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 م26/3/2009إسالم أون الين ـ مدارك : 

 

بدت الدراسات التفسريية والتحليلية للقرآن وخطابه    يه م  هأل ا كم  لها له  ضجها احهقت واشبعهت وض ه  ت 
اتريهها االسه م  و لهر الههرال  هأل الت  ي ههات  حبثها  ااددواهة التفسههريية للقهرآن الشههرأ رب هشت ض هل ياتهها   لله   

اد هقيهههة ادهههدووي  لت يهههة وربراايهههةني اهههتن ال هههاشثف   التفسهههري اهههدون ضافسههههل ض هههام  ههه ا الشهههل ا ا هههت  هههأل  تههه  
 التفسري  اجزيأل  أل ربقدأ اجلديد.

ا  ههأل ات تلههام  و اا شههاهل  هه ا التفهه ر اههتن الدراسههات القرآايههة   اد ا ههد والشليههات ال ههر ية  تههت  راربهه  وايهه
ايلهها ذخهه  الدراسههات الفقهيههة والديثيههة جههت ات تلههام  وملههن  لههر الههرال  ههأل ضن الدراسههات القرآايههة   ال قهه و 
 الستة ا خريي ضا تت ِخفَ  ال حث الدتيل   القرآن يىل ورجة ي دو ايها القرآن  لا ل  ضا  شقت بشر متا ا.

ات تلههام دلدراسههات القرآايههة  ل  هها احسهه   بههت ين اد ههشلة ملههن ا ل هها اههرمل ضن اد ههشلة ليسههت عا لههة   
ضساسههها عا لهههة ضيحههها    سهههذلة ادههه هج  يم ت سهههاب ادههه هج   التفسهههري  دد هههس ال للههه  دفهههه م ادههه هجني دلدراسهههة 
الشااية   شقت الدارسات القرآاية  صهحي  ضاه   ت هت  الفهات  ثهريي شه ج   ها ج ادفسهريأل  اهري ضجها ت  هر  

ادفههلة  ههأل اشههري اد هقههف التقليههديف  التفسههري ددههذا ر والتفسههري دلههرضلني  وت  خهه  ا هه   شهه ج ال حههث   
 فههه م ملادهه هجمل و رج ياربهه  وربق ياربهه    ضصهه ج وراسههة القههرآن ادسههاشة ال لليههة ال   ههة  ا  ههر الهه ل ج ههت اد راههة 

 [ني 1ارار  لل ضص ج الفق  و  ا ق .  ]االس  ية الي م ربفتقد يىل  لل  ستقر  ص ج التفسري  لر 

  رخاوة مفهومية

فههطلحات ادتداولههة     ا  ههة الفشههر االسهه     ثههت  ثههري  ههأل اد -و لههر الههرال  ههأل ضن  فههه م ا طهها  ي هها  
 أل رخاوي  فه  ية  حبيهث ياه  ربسهر  يىل  ه ن اد ا  هة  هأل خه ج اتشتشهاا دلفشهر الهداا   و   -الديث 

ربداول  وون ض ط  ليق ل   بت ين ربدوال  جتاو  ال اوي   الفشر االسه    الهديث  وا ها "ها ملالتذصهيتمل  اهر 
      لهر الهرال  هأل ضا ها اهرمل   التذصهيت فارسهة اشريهة خطهريي ودلتهة الحهرر  لهر الفشهر رج   دلباث االسه

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://mdarik.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1237705429576&pagename=Zone-Arabic-MDarik%2FMDALayout&ref=body#1#1


االسههه    افسههه   يت ضن  ههه ن ال هههاوي ت متهههارهل ايلههها  هههح  ههه ا ادفهههطل  الههه ل ضصههه    فتاشيههها   الشتهههادت 
 ية.االس  ية  ويا  دأل الحرورل ضن يتل وراسة   ا ادفطل  واهل   أل  فاورن ا صلية الترب

وال اعههأ ضن  فههطل  ا طهها    لهها يههتل ربداولهه  اليهه م ب صههف  ربفهه رات شهه ج عحههية  هها  سههتفاوي  ههأل الهه ح ضو  
جمل  هههة افههه   يرجهههأ ضساسههها يىل الفيلسههه   الفراسههه  مل ي هههيت ا  ههه مل  الههه ل ذاهههرت بههه  الدراسهههات اللسهههااية 

 واتجتلا ية والفلسفية   الربأ ا خري  أل القرن ال  ريأل  لر حن   ليق.

لر الرال  أل ضن  فهه م ا طها   هررب ط ب هشت وايهق دل فه    هأل خه ج اررب اهه  إ اي هها  يت ضن ا طها  و 
 أل جههة ضوىل لهيه  ه  اد هس الهر  واد ا هر لله ح  ولهيه اله ح  هأل   هل ترب   ييفها  ه  عها ل   اد هس اله ل 

  واد ا هر جهزم  هأل  فهه م اله ح ماربه   يستقر  أل اد س اد ا هر والهر  لله ح  السهت مل اد هس التفسهريل الهر 
اهتن اههل  تهزمل اله ح وذويله  و  ط عه  و سهش رب    فه  ه ني  -شيث ال ح  ه  وسهيلة  -ض ا  ست مل ا طا  

      ل تت  فه م ا طا .

و هههأل جههههة إايهههة اهههتن ا طههها  وو ههها يثهههت ا ههه  اجتلا يههها حبيهههث ت يشهههأل اهلههه  إ هههزج  هههأل ذاهههرين وربداخلههه    
جتلا ية   الفا لف  و أل جهة إلثة اهتن اررب اهه  دل سهق اتجتلها   سيل ها يىل   ضه ة السهلطة  ال  عات ات

ني  إ  ا ها الفهرول ولهيه ا اثرب له ج  World View / Weltanschauungو  ضه ة رييهة ال هات  
 اتجتلا  ني.

ضجها يي ها صهاوري  هأل جههة  ين ا طا  " ا اد س يشأل ضن يش ن    دي اف    لر ضن يش ن الربط بي ها 
واشههدي  شقيقيههة ضو ا ت اريههةني  و  جهههة جلهههة واشههدي  ههدوي  شقيقيههة ضو ا ت اريههةني  و  ههد ا اقهه ج ملجهههةمل اتا هها 
ا ا ضن ادخاِه  ضو ادخاَه  يشأل ضن يش ن  خفها  ويشهأل ضن يشه ن جههة ا ت اريهة   ثهت اداسسهة ضو اهري 

 ملنني.

ال ح بقدر  ا     فارق دفه م ا طا       ال عت افس  جزم   ه    ين   ا الت ريف للخطا  يقتح  ضن  
 لهها يقتحهه  ضاهه  ت بههد ضن يشهه ن   ههاا سههياق  هها للخطهها  ليلههارهل ايهه  ا لهه  وياسههه سههلطت   يم ت يشههأل ضن 

 يش ن   اا خطا  بدون سياق  ضو   اس ةني  ام ضو خا .

قيهههه   ولشههههت   هلهههها وورن   التههههذاري  لههههر اهههههل والسهههياق   ال اعههههأ ا  ههههان  سههههياق لهههه روو ا طهههها   وسهههياق لتل 
ا طهههها   وين  هههه   ههههأل هههههر  ا طهههها   ادخاِههههه  وادخاهَهههه ني وسههههياع  ا طهههها   الهههه روو والتلقهههه ني ووسههههيلة 
ا طا   ال حني ربالف  ها يسهلر مل  اصهر ا طها مل السهتة  و ه  جمل  هة ال  اصهر اله  رب تهل  هأل له ا م  فهه م 
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ني  وادخاهَههههه   ادخل عهههههات ال اعلهههههة مات االراوي U : ادخاِهههههه   ه ا طههههها   و ههههه  دل سههههه ة للقهههههرآن الشهههههرأ
ادسههتقلةني  وا طهها     ضهه ة ا طهها  و تهه مل ا طهها ني  ووسههيلة ا طهها   القههرآنني  وسههياق اههزوج ا طهها  

 ني  وسياق ربلق  ا طا    فر  تلق  ا طا ني.r  فر الرس ج 

  اد هج الفيل ل ج  اتست هراع  عهد ضتهرت   نسهي يات ويما  اات  قاردت ادقاراة ال فية ل ف   القرآن  
القرن اد فرم  ه هج التفسهري اد ضه     اهتن وراسهات اده هج ال يها  ددرسهة ا   هام   ضرب ي يهات القهرن اد فهرم 

 Toshihikoني جبهههه ار وراسههههات رب  ههههيهيش  ييزوربسهههه   Hermeneuticsادتههههذاري دلتذوةليألههههة ا داايههههة  

Izutsuد تلههههههههههدي  لههههههههههر  ههههههههههزيج  ههههههههههأل ال حههههههههههث اللسهههههههههها   ني اLinguistic  ني وا انسهههههههههه   ا اثرب لهههههههههه ج
Anthropological ني عد ات  ضاقا جديدا لدراسات القرآن  وعد  شست ربلهن الدراسهات خطه ري وض يهة

 اد ا ج الديثة   ربط ير الدراسات القرآاية.

 من التفسري إىل التحليل 

يشههأل القهه ج ين القههرن ال  ههريأل  هههد ااتقههات   وراسههة القههرآن  ههأل  سههت مل التفسههري ال فهه  يىل  سههت مل  ليههت  
ا طا    و   قد ة  ا رات   ا اتاتقاج    اد ا االسه    اات هار  ها يف هر  دلتفسهري اد ضه   ني  و لهر 

عحههاك ال فههر و دكربهه   واههت  ضاقهها جديههدا الهرال  ههأل  هه ا اتاتقههاج سهههت ل هها ربقههدأ ا طهها  القهرآ      اجهههة 
للقههرآن  يت ضن ي ههاج ربطهه ير ال حههث اد هقهه    الدراسههات القرآايههة وياههرام اد ههارا ا يدي ل جيههة اسهه  الفرصههة 
ض ام  أل يريد ربتيري  قا د ادا  ف دلتقدم حن  القرآن و اولة   ز ة يياجل  أل خه ج   هل ملاههلمل جديهد للقهرآن 

 اد ا ج الديثة.ا تلاوا  لر 

اههري ضن الدراسههات القرآايههة الديثههة    ليههت ا طهها  ربتقهه    التههر  حنهه  الدراسههات ا اثروب ل جيههة ض ثههر  ههأل 
الدراسهههات اللسهههااية  بهههت ربشهههاو ت  اهههر الدراسهههات اللسهههااية للقهههرآن د تلهههام يههه  ر  وادقلهههق   ا  هههر ضن  ههه ن 

دت بههدوا   الاههرو  السياسههية ال اديههة  وض هها  ديههدا   هها   هها الدراسههات ا اثرب ل جيههة للخطهها  القههرآ  ربزايهه
مس  بهملاالر ا مل وملا ص لية االسه  يةمل  واجتههت   ال له م الا هات ضن ال  هف  ها ري ضصهيلة   ب يهة ا طها  
القههرآ   و هلهها ربههدارت  و ههحة ال لههل رب قههر الههدوااأ السياسههية ا يدي ل جيههة  هها ري لل يههان وون  ثههري جهههد  وت 
ا    ب يدا   د ا اقه ج ين  ثهريا  هأل  ه ن الدراسهات ت  تلهف  هأل رييهة اللدها  ا  ل هدل   ايلله  اله إ ق  

 ال ا ه ملالفت ةمل يت إزا ل اآللة ال للية وضل سة اد راة الياوية.
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  رب فه  ت بد ضن ا  ر دلقلهق وحنهأل اهرمل  هاوتت   ا يهة ربفهدر به فه الهدوااأ و هأل جههات   ها"ة للتايهة اله 
 أل القرآن  ت  ا يت لق دل  ف واجلهاو  وشقيقهة ا  هر ضن  ه ا ال لهت  تله ه دل لهل لهيه يت  اولهة داربهة  ها 

 ههه  اجللهههأ بهههف ال ههه م  - لههها ض هههرت  هههأل ع هههت   -ي صهههف  اههه  ملال  هههف االسههه   مل وضاشهههار ملاجلههههاومل  ا  هههر 
   هههههههههههههههههههههههههههههان.واقيحههههههههههههههههههههههههههههه  دسهههههههههههههههههههههههههههههل اد راهههههههههههههههههههههههههههههة  واد راهههههههههههههههههههههههههههههة وال لهههههههههههههههههههههههههههههل    ههههههههههههههههههههههههههههه  الهههههههههههههههههههههههههههههالتف  ال

 
تههة  هههاوتت عديهههة جتلهههأ ال حهههث ا اثروب لههه ج  دل حهههث اللسهها    ههه ا ض يهههد  و ههه ن ادهههاوتت ربتسهههل  ل  ههها 
دل لليههة يىل شههد   ههري  اههري ضن  هه ن ادههاوتت ال لليههة ماضهها  ههان  هها ملالفحههتمل   يضههفام  سههحة ال لليههة  لههر 
 ال حههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ث ا اثرب ل جيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة  هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههأل شيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههث ت ربقفهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد.

 
ني ومله 1958حههه ث وراسهههة رب  هههيهيش  ييزوربسههه  ملادفههها يل الدي يهههة ا خ عيهههة   القهههرآنمل  و   قد هههة  ههه ن ال 

ني  ورب تهل وراسهة واايهاج  اويتهان ملصه ري 1963واالاسان   القرآن : وراسة   وتليات التف ر القهرآ  لل هاتمل  
لشأل وراسة  اويتهان رب هدو   ني  ش   أل ض شاج و ج اد راة اللسااية د اثروب ل جيا 2000القرآن  أل افس مل  

 لا ل  ضجا  ايت  لهر ال حهث اللسها   هأل ضجهت ال صه ج يىل ربفه رات ضيدي ل جيهة  د   هة د اثرب ل جيها اله  
 ربتحخل ايها ادر زية التربية  لر حن  در   دالضااة يىل ادق تت اتست راعية الش سيشية.

 ههد اههري عليههت إسههذلة اتر يههة القههرآن والتحليههت الشلهه  لهه   و هه  الدراسههات القرآايههة الديثههة سههت قر   ههت لة يىل ض 
اد ض  ف   ال اعأ  ا رب  ري  أل  ر ز  دكت االس م     ر ته   هأ الدااهة  اال للاايهة  إ ا ر ها الفلسهف ني 

 ربقتح  ضاس ة  ت   م َوَوْضَ  َهَت ف.

لتفسههري الشلهه  د"هها  وجديههد اجلديههد ايلهها والت ا ههت  ههأ ال فههر ستهها  يىل  فهها يل وذويهه ت جديههدي سههيش ن ا 
 ح الدارسات الشلية التربية وال ربية الدااية للقرآن ضجا بدضت ربقرض القهرآن عهرامي  ببفهة حبثها  هأل ملال فريهتمل  
ض ا االر ا    ثت وراسة  ريست   ل  سل  ر ني  ضو  اربة للتفه رات الدي يهة ادقاو هة  هت  سهلر االر ها  

 السرا يلية البب ية ملعرآن ات :   روة اجتلا  ملني.  ثت الدراسة ا

و هه ا  ا ههر خطههري  لههر اجتههان لتفسههري القههرآن دل هه م واقيحهه   اههراا سياسههية حبتههة  و هه  اجتههان يقتههات  لههر 
الدراسات ال للية للقهرآن ويهزرة به ور اتحنيها  ايهها  وسهيش ن إقهدور وراسهات ا طها  القهرآ  ايلها يما بهدضت 

االسهه     ههأل ع ههت ادتخففههف   الدراسههات االسهه  ية ضن ربقهه م دلتفههدل  هه ن اتحنيهها ات  دلف ههت    اد هها
 ا يدي ل جية و  ف الت   ات السياسية بتذوي ت القرآن الشرأ  ت وإر ال لل.
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ات ين  هلة ربط ير الدراسات القرآاية     سئ لية  للهام القهرآن وال هاشثف اد اصهريأل   اجلا  هات وا  اوييه 
االس  ية  و    ا االهار اتن اجلا  ة االس  ية ال ادية إهاليزك ضوخلهت    فهروات   ا قهها  قهرر ملا طها  

ني  وي تل   ا ادقرر اريدا  أل ا     يم ت ي جهد  ه ي  له    اجلا  هات Qur'anic Discourseالقرآ مل  
رآن الشههرأ الهه  اقلههت وراسههة القههرآن  ههأل الهه ح يىل ا خههرمل  التايههة   هه    ا  ههة التطهه رات الاصههلة   وراسههة القهه

 ا طا  واتحت جماتت جديدي لل حث   الدراسات القرآاية.

حنأل  ا  ل ا حباجة لت ريف ا طا  القرآ   لشأل   ا الت ريف ت يشأل ضن يتل بف ري  للية وون   راة  ليقة  
تلا ية الديثهة و  ها ج  ليله   و ه ن  ق هة سهيتل ووعيقة إ ض ة ا طا  و فه      الدراسات اللسااية واتج

جتاو  ا ب   ن  أ ربزايد ال هزوة ا  اوي  للدراسات ال ريب  وربراجهأ الر ها   هأل ال له م اللسهااية واتجتلا يهة 
التربيههة   شقههت الدراسههات االسهه  ية الههه ل بههدضان ا هههد    هه    السههه  ات ا خههريي  ويما  هها   جتههاو   ههه ن 

تا هها  ق لهه ن وت  ههن  لههر ربطهه ر اهه      الدراسههات القرآايههة     اجهها  ليههت ا طهها  واتاتقههاج  ههأل ال ق ههة  ا
 التفسري التقليدل التحليل  يىل  ست مل  ليت ا طا .

  جملهة يسه  ية اد راهة  اد ههد ال هاد  أتسيس أصول التفسري وصلته ابلبحث األصويلااار لل اشث :   {1} 
  .2005  37 طأل  ال دو للفشر االس     وا 
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