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 "ادي آملي "تفسير تسنيم أنموذجا  فهم النص القرآني عند العالمة جو 

 دائرة توسيع في الفاعل الدور لها كان, واسعة انعطافات المعاصرة المرحلة في المعرفّية العلوم شهدت لقد    
, المعاصرة القرآنية باألبحاث يعرف ما فظهر, الكريم القرآن إلى االتساع هذا امتدّ  وقد, الكشف وأدوات البحث

 تحليل إلى البحث سعى وقد, القرآني المعنى إدراك في المعاصرة المعرفّية المعطيات توظيف على أّكدت التي
 منهما األول تناول, بابين من األطروحة هذه خطة تنطلق إذ, اآلملي الشيخ عند القرآني النص فهم وآليات أدوات

, القرآني الّنص حول التصّورّية المرتكزات إليه تطّرق ما وأهم, اآلملي عند القرآني الّنص لفهم المعرفّية األسس
 األبعاد تقّصي إلى فيه البحث اتجه فقد الثاني الباب وأّما, الفهم في ومنهجه, الّنص لفهم المعرفّية والمكّونات
 اإلفرادي البعد ومعرفة, اإلجراءات تجّلي مراتب تحديد خالل من, اآلملي عند القرآني النص لفهم اإلجرائية
 .الفهم عملية في والتركيبي
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Understanding the Qur'anic text at the sign of Jawadi Amali "Tasnim interpretation is 
a model 

The knowledge sciences in the contemporary stage have witnessed wide turnings, 
which have played an active role in expanding the scope of research and detection 
tools. This spread has spread to the Holy Quran. This has emerged in the 
contemporary Quranic researches, which have emphasized the use of contemporary 
knowledge in the realization of the Qur'anic meaning. The study deals with the 
analysis of the tools and mechanisms of understanding the Quranic text at the Sheik 
Al-Amali. The plan of this thesis is based on two parts. The first deals with the 
cognitive bases for understanding the Qur'anic text at the Amali, the most important 
of which are the conceptual bases on the Qur'anic text, the cognitive components of 
understanding the text, Understanding, and the second part has been the search to 
investigate the procedural dimensions to understand the Koranic text at the Amali, 
through the identification of orders to clarify the procedures, and knowledge of the 
individual and structural dimension in the process of understanding.                                  


