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 الحديث والعصر التفسير

 عمر حيدوسي.د -رشيد درغال.د

 الجزائر -جامعة باتنة   

 

 :ملخص المقال

تنطلقققذ  قققرا الدراسقققة مقققل حقيققققة  ع العصقققر الحقققديث عامققق  مققق  ر  قققي 

التفسققققيرف تحفققققو اللييققققروع عليقققق ك ووققققد عققققر  ال حققققث  نمقققق    تعقيقققق  

طفي القققد ت را عائعقققة ع قققد القققرحمل علقققي التفسقققير العصقققر  للقققد ت ر مصققق

 محم دك

للقققل ورغقققل  ققق  التحف قققاآف ي ققققي الققققرصع محتاجقققا لتفسقققير عصقققر ف 

خاصققة  ققي  ققرا العصققر التفسققير  الحققديث الققر  بققد  مقق  ا مققا  محمققد ع ققدا 

وتلميققققرا محمقققققد رشققققيد رهقققققا ووارد منحجحمققققا ا مقققققا  ع ققققد الحميقققققد بقققققل 

 باديسك

 قققققل ا تقلقققققل الدراسقققققة لعقققققر  اي قققققار ا يجابيقققققة والسقققققل ية للعصقققققر 

التفسققققيرف ولعقققق    محققققا م ا  ققققة التفسققققير للحيققققاا المعاصققققرا  الحققققديث  ققققي

 ومنا ضة االستعمار والدع ا لإلصالح السياسي واالجتماعيك

 لقققن اع التفسقققير المعاصقققر تحقققرر مقققل  نائيقققة اا قققر والقققر  ف وا تقققق  

مقققل التفسقققير باللفقققة والفقققق  والعقيقققدا ملقققي التفسقققير بالمعر قققةك و لقققن  قققي  ققق  

زف ال يلفيققققق  وال يقدسقققق ف اع التفسقققققير ال م وققققز متققققزع مقققققل تفسققققير السققققل

يملقققل  ع يحتلقققرا عصقققر واحقققدس  العقققق  المسقققلل ملقققز  بالتفاعققق  مققق  الققققرصع 
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 ققققي  قققق  عصققققر لي ا قققق  التفسققققير تققققاريح اامققققة وتققققاريح المعر ققققة ويحقققق  

 معلالآ    زماع وملاع وم ساعك

وليحققققذ  لقققنف ا تقققق  العصقققر الحقققديث بالتفسقققير مقققل لفقققة المنقققا   ملقققي 

 قققققاآس مقققققل لفققققة اادواآ المسقققققتخدمة  قققققي التفسققققيرف ملقققققي لفقققققة لفققققة االتجا

 ا طار الللي والخلفية الفلرية الم جحة لفاياآ العم  التفسير ك

Summary 
This study started from the fact that the modern age is an influent 

factor on the explanation of Quran “tafsir”, but it is disagreed by a lot of 
searchers such as Dr. Aicha Abdurrahman which criticised Dr. Mustafa 
Mahmoud. 

Although, Quran needs a modern explanation, especially in this new 
age starting with Imam Mohamed Abdou and his student Mohamed Rachid 
Redha and Imam Abdulhamid Ben badis. 

Than, the study presented the positive and negative effects of the 
modern age on Tafsir. 

The main effects are that tafsir is now going with the modern life, and 
it played an important role on facing colonialism and calling for political and 
social reformation. 

Tafsir is liberated from the circle of texts and opinions, using a new 
tool: “science” instead of language, fiqeh and aquida. 

Tafsir cannot be limited in one age, even the age of “salaf” (the three 
first centuries of Islam), because we have to react with Quran every time in all 
ages, to be up to date with the history of nation and knowledge, thus we can 
solve our problems every where and when. 

To realise that, Tafsir moved in this age from the language of methods 
to the language of trends. 



 معر حيدويس.درش يد درغال/.د..................................................................فسري والعرص احلديث ......الت 

51 

 توطئة:

تفاعققق  التفسقققير مققق  العصقققر الحقققديث  فيقققرا مقققل العلققق   تققق  را وتققق  يراف 

ومقققققل الخطققققق  االعتققققققاد  ع تطققققق ر    علقققققل مقققققل العلققققق   ا سقققققالمية وغيقققققر 

 ا سالمية مستق  عل ال او  وغير مت  ر بمتفيراآ الحيااك

 ومقققققل الفريققققق   ع يقققققق ل  حقققققد ال قققققاحييل  قققققي تطققققق ر علقققققل التفسقققققير:

لعلقققق   ا سققققالمية لققققيس لقققق     عالوققققة بققققالتفير  ققققالتط ر الققققر  حققققدد  ققققي ا"

 ك(1)السياسي الر  تخل  عص را"

زي  العلققققق   ا سققققالمية عقققققل ـوم ا  ققققاع ال احققققث استحضقققققر معنققققي تنقققق

االسققتجابة لضققفو ال اوقق ف  قققد  ققاع عليقق   ع يستحضققر  يضققا المعنققي السققل ي 

تحقققاع  قققي الحقيقققققة م ا  -حقققاحزينالتقققي يريقققد ت–و ققق   ع  قققرا العلققق    سالمقابققق 

 صقققلنا ا عقققل تل يقققة حاجقققاآ ال اوققق  ا  سقققا ي وحاصقققر ا ا  قققي بقققر  عقققاجي 

يعزلحقققا عقققل التققق  ر والتققق  ير  قققي الحيقققاا التقققي يفتقققر   ع تلققق ع رسقققالة العلقققل 

 الساميةك

ولعققققق   قققققرا مقققققا جعققققق  غير قققققا يتصققققق ر  ع العلققققق   ا سقققققالمية بقيقققققل 

 ك(2)محم د عزبك  صاف عل   ال  ضجل وال احترول!  ما يق ل د

عققزب:  قق  يملققل كلققرد علققي ميقق  الققق ل السققابذف تسققا ل دويلفققي  ققي ا

المسققققلميل تعقققق   ر ع يقققققال مع التفسققققير  ابققققل ال يتحققققره مقققق   ع حيققققاا جمققققا ي

 ك(3)بالحر ة؟!

                                       
 ك71  ر التط ر الفلر   ي التفسيرف ص  فمسلل دكمساعد -(1) 
 ف7001الحيئة المصرية العامة لللتابف القا راف ط  مالمح التن ير  ي منا   التفسيرفف دكمحم د عزب - (2)

 ك00ص
 ك01ف ص  ف  فس محم د عزب - (3)
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عققققل وعققققي  و عققققل غيققققر –مع المنطققققذ والتققققاريح يقققققرراع  ع المفسققققر 

 ك(1) ي حر ة ال او  الي ميف ب      تاجحا امنفمس تمام -وعي

 ماهية المعاصرة:

صقققققطلح العصقققققر الحقققققديث ومقققققا يحملققققق  مقققققل معقققققا ي المعاصقققققرا مع م

ال م جحققققا ومقققق  را  ققققي موالعصققققرية والعصققققر ةف صققققار  ققققي حققققد  اتقققق  عققققا

العمليقققة التفسقققيريةف  ققققد وجقققد المفسقققر الحقققديث  فسققق   مقققا  هقققرورا التجديقققد 

 ك يضا ف ب  ا   حديث حس  وا بداعف ال ا   مفسر

لسققققائدا  قققققي  قققققرا لقققققد صقققققارآ المعاصقققققرا والعصققققرية الققققققيل العليقققققا ا

العصقققرف و   حقققا ااصققق  المرجققق ع مليققق  والمسقققلمة الم قققدو  بحقققا  قققي معالجقققة 

 (2) القضايا والترجيح بيل الحل ل ك

ووققققد تفققققاول اامققققر عنققققدما ارتقققق و مفحقققق   المعاصققققرا بلقققق  مققققا يضققققاد 

الرجعيققققة والتخلققققزف  ققققل تطقققق ر المفحقققق   ليصققققير العصققققر   قققق  المنصقققق   

مققققز الحضققققارا والتمققققدعف بينمققققا بخصققققائص الفققققرب الحضققققارية بحلققققل   قققق  ر

 (3) ال احث عل ااصالة والقيل رجعي متخلز يس ح علس تيار الع لمةك

 التفسير العصري:

حف قققق ع علققققي عصققققر ة التفسققققير  و تلعقققق   ققققرا مققققا جعقققق  اللييققققريل ي

"التفسقققير العصقققر " القققر  شقققنل عليققق  القققد ت را بنقققل العقققاط  حملقققة واسقققعة 

                                       
 ك04 فس ف ص  ف محم د عزب - (1)
 ك01ص   ف7001 ـ/5071ف  7ا راف طدار العروقف الق ما ية المعاصراف فطارق ال عر  - (2)
ف )وود تت   دكطارق ال عر  تط ر مفح   العصرية والمعاصرا تت عا تاريخيا ومنحجيا 17ف 04 فس  ص - (3)

 جيدا(ك
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ة حتقققي مجقققرد   قققر ديقققافمت سقققيرا العصقققر فمصقققطفي محمققق د وتكردا علقققي د

  (1) اسم   ي    اللتاب مال مرا واحدا  ي  ال  منق ل!

والمطلقققق  علققققي  تققققاب " القققققرصع والتفسققققير العصققققر  "يلققققاد يجققققز   ع 

بقق  هققد  قق  مققا  فعائعققة ليسققل هققد تفسققير مصققطفي محمقق د  حسقق كحملققة د

رغقققل   قققي  سقققت عد  ع – ققق  "تفسقققير عصقققر " و لقققن منقققر الصقققفحاآ ااوائققق  

مقققل حيقققث ال  ت وققق ف يتقققردد واللتقققاب"  جققق ا  لتقققق ل مقققيال  قققي  و -تقصقققد  لقققن

 ققي   قنققا  ققال  عققل حاجققة النققاع ملققي تفسققير عصققر  للقققرصع يسققتجي  للتقققد  

العلمقققيف ويتقققاب  مقققا يسقققتحدد ا  سقققاع مقققل علققق   العصقققرف ومقققا يلتعقققز مقققل 

 ك(2)  سرار الررا وا للتروع وبي ل جيا القمرككك"

ك قققل تفقققرق (3)بقققد آ باسقققل العصقققرية قققل تققققرر  ع الحملقققة هقققد الققققرصع 

 واخققققر اللتققققاب بققققيل الدراسققققة القرص يققققة الخاهققققعة ادق الضقققق ابو المنحجيققققة" 

وبقققيل تفسقققير عصقققر  يحقققيل  قققي  ققق  وادف ويضقققرب  قققي متا قققة الفي يقققاآ ال 

 ك(4)يض ط     ويد"

 قققرغل صقققحة  ييقققر ممقققا والقققل  القققد ت را بخصققق ص محاولقققة مصقققطفي 

مال  ع القققققرصع ال يققققزال محتاجققققا  محمقققق د لتفسققققير القققققرصع تفسققققيرا عصققققرياف

 كلتفسير عصر 

                                       
حيقث  11وصدآ  ع  تت    لن لما ر يتحا تتحاشي تسمية مل ترد علي ف  ما عيرآ ل  علي اسقل مال  قي ص - (1)

تصقق ر  ميقق   ققرا التصققرف يعققخ ص النقققااف خاصققة واع الققد ت را عائعققة  تنققق   ققال  دكعيمققاع  مققيلف و ققي

 تابحققا "مقققال  ققي ا  سققاع"ك ممققا يقق حي بققاع الققرد لققل يلققل ردا علققي  خطققا  التفسققير  ا لققارصققرحل بسققروت  

 العصر   صالةف ب  د اعا عل  تابحا  والك

ف 441لمعارفف القا راف مصرف رولالقرصع والتفسير العصر ف سلسلة اور ف دار ا فعائعة ع د الرحمل - (2)

 ك1ص
 ك4ف ص  فس  فعائعة ع د الرحمل - (3)
 ك501 فس ف ص  فعائعة ع د الرحمل - (4)
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لتفسقققير العصقققر  لقققيس  مقققا  ع العصقققرية ال تعنقققي مضقققادا الققققرصعف وا

متا ققققاآ الفيقققق  دوع هقققق ابوف مال م ا  راد لقققق  صققققاح   خقققق و ععقققق ا   ققققي 

ا عصقققرياف بقق  لل  ققق  اجتحقققادا بعققريا م جحقققا بققق رادا المفسقققر ر ققرلنف ال تصققق   

 وودرات  وص او ك

 منظور تفسيري: العصر الحديث من

 -للللمقققة ا يجقققابيلققق  لقققل يلقققل عصقققريا بقققالمعني -  العقققيح محمقققد ع قققدا

لمقققا صقققار معلمقققا ومنعطفقققا تاريخيقققا بقققيل التفسقققير الققققديل والتفسقققير الحقققديثف 

و ققق  مقققا  (1)ب جمقققاع المتت عقققيل لتطققق ر حر قققة التفسقققير  قققي العصقققر الحقققديث

 اعتمدت   ي  را الدراسةك

 سققققتا ا جمققققال الققققديل اا فققققا يف    حقققق ر ا مققققا  محمققققد ع ققققدا وو لقققق  

وبعقققد ما السقققيد محمقققد رشقققيد رهقققا ا تملقققل اار قققاع اليال قققة لمعقققروع المنقققار 

 ا صالحيك

ملقققي  ع مر اصقققاآ التجديقققد  ا برا يمقققيويعقققير العقققيح محمقققد ال عقققير 

مقققققل    قققققي العلمقققققا  و وسقققققعحل اطالعقققققا:  ال قققققة  قققققي  تجلقققققللعلقققققل التفسقققققير 

" قققل  ا قققل المعجقققزا بعقققد  لقققن  ف(2)وصقققديذ حسقققل خقققاع يل سقققالعققق  ا ي واي

 بلقق  مققل تللققل  ققي  فا ر ققاص ب حقق ر ممققا  المفسققريل بققال منققازع محمققد ع ققدا

التفسقققيرككك وللنققق  مقققاآ دوع  لقققن  خلفققق  ترجمقققاع   لقققارا ومسقققت دع  سقققرارا 

محمققققد رشققققيد رهققققا  لتقققق   ققققي التفسققققير مققققا  تقققق ككك ومققققاآ و قققق   ع يتمقققق ف 

ملقققي  خينقققا وصقققديقنا   لققق   ا تحقققل ممامقققة التفسقققير بعقققدا  قققي العقققالل ا سقققالمي

                                       
ف  دار   رالتفسير ورجال ف :ف محمد محم د ح ا7/010الر  ي ف التفسير والمفسروع  فين ر ميال - (1)

الط اط ائي  علي ااوسيف ما بعد ا كو 41 ك ع د الحميد ب  ع ااف التفسير والمعر ة الحدييةف ص515ص

 ف 5411 ـ/5001ف 5ومنحج   ي التفسيرف معاو ية الرئاسة للعالواآ الدوليةف مط عة س رف طحراعف ميراعف ط

 ك554ص 

 ك54مقدمة مجالس التر يرف ص  فا برا يمي - (2)
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بقققق  بالعققققمال ا  ريقققققي ع ققققد  ومنعقققق  النحضققققة ا سققققالمية العلميققققة بققققالجزائر

 ك(1)الحميد ابل باديس "

 ققققا برا يمي يعت ققققر ابققققل بققققاديس الققققر ل الرابقققق  لمعققققروع ا صققققالح 

والتجديقققد التفسقققير ف بينمقققا يعت قققر ااسقققتا  مالقققن بقققل   قققي جحقققد العقققيح حسقققل 

لفققققة و ققققال  ملققققي تر يقققق  اجتمققققاعي مققققل فسققققير ال نققققا  قلققققة   عيققققة ح لققققل الت

 ك(2)يستخد  ايية  فلرا م حاا ال  فلرا محررا

مع لققل -وبفققا الن ققر عققل خال ققة محمققد ع ققدا ورشققيد رهققاف  قق ع جقق   

المحقققاوالآ التفسقققيرية الجقققادا  قققي العصقققر الحقققديث  لمقققح  يحقققا روح - قققق   ققق   

 ك(3)التجديد وا ها ة والخرو  مل  سر التدويل والنق  المجرد

 مققل مجققدد مقققل حيققث العققل  ملقققي مجققدد  ققي الم هققق ع والمققنح ف ملقققي 

تفاسقققير جامعقققة ا يقققر مقققل مقققنح  وتفاسقققير معنيقققة باالختصقققار والتحقققري  بمقققا 

 ك(4)يالئل حاجة العصر وا تماماآ الناع

 اآلثار اإليجابية والسلبية:

ميقققذ اا قققر  قققي تحريقققر التفسقققير عوعم مقققا  ققققد  قققاع للعصقققر الحقققديث 

 مقققا يقققق ل العقققيح القققر  ي ملخصقققا   قققل اي قققار ا يجابيقققة  وجمققق دامقققل ر ققق دا 

 ك(5)والسل ية للنحضة العلمية الحديية  ي التفسير

 فمن اآلثار اإليجابية:

 تخليص التفسير مل االستطراداآ العلمية المط لةك - 

                                       
 ك54ف ص  فس  فا برا يمي - (1)
محمد دراجيفمعالل منح  حضار   ي تفسير القرصع  :ك وا  ر501وجحة العالل ا سالميف ص فمالن بل   ي - (2)

 ك41ف41ص   ف7007 ـ/5074ف 5دار ال الغفالجزائرفطاللريلف

 ك741ص حي صالحف م احث  ي عل   القرصعف ص  - (3)

دار   ر الملت اآف جداف ملحذ  تاب التفسير ورجال  لمحمد محم د ح اف  فع د المجيد ال يا   ي - (4)

 ك517ف 515ص  ف7004 ـ/ 5070ف5طالسع ديةف 

 ك010الر  يف التفسير والمفسروعف ص  - (5)
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 تنقية التفسير مل القصص ا سرائيليك -

 تمحيص ااحاديث ال اردا  ي التفسيرك -

 ر   با  دبيا اجتماعياكمل اع التفسي -

 مل   رياآ علمية صحيحة ك الت  يذ بيل القرصع وما جد   - 

 :لبعض اآلثار السلبيةم  تسجي  الر  ي 

الت سقققق  العلمققققي الم ققققال   يقققق  عنققققد القققق عا ) مققققا  ققققي تفسققققير  -  

 الج ا ر لطنطاو  ج  ر (ك

 الت  ر بالمرا   والعقائدك -

القققر  ي وديمقققة م رو قققةف بققق   وال اوققق   ع اي قققار السقققل ية التقققي سقققجلحا

وتقلصققققققل  ققققققي العصققققققر الحققققققديثف  اال تصققققققار للمققققققر   والققققققر   الفاسققققققد 

 قققل التفسقققير بقققالل ع المقققر  ي منقققر معقققلالآ وديمقققة  ا قققل   يقققر تفاومقققا بققق  ول   

 ك(1)ا اللييروع منحجا  ي التفسير ومنحل الر  ي  فس  ع ت  حتي عد  

نققققد طنطققققاو   ققققال  لققققاد  جققققدا مال ع ا مققققا الت سقققق  العلمققققي المسققققتفي

 ج  ر  وبعا التفاسير العلميةك

 قققرا عقققل السقققل ياآف  مقققا ا يجابيقققاآ  لقققل يعقققر القققر  ي ملقققي  ع التفسقققير  

 قققي العصقققر الحقققديث صقققار م ا  قققا للحيقققااف ممقققا  قققر   زعقققة التزاميقققة  قققي 

 ك(2)التفسير 

الققق عي السياسقققي هقققد   عقققر ققققد لع قققل حر قققة التفسقققير دورا محمقققا  قققي 

 ساسققققية  ققققي حر ققققة ا صققققالح االجتمققققاعي االسققققتعمارف وسققققا مل مسققققا مة 

                                       
 010ص  ك فس الر  يف  - (1)

 ك15وضايا م سا يةف ص  فعفل العرواو  - (2)
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 ضقققققققال عقققققققل الجا ققققققق  التحقققققققري ي وااخالوقققققققي  فوالسياسقققققققي واالوتصقققققققاد 

 (1) والروحيك

 مققققا  ع التفسققققير بققققد  يتحققققرر مققققل  نائيققققة اا ققققر والققققر   التققققي  نحققققا 

محلحققققا التفسققققير  وبققققد  يحقققق    (2)كالمتقققققدم ع بديحيققققة مسققققلمة مالزمققققة للتفسققققير

 (3)كمر     ال تفسير مال بمعر ة"بالمعر ةف "و ي الحقيقة وواو  اا

 قققالعل   اللف يقققة والفقحيقققة والعقديقققة التقققي الزمقققل التفسقققير منقققر  عققق ت  

 قققي معقققارفف بققق   قققي  محقققاآ المعقققارف ا سقققالمية و سسقققحاف وخاصقققة علقققل 

التفسقققير القققر  ال يسقققتفني عنحقققاف وللنققق   يضقققا ال يسقققتفني عقققل بقيقققة المعقققارف 

مفسققققريل القققققدامي ا عققققفل ا بققققالعل   النقليققققة والعقليققققةف للققققل الققققر  ووقققق   ع ال

)لفققققةف  قققق ف عقيققققدا( بسقققق   ا تمقققامحل بالنصقققق ص ا  عققققائية  اليال قققة السققققابقة

 صققققز  (5/57) الحاويققققة لروامققققر والنقققق ا ي  رغققققل   حققققا ال تميقققق    يققققر مققققل

صيققققة( بينمققققا النصقققق ص الخ ريققققة لققققل تلققققذ العنايققققة اللا يققققة  100سققققدع القققققرصع)

 (4)كلفياب ااداا المعر ية المفسرا لحا

 تفسير السلف:

لقققي مقققل النصققق ص القرص يقققة مولعققق   قققرا اال تمقققا  المسقققتفيا بالقسقققل الع

مقققل ا هققققا ة تحي قققة ا  عقققائية لقققدا الققققدامي  قققق  سققق   ال وفقققة التقديسققققية الم

 علي  و الحل  ي القرصع  ل ك

وا تعقققرآ بقققرلن تلقققن المقققق الآ الخاطئقققة التقققي تلخصقققحا ع قققارا " مقققا 

 كتره ااول لآلخر شيئا"

                                       
 ك554ف 557ف ص -الميزاع–الط اط ائي ومنحج   ي تفسيرا  فعلي ااوع - (1)

 ك07مالمح التن يرف ص  فعزبمحم د  - (2)
 ك41يد ب  ع ااف التفسير والمعر ة الحدييةف صع د الحم - (3)
 ك44ف 41 فس ف ص  - (4)
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لقققل يتقققره ااوائققق  لرواخقققر   يقققر جحقققد "مقققيال ملقققي وققق ل القققر  ي:   قققر ا

والققققر  يقققققر   تقققق  ككك  ققققي تفسققققير  تققققاب م واللعققققز عققققل معا يقققق  ومراميقققق 

التفسقققير علقققي اخقققتالف  ل ا حقققا ال يدخلققق  شقققن  قققي  ع  ققق  مقققا يتعلقققذ بالتفسقققير 

مققل الدراسققاآ المختلفققة وققد و ققاا  قق ال  المفسققروع ااوققدم ع حققق  مققل ال حققث 

ذككك )ولققل يتر قق ا لمققل جققا  بعققد ل( مققل عمقق  جديققد  و   ققر م تلققرككك والتحقيقق

اللحقققل مال عمقققال هقققئيال ال يعقققدو و ع يلققق ع جمعقققا اوققق ال المتققققدميل  و شقققرحا 

الضققعز منحققاف  و ترجيحققا لققر   علققي  يعتقق رالفامضققحاف  و  قققدا وتفنيققدا لمققا 

 ك(1)ر  "

تقققاب م و ققق ع المفسقققر الحقققديث ال يملنققق   ع يجتحقققد  قققي  حقققل وتفحقققيل  

اع  حقققق   القققققدامي اسققققتنفرآ معققققا ي النصقققق صف ولققققل ي ققققذ  مامقققق  مال مجققققال 

 ك(2)ة را دا   بمعرهيذ لممارسة تفسير مفلذ مسي  

ومقققا دا  المنطلقققذ غيقققر سقققليلف  قققال عجققق   ع تن نقققي عليققق  اسقققتنتاجاآ 

ليسقققل خاطئققققة  حسقققق ف بققق  ومتناوضققققة  يضققققا!   مقققا   ققققرا الحالققققة التقديسققققية 

تصقق ر الم وققز مققل التفسققير  ققي عصققر الن قق ا؟ف  مققل لتفسققير السققلزف  يققز  

لقققل يلتحقققذ بقققالر يذ بقققااعلي مال ووقققد  -صقققل ي م عليققق  وسقققل ل–وائققق   ع الن قققي 

ققق ملقققي وائققق  بققق ع الققققرصع لقققل يلقققل  صقققال ف (3)ر لنقققا مقققا  حتاجققق  مقققل الققققرصع س 

 ك(4) محتاجا لتفسير  ي عصر التنزي !

العصقققرف      مقققا المق لقققة ااولقققيف  حقققي صقققحيحة لققق  هققق طل بحاجقققة

 سققققر القققققرصع  ققققي حققققدود مققققا يحتاجقققق   -صققققل ي م عليقققق  وسققققل ل– ع الرسقققق ل 

                                       
 ك7/014التفسير والمفسروعف  فالر  ي - (1)

 ك04ب  ع ااف التفسير والمعر ة الحدييةف ص  - (2)
 ك4دراساآ  ي  ص ل التفسيرف ص  فمحسل ع د الحميد - (3)
 ك14  ر التط ر الفلر  ي التفسيرف ص  فمساعد مسلل - (4)



 معر حيدويس.درش يد درغال/.د..................................................................فسري والعرص احلديث ......الت 

71 

عصقققراف  مقققا مقققل بعقققدا  ققققد تجقققددآ وتن عقققل حاجقققاتحل وحاجقققاآ عصققق ر ل 

لقققرلن احتقققاج ا ملقققي تفسقققير الققققرصع اللقققريل تفاسير"معاصقققرا" لحقققل بعقققد تفسقققير 

  والصققققحابة والسققققلزك ولققققيس  ققققي  ققققرا   -صققققل ي م عليقققق  وسققققل ل-  الن ققققي

 و ويمقققة تفسقققيرا للقققققرصع  -صققققل ي م عليققق  وسقققل ل–ا تققققاص مقققل ويمقققة الن قققي 

 ك-صل ي م علي  وسل ل– المتجسد  ي سنت 

 -صقققل ي م عليققق  وسقققل ل–ولعققق  مرمقققي ميققق  تللقققل المق لقققة  ع الرسققق ل 

ققق  ققق  من ققق ر صقققحيح  فتاجققق  مقققل  صققق ل العقيقققدا والعقققريعةر لنقققا مقققا  ح س 

  ي التعري  ومنزلتحا مل القرصعكبالن ر ل  يفة السنة وملا تحا 

 مقققا عقققل المق لقققة اليا يقققةف  الخطققق   يحقققا راجققق  لقصقققر و يفقققة التفسقققير 

 صقققال  حقققل يفحمققق ع الققققرصع  اعلقققي العقققرح اللفققق  ف ومقققادا  الصقققحابة عربققق

 العربي  ال يحتاج ع لتفسيرا!

صقققل ي – ولققق  لقققل يلقققل الققققرصع محتاجقققا لتفسقققيرف  لمقققا ا  قققاع رسققق ل م

يفسقققر  صقققال؟ ولمقققا ا  قققا  ا  قققل يتسقققا ل ع ويسقققتفحم ع عقققل  -م عليققق  وسقققل ل

النصققق ص؟ بققق  لمقققا ا بقققرز بيقققنحل محتمققق ع بالتفسقققير   يقققر مقققل غيقققر ل مقققا 

 دام ا  لحل "مفسريل" يفحم ع القرصع والعربية؟

 التفسير وضرورات المعاصرة:

مع النحايقققة الفلريقققة لللتقققا المقققق لتيل تقققنل عقققل خلققق   قققي تصققق ر عالوقققة 

    ققققي تصقققق ر هققققرورا معاصققققرا وعصققققرية التفسققققير التفسققققير بالعصققققرف 

 والحاجة للتفسير  ي حدود احتياجاآ العصر وال او ك
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 حققق  يعقققق   ع يحتلقققر التفسقققير عصقققر واحقققدف  و  ع يتر ققق  عصقققر عقققل 

مققققل  ع  الحاجققققة للتفسققققيرف ولقققق   ققققاع عصققققر الن قققق ا والقققق حيف  ققققالقرصع  جقققق   

 ك(1)يحتلرا عق  واحد وعصر واحد

 -ط عقققا–بمققق  الآ وشقققروط وهققق ابو وباسقققتطاعة  ققق  عصقققر وعقققق  

محسقققققل:"مل المحقققققال علقققققي كيقققققق ل د ف ع يضقققققيز لتفسقققققير القققققنص القرص قققققي

ال عققرية  ع تفحققل  مققاالآ القققرصع  ققي  قق احي ال جقق د  لحققا  ققي عصققر واحققدف 

م  باسققققتطاعة  ققققق  عصقققققر  ع يضقققققيز ملقققققي تفسقققققير اييقققققاآ المتعلققققققة بتلقققققن 

لتطققققق ر  الم هقققق عاآ ممقققققا يسقققققتجد  مامققققق  مققققل العلققققق   والمعقققققارف  تيجقققققة

ا يتقققق  ر تقققق  را مقققق الحضققققارا و مقققق  اليقا ققققةك     ع تفسققققير القققققرصع  ققققي عصققققر

 ك(2)  وص  ملي  المسلم ع"ر  يرا بالمست ا العقلي والحضار  ال

وم ا  قققاع القققد ت ر محسقققل يقققرا  ع التفسقققير "يتققق  ر" بالعصقققر و ع  ققق  

ع التفسققققير ال ينفققققن معصر"باسققققتطاعت "  ع يضققققيز للتفسققققيرف  قققق  ي  وقققق ل 

 ر وال ينفص  عن ف وال يملل  ع يتص ر بدو  كعل العص

تفسققققيرا  صققققال  مققققا   التفسققققير الققققر  ال يخققققد  وضققققايا عصققققرا ال يعققققد   

ر ملققي  لققن ااسققتا  سققعيد حقق ا  ققي و لقق : "و مققا بالنسقق ة للتفسققيرف  قق  ا لققل ييعقق

عصقققر ا المقققاد  العقققح ا يف  لققق ع المفسقققر لقققل  قققي تخقققد  وضقققية ا يمقققاع  يققق  

 (3)كيفع  شيئا"

عصقققر لقققيس باسقققتطاعت  "  ققققو"  ع يضقققيز بققق  مقققل واجققق    قققل مع  ققق 

المسققققلميل  ققققي  قققق  عصققققر ومصققققر  ع يتفققققاعل ا مقققق  القققققرصع اللققققريل  حمققققا 

 كوتفحيما

                                       
 ك50اتجاا التفسير  ي العصر الحديثف ص   فمصطفي محمد الحديد  الطير - (1)
 ك4دراساآ  ي  ص ل التفسيرف ص فمحسل ع د الحميد - (2)
 ك5/54ااساع  ي التفسيرف  فسعيد ح ا - (3)
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وعلقققي المتخصصقققيل مقققنحل  قققي التفسقققير  ع يجتحقققدوا  قققي تفسقققير الققققرصع 

التقققي  ا قققل  اللقققريل  قققي هققق   حاجقققة العصقققر وعطا اتققق  المعر يقققة المتجقققددا

 (1) سققق  بالضقققرورا مجقققال اادواآ التفسقققيريةوال تقققزال  قققي ت سققق  مسقققتمر ي

 (2) برمتحاكوبالتالي مجال العملية التفسيرية 

لقققراف وا ققق  تطققق ر التفسقققير تقققاريح اامقققة مقققل جحقققةف وتقققاريح المعر قققة 

مققل جحققة  ا يققةف "  لطالمققا  ققاع التفسققير مققرصا للحيققاا العامققة والخاصققةف حتققي 

  ح المسقققلميل بصقققحيح جققق دا  قققي ملت قققة الققققرصع لتميققق  تقققاريممع التفاسقققير ال

 (3)كالنا   وزبدا الفاسد"

 ك(4) تاريح ا سال  تاريح للتفسيرف و را تاريح الفلر والمعر ة

 النققققا ر  ققققي  عمققققال المفسققققريل يققققرا تققققاريح اامققققة والمعر ققققة ويققققرا 

ققرخالصققة مققا رصا  قق    ققي عصققرا عنققدما   ققر ملققي صيققاآ القققرصع " ليققرا  مفس 

محاف وليقققققرا  حققققق ال واوعحقققققا مقققققل خاللحقققققا  وهقققققاع اامقققققة وعللحقققققا و سققققققا

وم وعحقققا بقققيل اامقققلف  قققل يقققرا  يقققز يلققق ع الققققرصع  اديقققا مرشقققدا لحقققا  قققي 

 ك(5)ج ا   حياتحا المختلفة"

تللققققققل  ققققققي المحمققققققة الحقيقيققققققة للمفسققققققرف م حققققققار الحلقققققق ل القرص يققققققة 

ولققققيس مجققققرد  ك(6)للمعققققلالآ التققققي ت اجقققق  اامققققة ابتققققدا  وا  سققققا ية عم مققققا

 ك(7)ردا علي معلالآ الحيااردود اا عال التي ال تصلح 

                                       
 17مالمح التن ير  ي منا   التفسيرف ص فمحم د عزب - (1)

 ك54تفسيرف ص معالل منح  حضار   ي ال فمحمد دراجي - (2)
ف 5دار النفائسف الريا ف السع ديةف ط تفسير س را الرعدف فمحمد صالح علي مصطفي- (3)

 ك70ص   ف5411 ـ/5001
 ك01ص  ف التفسير والمعر ة الحدييةفب  ع اا - (4)
 ك51تفسير القرصع مشلالية المفح   والمنح ف ص  فدك زياد خلي  محمد الدغاميل - (5)
 ك51   فس ف ص الدغاميلف مرج - (6)
 ك14مالمح التن يرف ص  فمحم د عزب - (7)
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 تنبيه ال بد منه:

وال بقققققد مقققققل التن يققققق   نقققققا علقققققي  ع القققققدع ا لتفسقققققير الققققققرصع تفسقققققيرا 

عصقققرياف ال تعنقققي  بقققدا ر قققا جحققق د السقققلز واال  تقققاآ عنحقققاف واال تققققاص 

رصقققيدا معر يقققا  امقققا يرجققق  مليققق  وينطلقققذ  يمقققل شققق  حاف  تفاسقققير الققققدامي ت قققق

ع التفاسقققير ملميقققا و خالويقققا  ع يققققال منققق  ويضقققاف عليققق ك ومقققل المر ققق   ع

 ك(1)الر  ال يت تي مال لجسل ميل حالقديمة تمارع   عا مل التعري

ملققققي صققققرف الن ققققر عققققل االحتجققققا  بالتفاسققققير  -حسقققق  -ممققققا يققققدع  ا

ا حقققا صقققر ل النقققاع  فالقديمقققة بحجقققة   حقققا جنقققل جنايقققة ع مقققي علقققي الققققرصع

سققققير تح لقققققل ملقققققي عققققل مطالعقققققة الققققنص  و االسقققققتماع مليقققق ف و ع  قققققرا التفا

مرويقققاآ ر يلقققة عديقققدا ال حصقققر لحقققا ال يجمعحقققا جقققام  بققق  يضقققرب بعضقققحا 

 (2)كبعضا

و غققرب منقق  وقق ل  حققد ل: " ومققل  ققرا يتضققح   قق  ال يجقق ز ات ققاع  حققد 

المفسقققريل  قققي تفسقققيرا سققق ا    قققاع ممقققل حسقققل مر  ققق     لقققل يلقققلف ا ققق  مقققل 

 ك(3) ات اع ال لف و   ال يفني مل الحذ شيئا!!"

 قققال  ال نقققا م وفقققا  لريقققا مقققل تفاسقققير الققققداميف  ققق ع ااخقققرع  ققق  ا  قققاع 

ح لققق  ملقققي م وقققز  قحقققيف و قققرا وققق ل شقققا  لقققل يقققق  بققق   حقققدف وم ا  ا قققل  نيقققة 

التفاسققير سقق  ا لعققد  جقق از االحتجققا  بحققاف  قق ع المعر ققة ا  سققا ية  لحققا  نيققة 

وال وطققق  مال  قققي الققق حيف  حققق   قققق ل بعقققد  جققق از ات قققاع المعر قققة  لحقققا ا حقققا 

متع ققققدوع بققققال لف وال يجقققق ز  -و مققققا وققققرر العلمققققا –م نققققا  ققققي الحقيقققققة  ققققلك 

                                       
 ك10تفسير القرصع اللريل بيل القدامي والمحد يلف ص  فجمال ال نا - (1)
 ك55ف ص  فس  فجمال ال نا - (2)
ف 5دار الحاد ف بيروآف ط المجرياآ االجتماعية لت ج   ح  التفسير الم ه عيف فريا  ااخرع - (3)

 ك71ص  ف7001 ـ/5071
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اجتحقققادا  يبققق  ي قققق فاحقققد  ع يقطققق  بققق ع ر يققق   ققق  المقققراد ا لحقققي والعقققرعي

 (1)كبعريا ود يصي  وود يخط 

مقققل  قققرا المنطلقققذف يت  قققد لقققدينا  ع ال تنقققاوا بقققيل المفسقققريل الققققدامي 

المنقققا   واالتجا ققققاآ والمحقققد يلف مال مققققل حيقققث بعققققا التفاصقققي  المتعلقققققة ب

مع التفسققير  ققي صقق رت  ف بقق  علققي العلققس تمامققا ومجققاالآ التفسققير و دواتقق ك

المعاصقققرا محاولقققة عققق دا ملقققي  حققق  السقققلز بعقققد طققق ل جمققق د ور ققق دف  جققق  

المفسققققريل المعاصققققريل  صققققحاب رسققققالة مصققققالحية وحضقققق ر ميققققدا ي  ققققي 

لتقققابعيل المجتمققق ف تمامقققا  مقققا  قققاع المفسقققروع ااوائققق  منقققر جيققق  الصقققحابة وا

 ومل علي  حجحلك

 من المناهج إلى االتجاهات:التفسير المعاصر.. 

 مفهوم االتجاه:

: شقققريز االتجقققاا التفسقققير   يقققق ل   ققق يعقققرف القققد ت ر محمقققد مبقققرا يل 

"مجم عققققة ايرا  واا لققققار والن ققققراآ والم احققققث التققققي تعققققي   ققققي عمقققق  

مققققا بصقققق را  وهققققح مققققل غير ققققاف وتلقققق ع غال ققققة علققققي  - التفسققققير– لققققر  

سققق ا اف ويحلمحقققا مطقققار   قققر   و  لقققرا  ليقققة تعلقققس بصقققدق مصقققدر اليقا قققة 

  ك(2)التي ت  ر بحا صاح  التفسيرف ول  ل تفسيرا بل  حا"

    ع االتجققققققاا يميقققققق  الخلفيققققققة الفلريققققققة  و الر يققققققة الفلسققققققفية اللليققققققة 

  ك(1)والطاب  العا  والمنحي العام  لعم  المفسر ك(3)الم جحة للتفسير

                                       
 7ك ابل ودامة المقدسيف روهة النا ر وجنة المنا رف م سسة الرياعف ط074العاط يف الم ا قاآف ص  - (1)
ك الع  ا ي:  تح القديرف 0/45عال  الديل ال خار ف  عز ااسرار ف دار اللتاب ا سالمي ك 7/507 ف 7007ف

 ك1/11
 ك14اتجا اآ التجديدف ص  فمحمد مبرا يل شريز  - (2)
 ك50معالل منح  حضار   ي تفسير القرصع اللريلف ص  فحمد دراجيم - (3)
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ف االتجقققاا  ققق  "الحقققدف القققر  يتجققق  مليققق  المفسقققروع  قققي  و بع قققارا  بسقققو

 ك(2)تفاسير ل ويجعل     ص   عينحل و ل يلت  ع ما يلت  ع"

 االتجققققاا م عف ا طققققار الللققققي الققققر  ي جقققق  المفسققققر ويصققققن  غاياتقققق  

ومراميقق  مقققل عملققق  التفسقققير ف ويضققق و ت  يفققق  لقققردواآ والمنقققا   المناسققق ة 

 للتفسيرك

 االتجاه والمنهج:

رغقققل عم ميقققة االتجقققاا وخص صقققية المقققنح ف مال   ققق   ييقققرا مقققا يخلقققو 

 مقققققا يقققققرا –ك وال اوققققق  (3)ا الققققق عا شقققققيئا واحقققققدامقققققبينحمقققققاف بققققق  ويعت ر 

 ع المققققققنح  التفسققققققير   قققققق  ال سققققققيلة المحققققققققة لفايققققققة االتجققققققاا  -شققققققريزكد

 (4) التفسير ف  المنح   ال عا  الحاو  ا لار اتجاا تفسير  ماك

وو اعقققد   ريقققةف بينمقققا المقققنح  تط يقققذ عملقققي   مقققا  ع االتجقققاا تصققق ر

محمققققد كك و قققق   فققققس مققققا يققققراا د(5)لتلققققن التصقققق راآ والق اعققققد  ققققي التفسققققير

 القققققد ت ر دراجقققققي يسقققققتخد  "المقققققنح "  دراجقققققيف رغقققققل ت قققققايل االصقققققطالحك

للتع يققققر عققققل "االتجققققاا"ف ويسققققتعم  مصققققطلح "الطريقققققة" للداللققققة علققققي مققققا 

 للمضققاميل التققي ع ققر عنحققاك - عققاط– قصققد بحققا  نققا "المققنح "ف و ققرا بققالن ر 

 ك(6)

                                                                                          
الدار العربية لللتابف طرابلسف ل ناعف لراز  مل خالل تفسيراف ا فالمجروبع د العزيز - (1)

 ك14ص  ف5411 ـ/5441
 ك11ف وبح د  ي  ص ل التفسير ومنا ج ف ص 77اتجا اآ التفسيرف ص  ف حد الرومي - (2)
 ك41دراساآ  ي التفسيرف ص  فمحمد   ي  غنايلا  ر ميال  - (3)
 ك11اتجا اآ التجديدف ص  فمحمد مبرا يل شريز - (4)
 ك571ص دار المنارف جداف السع ديةف المنح  الحر ي  ي  الل القرصعف فين ر: ع د الفتاح الخالد  - (5)

 ك51معالل منح  حضار ف ص  فمحمد دراجي - (6)
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يملققققل الققققق ل  ع المققققنح   قققق   تيجققققة اسققققتخدا  المفسققققر ادواآ وعليقققق  

معينققققة بليفيققققاآ معينققققةف     ع المققققنح  مجم عققققة تقنيققققاآ و شققققلال بحييققققةف 

 ل  علي استخدا  المفسر  ي تفسيراكفاوغال ا ما يعن ع المنح  بالعلل ال

ع مققققنح  م  عنققققدما  ققققق لومع ققققل المنققققا   سققققميل مققققل  ققققرا المن قققق رف 

المفسقققر الفال قققي مقققنح   قحقققيف  حقققرا يعنقققي   ققق  اسقققتخد  الفقققق    يقققر مقققل غيقققرا 

وت وققققز عنققققدا مطقققق ال  ققققي تفسققققيرا الققققر  سققققيل ع غطققققي بالضققققرورا صيققققاآ 

 ااحلا    ير مل غير اك

 مقققا االتجا قققاآ  حقققي خطققق ا  بعقققد  قققي التفسقققير  علقققل و عمليقققةف ويملقققل 

معر قققي جديقققد  قققي الطقققرح لعلقققل التفسقققير جعلحقققا منطلققققا لال تققققال ملقققي مسقققت ا 

 ولـ" لسفة التفسير"ك

 من المناهج إلى االتجاهات:

ص صقققا مسقققندا هقققمل علقققل الحقققديثف  قققل اسقققتق     عقققد  ع بقققد  التفسقققير 

بعقققققد حقققققرف ااسقققققا يدف ودو قققققل معار ققققق ف لي حقققققر لحقققققا بالتقققققدري  منقققققا   

ف  قققا  ققق  التفسقققير  قققي العصقققر الحقققديث ينتقققق  مقققل "لفقققة" المنقققا   (1)خاصقققة

لققي لفققة جديققدا  ققي الحققديث عققل اتجا ققاآ تفسققيريةف تجعقق  التفاسققير تصققنز م

 وتقيل حس  غاياتحا ومراميحا ومنطلقاتحا التص رية وخلفياتحا اليقا يةك 

م  يقققق ل مقققا معنقققاا: " التفسقققير  فع قققد الحميقققد ب  ع قققااكو ققق  مقققا يقققراا د

و ققق  المنقققار  قققاع شقققرحا يتنققق ع ملقققي مقققرا  ف ويعقققم   ققق  مقققر   صرا  عقليقققة 

 ك(2)  ريةف للن   ي العصر الحديث صار يتن ع ملي اتجا اآ ا لارو 

                                       
الر  ي:التفسير  لتفسير  ي مختلز الدراساآ التفسيريةف ا  ر ميال:تراج  تفاصي   ع ا علل ا - (1)

 ف كككم احث  ي عل   القرصع والمفسروعف ص حي صالح:

 ك41التفسير والمعر ةف ص  فب  ع اا - (2)
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لقققد صققار التفسققير الحققديث م جحققا بفايققاآف ممققا جعلقق  معالجققة عمليققةف 

ال مجقققرد بحقققث   قققر   و تط يقققذ لفققق    و  قحقققي  مقققا  قققاع المفسقققر الققققديلف 

بقققق  صققققار المفسققققر  ققققي العصققققر الحققققديث   يققققر تققققر را ل اوقققق   متقققق ف و  يققققر 

 ك(1)مل عمل  التفسير استحضارا لحد   

محمققق د عقققزبف يقققرا   ققق  حتقققي لفقققة المنقققا   غيقققر  القققد ت رومع  قققاع 

مناسققق ة عنقققد الحقققديث عقققل تفاسقققير الققققداميف والمتحقققدد عقققل مقققنح  لتفسقققير 

لحر قققة التقققاريح وط يعقققة التفسقققير  -عقققزبالقققد ت ر  مقققا يقققق ل –وقققديل متجا ققق  

 (2)  ي تلن العص رك

 ققققق  ا  قققققاع المفسقققققروع  والحقيققققققة  ع  قققققي  قققققرا شقققققيئا مقققققل الم الفقققققةف

السقققابق ع ال يصقققرح ع بمنقققا   معينقققة يعتمقققدو حاف وال يللقققز بعضقققحل  فسققق  

حتقققي ال لققق   لتفسقققيرا بمققققدماآ علميقققة يلخقققص  يحقققا تصققق را لعلقققل التفسقققيرف 

مال  ع  قققرا ال يعنقققي   حققققل لقققل ينطلققققق ا مقققل خلفيقققة معر يققققة وتصققق ر لطريقققققة 

حقققد  ع اسقققتنطاق تلقققن و سقققل ب مقققا  قققي  تابقققة التفسقققيرف ومال لمقققا اسقققتطاع الم

ف  ققققق ع امصقققققطلح المقققققنح  حقققققديي قققققاع الجحققققق د واسقققققتخرا  منا جحقققققاف وم ا 

 ص رت  ومعناا  ا ل حاهرا عند المفسريل ول  لل يصرح ا بحاك

بققق  يملقققل القققر اب  بعقققد مقققل  قققراف والقققق ل بققق ع  نائيقققة اا قققر والقققر   

عقققل اتجا قققاآ تفسقققيرية ولقققيس مجقققرد منقققا  ك  -ولققق  مقققل طقققرف خفقققي–تع قققر 

اا ققر  و قق  ي  ققز ااداا الروائيققة ال بققد و  قق  مقتنقق  ب  قق  ال يملققل   المفسققر

   ع يفسر القرصع مال بمستند  صي  قلي عل ال حي وجح د سلف ك

بينمقققا الممقققارع للتفسقققير بقققالر   ينطلقققذ مقققل وناعقققة   ققق  ال منقققاص مقققل 

االجتحقققاد والقققق ل بقققالر   بعقققد الرجققق ع للققق حي والتقققرادف و ققق  مقققا يعقققير مليققق  

                                       
 ك10وضايا م سا يةف ص  فعفل العرواو  - (1)
 ك05مالمح التن يرف ص  فمحم د عزب - (2)
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وقققققرر  ع التفسقققققير وقققققديما يحلمققققق  اتجا قققققاع: اتجقققققاا يقققققرا  حيقققققث فشقققققريزكد

 را يقققة معمقققال العقققق  والقققر    قققي التفسقققيرف  يلجققق  لجمققق  المرويقققاآ والت وقققز 

 عنقققد ا )اا قققر( واتجقققاا راغققق   قققي االبتلقققار مققق   ققققة  قققي وقققدرا العقققق )الر  (ك

ولقققل يمنعنقققي مقققل اعتمقققاد  قققرا الينائيقققة  اتجقققا يل تفسقققيرييل مال تقققداخلحما  (1)

الفصققق  بينحمقققا  قققي عمققق  تفسقققير  واحقققدف  قققال  لقققاد  جقققد النقققق  مال وصقققع بة 

 ك(2) ومع  الر   والعلس

 سصقققع بة التعامققق  مققق   ققرا الينائيقققة  قققي الدراسقققاآ التفسقققيرية سقققر  و ققرا 

 اومقققرا يعقققد المقققنح  اا قققر  را قققدف (3)شقققريزكاتجا قققاآ  مقققا  عققق  د ا تعقققد   مقققر  

ك والققققد ت ر (4)الرومققققي لسققققيقمققققل روا ققققد االتجققققاا العلمققققي  مققققا ي حققققر مققققل ت

الرومقققي  فسقققق   ققققي  تققققاب صخققققر يعققققد  التفسققققير بالمقققق   ر طريقققققة مققققل طققققرق 

 قققل يعققق د  قققي م هققق  صخقققر ليعقققد التفسقققير بالمققق   ر ف (5)التفسقققير  قققي م هققق 

 ك(6)منحجا مل منا   التفسير!

ل للتفسققققير  مققققا يل تققققاريخيتينققققاه مققققل يعت ققققر اا ققققر والققققر   مققققرحلتو 

ك و قق  مققا ي حققر  ققي تصققنيز (7)حققاي ققدو مققل تنققاول المستعققرق ج لققد تسققيحر ل

 ك(8)ط قاآ المفسريل عند بعا الم لفيل  الد ت ر غنايل

                                       
 ك14ص ا اآ التجديدفف اتجشريزمحمد مبرا يل  - (1)
 ك10ف ص  : اتجا اآ التجديدصرح بحرا اللييروعف ا  ر ميال  دكشريز - (2)
 ك14ص   فس ف - (3)
  ك7/154اتجا اآ التفسيرف  فالرومي - (4)

 ك15بح د  ي  ص ل التفسيرف ص  فالرومي - (5)
 ك11 فس ف ص  - (6)
 عد اكوما ب 14مرا   التفسير ا سالميف ص  فج لد تسيحر - (7)

 ك74دراساآ  ي التفسيرف ص  فغنايلمحمد   ي   - (8)
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 قققققرا ااخيقققققر القققققر  يجعلحقققققا  قققققي تقسقققققيل صخقققققر "اتجا قققققاآ التفسقققققير 

معت قققرا االتجقققاا والمقققنح  شقققيئا واحقققداف وي قققدو   ققق  لقققيس ال حيقققد  ك(1)ومنا جققق "

 ك(2)الر  يعتقد  لن

 طريقة واحدة :

امي ال يخرجققق ع عقققل  نائيقققة اا قققر والقققر  ف وم ا  قققاع المفسقققروع الققققد

 قققق  حل ومققققل حيققققث طريقققققة عققققر  المققققادا التفسققققيريةف ملتزمقققق ع بطريقققققة 

 ك(3)واحداف  ي طريقة التفسير التحليلي

   تفسقققير الققققرصع صيقققة صيقققةف بقققد  بالمعقققا ي اللف يقققةف  قققل اي قققار الققق اردا 

وحلقققل مقققل سقققياق  ةف  قققل مقققا يسقققتخرج  المفسقققر مقققل معقققاع و حلقققا  قققي اييققق

اييققةف ووققد ي ققيل مققدا تققرابو اييققة  و المقطقق   و السقق را  لحققا بمققا و لحققا ومققا 

 بعد اك

–و قققرا الطريققققة جقققد مجديقققة  قققي  حقققل اييقققة وربطحقققا بسقققياوحاف وليسقققل 

 ك(4)  عا مل التعريح الر  ال يت تي مال لجسل ميل - ما وال ال نا

 قققالقرصع جسقققل حقققي يحتقققا  لعقققق  حقققي يتفاعققق  معققق  ليققق طر بققق  ال اوققق  

متحقققرهف والتعقققريح القققر  يتحقققدد عنققق  ال نقققا تقققق   بققق  العقققق ل الميتقققةف وال ال

     للقرصع الحي  ي  لنك

 بين التفسير والفهم:

مع ط يعققققة ومقققق  الآ العققققق  المتفاعقققق  مقققق  القققققرصع  ققققي التققققي تحققققدد 

 قققق  ا تفاعقققق  مقققق  الققققرصع عققققالل مخققققتص  ققققي  ف  عيقققة النتققققا  وويمتقققق  العلميقققة

                                       
 ك41 فس ف ص  - (1)
 ك41محمد محم د ح اف ص  فا  ر ميال: التفسير ورجال  - (2)
تفسير القرصع اللريل بيل القدامي  فك جمال ال نا11اتجا اآ التجديدف ص فمحمد مبرا يل شريز - (3)

 ك14والمحد يلف ص 
 ك10ير القرصع اللريل بيل القدامي والمحد يلف ص تفس فجمال ال نا - (4)
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 قققاع  تقققا  تفاعلققق  مققق  الققققرصع تفسقققيرا  و التفسقققير مسقققتلم  لعقققروط التفسقققيرف 

دراسقققة ورص يقققةس تفسقققيرا م ا اسقققت  ي  ققق  الققققرصع  و وسقققطا وا يقققا منققق ف ودراسقققة 

 مققا العققق  المسققلل غيققر  ورص يققة م ا ت وققز عنققد م هقق ع معققيل  و  ققص معققيلك

يلقققق ع النتققققا  والمتخصققققص  ققققي التفسققققير  ققققيملل  ع يتفاعقققق  مقققق  القققققرصعف 

 ك(1)" حما" ال "تفسيرا"

بنقققل العقققاط    يقققر وائلقققة: " الققققرصع  قققزل للعقققالميل ولقققل ينقققزل ت هقققح و

لف للققل تفسققيرا لققيس م احققا للقق  النققاعف واالجتحققاد  يقق  مح قق ر يللمتخصصقق

علقققي غيقققر العلمقققا ف بققق  مع ورا تققق  ليسقققل م احقققة للعقققالميلف يققققر ا  ققق   قققرد 

باجتحققاداف وم مقققا  جمعققل اامقققة علققي وقققرا اآ سقق  ف ائمقققة مققل المتخصصقققيل 

 ك(2)بضعة ععر ور ا"يفصلنا عنحل 

وتزيقققد اامقققر تفصقققيال وت هقققيحاف حيقققث تعقققير لمحاولقققة متخصقققص  قققي 

علقققل مقققل العلققق   الل  يقققة  و ا  سقققا ية  حقققل الققققرصع اللقققريلف  ققق ع اامقققر يلققق ع 

النصقققق ص مققققا يتعلققققذ بتخصصقققق ف  مققققا  ع مققققل مق قققق ال ومجققققديا م ا تنققققاول 

ال  يخققق    قققي  ققق  اييقققاآ والعلققق   باسقققل    ققق  متخصصقققا  و عصقققريا  حقققرا

 كيق قق  وال يعقققق ف وجلقققي ط عققا  ع القققد ت را عائعقققة   ققرآ  لقققن معقققيرا ملقققي د

ك مقار قققققة لققققق  بدراسقققققتحا (3)مصقققققطفي محمققققق د صقققققاح  التفسقققققير العصقققققر 

القرص يققققة حقققق ل ا  سقققققاع: " ققققرق   يقققققر بققققيل دراسقققققة ورص يققققة تخضققققق  ادق 

الضقققق ابو المنحجيققققة الصققققارمةف وبققققيل تفسققققير عصققققر  يحققققيل  ققققي  قققق  وادف 

 ك(4)الفي ياآ ال يض ط     ويد"ويضرب  ي متا ة 

                                       
 ك01القرصع والتفسير العصر ف ص  فدكعائعة ع د الرحمل - (1)
 ك11 فس ف ص  - (2)
 ك11 فس ف ص  - (3)
 ك501القرصع والتفسير العصر ف ص  فدكعائعة ع د الرحمل - (4)
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وبعيقققدا عقققل التعقققخيصف  ققققد  روقققل القققد ت را بقققيل التفسقققير والدراسقققة 

القرص يققة مققل جحققةف وبققيل محاولققة الفحققلف والتفسققير العصققر  مققل جحققة  ا يققةف 

وال شققققن  ع شققققروط وهقققق ابو تحلققققل النقققق عيل للنحققققا مقققق  المفسققققر  هقققق و 

 و دقك وم  الفحل  خز و و  تضييقاك

لتفسققققققير والدراسققققققاآ القرص يققققققة ت سققققققعحا المتزايققققققدف وت قققققققي معققققققللة ا

وغققققزارا اللتابققققة  يحققققاف و نققققا تطققققرح معققققللة التقققق ليزف  و بققققااحرا معققققللة 

الم لققققزف  قققققد صققققار يلتقققق   ققققي التفسققققير والدراسققققاآ القرص يققققة المتخصققققص 

 ع  - مققققققا يققققققق ل الققققققد ت ر عققققققزب–وغيققققققر المتخصققققققص وتفققققققاول اامققققققر 

 ع ال يتجقققققر وع علقققققي المتخصصقققققيل  قققققي علققققق   التفسقققققير  غلققققق حل تقليقققققدي

الخقققرو  عقققل  سقققذ معقققيل خ  قققا مقققل القققق ل  قققي الققققرصع بقققالر  ف وبالمقابققق  

بعقققا المحقققاوالآ االجتحاديقققةف للنحقققا مقققل غيقققر متخصصقققيل  قققي الدراسقققاآ 

ك مقققا حقققدد لللييقققريل (1)القرص يقققة والعقققرعيةف يعت قققروع عقققادا متطفلقققيل دخقققال 

 مصطفي محم دكالد ت ر مل  ميال 

 مراجع الدراسة

 ف 7ة المقدسيف روهة النا ر وجنة المنا رف م سسة الرياعف طبل وداما .1

7007   

 ي  ص ل العريعةف تعليذ: محمد حسنيل  الم ا قاآ ف ب  مسحاق العاط ي .2

  مخل فف دار الفلرف دكآ

جمال ال ناف تفسير القرصع بيل القدامي والمحد يلف دار الفلر ا سالميف  .3

  ك7004 ـ/5070القا راف مصرف 

 مرا   التفسير ا سالميف  فج لد تسيحر .4

                                       
 ك10ف 01مالمح التن يرف ص  فدكمحم د عزب - (1)
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 المجرياآ االجتماعية لت ج   ح  التفسير الم ه عيف فريا  ااخرع .5

 7001 ـ/5071ف 5دار الحاد ف بيروآف ط

زياد خلي  محمد الدغاميلف تفسير القرصع مشلالية المفح   والمنح ف مجلة  .6

- ـ/ غسطس5051ف ربي  اليا ي جمادا اليا ية 15ف ع75المسلل المعاصرف ع

 ك 5441  ت بر 

ف 5سعيد ح اف ااساع  ي التفسيرف دار السال ف القا راف مصرف ط .7

 ك 5411 ـ/5001

ف دار العلل للمالييلف بيروآف ل ناعف ص حي صالح م احث  ي عل   القرصع .8

 ك 7001ف 71ط

دار العروقف القا راف  ما ية المعاصراف فطارق ال عر  .9

  7001 ـ/5071ف7ط

دار ف 441والتفسير العصر ف سلسلة اور ف رولالقرصع  فعائعة ع د الرحمل .11

 المعارفف القا راف مصرف 

مجالس التر ير مل  ال  الحليل الخ يرف دار اللت   فع د الحميد بل باديس .11

قلل محمد ال عير ب ف المقدمة 7004 ـ/ 5070ف 7ل ناعف ط–العلميةف بيروآ 

 كا برا يمي

  وعل  ف رسالة د ت راافع د الحميد ب  ع ااف التفسير والمعر ة الحديية .12

 ك ف  لية  ص ل الديلف جامعة الجزائر7004سنة 

الدار العربية لللتابف لراز  مل خالل تفسيراف ا فالمجروبع د العزيز  .13

  5411 ـ/5441طرابلسف ل ناعف 

دار المنارف جداف  المنح  الحر ي  ي  الل القرصعف فع د الفتاح الخالد  .14

 كالسع دية

دار ملحذ  تاب التفسير ورجال  لمحمد محم د ح اف  فع د المجيد ال يا   ي .15

  7004 ـ/ 5070ف5  ر الملت اآف جداف السع ديةف ط

دار النحضة العربيةف  ف ي  عمال المفسريل عفل العرواو ف وضايا م سا ية .16

 ك5410ف 7بيروآف ل ناعف ط

 كعال  الديل ال خار ف  عز ااسرار ف دار اللتاب ا سالمي .17
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اط ائي ومنحج   ي التفسيرف معاو ية الرئاسة للعالواآ الط  علي ااوسيف .18

  5411 ـ/5001ف 5الدوليةف مط عة س رف طحراعف ميراعف ط

 بح د  ي  ص ل التفسير ومنا ج ف  ف حد الرومي .19
اتجا اآ التفسير  ي القرع الراب   ف حد بل ع د الرحمل بل سليماع الرومي .21

 ص ل الديلف جامعة محمد رسالة د ت راا   وعل بللية   ص  اللتابوععرف 

 بل سع دف مشراف دكمحمد مصطفي مسلل محمدك

  وجحة العالل ا سالميف مالن بل   يف  .21

 دراساآ  ي  ص ل التفسيرف فمحسل ع د الحميد .22
 ف ي تفسير القرصع اللريل  ي مصر اتجا اآ التجديدمحمد مبرا يل شريزف  .23

 ك 5417 ـ/5007ف 5دار الترادف القا راف مصرف ط

ل علي الع  ا ي:  تح القدير الجام  بيل  ني الرواية والدراية  ي محمد ب .24

  ف5441 ـ/5051ف 4ل ناعف ط-بيروآ-علل التفسيرف دار المعر ة
 مصرف –حمد حسيل الر  ي: التفسير والمفسروعف ملت ة و  ة ف القا را م .25

 ك 5414 ـ/5004ف 0ط

ر ال الغف دا محمد دراجيف معالل منح  حضار   ي تفسير القرصع اللريلف .26

 ك 7007 ـ/5074ف 5الجزائرف ط

دار النفائسف الريا ف  تفسير س را الرعدف فمحمد صالح علي مصطفي .27

 ك 5411 ـ/5001ف 5السع ديةف ط

  5447 ـ/5054ف 7ط فف دراساآ  ي التفسيرف دار الحدايةغنايلمحمد   ي   .28

الحيئة المصرية العامة مالمح التن ير  ي منا   التفسيرفف محم د عزب .29

 ك7001للتابف القا راف ط ل

  ر التط ر الفلر   ي التفسير  ي العصر  فمساعد مسلل ع د م صل جعفر .31

  5410 ـ/5001ف5ل ناعف ط-الع اسيف م سسة الرسالةف بيروآ
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