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 ملخص البحث: 

يف فهب  ةب ا لللوب م رملةفب   كبيبة    لتحقيب  لللوب م مبه ية يب    ال يخفى ما

وها رلل نلطفات لل ةكزي  يف تاريخها رغية ذلك مه لألم ر لل ه   ، مةلحل تشك  

صيه يف شت ى لللو م إلى لللناي  بتحقي  لللو م رلل لارف رللتي دفلت لل تخص  

  مبع لتسبا  لتاريخ، ركان لوتفسية حظٌّ مه ذلك، خاص  هنا عرب لع مةلحل تك   رتتب  

ر للتباريخي لب لت للتفسبية رلل سبارلت بالتص    إلحاط لنته ركثة  مسارلهتا، مدر  

 دت فيها م ارساته رلنتظ ت عربةا للكتابات فيه.للكوي  للتي تجس  

ة  يف محارلبب  تحقيبب  للتفسببية رقببد بببةجت لدتهببادلتف يف للفببألت لل تبب خ  

للتفسبية ل ةلحبل رمحطبات رللكب م رلته للزمني ، رمحارالت تقسبي  ربيان تط   

 للناظة يف ة ا لالدتهادلت ال يظفة بتحقيب    عويه مه خ ل ة ا لل ةلحل، إال  ين  

ر  يف قبةلة  تباريخ للتفسبية رتحديبد ق لوتفسية ينطوق مه ملايية محة  ملياري مدق  

عاتبه تن    وت رلقع للتفسية لل ي نبةلا بكبل  لتي شك  ل يف ساحته، لنق ته لألكثة ت ثية  

 رلخت فاته.

ري يت ة ل للبحب  ل ناقشب  لل لقبع لل نهجبي لتحقيب  للتفسبية رتق ي به يف 

هبا للد   رس لل لاصة، رذلك مه خ ل مناقش  يبةج محارالت ة ل للتحقي  رية  

يف كتاببه  ؒ يف لللصة للحدي ، رة  ما قام به للدكت ر مح د حسيه للب ةبي 

ب ببل 
)للتفسببية رلل فسببةرن(، رللبب ي حظببي طةحببه يف ةبب ا للق ببي  بقببب ل مببه ق 
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ل  رم   ،للدلرسبببيه ل يف للكببب م عوبببى تببباريخ للتفسبببية رلل ةلحبببل و  ث بببل م  بببا ببببارج    

 رلل سارلت للكوي  للتي لنتظ ته عرب للتاريخ.

ث  م ه خ ل نتائج ة ل للتق ي  لتحقي  لل ةبي، رللب ي يكشبع عبه عبد   

بب  للتحقيبب ل يسببلى للبحبب  إلببى محارلبب  تحقيبب   إشببكاالت يف منهجيبب  رملياري 

  للتفسبية، ربلبد ين يخب  د ت ثَّبل يف حيثي بللتفسية مبه خب ل مليبار منهجبي محبد  

للبحبب  يف للت صببيل للنظببةي لهبب ل لل ليببار ربيببان كفاةتببه لل نهجيبب  يف للتحقيبب  

للتفسية مبه خب ل ةب ل  لل نهجي لوتفسية =حارل تقدي  مقارب  تطبيقي  لتحقي 

 لل ليار.

ه للحدرد للتاريخي  إلى ث ث  مةلحل رئيس ، ربي   للتفسية   رقد حق   للبح   

 رلحد  منها، ث  يثار بلب    له ا لل ةلحل رللخصائص للتي كانت لوتفسية يف كل  

 عام يف ض ة تحقي  تاريخه. لل وح ظات ح ل للتفسية ررضليته بشكل  

│ 
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 مقدمة:

ببي   لتبباريخي لوفنبب ن مببه يبببةج لل هببام للتببي تبب يت عوببى ريس للتحقيبب  ل د  ل 

يرل يات لالشتغال للبحثبي يف ةب ا للفنب نل فف ب   عبه قي تبه للتبي ال تخفبى يف 

للل وي  للتلوي ي  رما يتيحه مه تيسية عةض للنسق لللام لوفن ن ربيان منلةداهتبا 

ه ف لئد ال تخفبى يف ل ل يف ساحاهتا رغية ذلك، فإن  رمحطاهتا للتاريخي  لألكثة ت ثية  

 هتا إضبباة  سببياقات تاريخيبب  ال غنببى عنهببا يف فهبب  لل جبباالت لل لةفيبب  رتشببك  

رللتطبب رلت للتببي لحقتهببا رللببنق ت لل ةكزيبب  للتببي حببدثت يف سبباحتها، رفببت  

للببباأ يمببام للببدرس لل  سببع لهبب ا للسببياقات م ببا يثببةي سبباح  للبحبب  بقبب   يف 

 خارط  للنه ض رلالرتقاة هبا. رحاأ ة ا لل جاالت ريليه ك لك عوى رس 

ببا لطبي   لببرللتحقيبب  للتبباريخي لوفنبب ن ي كببه ين يببت  ببب كثة مببه صبب ر  تبل 

ل لبيببان للغايببات لل قصبب د  مببه ررلة للتحقيبب ل فقببد يكبب ن للتحقيبب  قاصببد  

لل حطببات رلل ةلحببل للةئيسبب  لولوبب  رتبببياه للسبب ات للخاصبب  بكببل مةحوبب  

ا لبيان رضبلي  د يك ن للتحقي  ةادف  رللخصائص للحاصو  لوفه فيها...إلخ، رق

وه عبرب للتباريخ، ركب لك ي كبه ين يكب ن ن  لها يثبة يف للفبه رتشبك  لتجاةات ملي  

 لبيان خةلئط لل ناةج رلألسس رللب نى لل لةفي  للتي قام عويها للفه...إلخ.

تحفبل ركثيبة   ب سبارلترإن للناظة يف للتفسية يوحظ ينه فه  ت    ر سباحاته 

م   ني  بالغ  للتن  ل فبل بها يظهبة فيبه للوب ن للوغب ي ربسبط   لنب لمصنفاته 

للكبب م يف مسببائل لغ يبب ، ربل ببها يسبب د فيببه للوبب ن للفقهببي رللحببدي  عببه 
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لألحكببام، ربل ببها يظهببة فيببه للوبب ن للفوسببفي، ربل ببها ينشببغل بببإبةلج للجانبب  

 للهدلئي لل عظي ركيفيات للحيا  بالنص...إلخ. 

ة  لل سببارلت يف مدرنبب  للتفسببية فببإن  للببدلرس ريف ضبب ة ةبب ل للتنبب   ركثبب

لوتفسببية يحتبباد بشببد  لتحقيبب  ةبب ل للتفسببية ذلتببه ربيببان منلةداتببه للةئيسبب  عببرب 

ل عببه ينسببا  للتبباريخ للتببي نببتج عنهببا كببل ةبب ل للتنبب   يف تبباريخ للتفسببيةل فبليببد  

ن  يف للفه ير ظب لةة مبا يف سباحته للتحقي  لل ختص  ببيان رضلي  لتجاةات ملي  

لتدريه لل نظ  لل تكامل رظه ر للح لشي رلل ختصةلت، رغية ذلك م با لبه كا

أمام -المرء يحتاج وبصورة كبيرة  سية  للتفسبية، إال ين للنظة ل يفب شك ية ي  

إلت  ميتم محتتاذ هتذا الرتا س  ا ت   -هذا االختتف  والتوتويف س حتاال التر تير

ل عبرها، اتت  يمكوت  ا إلااطتل بالتصتور التتاري ي والمراال الكبرى التي َ شكَّ

للتر ير  ا   والم اراذ الكليل التتي  س ت ذ هي تا ممارحتا   واتتعمته عبرهتا 

الكتاباذ هيت ، وهتو ارمتر التذس َي ت ل بلت م الكتفم هيمتا وراء  لتا متا   تايا 

 . أخرى مما ير بط بتاريخ التر ير

ال سبببي ا يف ةببب ا -رإن لل ت مبببل يف للدرلسبببات حببب ل للبببأل  للتفسبببيةي 

ا ب س ل  تحقي  للتفسية بص ر  خاصب  ربيبان  -ألجمان لل لاصة ل يوحظ لةت ام 

تط رلته للزمنيب ، رمحبارالت تقسبي  ةب ل للتفسبية ل ةلحبل رمحطبات رللكب م 
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عويببه مببه خبب ل ةبب ا لل ةلحببل، خاصبب  يف للدرلسببات لل لاصببة  للتببي نشببط ت 

 .(1)يف للتاريخ لوك م عوى للتفسية بص ر  عام  رتط را رمسارلته للتي لنتظ ته

رمع ذلك فبإن للنباظة يف ةب ا للدرلسبات ال يظفبة بتحقيب  مليباري مبدقق 

لوتفسية ينطوق مه ملايية محةر  يف قبةلة  تباريخ للتفسبية رتحديبد نق تبه لألكثبة 

وت رلقع للتفسية للب ي نبةلا بكبل تن عاتبه رلخت فاتبه، ل يف ساحته، للتي شك  ت ثية  

للكب م عوبى للتفسبية فقبط مبه خب ل مةلحبل رإن ا يغو  عوى ةب ا للدرلسبات 

لك م عوى تباريخ كا لجمني  محدد  رتقسي  للتفسية يف ض ة ة ا لل ةلحل ال غية

للتفسية مه خ ل تقسي ه ل ةحو  للصحاب  ث  مةحوب  للتبابليه ريتبباعه ، ركب ل 

للك م عوى ت دهات لل صنفات عرب للتاريخل كالو ن للفوسفي رللص يف...إلخ، 

با يف لللديبد مبه للدرلسبات توك  ل لطةيق  للشهية  للتبي يجبةي لستح بارةا درم 

                                                   

ن  يف ض ة طبيل  للنظة تحقي  لللو  ك ا ة  ملو م يلني باألساس تقسي  لللو  إلى فألت رحق  ملي   (1)

 ت رمسارلت كوي  يك ن يف كل رلحد  منها يف رلقله للتاريخيل فاللو  يف مسارا للتاريخي تنتظ ه تشك  

ن لإلمسبباهب هببب ا لل سببارلت رللقببب  شببك ي لببه خصببائص ريغببةلض رمشبباغل مت يببز  رمختوفبب ، رال

لل حك  عويها يليه عوى تص ر تاريخ تشكل لللو  ركيبع كبان رسبائة للتطب رلت لل ح ريب  للحاصبو  

ا لدرلس  سياقات ة ا للتشبك ت ريسبباهبا، رغيبة ذلبك م با يثبةي سباح  فيه، ك ا ينه يفت  للباأ رلسل  

وهو ارمر الذس تتغّيا  راء ت  هاهوتا س ساحته،  لللو  ريليه عوى تك يه مسارلت بح  شديد  للةياد  يف

حاال التر ير س هذا البحث، هل وا تبغي الوعر س الوتاج الملاصر المتللق بتحقيب بلت  التوه تاذ أو 

وإتمتا  ارا اث والعواهر التي الب ه م ار التر ير والتي متا الم تت  واول تا س بيتاا حتيا   التتاري ي،

 .  ير  ا   وبياا م اراذ  شكل  عبر المما تبع محاوالذ  حقيب التر
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لبيان لل ةلحل لللامب  لوتفسبية عبرب للتباريخ رللتطب رلت للتبي لحقتبه، ببةغ  يهنبا 

ل للتفسبية مبه حيب  فيها  ربجت  طةيق  ال  نق ت ن عي  ير محطبات فارقب  يف ت شبك 

للفنبب ن، ف بب   ع ببا ك ببا ةبب  للشبب ن يف للتحقيبب  لل نهجببي لل ببدقق لبب لت  ،ةبب 

يلت رةا مه إشبكاالت رعيب أ كثيبة  يف لل  ارسب  لل نهجيب  لوتحقيب  رقبةلة  

ا.  تاريخ للفه رلل سارلت للكوي  للتي تشكل عربةا ك ا سيظهة الحق 
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 إشكالية البحث:

يف ض ة مبا سببق تظهبة إشبكالي  للبحب  رللتبي تت حب ر حب ل للتسبا الت 

 لآلتي :

 لتحقيب التر ير س الترح الملاصر؟ما هو الوا ع المو سي  -

 كيف يمكووا  حقيب التر ير بصورة ملياريل ومو سيل صحيحل؟ -

رتبب يت ية يبب  ةبب ا لإلشببكالي  يف إتاحتهببا للتبصببة ب لقببع للحصبباد لللو ببي 

لودرس لل لاصة يف تحقي  للتفسية رمحارالته للل وي  لتحقي  تاريخ ة ل للفه 

قببع رللتقبب ي  لل نهجببي ل حصبب له، ركبب لك رتتبببع تط رلتببهل لونظببة يف ةبب ل لل ل

تحقيببب  للتفسبببية  للت مبببل يف كيفيببب  للتحقيببب  لل نهجبببي لوتفسبببية، خاصببب  رين  

ل  رمحارل  بناة ملايية منهجي  ضابط  له ا لل  ارسب  يف حقبل للتفسبية تلبار فقبة 

ل يف لالشتغال للبحثي هبا رغ  فبة  ية يتهبا عوبى يكثبة مبه صبليد يف ضببط  ظاةة 

ل يف وه يف لل اضي ربيان يكثبة مسبارلته لل لةفيب  يثبة  ة رمسارلت تشك  للنظة لوتفسي

ساحته، رك ل ية يته يف إثةلة ساح  للدرس لوتفسية باللديد مه مسارلت للبحب  

للتحقي  مه نق ت فارق  يف تباريخ للفبه، رللل بل عوبى  اللةلئد  يف ض ة ما يثية

ثةلة للفبه مبه عدمبه، رغيبة تق ي  ة ا للنق ت ردرس سياقاهتا بل ق ريثةةا يف إ

ذلببك م ببا يفيببد يف للفهبب  لل ل ببق لوفببه رتشببكوه عببرب للتبباريخ ررسبب  مسببارلت 

 لالرتقاة به ردفع عجوته إلى لألمام.
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 حدود البحث:

خبب ل للنظببة يف لألطةرحببات لل لاصببة  للتببي لعتنببت بدرلسبب  للتفسببية  مبه

يه مه خب ل رللحةص عوى تحقيبه رإثار  مةلحل رمحطات جمني  له رللك م عو

في ببا يتلوببق -لرت ينببا تخصببيص إطببار لل لالجبب  يف للبحبب   ةبب ا لل حطببات =

بببالطةا للبب ي قببام بببه للببدكت ر مح ببد حسببيه للبب ةبي )ت:  -بالتسببا ل لألرل

 )للتفسية رلل فسةرن(. :م( يف كتابه للشهية1977 -ةب1398

بب  لختيارنببا لهبب ل للطببةا رتقييببد لالشببتغال بببه يف قةلةتنببا لو  و  نجببز رتةدببع ع 

ل مه يقدم مه لعتنى ب لالج  تباريخ  لل لاصة يف تحقي  للتفسيةل ك نه يلدا رلحد 

للتفسية رتتبع تط رلته عرب للزمه بصب ر  متكاموب ، ريببةج  مةلحبل ملي نب  ل سبية  

للتفسية رتط را عرب للتاريخ، ما يجلل مه للنظبة فيبه رتقب ي  لشبتغاله ةب  لألكثبة 

ي  لتحقي  للتفسبية، خاصب  رين  طبةا للب ةبي يف يرل ي  يف بيان لل ضلي  لل نهج

ل يف للكب م  با ببارج  لو   ب بل للدلرسبيه رمث بل م 
توك  للق ي  م ا حظبي بقبب ل مبه ق 

عوى تاريخ للتفسية رلل ةلحل رلل سارلت للكوي  للتي لنتظ تبه عبرب للتباريخ ك با 

 .  (1)ة  ملو م

                                                   

سي ا طةيق  تصنيفه لونتاد للتفسبيةي رتحقيب   ال-رغ  لستشكال لل ةتكزلت للةئيس  لكتاأ لل ةبي  (1)

رللشببل ر لللببام عنببد للدلرسببيه ب دبب د إشببكال يف تنارلببه لهبب ا  -للتفسببية ردرلسبب  منبباةج لل فسببةيه

ي يف ة ا لل ةتكزلت باعتبارا م ث   ل لقع للبح  فيها يظبل لل ةتكزلت، إال ين لالشتباهب مع طةا لل ةب

= 
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 أهداف البحث:

 ي    البحث بصورة رئي ل إل :

قبع تحقيب  للتفسبية يف للطبةا لل لاصبة رتقب ي  ةب ل لل لقبع مبه بيان رل -

 خ ل مناقش  طةا للدكت ر حسيه لل ةبي يف ة ل للسيا .

 إثةلة رلقع للبح  يف تحقي  للتفسية بطةا تحقي  ملياري لوتفسية. -

 خمطط البحث:

با   المق متلسينتظ  للبح  يف مبحثيه يسبقه ا مقدم  ريقف ة ا خات ب ل ف م 

ا لل بحثان فجاةل كاآليت:فوبيان   فكة  للبح  رإشكاليته ريةدلفه...إلخ، ريم 

 المبحث ارول: الذهبي و حقيب التر ير؛ عرض و قويت.

 المبحث الثاين:  حقيب التر ير؛  حقيب مليارس مقترح.

ا   ف كةنا فيها خ صات للبح  رية  نتائجه. ال ا ملريم 

                                                   
= 

ا منهجيًّال ألن لل لقع للبحثي لل لاصة ل  يقدم بلبد   ببدي   عبه طبةا للب ةبي يف ةب ا لل ةتكبزلت  صالح 

يف مسب ل   رل  يتجارجا يف طةيق  ملالجتهال رله ل عقدنا للنقاش مله يف يمة تحقي  للتفسية ةاةنبا رقببل  

اسية، رذلبك يف بحب : تصبنيع للتفاسبيةل قبةلة  يف للتصبنيفات لل لاصبة  مبع طبةا مليبار تصنيع للتف

 يت:منهجي لتصنيع للتفاسية، رة  بح  منش ر عوى م قع تفسية تحت للةلبط لآل

 https://tafsir.net/research/53  

https://tafsir.net/research/53


 

 

 تحقيب معياري للتفسري مع طرح   التحقيب املعارصتحقيب التفسري؛ قراءة يف 

 بحوث

(11) 

 ض وتقومي.املبحث األول: الذهيب وحتقيب التفسري؛ عر

لعتنببى للبب ةبي بتحقيبب  للتفسببية، ريبببةج  عببد  مةلحببل يف تبباريخ للتفسببية، 

رسيةتكز ة ل لل بح  عوى بيان دهبدا يف ةب ل للتحقيب ، رلستكشباف لل لبايية 

 لل نهجي  للتي يةتدا إليها، رتق ي  ة ل للجهد منهجيًّا ربيان لل  قع منه.

 رسينتظ  ة ل لل بح  يف مطوبيه:

 الذهبي و حقيب التر ير؛ عرض وبياا. المتلب ارول:

 المتلب الثاين: الذهبي و حقيب التر ير؛ موا شل و قويت.

 رفي ا ي يت بياهن ا:

 املطلب األول: الذهيب وحتقيب التفسري؛ عرض وبيان.

« للتفسبية رلل فسبةرن»تلترب درلس  للدكت ر حسبيه للب ةبي رلل  سب م  ببب

قبدت حب ل للتفسبية رللكب م عويبه  رلحد  مه يشهة للدرلسات لل لاصة  للتي ع 

 ت رعوى تاريخه، رحارلت ين تستلةض لل سبارلت للةئيسب  لوتفسبية رللتشبك  

ا رحديث ا.  للتي رقلت يف ساحته قدي  

، رعبه تشأة التر تير و تتورمكتاأ يبح  عه  ة »يق ل لل ةبي عه كتابه: 

ةيه رطةلئقه  يف شةا كتباأ ل  تلبالى، رعبه يلب لن للتفسبية عنبد  مناةج لل فسِّ
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ه ينتسب ن إلى لإلس م، رعبه يلب لن للتفسبية يف ةب ل  يشهة ط لئع لل سو يه رم 

 .(1)«لللصة للحدي 

رردب ت  مبه ررلة ةب ل للل بل ين »رك لك يبيه غةضه مبه ررلئبه فيقب ل: 

ي نبه لل سو يه إلى ةب ل للبأل  للتفسبيةي، للب ي لكتظبت ببه لل كتبب  لإلسب مي  

رإلبى درلسب  ةب ا للتفاسبية عوبى لخبت ف مب لةبها  عوى سبلتها رطب ل عهبدةا،

 .  (2)«ريل لهنا...

تا لتحقيبت  لمرااتل التر تير  و     ت الذهبي كتاب  لثفثل أبتوا  رئي تل  بل 

 :ي  صورم ل ا، وهي كاآل لعبر التاريخ ورؤيت  ل ذم المراال وطبيل

لنببي : رقد دلوه لو ةحو  لألرلبى لوتفسبية: )للتفسبية يف عهبد لالبا  ارول

 :ريصحابه(: رقد دلوه يف يربل  فص ل ملسو هيلع هللا ىلص

رللصحاب  لوقةآن للكةي ، رية  مصبادر  ملسو هيلع هللا ىلصللفصل لألرل: يف فه  للنبي  -

 للتفسية يف ة ا لل ةحو .

ةيه مه للصحاب . -  للفصل للثار: يف للك م عه لل فسِّ

 للفصل للثال : يف قي   للتفسية لل  ث ر عه للصحاب . -

                                                   

 م.2012 -ةب1433للقاةة ،  -، دلر للحدي (12/ 1للتفسية رلل فسةرن، ) (1)

 (.12/ 1للتفسية رلل فسةرن، ) (2)
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 زلت للتفسية يف ة ا لل ةحو .للفصل للةلبع: يف م ي -

: رقببد دلوببه لو ةحوبب  للثانيبب  لوتفسببية: )للتفسببية يف عصببة البتتا  الثتتاين

 :  ردلوه ك لك يف يربل  فص ل لللتابليه(

للفصبببل لألرل: يف لبتبببدلة ةببب ا لل ةحوببب ، رمصبببادر للتفسبببية يف عصبببة  -

 للتابليه، رمدلرس للتفسية للتي قامت فيه.

 تفسية لل  ث ر عه للتابليه.للفصل للثار: يف قي   لل -

 للفصل للثال : يف م يزلت للتفسية يف ة ا لل ةحو . -

و ع يف للتفسية -  .للفصل للةلبع: يف للخ ف بيه للسَّ

: رقببد خصببه بال ةحوبب  للثالثبب  لوتفسببية: )للتفسببية يف عصبب ر البتتا  الثالتتث

 :ردلوه يف ث اني  فص ل لللتدريه(

ث ر رمببا يتلوبق بببه مبه مباحبب ل كتطببة  للفصبل لألرل: يف للتفسببية بال ب  -

 لل ضع إليه، ردخ ل لإلسةلئيويات عويه.

للفصل للثار: يف للتفسية بالةيي رما يتلوق به مه مباحب ل كباللو م للتبي  -

ة، رلل نهج لل ي يج  عويه ين ينهجبه يف تفسبيةا حتبى يكب ن  يحتاد إليها لل فسِّ

 ب  مه مه للخط .

 لتفسية بالةيي للجائز.للفصل للثال : يف ية  كت  ل -
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 للفصل للةلبع: يف للتفسية بالةيي لل  م م. -

 للفصل للخامس: يف تفسية للص في . -

 للفصل للسادس: يف تفسية للف سف . -

 للفصل للسابع: يف تفسية للفقهاة. -

 للفصل للثامه: يف للتفسية لللو ي. -

 لصة للحدي .د عوى للتفسية رية  يل لنه يف للريف هناي  للكتاأ عةَّ  

رقد داة عبةض للب ةبي لوتفسبية يف للبباأ لألرل رللثبار جمنيًّبا يتببع مسبار 

ل مه عهد للنبي رللصحاب  رلنتهاة  ببزمه  للتفسية يف للخط للتاريخي لل تدردل بدة 

للتابليه، مبع للحبةص عوبى بيبان رضبع للتفسبية يف كبل مةحوب  رمبا كبان لبه مبه 

 م يزلت رس ات رغية ذلك.

ببا عةضببه  ، فقببد تبببع فيببه «عصبب ر للتببدريه»لوتفاسببية يف للببباأ للثالبب  ريم 

لل ةبي خطب  تخبالع مبا درد عويبه يف للببابيه )لألرل رللثبار( مبه للكب م عوبى 

ا لوخط للزمني.  للتفسية تبل 

رقد كشع لل ةبي عه ة ا للخط ، فقال بلبد لعتب لرا عبه صبل ب  للكب م 

بةيه رلتجاةباهت ، ل  نظةنا إلى م»عوى للتفسية يف مختوع لللص ر:  نباحي لل فسِّ

به  به لل تقبدميه م 
ل ددناة  مع لخت ف عص رة  يشأك ن فيها، فبين ا نجبد م 
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ه ق صة  تفسبيةا عوبى لل ب ث ر  ن للتفسية بال  ث ر خاص ، نجد مه لل ت خةيه م  درَّ

به نحبا يف تفسبيةا للناحيب  لإلشباري  نجبد م به  ه لل تقبدميه م 
ا. ربين ا نجد م  يي  

به حبارل  لل ت خةيه به لل تقبدميه م 
ه ينح  ة ل لل نحبى بلينبه، ربين با نجبد م  م 

ببه حببارل مثببل ةبب ا  ببه لل تبب خةيه م 
إخ ببا  للقببةآن ل  ةبببه رعقيدتببه نجببد م 

ل مبه كتب  للتفسبية عوبى لخبت ف يجماهنبا تت حبد يف  لل حارل ، رةكب ل نجبد كثيبة 

 مشةهبا، رتت جه إلى ناحي  رلحد  مه ن لحي للتفسية لل ختوف .

ا إل  أا أعِ ل س هذم المرالتل الثالثتل ل ذ مرالتل -ا كل ، أرى تر ي م ترًّ

عا ال ير بالتر تير متع التمما إلت  التتكلت عوت  متا تاايتل هتذم  -عصور الت ويا

تروا س  راحتيرهت ، ريتببع ذلبك ببالك م عبه اال ساهاذ التتي ا ست  إلي تا المر ن

ن  يشهة للكت  لل ؤلَّف  يف للتفسيةل ف تكو  يرال  عه  رِّ للتفسية لل  ث ر ريشهة مبا د 

فب  يف  فيه، ث  عه للتفسية بالةيي للجبائز رغيبة للجبائز، رعبه يشبهة للكتب  لل ؤلَّ

ة   لل ختوف ، ث  يتكو  بلبد ذلبك -ذلك. ريندرد يف ة ل 
للك م  عوى تفاسية للف 

عه للتفسية عند للصب في  ريةب  كتببه  فيبه، ثب  عنبد للف سبف ، ثب  عنبد للفقهباة 

، ثبب  يتكوبب  عببه للتفسببية لللو ببي، ثبب  يخببت  بكو بب  عامبب  عببه للتفسببية يف كبب لك

 .(1)«عصةنا للحاضة

                                                   

 (.136/ 1للتفسية رلل فسةرن، ) (1)
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لقد عالج لل ةبي يف ة ا لل ةحو  للثالثب  يةب  لأللب لن للتبي سبيطةت عوبى 

فبببدي بببالك م عوببى للتفسببية لل بب ث ر ؛ للتفاسببية يف عصبب ر للتببدريه عببرب للتبباريخ

كالتفسببية  ل م عوبى يلبب لن للتفسبيةرللتفسبية ببالةيي، ثبب  شبة  بلبد ذلببك يف للكب

 للص يف رللفوسفي رللفقهي رلللو ي، رغية ذلك.

يف لسببتلةلض  -ك ببا ةبب  ظبباةة م ببا سبببق-لقببد لدتهببد للبب ةبي يف درلسببته 

تاريخ للتفسبية رتطب را رللكب م عويبه رعوبى مسبارلته عبرب للتباريخ بشبكل كوبي 

ةحو  رما لمتاجت دامع، رقام بسةد مةلحل للتفسية عرب للتاريخ رخصائص كل م

ا  بببه، رقببد دبباة عةضببه لو سببار للزمنببي لوتفسببية رمببا لحقببه مببه تطبب رلت متسبب  

بالتقسي  رللتفبنه يف عبةض لل ةلحبل للتبي كانبت لوتفسبية ربيبان خصبائص كبل 

مةحو  رذلك بص ر  لب  تكبه ظباةة  قبوبه، رمبه ثب  نالبت درلسبته شبهة  كبيبة  

  للبدرس مبه ررلئهبا تب ثة هببا رقب ال  لدى للدلرسيه ك ا ة  ملو م، ببل إن غالب

ل حيبب  لحتبب ى تقسببي اهتا رطةلئقهببا يف ملالجبب  للكبب م عوببى مةلحببل  ل كبيببة  تبب ثة 

للتفسية عرب للتاريخ، رة  ما نجدا دويًّبا يف لللديبد مبه للدرلسبات للتبي تتصبدى 

لوك م عوى للتفسية، رللتي تبدرد عوبى ذلت منب لل لل ةلحبل رلل حطبات للتبي 

 ي.بةجت يف تحقي  لل ةب

ل شك ين تةتي  لل ةبي لكتابه كوه رفق مةلحبل ملينب  يبربج ين لبه قصبد   رال

ل لتحقيبب  للتفسببية رفببق ةبب ا لل ةلحببل، فكيببع كانببت للطةيقبب  لل نهجيبب  بببارج  
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لتحقي  للتفسية عند لل ةبي؟ رما ةي لل لبايية للتبي قبام عويهبا ةب ل للتحقيب ؟ 

 .  للتاليرما لل  قع لل نهجي منها؟ ة ل مجال للحدي  يف لل طو

 :املطلب الثاين: الذهيب وحتقيب التفسري؛ مناقشة وتقومي

 ل ةبي يجدا قد قس  للتفسية لبث  للناظة يف لل لقع للتطبيقي لتحقي  ل إن  

   :مةلحل رئيس 

 ريصحابه. ملسو هيلع هللا ىلصللتفسية يف عهد للنبي  المرالل ارول  للتر ير: -

 للتفسية يف عصة للتابليه. المرالل الثاتيل للتر ير: -

 للتفسية يف عص ر للتدريه.  المرالل الثالثل للتر ير: -

ت لل ةحوبب  لألرلببى رللثانيبب  قةلببب  لل ائبب  صببفح  مببه م سبب ع   رقببد يخبب  

منبه للكتاأ يف لل ةحو  للثالث  رللتي لستغة  عةضبها  ل  لل ةبي بين ا يت  ضع د  

هبات صفح ، حيب  لدتهبد للب ةبي يف لسبتلةلض يلب لن رت دا  ما يةب  عوى يلع

 للنتاد للتفسيةي عرب للتاريخ.

رلل ت مل يف ةب ا للطةيقب  للتبي هنجهبا للب ةبي لتحقيب  للتفسبية يجبد يهنبا 

طةيق  غية منهجي  يف إطارةا للكوي رال تق م عوى منطوق ملياري محدد يف قةلة  

ل عبه ذلبك لتسبية  تاريخ للتفسيةل فهبي تببدي بالسبية بالتفسبية مبع للبزمه ثب  تلبد 

 هات للت ليع للحاصو  يف مدرناته رمصنفاته.ت د  بالتفسية مه خ ل 



 

 

 تحقيب معياري للتفسري مع طرح   التحقيب املعارصتحقيب التفسري؛ قراءة يف 

 بحوث

(18) 

ل لقد سار لل ةبي بالتفسية مع للزمه يف لل ةحو  لألرلى رللثاني ، بين با عبد  

عه ذلك يف لل ةحو  للثالث  ليتكو  عه للتفسبية يف عصب ر للتبدريه ريتنبارل يةب  

ت هات رمسارلت للت ليع للحاصو  يف للتفسية ريتكو  عنهبا ريةب  لل صبنفات د  

رلل ؤلفات يف كل مسار منها، رة  ما يفصب  عنبه للب ةبي بجب ة يف ك مبه عوبى 

 .لل ةحو  للثالث  مه لل ةلحل للتي حددةا لوتفسية

ركيبع ين تبدريه للتفسبية  مرالل التت ويافبلد ين تكو  لل ةبي عوى بدلي  

يف  رإن ا كان يف ثنايا تصانيع فن ن يخبةى كالحبدي ، ثب  لسبتقل   لت يب أ م تقفًّ 

عةد عوى بلب  للق بايا  ا بةيسه رله مصنفاته للخاص  =ا قائ   للنهاي  رصار عو   

ركيبع ين  طرائتق التتأليف  عوبى وبكترغية ذلك، ث   كأّول ما صوف س التر ير

إلبى تبدريه تفسبية لخبتوط فيبه »للتفسية ظل فأ  ل  يجارج حد لل  ث ر ثب  لنتقبل 

ن عبالج للب ةبي تبدرد للتفسبية لللقوبي . ربلبد ي(1)«يبالتفسية للنقو يللفه  لللقو

ل عوى فكة  للت سبع للهائبل يف للتبدريه للتفسبيةي رعةد عوى بل  للنقا  مؤكد  

سبب  عدرلبه عبه للسبية  ه  ببي   ركيع ينه قامت فيبه مسبارلت رت دهبات كثيبة  =

-مةحوتبه للثالثب   ة ل ةب  شب ن للتفسبية يف»يف تتبع مسية  للتفسية، فقال:  للزمني

د فيهبا مبه لبدن نشب ته إلبى عصبةنا تدر   يخط لته للت يرة ا ة -يهمةحو  للتدر

أا أ مشت  بالتر تير  يّ وأرى متا الل تير علتيل لنه رطةلئقه،  يللحاضة، رتوك ة

                                                   

 (.110/ 1)للتفسية رلل فسةرن،  (1)
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كل عصتر متا  مع المما، وأا أ كلت عا طرائق ، ومميما  ، وا ساها  ، وألوات  س

ذ علي  ياللصور الت فته توبك ثية م ا خو  ، رذلك رلدع إلى يننا ل  نقع عوى كمرَّ

عبببت مقاصبببدةا رلختوفبببت  يلللصببب ر مبببه آثبببار فيبببه رةببب كثبببة  كببباثة  تن َّ

أا  -رحته ملعتتت كتتب التر تتيرو ت  ات -س مقتت ورس  ه تل يكتوالتجاةاهتبا...

هميتع مراالت  الممويتل؟ الل تت إا هتذا أمتر ال س  أ كلت عا التر ير وما ُألنتف هيت 

التر ير ما مبت أ تشتأ   إلت  يوموتا س  ُكتِبكل ما  سّ أ  ر علي  إال إ ا ُهِمع بيا ي 

ه ثب  ببي  ، «بتذلا؟ يما الو ته متا يت تع ل راحتت  كلت ، وأتَّت  لت سّ هذا، وكاا ل 

لب  نظةنبا إلبى منباحي »ه يف تنارل ة ا لل ةحوب ، فقبال: لل سار لل ي سيدرد عوي

ةيه رلتجاةاهت ، ل ددناة  مع لخت ف عص رة  يشبأك ن فيهبا، فبين با  لل فسِّ

به  نجد ن للتفسبية بال ب ث ر خاصب ، نجبد مبه لل تب خةيه م  به درَّ ه لل تقدميه م 
م 

به نحبا يف تفسبيةا  به لل تقبدميه م 
با. ربين با نجبد م  ق صة  تفسيةا عوى لل  ث ر يي  

ه ينح  ة ل لل نحى بلينه، ربين ا نجد م به  ه لل ت خةيه م 
للناحي  لإلشاري  نجد م 

ه حارل إخ ا  للقبةآن ل   به لل تقدميه م  به لل تب خةيه م 
ةببه رعقيدتبه نجبد م 

ل مبه كتب  للتفسبية عوبى لخبت ف  حارل مثل ةب ا لل حارلب ، رةكب ل نجبد كثيبة 

 يجماهنا تت حد يف مشةهبا، رتت جه إلى ناحي  رلحد  مه ن لحي للتفسية لل ختوف .

ا إل  أا أعِ ل س هذم المرالتل الثالثتل  مرالتل -ل ذا كل ، أرى تر ي م ترًّ

عا ال ير بالتر تير متع التمما إلت  التتكلت عوت  متا تاايتل هتذم  -اعصور الت وي

تتروا س  راحتيرهت، وأ بتع  لتتا بتالكفم عتتا  اال ساهتاذ التتي ا ستت  إلي تا المر ن
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َا ل أش ر الكتب المؤلَّرل س التر ير هأ كلت أوال  عا التر ير المأثور وأشت ر متا ُوون

وعتا أشت ر الكتتب المؤلَّرتل س  هي ، ثت عا التر ير بالرأس الستائم وييتر الستائم،

ة   لل ختوف ، ث  يتكوب  بلبد ذلبك -. ريندرد يف ة ل  لا
للك م  عوى تفاسية للف 

به  فيبه، ثب  عنبد للف سبف ، ثب  عنبد للفقهباة ت بك   عه للتفسية عند للصب في  ريةب   

كبب لك، ثبب  يتكوبب  عببه للتفسببية لللو ببي، ثبب  يخببت  بكو بب  عامبب  عببه للتفسببية يف 

 .(1)«عصةنا للحاضة

عبه للسبية بالتفسبية مبع للبزمه  -ه مبه ك مبهك ا ة  بي  -لقد عدل لل ةبي 

ليببتكو  عويببه مببه ناحيبب  لالتجاةببات رلأللبب لن لل  بب  ني  للتببي لنتظ ببت حةكبب  

للت ليع فيه عرب للتاريخ، فتكو  عوى للتفسية لل ب ث ر رللتفسبية ببالةيي رللتفسبية 

 :ببغه لل ةبي بس   ي...إلخ، رة ل لللدرل  وللص يف رللفقهي رللل

صببل ب  قةلةتببه لوتفسببية رتاريخببه يف كببل لللصبب ر ردرلسببته لكببل للنتبباد  -

 ل مه ة ل للنتاد مفق د.كثية   للحاصل فيه خاص  رين  

ين للتفسببية ينتظ ببه د وبب  مسببارلت مشببأك  رمتشبباهب  بصببف  عامبب ، مببا  -

هبب ا  ما لحتع  ا يف بيان مسية  للفه ررحوته عرب للتاريخ ريجلل للك م عويها كافي  

 للةحو  مه تط رلت.

                                                   

 (.136/ 1للتفسية رلل فسةرن، ) (1)
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هذا الل ول الذس  تام بت  التذهبي س المرالتل الثالثتل لتت يسلتل التريقتل  إاّ 

 ا المو سي هقط وليس ل ا مليار وتتامت كلتي س ئ ب و مشتَّتل س بوا  اللامل لتحقيب

 تتراءة  تتاريخ الللتتت، ولكو تتا مشتتكلل س  ا  تتا متتا ايتتث صتتفايت ا المو سيتتل 

ل للب ي ب لبه ل فربغ  للجهد للكبية ددًّ  حقيب التر ير و راءة  اري   والللميل س

رلستلةلضبه  -كتابه ك ا يسوفنا ل  رللتي يت  ضع فيها د  - لل ةبي يف ة ا للخط  

ل لأللبب لن لل  بب  ني  للتببي بببةجت يف للتفاسببية عببرب للتبباريخ، إال ين ةبب ا لل طبب   

اةببا للبب ةبي ي تغي  للخطبب   غيببة صببحيح  مببه حيبب  فكببة  تحقيبب  للتفسببية للتبب

هالتحقيتتب المو ستتي رحةصببه عوببى تتبببع مسببية  للتفسببية رتطبب را عببرب للتبباريخل 

ت-والمليتارس للرتتا تر ت  يوحتتو  للقتتب  علتت   -ا لملتتايير مليوتل كمتتا حتيأ يوهق 

ووَ ع س حاات   ،مولتراذ هار ل س  اريخ الرا صار مل ا الرا ل  وضليل م تلرل

تا، ثت ير هذرس مليَّ اءها  غي  هرّ  ا قوم بلت   لتا ببوتاء  تاريخ الللتت و ق تيم  وهق 

ل ذم المولتراذ والتي  كوا مراال بارزة ومولرهاذ رئي تل ا  تذ مل تا الللتت 

ما س مر وم  أو ايثيت ، ويير  لتا ممتا  يقع للللت  تور   ا؛ كأا  ا م تلر   ا   م لك  

رس عو   حول هذ وتجويَ يكوا ل  م اس هوهرس بذاذ الرا ومشايل  المركميل 

 تتتتور ملتت  أوواذ الرتتا أو  تغيتتر أه اهتت  أو   تلتتف م رها تت   س حتتاات  كتتأا  

و تبتتايا شتتروا ممارحتتت ...إلخ، وال  كتتوا عمليتتل التحقيتتب  ائمتتل علتت   تبتتع 

 تتاذ التتتي  بتترز س والتوه   ارلتتواا الم تتموتيل اللامتتل للتراحتتير؛ ه تتذم ارلتتواا

ا بلقت  التتبتع التتاري ي كثيتر  ريت  ل وها و بايو ا الشكلي الذس يغترس - التآليف
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 عل س اقيقت ا مح  صت ى لمولترتاذ هار تل س  تاريخ الللتت  -ا ل اللرا  بل  

كاتته هتي اللوصتتر المتؤثر س إتتتتاج هتذم ارلتواا وال تتبب س م ورهتا س حتتاال 

ل س  حقيب الرا هتو الوعتر س هتذم المولترتاذ الرار تل الرا؛ وما ثت هإا الملوّ 

ا هذم التووعاذ وارلواا س حاال الرا وليس  تبع هذم ارلواا  ا  ا التي تتج عو 

 . (1)س  ا  ا كما صوع الذهبي

رلهبب ل فببإن عببدم خبب ض للبب ةبي يف لل لببايية للتببي لعت ببدةا يف للتحقيبب  

للط يل لل ي قام به ل سارلت للفه، ركب ل إغفالبه للت صبيل لهب ا لل لبايية ربيبان 

ل يف تلبةف عوبى لل نلطفبات لألكثبة تب ثية  يسباأ رداةتها يف ع وي  للتحقيب  رلل

ألنه يف للحقيقب  ال يقبةي ذلت  لا يف ض ة صنيلها رمس غ  ل منطقيًّ يبدر يمة   ساحته =

مببا يف بنيتببه،  للفببه رلل نلةدببات لل ببؤثة  يف سبباحته رللتببي نببتج عنهببا تطبب رلتف 

م با ي دب  عويبه ين  ،ريحق  تاريخه يف ض ة ة ا للقةلة  رما ينبتج عنهبا...إلخ

                                                   

لألل لن للتي ددية بالنظة ين للخط   للتي قام هبا لل ةبي يف لستلةلض للتفسية يف مةحو  للتدريه رية   (1)

بةجت فيه ةي خط   مزدرد ل فهي تق م لبتدلة عوى محارل  تصنيع للنتاد للتفسيةي، رذلك حتى 

ي كه تص ر لألجم   للتي تن  ي تحتها ة ا للتفاسية للهائو  يف تن عها رمسارلهتا ريل لهنا، ربلد ذلك 

لوتفسية نفسه رللتط رلت للتي  ة عه لل سار للتاريخيهتت  بالك م عوى ة ا لل سارلت باعتبارةا تلب  

م طةيق  تتبع لألل لن لل    ني  لوتآليع يف تحقي  للتفسية رتتبع تط رلته، ريم   ا لحقته، رنحه ةاةنا نق  

للجان  لل تلوق بل وي  للتصنيع لوتفاسية رلل لايية للتي قام عويها فقد ناقشناا بت سع يف بحثنا: 

 ةا تصنيع ملياري لوتفاسية.تصنيع للتفاسيةل قةلة  يف لل نجز مع ط
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ج لل لببايية للتببي سببيقةي للفببه رحصببادا مببه خ لهببا ريؤصببل لهبب ا لل لببايية، يببرب

مبا مبؤثة  ة  ا مبه خب ل ةب ا لل لبايية ب دب د تغيابركيع سي كنه ين يحك  منهجيًّ 

برد ةةي يف ذلت للفه يستحق ين يك ن للفه مله قبد لتخب  مسبار   ا رببدي ل مختوف 

 ل ع ا كان قبوه.ا مت ايز  منلطف  

  عوبى قبةلة  للبنق ت لل لةفيب  لوفبه يوزمبه نصب  ةب ا للتحقي  للقبائ إن  

لل لايية رللت صيل لص حيتها لل نهجي  يف قةلة  تاريخ لللو  رحصادا لل لبةيف، 

ل يف مدرنب  للفبه ا تحقي  للفه عرب سةد للت دهبات لل  ب  ني  لألكثبة ببةرج  ريم  

 عتبارةباك ا صنع لل ةبي، رللتلويق عويها رعوبى لل صبنفات لل ن ب ي  تحتهبا با

ل سببية  للفببه ررحوتببه عببرب للتبباريخ ال غيببة، فهبب  يمببة ال  ت ثببل للحصبباد للل وببي

ب -في با يببدر-ل  يبة للب ةبي نفسبه  يحتاد يف مثوه ل لايية منهجي ل رل ل ا ببه موزم 

ين تخو  سباح   -يف ض ة صنيله-رال تدع ا إليه حاد ، رعويه كان مه للطبيلي 

 رللت صيل له ا لل لايية.كتابه مه للك م عه ملايية للتحقي  

للنبباظة يف محارلبب  للبب ةبي لتحقيبب  للتفسببية يوحببظ فيهببا ردبب د  عوببى ين  

مببةحوتيه يبببدر فيه ببا محارلبب  لونببز  لوتحقيبب  لل نهجببي رقببةلة  للتفسببية عببرب 

 للزمهل رة ا:

 المرالل ارول  ال اصل بالتر ير س عصر الصحابل. -

 التابليا.ر ال اصل بالتر ير س عصالمرالل الثاتيل  -
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للب ةبي ك با سببق ب نبه حبارل ين يقبةي فيه با  اصبة  ففي ةاتيه لل بةحوتيه 

تسب يغه لطةيقب  سبيةا يف لل ةحوب   للتفسية مبع للبزمه، رةب  مبا ذكبةا يف مسبتهل  

له ل كوبه، يرى نفسبي »...يف مةحو  للتدريه، حي  قال: للثالث  للخاص  بالتفسية 

ل يف ة ا لل ةحو  لل ل إلى ين يعد  عه للسية  -مةحو  عص ر للتدريه-ثالث  م طةًّ

جبه إليهبا بالتفسية مع للزمه إلبى للبتكو  عنبه مبه ناحيب  ةب ا لالتجاةبات للتبي لت

ةرن يف تفاسيةة   «.لل فسِّ

ا كمتا صترح ا لل ير متع التر تير زمويًّتهإ ا كاته المرالل الثالثل لي ه تتاه  

علت   تبتع التر تير عبتر  االذهبي، هتإا المرالتل ارولت  والثاتيتل متا  حقيبت   امَتت

وما الملتايير  ؟التريقل المو سيل التي ا بل ا الذهبي س التحقيب هي ما المما، هما

 الملتم ة س  لكت ال ياق؟

ب ا عوبى إن للناظة يف لل قدمات للنظةيب  لكتباأ للب ةبي ال يجبد فيبه تنصيص 

فسببية لل لبايية للتبي لعت ببدةا للب ةبي يف ةب ل للتحقيبب  للب ي نبتج عنببه قسب   للت

ل ببةحوتيهل فقببد صببدر للبب ةبي ةبب ل للتحقيبب  للبب ي قببام بببه بج وبب  نقببا  تكوبب  

 عويهال رةي:

 تلةيع للتفسية رللت ريل رللفة  بينه ا. -

 تفسية للقةآن بغية لغته )للأد   للتفسيةي  لوقةآن(. -

 ةل تفسية للقةآن مه قبيل للتص رلت يم مه قبيل للتصديقات. -
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ا  بة  يف ذكبة لل بةحوتيه رلنطوبق يف ملالجتهربلد ذلك شة  لل ةبي مباشب

 رللك م عويه ا.

ر هببا للب ةبي تحقيببه للتباريخي لوتفسبية  رال شك ين ة ا للنقبا  للتبي صبد 

ليس لها صو  ببيان ملايية للتحقي  رآلي  لعت باد ةب ا لل لبايية يف قبةلة  للتفسبية 

ا يف  تفيببد شببي   عببرب للتبباريخ ريهنببا لألقببدر عوببى إضبباة  تاريخببه ربيببان نق تببه، رال

 مه ذلك. يي   ىللدالل  عو

الوعتر عتا هتتذا اإلشتكال المو ستي والتتذس ُيبتِ س صترحل  حقيتتب  وبغتّ  

الذهبي لتلوا ع ي ة، هإا الوامر ل ا يا المترالتيا س  حقيتب التذهبي يست  أا 

الذهبي ال ي ير بالتر ير مع المما ويست   س أا يقرأ المولتراذ المؤثرة س الرا 

ير مليول ويقيت مراال التحقيب س ضوء  لا، وإتمتا هتو يتربط التر تير وهق ملاي

ت ، ا لتذلكت التتاريخ ومراالت  ال ييتربالتاريخ اللام للوا تع اإلحتفمي ويوزعت   بل 

 : يتا يردليل ذلك م

: ليس هواك مليار مح و يسرس س ضوئ  الكفم عل  المرالتيا:  أوال 

رد د ملايية ملينب  ينطوبق منهبا  -ك ا سنبيه-تحقي  تاريخ للفه يوزمه  إن  

لل ةلحبل للتبي يفةجةبا  ل  ة ل للتحقي ، ررد د مثل ة ا لل لايية يك ن مله تنار  

بب للتحقيبب  رللتلويببق   ل يف فوكهببال ا هببب ا لل لببايية ردلئببة  عوببى ةبب ا لل ةلحببل مةتبط 

 تتلرض س ضتوء مو ر تا متا المليتار المقتترح ووضتليت ا همراال التحقيتب  ُ 
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ا يف طةا لل ةبي ف  نجد لألمة ك لك للبت ، رإن با ، ريم  مو ...إلخإزاءم ومو ل ا 

تشباهبت  رإن  ، للك م عوى مةلحل للتفسية يجةي فيه تنبارل د وب  ق بايا عو يب 

بل  عنارينها، إال يهنا ال يج لهبا حيثيب  ملينب  يبت  للتنبارل رلل لالجب  لوتفسبية 

لل زليبا رللخصبائص يف مه خ لها ررصد للتط رلت للحاصو  يف للتفسية رسةد 

 ا ل ضلي  للتفسية إجلةةالكل مةحو  منه تبل  

بب: ف   يتعببالج للبب ةبي مببا يبب هرتتي المرالتتل ارولتت  رللصببحاب   ملسو هيلع هللا ىلص ي  للنبببه 

قي   للتفسبية  لل فسةرن مه للصحاب ، ،(2)، مصادر للتفسية يف ة ل لللصة(1)لوقةآن

 ة ا لل ةحو .يف  لل  ث ر عه للصحاب ، م يزلت للتفسية

عصبة للتبابليه، مبدلرس يف  تكوب  عبه مصبادر للتفسبية المرالل الثاتيتلوس 

م يبزلت  قي ب  للتفسبية لل ب ث ر عبه للتبابليه، قامت يف ة ل لل قت،للتي  للتفسية

 للتفسية.يف  و عة ا لل ةحو ، للخ ف بيه للسَّ يف  للتفسية

رة ا لل  ض عات ال يظهة فيها حيثي  ملين  يبت  للكب م عوبى للتفسبية مبه 

ا لتوصيف التر ير باعتبتارم تتتاج وإتما هي أ ر  س اشتغال ا كما هو بيّ خ لها، 

                                                   

  ة للنبي للقةآن يم ال؟ رلستلةض للخ ف رلألدل  ررد  ض ل س ل  للبيان للنب ي رةل فس  رفيها تلة   (1)

 للت سط يف لل س ل .

يةل للكتاأ  ، لالدتهاد رق   لالستنبا ،ملسو هيلع هللا ىلص يرقد ذكة فيها يربل  مصادرل رةي: للقةآن للكةي ، للنب (2)

   عنها.لليه د رللنصارى، رتكو
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ا، ولي ته  تراءة  حليليتل وا ع  ائت بتريقل  وزع  عل  هتراذ زمويل مح وة حتلر  

ا ما ل مولتر  لوا ع الوتاج التر يرس س خفل هذم الرتراذ وأا كل واا ة مو ا  مثّ 

تتر تير بالتتاريخ المحت و حتلر   تربط ال ه ذم التريقلل س التر ير ا لت  ا و وزعت   بل 

و تتتكلت عتتا كتتل مرالتتل بح تتب متتا يررضتت  وا ل تتا ومتتا يع تتر هيتت  متتا   تتايا 

ومشايل، وال  ربط التاريخ بالتر تير تر ت  ومتا كتاا هيت  متا اتلتاهتاذ، هتتوزيف 

   .المراال بح ب االتلتاهاذ المؤثرة والرار ل س الرا

 تيا ختوا هاصلل ومح واذ واضحل:ثاتي ا: ليس للتر ير س المرال

ف ه للطبيلي يف بح  للنش   للتاريخي  لو ةلحل للتبي يفةجةبا للتحقيب  ين 

ببد ين تكب ن نشب هتا للزمنيب   تتدلخل نشب   ةب ا لل ةلحبلل فال ةحوب  للجديبد  ال

متدلخو  يف لل ةحو  للسابق  عويهبا، لكبه مةلحبل للتحقيب  ذلهتبا تكب ن مت بايز  

ا لل لضبح  بحيب  تكب ن كبل رلحبد  منهبا حوقب  ذلت نسبق ل رلها خصائصبهددًّ 

خبباص يف تبباريخ للفببهل فببالحك  ب دبب د مةحوبب  دديببد  يف للفببه ذلتببه يلنببي يهنببا 

بب لحتبب ت عوببى يمببة   ا عببه سببابقه سبب لة بصبب ر  كويبب  ير مببا صببار للفببه ملببه مختوف 

دزئي ، ك ن يك ن قد رقع يف ة ا لل ةحو  تغيةلت ير تط رلت مفه ميب  لوفبه ير 

ذلك بحس  لل ليار لل لت د لل وي  للتحقي  ذلهتا رمةكزيته يف للفبه للب ي غية 

تغييبة يف شب ن للفبه يف ضب ة ةب ل لل ليبار  نبغي تحقيببه، بحيب  يكب ن رقب   يي  

ربالتالي لعتبار ة ل للتغيية ب ثاب  مةحوب   ،ة د ةةي يف للفه ذلتهمؤذن ب ق   تغي  

 دديد  يف للفه مت ايز  ع ا سبقها، رةك ل.
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ننا حيه ننظة لو ةلحل للتي يتى هبا لل ةبي فإننا ال نظفة فيهبا لوتفسبية ذلتبه إ

نبب ، بحيبب  ي كننببا لعتبارةببا حوقببات رئيسبب  يف تبباريخ للتفسببيةل بت ببايزلت ملي  

رال يكبباد  ،فخصببائص للتفسببية يف عصببة للصببحاب  ةببي نفسببها يف عصببة للتببابليه

مبا ه، ري  يتيه مت بايزتدةى عوى يساسبه لعتببار ردب د مبةحو د ري   س تغييةف و   ي  

بةرج ظاةة  لل ضع يف للتفسبية رللت سبع يف لسبتل ال لإلسبةلئيويات ع با كبان يف 

ذلك رإن كبان  فإن   ،عصة للصحاب ...إلخ م ا ت  رصد لل ةبي يف مةحو  للتابليه

 يهنا يم ر ثان يب  رال تتلوبق بجب ةة للتفسبية، ربالتبالي ال ي كبه ا يف للنظة إال  مه ًّ 

 امؤذن بب لا يف تحقيبب  للتفسببية ير لعتبببار رقبب   للتطبب رلت فيهببا يمببة  للت سببيس عويهبب

 ب ق   ف لر  د ةةي  يف ذلت للتفسية ربالتالي تحقي  للتفسية يف ض ئها. 

د فيهبا للتفسبية مبه تناقوبه  ثالث ا: ق له رةب  يبتكو  عبه للخطب لت للتبي تبدر 

ن  ررلئيًّ  با ة ا للخط لت لوتفسية خ: »اا رمكت ب  ا ألن يك ن مدرَّ طب لت عو يب ، ريم 

ل فبب  ضببية ين يخطبب  للتفسببية خطبب   رلحببد  يف مببةحوتيه  لل ةلحببل فزمنيبب ، رإذ 

ربغ  للنظبة  ،(1)«جمنيتيه: مةحو  عصة للنبي رللصحاب ، رمةحو  عصة للتابليه

عه لعتبار ة ا للخط لت للتي ذكةةا خط لت عو ي  يف ذلهتبا رين يكب ن للتفسبية 

بتغيبة يف ذلتبه، رلكبه ةب ل للبنص م  مه لل ه فيها قدرف نفسه قد مس   للب ةبي ال  ة ين  ظه 

يسية حتى مبع لألحبدل  للتبي يةلةبا مه ب  يف تباريخ للفبه ريسبه ت يف حبدر  

                                                   

 (.127/ 1)، 1حاشي  للتفسية رلل فسةرن،  (1)
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 عه ين يقةي تاريخ للفه يف ض ة نق تبه تح الت ربص ات مه   يف ساحته ف    

ل يف سبباحته، رإن ببا ةبب  يلببةض للفببه مببه خبب ل للن عيبب  رلنلطافاتببه لألكثببة تبب ثية  

ا يف للتباريخ ريقسب ه يف ضب ة ةب ا لل ةلحبل ال ل ةلحل رللحق  لل حدد  سوف  ل

 غية.

إا هذم التريقل التي ورج علي ا الذهبي س التحقيب س المترالتيا اروليتيا 

ا والكتفم الوصتري َيع ر هي ا ربط التر ير برتراذ زمويل محت وة حتلر   ما  حقيب 

الرا الذس تبغي  حقيب  بتالرا  ا ت  وليس ربط مراال  ،عا وا ل  س هذم الرتراذ

 ا للمولتراذ المؤثرة والمولرهاذ الرار ل س  اري  .وهق  

يظهة لنا ين للتحقي  للب ي قبام ببه للب ةبي لوتفسبية  إتوا وما خفل ما حبق

تحقيبب  ال يقبب م عوببى طةيقبب  منهجيبب  من بببط ، رإن ببا ةبب  يف دانبب  منببه مجببةد 

ا، ريف يخيب  محبدد  سبوف  رةلحبل تاعةض رصفي لوتفسية يف ض ة رلقع جمني رم

دان  آخة محارل  الستلةلض يبةج للت دهات لل    ني  يف كت  للتفسبية عبرب 

 للتاريخ.

 و س ر اإلشارة هاهوا رمور:

: -ة ا للطةيق  للتي درد عويها لل ةبي يف للك م عوى تباريخ للتفسبية  أوال 

، إال ى تباريخ للتفسبيةرغب  شبي عها يف للكب م عوب -سي ا يف مةحوتيه لألرلييه ال

   : يتشديد  للسوبي  يف للنظة لتاريخ للتفسيةل يبةجةا ما ي ينه لها آثار



 

 

 تحقيب معياري للتفسري مع طرح   التحقيب املعارصتحقيب التفسري؛ قراءة يف 

 بحوث

(30) 

ف ه ية  ف لئد أت ا ال  حقق شيئ ا  ا بال ما هوائ  التحقيب بصورة عامل؛  -

ق مه للفه ردب ةةا، للتحقي  للكو   ي لوفه ة  قدرته عوى تيسية لالقألأ لل ل  

نهجي  مؤثة  يف طةيق  للنظة له ل للفه يف ذلته، رما يبربجا رما يثيةا مه لعتبارلت م

مه ملايية د ةةي  مه دلخل رح  للفه ي كه ين تظهة لنبا للبنق ت لل لةفيب  يف 

للفه رللتط رلت للحاصو  يف بنيته، رك ل للتح الت رلل نلطفات للتي رقلبت يف 

ا، ركب ل صبحيح   اتاريخه، رة  ما يليه عوى للتبصة بتاريخ للفبه رللب عي ببه رعي ب

إمكان درلس  للسياقات للتي ينتجبت ةب ا للتحب الت رلل فاضبو  لل نهجيب  ببيه 

ة ا لل نلطفات رلل نلةدات يف مسية  للفه رملةف  يثةةا عوبى للفبه رم يزلهتبا 

م فيه تحقي  لل ةبي شي  ال ك نه يق م عوبى قبةلة  رسوبياهتا...إلخ، رة  ما ال يقد  

خ سبابق ريب ج  للتفسبية عوبى مةلحبل ةب ل للتباريخ للتفسية مه خ ل ربطه بتباري

بغ  للنظة عه ية ي  ة ا لل ةلحبل يف لللوب  ذلتبه مبه عدمبه، رمبه ثب  صبارت 

بة  بطبيلب   مةلحل للتفسية تسا  يف تحقيبه س ق ا ال يستطيع للناظة مه خ له للتبصا

ا  حطببات لل لةفيب  للتبي قطلهببللبنق ت لل لةفيب  للحاصببو  يف بنيب  لللوب  رال لل

...إلخ، م ا يفيد يف حسه لإلل ام بالفه رفت  آفا  رمسارلت بحثي  شديد  لللو 

 ا ذل بببال مببه لألغببةلضي   شببللةيبباد  يف سبباحته، رببب لك صببار تحقيبببه ال يحقببق 

  ةةي  ل  ارس  للتحقي  يف للفن ن. للج

ل فالبب ةبي يف أت تا  غينتب اقيقتتل وهتوو االختفهتاذ السذريتتل س التر تير -

ا لهب ل يخي لوفه يسية بالتفسية مع للبزمه رفبق مةلحبل ملةرفب  سبوف  عةضه للتار
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رلب ل  لللزمه رال يسية بتاريخ للتفسية مبه خب ل للتفسبية ذلتبه رطبيلب  منلطفاتبه

ي ربج للتفسية مله كتو  ص اة ةامبد  لب  تلت رةبا لخت فبات د ريب  يف لل  ارسب  

 ا لل  ارس  رطبيلب  نتج عنها عدد مه لالخت فات يف لل خةدات للناتج  عه ة

لألدرلت لل لةفي  لل جم  لت سوها رللشةر  لل نهجي  للخاص  بالقيام هببا، رةب  

لألمة لل ي يلارضه بجب ة رلقبع للفبه ذلتبه رمبا يفبي  ببه مبه لخت فبات حباد  

يؤشة عويها حال  للتببايه للهائوب  يف سباحته رلالخت فبات  -ك ا سنبيه-رد ري  

 انيفه.لل    ني  لل لسل  يف تص

ففبي ضب ة مبا تقب م  لب إشكال المقاربل لتحقيب الللت وه واهاأت ا  غين  -

بببه ةبب ا للطةيقبب  مببه حببةف للنظببة عببه لل نلطفببات لل ببؤثة  لوفببه رللتببي لهببا 

لنلكاسات د ةةي  عويه مه حي  ةب ، رلالستلاضب  عبه بنباة تباريخ للتفسبية يف 

ا، فبإن ملو مب  سبوف   ض ة ة ا لل نلطفات بت جيع للتفسبية عوبى مةلحبل تاريخيب 

ة   ق ايا تتلوق هب ا لل ةلحل للتاريخي  لل لةرفب  ذلك يفةض عوى لل لالج  ط  

رللتي ليس لها كبية يثة دب ةةي يف للتفسبية، رلالسأسبال للهائبل يف تنبارل ةب ا 

ل يغيب  ملهبا للق ايا ب ا يجلل للدرس يح ي لستطةلدلت رت سلات كبية  دبدًّ 

لل لببةيف للبب ي تقبب م عويببه لل قاربببات للقاصببد   عوببى للحقيقبب  طبيلبب  لإلشببكال

خ لللو  رتتبع تط رال ففبي ضب ة سبية للب ةبي بالتفسبية مبع مةلحبل يلدرلس  تار

بة للنببي للقبةآن كبام    ،للزمه فإن ذلك يلج ا لوك م يف للبيان للنب ي  يم رةبل فس 

رتتبببع لل قبب الت يف ةبب ل للصببدد، ركبب لك للكبب م عوببى ردببال لل ةلحببل  ،ال
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يخي  ريع مها رللأد   لهؤالة لألع م رذكة مصبادرة  يف للتفسبية يف كبل للتار

بل ملبه للبدرس يف ح  د  رإن ب  -مةحو ، لألمة لل ي    قشبيب  مبه للتفبنه يف لللبةض و 

ا يف للكشببع عببه تبباريخ لللوبب  رنق تببه لل لةفيبب  إال ينببه ال يفيببد شببي    -رللتقسببي 

ق   للتكةلر رلإلعاد  لولديبد مبه  ع ا يسببه ذلك مه رللكربى عرب للزمه، ف    

 لل  اميه رلل لو مات م ا يثقل للقارئ بص ر  كبية . 

ةبب ا للطةيقبب  للتببي درد عويهببا للبب ةبي يف للسببية بالتفسببية مببع للببزمه  ثاتي تتا:

ا تحتاد لبح  يف منش ها، ربغ  للنظة عبه للتتببع لل فصبل لب لك لل حدد سوف  

ل قببل كبان لهبا ح ب ر شبائع دبدًّ رلل ي يحتاد لدرس خاص، فإن ة ا للطةيقب  

، خاصب  لل ةبي خاص  يف للدرلسات لل شتغو  بالتقسي  للتاريخي لألدأ لللةبي

 حي  يجةي تقسي  لألدأ لج و  عص ر رللك م عويه يف كل عصة منها.

رقببد يشببار إلببى ةبب ا للطةيقبب  رلنتقببدةا طببه حسببيه يف صببدد نقببدا لوشببلة 

ة ا لأللفبا  لل سبتحدث  يف لألدأ، ال ينبغي ين تخدعك »للجاةوي، حي  قال: 

رال ة ل للنح  مه للت ليع لل ي يقس  لألدأ إلى عص ر، ريحارل ين يدخل فيبه 

ل، رال ي ببس ا مببه للأتيبب  رللتنظببي ، فبب لك كوببه عنايبب  بالقشبب ر رلألشببكاشببي   

 .(1)«.للوباأ رال لل  ض  ..

                                                   

(. ددية بالنظة ين للنقد للدلخوي لوشلة 16يف للشلة للجاةوي، دلر لل لارف لوطباع  رللنشة، )ص (1)

عويه ة  للبيان للدلخوي لخصائص للشلة  ا بالةد  مه يبةج ما يفي منهجيًّ  لللجاةوي لل ي قام به طه حسيه

= 
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عوبى  لدت بع لل تب خةرن: »رك لك ذكةةا للةلفلي رتكو  عه نش هتا، فقال

ين يقسب  ل ةب ل للتباريخ إلبى  "تاريخ يدبيات للوغ  لللةبي "دلل للتدبية يف رضع 

خ سبب  عصبب ر: للجاةويبب ، فصببدر لإلسبب م، فالدرلبب  لألم يبب ، فاللباسببي  إلببى 

لوهجة ، ث  ما تلاق  مه لللصب ر بلبد ذلبك إلبى قةيب  مبه  656سق طها سن  

 ة ا للغاي ، حي  لبتديت للنه   للحديث .

با عوبى  لبتد  ة ل للتقسبي  هريرل م لل ستشبةق ن مبه عو باة يرررببال قياس 

فهبب  للبب يه تنبهبب ل لهبب ل لل ضببع يف  Littérature :يرضببا  آدلهببب  م ببا يسبب  نه

رل به كال نبه  عوى فة  عنايته  بفن هنا رآدلهبال رحسبه  مه ذلبك  لللةبي ، فجا

ا...  .(1)«صنيل 

                                                   
= 

ربيان ما يتفةد به لألرل عه  ،ي ي د  درلس  خصائص للشلة قبل لإلس م ربلداللجاةوي، لألمة لل 

 ك ا ذكة طه حسيه، للثار ليك ن ذلك يبوغ دالل  يف بيان نسب  للشلة للجاةوي ألةوه رينه ليس منتح   

لنى بالكشع عه للبيان دديد ي   رة  لألمة لل ي حارله مح  د شاكة رحارل مه خ له طةا عو   

مه حي  للقدر  عوى ة ل للبيان، رلكه رلفته لل ني  قبل تحةيةا، رقد يكةمنا ل  تلالى ببيان ة ل  لللةبي

لللو  ركيفي  تحقيق للغةض لل ي يرلدا شاكة مه خ ل للبح  يف طةلئق للنظ  للكوي لوك م، لألمة 

  للقةآنل قةلة  يف يخةى عديد . يةلدع: نظ لل ي يقطع للجدل يف يمة للشلة للجاةوي ريفيد يف مناا  

لل نجز رآفا  لالشتغال مع طةا فةضي  لطةيق  للنظ  للقةآر، خويل مح  د للي ار، بح  منش ر عوى 

  /https://tafsir.net/research/43: يتتحت للةلبط لآل ،م قع تفسية لودرلسات للقةآني 

. رقد نقد 2009بيةرت،  : للثاني ، -(، للةلفلي، دلر للكت  لللو ي 13لةأ، )صتاريخ آدلأ لل (1)

للةلفلي يف مقدمات كتابه ة ا للطةيق  ريبان عه مثال  لستل الها يف قةلة  تاريخ آدلأ لللةأ، ريشار 

= 

https://tafsir.net/research/43/
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يف تحقيبب  لألدأ مببه  للنظببة عببه رداةبب  لسببتل ال ةبب ا للطةيقبب  ربغبب   

ين يكب ن للب ةبي  -رلألمة بحاد  لبح -عدمه، إال ينه يحت ل يف ض ة ما سبق 

                                                   
= 

 اريخ اآلوا  س كل أمل يوبغي أا يكوا مرصف  عل  اواوث ا اروبيل؛ رت ا مراصل عصورم »ين 

ا س الم ا مح وح  لوويل، والشأا س هذم الحواوث التي يق ت علي ا التاريخ أا  كوا مما يح ث  غيير 

ا خاصًّ  ا شكل ، وأا  لحق بماو    ووع  ا بوويف كل ااوثل مو ا؛ هإ ا لت  كا كذلا لت يكا التاريخ متس و 

هل  لا  س  ارمل التي ال إال باعتبار المما هقط؛ وهذا ليس بشيء؛ را  غير المما طبيلل الوهوو؛ ما أ

، ربيه ينه سيحارل قةلة  تاريخ آدلأ لللةأ مه خ ل لألحدل  لل ؤثة  يف «اواوث ل ا ليس ل ا  اريخ

وإ ا كاا عموو »ا، حي  قال: ة ل للتاريخ رليس مجةد تنارله مه خ ل عص ر مفصو  رداةز  سوف  

ث عل  أا  قع س يير و ت ا، و ورصل عا يت هذم الحواورالتاريخ حيا ل الحواوث كما أحلروا، هف  

طبيلت ا، و تصل بغير طبقت ا س التاريخ؛ ولذلا رأيوا التريقل المثل  أا تذهب س  أليروا مذهب ال ت ال 

الترريق، وأا تسلل الكتا  عل  اربحاث التي هي ملاين الحواوث ال عل  اللصور؛ هو صص اآلوا  

رللوا؛ وبذلا يأخذ كل بحث ما مبت ئ  إل  موت ام، متقلب ا عل  كل بالتاريخ، ال التاريخ باآلوا  كما ي

  قه أم اهتر ه؛ هف   قط ماوة ما موضل ا، وال  قتصر عل  يير اقيقت ا، وال  لسأ اعصورم، حواء 

ل ما نست د تحقيبات للح ار  (. رم ا ي حظ يننا كثية  18. تاريخ آدلأ لللةأ، )ص«إل  يير مكات ا...

للتاريخ لإلس مي رقس ته مع   هنا رنسقطها عوى عو منا ك ا نوحظه خاص  يف تلامونا مث   للغةبي  لفن

لقدي  ررسيط رحدي  يس   بتقسي  للتاريخ للغةبي، ريةلدع يف م ض   للتحقي  رلإلشكاالت 

لل تلوق  به يف رلقلنا لل لةيف: إشكال للتحقي ، مج  ع  بح   بتنسيق: مح د مفتاا، يح د 

للدلر -ش رلت كوي  لآلدلأ رلللو م لإلنساني  بالةبا ، لل غةأ، مطبل  للنجاا للجديد ب حسه، من

للسيةرر ، مج  ع  بح   بتنسيق: مح د مفتاا، يح د -للقطيل  -. للتحقي ل للتقويد1996للبي اة، 

، للدلر للبي اة-ب حسه، كوي  لآلدلأ رلللو م لإلنساني  بالةبا ، لل غةأ، مطبل  للنجاا للجديد 

1997 . 
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تقسبي ات تباريخ لألدأ عوبى عصب ر  يفد عويهبا ر  قد لستفاد ة ا للطةيق  للتي د  

رحببارل للنسببج عوببى من للهببا يف تحقيبببه لوتفسببية رقةلةتببه  ،للح ببار  لإلسبب مي 

فسبار بالتفسبية عبرب للتباريخ ررج  تباريخ للتفسبية لةحو  ة ل للفه عبرب للتباريخ، 

رللتببي لنسبببكت عنببدا يف مةحوتببي للصببحاب   اعوببى مةلحببل جمنيبب  ملةرفبب  سببوف  

سبببي ا رين تقسبببي  للفبببألت للتاريخيببب  لألرلبببى يشبببتهة بقسببب ته  رللتبببابليه، ال

ة ببا مةحوبب  للنبببي رللصببحاب  رثانيته ببا مةحوبب  للتببابليه رالل ي  ل ببةحوتيه ت ث بب

 ك ا نجدا يف كت  للطبقات رغيةةا، رلألمة بحاد  ل زيد بح .  ريتباعه ،

إننا ريف ض ة إشكال لل ةحو  لألرلى رللثاني  مه تحقي  لل ةبي، ركب لك 

للتبي لةبت  فيهبا بتتببع للتن عبات لل  ب  ني  يف  -اك با بين ب-غوط لل ةحو  للثالث  

جبةد يعبةلض ةبي م ساح  للفه رللتي يف ت ببه لوتط يبل للشبديد يف تتببع يمب ر  

يف ختام تق ي نا لطةا -ي كننا للق ل  رظ لةة ل نلطفات ل  يت  للكشع عنها =

رإن طةحبببت لللديبببد مبببه -محارلببب  للببب ةبي لتحقيببب  للتفسبببية  ين   -للببب ةبي

إال يهنبا  -لل لو مات لل ه   ح ل للتفسية رمصنفاته رحفوبت بتقسبي ات ديبد 

رلإلشبكال لل لبةيف للب ي  ليست ذلت كبية قي   يف للهدف لل ي رلمته باألسباس

لنتصبببت ل لالجتببه مببه تقببدي  قببةلة  لتبباريخ للتفسببية تكشببع عببه ةبب ل للتبباريخ 

كتبباأ للبب ةبي لبب  يلببالج إشببكاليته عوببى للحقيقبب ، بببل بقببي ةبب ل  رتطبب را، رين  

ج لإلشكال مفت ح   ا ربحاد  ل لالج ، رة  ما سنحارل ين نقدم فيبه مقاربب  تجبار 

 لل ةبيل بياهنا يف لل بح  للتالي.ت يف طةا لإلشكاالت للتي تجو  
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 :املبحث الثاين: حتقيب التفسري؛ حتقيب معياري مقترح للتفسري

مه إشكاالت للتحقي  لل ي يتى ببه للب ةبي فإننبا  يف ض ة ما ظهة ملنا قبل  

ملياري لوتفسية يجارج لإلشكاالت للتبي  سنحارل يف ة ل لل بح  طةا تحقي   

 سينتظ  لل بح  يف مطوبيه: ظهةت ملنا يف تحقي  لل ةبي، ر

 المتلب ارول:  حقيب التر ير؛ مقاربل س البواء الوعرس لمليار التحقيب.

 المتلب الثاين:  حقيب التر ير؛ مقاربل  تبيقيل لتحقيب التر ير.

 املطلب األول: حتقيب التفسري؛ مقاربة يف البناء النظري ملعيار التحقيب:

رللتبي هتبدف لوقبةلة  للدلخويب  لوفبه إن للطةيق  للصبحيح  لتحقيب  للفبه 

رملةف  نق ته رلنلطافاته لل ةكزي  عرب للتاريخ تحتباد بب  شبك ل ليبار منهجبي 

يف ض ة رلقع للحصاد لل لبةيف -ر تةتكز عويه يف قةلة  تاريخ للفه، رللحك  محةَّ 

ب قدلر حدر  نق ت رلنلطافبات مبؤثة   -لل ليار رطةيق  تلاطيه ملها لمه ة 

ببل يصبب  للفبه متاةب   ،للفه، ربدرن ة ل لل ليار ال ي كبه تحقيب  للفبهيف بني  

عبه  لالنحبةلفيقبع ، ركبية  يلجز للتحقي  ملها عه لإلمساهب ب نلةدبات للفبه

ل شببكوي  متغبباية  يف ظاةةةببا ذلببك للغببةض بتتبببع لل سببارلت للتببي تتخبب  صبب ر  

محارلب   رللبح  فيها باعتبارةا يقةأ مبا ي ثبل صب ر  للفبه رتطب را ك با مبة يف

لل ةبي، رغ  يهنا ليست س ى مجةد يعةلض ل نلطفات ملين  ةي للتبي ينتجتهبا 

 ريف ت لظه رةا هب ل للتن   رللتلدد رللتغاية. 
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يمكتا أا  -ا هاهوتاكمتا تتغّيت-إا بواء مليار ضابط للمليل  حقيتب التر تير 

يتتل س ا بوعرتتتا متتا ختتفل  أمتتل التر تتير س  ا تت  والملِقتت  اركثتتر هذريتتتت مو سيًّتت

ا حاات  ما ايث هو هتا، هتذا الملقت  التذس يتؤوس و تويف التبتايا هيت  إلت   بتايُ 

ر س أمر يتال هويت  وش صيت ، و صت ير هتذا الملقت  هذرس س حاال الرا و غي  

س هيئل مليار لقتراءة  تاريخ الللتت، وهتو ارمتر التذس حتيمكووا متا القتب  علت  

ي أا ثه  غيتراذ مركميتل س حتاات  المولتراذ ارصيلل س  اريخ هذا الرا والت

وبواء التحقيب و ق يت  اريخ التر ير س ضوء الوعر س  اريخ الرا ما خفل هتذا 

 الملق .

د للةئيس للب ي عويبه لل بدلر يف للنظبة لوفبه مبه حيب  ةب  إن تحديد لل لق  

 = رتصليدا باعتبارا لل ليبار رلل ةتكبز لل ويب  للتحقيب  رقبةلة  تباريخ للتفسبية

لتحقي  ال يقي  مل ارا عوى تتبع للظ لةة رلألطيباف لل تن عب  يف سباح  يجلل ل

للتفسية، رإن ا يتجه لت مل رلقع تاريخ للفه يف ض ة لل لقد للةئيس لوفه رطةيق  

تلاطي للتاريخ مع ة ل لل لقد، رب لك يبت كه للتحقيب  مبه تحقيبق غاياتبه مبه 

للفبه رللتبي يحبدثت  ل نقب ت ن عيب  يف تباريخللكشع عه لل حطات للتبي ت ث ب

تغيةلت مةكزيب  يف سباحته رتحقيب  للفبه يف ضب ة ةب ا لل  ارسبات للفارقب  يف 

 تاريخه ال يف للت ظهةلت رللتن عات للناتج  عنها. 

المتأمل س بويل الرووا يس  أا مركميت ا  رهع لساتب بارز وم ت؛ وهتو  وإاّ 

لل ةكبزي رللبةئيس ررلة ةي للهادس  ل فحيثي  للفه  الحيثيل التي يقوم علي ا الرا
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سائة ركبام لل باد  يف دلئبة  للفبه رةبي للحباك  عوبى نسبق ت ظيبع ةب ا لل باد ، 

د ألةدلفببه ة ل  ارسبب  للفببه رلل حببدِّ ركبب لك تلتببرب للحيثيبب  ةببي للنسببق لل ببؤطِّ 

رغاياته رمقاصدا، ربالتالي ف تى رقع تغية يف حيثي  لل جال نتج عنه تغيبة شبديد 

ي  يتغيبة مفهب م للفبه رتتغيبة ث ةتبه ريةدلفبه رغاياتبه لل ةكزي  يف ة ي  للفه، ح

رم لردا رغية ذلك مه لألم ر بالغ  لألة يب  يف للفبه رللتبي ينبتج عنهبا تغييبةلت 

يخةى شديد  لل ةكزي  يف ساحته ريف دانبه للنظةي رللشةر  لل نهجي  للخاص  

 ب  ارسته.

للتفسبية يمكننبا  ربالتالي ف تى لعتربنبا حيثيب  للتفسبية ب ثابب  مليبار تحقيب 

م بتحقيبب  من بببط لقببةلة  تبباريخ للتفسببية رملةفبب  لل حطببات ببب لك ين نقبب   

 رلل نلةدات للةئيس  يف تاريخ ة ل لللو .

 حيثيته التفسري كمعيار لتحقيب التفسري وقراءة تارخيه:

يب فة لل ويب  للتحقيب  قيام تحقي  للتفسبية عوبى مليبار حيثيب  للتفسبية  إن   

لل إذ يصبب  لوتحقيب  مليبار م حبد رقةلة  تاريخ للتفس ية لن باط ا منهجيًّبا ظباةة 

با  ي نظة مه خ له لسائة لل  ارسات عرب للتاريخ ريجةي تقسي  تاريخ للتفسية تبل 

يبةتبط  ل ا يفةضه عوينا رلقع قةلة  تاريخ للتفسية مه خ ل ة ل لل ليارل ربب لك

بتاريخ للتفسية بالتفسبية ذلتبه رتت سبس مةلحبل ةب ل للتباري ا لطبيلب  خ رحقببه رفق 

ب ا ل ةلحبل محبدد  منلطفات للتفسية رمنلةداته للحقيقي  عبرب للبزمه رلبيس رفق 
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ا يجبةي ت جيلبه عويهبا ببدرن ين يكب ن لهبا شب ن بتغييبةلت د ريب  رمفصو  سوف  

حاصببو  يف سبباحته، ك ببا يكبب ن للكبب م عوببى حقبب  للتفسببية رمةلحوبب  لببه رحببد  

يةتبط ببيان طبيل  للتفسية يف كبل مةحوب  يف ملياري  يف ملالج  سائة لل ةلحلل إذ 

ل ألن يببدي ض ة رضليتها مه ةب ل لل ليبار ركيبع كانبت ببدرن ين يكب ن م بطةًّ 

نبب  ثبب  يلببدل عنهببا ليتجببه إلببى طةيقبب  يخببةى ك ببا مببة يف للكبب م رفببق طةيقبب  ملي  

ل عه للسية بالتفسية عرب للزمه إلبى للسبية ببه عبرب  مناقشتنا لو ةبي ركيع ينه عد 

 هات لللام  للتي لنتظ ت مؤلفاته.للت دا 

يليه عوبى فحبص للنتباد للتفسبيةي رفبق محبدد شبديد  ك ا ين ة ل لل ليار

رةب  مبا يلبيه عوبى إببةلج لل نلطفبات للةئيسب  لوفبه  ،لل ةكزي  رللتب ثية يف للفبه

 ريحبب ل درن لنحببةلف للتحقيبب  لتتبببع ت دهببات ريلبب لن م بب  ني  ةببي ردببعف 

ة يف تجةب  للب ةبي، ركب لك يب فة ةب ل لل ليبار ى لتوك  لل نلطفات ك ا مرصد  

قةلة  تاريخ للتفسية رتحقيبه ل ةلحل درن ين يك ن ةناهب خشي  مه إشكال كثبة  

ب-للتفاسية لل فق د ل إذ غاي  للأل  لل فق د  ة ردبةى درسبه رفبق ةب ل حبال ظه 

ة يف تب لريخ م ريبؤخ  دديد  ير يقبد   ين ي يع ل ةلحل للتحقي  مةحو    -لل ليار

 عويها باإلبطال.   ةلحل للتي ينتجها للتحقي  رلكنه ال ي كه ين يكة  لل

ي كننبا  إننا مه خ ل لعتبار حيثي  للتفسية ب ثاب  مةتكز لتحقيب  للتفسبية =

ملنبا يف تحقيب  للب ةبي  تليس فقط ين نتجارج لإلشبكاالت لل نهجيب  للتبي مبة  

ز  لوسبية بالتفسبية مبع مه عدم رد د رحد  ملياري  يف قةلة  تاريخ للتفسبية رللنب
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هاته للتبي ببةجت يف مؤلفاتبه تبار  يخبةى، للزمه تار  ث  للسية به رفق يل لنه رت د  

ا ي كه ين ي فة لنا ذلك د و  مزليا غاي  يف لألة ي  لل ويب  للتحقيب   ،رلكه يي  

ريببدفع هببب ا للل ويبب  ألن تحقببق لللديببد مببه غاياهتببا لل لةفيبب  رلللو يبب  بصبب ر  

 : يت ا لل زليا ما يظاةة ل ريبةج ة

: ه ت م يرة الللت س ضوء طبيلل  اري  :  أوال 

لستكشاف لل  ارسات لألكثة د ري  يف للت ثية يف بني  لللو  يفت  للباأ  إن   

ا لتسبويط لل ب ة عوبى رلقبع ةب ا للبنيب  يف للتباريخ رطبيلب  لل ةلحبل للتبي رلسل  

ا، رةب  لألمبة للب ي شكوتها ريف ت ل د دةا عوبى ةب ل للنحب  للب ي ببيه ييبدين

ا رملال هبا يل ق فه نا ل سية  لللو  عرب للتاريخ ريجلل خارطتهبا يكثبة لت باح  

لل لتك ن ةب ا للخارطب  محبل درس م سبع يزيبد مبه فه نبا لوسبياقات يشد بةرج  

للتاريخي  للتي شكوت منلطفات لللو  رمنلةداته رلألسباأ للتي يف بت لبربرج 

 ةب ا للسبياقات رتك هنببا، ربب لك يصبب
ف
بحقيقبب  تباريخ لللوبب   دباد     عنببدنا رعبي

عو ي دقيق ل سارلته لل ي لنتظ ته مه حي  ة  عرب للزمه، لألمة للب ي  رتص رف 

يف للتصب رلت  ل يف ساح  للبح  يف للتفسية رللتي تلار بشد  مبه فقبة  نفتقدا كثية  

للقببادر  عوببى بنبباة سببةدي  تاريخيبب  من بببط  رمت اسببك  ل سببية  لللوبب  رطبيلبب  

ته رت ظهةلته عرب للتاريخ رللبنق ت لل لةفيب  للحاصبو  فيهبا رغب  ية يب  تشك 

يمثال ة ا للسةديات للكوي  لولو  يف فه  لل سار لللام لولو  رملالجب  للحبدي  
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كببالغةض للتلوي ببي رللتدريسببي ررسبب  مسببارلت  لعببه لللوبب  يف صببلد مختوفبب 

 للنه ض باللو  رغية ذلك. 

 الللت بصورة كليل: ثاتي ا: الق رة عل   قويت م يرة

تحديد مةلحل جمنيب  من ببط  لوتفسبية تلب بة عبه لل نلطفبات للجباد  يف  إن  

يليه ب  شبك عوبى حسبه للقبدر  عوبى ضببط للتصب ر للتباريخي  مسيةته ة  يمةف 

با ملياريًّ ا مسيطةيًّ لولو  ضبط   ا، ا ردب ريًّ ا كويًّبا، ربالتالي تق ي  مسية  لللو  تق ي  

للكويبب  للحاصببو  يف سبباحته رلل سببارلت للكببربى للتببي  رذلببك بتتبببع لل نلطفببات

لنتظ تببه عببرب للتبباريخ رتقبب ي  دببدرلةا رتحةيببة فائببدهتا ريثةةببا يف للتقببدم بببالفه 

رللنه ض به، رة  لألمة لل ي يليه عوى تحصيل يم ر بالغ  لألة ي  يف للتفسبيةل 

 ية ها: 

 عيبب  يف لالشببتغال بدرلسبب  منلطفببات لللوبب  رتق ي هببا رمببدى قي تهببا للن -

 إثةلة لللو  رخدمته رللنه ض به.

لستشةلف مستقبل للفه رلمت هب جمام تطب يةا رت ديبه دفب  للبحب   فيبه  -

 ر.ل ا يفيد يف للنه ض به عوى نح  محةَّ 

تق ي  مسارلت للبح  لل لاصة يف ساح  للتفسية بشكل كوي مبه حيب   -

لتفسببية ةبب  صببدى قي تهببا يف لالرتقبباة بببالفهل فهنبباهب لشببتغال ملاصببة كثيببع يف ل

ين تقبب ي  مسببية  لللوبب  يوببزم منببه رال شببك  لو سببارلت للقائ بب  يف تبباريخ لللوبب ،
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لل فاضو  بيه ة ا لل سارلت رتحةيبة دبدرلةا، رةب  مبا يفيبد يف تقب ي  للبدرس 

لل لاصببة رللببدفع بببه ل ببا ةبب  يدببدى يف سبباح  للتفسببية ريكثببة يرل يبب  رإفبباد  يف 

م شتغال عويبه رتبةهب مبا ال فائبد  لبه يف تقبد  لالرتقاة به رللنه ض بغاياته رعقد لال

 مه حي  ةب     ل مشك  ير يثبت غوطه رينه كان مسار   ف كانت فائدته ضليلللو  ير 

ب   رعبدم ي عنبه كوي بردو   عوى للفه إشكاالت رسوبيات، ربالتبالي يجب  للتخو 

 متابل  للنسج عوى من لله.

 ثالث ا: بواء م اراذ بحثيل رائ ة س حاال التر ير:

للقب  عوى منلطفات لللو  رتحقيببه رفبق ةب ا لل نلطفبات يتبي  فبت   إن  

ا يمام ح  ر د و  ين ا  مبه لل سبارلت للبحثيب  شبديد لألة يب  يف للباأ رلسل  

 :(1)عو  للتفسيةل منها

                                                   

يلترب مجبال لالستشبةل  رللدرلسبات للغةبيب  عبه للقبةآن للكبةي  رعو مبه مبه لل جباالت للتبي تلبار  (1)

إشكاال  يف ع وي  عةضها رتقدي ها مه حي  ةي نسق ملةيف له مشاغوه رمناةجه رطةلئقه يف لل لالجب ، 

نجويبزي...إلخ، رةب  إرحي  يت  تقسي  لالستشةل  عباد  ل بدلرسل فهنباهب لستشبةل  فةنسبي ريل بار 

لألمة لل ي ي نع مه ر ي  لل جال ككل مه حي  لشبتغاله عوبى للق بايا رفهب  تطب رلت ةب ل لالشبتغال 

رتح التببه رمنلطفاتببه لل ةكزيبب ، رمببه للتجببارأ لل ه بب  للتببي تحببةرت مببه ةبب ل لإلشببكال يف عببةض 

ت عوى تنبارل ز  للفةيد  رك  ، فه ا للتجةب  «م قع مةكز تفسية لودرلسات للقةآني »لالستشةل  ةي تجةب  

ببنبب  رطة  ق ببايا ملي   ت عببد  تةد ببات متن عبب  تنت ببي ألعببةلف رتقاليببد لستشببةلقي  مختوفبب  تحببت ةبب ا ح 

للق ايا، ربالتالي صار للناظة يف للق ايا رلل لالجات للغةبي  لهب ا للق بايا يسبتطيع بيسبة فهب  لل سبار 

= 
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مسار للدرلسبات للتاريخيب  لل ةكبز  للتبي هتبت  بتتببع سبياقات تشبك ت  -

كل م عب  عبرب للتباريخ ربطةيقب  تبربج لل نلطفات لل ةكزي  لولو  ردرلستها بش

مسبباهتا ردرلفلها ركيع قامت عند يصحاهبا رةجست يف عق له  رتشبكوت يف 

م ارسبباهت ، ركبب لك تكشببع لنببا عببه لالمتببدلد للتبباريخي لهبب ا لل نلطفببات يف 

لالمتدلد للزمار لوفه رمدى لالخت فات للحاصو  فيها ريسباأ ذلك رسبياقاته، 

                                                   
= 

د كثية  مه خ ل قةلةتبه لوأد بات ل  عوى ص   للتاريخي لو لالجات لالستشةلقي  رتط رلهتا رمنلةداهتا

لل نش ر ل ففي مجال درلس  للقةآن مث   ي كه بيسبة لحبظ للتحب ل للحاصبل يف لل لالجب  للغةبيب  عنبد 

سبار ملل ي يهت  بتتبع تط رلت بنباة للبنص ر- رلالنتقال مه سيطة  لل نهج للدياكةرر للتلاقبي ه بل 

ر للتزلمني لل ي يهبت  ببالنص ك با ةب  يف لل صبحع ببيه ييبدينا، إلى لل نهج للسانكةر -تشكوه للزمني

ا رللبحبب  فبين ببا كببان لالستشببةل  يهببت  بتبباريخ للببنص رتط رلتببه رإصببدلر لبب لئ  لأتيبب  للسبب ر جمنيًّبب

صبار يهبت  ببحب  ق بايا للأكيب   للفيو ل دي يف بيان نسب  لأللفا  رلشتقاقاهتا مبه للوغبات للسبابق  =

تزلمني  مبه رلقبع   آن رطةلئق حجاده، رغية ذلك مه ص ر لالشتغال للتي تربج لنط قرللبناة لل ليت لوقة

للنص ك ا ة  يف ة ل للطةا للغةبي، رة ل لألمة يتي  لنا للفه  للل يق لو لالج  لالستشةلقي  رتط رلهتا 

عوى تحقي  ة ا رللقدر  عوى للقب  عوى مةتكزلهتا للةئيس  يف لل قارب  للتي تق م هبا، ربالتالي للقدر  

لل قارب  بص ر  صحيح ، رك ل بناة مثاقف  داد  ل ستشةل  يف ض ة منطوقاته ربناةلته لل ةكزي  رللفكبة 

ه درن آخة رةك ل، رتق ي  ذلبك كوبه ربيبان رداةتبه مبه عدمبه، لل ي دعاا لول ل مه خ ل منهج ملي  

ات إلبى للكويبات رلل نباةج للكبربى لألمة لل ي يلو ي للجدل مع للطةا للغةبي رينقوه مه ساح  للجزئي

للتي يصدر عنها، رذلك بخ ف للتقسي ات لألخةى للتي لعتدناةا ل ستشبةل  يف لللديبد مبه للبحب   

ع لألرصال رال يستطيع للناظة فيه فه به ككبل رال ملةفب  لل نطوقبات للخاصب  رللتي تجلل للحقل مقط  

ل يف دلئة  للجزئيات.ب لالجاته رتط رلته للكوي  لألمة لل ي يبقي للتثاق  ع غالب ا منحصة 
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للبحبب  يف للفببه ريةفببدةا ببحبب   غايبب  يف لألة يبب  يف  لألمببة للبب ي يثببةي سبباح 

 ساح  للدرس يف للفه رنلار ندر  ةائو  يف ح  رةا. 

مسار للدرلسات للتق ي ي  لوتفاسية رللتي هتت  بتتببع لشبتغال للتفاسبية يف  -

 يكشبع عبه يبلادةبا لل نهجيب  للحاك ب  ا متكام   مها تق ي   مسارلت ملين  رتق ِّ 

ث  يق م بتق ي  ةب ل للنسبق للب ي صبدرت عنبه،  ، ارستها يرال  رلل ابط  لنسق م

شببك سبباح  للببدرس للتفسببيةي ريلببيه عوببى لتخبباذ  فهبب ل للتقبب ي  م ببا يثببةي ببب 

م لقع عو ي  رلشد  مه للأك  للتفسيةي  للتي ررثناةبا، ركب لك يف بي ل لةفب  

 للكت  لألكثة مةكزي  يف سباح  للبدرس للتفسبيةي للتبي تحتباد ألن تكب ن محبل

 عناي  مه لل شتغويه باللو  رشدلته. 

رظبباةة مببه خبب ل مببا سبببق للصبب حي  لل نهجيبب  رللنظةيبب  العتبببار حيثيبب  

للتفسية ك ليار ضابط لتحقي  للتفسية، رفي با يوبي نحبارل تقبدي  ر يب  تطبيقيب  

 لتحقي  للتفسية مه خ ل ة ل لل ليار.

 :التفسري مقاربة تطبيقية لتحقيباملطلب الثاين: حتقيب التفسري؛ 

تحببةر ملنببا في ببا سبببق ين حيثيبب  للتفسببية ةببي لل ليببار لألنجببع لتحقيبب  

للتفسية، رسنحارل يف ة ل لل طو  ين نقدم ر ي  تطبيقي  ع وي  لتحقي  للتفسية 

يف ضبب ة ةبب ل لل ليببارل جيبباد  يف تقةيبببة صبب حيته لل نهجيبب  رللتبصببة بكيفيببب  

 للتفسية. للتحقي  مه خ له، رإثةلة لساح  للبح  يف تحقي 
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 رمور: و بل الشرويف س  لا يس ر اإلتبام 

: للغةض مه ة ل للتحقي  ليس تحقي  للتفسية بص ر  متكامو  رتتبع  أوال 

كافبب  منلةداتببه للكويبب  رللجزئيبب  عببرب للتبباريخ رللبب ي يحتبباد الشببتغال بحثببي 

خاص، رإن ا طةا تحقي  يربج للتنزيل للل وي لوتحقي  لل لياري لل ي نبةرم، 

مبببه للفبببه  لالقبببألأ حيببب ا يف تحقيبببق يغبببةلض للتحقيببب  مبببه ا تطبيقيًّبببريثبببة

 هبارمنلطفاته، رتكثيع لل عي هب ا لل نلطفات ربناة مسبارلت بحب  رلئبد  ح ل

 تفيد يف إثةلة ساح  للفه بص ر  ظاةة .

سبنق م يف طةحنبا للتطبيقبي لتحقيب  للتفسبية باالكتفباة ببيبان لإلطبار  ثاتي ا:

مةلحوه للكربى مه خ ل لل ليار للب ي لقأحنبا، فهب ل مبا لللام لتاريخ للتفسية ر

يت ةم مع طبيل  لألغبةلض للتبي ذكةنبا مبه بيبان رداةب  لل ليبار للب ي قةرنبا يف 

تحقي  للفه، ك ا ين ة ل للتحقي  يك ن ك لك ب ثابب  فاتحب  لدرلسبات يخبةى 

ا يف ملينب  سنشبية لبل به يف ة ل للباأ تحارل ين تحق  للتفسية مه خ ل منباا  

 ثنايا للك م.

مليار لل لنى للتفسيةي يف تصبنيع  -يف درس سابق-كنا قد لستث ةنا  ثالث ا:

فنا للتفاسبية بحسب  م قفهبا مبه لل لنبى للتفسبيةي للنتاد للتفسيةي، حيب  صبن  

إلبى قسب يهل مؤلفبات مقتصبة   -يف ضب ة ح ب ر لل لنبى ببدلخوها-رقس ناةا 

ركب لك قسب نا للتفاسبية مبه حيب   .رمؤلفات جلدت عوى لل لنى ،عوى لل لنى
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ر  لشتغالها عوى لل لنى إلى ث ث  يقسامل مؤلفبات ناقوب  لو لنبى، مؤلفبات محبةِّ 

رمليبار لل لنبى سب س لسبتل اله يف للتصبنيع  .(1)لو لنى، مؤلفات دامل  لو لنى

و نبا ملطبى تةديحنا ين حيثي  للتفسبية ةبي تبيبيه لل لنبى باألسباس، ربالتبالي دل  

  مليار للنظة لونتاد للتفسيةي حتى ي كننا تصنيفه بطةيقب  ملياريب  ة ا للحيثي  ة

ا يف مجبال للتحقيب  فب  يسب س لالنطب   مبه تبةدي  حيثيب  بلينهبال نادل ، ريم  

ه عويبه، ا يف للتحقي  قبةلة  تباريخ لللوب  ك با ةب  ال فبةض رلقبع ملبي  فنحه نتغي  

ه رإن ا ة  قةلة  لولو  مه ا مه تةدي  ملي  ربالتالي فالنظة ةاةنا له يك ن منطوق  

خبب ل تتبببع رضببلي  حيثيتببه عببرب للتبباريخ رللتطبب رلت للتببي لحقببت ةبب ا للحيثيبب  

 رتقسي  للفه ل ةلحل يف ض ة ما ينتجه للنظة.

ن    نشة  يف لل قص د بلد كو   م دز  عه للتفسية نش     يترفي ا ي  ا.رتك  

 علم التفسري؛ نظرة يف النشأة والتشكُّل:

وكاا ،  فيتو ا عوى مسامع للصحاب ملسو هيلع هللا ىلصكةي  يتنزل عوى للنبي كان للقةآن لل

 وال يترو هل تات  ل تات ت، ؛الصحابل ير موا القرآا الكريت بمسرو  فو   علي ت

بك ا يهن  عايش ل سياقات للتنبزا  يه عوبى ل بة ببدررةا درهب لل قصب د رت  ل للتبي تيس 

عوى مج  عه  ل عوى آحادة  ير شك  تحصيل لل ةلد عوى نح  ظاةة، رما كان ي  

                                                   

يةلدع: بح : تصنيع للتفاسيةل قةلة  يف لل نجبز مبع طبةا مليبار منهجبي لوتصبنيع، خويبل مح ب د  (1)

 . للي ار
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 عه بيانبه ل با لل ي يتكفل ببيانه له ، ف     ملسو هيلع هللا ىلصيف للفه  فإهن  يةدل ن فيه لونبي 

 كاأللفا  للشةعي  مه نح  للص   رللزكا . لبوهال مه ق    إ  فه  ال ي  

ع لل جت ع رلستقةلرا رظه ر لللديد مه لل ستجدلت فيبه، ركب ل رمع ت سا 

ببب يف مهببببط  ررالد  ديبببل دديبببدا مبببع كثبببة  دخببب ل للنببباس يف لإلسببب م يف لد 

ب...إلخ صار للك م يف للتفسية رتبييه مةلدلت للنص للقةآر مشغ   لل حي  لا مه ًّ

حتى ي بط لل جت ع حةكته رما يستجد فيهبا رفبق مبةلدلت للقبةآن، ركب ل حتبى 

يت كه للناس مبه حسبه للفهب  لكتباأ رهبب  رتبدبةا رغيبة ذلبك مبه لألغبةلض 

م يف للتفسية يشتد ريكثة رهتبت  ببه بلب  للطاقبات، لل ه  ل رمه ةاةنا بدي للك 

بببل ريغوبب  عويهببا ةبب ل لالةت ببام ك ببا ةبب  للشبب ن عبباد  يف حةكبب  لل لببارف يف 

ل  يف شخصي  لبه عبباس تحديبد  لل جت لات، رة  ما نجدا يف ديل للصحاب  مث   

ل بببيه للصببحاب  يف م ارسبب  للتفسببية، إضبباف  رللتببي تلتببرب للشخصببي  لألكثببة بببةرج  

يات يخةى كلوي رلبه مسل د رغيةة  عوى فبار  بليبد بيبنه  رببيه لببه لشخص

بحكب  -عباس يف كثة  لل ق الت للتفسيةي ، رنجدا ك لك يف شخصبيات كثيبة  

مبه يمثبال  لخبارد للصبحاب  مبه للتبابليه ريتبباعه  -للت دد للطبيلبي لو لبارف

 اهب رلبه دةيج رلبه جيد رغيةة .ي رلل ح  مجاةد رقتاد  رللسد  

بيخ  لالةت ام بالتفسبية بلبد ذلبك يتزليبد ريط برقد  ا، حتبى يضبحت ةد تباع 

  يتلدينا ثبةر  تفسبيةي  ةائوب  ت ب د بب ل لن ريطيباف م ب  ني  متن عب ، رفي با يب
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نحارل للكشع عه لل ةلحل للفارق  يف تاريخ للفه رللتي ي كبه لنبا مبه خ لهبا 

 ل عربةا.شكَّ ضبط للتص ر للتاريخي لللام لوفه رلل سارلت للكوي  للتي ت

 مراحل التفسري:

ي كننا للق ل بص ر  عام  ين للتفسية مه حي  للنظة يف للحيثيب  للتبي يقب م  

 مةلحل رئيس ل رةي: بث  عويها يف م ارسته قد مة 

 المرالل ارول : مرالل االشتغال بتبييا الملو .

 المرالل الثاتيل: مرالل االشتغال بتبييا الملو  وما هوق الملو .

 رالل الثالثل: مرالل االشتغال بما هوق الملو .الم

 رقبل لل ل د يف للك م عوى ة ا لل ةلحل يجدر لإلنباا إلى يمةيه:

: ةناهب نتاد تفسيةي كثيبة مفقب د رلبيس ببيه ييبدينا، رلب  نقبع عويبه ارول

 لنتبيه رضليته، رة ل ال يشك ل يف شية عوى ة ل للتحقي  لل ي ق نا ببهل فف ب   

ل يف ض ة لل تاا رللنتاد للتفسيةي للفلوي لل ي بيه ييدينا، فإن ةب ل عه يننا نل 

ب لة ردةى فحصه مه خ ل لل ليار لل ي ذكةنا فإن غاي  لألمةللنتاد حال ظه   ا إم 

مببع لحت ببال  -سببي ا لألرلببى رللثانيبب  ال-ا يف ةبب ا لل ةلحببل ين يكبب ن منببدرد  

هب با بحسب  ملطيبات  حدر  تغييةلت يف ت لريخ لالنتهاة ير للببدليات للخاصب 

بب ببا فيهللنظببة، ير ال يكبب ن منببدرد   ا لدرسببه يف ضبب ة لل ليببار لل قببأا ا فيببت  تبل 
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إضاف  مةحو  ير مةلحل يخةى، رلكنه ال ي كبه ين يكبة عوبى ةباتيه لل بةحوتيه 

 للوتيه ذكةنا يف ذلهت ا باإللغاة رلإلبطال.

بالثاين ته عنبد ي مفهب م للتفسبية ررضبلي: يف ض ة عدم رد د درلسبات تجو 

ة، رتبيه م قع للتفاسية مه ة ا لل سب ل  يف ضب ة لشبتغالها للتفسبيةي، كل مفسِّ 

فإن تحديد بدليات رهنايات لل ةلحل للتبي لقأحنبا يف للتحقيب  سبيك ن محب  

لدتهاد بحس  ما يبدلا للنظة، لألمة لل ي ي كه لوبح  رللدرس في ا ي يت إثباتبه 

ب شكل عوى للتحقي  للب ي ق نبا كب لكل ، رة ل ليس ير تلديوه ير تجارجا كوي   

ألنه ال يكة عوبى نباتج للتحقيب  رلل ةلحبل للتبي يببدلةا باإلبطبال، رلكبه غايتبه 

 تلديل ت لريخ بدليات رهنايات ة ا لل ةلحل ال غية.

ه للسببيا  : الثالتتث بب  
يهببا رتصببنيفها ض  ةنبباهب كتابببات عديببد  يجببةي توق 

ن بالتفسبية رمبا  يبدل  عوبى قصبد للكتابب  يف ةب ل للفبه  للتفسيةي رغ  يهنا ل  تلن   

فببات  نببا عوببى إثبببات ةبب ا لل ؤل  ككتبب  ملببار للقببةآن ريحكببام للقببةآن، رقببد درد 

يها للتاريخي لللام ككت  تفسية، رب غ    للنظة عه لل  قبع مبه  بحك   طبيل  توق 

ة ا للكتابات، رةل تندرد ض ه للتفسبية يم ال؟ فبإن ةب ل ال يبؤث ة عوبى تحقيبنبا 

ا لوطابع للغال  عوى لل  ارسات رمةلحوه  يف شيةل ألن بناة لل ةلحل يك ن رفق 

يف ضبب ة لل ليببار لل قببأا، رةبب  مببا ال يببؤث ة يف ناتجببه ح بب ر  كتبباأ  ملببي ه ير 

 خةرده.
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  نبيه ة ا لل ةلحل رخصائص للتفسية يف كل رلحد  منها: يترفي ا ي

 :المرالل ارول : مرالل االشتغال بتبييا الملو 

ببا بتبيببيهل ةحوبب  كببان لالشببتغال يف ةبب ا ل لل لنببى درن  للتفسببيةي مهج س 

ك  رللوطبائع للبيانيب  رملالجب  ت سع في ا ررلة ذلك مه لستنبا  لألحكام رللح  

للشبببهات...إلخ م ببا سببيظهة يف لل ةحوبب  للثانيبب ل رمببه ثبب  ي كننببا للقبب ل ببب ن 

ةبب  للهببدف لل ةكببزي مببه ررلة  -بشببكل عببام-تحصببيل لل لنببى رتقةيببةا كببان 

 لالشتغال للتفسيةي يف ة ا لل ةحو .

ل مبه حيب  لإلطبار للتباريخي ببدليات لنط قب  للتفسبية رة ا لل ةحو  ت ث  

حتى هنايات للقةن للسادس للهجةي، رفي ا ي يت نسةد للنتاد للتفسبيةي لل تلوبق 

 هب ا لل ةحو : 

 التر ير ومؤلر  م التر ير ومؤلر  م

 2 ةب(150تفسية مقاتل ) 1
ببببببه سببببب م تفسبببببية يحيبببببى 

 ةب(200)

 4 ةب(207ملار للقةآن لوفةلة ) 3
مجببباج للقبببةآن ألببببي عبيبببد  

 ةب(209)

5 
تفسية عبد للبةجل  للصبنلار )ت: 

 ةب(211
6 

ملبببببار للقبببببةآن لألخفببببب  

 ةب(215)



 

 

 تحقيب معياري للتفسري مع طرح   التحقيب املعارصتحقيب التفسري؛ قراءة يف 

 بحوث

(51) 

7 
دامع للبيان عه ت ريبل آي للقبةآن 

 ةب(310تفسية للطربي ) =
 ةب(319تفسية لبه لل ن ر ) 8

 11 ةب(327)تفسية لبه يبي حات   9
بن  = تفسبية  ت ري ت يةبل للسا

 ةب(333لل اتةيدي )

 12 ةب(338لونحاس ) ،ملار للقةآن 11
بحة لللوب م يف تفسبية للقبةآن، 

 ةب(393للس ةقندي )ت: 

13 
تفسبية لببه  تفسية للقةآن لللزيبز =

 ةب(399يبي جمنيه )ت: 
14 

للكشببع رللبيببان عببه تفسببية 

تفسبببببية للثلوببببببي  للقبببببةآن =

 ةب(427)

15 

للهدليبب  إلببى بوبب س للنهايبب  يف عوبب  

ملار للقةآن رتفسبيةا، ريحكامبه، 

رد ل مه فن ن عو مه، مكبي ببه 

 ةب(437يبي طال  )

16 
تفسببببية  للنكببببت رللليبببب ن =

 ةب(450) لل ارردي

17 
تفسبببببية  =لطبببببائع لإلشبببببارلت 

 ةب(465)ت:  للقشيةي
18 

للبسبيط يف للتفسببية، لل لحببدي 

 ةب(468)ت: 

19 
سبية للكتباأ لللزيبز، للب ديز يف تف

 ةب(468لل لحدي )ت: 
21 

درد للبببببدرر يف تفسبببببية لآلي 

 ةب(471رللس ر، للجةدار )

تفسبببببية  = هتببببب ي  للتفسبببببية 22تفسببية للسبب لار  = تفسببية للقببةآن 21



 

 

 تحقيب معياري للتفسري مع طرح   التحقيب املعارصتحقيب التفسري؛ قراءة يف 

 بحوث

(52) 

 (بة494 ي )ش  للحاك  للج   ةب(489)ت: 

 24 ةب(502تفسية للةلغ  ) 23

غةلئبببب  للتفسببببية رعجائبببب  

حبب  للت ريببل، للكةمببار )ت: ن

 ةب(505

25 
 ملببال  للتنزيببل يف تفسببية للقببةآن =

 ةب(516تفسية للبغ ي )
26 

للكشبباف عببه حقببائق للتنزيببل 

رعيبببب ن لألقاريببببل يف ردبببب ا 

تفسببية للزمخشببةي  للت ريببل =

 ةب(538)

27 

لل حةر لل ديز يف تفسبية للكتباأ 

تفسبببببية لببببببه عطيببببب   لللزيبببببز =

 ةب(542)

28 
تفسبببببية لببببببه  جلد لل سبببببية =

 ةب(597للج جي )

و بتتل الولتتوج لتتذكر خصتتائص التر تتير س هتتذم المرالتتل يستت ر اإلتبتتام  

 :يارمر

: إن للناظة لوتفسية يف ة ا لل ةحو  يوحظ ينه يسبيطة عويبه بشبكل عبام  أوال 

ةادس تبيبيه لل لنبى درن ت سبع، رين ةب ل لإلطبار لللبام للب ي ينتظ به يف توبك 

حيثيب  لل بابط  لو  ارسب  ل للل به يطبالع نتادهبا مستح بة   هف للحقب  ك ا ةب  ببيِّ 

للتفسيةي ، رصحي  ين لل ت مل ال يلبدم ردب د نتباد تفسبيةي مت سبع عبه إطبار 

للتبييه يف ة ا للحقب ، حي  ينشبغل بتبيبيه لل لنبى رمبا ف قبه مبه بيبان لألحكبام 
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ث   رللنكات للبياني  رغية ذلك م ا سي يت تفصيوه يف لل ةحو  للتالي ، ك ا نجبدا مب

رلكبه ةب ل  (،ةبب538( رتفسية للزمخشةي )بة494للجش ي )يف تفسية للحاك  

ن ة ا للتجارأ كانت فةدي  مبه ق ببل أل لغية مشغ   عوى للتحقي  لل ي ق نا به

ل يف ة ا لل ةحو  للتي ةي ه عويهبا ل بارج  ه قام ل هبا رل  يبوغ ش هنا ين ت ثل تيار  م  

ل ه يت مل رضلي   بص ر  عام  لالنشغال بتبييه لل لنى درن ت سع ك ا ة  ظاةة

بب دت بطبيلبب  للحببال لببربرج لل ةحوبب  للتفسببية فيهببا، رإن كانببت ةبب ا للتجببارأ مه 

رللتي ببةج فيهبا للت سبع يف ملالجب  مبا  ،للثاني  يف للتفسية للتي سي يت للك م عويها

 ف   لل لنى رصار ة  للنسق لل هي ه عوى مسار للتفسية رم ارسته.

)ملبار  عنب لن:  للتفسبية دباةت تحبتةناهب بل  كتابات متقدمب  يف ثاتي ا:

ب اد...إلخ، رقبد دردنبا عوبى ذكبة للقةآن( ك ا نجدا عند للفةلة رلألخف  رللزد 

بب بب اتفسببيةيًّ  اةبب ا للكتابببات باعتبارةببا نتاد  ا ل ببا ةبب  سببائد، رإال فبببل  ةبب ا تبل 

ببد مؤلِّ  ك ببا -هببا إلنتبباد ملببار تفسببيةي  باألسبباس يفللكتابببات لبب  يظهببة لنببا تقصا

تك ن م ارسبات تفسبيةي  نبدردها يف تصب رنا للتباريخي لوتفسبية، رإن ف -سنبيه

كان للقطع ب لك م ا يحتاد لبح  خاصل ل ل يثبتناةا ريبقينبا عويهبا، رةب ل يمبة 

ربت ال يؤثة عوى للتحقي  لل ي ق نا ببه رةب ا لل ةحوب  للتبي ذكةنبال فسب لة لعت ب

ا إن ةب ل لألمبة ال يغيبة شبي   كت  ملار للقةآن ب ثاب  كتابات تفسيةي  يم ل  تلترب ف

مببه ح بب ر حيثيبب  للتبيببيه يف ةبب ا لل ةحوبب  للتببي ذكةنببا، رإن ببا تبب ثيةا يظهببة يف 
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يف  ي تص رنا للتاريخي لطبيل  لل لنى للتفسبيةي لل ت لبد عبه لل  ارسب  للتفسبية

 ا.ة ا لل ةحو  رتحقيبنا له ل للتص ر ك ا سنبيه الحق  

 خصائص التر ير س هذم المرالل:

 وتفسية يف ة ا لل ةحو  د و  خصائصل ية ها:يربج ل

: بروز التر ير كللت    ل  ت ق خاص: أوال 

للل مبه يةب  لل ظباةة للتبي يتسب  هببا للتفسبية يف ةب ا لل ةحوب  ةبي ببةرج 

لختصاصه بحيثي  محبدد  رينبه يتلباطى يف للتلامبل مبع للبنص للقبةآر مبه جلريب  

 ي يجلبل للنباظة ال يبأدد مخص ص  رةي جلري  تبييه دالالت للنص، لألمبة للب

يف لحظ عو ي  للحقل، رينه مجال ملةيف له حيثي  خاص  رملال  رلضبح  يسبهل 

لل ق ف عويهبال ففبي ضب ة دررلن للتفسبية يف ةب ا لل ةحوب  عوبى حيثيب  محبدد  

تتلوق بتبييه لل لنى، فإن للناظة ي سهل عويبه ملةفب  مفهب م للتفسبية رحبدرد ةب ل 

لل لنبى، ركب لك يسبهل عويبه تحديبد مه ب  لل فسبة  لل فه م رينبه يتلوبق تبيبيه

رللدرر لل ن   به رلل ي يت ثبل يف ضببط لل لنبى رتقةيبةا، ك با ي كنبه بيسبة ين 

يفهبب  طبيلبب  لألدرلت رلل بب لرد لل جمبب  ل  ارسبب  للتفسببية مببه للنظببائة للقةآنيبب  

ةحوب  ن  للنب ي  رللوغ ، رذلك بخ ف ما سبي يت يف لل رلل ةريات للتاريخي  رللسا 

طبيل  ملال  للتفسية يف ضب ة  ي ملها بل  للشية فه   ص  للتالي  للتي صار مه للل  
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سبب  رحالبب  للت سببع للتببي سببيطةت عويهببا رعببدم للتقيببد بحيثيبب  للتبيببيه يف لل  ا

 للتفسيةي .

 ثاتي ا: بروز  راكت ملرس س االشتغال التر يرس: 

 للفبه، رردب د ففي ة ا لل ةحو  ي كننا بيسبة لحبظ تبةلك  دهبد ملبةيف يف

بب ى يف لل شببغل للتفسببيةي ةببادس بنبباة عو ببي متتببابعل ففببي ةبب ا لل ةحوبب  يتجو 

لالةت ام بال لار للتفسيةي  رردب د تبةلك  ملبةيف ظباةة يف ةب ل لالةت بام سب لة 

عوى مست ى لإلنتاد رللت ليد لو لار ير د ع لل لبار رتب يبهبا ير لل  لجنب  ببيه 

يفها رصحيحها مه سقي هال فت ليد لل لار مث بل ها مه ضلة ا لل لار ربيان ق ي  

ل إطبار   لث بف ا د ع لل لار ل خاص  عند لل فسةيه لألرلئل، ريم  ل ددًّ  ظاةة  مشغ   

عوببى خبب ف بيبنه  يف لالقتصببار عوببى -لل بل بلبب  لل فسبةيه في ببا بلببد ذلبك 

ب  ا لألقب لللل  ث ر مه عدمه رلالةت ام بالتب ي  مه عدمه رمسالك للتب ي  دمج 

ك ا نجدا عند يحيبى ببه سب م رللطبربي رلببه لل نب ر رلببه يببي  -ا بينهارتفةيق  

لل ففي مةحوب  نشب   لللوب  تتجبه لألنظبار لتكب يه مباد    ددًّ حات ، رة  يمة متفهَّ 

 رةبي لل لبار ةاةنبا، ثب  تب يت للجهب د لللو يب  يف لل جبال كاسبتجاب  لللو  يرال  

ل اد ل ففي ضب ة ردب د ملبار منت جب  ل ةررلت يفةضها رلقع للتلامل مع ة ا ل

وبب  بشببكل ررلئببي فقببد لقت ببى لألمببة  بب-رمتناق   -ا عوببى ةبب ا للثببةر  لللو يبب حفاظ 

ركبب ل خدمبب  ةبب ا لل لببار  ،ضببةرر  د ببع ةبب ا لل لببار يف مببدرنات رتصببانيع

رك ل لل  لجن  بينها رللتلويق عويها ك ا نجدا عند للطربي، رغيبة ذلبك  ،بالتب ي 
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  للتي تصدت لها للتفاسية يف ةب ا لل ةحوب  رقامبت مبه يدبل ي ومه للجه د للل

رمع لست ةلر لندفاع  ع وي  للتبييه ذلهتا ررالد  يقب لل دديبد  كبان  .للنه ض هبا

بببد مببه ظهبب ر مببدرنات هتببت  بج ببع ةبب ا للثببةر  رمتابلبب  خببدمتها بالتب يبب   ال

، لألمبة ن  ك ا نجدا عند لل بارردي رلببه عطيب  رلببه للجب جيجلرللتلويق رلل  

ل يف ة ا لل ةحو  رده د يك ل لل حق فيها ع بل ا ظاةة  ا ملةفيًّ لل ي يث ة تةلك   

ب ا يف حةكب  بنباة للسابق ري يع عويبه، رةب ا للألك يب  تظهبة كنباتج طبيلبي درم 

 لللو م رلل لارف.

 و س ر اإلشارة هاهوا إل  أمريا:

لل لنببى  لخببت ف بببارج ردبب ري يف طبيلبب  ةبب ا للحقببب  يظهببة فيهبباارول: 

للتفسيةي لل ي ة  ث ة  للحصاد للةئيس لو  ارس  للتفسيةي  لل شبتغو  ببالتبييه 

رإنتاد لل لنى بص ر  خاص ، ما يجلوها بحادب  لتحقيب  خباص يف ضب ة ث بة  

للتفسية رةي لل لنى للتفسبيةي، ري كننبا تقسبي  م ارسبات إنتباد لل لنبى للتبي 

عوبى تفبارت يف ح ب ر ةب ا - ظهبةت يف ةب ا للحقبب  إلبى ث ثب  ين با  رئيسب 

 ل رةي:-لألن ا  يف للتاريخ ركثة  رقو  لل  ارسات لل ندرد  فيها

 : إنتاد لل لنى للسياقي.الومط ارول

 : إنتاد لل لنى للوغ ي.الومط الثاين

 : إنتاد لل لنى لإلشاري.الومط الثالث
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(57) 

لل لنى للسياقي ة  لل لنبى للب ي يلبرب عبه لل بةلد مبه للبنص يف إطبارا  إن  

يك ن لل لنى ة  محصو  دلل  عوى لل قص د لللام مبه  للأكيبي ال لإلفةلدي، يي  

ب ا للأكي  لل ي يح ي بطبيل  للحال د و  مه لأللفا  رللكو ات، رلبيس خاصًّ

ببيان لأللفبا  رللكو بات لل فبةد  دلخبل للكب م. رمبه حيب  لإلطبار للتباريخي 

ى لل  ارسب  للتفسبيةي  للقائ ب  ة ل للن ط ةي ه عوب له ل للن ط في كننا للق ل ين  

ا مببه ، رةبب ل لألمببة يظهببة دويًّبب-رضبب لن ل  عوببيه  يد لببيه-يف عصببة للسببوع 

 خ ل يم رل ية ها:

: ل لل لار لل نت ج  للتي ذكةةا للسوع، رللتي ال يظهبة لختصاصبها  أوال  ت ما

 رت ضبي  مبدل الهتا للوغ يب  مبه ،بص ر  عام  ببيان لأللفا  للتبي تشبت وها لآلي

حي  ةي يلفا  ك ا يفلل يربباأ للبيبان للوغب ي م با سبي يت ذكبةا، رلكبه يظهبة 

 فيها بص ر  عام  للتلبية عه للدالل  للأكيبي  ل ج    للك م ذلته.

ت مل لل  لرد لل  ظف  يف إنتاد لل لنى يف تفسبية للسبوع، رللتبي يبربج  ثاتي ا:

ةريببات للنببزرل فيهببا للوجبب ة ل بب لرد تتقبباطع مببع سببياقات خارديبب  لوببنص ك 

رلل ةريات لإلسةلئيوي ل فت ظيبع مثبل ةب ا لل ب رد يبربج خاصب  عنبد لل شبتغل 

بتجوي  لل قص د للأكيبي لوبنصل ل با لب لك مبه يثبة يف ضببط للداللب  للأكيبيب  

ا يف كشبفه رلل ةلد مه ررلة للك م يف للبنص، ةب ل لل قصب د للب ي نحتباد يحيان ب

للسبياقات للحافب  ب ق لب  للبنص رلبيس  رضبط لحت االته رللأدبي  بينهبا لفهب 

 مجةد لالكتفاة رلالقتصار عوى لغته. 
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(58) 

مق الت بل  لللو اة رلل فسبةيه حب ل تفسبية للسبوع رللتبي يبربج  ثالث ا:

 فيها تنبهه  لخص صي  ة ل لألمة يف مةريات للسوع للتفسيةي ، رمه ذلك:

عوببى رتفسببية للنبباس يببدرر عوببى ث ثبب  يصبب ل: تفسببية »يقبب ل لبببه للقببي : 

للوفظ، رة  لل ي ينح  إليه لل ت خةرن. رتفسية عوى لل لنى، رة  للب ي يب كةا 

للسوع. رتفسية عوى لإلشار  رللقياس، رة  لل ي ينح  إليبه كثيبة مبه للصب في  

 .(1)«رغيةة 

آيببات للقببةآن للتببي فسببةةا للصببحاب  رللتببابل ن، إن ببا »يقبب ل لل لحببدي: 

 .(2)«فسةرةا ب كة ملناةا لل قص د...

ا باأللفبا  مبه حيب  ةبي ا رللتصباق  يكثة لختصاص  ا الملو  اللغوس ه و مّ وأ

 رليس تةد   عه لل دل ل للأكيببي لوكب م للب ي تنبتظ  فيبه ةب ا لأللفبا ، يي  

د يف لآليب  ب ثابب  تفسبية ل،يب ، يصب  شبةا لل لنبى للوغب ي لو فبةدلت للتبي تبة  

 ها.ريك ن لل لنى للوغ ي لوفظ  ة  ذلت لل لنى للتفسيةي ل

د ة ل لل سوك ب ض ا يف تاريخ للتفسبية رمه يرلئل لل  ارسات للتي تجس  

ل ففبي ةب ل (مجباج للقبةآن)توك  للتجةب  للتفسيةي  للتي قام هبا يب  عبيد  يف كتاببه 

                                                   

 بيةرت، بدرن تاريخ. -(، ت: حامد للفقي، دلر لل لةف 79)ص للتبيان يف يقسام للقةآن، (1)

دامل  لإلمام مح د به سل د لإلس مي ،  -للبح  لللو ي (، نشة: ع اد 414/ 1للتفسية للبسيط، ) (2)

 .ةب1430 : لألرلى، 
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(59) 

ما يتى به مبه  للكتاأ قام يب  عبيد  بشةا لل لار للوغ ي  أللفا  للقةآن ملترب ل ين  

 .ملار ة  تفسية لوقةآن للكةي 

مبيه، رتصبدل  ذلبك  يقال ل: إن ا ينزل للقةآن بوسان عةب»يق ل يب  عبيد : 

 ڱمث ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ نثڳآيببب  يخبببةى:  يف آيبب  مبببه للقبببةآن، ريف

أا ي تألوا  ملسو هيلع هللا ىلصهلت يحتج ال لف وال الذيا أوركوا وايت  إلت  الوبتي ، [4]إبةلةي : 

عتتا ملاتيتت  رت تتت كتتاتوا عتتر  ارل تتا، هاحتتتغووا بللم تتت بتت  عتتا الم تتألل  عتتا

كب م لللبةأ مثوبه مبه لل دب ا رللتوخبيص. رآ للقبةآن يف  ، رع ا فيه م املاتي 

 .(1)«للك م لللةبي مه رد ا لإلعةلأ، رمه للغةي ، رلل لاريف  مثل ما

مه لست ل ل له لب  يسب ل ل  يبا عبيد  ةاةنا يلترب ين للقةآن نص عةبي رين   إن  

ة  يبب  عبيبد  يف تبيبيه للقبةآن ي عه ملانيه ألهن  عبةأ لأللسبه، رمبه ثب  شببللن

ما قام به ةب   ل ين  ا رشةا ملار مفةدلته يف ض ة لل حص ل للوغ ي لها ملترب لغ يًّ 

 تفسية لوقةآن للكةي .

رصحي  ين ةناهب محارالت بياني  ل لار للقةآن رقلت قبل يبي عبيبد  مبه 

بيمثال للفةلة رلألخف  رللزداد، إال ين ة ا لل حبارالت لب  يظهبة لنبا  دةا تقص 

 لبب لت مببا قصببد إليببه يببب  عبيببد  مببه لعتبببار لل لببار للوغ يبب  للتببي ذكةرةببا ملببار 

                                                   

 ةب.1381للقاةة ،  :  -ي(، ت: سزكيه، مكتب  للخانج8/ 1مجاج للقةآن، ) (1)
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(60) 

تفسيةي  كالتي ينتجها لل فسةرن، ريهن  كان ل ي يزرن ببيه داللب  للتفسبية رداللب  

رر هل ففبي مقدمب  نبللوغ  ربيه طبيل  لل لنى للتفسبية رلل لنبى للوغب ي للب ي يقة 

للبنص  عوبى ين لختصاصبه بتفسبية  مشبكل لإلعبةلأ،  د  لة رر  لوفبة  « ملار للقةآن»

ث نا»...قال: حي   نا للج  لله  د  بمح  حدَّ ث  ، قال: حبدَّ ، قبال: تفسبية مشبكل ه    لة  بةَّ ف 

باد، حيب  قبال: ذلتبه لألمبة ر، (1)«إعةلأ للقبةآن رملانيبه ةب ل »نوحظبه عنبد للزد 

ان يبه ل   رم 
بةآن  لأ للق  ل ظباةة  . ريف للكتبابي(2)«كتاأ مختصة يف إ عة  يف  له نجبد ت ييبز 

 .(3)م لضع ألةل للتفسية رقالته  عه مجةد للبيان للوغ ي لأللفا 

ين لعتبببار كتبب   -رلألمببة بحادبب  ل زيببد بحبب -ريف ضبب ة ذلببك يبببدر لنببا 

مفبار  ل با كبان  تبيبيه   وت مسبار  قبد شبك   -لقيامها عوى للتبييه للوغ ي-لل لار 

مبه لألمب ر للتبي تحتباد ل ةلدلب   ةب  عند للسوع مه تبيبيه لل لنبى للسبياقي =

رتحةية، حي  ل  يظهة ذلك إال عند يبي عبيد ، رين للتبييه للوغب ي يضبحت لبه 

د يف لل  ارس  للتفسيةي  بلد عصة للسوع خاص ، رة  مبا يظهبة مبه ةي ن  رتسيا 

مطالل  مقدمات للتفاسية بلد ةب ل لللصبة رللتبي ببةج فيهبا لللنايب  بالوغب  كشبة  

                                                   

ملار للقةآن، ت: يح د ي سع للنجايت، مح د عوي للنجار، عبد للفتاا إس اعيل للشوبي، دلر لل صةي   (1)

 بدرن تاريخ. -صة،  : لألرلىم -لوت ليع رللأد  

 م. ري حظ ين  1988 -ةب1408بيةرت، للطبل : لألرلى،  -(، عال  للكت 39/ 1ملار للقةآن رإعةلبه، ) (2)

 . املةرف   يف نسب  ة ل للكتاأ لوزداد إشكاال  

: ملار للقةآن لوفةلة، )ص:  (3)  (، رغيةةا كثية.446، 353، 336يةلدع مث  
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(61) 

 سل تلاطي للتفسية درن للخ ض يف للشةر  لل نهجي  لل جم  منهجي رئيس لت

 إلنتاد لل لنى للسياقي للأكيبي.

رال لو بةلد   ا ال لو لنى للوغ ي لأللفبافه  ليس بيان   ا الملو  اإلشارسوأمّ 

للأكيبي للجامع لأللفا ، رإن ا ة  مجةد إشارلت رددلني  رقوبي  يستوه ها مبه 

ددا للخاص، فه ا لإلشارلت ليسبت تةد ب  لو لنبى ي يت هبا مه خ ل ذرقه رر

ل لو ببةلد للكوببي ك ببا يف للبيببان كببة  للظبباةة لأللفببا  ك ببا يف للبيببان للوغبب ي رال ذ  

رمزيب  تقب م صبوتها بباآلي بحسب  لعتببارلت  للسياقي، رإن ا ةي إشارلت خفيب 

 ذرقي  عند مه ينتجها ال غية.

له ل للبن ط مبه لل  ارسب  للتبي ل ا بارج  ةي ين  ذد  ست  رتلترب تجةب  سهل للتا 

 إشاري ، رك لك تجةب  للقشيةي يف لطائع لإلشارلت. تنح  ل كة ملار

رةبب ل للببن ط ظبباةة للقوبب  رلبب  تنببدرد فيببه م ارسببات رتجببارأ كثيببة  عببرب 

 .(1) يصال  يف لل  ارس  للتفسيةي للتاريخ رال يلترب دلخ   

ل يف للتلبية عه للفه رنسبق لشبتغاله، ري كبه إن ث ة  للفه لها يثة ظاةة ددًّ 

 ال-مه خ لها تص ر مفه م لل جال بصب ر  رلضبح ، ريف ضب ة ةب ا لألن با  

ظبباةة  للتبببايه يف ث ببة  للتفسببية رمخةدببه للنهببائي ي كننببا  -سببي ا لألرل رللثببار

                                                   

 تفسيةي    د إلنتاد ملان  حاد  لدرلس  يف ض ة مقاصد يصحاهبا، فهي ال يظهة منها للتقص  ة ا لل درنات ب (1)

 صحي . غية   تفسية      ت  رتوقيها باعتبارةا ك   ،باألساس، ربالتالي فإن محاك تها هب ل لالعتبار مشكو 
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(62) 

له خصائص رسب ات  للق ل ين للتفسية يف كل رلحد  منها صار له مفه م مستقل  

فربغ  لتحاد ة ا لل  ارس  للتفسيةي  بص ر  عام  يف حيثي  للتبيبيه درن مت ايز ل 

ت سع الستخةلد لألحكام رللحك  رغية ذلك م ا سي يت يف لل ةحوب  للتاليب ، إال 

ا يخبتص يننا يف حال  للنظة يف لل لنى للسياقي ي كننا تص ر للتفسية باعتببارا نسبق  

كب ن لصبط ا للت ريبل يدل عويبه مبه بتبييه لل لنى لل ةلد مه للنص، ربالتبالي ي

ا يف ض ة لالشتغال بال لنى للوغب ي في كننبا لعتببارا يقب م لصط ا للتفسية، ريم  

 عوى مجةد تبييه لل لنى ال غية ريك ن لصط ا للتفسية ظاةة للدالل  عويه.

رمه ةاةنا فإن ة ا للحقب  بحاد  لتحقي  خاص يت مبل رضبليتها لللامب  يف 

سببي ا إنتبباد   لنببى ريقسبب ها جمنيًّببا بحسبب  ةبب ا لل  لقببع الضبب ة م قفهببا مببه لل

ويمكا أا يتتت   تمل مرااتل التر تير هاهوتا لمترالتيا لل لنى للسياقي رللوغ ي، 

مرالتتل متتا بلتت  )للصببحاب  رللتببابليه ريتبببا  للتببابليه(،  مرالتتل ال تتلِف  رئي تتتيا؛

للثاني  فيظهبة فيهبا ا ففي لألرلى يظهة لالةت ام بإنتاد لل لنى للسياقي، ريم   .ال لف

 .(1)لالةت ام بال لنى للوغ ي

                                                   

ال ةحو  لألرلى ظهة فيها ربطبيل  للحال ةناهب كثية مه للقي د رلل حأجلت للتي ال يتسع لل قام لتجويتهال ف (1)

ملان لغ ي ، رإن كان ة ل يف كثية منه قد يك ن مه تسييق للجامليه لو ةريات  -بخ ف تجةب  يبي عبيد -

ل هبا لل  ارس  للتفسيةي ، ك ا ين  باعتبارةا مةريات تفسيةي  يف حيه يهنا رب ا ل  تكه ك لك رال مقص د 

وغ ي عويها إال ين فيها ت دهات رمسالكل ففيها للاي  بال لنى مةحو  ما بلد للسوع فإهنا بةغ  ةي ن  لللن

مه -ت ده إلنتاد ملان لغ ي  صةف  رة  للغال  رفيها م ارسات مختوط  بيه للوغ ي رللسياقي، ري كننا 

يف بيان سب  بةرج لالةت ام بال لنى للوغ ي في ا بلد للسوع لإلشار  لتجةب  يبي عبيد   -باأ إثةلة للنظة

= 
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(63) 

: ة ا لل ةحو  فيهبا تفبارت مبه حيب  دردب  لرتباطهبا ببالتبييهل فهبي الثاين

رإن ت طةت يف لل ج ل بالتبييه درن ت سع، إال يهنبا متفارتب  يف ذلبك مبا يجلوهبا 

ويمكتا بشتكل بحاد  لتحقي  خاص يربج رضليتها إجلة رفاة لرتباطها بالتبييه، 

ف ةحوب   .ومرالل ما بل  ال تلف ،عام   مت ا كذلا لمرالتيا؛ مرالل ال لف

 للسوع تربج ك ةحو  شديد  لالرتبا  بالتبييه بخب ف مبا دباة بلبدةا للب ي رإن  

ة لبب  يكببه عوببى ذلت للنحبب  للبب ي بببةج يف ةبب ا يه إال ين ةبب ل للتبب طا ية بببالتبتبب طَّ 

ب تبب ل يف ةب ا لل ةحوب  ير م به ك ه بل با لبدى لل ةحو ، رة ل يمبة كبان موح ظ 

 م ه داة بلد ذلك.

( رةبب  يببتكو  عوببى مسببارلت صببنيع لل فسببةيه يف بةبب427يقبب ل للثلوبببي )

درل للتفسببية درن لألحكبام، ربيببان للحب ل مببه للحببةلم، »...للتباريخ:  رفةقبب  دبة 

عوى يةبل للزيبغ رللشببهات ك شبايخ  رللحل عه للغ لم  رلل شك ت، رللةد  

ل مجاةد رمقاتبل،  اة للقدماة مه للتابليه ريتباعه  مثللسوع للصالحيه، رلللو

ي  .(1)«رللكوبي رللسد 

                                                   
= 

كال ي عند  اتفسيةيًّ  اق ذكةةال لصةلح  ة ا للتجةب  يف لالنط   مه فكة  للبيان للوغ ي باعتبارا بيان  للتي سب

 لل فسةيه، رل ا حظيت به تجةبته مه تدلرل م سع، رلألمة بحاد  ل زيد بح .

 (، نشة: دلر إحياة للأل  لللةبي،74/ 1للكشع رللبيان عه تفسية للقةآن، ) تفسية للثلوبي = (1)

 م.2002 -ةب1422لبنان،  : لألرلى، -بيةرت
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رل با كبان ةب ل للتفسبية لل شبار إليبه ]تفسبية : »(بةب911ريق ل للسي طي )

بيار، رال نكت  بديل ، رال لسبتنبا  حكب ،  للسوع[...، ليس فيه إعةلأ، رال سة  

 .  (1)...«لإال نادر  

ة ا لل ةحو  باعتبارةا مةحو  ذلت خص صبي   : تربج فأ  للسوع يفالثالث

ل ببالتبييه، رمبه شديد  يف لل  ارس  للتفسيةي ل فهي مه ناحي  رثيق  لالتصال ددًّ 

ناحيبب  يخببةى يقبب م لشببتغالها للبيببار عوببى تحصببيل لل لنببى للسببياقي ال للوغبب ي، 

الوعر عا صفايل اصتفح التر تير س التلبيتر عتا هتذم الممارحتل التتي  وبغّ  

ته عو هت، إال أا اشتتغال ت يع تر هيت  بتروز ت تق علميتل المستال علت  تحتو كا

ل فتبييه لل لنى للسبياقي يحتباد لشبةر  خاصب  مبا يجلوبه ع ويب  مت بايز  محرر

ا لالنشغال ب بط لل لنى للوغب ي فبإن ببةرج نسبقي  عه مجةد للبيان للوغ ي، ريم  

لبيان للوغب ي لبدالالت ل ى مله ك ا للحال يف لألرلل ف جةدعو  للتفسية ال تتجو  

بب رإن  »لأللفببا ،  ل يف مسبب ى للتفسببية باعتبببارا بيان ببا لأللفببا ، إال ين  دالالت دخ 

د لل ق ف عويها  لأللفا  م د د  يف لل لاد  ريمةةا ملةرفل ما يجلل مه مجة 

ليس فيه كبية إفاد  رال ت ايز بيار ملي ه لونص  يست ةل ين يكب ن للتفسبية ملبه لبه 

بب   ظبباةة  لالسببتق ل عببه للبيببان للوغبب ي، ...رصببحي  ين لل لنببى حيثيبب  خاص 

                                                   

ر  لألرقاف رللشؤرن ل(، ت: يح د للح ادي، إصدلر رج91 /1قطع لألجةار يف كشع لألسةلر، ) (1)

 م.1994 -بة1414للدرح ،  -لإلس مي 
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ل مع لل لنى للسياقي، ريكب ن بيبان للثبار ةب  لألرل ذلتبه،  للوغ ي قد يتقاطع كثية 

إال ين لل لنى للتفسيةي للسبياقي لبيس بال بةرر  ين يكب ن ةب  لل لنبى للوغب ي 

ا يف يحيان كثية  إال  ين بينه  ا رإن  تقاطل  ا، فه    ل، رلكل  منه با شبةرطه دلئ   ا ت ايز 

 .(1)«ريدرلته رلعتبارلته يف لل  ارس  رلإلنتاد

رمه ةاةنا فإننا بحاد  لدرلسات كثية  ح ل تفسية للسوع بشكل خباص، 

ربيان كيفيات لل  ارس  للتي كانت عندة  رللف لر  بينها ربيه مبا دباة بلبدة ل 

 لمت بايز   املةفيًّ  عتبارا مجاال  ا لنسق للتفسية باا رلضح  ل تجوي  ألن م ارسته  تشك  

ع ا س لا ريصو  يف ض ة ذلك إلقام  عوب  نظبةي خباص ببه يلبالج د وب   كوي   

لشبةر  مه لل  ض عات للنظةي  للتي ت بط ينسباقه ركيفيبات م ارسبته رتببيه ل

 ...إلخ.لل نهجي  لل جم  ل لك

  

                                                   

مقارب  يف ضبط ملاقد للتفسيةل محارل  ل بط لل ةتكزلت للكوي  لولو  رملالج  بل  إشكاالته،  (1)

 يت:ح  د للي ار، رةي مقال  منش ر  عوى م قع تفسية تحت للةلبط لآلخويل م

 https://tafsir.net/article/529 
ريةلدببع ل زيببد مببه للتفصببل يف ية يبب  لالشببتغال للتفسببيةي للصببة للسببوع: تفسببية للسببوعل لألة يبب   

  تفسية للسوع، ركيفي  ت ظيفه يف حل  إشكاالت عوب  للتفسبية، خويبل رلل ةرر ل قةلة  يف يسباأ ية ي

 يت: د للي ار، مقال  منش ر  عوى م قع تفسية تحت للةلبط لآل مح

https://tafsir.net/article/5274 

https://tafsir.net/article/529
https://tafsir.net/article/5274
https://tafsir.net/article/5274
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 المرالل الثاتيل: االشتغال بتبييا الملو  وما هوق الملو :

لل ةحو  يربج فيها لالشتغال بال لنى رما ةب  ررلة لل لنبى للتفسبيةي  رة ا

لل  سبع  كات للبيانيب  رلسبتنبا  لألحكبام للشبةعي  رللهبدليات رللبةد  مه بيان للنِّ 

عوببى للشبببهات للفكةيبب  رلللقويبب  لوتيببارلت للتببي ظهببةت عببرب للتبباريخ، رسببةد 

 للهدليات رلل  لعظ، رغية ذلك.

دت يل لنه لل    ني  بصب ر  بالغب  رةائوب  حو  تلد  إن للتفسية يف ة ا لل ة

فصار منه للب غي رللنحب ي رللفقهبي...إلخ مبه لأللب لن للتبي يج لهبا بصب ر  

 عام  لالنشغال بال لنى للتفسيةي رما ة  ف   ة ل لل لنى للتفسيةي.

واخر القرا ال اوس ال سترس اتت  ت ايتاذ القترا أوهذم المرالل  ب أ ما 

 : ا ما الوتاج التر يرس هي اي يبيا هاتب   لس ول اآلالرابع عشر، وا

 التر ير ومؤلر  م التر ير ومؤلر  م

1 
بببب ةس يحكببببام للقببببةآن البببببه للف 

 ةب(597)
2 

 = للتفسية للكبية/ مفاتي  للغي 

 ةب(606تفسية للةلجي )ت: 

3 
تفسبية = للجامع ألحكبام للقبةآن 

 ةب(671للقةطبي )ت: 
4 

= يببل ينبب لر للتنزيببل ريسببةلر للت ر

 ةب(685تفسية للبي اري )ت: 

5 
= مدلرهب للتنزيل رحقائق للت ريل 

عبد ل  به يح بد  ،تفسية للنسفي
6 

= لباأ للت ريل يف ملبار للتنزيبل 

 ةب(741تفسية للخاجن )ت: 
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 ةب(710به مح  د للنسفي )ت: 

7 
تفسية يبي حيان = للبحة لل حيط 

 ةب(745لألندلسي )ت: 
8 

، يبب  حيبان للنهة لل اد مه للبحبة

 ةب(745لألندلسي )ت: 

9 

للببدر لل صبب ن يف عوبب م للكتبباأ 

لل كنبب ن، للسبب يه للحوبببي )ت: 

 ةب(756

11 
تفسببية = تفسببية للقببةآن لللظببي  

 ةب(774لبه كثية )ت: 

 12 ةب(803)ت:   تفسية لبه عةف 11

غةلئ  للقبةآن ررغائب  للفةقبان 

تفسبببببببية للنيسببببببباب ري )ت:  =

 ةب(828

13 

يف تفسبببببية للجببببب لةة للحسبببببان 

تفسبببية للثلبببالبي )ت:  للقبببةآن =

 ةب(875

14 
= دببامع للبيببان يف تفسببية للقببةآن 

 ةب(905تفسية لإليجي )ت: 

15 
للدر لل نث ر يف للتفسبية بال ب ث ر 

 ةب(911تفسية للسي طي )ت:  =
16 

)ت: لل حوبي تفسية للج لبيه/ 

رللسبببببببي طي )ت: ، ةببببببب(864

 ةب(911

17 

للسببةلد لل نيببة يف لإلعانبب  عوببى 

ملةفبب  بلبب  كبب م ربنببا للحكببي  

للخبية، للخطيب  للشبةبيني )ت: 

18 

إرشبباد لللقببل للسببوي  إلببى مزليببا 

تفسبببية يببببي = للكتببباأ للكبببةي  

 ةب(982للسل د )ت: 
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 ةب(977

19 

ررا للبيببببان يف تفسببببية للقببببةآن، 

إسببب اعيل حقبببي ببببه مصبببطفى 

 ةب(1137للربرس ي )ت: 

21 

للبحببة لل ديببد يف تفسببية للقببةآن 

ية لبه عجيب  )ت: تفس لل جيد =

 ةب(1224

21 

تفسية لل ظهةي، مح بد ثنباة ل  

للهنببببببببببدي لل ظهببببببببببةي )ت: 

 ةب(1225

22 

فبببت  للقبببدية للجبببامع ببببيه فنبببي 

 للةرلي  رللدرلي  مه عو  للتفسبية

تفسبببببببببية للشببببببببب كار )ت:  =

 ةب(1250

23 

ررا لل لبببار يف تفسبببية للقبببةآن 

تفسببية  = لللظببي  رللسبببع لل ثببار

 (ةب1270لآلل سي )ت: 

24 
تفسببببببية  محاسبببببه للت ريببببببل =

 ةب(1332للقاس ي )

25 

نظبببام للقبببةآن رت ريبببل للفةقبببان 

لةببي )ت: ة  تفسببية للف   بالفةقببان =

 ةب(1349

26 

تفسببية  تفسببية للقببةآن للحكببي  =

ةبب( 1323ل ح د عبدا ) ،لل نار

 ةب(1354ررشيد رضا )
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 خصائص التر ير س هذم المرالل:

 و  خصائصل ية ها:يربج لوتفسية يف ة ا لل ةحو  د 

: ضلف بروز التر ير كرا ل  ت ق خاص:   أوال 

مببا يف تحديببد طبيلبب   بشببكل   فالتفسببية يف ةبب ا لل ةحوبب  يلببار مببه ضببلع  

أ للبنص للقبةآر مبه خ لهبا، حيب  يظهبة فيبه ينبه بب  حيثيب   للحيثيب  للتبي يقبار 

نبه ال يتقيبد ضابط  عوى للت امل فالتفسية يف ة ا لل ةحو  يكتنز حيثي  للتبيبيه رلك

ما عوبى لحبظ نسبقيته للخاصب   هبا بشكل كامل ك ا سنبيه، لألمة لل ي يؤثة بقدر  

للبنص  مخصب ص رمتفبةد عوبى لشبتغال   سيا   له  كحقل ملةيف مه لل فأض ين  

للقةآرل فهناهب إلى دب لر مباد  للتبيبيه لو لبار مباد  يخبةى يهبي ه عوبى بل بها 

ع لل ناسبات رللةرلبط ةلأ ير لللناي  بتتبا للنسق للب غي ير للنف س للنح ي رلإلع

ع بببيه لآلي ير للبحبب  يف م ضبب   لألحكببام، ير لللنايبب  بالجانبب  للبب عظي رتتب بب

 للجان  للهدلئي ربيان كيفيات للحيا  بالنص، رغية ذلك م ا يغيب  عنبه بصب ر   

ما رد د رحد  دامل  ل شبتغال للتفسبيةي، لألمبة للب ي ال يسبهل عوبى للنباظة 

ط لل ةتكبزلت للةئيسب  لوتفسبية بشبكل دقيبق ك با يف لل ةحوب  للسبابق ل مله ضبب

فغاي  للناظة ين يقع عوى ن ل  مةكزي  لوتفسية ةي تبييه لل لنى ثب  ت باف إليهبا 

إضافات متن ع ، رة  ما يتل ر ملبه لل ببط للكامبل ل فهب م للتفسبية ير للتبصبة 

لل  ارس له بشكل دقيق ير بالغاي  لل حدد  مه ررلة لالشتغال فيه ير ملةف  درر 
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للتحديد لل ن بط لألدرلت للتبي يحتادهبا لهب ا لل  ارسب  ردهبات لالسبت دلد 

 للخاص  ب لك.

لبب  يفببار  حيثيبب  للتبيببيه  للتفسببية يف ةبب ا لل ةحوبب  رإن   فحاصببل للقبب ل ين  

رظوت حاضة  يف م ارسته، إال ين ة ا للحيثي  ل  تكه ةي لإلطار للحباك  عوبى 

بببل يخببةد للل ببل للتفسببيةي عببه ذلببك ليلببالج لللديببد مببه  للت ببام لو  ارسبب 

لألغببةلض لألخببةى للتببي تختوببع بحسبب  لةت امببات لل شببتغويه، لألمببة للبب ي 

يجلل ماد  للتفسية ليست دلئبة  حب ل للتبيبيه رإن با ي باف لهبا د وب  م باميه 

  فسةيه.تختوع بحس  مقاصد لليخةى 

 حل: ثاتي ا: ع م بروز  راكت ملرس س الرا بصورة واض

ا لو ةحوب  لألرلبى رمبا كبان فيهبا مبه تبةلك  ملبةيف رتتبابع ظباةة يف فخ ف  

مسارلت للجه د لللو ي  يف للفه، فإن للناظة لوتفسية يف ة ا لل ةحو  يفتقد ر ي  

مثل ة ل للألك ، حي  يوحظ ين للتفسية تسبيطة عويبه مشباغل متلبدد  رمتن عب  

ابع رتقب م يف خدمتبه مسبارلت ع بل رلض  يقع فيه بناة متت كوي نسقرال ينتظ ه 

رده د يك بل فيهبا لل حبق ع بل للسبابق رتكب ن كبل خطب   فيهبا لهبا إضبافتها 

يف ض ة نسق للفه، رة  ما ال يجلل للناظة يشلة يف ةب ا لل ةحوب  ب نبه   لل فه م

 فسببةيه لكببل مببنه  نسببق متتببابع عوببى للت ببام، رإن ببا يمببام دهبب د ل يمببام فببه لببه

يف - ، ما يجلل لل  ارس  للتفسيةي  بشكل عبام رك هنبا ه رمشاغوه للخاصلةت ام
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تببدي مبع كبل تفسبية بشبكل عبام بدليب  دديبد  رال تنطوبق مبه  -كثيبة مبه رلقلهبا

لشببتباهب مببع نسببق سببابق رتببةلك   عويببه، رلكببه يحببارل كببل م ببارس يف تسبب يغ 

م ارسته ين ي يت بجديد مه جلري  ملين  يف لل  ارس  للتفسبيةي  يكب ن ةب  مفبأ  

ل يف لللنايب  لل  ارس  عوى للحقيق  رللسابق لوقيام هبا، فهناهب مه يةى تقصية  ة ا 

بال ناسبات رللةرلبط فينه  ل لك، رةنباهب مبه يهبت  ببإبةلج للجانب  للهبدلئي، 

رةناهب مه يهت  بإبةلج لألحكام، رةك ل، ربالتالي تفتقد لل  ارسات لربرج سبياد 

كان يف لل ةحوب  لألرلبى، رةب ل يمبة  عام رن ل  رئيس  يقع للتكامل يف خدمتها ك ا

متفه  بص ر  عام  يف ة ا لل ةحو  يف ضب ة عبدم للتقيبد للتبام بحيثيب  محبدد  يف 

لالشتغال للتفسيةي، ف د د رحد  يف ة ا للحيثي  يجلبل للفبه لبه حبدرد رنسبق 

مؤطة لوجه د فيبه، رةب  مبا يلبيه عوبى ببةرج رقب   للبألك  لللو بي يف سباحتهل 

 كاسبتجاب  طبيليب  يفةضبها رلقبع ةب ل للنسبق عوبى لل شبتغويه فالجه د فيبه تب يت

بالفه ررد د مساحات ملين  يف دلئةته تحتباد لخدمب  بشبكل ملبيه...إلخ، رين 

تك ن ةب ا للجهب د قائ ب  عوبى للتكامبل يف خدمب  ةب ل للنسبق بغب  للنظبة عبه 

 تن عاهتا يف ة ا للخدم  رلألشكال للتي تتجوى فيها.

 :و س ر اإلشارة رمور

: لل ي رصبدناا يف ةب ا -ال يلني عدم للتقيد بحيثي  للتبييه بص ر  تام   أوال 

ين حيثيبب  للتفسببية للتببي كانببت يف لل ةحوبب  لألرلببى قببد تبب  تجارجةببا  -لل ةحوبب 

بالكوي  رين للتفسية يف ةب ا لل ةحوب  ك نبه قبد صبار بب  حيثيب ، رلكبه لل بةلد ين 
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سيةي يف لل ةحو  لألرلبى بصب ر  حيثي  للتبييه بةجت كنسق مؤطة ل شتغال للتف

ظبباةة  بين ببا يف ةبب ا لل ةحوبب  للثانيبب  لبب  تببربج عوببى ةبب ل للنحبب ، رإن ببا كانببت 

ل جارج  ذلبك ل شبتغال بب غةلض  -بشكل متفارت-لل  ارس  للتفسيةي  قابو  

يخببةى تتبببايه بحسبب  لل شببتغويهل فالتفسببية يف ةبب ا لل ةحوبب  للثانيبب  رإن لكتنببز 

ا مببا كببان يف لل ةحوبب  ل قببد ت بباةي يحيان بببصبب ر  ق يبب  دببدًّ  ا حيثيبب  للتبيببيهيحيان بب

ل سبي، لألرلى رتزيد عوى بل  تصانيفها ك ا نجدا عند للةلجي ريبي حيان رلآل

ب ا مبه مجبارج  ذلبك رلل لب د ل شباغل يخبةى تختوبع إال ين ةب ل لب  يكبه مانل 

بحس  طبيل  غةض لل فسةل رله ل فإن ةب ا لل ةحوب  بحادب  لتحقيب  خباص 

ن عببات لل بباد  للتفسببيةي  دلخببل ةبب ا لل ةحوبب  رلل ةلحببل للتببي مببةت هبببا يببربج ت

ت هبا، خاصب  يهنبا تتفبارت بصب ر  ظباةة  بحسب  طبيلب  رللتط رلت للتي لحتف  

لل شغل لل ي ةي ه عوى لل  ارسيه لوتفسية، ركب لك تحتباد لتحقيب  خباص 

ةب ا للحيثيب   يربج تلاطيها مع حيثي  للتبييه للسابق  عويها رمدى قةهبا ربلدةا عه

 ا يف لكتناجةا له ا للحيثي .سي ا ريهنا متفارت  ق   رضلف   ال

ن حظ يف ة ا لل ةحو  رد د تفاسية ةي يقةأ لوت طة بحيثي  للتبيبيه  ا:تي  ثا

رللدررلن يف ة ل للفوك ك ا نجدا يف تفسية للبي اري رتفسية لبه دزي رتفسبية 

طي، رغيبة ذلبك، إال ين ةب ل ال لإليجي رتفسبية للج لبيه رللبدر لل نثب ر لوسبي 

ا عوبى ل مهي ن  ال تيار  رل ا سائد  ل نسق  تشك   ال ي شك ل عوى تحقيبنال ألن ة ا للتفاسية
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ب نتادهبا  ل  لل  ارس  للتفسيةي  يف ةب ا لل ةحوب  للتبي تصبطبغ بصب ر  عامب  يف د 

 بالت سع رعدم للتقيد بحيثي  للتبييه.

ين لل اد  للتي ح هتا ال تتصبل للحك  عوى ت سلات بل  للتفاسية ر ثالث ا:

ا يف يحتباد لبحب  خباص ك با بين ب بحيثي  للتبييه رليست ذلت صو  هبب ل لألمبة =

بب  للنتبباد للتفسببيةي يف ةبب ا لل ةحوبب  ال ، (1)غيببة ةبب ل لل  ضببع إال ين  للنبباظة للام 

ببع رملالجبب  يغببةلض ال صببو  لهببا بببالتبييه، رين  ببظ حالبب  للت س  تخطببع عين ببه لح 

فب  يف للك م يف ة ا  ل ل لته درن ظه ر  صهةا ك ب لرد م ظ  لألغةلض ي يت مقص د 

 .  ع وي  للتبييهل ما يربج ب ض ا لنفصاله عه ة ا للل وي  رعدم لتصاله هبا

 المرالل الثالثل: االشتغال بما هوق الملو :

رة ا لل ةحو  يربج فيها بص ر  ظاةة  نسق لالشتغال ب ا ةب  فب   لل لنبى 

بب ركبب ل  ،و ةحوبب  لألرلببى للتببي ةببي ه عويهببا للتبيببيه لو لنببىا لللتفسببيةي، فخ ف 

ا ل شتغال ل ضابط  لل ةحو  للثاني  للتي بةج فيها لالنشغال بالتبييه رإن ل  يكه قيد  

هإا هذم المرالتل ي تيما علي تا االشتتغال بمتا وراء الملوت ؛ ايتث  للتفسبيةي =

ا-يغلب علي ا  ساتب ال ت ائي للقترآا االهتمام بتتبع ال -وهو ال ياق اركثر بروز 

الكريت وبياا رؤيتل القترآا إزاء الل يت  متا الق تايا و  تليط ال توء علت  كيريتل 

                                                   

   مع طةا مليار منهجي لتصنيع للتفاسية،يةلدع: تصنيع للتفاسيةل قةلة  يف للتصنيفات لل لاصة (1)

 .خويل مح  د للي ار ،( رما بلدةا74)ص
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الحيتتاة بتتالقرآا وملالستتل المشتتاكل المستمليتتل المتلتت وة والم تلرتتل متتا ختتفل 

ل فهناهب بيان قةآر لو شاكل للسياسي  رللفوسفي  للفكةيب  رللق بايا ال  س القرآين

ك ا يربج فيها ك لك تتبع للنظة  للكوي  لوس ر للقةآني  للتي  قي  رلالدت اعي ،للخو  

تربج لل  ضب   لللبام لكبل سب ر  ك با نجبدا يف )للتفسبية لل  ضب عي( ل ح بد 

، رغية ذلك مه ص ر لالشتغال للتي ال تكتنز يف د وتها حيثيب  تبيبيه للغزللي مث   

 عبه ين تكتنبز يب  ف ب   لل لار رإن ل  تتقيد هبا عوى للت بام ك با يف لل ةحوب  للثان

ع في با ررلةةبا ك با يف لل ةحوب  ة ا للحيثي  يف ذلهتا ريق م عويها رحدةا ب  ت س  

 لألرلى.

مبة رلقد ظل لأل...»يق ل لل ةبي يف حديثه عه للتفسية يف لللصة للحدي : 

ا يعوى ة ل، ربق ال  -مةحوب  للةكب د رللج ب د-لل ةحوب   عند ة ا للتفسية رلقف 

يحارل للبتخوص منهبا. حتبى دباة عصبة للنه ب  لللو يب  للحديثب ، يتلدلةا، رال 

فاتجهت ينظار لللو اة لل يه له  عناي  بدرلس  للتفسية إلبى ين يتحبةررل مبه قيبد 

رإن -يف كتباأ ل  نظبة   ة ل للةك د، ريتخوص ل مه نطا  ة ل للج ب د، فنظبةرل

نه لألرلئل  يلالتجاا للتفسبيةيف  ةتيثَّ  -يف للتفسية كان لها لعت اد كبية عوى ما درَّ

ل ال يسببلنا إنكببارا، ذلببك ةبب  للل ببل عوببى للببتخوص مببه كببل ةبب ا  لوقببةآن تبب ثية 

ببةتللتببي  لالسببتطةلدلت لللو يبب ، ش  دببت بببه عوببى غيببة للتفسببية حشببة  يف  ح  ز  ل رم 

كباد للب ي  يضةرر  الجم ، رللل ل عوبى تنقيب  للتفسبية مبه للقصبص لإلسبةلئيو

حيص ما داة فيبه مبه لألحاديب  لل بليف  ير ي ة  بج ال للقةآن رد له، رت 
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 ،-عوبيه  رضب لن ل  تلبالى-ير عوبى يصبحابه  ملسو هيلع هللا ىلصلل  ض ع  عوى رسب ل ل  

ُيع تر روعتل القترآا، ويكشتف عتا مراميت   ،اا اهتماعيًّتأوبيًّت اثوب توإلباس التر ير 

ال  يقل وأه اه  ال اميل، والتوهيق بس  بالغ وه   ماهر بيا القرآا ومتا َهت َّ متا 

للغوب  رلالعتبدلل، ركبان يف  ، عوى تفارت ببيه لل ب فقيهتعرياذ علميل صحيحل

ذلببك مببه يدببل ين يلببةف لل سببو  ن رغيببة لل سببو يه ين للقببةآن ةبب  للكتبباأ 

 .(1)«يف د يع يط لرا رمةلحوه يت شى مع للزمهلل ي  للخالد،

لكةي  ةب  قطب  رحي  كان تفسية للقةآن ل»ريق ل مح د إبةلةي  شةيع: 

... فقبد كانبت ق بي  للتجديبد فيبه رشبةعي  ةب ل للتجديبد ة لإلسب ميرحى للفك

ا لطبيل  للفكة لإلسب مي  صحيح     لةرا لللصة مه ده ، رت ث   ة   مساي  -ريسسه 

االهتمام ما ايث مواكبل التر ير القرآين لق ايا ارمل التي  مثارَ  -(2)مه ده  ثاني 

س ت  تتتت ا -ا يلترضتت ا يررضتت ا اللصتتر والتمامتتت  بتقتت يت كلمتتتل القتترآا هيمتتت

ا س التر ير الس ي  اعتوتاؤم بساتتب ا واضح  ما مشكفذ، وما هوا بَ   -الس ي ة

، ك با ا عما حبق  متا  ر تيراذ اللصتور ال تابقلالتتبيق الوا لي الذس ميمم كثير  

                                                   

 (.364 -363 /2للتفسية رلل فسةرن، ) (1)

ة ل للك م فيه نظةل ألن للتجديد لو لةف  للألثي  يك ن بإعاد  لستوهامها رفت  مناف  دديد  يف ض ة  (2)

 .ة ل لالستوهام رليس للخةرد عنه كوي  ك ا سنبيه
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ى عوى وق  ت   - عه ين تك ن فاحص  دلرس ف    -تشهد عوى ذلك يي  نظة  سةيل  

 .(1)«ينت ي للص ر سالف  تفسية حدي ، رآخة م ا

بة لل لاصبة عوبى لالرتببا  ب لالجب   ه  ا بلدما ببي  ريق ل يي    حبةص لل فسِّ

رمبه »ق ايا لألم  رلالةت ام ب شك ت لللصة رتقبدي  عب د قبةآر لهبا، قبال: 

للحببق ين لل فسببة لللصببةي يف حةصببه لل شببار إليببه قببد لضببطةته إليببه للظببةرف 

وهكتذا  ، رلل ةحو  لالدت اعي  للتي تجتاجةبا، للسياسي  للتي تحياةا لألم  لللةبي

أصبح المر ر أكثر عوايل بالساتب التتبيقي س  ر يرم للتوص يتلمتق الصتلل بتيا 

 .(3)«حواء أكاته الصلل اهتماعيل أم علميل أم ييرها ،(2)مر وم  ووا ع المستمع

فالتفسببية يف ةبب ا لل ةحوبب  يغوبب  عويببه لالةت ببام ب ببا ررلة لل لنببى، رةبب ا 

تجاةات للتي يجةي تصنيفه عاد  إليها يف بل  للدرلساتل مه تفسبية ةبدلئي لال

رعو ي ريدبي، فإهنا رإن كانت بينها لخت فبات إال ين لإلطبار للجبامع ل شبتغال 

ةب  ملالجب  مبا  ا ريف غيةةا كالتنبارل لل  ضب عي لوسب ر =للتفسيةي فيها د يل  

                                                   

،  : لألرلى، م(، مح د إبةلةي  شةيع، دلر للس 5لتجاةات للتجديد يف تفسية للقةآن للكةي ، )ص (1)

 م.2008 -بة1429

 ة ا للج و  فيها قوق رللل لل ةلد: يل ق للصو  بيه مفه م للنص ررلقع لل جت ع. (2)

 .(، مح د إبةلةي  شةيع187لتجاةات للتجديد يف تفسية للقةآن للكةي ، )ص (3)
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صب ر  م با كبان قببل  يه بب ي  ة  ف   لل لنى، رةي ملالج  ال تكتنبز حيثيب  للتبيب

 .(1)ذلك يف لل ةحو  لألرلى رللثاني  مه مةلحل للتفسية

وهذم المرالل الثالثل  ب أ بوعرتا ما أواخر القرا الرابع عشر ال سرس اتت  

ل ف نبب  يرلسببط ةبب ل للقببةن لتخبب ت للكتابببات للتفسببيةي  ةبب ل اللصتتر الحتتالي

م( 1966 -بةبب1385لي )ا مببع كتابببات يمببيه للخبب لل نلطببع رللبب ي بببدي تقةيب بب

، (2)م( صباحب  )للتفسبية للبيبار(1998 -بة1419ركتابات عائش  عبد للةح ه )

 ل مه للنتباد للتفسبيةي للب ي لتخب  يشبكاال   ةادر  ث  تتابلت بلد ذلك منت ج  سي   

ةبي لألكثبة -د و  ين ا  يخبةى  -إضاف  لكت  للتفسية-فني  متن ع ل فكان منه 

كال قباالت رللكتب  للتبي تتنبارل  -ةي يف ة ا لل ةحو ةي ن  عوى للنتاد للتفسي

ال كاللف  يف للقةآن، رللةح   يف للقبةآن، رلل بةي  يف للقبةآن، ن  ا ملي  ا قةآنيًّ م ض ع  

 رلللقل يف للقةآن، رلللدل يف للقةآن...إلخ.

                                                   

، رله ل فإن م ا ة  ف   لل لنى درن فه  لل لنى يرال   يمة   ملالج    ي حظ ينه ال ي كه لالنط   ألي   (1)

بغ  للنظة عه بةرج ذلك فيه رتفارت ة ل -للتفسية يف ة ا لل ةحو  رإن قام عوى لستوهام لل لنى 

 للف اةلت للتي يقصد إليها ، إال ينه ال ينشغل بال لنى مه حي  ة ، رإن ا يستوه ه لينطوق يف-للربرج

م ا ة  ف   لل لنى، رله ل قونا ب ن لشتغاله ال يكتنز حيثي  للتبييه رال حتى ب ا كان يف لل ةحو  للثاني  

 للسابق  عويه.

يلترب يميه للخ لي رلئد فكة  للتفسية لألدبي ك ا ة  ملو م، رقد حارل للت صيل له ا للفكة  بص ر   (2)

رل ل حارلت عائش  عبد للةح ه لستدرلهب ة ل للنقص للتطبيقي بتفسيةةا للبيار  لهايكرب مه للتطبيق عوي

 ان حيا  يميه للخ لي نفسه. لل ي شةعت يف إصدلرا إب  
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ب ا ل با يق ل إبةلةي  شةيع رة  يبيه لألن ا  للحديثب  لتفسبية للقبةآن خ ف 

مبه »ه للطةيقب  لل تسوسبو  للتبي تتببع لآلي رلحبد  توب  يخبةى: ل فيه مبكان سائد  

لةف باس  للطةيقب  لل  ضب عي  ير لل بنهج لألشكال للفني  رللطة  للجديد  ما ي  

ببل ب  ضب    -ال بآيات رسب ر مةتبب  يفسبةةا-ك ن يوتزم لل فسة  ،لل  ض عي

ت قيفهبا  قةآر بلينه، يج بع لآليبات للب لرد  فيبه مةتبب  حسب  نزرلهبا ير بأتيب 

هبا رتفسبيةةا إلبى للكو ب  للقةآنيب  للنهائيب  يف وليخوص منهبا يف للنهايب  بلبد تحوي

 .  (1)«لل  ض  

ب»ري يع بلد ذلبك فيقب ل:  ا مبا يج بع ببيه ةب ا رمبه ةب ا لألشبكال يي  

بب للطةيقبب  لل  ضبب عي  للجديببد  رللطةيقبب  للتقويديبب  للقدي بب  يف آن   ك ببا ين  ا...مل 

دلر للحبدي  فيهبا حب ل فكبة  بلينهبا ير لتفسبيةي  للتبي ي بمنها ما يس ى بال قالب  ل

بريي محدد يلت د له ب ا ررد مه آيات قةآني  يف م ض عه رت ة شهد لفكة  لل فسِّ

 .(2)«ير رييه لل حدد

للتفسبببية  اتبببباللتفسبببيةي  ركت شبببك ين للتتببببع للتببباريخي لو قببباالت رال

ةب   -نتباد لل لاصبةل مبه للا قطا  رلسع ددًّ  ه يت  ضع فيهيللو   - لل  ض عي

مه للصل ب  ب كان ريحتاد لجهد مؤسسي ال يسلنا للقيبام ببه ةاةنبال رلب ل فإننبا 

                                                   

 (، مح د إبةلةي  شةيع.63لتجاةات للتجديد يف تفسية للقةآن للكةي ، )ص (1)

 ةي  شةيع.(، مح د إبةل63لتجاةات للتجديد يف تفسية للقةآن للكةي ، )ص (2)
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سبي ا ريننبا نلتقبد ين يمبةا  سنلدل عه عةض للنتباد للخباص هبب ا لل ةحوب ، ال

 سيه بشكل عام.رلملةرف رمشتهة بيه للد

 خصائص التر ير س هذم المرالل:

: ع م بروز أسّ   ير: ت ق خاص للتر  أوال 

فالتفسية يف ة ا لل ةحو  ال يربج له نسق محدد مه حي  ة  مجبال ملبةيف، 

حيثي  خاص  رال نسبق لشبتغال ملبيه   شديد للسل  رليس له يي  حي  يبدر مجاال  

لل ةحوبب   يف لرتباطببه بببالنص بببالقةآرل فبب  يظهببة يف لل  ارسبب  للتفسببيةي  يف ةبب ا

محببدد  بغبب  للنظببة عببه دردبب  قيامهببا عوببى للنظببة يف للببنص للقببةآر مببه حيثيبب  

ا، رلكبه ةنباهب حالب  لنلبدلم ل دب د ةب ا لاللتزلم هب ا للحيثي  رتباينها ق   رضلف  

ةبب  كببل نشببا  ثقببايف يلت ببد يف  -ك ببا سببنبيه-للحيثيبب ل فالتفسببية يضببحى فيهببا 

ت سيسه عوى للقةآن للكةي ، رة ل للنشا  للثقايف لبيس لبه حبدرد ملينب  ير حيثيب  

ل كبب ن يحببةر ملنببى للببنص ير يسببتنبط للنظببة لوببنص للقببةآرخاصبب  يت يببز هبببا يف 

لألحكببام رإن ببا ةبب  محارلبب  السببتج ة للة يبب  للكويبب  لوقببةآن إجلة لللديببد مببه 

للق ايا رمه شؤرن للحيا  لل ختوف  رلل تن ع ، رةب  يمبة ال ي كبه لونباظة ملبه 

طبيل  لحظ حيثي  مجال للتفسية ير لإلحاط  ب فه م من بط له ل للتفسية ير فه  

للث ة  لل تحصبو  مبه ررلة لالشبتغال ببه، رال ملةفب  يةدلفبه رغاياتبه، رإن با ةب  

ب ا لوطبةا للخباص بكبل مفسبة، ف اة شديد للل  مي  رلل ةرنب  يتشبكل كويب  تبل 
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درن ين يكب ن لوفبه يف ذلتببه نسبق رإطببار عبام رحيثيبب  محبدد  يببدرر مبه خ لهببا 

ي تحتفظ عاد  بسياد مبؤطة لهبا لل  ارس  ك ا ة  للش ن يف لللو م رلل لارف للت

 يت  لالشتغال عربا ريتتابع فيه رمه خ له.

  :  ر ما التراكت الملرس س التر ير ثاتي ا: ع م وهوو أسّ 

ف  يظفة للناظة يف ة ا لل ةحو  بنقط  محدد  يقع للألك  لل لةيف فيها ك ا 

ين يكب ن ةنباهب ة  للش ن يف للفن ن، رإن ا ةبي ت دهبات متباينب  يف يصبوها، درن 

حيثي  محدد  داملب  يبت  تلباطي للبنص للقبةآر يف ضب ئها ريجبةي للتتبابع عوبى 

خدمتها رتتكامل للجه د يف للل ل عويها مبه د لنب  لشبتغال مختوفب  ك با كبان 

، رةي رضلي  متفه   بص ر  عام  يف ضب ة عبدم ردب د يف لل ةحو  لألرلى مث   

ل ي ال يجلونا يف لل قبام لألرل يمبام فبه حيثي  ملين  ل شتغال للتفسيةي، لألمة ل

 محدد لل  م  حتى نتص ر رق   تةلك  ملةيف يف ساحته. 

 :يأ و س ر اإلشارة لما ي

: ل مبه يمبة ع ملةيف مع مبا كبان سبائد  ي حظ يف ة ا لل ةحو  رد د قط   أوال 

ت عبلحيثيب  للتبيبيه رإن تن    ا سبياد   ن بللتفسية، فلوى لمتبدلد تباريخ للتفسبية الحظ  

درد  لالرتبا  هبا ما ببيه تقيبد تبام تبوب ر يف لل ةحوب  لألرلبى ير عبدم تقيبد عوبى 

ا مبه ا كويًّ للت ام ك ا يف لل ةحو  للثاني ، بين ا يف ة ا لل ةحو  للثالث  ن حظ لنف ت  

ل عوبى ةب ل ة ا للحيثي  رلالنط   بالفه رفق ر ي  لب  تكبه قائ ب  يف سباحته يببد  
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رإن تفارتبت دردب  -يخ للتفسية كان ةناهب مشغل رلضب  للنح ، فلوى لمتدلد تار

يت ثل يف نص يحتاد لتبييه باألساس ريحارل لل شتغل بالتفسبية  -ة ل لل ض ا

 ببيتاا ولكا س هذم المرالتل صترتا أمتام تتص ال تشتتغل أصتف  للقيام هب ل للدرر، 

والال تت  واحتتتسفء ملاتيتت  وإتمتتا تكشتتف عتتا رؤيتتت  الركريتتل  ستتام الق تتايا 

كتتل تشتتاا ثقتتاس يلتمتت  س  لمشتتايل الحيا يتتل المتووعتتل، وب تتذا صتتار التر تتيروا

 .ا للوص القرآينمليّ   أحيس مو ر  الركرس عل  ه ت  

للدرلسبات للتحويويب  التجاةبات للتفسبية يف لللصبة  ىحبدإيق ل صباح  

رةكبب ل تتسببع دلئببة  للتفسببية يمامنببا، ريصببب  يفببق للتفسببية عوببى ةبب ل » للحبدي :

بب  لكببل يلبب لن للفكببة لل ؤسببس عوببى فهبب  ملببيه لوببنص ا شببام   للتلةيببع عةي  

 .(1)«للقةآر، مه ا تكه للص ر  للفني  له ل للتفسية

ببد ين نقبةر  ال»تجديد يف تفسية للقةآن للكةي : ريق ل صاح  لتجاةات لل

ين تلةيفات لللو اة للوب  للتفسبية مبه للتهبان ي إلبى يببي حيبان لألندلسبي، إلبى 

بب يتوتقببي د-للزركشببي  ا عنببد ملنببى لإلبانبب  لكبب م ل  تلببالى، رلللوبب  ب صبب ل ل 

لبةف هبببا نببزرل لآليبات، رشببؤرهنا ريقاصببيها، رلألسبباأ للناجلبب  فيهببا، درن ين ي  

                                                   

(،  : 99للفكة للديني يف م لده  لللصةل درلس  تحويوي  التجاةات للتفسية يف لللصة للحبدي ، )ص (1)

 عببه لتجاةببات للتجديببد يف تفسببية للقببةآن ( نقبب   95، )ص1979لبنببان، دلر لللبب د ، -بيببةرت ،للثانيبب 

 للكةي .
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ل يوتزمه لل فسبة، ريف حبدرد لإلطبار لللبام لهب ا  محدد  ا ير شك   ا ملين  تحدد ن ط  

يت بالشتترح ومتتا وا تتع ارتشتتتل الللميتتل التتتي  تلتترض للقتترآا الكتترللتلةيفببات، 

متتا التر تتير كتتل تشتتاا ثقتتاس يلتمتت  س  أحتتيس مو رتت   ّ  ِلتتوالتت رس يمكتتا أا تُ 

، سب لة يف ذلبك للبن ط لل سوسبل للب ي ا للتوص القترآينالركرس علت  ه تت ملتيّ 

ررثناا عه للسوع يف خط  للتفسية ير غية ذلك مبه لألن با  للتبي ت خب  يسبو أ 

للتفسبببببية للتحويوبببببي لل قبببببال ير طةيقببببب  للتفسبببببية لل  ضببببب عي، ير طةيقببببب  

 .(1)«لل  ض عي

ا ل دب ريًّ ا مع ماضي للتفسية رتغييبة  ا دويًّ شك ين ة ل للتح ل ي ثل قطل   رال

رللببدرر لل نبب   بال فسببة  ي يف للهببدف للبب ي يببةلد مببه ررلة لل  ارسبب  للتفسببية

 هات لالست دلد للخاص  بال  ارس  للتفسيةي .رللث ة  لل ةد   مه للتفسية رد  

يف ة ا لل ةحو  ردب د نتباد تفسبيةي متب طة بنسبق لالشبتغال  ي حظ ثاتي ا:

كتفسبية للشبنقيطي رتفسبية لببه عاشب ر  لللحاصل يف لل ةحوتيه لألرلى رللثانيب 

رتفسية للسلدي رتفسبية سبيد طنطباري رغيبة ذلبك، إال ين ةب ل ال ي شبك ل عوبى 

ةي يف ةبب ا ل إجلة بقيبب  للنتبباد للتفسببيتحقيبنببال ألن ةبب ا للتفاسببية تبببدر قويوبب  دببدًّ 

 لل ةحو  رلل ي يصطبغ بص ر  عام  باالنشغال كوي  ب ا ررلة لل لنى.

                                                   

 (.98لتجاةات للتجديد يف تفسية للقةآن للكةي ، )ص (1)
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ي حظ يف ة ا لل ةحو  ك لك بةرج لللديد مه للنتاد للتفسيةي لل ي  ثالث ا:

يق م عوى بيان لل لار رذكبة لل لبار بصب ر  مباشبة ، كال ختصبةلت للتفسبيةي  

ةا للببارج يف ةب ا لل ةحوب ، إال للكتاببات رغب  ح ب ر اة ، رة رللتفاسية لل يسَّ 

ل ل ةت بام بحيثيب  للتبيبيهل ألن ةب ا للكتاببات للتفسبيةي  ةبي ج ح ب ر  رب يهنا ال ت  

محارالت الختصار للتفسية رتقةيبه لوقةلة، رليست م ارس  تفسيةي  تنطوق مبه 

 حيثي  للتبييه رتل ل عوى ملالج  رمقارب  لل اد  للتفسيةي  يف ض ة ذلك.

تتا: ل ةبب ا لل ةحوبب  بخوببع لقبب  للتجديببد للتفسببيةي عوببى طبيلبب  تحفبب رابل 

لالشتغال لل ي تق م عويه مه لالةت ام ب ا ررلة لل لنبى للتفسبيةي، رلعتببار ةب ل 

لألمة ب ثاب  تجديد لوتفسية ع ا كان عويبه يف سبابقه مبه لالةت بام بتبيبيه لل لبار 

لت  القتتع بصتورة س ايا أا الوامر يست  أا هتذا التس يت  يقتوم عرما يةتبط به، 

وال يبترز كوتا ج إلعتاوة  أويتل  عامل مع الحيثيل التي هيموه علت   تاريخ التر تير

الس ت  التر تيرس ال تتابق  ا ت  واحتتتل ام  س ت تق ه يت  كمتتا اللتاوة س اتت وث 

الترتراذ الللميتل س الروتوا والمستتفذ الملرهيتل، وإتمتا هتتو مر كتم كليتل علتت  

راث التر تتيرس والتوهتت  للكتابتتل هي تتا والتتتي اهتتترايف ممارحتتل ييتتر مترو تتل س التتت

 تمثتتل س االهتمتتام بمتتا وراء الملوتت ، ارمتتر التتذس يسلتتل الممارحتتل التس ي يتتل 

ا، و وتلتق وكأت ا بذلا  تساهل الس   ال ابق أو  تلامل مل  كأتت  لتيس موهتوو  

س هذا الس ي  الذس الح هي ا، وهتو متا يموتع متا و تويف التتراكت الملترس وإتتتاج 

للتتتراث ولبوتتل   تتا  عليتت ، كمتتا يسلتتل وعتتوى  اهتتل  ر تتيريل  كتتوا امتتت او  ملر
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التس ي  التر يرس لي ه مرهوتل كما هو المألو  بالمو ف ما الس وو ال تابقل 

وتل والو توض والتلاطي مل ا والترتتي  س ثواياهتا إليستاو إشتكاالذ ملرهيتل مليّ 

يتل ه يت ة ييتر لحل ا، وإتمتا ال تروج عتا هتذم الس توو كليتل والبحتث عتا زاو

 ا موبتّه ، وهو ما يسلتل التس يت  ب تذم الصتورة يكتوا  س يت   مترو ل هي ا أصف  

ا ا مل ، وهذا أمر ش ي  ال تر س حاال الرووا ويؤ الصلل بالتراث وليس اشتباك  

تاعاذ ملرهيل وموذ للللوم التراثيل وار باكتاذ هائلتل س الس ت  الملترس س باتق

 تراكت علمتي  ايف ل تذم الس توو ووا  حقيتق أسّ حاال هذم الللتوم و شتته وضتي

 .(1)يا عل  إكمال م يرة هذم الرووالِ مري  س وائرة الرووا التراثيل ويُ 

                                                   

ما ذكةناا مه إشكال رضلي  حيثي  للتفسية يف ة ا لل ةحو  يفسة لنا إشكال مس ل  للتجديد للتي للل  (1)

عدم لن با   نقع عوى مسبباهتا لللو ي ، رين   ل درن ين  نو سها يف للنتاد للتفسيةي لل لاصة تحديد  

وي مه حيثي  كانت ل نف ت للك -ن  ك ا سنشيةا لتط رلت ملي  تبل  -د حيثي  ة ل لل جال باألصال  مه  

لها سياد  يف لل جال بغ  للنظة عه درد  ة ا للسياد ، ربالتالي صارت دعارى للتجديد يف لل  ارس  

للتفسيةي  ت يت ل ه يت موها عوى خ ف ما ة  طبيلي يف نسق للفن نل فالتجديد يق م عوى لستوهام 

ا يحارل لبتدل  نسق دديد يف ن صفةيًّ لل لةف  للألثي  رإعاد  ت ريوها رفت  يفق دديد فيها، رال يك 

ا مه لالشتباهب مع ة ل للقدي ، لألمة لل ي لل  ارس  ليس له ع ق  بالقدي  رال لتصال به رليس ناتج  

 بد لتحييد لل لةف  للسابق  ريؤدي لتجاةوها رحدر  قطيل  يف للتلاطي ملها، ريف ريينا ين   يف ي رال

مشةرعيته مكتسب   ا بلدم مشةرعيته مه حي  ة ، رين  لعألف   اتهة ل للن ط مه للتجديد يح ل يف طي  

والحيثياذ  ،ب  ما المراكمل علي  هالموروث الملرس الفقط مه عن لن للتجديد لل ي ي له ال غية، 

ا؛ لتح ث عمليل الت اهع و تل ا بحث   اب  ما ه م ا واالشتباك ال ائت مل  رة للللوم الالكبرى المؤطّ 

 عو ا، هيأ ي بذلا التس ي  التر يرس  م مل ا م اراذ ملرهيل مليول و ع ر أخرى ب يف  الملرس التي  و 

= 
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وبذلا تكوا    أت يوا الكفم عل  المراال الثفث لللت التر ير، والرحتت 

 :ي يوضح هذم المراال اآل

نص للقةآر )عوى لقد مة للتفسية بث   مةلحل رئيس ل فبدي بتبييه ملار لل

خ ف يف مفه م ة ل لل لنى(، ث  لنتقل لتبييه لل لار إضاف  ألغةلض يخةى 

تختوع بحس  مشاغل لل فسةيه، ث  تح ل كوي  لوكشع رللبيان عه ر ى 

ض لها رعالجها.  للنص تجاا مختوع للق ايا رللشؤرن للتي عة 

                                                   
= 

، الصلل ب  وبالس وو التي  امه س حاات  كوا ج طبيلي س التلاطي مع التراث التر يرس وليس موبّه 

 ريك ن للتجديد ة  إعاد  بل  لولو ، لألمة لل ي تتجدد به لل لارف رلل لت للح اري  ككل، رال

ا مه لحظ  للصفة، ة ا لالنط ق  للتي ال ي كه ين يقع ملها إنتاد ملةف  تةلثي  ير تجديد يك ن لنط ق  

 ص ر  مه للص ر. له ا لل لةف  ب ي  
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متا  ام  بتُل بيوّت إتوا وس ضوء ما  كرتا ما هذم المراال الثفث للتر تير ومتا

 رصيفذ  تللق ب ا، يمكا أا تلحظ هملل أمور؛ بل ت ا يتللتق ب تذم المرااتل 

 :وبل  ا يتللق بالتر ير بشكل عام

 أولًا: مراحل التفسري؛ ملحوظات عامة:

 : يتللةض للسالع ل ةلحل للتفسية ما يي حظ مه خ ل ل

: ل ظباةة لل  بايز  لل ةحو  لألرلى يف تاريخ للتفسية ت ثل نسبق لشبتغا أوال 

عه لل ةحو  للثاني  رللثالث ، ك ا يهنا تغطي مةحو  شديد  لألة ي  مه للفبه رةبي 

رك ل يقع فيها د و  مه يةب  ردبال  ،بدليات م ارس  ة ل للفه رلنط قته لألرلى

 للفه ريبةج مدرناته.

لل ةحو  لألرلى تكتنز لخت فبات مه ب  يف طبيلب  لل لنبى للتفسبيةي،  ثاتي ا:

ج فيها مةحو  للسوع بشكل خاص ك ةحو  لها نسبق لشبتغال شبديد للفبةلد  رترب

 ،يف داللته عوى رد د نسق ملةيف له لشتغال خاص يت ثل يف بيبان لل لنبى لل بةلد

رليس مجةد بيان لل لنى للوغ ي لل ي ال يظهة فيبه لوبيبان للتفسبيةي كبيبة ت بايز 

 عه للبيان للوغ ي.

ا رلألكثبة مبه حيب  يعبدلد للتفاسبية، ط ل جمنيًّ لل ةحو  للثاني  ةي لأل ثالث ا:

 للنتاد للتفسيةي عرب للتاريخ. ل  بل إن ة ا لل ةحو  ةي للتي يت  ضع فيها د  
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لل ةحوبب  للثالثبب  ةببي يقببل لل ةلحببل مببه حيبب  لالمتببدلد للزمنببي، ك ببا يهنببا 

 .  (1)تحظى رغ  ذلك بنتاد تفسيةي كبية رةائل رشديد للتن  

تتا:   تحتبباد لبحبب  يف يسببباأ نشبب هتا رللتجببارأ للتببي لل ةحوبب  للثانيبب رابل 

وها رعدم تقيدةا عوى للت ام بحيثي  للتبييه للتي كانت قبوهبا، رنشبية يف ت لتشك  

لتفسببية للزمخشببةي  -مببه ببباأ لإلفبباد  رإثببةلة للتفبباكة يف ةبب ل للجانبب -ةاةنببا 

لل لخص صببي  ةبب ا لل  ارسبب  للتفسببيةي  يف غببةس للبحبب  عببه للنكببات تحديببد  

يف مفه م لل  ارس  للتفسبيةي  رلعتببار  -ا بالتبييهرللتي ال تتصل يحيان  -  للب غي

ل يف ذلته مه ررلة لل  ارس  للتفسيةي  ا مقص د  ذكة للنكات رللوطائع للبياني  ةدف  

ببجان  لالةت ام بال لبار، رلبيس شبي    د ذكبةا يف ثنايبا لل  ارسب  ا قبد يبة  ا عارض 

  رتحصيوها ال غية.للتفسيةي  ب ا يليه عوى ضبط لل لار

لعو  ين  مته كل  عوب  رع ب د كبل صبناع  : »يقول المم شرس كيفو أمل 

رإن ببا ... للصببنا  فيببه متقارببب  ير متسبباري ، طبقببات لللو بباة فيببه متدلنيبب ، ريقببدلم

ت فيه للةك ،لل ي تباينت فيه للةت رعظ  فيه للتفارت رللتفاضبل، ...  ، رتحاك 

ة، رمه لطائع ملان يد  فيها ق  سه للنكت رللف  ما يف لللو م رللصناعات مه محا

ه ة، رمه غ لم  يسبةلر، محتجبب  ررلة يسبتار، ال يكشبع عنهبا مبك  مباح  لوف  

                                                   

يحتاد ة ل للنتاد لقاعد  بيانات مةتب  ت ع بيه ييدي للباحثيه خارط  من بط  له ل للنتاد رتق م  (1)

  ل للنتاد بالغ للكثة .بالتحدي  لل تتابع رفق مستجدلت ة
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(88) 

يمببأل لللوبب م ب ببا يغ ببة للقببةلئ ،  ثبب  إن  للخاصبب  إال يرحببدة  ريخصببه ، ...

ريهن بببها ب بببا يبهبببة لأللبببباأ للقببب لرا مبببه غةلئببب  نكبببت يوطبببع مسبببوكها، 

عو  للتفسية لل ي ال يت  لتلاطيه رإدالب  للنظبة  لوكهارمست دعات يسةلر يد  س

فالفقيبه رإن ببةج عوبى  ،عو ، ك ا ذكة للجاحظ يف كتباأ نظب  للقبةآن يفيه كل ذ

لألقببةلن يف عوبب  للفتببارى رلألحكببام، رلل ببتكو  رإن بببز يةببل للببدنيا يف صببناع  

لعظ رإن   يحفبظ، رللب يَّ ةِّ للك م، رحافظ للقصص رلألخبار رإن كان مه لبه للق  

رللنح ي رإن كان ينحى مبه سبيب يه، رللوغب ي  ،كان مه للحسه للبصةي يرعظ

ى مبنه  يحبد لسبو هب توبك للطةلئبق، رال  رإن عوك للوغات بق    لحييه، ال يتصبد 

بب يه مختصببيه يغبب ص عوببى شببية مببه توببك للحقببائق إال ردببل قببد بببة  يف عو  

ب ،بالقةآن، رة ا عوب  لل لبار رعوب  للبيبان يف  تيادة با آرنب ، رتلب   يف لر ل  رت ه 

بد (1)«للتنقية عنه ا يجمن ... . إن ة ل للصنيع لل ي قام به للزمخشةي ةب  للب ي مه 

                                                   

بيةرت،  :  -(، دلر للكتاأ لللةبي1 /2للكشاف عه حقائق غ لم  للتنزيل، ) تفسية للزمخشةي = (1)

ق للسي طي عوى ق ل للزمخشةي للسابق يف سيا  بيان ين للزمخشةي ةب. رت مل كيع عو  1407 -للثالث 

ال  رإن ا مق»ال يجحد توقي للتفسية مه للحدي  رلآلثار، فقال:  أا الق ر المائ  عل   ص دا ما يشار إليه ير 

، ركشع لألستار التر ير ما احت راج محاحا الوكه والرقر ولتائف الملاين التي ي تلمل هي ا الركر

ال  عه غ لم  لألسةلر، ربيان ما يف للقةآن مه لألسالي ، رما ت  نه مه رد ا للب غ  يف للألكي  =

رتلويق للسي طي ظاةة يف إبةلجا «. يه...ة يف ة يه للفنَّ يه، رتبح  يه لللو   ه بة  يف ة  م    له إال  يتهي  

لفكة  للت سع يف م ارس  للزمخشةي عه حد للتفسية رلالنشغال بتبييه لل لنى. ن لةد لألبكار رش لرد 

= 
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بنظةنا لزحزح  لالةت ام بالتبييه كسياد مبؤطة ل شبتغال للتفسبيةي ليكب ن ةب ل 

ل ب ةبدلف يخبةى بجانب  للتبيبيه، ةب ا لألةبدلف للتبي تن عبت لالشتغال مب ط ر  

ل فسةيه بلد ذلك، رتةدع مةكزيب  للزمخشبةي ةاةنبا يف بحس  طبيل  لةت ام ل

ك ن تفسيةا رتجةبته للتفسيةي ، رإن دةى نقدةا بكثافب  في با يتلوبق باعتزلليبات 

 ا ل  ةبه لالعتزللي ال غية، إال ينه تب   للزمخشةي ربل  لل لار للتي يسسها رفق  

ا حظيببت هنببيقب لهببا ك  ارسبب  تفسببيةي  مببه حيبب  ةببي، بببل رللثنبباة عويهببا، ك ببا 

ل رلب ل كبان لهبا يثةةبا بةيينبا يف حبدر  لالنلطافب  للثانيب  يف (1)لبتدلرل م سع دبدًّ 

 تاريخ للتفسية، رلألمة بحاد  ل زيد بح .

                                                   
= 

كوي  للدع   ريص ل للديه،  -لألفكار =حاشي  للسي طي عوى تفسية للبي اري، دامل  يم للقةى

 (.8/ 1م، )2005 -ةب1424لللةبي  للسل دي ، لل  وك  

رل ا كان كتاأ للكشاف ة  للكافل يف ة ل للفه  ]لل لار »للتدلرل:  ليق ل للسي طي يف بيان ة  (1)

لشتهة يف لآلفا  لشتهار للش س، ردهة به يف محافل لل جالس بيه للف  ة مه  رللبيان[ بالبيان للشايف

ق ن بالكتاب  عويه، رتسار  لللو اة رللف  ة يف لل ناقش  رلل نافس  غية ة س، رلعتنى لألئ   رلل حق

ه م يِّز العتزلل  
  له في ا يتى به مه رد ا لإلعةلأ، فيه عه ص أ للص لأ، رمه مناق   حاد   إليه: ف  

ر، ردال رداأ، رلستشكل ريداأ.  رمه مح    ر، رحب ة رحة  رض   رنق ، رت   ري  ، رفسة رقة 

د ألحا ل ما يع ج...ل ريسند، رصح  رلنتقد. رمه مختصة لخ  ديثه عز  رمه مخة  « ص ريردز، رك  

 (.9/ 1ن لةد لألبكار رش لرد لألفكار، )
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ل لل ةحوب  للثالثب  قطيلب  ملةفيب  ظباةة  مبع لل ةلحبل للسبابق  ت  ث   ا:خام   

ب اريخ ا ل با كبان قببل ذلبك يف تبعويها، حي  قامت عوى نسق لشبتغال مببايه ت ام 

 هو، رةببب ل لألمبببة بحادببب  لبببدرس يف سبببيا  نشببب ته رطةيقببب  تشبببك  (1)للتفسبببية

رلل  ارسات للتبي يف بت ل الدتبه، رمبه بباأ إثبةلة للتفباكة فإننبا نشبية لتفسبية 

ل لصةلح  ة ا للتجةب  يف مهاد   حيثي  للتبيبيه بصب ر  عامب  لل نظة  لل نار تحديد  

 رما يتصل هبا، رلالنط   م ا يخالفها.

 مبلببدف  للتفسبية قسب انل يحبدة ا: دباف  : »كيتف يقتوم محمت  عبتت مو أمتل 

ل  رعه كتابه، رة  ما يقصد به حل  لأللفا  رإعةلأ للج ل ربيان ما تةمبي  عه

إليببه توببك لللبببارلت رلإلشببارلت مببه للنكببت للفنيبب ، رةبب ل ال ينبغببي ين يسبب ى 

ل، رإن ببا ةبب  ضببةأ مببه للت ببةيه يف للفنبب ن كببالنح  رلل لببار رغ يةة ببا. تفسببية 

، -عوبى ينبه فبةض كفايب -ثانيه ا: رة  للتفسية لل ي قونا: إنه يج  عوى للناس 

                                                   

نا نخص ة ل بالنتاد لل لاصة رغ  ين للنتاد للتفسيةي للسابق يف ة ا لل ةحو  لوما د ددية بالنظة ين   (1)

بحيثي   د للتفسيةي للألثي للسابق يف ة ا لل ةحو بقاة لرتبا  للنتا ة  ين   ل  يتقيد بحيثي  للتفسية =

ل   مه للت اسك لللام يف نسق للفه رعدم رق   لنقطاعات د ري  يف  ا مه لست ةلر قدر  مانل   للتبييه شك 

ساحتهل ل د د ن ل  يدرر ح لها لالشتغال بص ر  عام  رإن ل  يتقيد هبا عوى للت ام، يف حيه ين للطةا 

د  ة ا للن ل  بص ر  تام  فانفوت لألمة بص ر  ه ة ل لالرتبا  بحيثي  للتبييه فق  لل لاصة لك نه تخوى ع

ا عه ا رمنبتًّ ته، ربالتالي صار لألمة ضبابيًّ كوي  رصار للتجديد فيه ة  خةرد عه للتقويد للتفسيةي بةم  

   للتفسيةي.تتكامل مع للقائ  يف للأل لتفسيةي  تةلثي  باألساس ير ده د   للأل  رال ينتج ملةف   
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(91) 

بة  ة  لل ي يستج ع توك للشةر  ألدل ين تستل ل لغايتها، رةب  ذةباأ لل فس 

إلى فه  لل بةلد مبه للقب ل، رحك ب  للتشبةيع يف لللقائبد رلألحكبام عوبى لل دبه 

لي  لل  دع  يف للك مل ليتحقبق لل ي يج أ لألررلا، ريس قها إلى للل ل رللهد

رنح ة ببا مببه لألرصبباف، فال قصببد للحقيقببي   مث پ نثپفيببه ملنببى ق لببه: 

. ك با حبارل مح بد عببدا (1)«ررلة كل  توك للشةر  رللفن ن ة  لالةتدلة بالقةآن

رليبت يةبل »للت سيس له ا لل خالف  يف لل  ارس  للتفسيةي ، رت مل كيع يق ل: 

للتفسية يطوب ن ألنفسه  ملنبى تسبتقة عويبه يفهبامه   لللناي  باالط   عوى كت 

يف لللو  ب لار للكتاأ، ث  يبث نه يف للناس ريح و هن  عويه. رلكنه  ل  يطوبب ل 

ذلك، رإن ا طوب ل صناع  يفباخةرن ببالتفنه فيهبا، ري باررن فيهبا مبه يبباريه  يف 

للقب ل،  طوبها، رال يخةدب ن إلظهبار للربلعب  يف تحصبيوها عبه حبد لإلكثبار مبه

رلخأل  لل د ا مه للت ريبل، رلإلغبةلأ يف لإلبلباد عبه مقاصبد للتنزيبل، إن ل  

تلالى ال يس لنا ي م للقيام  عه يقب لل للنباس رمبا فه ب ا رإن با يسب لنا عبه كتاببه 

                                                   

م. ريف بيان طةيق  للشيخ مح د عبدا 1990(، للهي   لل صةي  لللام  لوكتاأ، 22/ 1تفسية لل نار، ) (1)

كانت طةيقته يف قةلة  للدرس عوى مقةب  م ا لرتآا يف كتاب  للتفسية، رة  ين يت سع »يق ل رشيد رضا: 

يه مه مباح  لأللفا  رلإلعةلأ رنكت فيه في ا يغفوه ير قصة فيه لل فسةرن، ريختصة في ا بةجرل ف

  يف ذلك عوى عبار  للب غ ، ريف للةرليات للتي ال تدل عويها رال تت قع عوى فه ها لآليات، ريت ك  

ل، ث  د  ةا ير ينتقد منها ما يةلا منتق  لل ي ة  يردز للتفاسية، فكان يقةي عبارته فيقة   (تفسية للج ليه)

تفسية لل نار، «. رب زل  يف ملنى رلحد ب ا فت  ل  عويه م ا فيه ةدلي  رع  يتكو  يف لآلي  ير لآليات لل ن

(1 /22.) 
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 نثٿ :ل إلينبازِّ لنبا مبا ن ب ه  ه لل ي ببي    نبي  ن  لل ي ينزله إلرشادنا رةدليتنا، رعه س  

بيس لنا ةل بو   ،[44لنحل: ]ل  مث ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ك  للةسبال ؟ ت  غ 

مةت ؟ رةبل ع وبت  بإرشباد هيت  رما به ي   ؟ ةل عقوت  ما عنه ن  غت  وِّ ةل تدبةت  ما ب  

ا لنا ننتظة ة ل للسؤلل رنحبه يف نته؟ عجب  للقةآن، رلةتديت  هبدي للنبي رلتبلت  س  

 .                                                              (1)«ة ل لإلعةلض عه للقةآن رةديه، فيا لوغفو  رللغةرر

ل لبه رة ل للت سيس لل ي قام ببه مح بد عببدا لو سبوك للتفسبيةي للب ي ببد  

ب د بطبيلب  للحببال لظهب ر م ارسببات تفسبيةي  قائ بب  عوبى للقطببع مبع لل اضببي مه 

                                                   

ة يف ا ةدف لل فسِّ (، رقد يسس مح د عبدا يف ة ا لل قدم  له ا للنظة  مبين  23/ 1تفسية لل نار، ) (1)

  ب ده ةدلي  رللتي دلل منها لللو  ب ح لل للبشة رلللو ،ض ة دهات لالست دلد للتي عويه للنهل منها

ينا ال يعقل كيع ي كه ألحد ين يفسة ق له تلالى: »للبشة كوه  بالقةآن، رم ا ذكةا يف ذلك ق له: 

رة  ال يلةف يح لل ، لآلي  [213: ]للبقة  ڎمث ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ نثڇ

للبشة، ركيع لتحدرل، ركيع تفةق ل؟ رما ملنى توك لل لحد  للتي كان ل عويها؟ رةل كانت نافل  يم 

 ؟للنبييه فيه  ه  ؟ رماذل كان مه آثار بلث  ضار 

للقةآن للك م عه لألم ، رعه للسنه لإللهي ، رعه آياته يف للس ارلت رلألرض، ريف لآلفا   يد ل   

ةنا بالنظة رللتفكة، رللسية يف لألرض ا، ريم  صادر ع ه يحا  بكل شية عو    س، رة  إد الف رلألنف  

ا ن  للك ن بنظة  يف ظاةةا، لك   ، رل  لكتفينا مه عو   رك اال   لرتقاة  لنفه  إد اله بالتفصيل لل ي يزيدنا 

رقد تكو  رشيد (. 21 /1تفسية لل نار، )«. ه يلترب للكتاأ بو ن دودا ال ب ا ح لا مه عو  رحك  ك   

رضا يف مقدم  للتفسية عه دهات لالست دلد رلللو م للتي يج  عوى لل فسة لإلحاط  هبا لي ارس 

نها ما ذكةا مح د عبدا مه ية ي  لللو  بالتاريخ رللسنه ريح لل للبشة رلللو  ب ده للتفسية رض   

 ةدلي  للبشة كوه  بالقةآن.
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جةبب  ل يف لالشتغال ب ا ررلة لل لنى. رتةدع ية ي  ت، رة  ما ت ث  للتفسيةي كوي   

ا هببل لوحفببار  للكبيببة  للحاصببو  لهببا رثنبباة لللو بباة عويلل نببار بشببكل خبباص نظببة  

، رلألمة بحاد  ل زيبد (1)ل بدلي  لوتجديد للتفسيةي رن ل  لهرقب لها باعتبارةا ت ث  

 بح . 

 ثانيًا: فن التفسري؛ ملحوظات عامة:

إننببا رمببه خبب ل مببا سبببق مببه لسببتلةلض مةلحببل للتفسببية ي كننببا تسببجيل 

 ي  في ا يتلوق بالتفسية ذلته:توح ظات لآللل 

: يربج لنا فه للتفسية كنسق ملةيف قامبت فيبه دهب د كثيبة  لكبه تلأيبه  أوال 

لخت فات شديد  لل ةكزي  رلب  ينتظ به رحبد  يف للتصب ر ل ةتكبزلت لل جبالل 

فهنبباهب عببدم تقيببد بحيثيبب  محببدد  لو جببال، ركبب ل ةنبباهب لخببت ف دبب ري يف 

يف ضببب ة ةببب ل -ت بحيثيببب  ملينببب ، لألمبببة للببب ي يبببؤثة لل  ارسبببات للتبببي تقيبببد

بشببكل مباشببة عوببى لصببط ا لل جببال يف ذلتببه رطبيلبب  مفه مببهل  -لالخببت ف

ال  -اللوايل ببيتاا الملوت  ال تيا ي-ا لو ق علميل التر ير هالممارحل اركثر إبراز  

، ك با ين ةنباهب وملبترا عو تا ا ل تاي ل علي ا اصتفح المستال وال يبت و م تتوعب  

تبه، رةب ا ةحو  يف للفه تقب م عوبى إحبدل  قطيلب  ملةفيب  مبع تباريخ للفبه بةم  م

                                                   

 فصببل )للتجديببد للتفسببيةي رببب ررا يف مدرسبب  لل نببار(: لتجاةببات للتجديببد يف للتفسببية، يةلدببع مببث    (1)

 (، إبةلةي  شةيع. 115)ص
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ببل لإلشكاالت للتبي ينتجهبا للتحقيب  مبه لل هب  ين تكب ن محبل لشبتغال مبه ق  

للدلرسيهل لتل ر سية لللو  ررس  آفا  للنه ض به رةب  عوبى ةب ل للنحب ل ففبي 

رضببط عو بي ض ة ةب ا لإلشبكاالت يببدر للتفسبية بحادب  إلبى إعباد  ت سبيس 

ل ةتكزلته للكربى )حيثي  لل جال رمفه مه رمفهب م لل فسبة ريدرلت للتفسبية(، 

  مسارلت للفه للتي لنتظ ته عرب للتاريخ، ريبت  تحةيبة مةتكزلتبه رذلك ب ن تناق  

يف ض ة ذلك للنقاش، حتى يت  لالتفا  عوى رحد  ما يف تص ر ةب ا لل ةتكبزلت 

جال بحس  ةب ل للت سبيسل فب لهب مبا يجلبل  ث  تأت  للجه د يف ساح  لل يرال  

ة ل لل جال يتهيب  عبرب للجهب د للحاصبو  يف سباحته السبت ناف درر  دديبد  مبه 

 .(1)ا لغاياتهحياته تك ن يكثة إثةلة لساحته رتحقيق  

مةحوب   تلبدا  -رةبي لل ةحوب  لل لاصبة -لل ةحو  للثالثب  يف للتفسبية  ثاتي ا:

 لةيف مبع تباريخ للفبه، مبا يجلوهبا رللنتباد لقيامها عوى للقطع لل لشديد  للخطة

  تتبببع مسببارلت لالشببتغال لل ببت خ  عنهببا بحادبب  لدرلسببات تق ي يبب  دبباد  

للحاصببو  فيهببا رتبببيه لل  قببع منهببا ركيفيبب  م ضببلتها رشببةعي  تصببنيفها كنتبباد 

ل ةبا لمتبدلد  يلتب ر لعتبار   -هبب ا للصب ر -تفسيةي يف ضب ة ةب ا للقطيلب ل ك هنبا 

                                                   

للتفسية رفق محددلت منهجي  ملين  رتقدي  قةلة  نسقي  لولو   حارلنا ين نقدم مقارب  ل بط مةتكزلت (1)

يف ض ة ما رد  لنا مه ة ا لل ةتكزلت، رذلك يف مقالتنا: مقارب  يف ضبط ملاقد للتفسيةل محارل  

 ل بط لل ةتكزلت للكوي  لولو  رملالج  بل  إشكاالته، رةي منش ر  عوى م قع تفسية.
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تقيبي   بقباة ةب ا للحالب  ببدرن تفسيةي د وب   إشبكاالت، رإن  لوأل  لل اصحيح  

ن ب يا  لللديد مبه للجهب د رللحيو لب  درن ين تكب ن مةلك ب  عوبى د ري يؤذ  

 .(1)للأل  للتفسيةي رلبن  ت اف إلى صةحه رتسه  يف تط يةا رتحقيق غاياته

يوي  للتي يلار عو  للتفسية مه فقة ةائل يف للدرلسات للتاريخي  للتحو ثالث ا:

تلتنببي بتتبببع سببياقات لالخببت ف للحاصببو  فيببه رللتببي ت ببع ييببدينا عوببى تصبب ر 

لل نلةدببات للحاصببو  يف سبباح  للتفسببية رللسببياقات للتببي يف ببت لتشببكل ةبب ا 

ا يف لل نلةدببات رتك هنببا، ركبب لك ملةفبب  لألسببباأ رللببدرلعي للتببي كانببت سبببب  

عي لهب ا لل نلطفبات يف مي د منلةد بلينبه يف للفبه، ركب لك ملةفب  للب جن للنب 

للتبباريخ رللسببياقات للتببي يف ببت لسببيطة  نقوبب  بلينهببا رشببي عها ير ضبب  رةا 

رة  دةا رلآلثار للناد   عه ذلك يف بني  للتفسبية...إلخ، م با ال يفيبد يف تصب ر 

للفبه رفه ببه فقبط، رإن ببا يف تقب ي  مسببارلت م ارسبته ربيببان يحةلةبا بالصبب لأ 

                                                   

ي   ة ا للجه د مه حي  ةي، رلكه ك منا عه صوتها بالتفسية رلرتباطها ددية بالنظة يننا ةاةنا ال نق (1)

 ين تك ن حق ال   -بلد ضبطها-ا ة ا للجه د فهي ب  شك مفيد  رمه  ، رلكه ي كه به ال غية، ريم  

بإذن ل  تلالى نحارل فيه ننت يه ك ا سنبيه يف درس الحق  ،ملةفي  دديد  رليست ض ه للتفسية

رلقألا تنظي  دديد لها يتي  ين نت كه مه ضبط خارط  ة ا  ،م للقةآن بص ر  عام تفكيك كتو  عو 

رإعاد  م ضل  ين ل  عو م للقةآن بطةيق  دديد  تك ن فيها عبار  عه د و  عو م ملياري  لكل  ،للكتو 

كل منها حيثي  رنسق لشتغال محدد عوى للنص للقةآر، ما يس   بربرج ة ا لللو م رن ج لالشتغال يف 

 ا ررق   تةلك  عو ي من بط يف ساحته.ل صحيح  منها رن  ا ن  ًّ 
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شبكاالت للتفسبية ررسب  آفبا  للبحب  للب جم رغية ذلك م ا يسه  يف ملالج  إ

 ر.لونه ض به عوى نح  محةَّ 

ا: يبدر ةناهب فج   ظاةة  بيه للدرس للنظةي لل لاصبة لوتفسبية رببيه  رابل 

طبيلبب  لل سببتوزمات للبحثيبب  لل لدببب  لونهبب ض بالتفسببية، فالببدرس لل لاصببة ال 

 ببا يوببزم مطارحببات حبب ل مسببارلت لللوبب  رال إشببكاالته...إلخ م تجببد فيببه يي  

وعليت  هتإا هتذا الوا تع لالنشغال به حتى ي لصل لللو  مسبيةته رتتحقبق غاياتبه، 

البحثي س التر ير بحاهل لو رل هتاوة وهتتح اتوار مؤح تي بتيا أصتحا  ال تّت 

الملرس س الت صص اول كيرياذ  رشي م ورحت م ارا   الكبرى؛ ليكوا أكثتر 

 .   وال إشكاال   و كميل م ير  ا وإهاوة س االر قاء بالرا وإثراء حااتترل  

تتا: بغبب  للنظببة عببه تحةيببة حيثيبب  للتفسببية رمفه مببه، فببإن لل لنببى  خام  

للتفسيةي ي ثل مةكزي  ال تخفى يف للتفسية، رةب ل يقت بي عنايب  كبيبة  بال لبار 

للتفسيةي ل إذ ةي للثبةر  لألشبد نفاسب  يف للتفسبية، إال ين للتفسبية يف ضب ة حالب  

رللتبي ةي نبت عوبى  -للتي ت د  لالةت بام ببال لنى-  للتبييه عدم للتقيد بحيثي

دان  ط يل مه مسارا للتاريخي، فإن ة ل لالةت ام بال لبار قو بت لللنايب  ببه يف 

تاريخ للفبه بصب ر  ظباةة ، ربالتبالي فإننبا ببإجلة ةب ا لل ضبلي  ننببه يننبا بحادب  

بنبي مب  لل لنبى رت  لجه د كبية  تتبابع صبنيع للجهب د للقدي ب  للتبي ب ب لت يف خد

لأك  لل لبار لل نت جب  حتبى يكب ن عنبدنا م سب ع   عويهال فنحتاد لجه د د ع  

دامل  لسائة لل لار للتي بةجت عبرب للتباريخ، ركب لك نحتباد لجهب د تسبتك ل 
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ع ل لل  لجنب  ببيه لألقب لل للتفسبيةي  رتناقشبها رتببيه صبحيحها مبه ضبليفها، 

 ر للتفسيةي .رغية ذلك مه للجه د لل تصو  بال لا

ل ثبةر  تفسبيةي  بالغب  لألة يب ، رال مةريات للسوع للتفسيةي  ت ث ب ا:حاوح  

غببةر فهببي مبباد  للفببه للتببي تةلك ببت ح لهببا دهبب د عديببد  يف لل ةحوبب  لألرلببى 

با، رنقبد  ا رتب يب  لل شتغو  بالتبييهل د ل   بل رتق ي   با، رتلويق  ا، إال ين ةب ا ا رت ديه 

، ببل بلب  لل فسبةيهررلئي ث  دبةى د لهبا مبه ق  لألق لل كانت ت تناقل بشكل 

كيحيى به س م رللطربي رلبه يببي  ل عويها يم جياد  ل ا ظهة بلدةالس لة لقتصار  

حببات  رغيببةة ، رةبب ل للج ببع يفببةض عوببى للنبباظة يف ةبب ا لل قبب الت ضببةرر  

تسييق سائة ةب ا لألقب لل باعتبارةبا مةريبات تفسبية ةب   مةلعا  ة ل للسيا ، رين  

ل ا ين يكبب ن ةبب ل للغببةضيع للجببامليه رلببيس شببةط  مببه صببن بببل مببه ق   مقصبب د 

لستح بار ةب ل  يصحاأ ة ا لل ةريات يف سبائة لل ةريبات للب لرد  عبنه ، رإن  

للسيا  مبه لألة يب  ب كبان بنظةنبا حيب  يفبت  للبباأ يمبام لللديبد مبه للجهب د 

ةا لللو ي  لل تلوق  بتفسية للسوع بشكل خاص رللتي كبان مبه لل ت قبع ح ب ر

ل النلطاف للفه نح  للت سبع في با ررلة ل يف تاريخ للتفسية، إال يهنا ل  تقع نظة  ددًّ 

لل لنببى، لألمببة للبب ي كببان مببه للطبيلببي ملببه قوبب  لالةت ببام بال لببار، رمببه ةبب ا 

للجهبب د مةلدلبب  مبباد  لألقبب لل يف ذلهتببا ركبب ل للتب يبببات للتببي قببام هبببا بلبب  

نهجيبب  مدققبب  تستح ببة سببياقات لل فسببةيه ألقبب لل للسببوع مةلدلبب  عو يبب  م

لل ةريات قدر للطاقب  فتهبت  ببيبان مبا دباة يف سبيا  تفسبيةي رمبا لبيس كب لك، 
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بحي  تقدم لنا محصو  يق لل لل ةريات للتفسيةي  لوسوع رك ل حاصل يقب لله  

 ،لدرن إيبةلد ل با يظهبة منبه ينبه لبيس تفسبية   ،يف كل آي  بطةيق  من بط  ررلضح 

لألق لل للتي ةبي مجبةد قب ل رلحبد، رغيبة ذلبك مبه  رك ل درن تشلي  رتفةيق

لإلشكاالت للتي يوحظها للناظة يف للكتابات للتي عنيت بج ع رتب يب  مةريبات 

 .(1)للسوع للتفسيةي 

  

                                                   

للناظة يف لل ؤلفات للجامل  ل ةريات للسوع يوحظ ين ةناهب مه يشقق منها بني  لل لار لل لرد  يف  (1)

رلل ي يسية مع ظ لةة لأللفا  يف  ،عند لل اررديخاص  ا فيه ك ا نجدا ا مبالغ  مةريات للسوع تشقيق  

في سع دلئة  لل لار ريفة  بيه لل تحد منها، رةناهب مه يتلامل مع لل ةريات باعتبارةا  لل ةريات

في ا - رل  يكه ا فينص  للخ ف بيه ما ليس فيه خ ف يص   مق الت تفسيةي  بطةيق  صارم  يحيان  

كة مثال م ا كة لل لنى لل ةلد مه لآلي  رإن ا ة  مجةد بيان لغ ي ل لنى لفظ  ير ذ  ل م رد ذ  رلرد   -يظهة

فةد له ا  كة يف مقابل لل لنى لللام، رس ف ن  يف لآلي  ي   اخاصًّ  ىيندرد يف ع  م لل لنى رلكنه ليس ملن  

ل ألة ي  ل فيه للق لل نظة  ا بإذن ل  تلالى نفص   خاصًّ لإلشكاالت يف للتلاطي مع تفسية للسوع مقاال  

ارسات للتفسيةي ،    رملياريتها يف للنظة لو للثةر  للتفسيةي  للتي تةكها مفسةر للسوع بص ر  خاص

و  يف مقال : تفسية للسوعل لألة ي  رلل ةرر ، رةي مقال  منش ر  عوى رة  ما شةحناا بص ر  مفص  

 م قع تفسية.
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 خامتة:

لنلقدت إشكالي  للبح  في ا سبق عوى للنظة يف ع ويب  تحقيب  للتفسبية يف 

  للب ي قبام ببه للب ةبي يف للطةا لل لاصة رتق ي ها مه خ ل للنظبة يف للتحقيب

، رك لك طةا تحقي  ملياري لوتفسية، رقبد ظهبة «للتفسية رلل فسةرن» :كتابه

سبيه، رلملنا مه خ ل للبح  ين تحقي  لل ةبي ببةغ  شبهةته رذي عبه ببيه للد

ما قبام ببه  إال ينه ال يق م عوى ملايية منهجي  من بط  يف إطارا للكوي رلللام، رين  

ة   رللتفسببية يف عصببةحوتببي )للتفسببية يف عصببة للصببحابمببه قسبب   للتفسببية ل 

ا رلبيس للتابليه( ة  تحقيب  يقب م عوبى للسبية بالتفسبية رفبق جمبه محبدد سبوف  

ك مبه عوبى  للسية بالتاريخ رفق منلطفات للتفسية نفسبه رطبيلب  منلةداتبه، رين  

رةببي لل ةحوبب  للتببي -لأللبب لن للتفسببيةي  للتببي ظهببةت يف للتببآليع للتفسببيةي  

بيت   غيبة صببحي  = باعتبارةبا ت ثببل تطب رلت لوتفسببية  -للكتبباأ ل  ضبع فيهببا د 

 ا يف تحقي  للفه.منهجيًّ 

ل مهبا حبارل ين يطبةا مليبار  ربلد ين لستلةض للبح  تجةبب  للب ةبي رق   

ل يف حيثي  للتفسية، رقبد يخب  للبحب  بلبد ذلبك يف ا لتحقي  للتفسية ت ث  من بط  

فاةتببه لل نهجيبب  يف ع ويبب  للتحقيبب  للت صببيل للنظببةي لهبب ل لل ليببار ربيببان ك

با لل وي  للتحقي  ري  ا منهجيًّ لل لياري لوتفسية، ركيع ينه ي فة لن باط   يه عوبى ل 

تحقيق يغةلض للتحقي  مه تتبع لل نلطفات للفارق  لوفه ربناة مسبارلت بحب  

رلئببد  حبب ل ةبب ا لل نلطفببات رمجببارج  سببائة لإلشببكاالت للتببي ظهببةت يف 
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مثالببه رثغةلتبه،  ه  لتحقي  للتفسية م با نقبدا للبحب  رببي  لل حارالت لل لاصة  

رك لك حبارل للبحب  تقبدي  مقاربب  تطبيقيب  لتحقيب  للتفسبية مبه خب ل ةب ل 

لل ليار تبيه كيفي  للتنزيل للل وي رللتطبيقي لتحقي  للتفسية مه خ له، ريثةةبا 

 ا يف بيببان منلطفببات لللوبب  رمحطاتببه للفارقبب  ردفببع للبحبب  ل شببتباهب مببع ةبب

با كويًّبلل نلطفات، ركب لك تطبةا تحقيب ب ي لل ةلحبل للةئيسب  لوتفسبية عبرب ا يجو 

م لصببو  للتحقيبب  لوفببه يف ضبب ة مببا قببام بببه للبحبب  مببه  للتبباريخ ب ببا يتببي  بلببد  

 .تحقي 

بب  للبحبب  للتفسببية مببه خبب ل للنظببة لحيثيبب  للتفسببية إلببى ثبب    رقببد حق 

انيتها لالشتغال بتبيبيه لل لنبى ةا لالشتغال بتبييه لل لنى، رثلحدإمةلحل رئيس ل 

للحبدرد للتاريخيب   ه  رقد بي   .رما ف   لل لنى، رثالثتها لالشتغال ب ا ف   لل لنى

له ا لل ةلحل رللخصائص للتي كانت لوتفسية يف كل رلحد  منها، ث  يثار بلب  

 لل وح ظات ح ل للتفسية ررضليته بشكل عام يف ض ة تحقي  تاريخه.

ية ي  كبية  عوبى صبلد مختوفب ، رتفةضبه ضبةررلت  تحقي  للفن ن له إن  

  رتلوي ي  شبتى، رلل ب م ل ين يكب ن ةب ل للتحقيب  للب ي ق نبا ببه يف ةب ل  يعو

للبح  مقارب  مفيد  يف دفع للبحب  نحب  ةب ل للف باة شبديد لألة يب  خاصب  يف 

حقببل للتفسببية للبب ي يحفببل بتن عببات رلخت فببات شببديد  للج ريبب  رلنقطاعببات 

عرب ت صبيوه ل ليبار منهجبي لوتحقيب  رتحقيببه لوتفسبية يف -يك ن ملةفي ، رين 

ا هتبت  ببتوك   لفت  للباأ يمام ح  ر درلسات تطبيقي  يكثبة ت سبل  سبي    -ض ئه
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لل سبب ل  يف سبباح  للتفسببية رتجتهببد يف تحقيبب  للتفسببية بصبب ر  متكاموبب ، لألمببة 

سبارلت بحب  لل ي يسه  يف ضبط تص رنا للتاريخي لوتفسية، ريليه عوى بنباة م

شديد  للةياد  يف للتفسية تدفع يف لالرتقاة به رحبل إشبكاالته رم لصبو  مسبيةته، 

 ق. لل  فِّ  رل   
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 قائمة املراجع:

لتجاةات للتجديد يف تفسية للقةآن للكبةي ، مح بد إببةلةي  شبةيع، دلر  -

 م.2008 -بة1429،  : لألرلى، مللس 

مفتبباا، يح ببد  إشببكال للتحقيبب ، مج  عبب  بحبب   بتنسببيق: مح ببد -

ب حسبه، منشبب رلت كويبب  لآلدلأ رلللوبب م لإلنسبباني  بالةبببا ، لل غببةأ، مطبلبب  

 .1996للدلر للبي اة،  -للنجاا للجديد 

لبنببان،  : -تبباريخ آدلأ لللببةأ، للةلفلببي، دلر للكتبب  لللو يبب ، بيببةرت -

 .2009للثاني ، 

لللامب  تفسية لل نار، رشيد رضا، للهي   لل صةي   = تفسية للقةآن للحكي  -

 م. 1990لوكتاأ، 

تصنيع للتفاسيةل قةلة  يف للتصنيفات لل لاصة  مع طةا مليبار منهجبي  -

 لتصنيع للتفاسية، بح  منش ر عوى م قع تفسية.

تفسببية للسببوعل لألة يبب  رلل ببةرر ل قببةلة  يف يسببباأ ية يبب  تفسببية  -

 د للي بار،  بللسوع، ركيفي  ت ظيفه يف حل  إشكاالت عوب  للتفسبية، خويبل مح

 مقال  منش ر  عوى م قع تفسية.

للسيةرر ، مج  ع  بح   بتنسيق: مح د  -للقطيل  -للتحقي ل للتقويد -

مفتاا، يح د ب حسه، كوي  لآلدلأ رلللو م لإلنساني  بالةبا ، لل غبةأ، مطبلب  
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 .1997للدلر للبي اة،  -للنجاا للجديد 

 -ل لةفبب قببي ، ت: حامببد للفقببي، دلر لللتبيببان يف يقسببام للقببةآن، لبببه لل -

 (، بدرن تاريخ.79بيةرت، )ص

داملب  لإلمبام  -  للبحب  لللو بيللتفسية للبسيط، لل لحدي، نشة: ع اد -

 ةب،1430سل د لإلس مي ،  : لألرلى، مح د به 

 -ةبببب1433للقببباةة ،  -للتفسبببية رلل فسبببةرن، للببب ةبي، دلر للحبببدي  -

 م.2012

. بببدرن يف للشببلة للجبباةوي، طببه حسببيه، دلر لل لببارف لوطباعبب  رللنشببة -

 تاريخ.

للفكة للديني يف م لدهب  لللصبةل درلسب  تحويويب  التجاةبات للتفسبية يف  -

 .1979لبنان، دلر للل د ، -بيةرت، لللصة للحدي ،  : للثاني 

  رلقطببع لألجةببار يف كشببع لألسببةلر، ت: يح ببد للح ببادي، إصببدلر رج -

 م.1994 -بة1414للدرح ،  -لألرقاف رللشؤرن لإلس مي 

ية للزمخشبةي، دلر للكتباأ ق غب لم  للتنزيبل =تفسبللكشاف عه حقائ -

 ةب.1407 -بيةرت،  : للثالث  -لللةبي

دلر إحيبباة للكشببع رللبيببان عببه تفسببية للقببةآن =تفسببية للثلوبببي، نشببة:  -
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 م.2002 -ةب1422لبنان،  : لألرلى، -للأل  لللةبي، بيةرت

للقبباةة ،  :  -يمجبباج للقببةآن، يببب  عبيببد ، ت: سببزكيه، مكتببب  للخببانج -

 . ةب1381

لة، ت: يح بد ي سبع للنجبايت، مح بد عوبي للنجبار، ملار للقبةآن، للفبة   -

مصببة،  :  -، دلر لل صببةي  لوتبب ليع رللأد بب عبببد للفتبباا إسبب اعيل للشببوبي

 بدرن تاريخ. -لألرلى

بيبةرت، للطبلب : لألرلبى،  -آن رإعةلبه، للزداد، عال  للكتب ملار للقة -

 م.1988 -ةب1408

لتفسيةل محارل  ل بط لل ةتكبزلت للكويب  لولوب  مقارب  يف ضبط ملاقد ل -

رملالج  بل  إشكاالته، خويل مح  د للي ار، رةي مقال  منش ر  عوبى م قبع 

 تفسية.

حاشبببي  للسبببي طي عوبببى تفسبببية ن لةبببد لألبكبببار رشببب لرد لألفكبببار = -

لل  وكب   كويب  للبدع   ريصب ل للبديه، -ي اري، للسي طي، دامل  يم للقةىللب

  م.2005 -ةب1424، لللةبي  للسل دي 

│ 


