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 ملخص البحث بالعربية
 

                            ملخص أطروحة املاجستري/ ختصص االجتاهات املعاصرة يف التفسري وعلوم القرءان.
 .-دراسة نقدية–بعنوان: معامل التفسري املعاصر عند حممد عابد اجلابري من خالل تفسريه لسورة البقرة 

را كبريا، وحماوالت جتديد عديدة من قبل كثري يشهد التفسري وعلوم القرءان يف هذا العصر تطو         
، غري أن أغلب هذه من املفكرين أو املفسرين، ملا جيدونه من املوروث التفسريي للقرءان الكرمي

احملاوالت استدعت اجتاهات ومناهج خمتلفة، غري اليت ُعهدت لدى املتقدمني من املفسرين، وتطل بت 
اوالت ما قام به "حممد عابد اجلابري" يف مشروعه اإلسالمي أسسا وقواعد أخرى، ومن أشهر هذه احمل

األخري، واملتمثل يف تفسري القرءان الكرمي تفسريا معاصرا، وعليه فقد جاء هذا البحث حياول الكشف 
عن األسس والقواعد، اليت اعتمدها اجلابري للتفسري املعاصر للقرءان الكرمي، وما هو املنهج الذي سار 

 ا التفسري وإخراجه؟. عليه يف طرح هذ

هذا، وقد تضمن البحث مقدمة ومخسة فصول وخامتة، جعلت الفصل األول فصال متهيديا        
تناولت فيه مفهوم التفسري والتأويل والفرق بينهما، وداللة التفسري املعاصر، مث أفردت الفصل الثاين 

بينا أمهيتها يف طلب هذا النوع من مللحديث عن أهم أسباب ظهور التفسري املعاصر ودوافع انتشاره، 
التفسري، مث جعلت الفصل الثالث للتعريف بأشهر أعالم التفسري املعاصر، والوقوف على أهم أعماهلم، 
مربزا من خالهلا مظاهر التطور والتجديد،  وختمته بتعريف للجابري وحياته، وبتفسريه للقرءان الكرمي، 

 نزوله، وأسباب القرءان، ترتيب من" اجلابري" تواه لبيان موقفكما أتبعت بالفصل الرابع والذي كان حم
ه يف تفسريه للقرءان الكرمي حول الرتتيب وأسباب النزول، وأما الفصل اخلامس تطبيقات عرضحماوال فيه 

 من" اجلابري" ملوقف مفردا فكان اخلامس، الفصل وأما."البقرة" سورة ترتيب حول" اجلابري" فكان 
 اللغوية والعقدية وغريها على تفسريه. واملآخذ واإلسرائيليات، النسخ

وختمت البحث خبامتة ذكرت فيها أهم نتائج البحث، واليت من بينها وأمهها أن التفسري املعاصر مشل 
التجديد فيه مجيع عناصر التفسري ومراده وعلومه، بل وشكله أيضا، كما أنه مجيع النتائج تتلخص يف 

ري جديدة تتناسب والعصر احلديث، وكذلك اإلنسان املعاصر، ألن القرءان موج ه حماولة وضع تفاس
 جلميع البشر يف كل زمان ومكان. 



 ملخص البحث باإلنجليزية
 

Abstract of Master Thesis/Specialty of Contemporary Tendencies in Quran Explanation 

(Exegesis)  and Quran Sciences. 

Entitled: Characteristics of Quran Contemporary Exegesis of “ Mouhamed Abed  ELDJABIRI” 

Through His Interpretation of El-Bakara Chapter – Critical Study. 

          Quran explanation (Exegesis) and Quran sciences has witnessed a great development in this era, 

also a lot of renovation essays led by several intellectuals and Quran interpreters regarding the Holy 

Quran explanation  heritage, however the majority of these essays have employed various methods and 

tendencies other than known by the previous Quran interpreters, requiring also other basis and rules. 

Among the famous essays, that of  “Mouhamed Abed  ELDJABIRI” through his last Islamic project 

which is interpreting the Holy Quran in a contemporary way, as a result this research attempts revealing 

the basis and rules adopted by “ELDJABIRI” in the contemporary explanation of Holy Quran, and 

what is the method used in issuing and publishing this explanation ? 

          Furthermore, this research included an introduction, five chapters, and a conclusion, the first 

chapter was a preliminary one, through which I tackled the concept of Tafseer (Explanation) and Taawil 

(Interpretation) and the difference between the two terms, also the meaning of contemporary 

explanation of Quran, whereas the second chapter is devoted  to speak about the important reasons 

behind the appearance of the contemporary explanation, and the motives of its spread revealing its 

importance in choosing this kind of exegesis. Moreover I specified the third chapter to introduce the 

well known scholars of contemporary exegesis and their great achievements, through which depicting 

the aspect of development and renovation, and I concluded it by presenting “ELDJABIRI” , his life, 

and his Quran exegesis. The forth chapter included the attitude of “ELDJABIRI” regarding the 

arrangement of Quran, its revealing reasons, attempting to show his practices in the Holy Quran 

Exegesis about  arrangement and revealing reasons. The fifth chapter is devoted to the attitude of 

“ELDJABIRI” regarding  “Nassekh” (cancelation), Israeli narrations, and the linguistic, dogmatic and 

other faults in his Quran  Exegesis. 

         In the conclusion of the research, I mentioned the crucial results, the important one was that the 

renovation in the contemporary explanation of Quran involved not only all the exegesis elements and 

sciences, but also its aspect, all in all the results are summarized in an essay of creating new 

interpretations suitable for the modern era, also for the modern man considering that Quran is intended 

for all mankind in all places and times.  


