
 هـ2110-م  0202. لسنة  ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 
513 

 ) املفهىم والتأريخ والدور( فلسفة العلىم القرآنية
 

 .م نور حسن جبارم
 جامعة ذي قار /كمية العموم اإلسالمية  /قسم عموم القرآن 

noor4262n@gmail.com 
 : المستخمص

ـَّمثلَّسائرَّالفمسفاتَّالمضافةَّـَّتطمقَّعمىَّتمكَّالمجموعةَّمنَّ«َّفمسفةَّالعمومَّالقرآنية»َّإن َّ    
البحوثَّالسابقةَّمنَّعمومَّالقرآن،َّالتيَّتّمَّبحثياَّوتحقيقياَّقبلَّالدخولَّفيَّمباحثَّوتعاليمَّىذاَّ
العمم.َّوفيَّالوقتَّالذيَّيتّمَّنقدَّومناقشةَّبعضَّىذهَّالمباحث،َّمنَّقبيل:َّماىّيةَّومنيجَّالعمومَّ

َّوأسسو،َّالقرَّ َّمسائلَّذلكَّالعمم َّدورَّقواعد َّما َّتمعبَّإلىَّحدٍّ َّالخارجية، آنيةَّمنَّخاللَّالرؤية
ويمكنَّلياَّأنَّتؤّديَّإلىَّترشيقياَّأوَّتطويرىاَّ.ََََََََّّّّّّّّيجبَّاعتبارَّالفمسفاتَّالمضافةَّبمثابةَّ
َّتقديمَّ َّإلى َّالمطاف َّنياية َّفي َّتؤّدي َّوالتي َّترتيبو، عادة َّوا  َّالبيت، َّأثاث َّتنظيف َّعمى العمل

مةَّإلىَّذلكَّالعممَّ.َّفعمىَّسبيلَّالمثال:َّتعملَّفمسفةَّالعمومَّالقرآنيةَّعمىَّدراسةَّنقاطَّخدماتَّجمي
َّالتمّعنَّفيَّىذاَّ َّحيثَّإن َّوقّوتو، َّونقاطَّضعفو َّبشأنو، َّوالمؤّلفاتَّالمنجزة َّالعمم، ضعفَّىذا

َّالعمم.ََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َّىذا َّأمام َّالماثمة َّالمشاكل َّمن َّالكثير َّيرفع َّالمباحث َّمن َََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالنوع
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.َّ(عمومَّالقرآنَّ،الدورَّ،التأريخَّ،المفيومَّ،سفةالفم)َّ: المفتاحيةالكممات 
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Department of Qur’an Sciences - College of Islamic Sciences - 

Dhi Qar University 

 Abstract:     

Ncrosoft Word After winning Abjad Who's Abjad Who's Abjad Who's 

Abjad Who's Subtitle Accurate affirmation Title 1: Where is the 

Philosophy of Qur’anic Sciences »- like all the added philosophies - is 

called this collection of previous research papers from the sciences of 

the Qur’an، which are broadcast and verified.  Before entering into the 

investigations and teachings of this science.  At the time of discussion 

and discussion of some of these topics، such as: the nature and 

methodology of the Qur’anic sciences through an external view، they 

play the role of the rules and foundations of the issues of that science، 

and they can lead to refining or developing them.  The added 

philosophies must be chosen as working on cleaning the home’s 

furniture and rearranging it، which ultimately leads to the provision of 

great services to that science. For example: the philosophy of Qur’anic 

science studies the weaknesses of this Eid، the literature done about it، 

its weaknesses and its strengths،  As a reflection on this type of  

investigation raises you of problems similar to this science .  

 

Key words: (philosophy، concept، history، role، sciences of the 

Qur’an) 
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 الُمَقدَِّمة
َّبسم اهلل الرحمن الرحيم

 والصالة والسالم عمى محمد وآلو الطاىرين ... الحمد هلل رب العالمين
وخاتمَّالكتبََّّ،وأقدسَّكتابَّلدىَّالمسممينََّّ،القرآنَّىوَّالمصدرَّاألولَّلإلسالمََََََّّّّّّ

وبوَّتقومََّّ،وبوَّتثبتَّنبوةَّرسولَّاهللَّمحمدَّ)َّصمىَّاهللَّعميوَّوآلوَّوسممَّ(ََّّ،السماويةَّ
ولخمودَّافيوََّّوَّمعجزةألنَّ،الحجةَّعمىَّالناسَّجميعاَّإلىَّيومَّالقيامةَّبالتزامَّاإلسالمَّديناَّ

لمَّتمتدَّإليوََّّ،َّبإجماعَّالمسممينَّ،َّالقطعيَّالثبوتَّوىوَّالمصدرَّالوحيدََّّ،منَّإعجازَّ
َّأوَّالنقصانَّيدَّ ومعَّكلَّذلكَّلمَّينلَّمنَّالعنايةَّواالىتمامَّلدىََّّ،التحريفَّأوَّالزيادة

َّيستحقوَّ!المسممينَّبعضَّماَّ
و))َّتالوةَّحرفَّواحدَّمنوَّرقيََّّ،وماَّوردَّانَّ))َّالنظرَّإلىَّالمصحفَّعبادةَّ((ََّّ،ىذاَّ

إنماَّكانَّلبيانَّماَّيجبَّأنََّّ،ماَّوردَّفيَّفضائلَّالقرآنَّالكريمََّّفيَّالجنةَّدرجةَّ((َّوسائر
يحتموَّالقرآنَّالكريمَّفيَّحياةَّاألمةَّمنَّىيمنةَّتامةَّعمىَّجميعَّصورَّحياتياَّالسموكيةَّ

َّوالتشريعيةَّومفاىيمياَّالحضاريةَّ.
َّالبحثَّ َّيمزمنيَّالواجبَّاإلسالميَّمنََّّ،وحينماَّكتبتَّىذا لمَّأفكرَّإطالقاَّفيَّأداءَّما

َّ َّالكريم َّالقرآن َّىذا َّإزاء َّشعرتَّ)َّ،مسؤولية نما َّالجيلَّوا  َّأن ))َّ َّميدانية َّدراسة َّبعد (
فأردتَّأنَّأضعَّ))َّالحدََّّ،بالقرآنَّالكريمَّعامَّيشملَّالكثيرَّمنَّعامةَّالناسَّومتعممييمَّ

َّ.األدنىَّ((َّمنَّالمعموماتَّالضروريةَّحولَّالقرآنَّالكريمَّبينَّيديَّ))َّكلَّمسممَّ((َّ
َّ َّمباحث َّوثالث َّمقدمة َّالبحثَّعمى َّبنيت ََّّ،وقد َّونتائج َّخاتمة َّالمصادرََّّ،ثم فثبت

َّوا ََّّ،لمراجع َّوأىدافو َّالموضوع َّتناولتَّأىمية َّكانََّّ،فالمقدمة َّفقد َّالمبحثَّاألول وأما
ثمََّّ،َّ)َّتاريخَّعمومَّالقرآنَّ(ََّّوالمبحثَّالثانيَّبعنوانَّ،بعنوانَّ)َّالتعريفَّبعمومَّالقرآنَّ(َّ

ََََّّّّ)َّعالقةَّعمومَّالقرآنَّبالعمومَّاإلسالميةَّ(َّ.ََّّالمبحثَّالثالثَّبعنوان
َّ
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 القرآنالمبحث األول : التعريف بعموم 
 أواًل : عموم القرآن بالمعنى التركيبي 

 ،  ومعنى  اصطالحيًا،إن  لكل من  كممة  ) عمم (  و ) قرآن (  داللة  لغوية       
 يجدر  اإللمام  بيما  بإيجاز  .

 العمم  لغًة  و اصطالحًا  :    –أ 
وىوَََّّّ،أوََّّيقينًاَّىوَّمعرفةََّّالشيءَّعمىَّالحقيقةََّّالتيََّّىوَّعميياََّّظنًاََّّالعمم  لغًة :   

 .َّ(ٔ)ضدََّّالجيلَّ
كماَّنقولََََّّّّ،ىوَّيطمقََّّعمىََّّمسائلََّّكلََّّفنََّّوقضاياهََّّالكميةَّالعمم  اصطالحاً  :  

عمومَّالعربيةََّّأوَّعممَّاألصولََّّفيََّّاألمرََّّلموجوبََّّوالنييََّّلمتحريمَّ.َّوكقوليمََّّفيَّ
  .َََّّّ(ٕ)والوضوءََّّشرطََّّفيَََّّّصحةَّالصالةََّّ،عممََّّالفقوَّ:ََّّالسفرَّرخصةَّ

 القرآن  لغًة واصطالحًا  :  –ب 
فقدََّّاختمفتََّّآراءَّالعمماءََّّمنَّجيةََّّكونَّىذاَّالمفظََّّجامدََّّأوَََّّّ: (3)القرآن  لغًة  

وَّمنَّجيةََّّكونوَّمصدرًاَّأوَََّّّ،ومنََّّجيةََّّكونوََّّميموزًاََّّأوَّغيرَّميموزَََّّّ،مشتقََّّ
فمفظََّّ،فنأخذََّّالرأيََّّالراجحَََّّّ،وصفًاَّ.ََّّفالَّنريدَّأنََّّنتوسعََّّفيََّّىذهََّّالمسألةََّّىناَّ

ومنوََّّ،ومشتقََّّمنََّّقرأََّّبمعنىَّتالَّ،القرآنََّّميموزََّّوىوَّمصدرََّّمرادفََّّلمقراءةَّ
َّالقيامةََّّ َّسورة {َّ َّ }َّ َُّقْرآَنُو ََّفات بْع ََّقَرأَناُه ًَّفإَذا *َّ ََّوُقْرآَنُو ًَّجْمَعُو ًَّعًمْيَنا َّإّن َّ {َّ َّتعالىَّ: قولو

ٔٚ-ََّّٔٛ.َّ} 
 ولفظ القرآن في المغة معناه  :

 المقروء  والمكتوب :   -1
،َّومنوَّقولوَّتعالىَّ:ََّّيقالَّقرأَّالرسالةََّّقراءةََّّوقرآنًاَّ؛ََّّأيَّنطقََّّبالمكتوبَّفيياََََََّّّّّّ

َّ{َّ.ًََّّٛٔفإَذاََّقَرأَناُهََّفات بْعَُّقْرآَنُوَّ{َّ}َّسورةَّالقيامةََّّ}
َّكماَّقدَّيكونَّبمعنىَّإلقاءَّالنظرَّعمىَّالرسالةَّومطالعتياَّصمتًاََّّ.
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 الجمع : -2
َّألنوَّيجمعَّالسورَّفيضمياََّّ.ويسمىََّّقرآنًاَّ

وقيلَّ:َّواألصلَّفيَّالقرآنََّّىوَّالجمعََّّ؛َّوكلَّشيءَّجمعتوَّفقدَّقرأتوَّ.َّوسميَّ
َّ؛َّألّنوََّّيجمعَّالقصصَّواألمرَّوالنييَّوالوعدَّوالوعيدَّ واآلياتَّوالسورََّّ،قرآنًا

َّبعضياَّإلىَّبعضَّ.
القراءةََّّ:َّىيَّضمَّالحروفَّوالكمماتَّبعضياَّإلىَّوقال الراغب االصفياني :  

  يَّالترتيلَّوليسَّيقالَّذلكَّلكلَّجمعَّفالَّيقالَّقرأتَّالقومَّإذاَّجمعتيمَّ.بعضَّف
 القرآن اصطالحا :

أسمىَّوأشيرَّمنَّأنَّيعر فَّ.َّولكنَّجرتَّسنةََّّالمعنيينََّّبوََّّ،القرآنَّالكريمَّ
َّأنََّّيعرِّفوهََّّتعريفًاََّّجامعًاََّّمانعًاََّّوىوَّ:

المعجز  ، وحي اهلل المنزل عمى النبي محمد ) صمى اهلل عميو وآلو وسمم (َّ
المنقول  ،المكتوب في المصاحف  ،المتعبد بتالوتو  ،لفظًا ومعنى وأسموبًا 

 .(ٗ)إلينا بالتواتر  من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس 
 ثانيًا : عموم القرآن بالمعنى اإلفرادي :

إنَّتعريفَّعمومَّالقرآنَّـَّبااللتفاتَّإلىَّوظيفةَّىذهَّالعمومَّ،َّوالمؤل فاتَّالمتوّفرةَّفيَّىذاَّ
َّـَّعبارٌةَّعن:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالحقل،َّوالمعبِّرةَّعنَّالتعريفَّاالرتكازيَّلياَّمنَّوجيةَّنظرىمَّ

معرفة من خارجو ـ يتّم توظيفيا من أجل  )) مجموعة من العموم ـ ناظرة إلى القرآن 
                               . (٘)وقواعد تفسيره، والدراسات المنجزة بشأنو ((ماىّيتو، ومساره التاريخي، وأسس 

 : (٘) الموارد المنشودة لنا في ىذا التعريف
ٔ-َّ َّ َّالقرآنَّ َّ َّ َّلعموم َّوالمحورية َّالعديدة َّىوَّواضحَّمنَّالمسائل يجبََّّبناءَّعمىَّما

َّالعممَّمجموعةَّمنَّالعمومَّ.وىذاَّماَّيثبتوَّإطالقَّعنوانَّ))َّعمومَّالقرآنَّ((َّ اعتبارَّىذا
َّالقرآنَّ((َّ.بداًلَّمنَّتسميتياَّ))َّعممََّّ،مسائلَّعمىَّىذهَّال
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ولوََّّ،إنَّعمومَّالقرآنَّناظرةَّإلىَّالعمومَّوالدراساتَّالتيَّتنظرَّإلىَّالقرآنَّمنَّخارجوََّّ-ٕ
َّ َّوالمتشابو َّالمحكم :َّ َّإلىَّمثل َّالبحثَّأحيانًا نا َّفيَّصمبََّّ،جر  َّالبحوثَّالتيَّتقع من

َّ َّمقابلََّّ،القرآن َّفي َّالخارجية َّالنظرة َّعمى َّفيو َّستركز َّالمنشودة َّ َّالرؤية َّزاوية فإن 
مصطمحَّ))َّالمعارفَّالقرآنيةَّ((َّالناظرةَّإلىَّالمباحثَّوالقضاياَّالموجودةَّوالمنبثقةَّمنَّ

َّداخلَّالقرآنَّ.
َّحقولَّطَّ-ٖ َّأربعة َّضمن َّالقرآنية َّالعموم َّمسائل َّدراسة َّمن َّبد َّال َّالتعريف َّليذا بقًا

َّوىيَّ:ََّّ،ومساحاتَّرئيسيةَّ
َّاألول :  َّالقرآن َّماىية َّمعرفة َّإلى َّالناظرة َّكيفيةََّّ،المباحث :َّ َّقبيل َّمن َّمسائل وىي
ََّّ،الوحيَّ َّالقرآن ََّّ،ونزول َّوالمتشابو ََّّ،والناسخَّوالمنسوخََّّ،والمحكم َّالقرآن عجاز َّ،وا 

وماَّإلىَّذلكََّّمماَّيؤديَّإلىََّّ،ولغةَّالقرآنََّّ،واستحالةَّتحريفَّالقرآنََّّ،نصَّوأصالةَّال
َّمعرفةَّماىيةَّالقرآنَّ.ََََّّّّ

ومراحلََّّ،ومعرفةَّتاريخَّتدوينوَّوكتابتوََّّ،التطورَّالتاريخيَّفيَّمسارَّالقرآنَّالثاني : 
وماََّّ،والترجمةَّوالطباعةَّوزخرفةَّالقرآنََّّ،وتاريخَّالتفسيرََّّ،وصولوَّإلىَّشكموَّالراىنَّ

َّإلىَّذلكَّمماَّيدخلَّضمنَّمباحثَّالقرآنَّالتاريخيةَّ.
َّالثالث :  َّالقرآنية َّالعموم َّفي َّاأللفاظ َّمباحث َّوتفسير َّفيم ََّّ،قواعد َّالقرآن َّ،وادبيات
ََّّ،والبيانََّّ،والمعانيَّ ََّّ،والبديع َّفيَّجممةََّّ،وأسبابَّالنزول َّيدخل َّإلىَّذلكَّمما وما

َّالمباحثَّالمستعممةَّفيَّخدمةَّفيمَّالقرآنَّوتفسيرهَّ.
منَّقبيلَّ:َّالدراسةَّوالتحقيقَّفيََّّ،الدراساتَّواألعمالَّالمنجزةَّفيَّحقلَّالقرآنَّالرابع :  

َّالسمبيةَّ َّأو َّاإليجابية َّواالتجاىات َّ َّالقرآنية َّالعموم َّحقل َّفي َّالمتحققة َّاألبحاث جميع
َّالنوعَّمنَّ َّيندرجَّفيَّإطارَّىذا َّإلىَّذلكَّمما َّمعَّالقرآنَّوما لممستشرقينَّفيَّتعاطييم

َّالمسائلَّ.َََََََّّّّّّّ
َّ
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  : (ٙ)بحث الثاني : تاريخ عموم القرآنالم
وازدىارَّأنواعَّالعمومََّّ،إنَّالعمومَّالقرآنيةَّمصطمحَّظيرَّعبرَّمسارَّالتطوراتَّالعمميةَّ

َّ ََّّ،االسالمية َّاليجريَّاألول َّالقرن ََّّ،منذ َّىذا َّمنََّّ،إلىَّيومنا ويطمقَّعمىَّمجموعة
وىناكََّّ،المسائلَّوالقضاياَّالتيَّتساعدَّعمىَّمعرفةَّالقرآنَّوفيموَّوتفسيرهَّبشكلَّصحيحَّ

الكثيرَّمنَّالشواىدَّالتاريخيةَّالتيَّتثبتَّأنَّظيورَّوتبمورَّىذاَّالعممَّقدَّتمَّعبرَّمراحلَّ
َّوىيَّ:َّ

 القرن األول لميجرة :
َّتكونتَّفيَّبادئَّاألمرَّضمنَّعمم َّقد َّالقرآنية َّالعموم ََّّإن  َّالتفسيرََّّ،الحديثَّ َّ،وعمم

بمعنىَّأنَّجميعَّالقضاياََّّالمتعمقةَّبعمومَّالقرآنَّقدَّانعكستَّفيَّالرواياتَّالمأثورةَّعنَّ
َّالتيََّّوصمتَّ َّأوَّأقوالَّالصحابةَّوالتابعينَّ َّواألئمةَّاألطيارَّ)ع( النبيَّمحمدَّ)ص(

َّ َّمسندة ََّّ،إلينا َّالتفاسير َّاآلياتََّّ،وفيَّمستيل َّالدخولَّفيَّصمبَّتفسير إلىََّّ،وقبل
َّالخوَّ َّالمقدمات َّمن َّعدد َّإطار َّفي َّ َّالقرآنية َّبحوثَّالعموم َّأىم َّ))ََّّ،ضَّفي كتفسير

ألنَّكلَّمفسرَّسيقفَّعمىَّظاىرةَّاختالفََّّ،َّ(ٛ)َّوَّ))ََّّمجمعَّالبيانَّ((َّ(ٚ)التبيانَّ((
َّ َّوالمفاىيمََّّ،القّراء َّالمعاني َّاالختالفَّفي َّحد َّإلى َّ َّاحيانا َّتصل َّقد َّاختالفات وىي

دىاَّبحوثَّالعمومَّالقرآنيةََّّباالنفصالَّعنَّثمََّّبدأتَّبعَََّّّ،المتعارضةَّفيَّآيةَّواحدةََّّ
َّالحديثَّوالتفسيرََّّتدريجيًاَّ.

َّ:ََّّال بد من البحث عن المنشأ األول لتبمور مسائل عموم القرآن في الروايات وعميو:َّ
 َّلقدَّكانَّالناسَّعمىَّعيدَّالنبيََّّلدييمَّالقدرةَّعمىَّالفيمَّالمباشرَّمنَّالقرآن،َّ

َّ ََّّ،واالستيعابَّالصحيح َّوبالغتيم ََّّ،لفصاحتيم َّبمسانَّعربيَّمبين َّنزل َّالقرآن َّ،ألن
َّ َّفيمو َّأشكلَّعمييم َّفيَّتوضيحَّما َّيرجعونَّإلىَّرسولَّاهللَّ)ص( َّ،وكانوا ويبصرىمََّّ

َّالقرآنيةَََّّّ،بحقائقَّالتفسيرَّ َّيتموَّعمييمَّآياتوَّيزكييمََّّ،ويوجييمَّنحوَّالمقاصد فيوَّ))
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َّآلَّعمرانَّ:َّ {َّ َّالكتابَّوالحكمةَّ(( َّالَّ،{ََّّٗٙٔويعمميم َّالعموم قرآنيةََّّلذلكَّكانتَّىذه
 ولمَّتدونَّعندَّتدوينَّالقرآنَّفيَّالعيدَّالرساليَّ.َّ،تؤخذَّوتروىَّعادةَّبالتمقينَّوالمشافيةََّّ

َّفعمى سبيل المثال :  َّبشأنَّكيفيةَّنزولَّالقرآنَّالكريم َّرويَّعنَّالنبيَّاألكرم َّما َّ،إّن
َّالكتابََّّ،ونزولَّالوحيَّبشكلَّمباشرَّ َّوتسمية أوَّمنَّطريقَّممكَّالوحيَّ)َّجبرئيلَّ(

وتفسيرَّالكثيرَّمنََّّ،وكيفيةَّتالوةَّالقرآنََّّ،وبحثَّالقراءاتََّّ،اآلياتَّالسماويَّوالسورَّوَّ
وماَّإلىَّذلكَّمنَّالمأثورََّّ،والتحذيرَّمنَّالتفسيرَّبالرأيََّّ،وبيانَّقواعدَّالتفسيرََّّ،اآلياتَّ

َّيشكلَّالمادةَّاألولىَّلتكوينَّالقضاياَّالمرتبطةَّبالعمومَّالقرآنيةَّ.َّ،
قوالَّالصحابةَّوالتابعينَّفيَّىذاَّالشأنَّكماَّتركتَّالرواياتَّالمأثورةَّعنَّاألئمةَّ)ع(َّأوَّأ

فمنَّخاللَّالنظرَّفيَّكلَّواحدَّمنَّبحوثَّعمومَّالقرآنَّنجدَّعمومََّّ،تأثيراَّممحوظاَّأيضاَّ
َّ.َّ(ٜ)(َّمسائمياَّمقرونةَّبأقوالَّومواقفَّاألئمةَّ)ع(َّوالصحابةَّوالتابعين

 القرن الثاني لميجرة إلى القرن السابع لميجرة 
 :(ََّّٓٔ)َّانعكاسيا في المؤلفات المفردة

إّنَّالعمومَّالقرآنيةَّبعدَّانفصالياَّعنَّعممَّالحديثَّظيرتَّعمىَّشكلَّمستقلَّومنفصلَّالَّ
نماَّظيرتَّفيَّمؤلفاتَّمفردةََّّ،يربطَّبينياَّسمكَّمنتظمَّ بمعنىَّأنوَّلمَّيقمَّأحدَّفيََّّ،وا 

َّالمختمفةَّعنَّسابقَّتدبيرَّ َّالقرآنية َّاألمرَّبترتيبَّالعموم َّضمنَّإطارََّّ،بداية ووضعيا
َّ َّجَّ،واحد َّصورة َّالمفكرينَّلتقديم َّكفاءات َّعممت َّحتى َّعنيا َّجامعة َّشبو َّأو امعة

وىذاَّماَّيثبتوَّوتؤيدهَّالكتبََّّ،المسممينَّعمىَّتمييدَّالطريقَّأمامَّتدوينَّالعمومَّالقرآنيةَّ
َّالمؤلفةَّفيَّحقلَّالعمومَّالقرآنيةَّالتيَّوصمتَّإليناَّمنَّالقرونَّاألولىَّ.

َّكتابَّ)القراءة(ََّّىجريَّ(َّبتأليفَّٜٛففيَّالقرنَّاليجريَّاألولَّقامَّيحيىَّبنَّيعمرَّ)َّتَّ
ىجري(ََّّٓٔٔوفيَّالقرنَّاليجريَّالثانيَّقامَّالحسنَّبنَّأبيَّالحسنَّيسارَّالبصريَّ)َّتَّ

َّبتأليفَّكتابَّ)َّعددَّالقرآنَّ(َّ
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ىجريَّ(َّبتأليفَّكتابَّ)َّأسبابََّّٖٕٗوفيَّالقرنَّاليجريَّالثالثَّقامَّعميَّبنَّالمدينيَّ)َّ
َّالنزولََّّ(َّ.

َّوالمنسوخَّ(َّ.َّوقامََّّأبوَّعبيدَّالقاسمَّبنَّسالمَّبتأليفَّكتابَّ)َّالناسخ
َّأبوَّعميَّالكوفيَّ)َّتَّ َّبتأليفَّكتابَّ)ََّّٖٙٗوفيَّالقرنَّاليجريَّالرابعَّقام ىجريَّ(

َّفضائلَّالقرآنَّ(َّ.
ىجريَّ(َّبتأليفَّكتابَّ)ََّّٗٗٗوفيَّالقرنَّاليجريَّالخامسَّقامَّأبيَّعمروَّالدانيَّ)َّتَّ

َّالتيسيرَّفيَّالقراءاتَّالسبعَّ(َّوكتابَّ)َّالمحكمَّفيَّالنقطَّ(َّ.
َّ (َّ َّالراغبَّاألصفياني َّغريبََّّٕٓ٘تَّوقام َّالمفرداتَّفي َّبتأليفَّكتابَّ) )َّ ىجري

َّالقرآنَّ(ََّّ.
َّابنَّشيرَّآش َّبتأليفَّكتابََّّٛٛ٘وبَّ)َّتَّوفيَّالقرنَّاليجريَّالسادسَّقام ىجريَّ(

َّوكتابَّ)َّمتشابوَّالقرآنَّ(َّ.َّ،أسبابَّالنزولَّ(َّ)
جمالَّىجريَّ(َّلوَّكتابَّ)َّٖٗٙلسخاويَّ)َّتَّوفيَّالقرنَّاليجريَّالسابعَّقامَّعممَّالدينَّا

َّاألقراءَّ(َّ.القراءَّوكمالَّ
لمَّيكنَّتنظيمَّوتدوينَّىذهَّالكتبََّّ،وكماَّيتضحَّمنَّخاللَّعناوينَّىذهَّالكتبََّّ،وعميوَّ

َّالقرآنَّ َّلمسائلَّعموم َّلجميع َّجامعة َّمنَّرؤية َّبشكلََّّ،منطمقًا َّومسائمو َّقضاياه وتقديم
َّ َّ.َّحيثَّخمقَّاالختالفَّفيَّالقراءاتَّالكثيرَّمنََّّ،منتظم َّوعمىَّسبيلَّالمثالَّ: نما وا 

ينَّالمسممينَّبادرَّبعضَّالمتخصصينَّإلىَّتصنيفَّكتابَّفيَّالمشاكلَّوالصعوباتَّب
ىذاَّالفنَّ؛َّليعملَّعمىَّحلَّالمشكالتَّالعالقةَّفيَّىذاَّالشأنَّ؛َّأوَّحيثَّأحتدمَّالصراعَّ
َّفيَّ َّليكتبوا َّالعمماء َّبعض َّبرز َّالكالمية َّالمسائل َّحول َّوالمعتزلة َّاألشاعرة بين

َّالمتشابياتَّ؛َّلمدفاعَّعنَّمتبنياتيمَّالكالميةَّ؛َّوىكذاَّ.َّ
َّ
َّ
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 القرن الثامن اليجري 
 : (ٔٔ) ظيور عموم القرآن عمى شكل عمم جامع

وجمعََّّ،طبقًاَّلمشواىدَّالتاريخيَّفإّنَّأولَّمنَّألفَّفيَّمسائلَّوموضوعاتَّالعمومَّالقرآنيةَّ
ىجريَّ(ََّّٜٗٚوىوَّبدرَّالدينَّالزركشيَّ)َّتََّّ،بينَّأبحاثياَّالمتفرقةََّّفيََّّكتابَّواحدَّ

َّمنَّخاللَّتأليفوَّلكتابَّ)َّالبرىانَّفيَّعمومَّالقرآنَّ(َّ.
َّالقرنَّالتأليفَّوتنوعَّ:َّفصنفَّجاللَّالدينَّ أماَّفيَّالقرنَّالتاسعَّلميجرةَّازدادَّفيَّىذا

ىجريَّ(َّكتابَّ)َّاإلتقانَّفيَّعمومَّالقرآنَّ(َّوكتابَّ)ََّّٜٔٔعبدَّالرحمنَّالسيوطيَّ)َّتَّ
َّالتفسيرَّ(َّوَّ)َّمعتركَّاألقرانَّفيَّتفسيرَّالقرآنَّ(َّ.التحبيرَّفيَّعمومَّ

َّالمتعمقةَّ َّبصنوفَّالمؤلفاتَّواألبحاث َّاالسالمية َّالمكتبة َّإغناء َّفي َّالعمماء َّاستمر ثم
َّتَّ (َّ َّالجزائري َّأحمد َّلمشيخ )َّ َّالدرر َّقالئد (َّ َّأمثال َّالكريم َّ(ََّّٔ٘ٔٔبالقرآن ىجري

َّونحوىاَّ.
َّالمصن َّونفائس َّالمؤلفات َّبدائع َّظيرت َّاألخير َّالقرن َّفيَّوفي َّعما َّكشفت َّالتي فات

َّ)َّ َّالقرآن َّتفسير َّفي َّالميزان (َّ َّمنيا .َّ َّوالعمم َّالمعرفة َّوكنوز َّذخائر َّمن َّالكريم القرآن
َّلمعالمةَّالسيدَّمحمدَّحسينَّالطباطبائيََّّ.

ومماَّظيرَّكتابَّ)َّمناىلَّالعرفانَّفيَّعمومَّالقرآنَّ(َّلمشيخَّمحمدَّعبدَّالعظيمَّالزرقانيَّ
وَّ)ََّّ،الظاىرةَّالقرآنيةَّ(َّلمالكَّبنَّنبيَّوكتابَّ)ََّّ،وَّ)َّفيَّظاللَّالقرآنَّ(َّلسيدَّقطبَّ

وكتابَّ)َّإعجازَّالقرآنَّ(َّلمصطفىَّصادقََّّ،تفسيرَّالقرآنَّالكريمَّ(َّلمحمدَّرشيدَّرضاَّ
َّالرافعيَّ.

والعمماءَّعاكفونَّعمىََّّ،والَّيزالَّالبحثَّوالتأليفَّمستمراَّفيَّأصقاعَّالعالمَّاالسالميَّ
َّدراسةَّماَّفيَّالقرآنَّالكريمَّمنَّأصنافَّالمعارفَّوالعمومَّ.

َّ
َّ
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 لمبحث الثالث : عالقة عموم القرآن بالعموم اإلسالمية ا
فيَّكتبَّالمتقدمينََّّ،إنَّالنظرَّفيَّمجموعَّاألبحاثَّالمنتظمةَّتحتَّعنوانَّعمومَّالقرآنَّ

َّ َّ.ََّّ،والمعاصرين َّاإلسالمية َّالعموم َّمن َّأنواع َّسبعة َّمن َّاألبحاثَّتنشأ َّىذه يثبتَّأن
َّاثَّ.وبعبارةَّأوضحَّ:َّإّنَّمصدرىاَّاألصميَّىوَّىذاَّالنوعَّمنَّاألبح

نَّالعمومَّاإلسالميةَّالتيَّتمثلَّمصدراَّلمعمومَّالقرآنيةَّعبارةَّعنَّ:َّ التاريخَّوالسيرةََّّ-ٔوا 
َّالفقوَّ.َّ-ٚاألصولَّ؛ََّّ-ٙالتفسيرََّّ-٘الكالمَّ؛ََّّ-ٗاالدبَّ؛ََّّ-؛َّٖالحديثََّّ-؛َّٕ

 عالقة عموم القرآن بعمم الحديث : 
َّأنَّالمنشأَّاألولَّلمعمومَّالقرآنيةَّىوَّالحديثَّ وأنَّماَّرويَّلناََّّ،كماَّسبقَّلناَّأنَّذكرنا

َّ،بشأنَّالقرآنَّالكريمَّأوَّمعارفوَّوَّتعاليموَّعنَّالنبيَّاألكرمَّ)ص(َّواألئمةَّاألطيارَّ)ع(َّ
وعمىَّالرغمَّمنَّانفصالََّّ،قدَّانعكسَّفيَّاطارَّالرواياتََّّ،أوَّعنَّالصحابةَّوالتابعينَّ

عمومَّالقرآنَّواستقاللياَّعنَّالحديثَّالَّتزالَّالمصادرَّالحديثيةَّوالروائيةَّتمثلَّالمصدرَّ
َّاألف َّ َّالقرآنية َّالعموم َّإلىَّمسائل َّلموصول َّاالسالمََّّ،ضل َّثقة َّنجد َّالمثال فعمىَّسبيل

َّمختمفَّ َّفي َّالقرآنية َّالعموم َّحقل َّالرواياتَّفي َّمن َّالكثير َّنقمو َّإلى َّباإلضافة الكميني
َّ.(ٕٔ)َّيعقدَّكتاباَّخاصاَّفيَّفضلَّالقرآن،أبوابَّالكافيَّ

َّتحدثَّالبخاريَّفيَّالبابَّاألولَّمنَّكتابوَّالجامعَّالصحيحَّ تحتَّعنوانَّكتابََّّ،كما
باإلضافةَّإلىَّتخصيصََّّ،عنَّأحداثَّنزولَّالوحيَّوبعثةَّالنبيَّاألكرمََّّ،بدءَّالوحيَّ

ليقومَّبواجبوَّاتجاهَّالعمومَّالقرآنيةََّّ،أبوابَّفيَّىذاَّالموضوعَّوغيرهَّمنَّالمواضيعَّالقرآنيةَّ
َّ.َّ(ٖٔ)فيَّكتابوَّ

َّ،والصحاحَّوالكتبَّالحديثيةَّالسنيةََّّ،ونجدَّىذاَّفيَّسائرَّالموسوعاتَّالحديثيةَّالشيعيةَّ
َّىذاَّكتبَّالتفسيرَّالروائيَّأوَّالتفسيرَّبالمأثورَّ التيَّتامَّتمََّّ،وخيرَّشاىدَّعمىَّكالمنا

َّاألمرَّفيَّتفسيرَّنورَّ َّىذا َّنشاىد َّكما َّإلىَّرواياتَّالجوامعَّالحديثيةَّ َّباالستناد تأليفيا
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الدرَّالمنثورَّفيَّكماَّنشاىدَّذاتَّاألمرَّفيَّتفسيرََّّ،عندَّالشيعةََّّ،والصافيَََّّّ،الثقمينَّ
َّائيَّقبلَّذكرَّكلَّروايةَّتفسيرية.حيثَّيتمَّذكرَّالمصدرَّالروََّّ،التفسيرَّبالمأثورَّأيضًاَّ

 عالقة عموم القرآن بعمم التفسير :
وآليةَّعملَّقضاياَّومسائلََّّ،إنَّعممَّالتفسيرَّىوَّعممَّيبحثَّفيَّفيمَّمداليلَّآياتَّالقرآنَّ

َّاتَّالقرآنََّّ.عمومَّالقرآنَّبمثابةَّالمقدمةَّالتمييديةَّلفيمَّوتفسيرَّآي
َّ َّوالمدنية َّالمكية َّالسور َّبمعرفة َّالمتعمقة َّالمباحث َّإن :َّ َّ َّالمثال َّسبيل َّ،وعمى

واختالفاتَّالقراءاتَّبشأنَّاآلياتَّالمتنوعةَّفيََّّ،واالختالفاتَّالموجودةَّفيَّىذاَّالحقلَّ
َّمنَّالسورََّّ،القرآنَّ َّاآلياتَّفيَّسورة والمسائلََّّ،وأسبابَّالنزولََّّ،واآلراءَّحولَّعدد

وماَّإلىَّذلكَّمنَّجممةَّمباحثَّالعمومَّالقرآنيةَّالتيَّتشاىدََّّ،والبالغيةَّالنحويةَّوالصرفيةَّ
َّ.َّ(ٗٔ)َّفيَّجميعَّمواطنَّالتفسيرَّالتيَّتتنوعَّوتختمفَّشّدةَّوضعفاًَّ

 عالقة عموم القرآن بعمم الكالم : 
َّ َّالدينية َّالتعاليم َّالعقالنيَّعن َّبالدفاع َّيتكفل َّعمم َّالكالم َّعمم َّفيََّّ،إن َّقيل َّىنا ومن
َّتعريفَّعممَّالكالمَّ:َّ))َّالعممَّبالعقائدَّالدينيةََّّمنَّاألدلةَّاليقينيةَّ((َّ.

ومنَّالواضحَّأنَّعممَّالكالمَّومنَّخاللَّىذاَّالتعريفَّيتعاطىَّمعَّالنبوةَّالعامةَّوالخاصةَّ
وأساليبَّالوحيَّالنازلََّّ،ّنَّبيانَّكيفيةَّالوحيَّبشأنَّاألنبياءَّا َّوََّّ،والمسائلَّالمتعمقةَّبيماَّ

َّالنب َّعمى َّ)ص( َّاألكرم َّأيََّّ،ي َّ)ص( َّاألكرم َّالنبي َّلرسالة َّالمثبتة َّالمعجزة وبيان
ثباتََّّ،وتحديَّالقرآنَّلممعارضينَّفيَّاإلتيانَّبمثموَّ َّ،ووجوهَّاإلعجازَّفيوََّّ،اإلعجازَّ وا 

منَّجممةَّالبحوثَّالكالميةَّالتيَّتشتركَّمعَّعمومَّالقرآنَّ؛َّألنَّبيانََّّ،استحالةَّتحريفوَّ
َّنَّالوظائفَّالرئيسيةَّلمعمومَّالقرآنيةَّ.مَّ،كيفيةَّالوحيَّووجوهَّإعجازَّالقرآنَّ

َّوالمسائلَّ َّالبحوث َّمن َّواحد َّفي َّالكالم َّلعمم َّواضح َّحضور َّىناك َّأخرى َّجية ومن
َّ؛َّإذَّفيََّّ،الواسعةَّوَّالزاخرةَّبالتحدياتَّفيَّالعمومَّالقرآنيةَّ أيَّالمحكمَّوالمتشابوَّأيضًا

َّال َّ َّالتعرضَّألنواع َّيتم َّ َّالقرآن َّفي َّالُمْحَكمات َّالمتشابيات َّفي فرقَّمعرضَّالبحث
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َّ َّ ََّّ،والمذاىبَّالكالمية َّاألشاعرة :َّ َّقبيل ََّّ،من ََّّ،والمعتزلة ََّّ،واإلمامية َّ،والماتريدية
َّ.َّ(٘ٔ)ذهَّالفرقَّمعَّىذاَّالنوعَّمنَّاآلياتوماَّإلىَّذلكََّّوكيفيةَّتعاطيَّىَّ،والكراميةَّ

 عالقة عموم القرآن بأصول الفقو : 
َّ َّلآليات َّالمضمونة َّاألنواع َّمعرفة َّالقرآنية َّالعموم َّمباحث َّمن َّالعامََّّ،إن :َّ َّقبيل من

ََّّ،والخاصَّ َّإلىَّذلكََّّ،والمجملَّوالمبينََّّ،والمطمقَّوالمقيد َّيعدَّمنَّجممةََّّ،وما مما
َّ َّالقرآن َّظواىر َّمبحثَّحجية َّإلى َّبالنسبة َّاألمر َّ.وىكذا َّاألصول َّعمم الذيََّّ،مسائل

َّ َّعنَّشبياتَّومدعياتَّاإلخباريين َّمنَّأجلَّاإلجابة َّ؛ َّالفقو َّأصول َّ،يدرسَّفيَّعمم
َّ.َّ(ٙٔ)عمومَّالقرآنَّأيضاًَّحيثَّيعدَّواحدَّمنَّمباحثَّ

 الخاتمة والنتائج :
ٔ-ََّّ َّـ َّبدأ َّقد َّالمعاصر َّبمعناه َّالقرآنية َّالعموم َّمصطمح َّالثامنَّإن َّالقرن في

 لميجرة
َّ،َّأيَّعموٌمَّمنَّجنسَّالقرآن«عموٌمَّمنَّالقرآن»إّنَّعمومَّالقرآنَّىوََّّـ 2

َّنّصََّّ-ٖ -ٔ َّفي َّالمنعكسة َّالعموم َّمن َّليست َّالقرآنية َّالعموم َّمباحث َّعموم إن
َّفإنَّ َّالقرآن، َّعن َّمنَّاألبحاثَّوالدراساتَّالخارجة َّبلَّيجبَّاعتبارىا القرآن،
َّومعرفةَّ َّالقرآن، َّوجمع َّالنزول، َّوأسباب َّوالمدني، َّالمّكي َّقبيل: َّمن مسائل

يَّيمكنَّالبحثَّالتفسيرَّوالمفسِّرينَّـَّعمىَّسبيلَّالمثالَّـ،َّليستَّمنَّاألبحاثَّالت
َّ َّعنوان َّصدق ْن َّوا  َُّصْمبَّاآليات، َّفي َّالقرآن»عنيا َّفي َّعموٌم عمىَّبعضَّ«

 «.َّمعرفةَّالمحكمَّوالمتشابو»بحوثَّالقرآن،َّمنَّقبيل:َّ
يطمقَّعمىَّمباحثَّأخرى،َّمنَّقبيل:َّ))َّ«َّعمومَّفيَّالقرآن»إنَّمصطمحََّّ-ٗ -ٕ

 .اهللَّفيَّالقرآنَّ((َّو))المعادَّفيَّالقرآنَّ((َّ
َّالإنَّالفرقََّّ-٘ -ٖ َّو)المعارفَّبينَّ)العموم َّيكمنَّفيَّأنَّالعمومَّقرآنية( القرآنية(

القرآنيةَّبحوٌثَّناظرةَّمنَّخارجَّالقرآن،َّوالَّعالقةَّلياَّبمضمونَّومحتوىَّالقرآنَّ
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َّوثيقةَّبالمباحثَّ منَّالناحيةَّالتفسيرية،َّوأماَّالمعارفَّالقرآنيةَّفييَّعمىَّصمٍة
 وتعتبرَّنوعًاَّمنَّالتفسيرَّالموضوعيالداخميةَّلمقرآن،َّ

منَّالمؤل فاتَّفيَّحقلَّعمومَّالقرآن،َّسواٌءَّعمىَّشكلَّمجاميعََّّتوفُّرَّالكثيرَّ-ٙ -ٗ
 مستقّمةَّأوَّمؤل فاتَّمفردة.

َّوكذلكََّّ-ٚ -٘ َّظيورىا، َّبداية َّفي َّالقرآنية َّالعموم َّوقضايا َّأبحاث َّمحدودّية إن
َّتفسيرىم،َّ َّفيَّمستيّل َّـ َّبعضَّالمفسِّرين َّاضطر ْت َّقد َّتنقيحَّقواعدىا، ضرورة

َّإَّوقبلَّالدخولَّفيَُّصْمبَّتفسيرَّاآليات َّبحوثَّـ َّأىّم لىَّالخوضَّفيَّدراسة
كماَّتركتَّالرواياتَّالمأثورةَّعنََّّ،العمومَّالقرآنيةَّفيَّإطارَّعدٍدَّمنَّالمقّدماتَّ

َّأيضًا.َّفمنَّ َّممحوظًا َّالشأنَّتأثيرًا األئّمةَّأوَّأقوالَّالصحابةَّوالتابعينَّفيَّىذا
خاللَّالنظرَّفيَّكّلَّواحٍدَّمنَّبحوثَّعمومَّالقرآنَّنجدَّعمومَّمسائمياَّمقرونًةَّ

 والصحابةَّوالتابعينَّ.َّاقفَّاألئّمةبأقوالَّوموَّ
  
 ىوامش البحث 
 ٔ-ََّّالمفرداتََّّ،ىجريَّ(ََّّٕٓ٘الراغبَّ:َّالحسينَّبنَّمحمدَّبنَّالمفضلَّ)ت

 شَّ.ََّّٕٖٖٔ،طيرانََّّ،المكتبةَّالمرتضويةََّّ،َّٖٖٗفيَّغريبَّالقرآنَّص
 ٕ- َّالتعريفاتََّّ،ىجريَّ(ََّّٙٔٛ)َّتََّّ،الجرجانيَّ:َّعميَّبنَّمحمدَّبنَّعمي،َّ

 م(ََّّ.ََّّٖٜٛٔ–ىجريَََّّّٖٚ٘ٔالقاىرةَََََََََّّّّّّّّّ)ََّّ،َّٖ٘ٔص
 ٖ-:َّىجريَّ(َّمادةََّّٕ٘ٓٔ،َّ)َّتَّالزبيديَّ:َّمحمدَّمرتضىَّالحسينيَّ انظر

الراغبَّ:َّالحسينََّّ،مَََّّّٜ٘ٙٔ–ىجريََّّٖ٘ٛٔالكويتََّّ،تاجَّالعروسََّّ،قرأ(َّ)
َّ َّ)ت َّالمفضل َّبن َّمحمد ََّّٕٓ٘بن )َّ َّالقرآنََّّ،ىجري َّغريب َّفي المفردات

 شَّ.ََّّٕٖٖٔ،طيرانََّّ،المكتبةَّالمرتضويةََّّ،َّٕٗٓص
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 ٗ- َّىجريَّ(ََّّٔٙ٘ىجريَّوَّٛٗ٘الفضلَّبنَّالحسنَّ)َّتََّّ،انظرَّ:َّالطبرسي
،ََّّ َّالقرآن َّتفسير َّفي َّالبيان ََّّ،مجمع َّاليدى َّبأعالم َّالورى ََّّ،أعالم َّ،طيران

َّ)َّتَّ،ىجريََّّٖٖٛٔ َّ َّ َّالرحمنَّ َّعبد ََّّٜٔٔالسيوطيَّ: معتركََّّ،ىجريَّ(
 م . 1591 –ىجريَََّّّٖٓٚٔ،القاىرةََّّ،األقرانَّفيَّإعجازَّالقرآنَّ

 ٘- َّ َّنصيري َّعمي ََّّ،د. َّنصوصَّمعاصرة َّمطرَّ،مجمة َّحسن )ََّّ،ترجمة
َّ َََّّّٖٛ،ٖٚالعددان َّطََّّ،َّٔٚ-ٓٚصََّّ،( َّوالنشر َّلمطباعة َّدلتا َّ،ٔمؤسسة
 ىجريَّ.ََّّٖٚٗٔ،مََّّٕٙٔٓ،لبنانََّّ،بيروتَّ

 ٙ- َّمؤسسةَّتراثََّّ،َّٕٗص،عمومَّالقرآنََّّ،السيدَّمحمدَّباقرََّّ،انظر:َّالحكيم
موجزََّّ،العطارَّ:َّداودََّّ،مَََّّّٕٓٔٓ،النجفََّّ،َّ٘طَّ،النخيلََّّ،الشييدَّالحكيمَّ
 ىجريَّ.َّٜٜٖٔ،َّٔطَّ،الكويتََّّ،َّٕ٘صََّّ،عمومَّالقرآنَّ

 ٚ-ََّّىجري(،َّالتبيانَّفيََّّٓٙٗانظر:َّالشيخَّالطوسي:َّمحمدَّبنَّالحسنَّ)ت
 ىـٖٔٗٔ،َّجماعةَّالمدّرسين،َّقمَّالمقّدسة،َّٕٔصََّّ،ٔتفسيرَّالقرآنَّجَّ

  8-ََّّمجمعََّّىجري(،ٛٗ٘أبوَّعميَّالفضلَّبنَّالحسنَّ)تََّّ،انظر:َّالطبرسي
البيانَّفيَّعمومَّالقرآنََّّحيثَّذكرَّفيَّمقّدمةَّتفسيرهَّسبعةَّأبحاثَّمنَّمباحثَّ

ـَّمفيومَّٖـَّأسماءَّمشاىيرَّالقّراء؛َّٕـَّعددَّآياتَّالقرآن؛َّٔالعمومَّالقرآنية،َّوىي:َّ
َّ َّوالتأويل؛ َّٗالتفسير َّالقرآن؛ َّأسماء َّالتحريف،َّ٘ـ َّواستحالة َّاإلعجاز، َّبيان ـ

 وجمعَّالقرآنَّ.
 5- ََّّالروايات َّانظر: َّالقرآن؛ َّوفضلَّأىل َّالقرآن، َّإلىَّفضل َّآدابَّٚالناظرة ـ

 ٙٛـََّّٚٚ:َّٔومستحّباتَّتالوةَّالقرآن.َّانظر:َّمجمعَّالبيانَّ
 َّاالسالميَّط،َّٛ-ٚص َّالنشر َّىاديََّّ-ٓٔ ٙمؤسسة َّمحمد :َّ َّمعرفة انظر:

 ىجريَّقمريَّ.َََّّّٕٛٗٔٔىجري(،َّالتمييدَّفيَّعمومَّالقرآنَّجَّٕٚٗٔ)تَّ
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 ٔٔ-ََّّت(َّ َّالدين َّبدر :َّ َّالزركشي َّعمومََّّٜٗٚانظر: َّفي َّالبرىان ،)َّ ىجري
 مَّ.َّٜٜٓٔلبنانَََّّّ،بيروتََّّ،ٔدارَّالتراثَّطََّّ،المقدمةََّّ،َّٔجَّ،القرآن

  ٕٔ-ََّّأصولَّالكافيََّّ،ىجريَّ(ََّّٜٕٖمحمدَّبنَّيعقوبَّ)تَّ،انظر:َّالكميني
ََّّٜ٘٘صََّّ،َّٕج، َّبعد َّ)ع(َّ،فما َّبيت َّأىل َّفرىنك َّنشر المطبعةََّّ،مكتب

 شَّ.ََّّٖٔٙٔ،قمََّّ،اإلسالميةَّ
 . ٖٔ-ََّّ َّبن َّمحمد َّتانظر: (َّ َّالبخاري َّصحيحََّّٕٙ٘إسماعيل ،َّ )َّ ىجري

 ـهٕٕٗٔ،َّدارَّالفكر،َّبيروت،َّٖٕـََّّٕٔالبخاري:َّ
 ٔٗ-َََّّّالطباطبائي :َّ َّحسينَّ)تَّ،انظر َّفيَّٖٗٗٔمحمد َّالميزان ،َّ ىجريَّ(

َّج َّالقرآن ََّّ،َّٜٛ-ٛ٘صََّّ،َّٔتفسير َّط َّلممطبوعات َّاألعممي َّ،ٕمؤسسة
 ىجريَّ.َََّّّٚٔٗٔ،بيروتَّ

 ٔ٘-ََّّ(َّشرحَّالمقاصدَّفيَّعممَّالكالمَّىجريٕٜٚ)تَّ،سعدَّالدينََّّ،التفتازاني
 َّ.ىـٔٓٗٔ،َّدارَّالمعارفَّالُعمانية،َّباكستان،َّٙ:َّٔ

دارََّّ،َّٛٚكتابَّالنيايةَّصَّ،ىجري(ََّّٗٚٚ)تَّ،ابنَّكثيرََّّ،ابوَّالفداءَّ: انظرَّ-ٙٔ
َّمَّ.ََّّٕٓٓٓ،َّٕالمعرفةَّلمطباعةَّوالنشرَّط

َّ
 ثبت المصادر والمراجع :

 * القرآن الكريم
ٔ-ََّّ َّالفداء ََّّ،ابو َّكثير َّ،ابن ََّّٗٚٚ)ت َّصَّ،ىجري( َّالنياية دارََّّ،َّٛٚكتاب

 مَّ.ََّّٕٓٓٓ،َّٕالمعرفةَّلمطباعةَّوالنشرَّط
،َّٙ:َّٔىجري(َّشرحَّالمقاصدَّفيَّعممَّالكالمَّٕٜٚ)تَّ،سعدَّالدينََّّ،التفتازانيََّّ-ٕ

 َّ.ىـٔٓٗٔدارَّالمعارفَّالُعمانية،َّباكستان،َّ
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َّبنَّعميَّ -ٖ ََّّٙٔٛ)َّتََّّ،الجرجانيَّ:َّعميَّبنَّمحمد َّ،التعريفاتََّّ،ىجريَّ(
 م(ََّّ.ََّّٖٜٛٔ–ىجريَََّّّٖٚ٘ٔالقاىرةَََََََََّّّّّّّّّ)ََّّ،َّٖ٘ٔص
المفرداتَّفيََّّ،ىجريَّ(ََّّٕٓ٘الراغبَّ:َّالحسينَّبنَّمحمدَّبنَّالمفضلَّ)تََّّ-ٗ

 شَّ.ََّّٕٖٖٔ،طيرانََّّ،المكتبةَّالمرتضويةََّّ،َّٖٖٗغريبَّالقرآنَّص
٘-ََّّ َّوفضلَّأىلَّالقرآن؛ َّإلىَّفضلَّالقرآن، َّآدابَّومستحّباتَّٚالرواياتَّالناظرة ـ

 ٙٛـََّّٚٚ:َّٔمجمعَّالبيانَّتالوةَّالقرآن.َّانظر:َّ
تاجََّّ،ىجريَّ(َّمادةَّ)َّقرأ(ََّّٕ٘ٓٔ)َّتََّّ،الزبيديَّ:َّمحمدَّمرتضىَّالحسينيَّ -ٙ

الراغبَّ:َّالحسينَّبنَّمحمدَّبنََّّ،مَََّّّٜ٘ٙٔ–ىجريََّّٖ٘ٛٔالكويتََّّ،العروسَّ
َّ َّ)ت ََّّٕٓ٘المفضل )َّ َّصَّ،ىجري َّالقرآن َّغريب َّفي المكتبةََّّ،َّٕٗٓالمفردات

 شَّ.ََّّٕٖٖٔ،طيرانََّّ،المرتضويةَّ
ىجري(،َّمجمعَّالبيانَّفيَّٛٗ٘أبوَّعميَّالفضلَّبنَّالحسنَّ)تََّّ،الطبرسيََّّ-ٚ 

عمومَّالقرآنََّّحيثَّذكرَّفيَّمقّدمةَّتفسيرهَّسبعةَّأبحاثَّمنَّمباحثَّالعمومَّالقرآنية،َّ
ـَّٗـَّمفيومَّالتفسيرَّوالتأويل؛َّٖـَّأسماءَّمشاىيرَّالقّراء؛َّٕـَّعددَّآياتَّالقرآن؛َّٔوىي:َّ

 التحريف،َّوجمعَّالقرآنَّ.ـَّبيانَّاإلعجاز،َّواستحالةَّ٘أسماءَّالقرآن؛َّ
مجمعََّّ،ىجريَّ(ََّّٔٙ٘ىجريَّوَّٛٗ٘الفضلَّبنَّالحسنَّ)َّتََّّ،الطبرسيَّ -ٛ

َّ،ىجريَََّّّٖٖٛٔ،طيرانََّّ،أعالمَّالورىَّبأعالمَّاليدىََّّ،البيانَّفيَّتفسيرَّالقرآنَّ
َّ،معتركَّاألقرانَّفيَّإعجازَّالقرآنََّّ،َّىجري(َّٜٔٔالسيوطيَّ:َّعبدَّالرحمنَََّّّ)ت

َّم . 1591 –ىجريَََّّّٖٓٚٔ،القاىرةَّ
ََّّ،د.َّعميَّنصيريَّ -ٜ َّالعددانََّّ،ترجمةَّحسنَّمطرَّ،مجمةَّنصوصَّمعاصرة (

َّ،لبنانََّّ،بيروتََّّ،ٔمؤسسةَّدلتاَّلمطباعةَّوالنشرَّطََّّ،َّٔٚ-ٓٚصََّّ،(َََّّّٖٛ،ٖٚ
 ىجريَّ.ََّّٖٚٗٔ،مَّٕٙٔٓ
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ٔٓ-َّ ََّّ،الحكيم َّباقر َّمحمد ََّّ،السيد َّالقرآن َّتراثَّالشييدََّّ،َّٕٗص،عموم مؤسسة
موجزَّعمومَّالقرآنََّّ،العطارَّ:َّداودََّّ،مَََّّّٕٓٔٓ،النجفََّّ،َّ٘طَّ،النخيلََّّ،الحكيمَّ

 ىجريَّ.َّٜٜٖٔ،َّٔطَّ،الكويتََّّ،َّٕ٘صََّّ،
ىجري(،َّالتبيانَّفيَّتفسيرَّالقرآنََّّٓٙٗالشيخَّالطوسي:َّمحمدَّبنَّالحسنَّ)تَّ-ٔٔ
 ىـٖٔٗٔ،َّجماعةَّالمدّرسين،َّقمَّالمقّدسة،َّٕٔصََّّ،ٔجَّ
َّ،َّٔجَّ،ىجريَّ(،َّالبرىانَّفيَّعمومَّالقرآنَّٜٗٚالزركشيَّ:َّبدرَّالدينَّ)تََّّ-ٕٔ

 مَّ.َّٜٜٓٔلبنانَََّّّ،بيروتََّّ،ٔدارَّالتراثَّطََّّ،المقدمةَّ
َّٕٚٗٔمعرفةَّ:َّمحمدَّىاديَّ)تََّّ-ٖٔ ٙمؤسسةَّالنشرَّاالسالميَّط،َّٛ-ٚص

 ىجريَّقمريَّ.َََّّّٕٛٗٔٔىجري(،َّالتمييدَّفيَّعمومَّالقرآنَّج
َّالميزانَّفيَّتفسيرَّالقرآنٖٗٗٔمحمدَّحسينَّ)تَّ،الطباطبائيََّّ-ٗٔ ،َّ َّىجريَّ(
 .َّىجريَّٚٔٗٔ،َّبيروتََّّ،ٕلممطبوعاتَّطََّّمؤسسةَّاألعمميَّ،َّٜٛ-ٛ٘صََّّ،ٔج
صََّّ،َّٕج،أصولَّالكافيََّّ،ىجريَّ(ََّّٜٕٖمحمدَّبنَّيعقوبَّ)تَّ،الكمينيَََّّّ-٘ٔ 

ََّّٜ٘٘ َّبعد َّبيتَّ)ع(َّ،فما َّأىل َّفرىنك ََّّ،مكتبَّنشر َّاإلسالمية ََّّ،المطبعة َّ،قم
َّشَّ.َّٖٔٙٔ

َّبنَّإسماعيلَّالبخاريَّ)َّتَّ-ٙٔ ـََّّٕٔىجريَّ(َّ،َّصحيحَّالبخاري:ََّّٕٙ٘محمد
 ىجري.ٕٕٗٔبيروت،َّ،َّدارَّالفكر،َّٖٕ
َّٕٚٗٔمعرفةَّ:َّمحمدَّىاديَّ)تََّّ-ٚٔ ٙمؤسسةَّالنشرَّاالسالميَّط،َّٛ-ٚص

 ىجريَّقمريَّ.َََّّّٕٛٗٔٔىجري(،َّالتمييدَّفيَّعمومَّالقرآنَّج
 

           
 


