  هل الؿملػات الصادرة عـ إكدوكقسقاذ ولؽـ كادًرا

ال ػا ةقر الرتكقةل هةل القحقةدة ال ةل يةقلل  ال لدقر   الؿملػات الرتكقل. والبةدو أنّ 

دققًؼةةا لةق بةةاسذ وإ ةةر  (اغربق ةة)ا اه ؿاً ةةا بالػؾسةةػلذ ويسةة خدم كظاً ةةا أكادالؿق ةة

إكثر أهؿقل هق أهنا ي ةابع  سةللل ال لوالةؾ   السةقاق ال ةارالخل الةذي كلةلت  ـةف 

دون  راعةاة  صةحقٍ   كقلذ وٓ الؿؽـ ففؿ أ باب هذه الـ ةائج بلةؽؾٍ الر الل الؼرآ

السقاق القاقعل الذي صدرت فقف يػا ةقر الؼةرآن ال ةل الة ؿ يـاولفةا   إيةار هةذه 

 الدرا ل. 
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: الـبغل  راعاة أنّ  ًٓ ـةل ال ةل  ةرى الـصقص ال ل   إيةار العقّ  كّؾ  -يؼرالًبا- أو

 زئةل أو كؾةل    ا بلةؽؾٍ كادالؿق ةبحثفا هـا قةد وضةعفا أهةخاص يؾؼةقا يةلهقًة أ

الـ اإل ةة قلذ ويؽؿةـ أ ةباب ذلةؽ   هةؼقـ: أحةدهؿا عؾةك  عاهد أصقل الةدّ 

هةةق أن كقعقةةل ال ػسةةقر الؿسؾسةةؾ اللةةا ؾ قةةد ُوِضةةعت   إيةةار  ذالجاكةة  إول

ض لفةذه الؿسةللل  ةا  ػؽر بةال عرّ   ػفقم السؾطل الدالـقلذ وال ل قد ٓ يسؿ  ّٕي 

ريبطل بلصقل الدالـذ وداكقفؿا عؾك الجاكة  أخةرذ أن دؿةل لؿ يؽـ لدالف خؾػقل  

 ـ الققت والؿقارد إلك ةاج عؿةؾ ضةخؿ وهةا ؾ كال ػسةقرذ  كبقرٍ  حا ل إلك قدرٍ 

ر اللروط الةز ل إلكجاز هذا الؿلروع   أهخاص لقسةت لةدالفؿ وكادًرا  ا ي قفّ 

 ـاص  أكادالؿقل:  ا لؿ الؽ بقا يػا قرهؿ  ـ داخؾ السةجقن أ ثةال:  ةقد قطة  

ى. وقةد يسةـك لؿػؽةرالـ  ةـ خةارج  جةال عؾةؿ أصةقل الةدالـ أو حا ؽا أو حةقّ 

هةمٓء  ل   يػسقر الؼرآنذ لؽـ كةادًرا  ةا ال بةعإكادالؿل أن الؼد قا إ فا ات  فؿّ 

 ال ػسقر الؿسؾسؾ اللا ؾ.

 ا دؿرة لعؾةؿ أصةقل  وبؿا أن  عظؿ ال ػا قر ال ل  رى يـاولفا هـا هل بلؽؾٍ 

الـ إكادالؿلذ فقؿؽـ الؼقل بلن هقاكؾ و ـاهج عؾؿ أصقل الدالـ إكةادالؿل الدّ 

ـ عؾك ك ائج ال ػسقرذ وقد أصبحت الحؽق ةات   ل لفا يلدقر  عقّ   الدول الؿعـقّ 

لل الؼق قل  فةات فاعؾةل   يلةؽقؾ  عاهةد أصةقل الةدالـ إكادالؿقةلذ عصر الدو

وباهروا ذلؽ بسبؾ  خ ؾػل   إيار الدول الؿضؿـل   هذه الدرا ل: فػةل  صةر 

عؾةةك يؿقالةةؾ  عاهةةد أصةةقل الةةدالـ  كبقةةرٍ  ت الدولةةل كػقذهةةا بؼةةدرٍ و ةةقرالا بسةةطَ 
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قس عؾةةك وضةةع حةةدود لةة ْت اإل ةةة قل وعؾةةك يعقةةقـ العةةا ؾقـ هبةةاذ كؿةةا عؿَؾةة

 ّٓ    إيارهاذ وال ؿثؾ اللغؾ اللاغؾ ل ؾؽ الحؽق ةات    ـةع  سؿقًحا بالعؿؾ إ

و ةقؾل كاكةتذ ويحؼقًؼةا لفةذه  هذه الؿعاهد  ـ الةرتوالج لس ةةم السقا ةل بةلّي 

الغاالةةلذ وكةةذلؽ لضةةؿان ا رتضةةاء الؼطاعةةات الدالـقةةل  ةةـ الؿج ؿةةع يةةؿ يؿؽةةقـ 

الحؽق ةل السةقرالل والؿصةرالل   ةـ كةؾ   دِ بْ الؿذه  السـل ال ؼؾقدي: ولذلؽ لؿ يُ 

ؼ بطةرق اه ؿام بللن إصةح حؼقؼل لؿـاهج أصةقل الةدالـذ  ةقاء فقؿةا ال عّؾة أّي 

ة ال درالس أو الؽ   الدرا قل أو  جآت الدرا لذ وكاكت الـ قجل أنْ  ت هةذه هؾ 

رات ال ل يالت الؿـاهج أ قرة الؿدر ل ال ؼؾقدالل ولقست لفا عةقل يذكر بال طقّ 

أو الؿـةةاهج الدرا ةةقل  قل ذأو الدرا ةةات آ  ؿاعقةةل أو إدبقةةلذالعؾةةقم اإلكسةةاك

الغربقةةل: كؿةةا أهنةةا لقسةةت  طؾعةةل عؾةةك الػؼةةف الةةدالـل الةةذي كلةةل   الؿـةةايؼ غقةةر 

 .(1)العربقل  ـ العالؿ اإل ة ل

                                                   
 لؾقققف عؾك  زالد  ـ الؿعؾق ات بللن  صرذ اكظر: (1)

A. Chris Eccel, Egypt, Islam and Social Change: al-Azhar in Conflict and 
Accommodation, 1st edn (Berlin: Klaus Schwarz, 1984); Johanna Pink, ‘Der Mufti, 
der Scheich und der Religionsminister: ägyptische Religionspolitik zwischen 
Verstaatlichung, Toleranzrhetorik und Repression’ in Sigrid Faath (ed.), Staatliche 
Religionspolitik in Nordafrika/Nahost: ein Instrument für modernisierende 
Reformen?, 1st edn (Hamburg: GIGA, 2007), pp. 27–56,  
http://www.dgap.org/midcom-serveattachmentguid-
1de865bb17bf2fa865b11de86fbfd152d1190aa90aa/faath_studiereligionspolitik_vol
ltext.pd 

  .(2212 ارس  2)ب ارالم 

 أ ا بالـسبل لسقرالا فاكظر:
= 



 

 

 المعاصرة السنية الجفاسير في واالبجكارالجقليد واملرجعية 
 ثرجامت

(59) 

ا   إعةداد  ـةاهج  ـ  فل أخرىذ لعبت الدولل   يركقا وإكدوكقسقا دوًرا  فؿ  

الةدالـ اإل ةة ل الةذي العةّرف الطةةب بل ةالق   إصةحقل لدرا ل عؾؿ أصةقل

صةات إكادالؿقةل إخةرى والـ ةاج العؾؿةل لؿـةايؼ أخةرى  ةةـ و ـةاهج ال خّص 

العةةالؿ اإل ةةة ل وغقةةر اإل ةةة ل. وعؾةةك  ةةبقؾ الؿثةةالذ أكلةةلت الحؽق ةةل 

Institut Agama Islam )اإلكدوكقسقل العدالد  ـ الؿعاهد اإل ة قل الحؽق قل 

Negeri, IAIN ) ( ذ وقةد 1952لدرا ل عؾؿ أصقل الدالـ اإل ة ل  ـةذ عةام)

ز بذل كظام  قهاريق  فقًدا حثقثل ل حةدالث هقؽةؾ و ـةاهج هةذه الؿعاهةدذ وعةزّ 

الـ ت عؾؿةةاء الةةدّ بلةةدة الخطابةةات اإلصةةةحقلذ كؿةةا يةةقلك رعاالةةل بةةرا ج هةةجعَ 

لعؾةؿ ا   يركقا فؾؿ الؽـ هـاك و قد . أ ّ (1)اإلكدوكقسققـ عؾك الدرا ل   الخارج

إذًكةا  1949ت  ا عل أكؼةرة   عةام ذ ح ك يؾؼ  1933الـ يؼرالًبا بعد عام أصقل الدّ 

ًٓ واضةةًحا عةةـ الؿةةدارس  إلكلةةاء كؾقةةل أصةةقل الةةدالـذ والؿثةةؾ هةةذا اإلذن اكػصةةا

ة بعؾةةؿ أصةةقل الةةدالـ رت الؿـةةاهج الجدالةةدة بلةةدّ ال ؼؾقدالةةل الؼدالؿةةلذ وقةةد يةةلدّ 

والدرا ةات  (الؿسة ـقر)ز اإل ةم إكادالؿل الغربلذ وكان الفدف  ـفا هق يعزال

                                                   
= 

 Annabel Böttcher, Syrische Religionspolitik unter Asad, 1st edn (Freiburg: ABI, 
1998), pp. 131–44. 

 اكظر: (1)
 Abdullah Saeed, ‘Introduction: The Qur’an, Interpretation and the Indonesian 
Context’ in Abdullah Saeed (ed.), Approaches to the Qur’an in Contemporary 
Indonesia, 1st edn (Oxford: Oxford University Press, 2005), pp. 1–16; Andreas 
Ufen, Herrschaftsfiguration und Demokratisierung in Indonesien (1965–2000), 1st 
edn (Hamburg: IFA, 2002), p. 255. 



 

 

 المعاصرة السنية الجفاسير في واالبجكارالجقليد واملرجعية 
 ثرجامت

(62) 

الـ اإل ةةة ل دوًرا ت ال خصصةةات ال ؼؾقدالةةل   عؾةةؿ أصةةقل الةةدّ لذ ولعَبةةالـؼداّلةة

ك  دالةد لعؾةؿ اذ كؿا اكعؽست هذه ال غققةرات الفائؾةل   إكلةاء  سةؿّ ا كسبق  ها لق  

ًٓ  ةـ  سةؿّ (اإللفقات)الـ وهق أصقل الدّ  ال ؼؾقةدي. و   (أصةقل الةدالـ)ك ذ بةد

الـ بصةقرة كبقةرة: وح ةك دؿاكقـقات الؼرن العلرالـ ازداد عدد كؾقات أصةقل الةدّ 

ب ق فاهتا الحدادقل و ؼارباهتا ال لوالؾقةل  خاص   الق ـا هذاذ يل فر كؾقل أكؼرة بلؽؾٍ 

 .(1)الؿب ؽرة ال ل أدارهتا عؾك الساحل

الؼةرآن الصةادرة هذه الظروفذ البدو  ـ غقر الؿػا ئ أن يؽقن يػا قر    هّؾ 

أكثر إبةداًعاذ وأكثةر اكػ اًحةا  عـ إكدوكقسقا ويركقا وال ل ُوِضَعت   إيار أكادالؿّل 

ةة فذ وأكثةةر وعًقةةا عؾةةك ال خصصةةات إكادالؿقةةل إخةةرىذ وأكثةةر حدادةةل   ال ق  

بال ؼالقد اإلصةحقل داخؾ اإل ةم  ـ كظقراهتا   الةدول العربقةل. وح ةك لةق يةؿ 

كصاهبا  ـ خةل درا ل أكقاع أخرى  ةـ ال ػا ةقر الؼرآكقةلذ  وضع هذه الـ ائج  

ك ةائجل يلةقر  أكثر يحرًرا  ـ قققد عؾؿ أصقل الدالـذ وبال ةالل أكثةر إبةداًعاذ فةننّ 

رات درا ل ال ػا قر الؼرآكقل الؿعاصرة الـبغل أن يـ بف أكثةر لؾ طةقّ   ع ذلؽ إلك أنّ 

                                                   
 اكظر: (1)

Mehmet Paçacı and Yasin Aktay, ‘75 Years of Higher Religious Education in 
Modern Turkey’, The Muslim World 89 (1999), pp. 389–413. 

  لؿزالد  ـ الؿعؾق ات حقل الؿـاهج ال لوالؾقل لؿدر ل أكؼرةذ اكظر:

Felix Körner, Revisionist Koran Hermeneutics in Contemporary Turkish 
University Theology: Rethinking Islam, 1st edn (Würzburg: Ergon, 2005). 
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الصةل عؾةك  راعةاة السةقاق ال ل يجري خارج العالؿ العربلذ والـبغل أن يؽقن حر

 القاقعل الذي الجري فقف ال ػسقر الؼرآين.

رذ وبال الل الجدر ال ق ع فقةف  ثؿِ  لؼد أدبت ال ػسقر الؿعاصر أكف حؼؾ درا ّل  

كةةل ال جةةاوز الرتكقةةز الؿفةةقؿـ ح ةةك أن عؾةةك الـزعةةات الحدادقةةل. و ةةـ بةةقـ 

ألقةات ال ةل الة ؿ  ةـ خةلفةا كؼةؾ ال ػسةقر الؼةرآين إلةك  الجقاك  إخرىذ فننّ 

 لؿ يؾةَؼ  -عـ يرالؼ القعظ أو ال عؾقؿ الدالـل أو و ائؾ اإلعةم- ؿفقر عرالض 

 بحًثا كافًقاذ  ؿا الػ   آفاًقا واعدة إل راء أبحاث  س ؼبؾقل   هذا الصدد.
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