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 .2002(: سنة islamwebمن سوريا، عن الشبكة اإلسالمية ) وباحث كاتب)*( 

    المعاصرةالمعاصرة  المناهجالمناهج

  في تفسير القرآن الكريم وتأويلهفي تفسير القرآن الكريم وتأويله
 أ.عبد الرحمن الحاج إبراهيم)*(

 

مقدددًمأن در سات دددأ  
مهمدددن ادددر ت دددًتا  

تلتفسري قًمت، ولكنهأ غألبدأن مدأ  يفتحلًيثن 
تتوقددع انددً تحلقبددن ت متدددًد مددأ  دد  مًا دددن 

 ددً قبد   إىل" ت ندأاوتفسريه " ابًهحممً 
وتبقدددحل تحلقبدددن  ،"تلقددن ر ظددد   يفوتفسددريه "

مدأ  ددً  ددً قبدد  يدم تلددو، مهم دن،  دد ت 
تلفدد د دددهً  تبددوات    دد هابلددنغم مددر در 

ددددددًيًد تيف ددددددن يف تفسدددددري تلقدددددن ر تلكدددددن  
 كددم مددد   جًيددًدومنأ جدد ، و ددح مني ددن 

و دو  -كمدأ  دتحدل لندأ ادمدأ  ددً-تلك مدن 
 تجلًيدددددددًدمدددددددأ يسدددددددمل لندددددددأ  و دددددددم ت ني دددددددن 

ت ددددددد كواد مدددددددر قبدددددددم  وت ني دددددددن" ت دأصند دددددددد"
 ددبدم تطصددب هك و كدد ت  ا ددحل" تحلًيثن ددد"

امأ  وف نقًم   ندأ  دو مدأ يتابدم ابحلقبدن 

تبدددًد منددد  منتابدددع  دددتدندأ   تلددديت دأصدددند 
 تلقنر ت أضح، ومأ تزت  يم تلدو،ك

تط ددددددددتقنت دن  دددددددد ه  تلًات ددددددددن توصدددددددد نأ
 تطجتأ أ  إىل تلتابندع تآليت:

 مناهج إسالمية أصيلة. -
 بية.مناهج غر  -
 مناهج خمتلطة. -

  د ه نأ إىل در تلسمن تلي متدّدز  ونشري
ت ني ددن )ت دأصددند(  ددح ظهددوا منددأ   وتاددًد 

 كتأ دددد يفو  مدددنّد يف خايدددم تت دددد ، لتفسدددري  
تيفدنف تلقن ر تلكن ، و دح  قدًا مدأ تبدًو 

 ووجدددوسظدددأ ند غنيبدددن، تبدددًو ديحدددأن  بدددريدك 
 ددد ت تلندددود تجلًيدددً مدددر ت ندددأ    دددو تلددد   

 دنأ تلتابندع ت  كواكانض ا 
 : املناهج اإلسالمية األصيلة:أولا 

  أعترفأعترف

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

م           2003هـ/ أوت 1424رسالة املسجد، العدد األول، مجادى الثانية   (6) 

ستا  در جيً منهجدأن  د ا حل  يابد 
جًيدددددًتن واباريتن غدددددري تلتفسدددددري ت وضدددددواح يف 

ا ددحل ت تمددأ، ط  ت ددتذو  دد ه تلفدد د، تلدد   
مثدم ل  مدر قبدم، ثددن إر تلتفسدري ت دهدوس 

ويسدددري  بددددأن  تلفأحتددنتلدد   يبدددًد مددر  دددواد 
 أمتدددن تلقدددن ر تلكدددن ، قدددّم إىل  دددواد تلندددأ  

يف ا ددددددم  تلبددددددأيثورتط تمددددددأ،  دددددد ، ودصددددددبل 
تلتفسدددددددري مهتمددددددد   شدددددددكم كأمدددددددم تقنيبددددددددأن 

 ابلتفسري ت وضواحك
ت وضددواح  تتدد  مددأ يدد ا  تلتفسددرييف  إر

 ددددددددد ت تط تمدددددددددأ، تلكبددددددددددري  ددددددددد ،  لدددددددددد  در 
ت أاكسددن، مدأ  و ابوصدأن تلف سدفأ  تلرن ددن، 

د د   دددوكتهأ يدم منتابددع تامسدددندأ  
ميت دددد   ت وضددددواحوضددددل در تلتفسددددري وقددددً 

قًاد ابلرن يف تحملأججن وتلًاأد ار تت  ، 
مر در تلتفسدري  وابلنغموتلدقدًد تت  مدن، 

ت وضدددددواح  دددددًد مبكدددددنتن يف خايدددددم تت ددددد ، 
يف تلقدددن ر  تلندددأااندددًمأ كتددد  تجلدددأي  ادددر 

تلكدددن ، ت كتددد  ت دددر تدمددددن ا ددد    ا دددألن 
كن ، وانًمأ تلقن ر تل يف" تلسننار لفظن "

نحددددد  ا دددددم تلوجدددددوه وتيفددددددبأه، دو تيفددددددبأه 

تلقددددددن ر تلكددددددن  تلدددددد   يددددددًا   يفوتلنظدددددأ ن 
مفددددددددنست  تلقددددددددن ر تلكددددددددن  يف كددددددددم وجددددددددوه 

نفسددد ككك ابلدددنغم  تلقددن رت ددتدمأ أ يف إردددأا 
مر كم ت د  تجلهدوس، إّط در ت دنه  مدأ كدأر 

ادهدأ تلتنظدري تلد مدح  ميكروتضذأن إىل ساجن 
ر    كم تلد ير كتبدوت يف ل ، و  ت ط جنً م

  ت ت نه ، ويم يف  ًتيدن  قّدًتلتفسري مر 
تلقددددنر ت أضددددح انددددًمأ كتدددد  تلشدددددم حممددددً 

ادددددّم، ت تفسدددددري ت ندددددأا  جدددددز ابدددددًه تفسدددددري 
ت دددت ً، تقنددددأ  تلتفسدددري ت وضدددواح، مدددر 

   ت ت نه ك ا محسور در ينظِّّن  شكم 
لبًتيدن  -ابرمئندأر-در ندرا   ونستبدع
ابكتشدأف تلشددم  ت دنه دن   ت تلب واد تلد م

 تلتفسدري ددً كتأ تد  "-حمموس حممً يجأري  
ت وضددوادن يف تلقددن ر"  تلويددًد" -تلوتضددل" 

ًكتواته يف   وتلددي كأنددت موضددود درنويتدد  ل دد
-،، ومند   لد  تحلد  1967 دنن  تيفري ن

وقددددً  ددددًد تط تمددددأ، يددددزستس  دددد ت تلنددددود مددددر 
دصددددبل  -مددددأ  كددددن ه  نفددددأن   سددددب تلتفسددددري 
متجهددأن إىل   ددواد  دد ت ت ددنه   شددكم تلدمددم 
 نظن ك
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 لدددددددد  تحلدددددددد  ديحددددددددأن د دددددددد    مندددددددد 
تلًات أ  تتكأثن تبأاأن، وقًمت درنويدأ  

 دددد ت ت وضددددود يف تلدددددنت   يفجأمدددددن األدددددن 
وت رنب ومابن، وتيفاسر، ومأ تزت  إىل تلددو، 

مددنه  تلتفسددري ت وضددواح  صدددأغنتتقددً، يف 
 وتبّواهك

 ددددحل مبددددًد تلتفسددددري ت وضددددواح ا يقددددو،
و ددددو  ل قددددن رت وضددددوادن"  تلويددددًدمفهددددو، "

 مفهو،  ًت در ل  مدند   أ:
  :املوضــــو ات و  األفكــــاروحــــد   

يقًمد  مددث ن  امددأتلدي يتنأو دأ تلددنق تلقدن  ، 
اددر ت دددأ  يف دو  تلقدددن ر تلكدددن ، لددد  ا قدددن 

، ويتكأمددم   ددنهمددع مددأ يدد كنه اددر ت ددأ  يف 
مدددد ،  لددد  يفر ت ابدددًا تلددد   صدددًا انددد  

مع  وتنسجأم تلقن   يف ض منبقدت  تلنق 
ولوووو   دحددد ، و دددو مدددد  تآليدددن تلكنميدددن: 

ل جودوا  هللاكان من عند غيو  

[ك دو 82]تلنسدأ  فيه اختلافاً كثي اً 
ويدددددًد ت وضدددددود تلددددد   يبنيددددد  تلقدددددن ر يف 

 ، تلي تشكم  نمتهأ موضواأن وتيًتنكتلسواد

ــــــــــا ا  ــــــــــر   الكــــــــــر ، بن وحــــــــــد  ال،
ك مددن تلوتيددًد ثدددن يابددبل كأل :وموضــو اا 

 يف موضواأت  ومفنستت  ودلفأظ ك
ابلويددددًد ت وضددددوادن  ديدددددأ ن  ويسددددتبً 

 نددددددأ تلويددددددًد تلدحددددددوين يسدددددد  مابددددددب ل 
ًكتوا حممددددددً ابددددددً    ، دو تلويددددددًد ساتريتلدددددد

ًكتوا ردد  جددأ ن  تلبنأ ددن يسدد  تصددب ه تلدد
 تلد وت ك

 تلويدددددًدمفهدددددو، " حتًيدددددًا دددددحل  و ندددددأ ن 
 نددددددأ  ث ثددددددن تدنيفددددددأ   وجددددددًت وضددددددوادن" 

، جتد نددددأ نقدددددو   وجدددددوس ت وضدددددواح تفسددددري ل
ث ثدددددن تجتأ دددددأ  يف تلتفسدددددري ت وضدددددواح دو 

  ح: دنوتدا نقم ث ثن 
 املفرد  ال،ر نية:

ت ابددددددددب ذأ   لًطلددددددددنسات ددددددددن  و ددددددددو
وت فددنست  تلقن ندددن ست ددم تلقددن ر تلكددن  ويف 

در  د ت تلندود  مدريًوسه اذس ، وابلنغم 
مدددر تلتفسدددري لك مدددأ  تلقدددن ر يدتمدددً مبدددًد 

 ل قدددددددن ر" تلبنأ ددددددددن" دوتلدحدددددددوين"  ويدددددددًدتل"
تلكددددن  اددددلر  دددددي تلبددددأيث  ط يدتدددد ه مددددر 

،  لددددد  دنددددد  ط يدبدددددح ت وضدددددواحتلتفسدددددري 
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صددواد كأم ددن اددر موضددود مددأ دو  ددواد مددأ، 
وحتًيددً سطلددن  تلقددن رولكددر تفسددري مفددنست  

 مابب ذأت   و يف تلوتقع حتًيً ل مفأ دمك
در   ت تلندود مدر  إىلتلتنبد   نأ  وجيًا

لتفسري جيً ج واه يف ا م تيفدبأه وتلنظأ ن ت
يف ا دو، تلقدن ر  ت ددنوفدو تلوجوه وتلنظدأ ن 

تلكدددددن ، وقدددددً  دددددًد تط تمدددددأ،  ددددد  يف وقدددددت 
در ت شدددددك ن  تكتشدددددفوتمتدددددذ ن،  لددددد  د دددددم 

تيف أ ددددن يف د  تفسدددري تكمدددر يف تلتدأمدددم 
سور تطنتبدددأه  لردددو مدددع تلقدددن ر عدددّنس تدأمدددم 

ت فددنست  مددأ  إىل إمكأندددن در يكددور يف ت دد 
تلتفأ دددددري  جددددد ا ن  دددددو تصدددددب ه قدددددً يردددددري 

 ت دهوسدك
 السور :

تلتفسددري ت وضددواح ا ددحل   دحددهم قابددن
سات دددددن تلسدددددواد تلقن نددددددن اباتبأا دددددأ تتحدددددمر 

كدم مقدأرع تلسدواد يف   تدًواموضواأن وتيًتن 
تحملابدددددد ن يولدددددد ، ولدددددد ل  اددددددأسد مددددددأ يقددددددو، 

ت وضدددددود يف   تذًيدددددًتلبددددأيثور وت فّسدددددنور 
إىل يددددً -، و ددددو دمددددن يشددددب   ًتيدددن تلتفسددددري

يف ظ لد ، وجيددن   قبد رنيقدن  ددً  - دددً

حتًيددً مددًلو  ابقدددح تلسددواد  ندددأ  ا ددحل  ددد ت 
ادددددددددأسد  يقدددددددددأ،تلتذًيدددددددددً ت سدددددددددب ، تلددددددددد   

 ابط تقنت ك
 دددح  -يدددم تآلر-د دددم سات دددن  وتدتددد 

ًكتوا حممددددددوس   امددددددأاد" تلبسددددددتأ سات دددددن تلدددددد
ربدددت مددر نتن، ود دددن  تلدديتلسددواد تلقن ندددن" 

د ددأ تبذددن اددر قددوتن  حتددًس  ات ددنتلً دد ه 
تيف دددأ  ت وضدددواح تلددد   يقدددو، ا دددد   ندددأ  

مددددر  دددد   تلقددددن ر تلكددددن    تلقن ندددددنتلسددددواد 
 ك دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ك

 املوضو ات:
تلنددود  ددو تيفكثددن دددهند، وتيفكثددن   دد ت

 تلتفسدريتبأساتن إىل تل  ر انً إر   تدبدري "
ويتوقدددددع  دددد ت تلتفسدددددري ا دددددحل  ،ت وضددددواح"

در يُدددًا ، جيددد   تلددد  " ت وضدددودحتًيدددً "
وت شددددددك ن تيف أ دددددددن در  دددددد ت تلنددددددود مددددددر 

تفسدددريتن كدددأم ن  يشدددكمتلتفسدددري ط ميكدددر در 
، ددددذن  ددددذر سات دددن ت فدددنسد تلقن نددددن  قدددن رل

 ل  در ت وضواأ  تلي  ،تلي  كن  أ  نفأن 
تنأو ددأ تلقددن ر يابددد  يابددن أ، اتذًيددً أ 

وتطجتهأس ُُيت ع اد   ، ببددن تحلأ  تجتهأس
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دن كون  ظين تلًطلنك   ت مر ي -ضنوادن -
تلددددد   يدتمدددددً  ت وضدددددواح  ادددددأن ل تفسدددددري 

 تلسواك
تيفنوتد تلث ثدن ل تفسدري ت وضدواح    ه

 نأ  ت دت ف  يو دأ، ومدأ  يزت يبًو دن  ط 
يددددزت  كددددم نددددود منهددددأ يُدتمددددً مسددددتق ن اددددر 

ا دندددددأ تلدثدددددوا ا دددددحل  يدسدددددنتآل دددددن، ثددددددن 
تفسددري وتيددً جيمددع تيفنددوتد تلث ثددن عتمدددنن، 

 ندددأ   تلتفسدددري،  ضدددنوا ن  دددو مدددأ ندددنته تآلر و 
وابلتأيل اثمن يأجن تآلر تنشأ  منه  ميدز  

وير س ل د قن  دنهدأ ورنيقدن  تلث ثنتيفنوتد 
 ام هأ وتيفسوت  تلد مدن تل ريمن لكم منهأك

در د م مدأ يف تلتفسدري ت وضدواح  يبقحل
 و تاتمدأسه ا دحل تلًات دن تلًت  ددن ل قدن ر، 

مبددددددًد تفسددددددري تلقددددددن ر تطاتمددددددأس ا ددددددحل  د 
ابلقدددن ر، وتطكتفدددأ   ددد ، و دددو مدددأ يوقدددد  يف 

غأيدددن يف تابدددواد، و دددو حتولددد  إىل  إددددكألدن
تفسددددري مددددع وقددددع تلتنفددددد ،  لدددد  در  نددددأ  

  ددن  ددو تلسددنن تلنبويددن تلشددنيفن غددري  مابددًاتن 
مددذ و د ابحلسدددبأرك وإ ت كنددأ ط ندددن  سعهدددأ 

ابلًات دددددن ت وضدددددوادن ل قدددددن ر تلدددددي  مبأددددددند

ت أ ود دتهدددددأ اباتمأس دددددأ ا دددددحل دثبتدددددت جدددددًو 
تلًت  دددن ل قدددن ر، الننددأ ننبدد   ندددأ إىل  تلقددنت د

 تلتفسدددريضدددنواد تاتمأس دددأ ك بدددود  نددددن يف 
ت وضددددواح، ثدددددن يددددتم ت وت مددددن  دددد  نتددددأ   

 تلشددنيفنتلتفسددري ت وضددواح ونابددوة تلسددنن 
 وصددددفهأ مبدنددددن ل قددددن ر وخ دددددن لدددد  يف وقددددت 

 وتيًك
 تلتفسدددددددريانقندددددددأ  ددددددد  مابدددددددب ل " وإ ت

سد تلًطلن ا حل تلنذو  كدبأادت وضواح"   ًّ حم
تلدددددددددأ، ل تفسددددددددري  ت فهددددددددو،تلسددددددددأ  ، و دددددددد  

ت وضدددواح النندددأ نقدددو : إر مفهدددو، تلتفسدددري 
تلتأاُيددن  د ت  تيفصدو ت وضدواح يدًلنأ ا دحل 

ت نه  تلد   كدأر يف د  دأر  ددي ت فسدنير 
: إر مابدب ل نقو اغم اً، وضوي ، ادمأ 

تحملدددددددأوط  تلتفسدددددددري ت وضدددددددواح يشدددددددري إىل 
قوتاددً ا مدددن  ت ددنه تلنظنيددن تلددي جتدددم  دد ت 

ودسوت  ورددددن  ثددددن، يدددددن جنددددً دنفسددددنأ 
ل د ددددو،  ت دأصددددن كددددم  كدددددً دمددددأ، تلتددددأايم 

تت  مدن ط تحلًين دو تلقدً  ا دحل تلنذدو 
 تل    ّدنت  يف ت قًمنك
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در ت دددنه  تلويددددً تلددد   ميكنندددأ  يبقدددحل
وصدددددددددم  ابيفصدددددددددألن تت ددددددددد مدن يف تلفددددددددد د 

 ددو اقددت تلتفسددري ت وضددواح، دّمددأ  دأصددندت 
ت ندددددأ   تيف ددددددن  اهددددددح إمدددددأ  ت بددددددن مثددددددم 

تيفسيب، وإمدأ غن ددن مثدم  دوتلبدأ "  تلتفسري"
نتددنض  و دوفت دأصدند"  تلقنت ت منأ   "

  أ مجددأن ادمأ  دً إر دأ   ك
ادمددأ دندنددأه -اتبددّ  در ت ددنه  تجلًيددً 

 منتابدددعمتتدددً منددد   تلدددي" ت دأصدددندابلفددد د "
 تلتفسددددددري ددددددو " -تلسددددددتدندأ  ويددددددم تلدددددددو،

 ت ندددأ  و دددنتوقع  ندددأ اندددً " ،ت وضدددواح"
ت ددددددت ًمت لتذويددددددم تلقددددددن ر  تلدددددديتلرن دددددددن" 

در ت دددت ًت،  ت تدددًت تن وإادددأسد قنت تددد ، ونركدددً 
منددددأ   غن دددددن  شددددكم كأمددددم يدتدددد  ظددددأ ند 

ت توتضددددن  صددد تهأجًيدددًد ك ددددأن، ابلدددنغم مدددر 
لفد  وجددأ ابلبذدن تط تشدنتقح تلفد  دوجح )ت
 مقأانتهدددأا دددم يدددًا  تلنابدددوة مدددر  ددد   

 ددددبدي، ويددددد   شددددكم  ددددأة ابلنابدددددوة 
تلتأاُيدن، ويهتم  شكم كبري ابلتبوا تلدًطيل 

 مقأاننن    تل رأ (ك ل ك مأ 
 : املناهج الغربية:اثنياا 

يدددددًا   ددددددً خايدددددم  ددددد ه تلظدددددأ ند،  مل
ظدددددأ ند تاتمدددددأس ت ندددددأ   تلرن ددددددن يف سات دددددن 

ي  ، ادمأ انف  ددً  لد  تلكن  و و  تلقن ر
 دد ه  لكأتدد ت دأصددند"ك وقددً كددأر  تلقنت د ددد"

تلسددبوا جهددً ا مددح ل تددذايم  دد ه تلظددأ ند 
، يف ثددددن لدددد  1999تابددددريد، مندددد  اددددأ، 

تلقددنت د ت دأصددند: ديددًيولوجدأ  ظددأ ند"  دنددوتر
 ددريو ،  -1 تلدددًستحلًتثددن" ]ع ددن ت  تقددحل، 

ت  تقددددددددحل تلفكددددددددن  ل  ددددددددًتد[ ت يف دثأثدددددددد  
إىل در  تنتهددددددتتيفكأسميددددددن تل يقدددددنك وقدددددً 
،، انددًمأ  1950 دد ه تلظددأ ند  ددًد  مندد  

تودددددددددهدكو  تلدددددددددأاب " ت ستشددددددددن كتدددددددد  "
ت ابدددب ذأ    نددددنتيزوتسددو سات دددت   دندددوتر "

تتنك دزيدن، ومدأ  ابل ردن" تلقدن رتيف  قدن يف 
ولكددر ط  ددً مددر  تددزت  مسددتمند يددم تلدددو،،

در ت ندددأ   تلرن ددددن تحلًيثدددن تلدددي  إىلتتددددأاد 
ت ت ًمت لتذويم تلقن ر كأنت تدتمً ا حل 

 ًاجددن دوىل، و ًاجددن  ندددن ا ددحل  تل سددأندأ 
ت ددددنه  تلتأاُيددددأ ك و ددددهيت ا ددددحل تفابددددد همأ 

 : نأ
 املناهج اللسانية:
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وحيددأو   تل رددن،ا ددم يددًا   تل سددأندأ 
حل تلتجنيد  جدم تلبذن تل رو  مدتمًتن ا د
تحلسدددّدن  تلد دددو،متأمدددأن كألبذدددن تلتببدقدددح يف 

تلبذتن، و و ا حل كدم يدأ  نشدذ يف ظدنوف 
نفو  أ  و ستمتًس ت نهجدن تلوضددن تلرن دن 

ا ددددحل تلد ددددو، تتنسددددأندن ت حددددأاهأ  نبدددد  
 ولددد ل تحلددس، )ابلدددنغم مدددر مفأاقتهددأ لددد (، 

الر   ت تلد دم )تل سدأندأ ( ا دم يقدو، ا دحل 
سددددددددتمولوجدن )دصددددددددو  داضدددددددددن ا سددددددددفدن وت 

( وضددددددن، و ددددو  دددد ل  لدددددس ا مددددأن مدنادددددن
يدأس ن، ممأ جيدم ت دتدمأل  حمفواندأ اب  دأرن 

إ ت كددددأر موضددددود تببدقدددد  تلقددددن ر   ابوصددددأن 
 تلكن ك
كدددم تيفيدددوت  ادددلر تل سدددأندأ  ا دددم   يف
إىل تكتشددددأف تلقددددوتن  تلددددي حتكددددم  يهددددًف

تل ردددن وت دددتدمأطنأ، ويندددزد إىل تلبذدددن ادددر 
حتكدددم لرددأ  تلددددأمل مجددهدددأ يف  تلدددي تلقددوتن 

وقت وتيً، و و مر   ه تجلهن جًيً كدم 
 كتجلًد

تلددددددي يسدددددري إلدهددددددأ  ددددد ت تلد ددددددم  تلرأيدددددن
اهددم ت نبدد  تلدد   حيكددم تل رددأ   :اب تابددأا

تلًطلنك و و  نأ  دو" ت د دجم ضبت " مر
تلدي  وتلد دو،يتقأرع مع كم تلد و، تتنسأندن 

 دصدددددو تددددًا  تلددددنق، واباابدددددوة ا ددددم "
 ًات دن  ت ت ابدقتلد دم  تت د مح،قد " تلف

تلدددددنق تل رددددددو ، وتلدددددددنيب منددددد  ا ددددددحل وجدددددد  
 تاابوةك
سات دددن كأندددت  دو قبدددم ق ددددم: إر  ق ندددأ

تيزوتسدددددو"  تودددددهدكول مستشددددن  تلددددددأاب  "
Toshihecko Izots ،ندددددنكتأ دددد  "  يف  

 اددددددأ،ت ابددددددب ذأ  تيف  قدددددددن يف تلقددددددن ر" 
( ومدددددأ تتنك دزيدددددن،، وكدددددأر )ابل ردددددن 1950
 كتدددددددد  اددددددددًس مددددددددر ت ستشددددددددنق  يددددددددزت ، ت

ادهدأ  ربد تلفننسد  ) طاس و  دنير( سات دن 
 حت دددددددما ددددددم تلًطلددددددن تل سددددددأ  يف كتددددددأب "

 ،:1963 اأ، مفهومح ل قن رككك
"Analyse conceptuelle du 

Coran" 
 كدوتدددو، نشدددن مدهدددً  1964ويف ادددأ، 

ل ثقأان وتلًات أ  تل سأندن يف روكدو سات ن 
ت د كوا  تلددأاب  ابل رن تتنك دزين ل مستشن 
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وتتنسأر يف تلقن ر: ا دم    نفأن،  دنوتر: "
 : …ل دأمل" تلقن  سطلن تلتابوا 

"God and Man In The Koran: 

Semantic Of The Koranic 
Weltanschaung . 

 د ه تلفد د كددأر ا دم تل سدأندأ  مددأ  يف
ا ددم تلًطلددن  و ابوصددأن ريت  يف رددوا تب ددواه، 

أ دن كددأ  يف تلبًتيددنك وا ددم تلد مددأ  تلسدددمد
سات دددت  در ي ذددد   يفوقدددً يدددأو  تيزوتسدددوت 

 ابوصدددددددن تلقددددددن ر ولرتدددددد  تلددددددي تشددددددري إىل 
ل سأندأ ،  تلوضدحت ابًا تت ح، وتلبأ ع 

ولدد ل  يددأو  در يبددوّد تلنظددن   تل سددأندن 
تلكشدع ادر   دًفلتذ دم تلقدن ر تلكدن   

نظنتددددد  تلك ددددددن ل كددددددور وتحلددددددأد وتتنسددددددأر، 
 مشددددك نيزوتسددددو إىل د بددددن و دددد ل  تنتبدددد  ت

توتج  تببد  تلبذن تل سأ  ا حل تلنابوة 
تلًينددددنك ولددد ل  )وابلدددنغم مدددر در تيزوتسدددو  

مستشنقأن(   ق إىل تابوا يفكثن مر  كأر
مفأ دم اقًين يف تلقن ر تكأس تبأ    103
مجهدددوا ت سددد م ، يدددم لدبدددًو در   ا دددد مدددأ 

كأتددددددد   ددددددد ه تلًات دددددددن  دددددددو وتيدددددددً مدددددددر 

نركددددً ا ددددحل در  لدددد   درت سدددد م ، وا دنددددأ 
ينجدددددددددددع إىل در تيزوتسدددددددددددو ) اب ( ولددددددددددددس 

اهددو لدد ل  ط  دمنيكد ددأ،مسدددذد أ دواو د ددأ دو 
حيمددم اقددًد نفسدددن جتددأه ت سدد م ، وابلتددأيل 

يكددددددور موضدددددددوادأن  درت ددددددتبأد يف سات دددددددت  
يدأس ن، ومر جهن  ندن سا  تيزوتسو تل ردن 

يف تلددب س تلدن دددن  كددأم  تلدن دددن  ددًد اددأم   
 ه تلرأيددددددن، ويددددددأو  تفهددددددم وجهددددددن نظددددددن  دددددد

يقدد ب دكثددن مددر  درت سدد م   مددأ نددل لدد  
 ت وضوادنك
تلشددددددح  تيفكثددددددن د دددددددن يف سات ددددددن  إر

تلًات دددددن تل سدددددأندن  درتيزوتسدددددو د دددددأ تثبدددددت 
ل قن ر لدست سومأن ضدً تلقدن ر ا دحل تلنذدو 

تلدن دددددددددن  تلتببدقددددددددأ تلدددددددد    نشددددددددهًه يف 
 ل سدددددددددددددددددددددددددددددأندأ  ا دددددددددددددددددددددددددددددحل تلقدددددددددددددددددددددددددددددن ر 

تدددددأب إىل تلدن ددددددن، ددددددذر يددددد جم  ددددد ت تلك مل
تلددي  ددبقت  يف  دد ت تيددأ  و ددح مددأ  تلكتدد 

تزت  تلدو، ا حل   ت تلوضع نفس ، مأ جيد ندأ 
در تببدقدددأ  تل سدددأندأ  ا دددحل تلقدددن ر  نركدددً

ت تدددذ ند تلدددي جدددأ    ددددً اشدددنير اأمدددأن يف 
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تلدددنيب كأنددت جتددن  سور تردد د ا ددحل  تلدددأمل
 مأ يُكت  يف تلرنبك

حممدددً  ست تلسدددو سات دددن ت فكدددن  وتدتددد 
تت ددد مدن  تلدأ ددددند دددو تلقأ دددم يدددأ   دددً "

  ه تلتببدقدأ ،  دو ،" 1979تلثأندن اأ، 
يددددددن كأندددددت ت ددددد  تلفددددد د  ًتيدددددن لتسدددددنب 

ت دنادن تتنسدأندن،  يقدو تل سأندأ  إىل كدم 
وس و ددددددأ تلدددددددأمل تلدددددددنيبك وسدددددددنت سات ددددددن 

 تلكتدددأب" ددددذنوات هندددً  تلسدددوا  حممدددً 
مدددن  ددد ت ، مني دددن مه1990 ادددأ،وتلقدددن ر" 

 تلقدنت دحتولدت " يدنتلنود مر تلًات أ ، 
مندددددد   لدددددد  تلوقددددددت إىل  ل قددددددن رت دأصددددددند" 

 كومتكنادظأ ند وتضذن 
در نسذ : إن  إ ت كأر مدر ت فهدو،  ولنأ

تلرن ددور  وتلبدأيثورلنأ در يببد  ت ستشدنقور 
ت نأ   تل سأندن تحلًيثن لكح يفهمدوت تلقدن ر 

 ،"دمأاينت دتو ًوتاع " وضددن ًوتاع مدنادن 
 يف دددددددددم ،"موضددددددددوادندو  ددددددددًوتاع مدنادددددددددن "

يدتقدددًور در يف  ددد ه تلد دددو، تكمدددر تلقدددًاد 
 يفهمهدأتلسدذنين لفهدم تحلقدقدن ا دحل  دو ط 

غري م اهح  قع ت دنان انً م، امأ تل   

ا حل  ل اتمأسيًاع ابلبأين تلدنيب وت س م 
ت دددددد  ت نددددددأ   اغددددددم إدددددددكألدتهأ وصددددددبرتهأ 

 تيف دن،ح غأين يف تلوضددن، وتوان  ًيم تنتث
 داين )دصو  تلفق (؟

تجلددددددوتب  ر  لدددددد  ينددددددًا  حتددددددت  إر
نابددددع تجلددددوتب،  اددددد تلتق ددددً تلدددددأ، ل رددددنب 

 ابوصأن و ر جنً مسأان ريمندن تفابدم  د  
تلرن ددددن تزيدددً  وتلتجن دددن ًتيدددن تلتجن دددن تلدن ددددن 

 ار اشنير اأمأن ك
تجلدددددددوتب تلكأمدددددددم جندددددددًه يف تلبأادددددددن 

يسدددوذ  ددد ه تيفيدددًيولوجح )تلدقددددًد( تلددد   
تلًات ددأ ، وتلدد   غألبددأن مددأ يكددور مأاكسدددأن 

كددم   تلقأ ددم ت شدد    دد  وميثددمدو ا مأندددأن، 
تلًات أ  تلي ربقت تلبذن تل سدأ  ا دحل 

 كتلكن تلقن ر 
كأنددت ت نددأ   تل تثدددن يف تلتفسددري   لقددً

 ا مدأ حتو  سومأن سور إقأمدن  ويدم مد    
يسددترن  كأمددم تلددنق، مددأ جدددم تلتددذوي   

  بددددن مدددر تلنددددود تلد مدددأ  تلدددي موا ددددت ت 
تبدددًو نشدددأريتن اأقددددأن يف تلنسددد  تلقدددن  ،  ا دددد 

ددعثددن قّ مددأ حتددنا  د ه ت   بدددن سور   تدسُّ
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يف تلتذويددددم، وحتمدددددم تلددددنق مددددأ ط حيتمددددمك 
مددأ  ت دنواددن،و د ت مددأ اددزري تلبنيقدن تلتجزيئدددن 

جددددم دصدددذأب  ددد ه تطجتأ دددأ  تلد مأنددددن 
 جتدريهِّم  م جيهًور ل بذن ار منأ   تس

تلقددددددددددن ر طاتقدددددددددددأستنم، وقددددددددددً وجدددددددددددًوت يف 
تلًات أ  تل سأندأ  إمكأ   كبريد تسمل 

 تولدددددع لكأمددددم تلددددنق تلقددددن    ابلقدددددأ، دددم 
 شددكم مددنظم ومتكأمددمك ولكددر  لدد  مل يددتم 

مدددددددر تلتدسدددددددع وتلتجدددددددأوري   ندددددددودديحدددددددأن إّط 
تدكألدأ  اًيدًد ، لكند  يف كدم تيفيدوت  

 ك سهولنلدس مفحويأن 
نأ  ً   دي تلتببدقأ  وكذ أ   ومر

قدددددً يولددددددت تلقددددددن ر تلكدددددن  إىل مددددددأ يشددددددب  
نشددددهًه يف كتددددأب  كمددددأمأاكسدددددن"   يددددوت   "

 دذنواك
 دئن  ندنتكتسبت تل سأندأ   و ك ت

جدددددًتن يف تيفو دددددأا تلد مددددددن تت ددددد مدن  إ  
 وتلتولدفددأ تق نددت مددع تلتوجهددأ  تلد مأندددن 

تيفيًيولوجدددن لددًطط  تلقددن ر تلكددن ك و نددأ 
ينذددو  تط تشدنت بدًو ت فأاقدن، ابدنمددأ كدأر ت

 و ت وضوادن وتحلدأسين اب ت ًتم  ل بذدن 

يسدت ًمون   تلددنبتل سأ ، كأر تلًتا دور 
لتذكدددً صددذن تاتقددأستنم تلد مأندددن ط لرأيددن 

  كتلد محتلبذن 
در نركً  نأ، در  و  ت دتدمأ   وا دنأ

 تلد ددددمتلددددبدي  دددد ت تلد ددددم ط يدددددين در  دددد ت 
، ط ميكننددددددأ تط ددددددتفأسد مندددددد ،  نمتدددددد   ددددددح 

ا ددددددددددحل  دددددددددد ف -اأ سدددددددددد مور يدتقددددددددددًور 
در تلد ددم وتلقددن ر ك  ددأ مددر    -ت سدددذدن

تددددأىل، وابلتدددأيل اهمدددأ ط يتابدددأسمأر، و دددو  
 ويًه  و تل   جي  ت تنكأاهك تط ت ًت،

 :التارخيايناملنهج 
تلتأاُيدأ  تلد   يدتد  در تفسدري  ت نه 

تأاُيد ، وجيد    من و ن تلنق جي  در يكور 
در يكدددور  دددأكنأن  ندددأ  حلظدددن مدددد سه، اددد  

ك   ت ت دنه  خاُي ميكر اابم د  نق ار 
يابدًا ادر نزاددن مأسيدن وضدددن ط تددرمر  ر 

ويدت  دددأ  تددددأىل،تيفس ر  دددح مدددر صدددنع   
إنشدأ  إنسدأند أ، و لدد  يفر تتنسدأر يددتذكم 

مب ددد  مندددزه  و  ددد  تلتدددأايم  شدددكم كأمدددم، 
 ار  ل ك
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 ت دنه بدي  نأ ن ا دحل مقولدن "تل يأو 
تلدددنق ابلتدددأايم لتسددددوي   إلابدددأ " تلتأاُيدددأ 

تلت  ددددح اندددد  تآلر، وابلددددنغم مددددر در حممدددددً 
ت فكدددددن تجلزت دددددن  كدددددأر  دددددبأقأن منددددد   داكدددددور

تلثمأندندددأ  إىل  دد ت ت ددنه ، اقددً تدددتهن  دد  
يأمدددً د دددو رييدددً  سدددب  قحددددن رددد    نابدددن

ريوجت  يف تحملأكم ت ابنين  تهمن تطاتدًتس ادر 
 سددددددب  تاتنأقدددددد   دددددد ه تلفكددددددند يف  تلددددددًير،

منتابددددع تلتسدددددددندأ ك و دنمدددددأ كدددددأر حممدددددً 
اقددددًد ا مأنددددن لد تلددددن،   ادددرداكدددور يابدددًا 

كأر نابن يأمً د و رييدً يابدًا ادر اقددًد 
كدددأر يددددنتس مددددر   تحلددددألت مأاكسددددنك ويف كدددد  

ت ددددددنه  تلتددددددأاُيح  مدددددد  تنسدددددد   مجددددددأاح 
مددددر دجددددم  تلكددددن ،ل مسدددد م  مددددر كتددددأ م 

ل وضدددددددان، وتلدددددً و  يف تحلًتثدددددن  تسددددد دمهم
 كو سو هأتلرن دن ت أسين ثسر نّدن 

يُنجددددز يف  دددد ت تترددددأا كثددددري، لكننددددأ  مل
، 1998نشدددددددددري إىل   دددددددددن سات دددددددددن ادددددددددأ، 

لت مدددددد د حممدددددً داكدددددور جدددددأك    ابلفننسددددددن

ًكتواته يف جأمدددددن  تلشددددأيب يف درنويتهددددأ ل دددد
 وكتأ أ مأ يزت  ابلفننسدنك تلسوا ور

 ندددددددأ   تلرن ددددددددن يف در جتن دددددددن ت ويبقدددددددحل
تلكددددن  كأنددددت غألبددددأن اأددددد ن   تلقددددن ر ويددددم 

لكدددر اشددد هأ ط ينبدددع سومدددأن مدددر تتمكدددأ   
ت ندأ  ،  ددم  سدب  تا فدددأ   لت دد ت دناددن 

تطاتقأسيدددن تلددددي جد دددت مددددر ت ددد  ت نددددأ   
إلدهددددأ، اذ دددأ   كثددددريتن  ل دددًاودعدددّنس دسوت  

 أ، ويجبت ت س م  ار تط تفأسد منهأ، 
يهمهدددددأ يجدددددم تاسدددددأ ن  دطبدددددددح ومدددددر تلب

تلد مددددن، اهدددح مهوو دددن  دقأ دددً أ تلد مأنددددن 
 ت تبنانك
تلرن ددن"  ت ندأ  كأر تقددم "  ت قأ م ويف
غدري  ست مدأن يف سات دن تلقدن ر تلكدن   وجًوت أ

موضواح، يفن  كأر يدنتبت ابلنتدأ   تلكأاثددن 
- دندتحلسأ لت   تلًات أ ، و  ت مأ ي ا 

تمن مددر ت ددت ًت، ت دد  تاددوف تلددًت م وت سدد
يُنظددددن  إ ت نددددأ   يف سات ددددن تلقددددن ر تلكددددن   

إلدهددددأ ت قأ دددددأن   ددددأ اغبددددن ا مأندددددن ولدسددددت 
ا مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن 
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