املقدمة هي ّ
املعلومات وآلاراء َّ
للكتاب ،وال ّ
تعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز تفسير

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
ملخص البحث:
كبير من الففسنري عن التناري و ض ءن
مار َس الصناع َة التفسيرية عد ٌد ٌ
َ
تصدَّ ا للعفل التفسيري الكتابة ض مجال التفسنيرو إن ننا
ج د هذه الكثرة مف َ
حتاج بال َشك للتعرف على ر َتب هؤال الففسري ض التفسنير لفنا يفينده كلنك
ض الفهم العلفي لجه د الففسري ض التفسير معرإة الفن َّيي مننهم إينأ هنل
الصنندارة اننحاش االشننتمال الفننؤ ر...إل و مفننا يعنني علننى ءننب تص ن ر ا
لجه ن د الففس نري

إعطننا كننل كي ح ن منننهم ح نأ بحسننب جهننده العلفنني ض

الففارسة التفسيريةو غير كلك م الف ائد.
قد اعتنت بعض الكتابات قديفا حديثا بالرتجفنة للففسنري

الكنال ض

مناهجهمو إال ن هذه الكتابات لنم ين ي إيهنا بينان الر َتنب العلفينة للففسنري ض
التفسيرو يحا ل هذا البحن تسنلي الءن علنى إكنرة دراسنة الر َتنب العلفينة
للففسنننري ض التفسنننير بينننان هفيتهنننا إ ائننندهاو كيفينننات تثننن ير البحننن ض
استكشنناف هننذه الر َتنب عفلي نا ض اقعنننا البحثنني مسننتللمات كلننكو كفننا ي نند
السير البحثي ض ر َتب الففسنري و حين يعفنل علنى
تص را تطبي يا لءب ل اي َّ
ءب خارطة الطب نات العلفينة للففسنري

الف اي نة بني هنذه الطب ناتو غينر

كلك.
قد ا تظم البح ض م دمة تفهيد مطل َبي
إشكالية البح
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خاتفةو إأما المقدمة إلبينان

هداإأ...إل و ما الفطلبان إجا َ ا كاآليت:

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
المطلب األول :دراسة الر َتب العلفية للففسري

األهفية اآلإاق.

المطلب الثاين :دراسنة الر َتنب العلفينة للففسنري
السير.
ل اي َّ
ما الخاتم إذكرت هم تائج البح
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ت اياتأ.

تصن ر تأسيسني لءنب

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
مقدمة:
كبير من الففسنري عن التناري و ض ءن
مار َس الصناع َة التفسيرية عد ٌد ٌ
َ
تصدَّ ا للعفل التفسيري الكتابة ض مجال التفسنيرو إن ننا
ج د هذه الكثرة مف َ
حتنناج بننال َش نك للتعننرف علننى هننؤال الففس نري م ن ج ا ننبو منهننا ا حاطننة
بس َيرتهم َمسيرهتم افاهتم حن الهم مؤ َّلفناهتم...إل و منهنا التعنرف علنى
ر َتبهم العلفية ض التفسير.
معرإة الر َتب العلفية للففسري لها هفية ال تخفنى ض سنياق ال نرا ة عن
الففسري

لفا يفيده كلك ض الفهم العلفي لجه د الففسري ض التفسير معرإنة

الف َّيي منهم إيأ هل الصدارة احاش االشتمال الفنؤ ر...إل و مفنا يعني
على ءب تص ر ا لجهن د الففسنري

إعطنا كنل كي حن مننهم ح َّ نأ بحسنب

جهده العلفي ض الففارسة التفسيريةو غير كلك م الف ائد.
قنند اعتنَننت بعننض الكتابننات قننديفا حننديثا بالرتجفننة للففس نري و إال ن
الناظر ض تراجفها يجدها ت د إ
بيننننان تنننن اري م لنننندهم

بعض الفعل منات التعريفينة بالففسنري من

إنننناهتم ككننننر اننننفاهتم حنننن الهم مؤ َّلفنننناهتم

مصنننَّفاهتم...إل و د ن بينننان منننا يفيننند ض إهنننم الر َتنننب العلفينننة للففسنننري ض
التفسير.
برغم بر ي كتابات َت َعنَّت ال ل ض مناهج الففسري و إال ن هذه الكتابات
بعنض ال ءنايا من الرتجفنة الف سنعة للففسنر بينان
تعالج -كفا سنيأيت معنناَ -
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
مصادره ض التفسير تبح بعض ال ءايا النظرية ض تفسنيرهو غينر كلنك مفنا ال
ت ي إيأ يءا على حن دقين طبيعنة الفنللنة العلفينة التني يحتلهنا كنل مفسنر ض
ميدان التفسير الففارسة التفسيرية كأن يك ن هنذا الففسنر م ندَّ ما ض التفسنير ض
كذاو كاك الففسر عليأ الفع ل ض التفسير ض جا ب كذا...إل .
إشكالية البحث:
ض ء ما سب تتفح ر إشكالية البح ح ل التساؤالت اآلتية:
 ما قيم وأهمي بيان الرتب العلمي للمفسرين يف التفسير؟ -كيةةي يمنااةةا تثةةبير التكةةف

تن ةةا الرت ةب العلمي ة للمفس ةرين يف

التفسير؟
 كيي يمنااا السير يف بااء الرتب العلمي للمفسرين يف التفسير؟تأيت هفية هذه ا شنكالية ض إتاحتهنا التبصنر بأهفينة بينان الر َتنب العلفينة
للففسري

آإاق تث ير البح ض هذا الجا نب آلينات حفنلهو كنذلك محا لنة

طننرت تص ن رات تأسيسننية م ن شننأيا تعبينند الطري ن مننا دراسننة الر َت نب العلفي نة
السير إيأ.
للففسري ض التفسير ءب الل اي البحثية الرئيسة الفعينة على َّ
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
أهداف البحث:
يهد التكف بصبرة رئيس إلى:
 بيان هفية البح ض دراسة الر َتب العلفية للففسري . بيان آإاق االشتمال ض دراسة الر َتب العلفية للففسري . إ را اقع البح ض ر َتب الففسري بطرت م اربة تأسيسية لءب ل ايالسير ض هذا الباش.
َّ
خمطط البحث:
سينتظم البح ض مط َل َبي يسب هفا م دمة تفهيند ي ف هفنا خاتفنة إأمنا
المقدم إلبينان إكنرة البحن

إشنكاليتأ هداإنأ...إل و منا التمهيةد إلت نديم

إطاللة ح ل الكتابات ح ل الففسري و ما الفطالب إجا ت كاآليت:
المطلب األول :دراسة الر َتب العلفية للففسري
المطلةب الثةةاين :دراسننة الر َتنب العلفينة للففسنري

األهفية اآلإاق.
تصن ر تأسيسنني لءننب

ل اي السير.
ما الخاتم إذكر ا إيها خالاات البح
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هم تائجأ.

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
متهيد :نظرات يف الكتابات حول املفسِّرين:
قا بعض العلفا الدارسي قديفا حديثا بالكتابنة حن ل الففسنري و إن
الننناظر ض هننذه الكتابننات يجنندها تنند ر إجفنناال ض إطننار التعريننم بالففسننري
الل َمنية الكال على مناهجهم ض التفسير.
الرتجفة لهم ككر طب اهتم َّ
إن التعريم العا بالففسري

الرتجفة لهم بيان طب اهتم اللمنية ه مسار

م بري مسنارات الكتابنة حن ل الففسنري  .ض هنذا الفسنار تنندرج الكثينر من
مؤلفات الرتاجم العامنة التني تنرتجم للففسنري

غينرهمو كنذلك الكتابنات ض

«طب ننات الففسنري » التنني من بريهننا( :طب ننات الففسنري ) للسنني طي (ت:
199هننننن)()1و (طب ننننات الففسننننري للنننندا دي) (ت145 :هننننن)()2و (طب ننننات
الففسننري ) لندَدر (ت9915 :هننن)()3و « يننل السننائري ض طب ننات الففسننري »

( )9طب ات الففسري و السي طيو ت :علي محفد عفرو مكتبة هبة -ال اهرةو ط :األ لىو 9316هن .قد
ترجم السي طي ض كتابأ لعدد م الففسري و َرتب كك َرهم على حر ف الفعجم.
َ
( )2طب ات الففسري و شفس الدي الدا ديو دار الكتب العلفية -بير تو بد ن تاري .
( )3طب ات الففسري و حفد ب محفد األدر و ت :سليفان ب االح الخنليو مكتبنة العلن

الحكنم-

السع ديةو ط :األ لىو 9497هن . 9117 -جدير بالنظر ن الفح ن َككَنر ن سنبة مؤلنم الكتناش هني
األد أ يو الص اش يا األدر  -سبة لفدينة در أ التني ينسنب إليهنا الفؤلنم -كفنا ككنر الندكت ر/
بكر آل عايد ض كتابأ( :علم طب ات الففسري
9439هنو ص.42
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شأتأ تط ره)و دار الطرإي للنشر الت ييع -الطنائمو

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
لفحفد طاهر البنجبيري (ت9496 :هن)( .)1كذلك تندرج الفؤ َّلفنات التني هني
عبارة ع معاجم للففسري كفا جده ض (معجم الففسنري من اندر ا سنال
حتى العصر الحاءر) لعادل يهض (ت9497 :هن)(.)2
إن الناظر ض الفءامي الفتعل ة بالكال على الففسري ض هنذه الفؤ َّلفنات
يجدها تد ر بشكل عا على إيراد معل مات تتعل باآليت:
أو ً  :بيان ت اري ال الدة ال إاة للففسري و كذا بيان ساهبم.
ثان ًيا :ككر شي خ الففسري
ثال ًثا :ككر مصنفات الففسري

تالميذهم.
مؤ َّلفاهتم.

إن الفءامي التي ت ردها هذه الفؤ َّلفات إن تفا َتنت ض قندر الفعل منات
التنني تحفلهننا اختصننارا بسننطا -بحسننب طري ننة كننل مؤلننم ض كلننك -إال ن
الفعل مات التي تذكرها ح ل الففسنري ال تخنرج بشنكل عنا عن هنذا ا طنار
الفعل مايت الذي ككر ا م َطرق ما يفيند ض بينان تن اري

الدة

بيننان سنناهبم...إل  .إن طري ننة ترتيننب عننرس الففس نري

إناة الففسنري
إن اختلفننت بنني

( )9يل السائري ض طب ات الففسري و محفد طاهر البنجبيريو مكتبة اليفان -باكستانو ط :الثالثةو
9429هن. 2999 -
( )2ادر ع مؤسسة يهض الث اإية للتأليم الرتجفة النشرو بت ديم الشي حس خالد (مفتي لبنان).
يراجع ض عرس هذا الفعجمو هذا الت رير الفنش ر على مراد تفسير:
https://tafsiroqs.com/article?article_id=3939
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
الفؤ َّلفننات -إجننا ت ض بعءننها قائفننة علننى حننر ف الفعجننم ض بعءننها تبع نا
لطب ات قر ن يمنية محددة ت در كل طب ة قرن منها بفائنة عنا  -إال ن كلنك
ليس لأ ي ا عكاس على مءامي هذه الفؤ َّلفات التي ال تخرج عفا ككر ا.
هذه الفعل مات التي تذكرها الفؤ َّلفنات ظناهرة ض ينا تخلن من ككنر منا
يفيد ض تبي طبيعة رت َبة الففسر ض التفسير الدرجة العلفية الخااة بنأو كنذلك
تخل ن م ن تبينني الفسننارات الفعرإيننة الك ن

ض مفارسننة التفسننير /الطب ننات

العلفية للففسري التي م الففنرتَس ن تنءن ي تحتهنا جهن د كنل الففسنري و
ن تتم ا شارة ض تراجم الففسري إلى ال ءنعية العلفينة لكنل مفسنر ض سنياق
هنننذه الفسنننارات الطب نننات طبيعنننة جهنننده العلفننني إيهنننا م ننندار ريادتنننأ ض
مفارستها كأن كان ر سا ض مسار طب ة كنذا كنان م ندما ض طب نة كنذا علينأ
الفع ل إيها...إل .
وأما النتابةا يف ماةاها المفسةرين إنينا كتابنات إن كنان يظهنر منهنا -ض
ء عن ان الفننهج النذي تحفلنأ -النَّنل السنتخراج البنينة الفنهجينة الحاكفنة
للعفل التفسنيري عنند الففسنري و األمنر النذي يت قنع مننأ حءن ر ان ر العفنل
التفسيري للففسنري

منا يتفينل بنأ كنل مفسنر ض الصن رة الطب نة العلفينة التني

يندرج إيها رتبتأ ض هذه الطب ةو إال ن الفتأمل للكتابنات ض هنذا البناش ال يجند
إيها مثل هذا النَّل إالكتابات ض منناهج الففسنري تند ر ض الجفلنة  -كفنا هن
َبي ٌ لف يطالع النتاج إيها -على تننا ل عندد من العناانر تنصنب علنى معالجنة
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
مصادر الففسر بعض ال ءايا التفسنيرية عننده ال يفنة العلفينة لتفسنيرهو كنذا
الف ار ة بينأ بي غيره ض الفنهج التفسيريو تفهند لنذلك بطبيعنة الحنال بع ند
ترجفنننننة للففسنننننر تعرينننننم بنننننأ بكتاباتنننننأ عصنننننره مذهبنننننأ الع ننننندي
الف هي...إل (.)1
إهذه هي العناانر الثابتنة التني تند ر عليهنا معالجنة مختلنم كتنب منناهج
الففسري على تفا ت بينها ض ككر هذه العناارو هذه العناار كفنا هن َبني ٌ ال
تنصننب علننى الفعالجننة الدقي ننة لص ن رة االشننتمال الفعننرض للففس نر ض التفسننير
تأمل طبيعة البننا النظنري ال اعند الحاكفنة لهنذا الفشنمل عننده...إل و مفنا
يفيد ض بيان الطب ة العلفية التي يتف ءع إيها الففسر رتبتأ ض هذه الطب ة.
إ نا م خالل ما سب يفك لنا ال ل ن الكتابات ح ل الففسنري قنديفا
حديثا لم َي ي إيها ما يفيد ض بيان الر َتنب العلفينة للففسنري ض التفسنير .إيفنا
يأيت بي قيفة بر ي هذا االشتمال البحثي ح ل الففسري

آإاق العفل إيأ.

( )9يراجع -9 :البنا النظري للتفسيرو قرا ة ض الفنجل مع طرت رؤية للنه س بالبنا النظنري للتفسنيرو خلينل

محف ن د اليفننا و بحنن منش ن ر علننى م قننع تفسننير تحننت الننراب اآليتhttps://tafsir.net/research/64 :و
ص 84ما بعدها.
 -2الطري ة الشائعة ض دراسة مناهج الففسري

عرس ت يمو كتاش (منهج اب عطية ض تفسير ال رآن

الكريم) للدكت ر /عبد ال هاش إايد ف كجاو عبد الرحف الفشدو م الة منش رة على م قع تفسير تحت
الراب اآليت:
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https://tafsir.net/article/5357

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
املطلب األول :دراسة الرُّتَب العِلمية للمفسِّرين؛ األمهية واآلفاق:
سيد ر االشتمال ض هذا الفطلب علنى النظنر ض قيفنة دراسنة بينان الر َتنب
العلفية للففسري

فراتأو كذلك طنرت آإناق العفنل ض كلنك األمنر كيفينات

تث ير البح إيأو سينتظم الفطلب ض إرعي :
الفرع األول :هفية دراسة الر َتب العلفية للففسري .
الفرع الثاين :آإاق العفل ض دراسة الر َتب العلفية للففسري .
الفرع األول :أمهية دراسة الرُّتَب العلمية للمفسِّرِين:
يعد التعرف على الر َتب العلفية للففسري م األمن ر بالمنة األهفينة لند
قرا تنننا لس ن َير الففس نري

تننراجفهمو إفنني ء ن كثننرة الففسننري الففارسنني

للتفسير ع التاري و تفا ت جه دهم ض خدمة التفسير آ ارهم ض االرت ا بأو
إفن الفهنم كثينرا ن يكن ن لندينا تصن ر اءنح عن ر َتنب هنؤال الففسننري ض
التفسيرو َم ااحب الصدارة منهم ض جا ب كذاو َم َح أ الت نديم ض جا نب
آخننرو غيننر كلننك من األمن ر التنني تجعننل تصن راتنا للففسنري

عفلهننم تتسننم

باال ءباطو عرف ألاحاش الجه د العالية ض الف منهم قندارهم مكنا تهمو
ه ن مننا يفءنني بطبيعننة الحننال لالهتفننا بتجننارش هننؤال الففس نري
مسارات اشتمالهمو ن يك
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بنتنناجهم

ا محل ال د ة الفثال ض العفل التفسيري.

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
إن معرإة ر َتب الففسري ض التفسير تفيد كثينرا ض عفلينة استكشناف طبيعنة
الطب ات العلفية للففسري ض التفسيرو إتحديد رت َبة الففسنر تنرتب ببينان طبيعنة
قيفة مسار االشتمال التفسيري العا الذي قا عفلنأ إينأو نم بينان رتبتنأ ض هنذا
الفسار م االشتمال بحسب طبيعة الجهد النذي قدمنأ إينأ كفنا سنيأيت معنناو ال
َشننك ن معرإننة طبيعننة الطب ننات العلفيننة التنني ا تظفننت االشننتمال التفسننيري
للففسري ض التفسير مهم جندا إهنذه الطب نات هني تفثينل تجسنيد لفسنارات
العفل ض التفسير م م إننن الن عي هبنا الي ض سنياق عيننا بالتفسنير الفننتَج
كاتننأ الجه ن د التنني قامننت إيننأو تيسننير إمكننان الفراكفننة الفنءننبطة علننى هننذه
الجه د.
إن إهم الر َتب العلفية للففسري

النظر إيها سيح

لنا ليس مجرد العلنم

بالفسارات العلفينة لالشنتمال التفسنيري التني قامنت ض رحناش التفسنيرو إ فنا
تيسير االقرتاش الفعف من طبيعنة هنذه الفسناراتو لفنا تثينره الكتابنة ض الر َتنب
العلفي نة للففس نري

ال بنند م ن تسننلي الء ن علننى مسننارات هننذا االشننتمال

اعها ما تبديأ م معايير منهجية إارقة ض بيان ر َتب هذه الفسارات كثرهنا
ل ية ض خدمة التفسير كاتأ الذي كنان محنال الشنتمال الففسنري و األمنر النذي
يفيد ض تك ي إطار منهجي يفك م الففاءلة العلفية بني مسنارات االشنتمال
ض التفسننيرو بالتننالي الففاءننلة بنني هننذه الفسننارات جهن د الففسنري ض كننل
مسار منهاو بحي يحصل لدينا ال عي بالفسارات التي قط َعت إيها ش اط كبيرة
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
الفسننارات التنني ال تننلال تحتنناج لخدمننة عفننلو هكننذاو يء نا دراسننة هننذه
الفسارات ع التاري

دراسة ءعيتها سباش هيفنة حد الفسارات تراجع

بعءننهاو ن تعننرف كننذلك علننى َم ن ش ن

ا هننذه الطب ننات ال م ن كا ننت

اناعتأ بالمة األ ر الريادة ض طب ة ما خل َفت بصفات ض س الففارسنة إيهناو
غيننر كلننك مفننا يفينند بطبيعننة الحننال ض حسن الن عي بالتفسننير الفننتَج ض الفن و
حفننل الجهن د الطاقننات ض دائننرة التفسننير حن الفسننارات الفننؤ رة ض سنناحتأ
الخادمة لأ بص رة ك م غيرها...إل .
إءاإة لفا سب إنن العفل ض ر َتب الففسري

بيان هذه الر َتب سيتيح لنا

غايات معرإية كثيرة بريها:
األول :بااء مكددا مفهبم المفسر وتثبير الاقاش حبل معاقد التفسير:
تعا الففارسة التفسيرية تطبي يا م اختالإات ج هرية عفي نة ض مفهن
التفسير إهناك مفارسات اهتفت ببيان الفعنىو هناك مفارسنات اهتفنت ببينان
الر اب

الفناسباتو هناك مفارسات اهتفت ببيان الجا نب الهندائي ض النن

ال رآ و غير كلك.
إن عد حدة مفه التفسير بني الففسنري عن التناري

عند تن اردهم

على داللة محددة للتفسير ه مر كان لأ ا عكاسات شديدة السنلبية علنى مسنيرة
التفسير إك َإ َءت لعد ء ت مرتكلات هذا التفسير م مثنل مفهن التفسنير
مفه الففسر م ارد التفسير.
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
بخص ص مفه الففسر إن أ اار -ض ء هذا ال اقنع للتفسنير -ينتابنأ
كبير م الءبابية عد ال ء تو إهل الففسر هن الفشنتمل بندائرة الفعننى
قدر ٌ
ٌ
إ

ما يتعل بذلك م ا ر االشتمال الفتن عةو

أ الفشتمل بنذلك إءناإة

الستخراج األحكا استنباطها ككر النكات البيا ية النح ية الفناسنبات بني
اآليننات الس ن رو

ننأ َم ن يهننتم ببح ن م اانند الننن

ال ننرآ

تتب نع جا بننأ

الهندائيو إبننراي جهننة ال ننرآن منهجننأ إيا ال ءنايا التنني يعننالج هبننا مشننكالت
الحياة الفتن عة...إل ؟ ض دائرة االشنتمال بنالفعنى هنناك اختالإنات ض مفهن
الفعنى هل ه الفعنى الفراد (الفعنى السياقي)و الفعنى اللم يو الفعننى
ا شاري؟
ض ء ن بنننا الر َت نب العلفي نة للففس نري و حاجننة كلننك لفعننايير إارقننة
م حدة م داخل التفسيرو إنن هنذا َسنيعي علنى تكن ي الفحنددات الفنهجينة
الءابطة لففه الففسر بيان طبيعة ما يجنب ن يتن اإر ض االشنتمال التفسنيري
حتى يستح ااحبأ حياية َل َ ب الففسر م عدمأ.
هذا مر لأ ا عكاسات مهفة جدا ض تث ير حالنة البحن بشنكل عنا حن ل
معاقد التفسير م حي ه مفارسة ألن بنا مفه الففسر لن يتنأ َّتى البنت إينأ
إال م خالل ءب مفه التفسير كاتأو األمر الذي يتصنل ءنبطأ انالة بن نا
حيثية التفسير م حي ه مفارسة بيان طبيعة الجهة التي ينفناي هبنا التفسنير ض
عفلأ على الن
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ال رآ

يكتسب هبا خص ايتأ م حي ه مفارسة معرإية.

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
إن حيثية التفسير هي ا طار الءاب للففارسة التفسنيرية الفحندد للماينة
الك ن

من

رائهنناو يرتت نب علننى تحريننر ال ن ل إيهننا ءننب جفيننع مرتكننلات

العلمو م هاهنا إنن ما يسنتللمأ البحن ض ر َتنب الففسنري من ءنب مفهن
الففسننرو إن ننأ َسننيعي علننى تثنن ير الن ننا
ا

الففارسة التفسيريةو ه

حنن ل حيثيننة التفسننير مرتكننلات

بالغ األهفية حتاج لحء ره ب ة ض سناطنا

البحثية لءب مسيرة التفسيرو كفا بينَّاه ض غير هذا الف ءع(.)1
الثاين :بااء مبقي علمي إزاء التعاطي مع المفسرين خارج دائرة أهل السا
والجماع :
يكثننر الحنندي ض بعننض الكتابننات ع ن إكننرة امتننداد األ ننر الع نندي علننى
الصن َعة التفسيرية للففسر
َّ

أ كان عنصرا إاعال جدا ض بنا الفءامي التفسيرية

عننند الففسنري و عليننأ ت سننم التفاسننير بحسننب الفننذاهب الع ديننة للف َفسنري و
َت

الكتابات ض الرتاجم -كفا ه ملح ظ -بعد ا سهاش ض ككر الففسري

مف ا تسب ا لفذاهب ع دية خارج هل السنة الجفاعة.

( )9يراجع ض بيان هفية نا

معاقند التفسنير طنرت رؤينة لءنب هنذه الفعاقند :م اربنة ض ءنب معاقند

التفسير محا لة لءب الفرتكلات الكلية للعلم معالجة بعض إشكاالتأو خليل محف د اليفا و م الة
منش رة على م قع تفسير تحت الراب
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اآليتhttps://tafsir.net/article/5299 :

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
إالسي طي مثال قسنم الففسنري ض م دمنة كتابنأ (طب نات الففسنري ) إلنى
ا :

ربعة

الس َلم الصحابة التابعي
األول :الففسر ن م َّ

تبا التابعي .

الثاين :الففسر ن م الفحد ي (.)1
الثالف :ب ية الففسنري من علفنا هنل السننَّةو النذي ءنف ا إلنى التفسنير
التأ يل الكال على معا ال رآنو حكامأو إعرابأ غير كلك.
الرابعَ :م انم تفسيرا م الفبتدعة كالفعتللة الشيعة ءراهبم.
م عل السي طي على هنذه األ ن ا و ب لنأ ...« :لنم سنت ف هنل ال سنم
الرابنننعو إ فنننا ككنننرت مننننهم الفشننناهير كاللمخشنننريو الرمنننا و الجبنننائي
شباههم»(.)2

( )9ككر السي طي يم الذي انف ا التفاسير مسندة م ردا إيها ق ال الصحابة التابعي با سنادو بي
ن هذا الن

ساب أ م الففسري م الصحابة التابعي

تباعهم تراجفهم مذك رة ض طب ات

الف ها .
( )2طب ننات الففسننري و ص .29يالحننه هاهنننا ن ت سننيم السنني طي للففسنري لننيس لننأ معننايير منهجيننة
منءبطة ض بنائأ إفني جا نب مننأ ي سنم الففسنري بحسنب اال تفنا لشنريحة منا إففسنر ن من طب نة
الس َلمو مفسر ن م الفحد ي و ض جا ب آخر ي
َّ

على النظر للجا نب الع ندي إي سنم الففسنري

لففسري م هل السنة الجفاعة مفسري م الف َرق الفبتدعة.
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
بمض النَّ َظر ع رؤيتننا لصننيع كتنب النرتاجم من عند العناينة بالرتجفنة
للكثير م الففسنري خنارج إطنار هنل السننَّة الجفاعنة()1و كنذا الف قنم من
دع

ج د ر للبعد الع دي ض تشكيل مءامي التفسير م عدمأو ن انحة

مءامي التفسير ال ت

على احة الفعت د كاتأ إ ند يصنح الفعت ند ال تصنح

الفءنننامي التفسنننيريةو العكنننس(= )2إننننن ءنننب الطب نننات الر َتنننب العلفينننة
( )9إهفال الرتجفة للعلفا مف ينتف ن لفذاهب ع دية خارج هل السنَّة الجفاعة ه مر مشكل بال
ريب يا كا ت طبيعة االعتبارات التي يستند عليها إالكتابة ح ل الففارسي للعلم ض حد الفن ن ال
ينبمي ن ت

على هذا الفسلك إال إءى بنا كلك شكاالت كثيرة منها :تلييم الص رة الح ي ة

ل اقع التاري العلفي كاتأ للفجال التعفية عليهاو كذا تفءي لتءخيم حء ر الج ا ب الع دية
تص ر ن لها تأ يرا عارما ق يا ض الففارسة العلفية ض الفجال تشكيل مءامينأو ض حي ن ال اقع ال
يك ن على هذه الص رة الفبالغ إيها ال سيفا ض مجال التفسيرو ستأيت ا شارة لذلك.
( )2يعت كتاش (الع ائدية تفسير الن

ال رآ ) للباح  /ياسر الفطرض م الكتابات الفهفة التي َت َعنَّنت

الكشم ع حء ر الع ائدية ض التفسير تجليات التحيل لرؤية ع دينة معيننة ض مد نة التفسنيرو حين
اعتنى بشكل مجفل ببيان الد اإع الع ائدية للت جأ للن

ال رآ

الفناهج الع ائدية الناتجة عن كلنك

محرر ابتدا إالع ائدية التني ا طلن منهنا
آليات اشتمالها آ ارهاو إال ن الكتاش ادر ع منطل غير َّ
الكتاش رات ي ر ءعية التفسير ض ء ئها تبد إ يرة الحءن ر بصن رة كبينرة ض الففارسنة التفسنيرية
ال تشكل س ا مؤطرا مركليا إيها على الح ي ة إنح ال نفي بطبيعة الحال تأسيس الففسري ض بينان
الفعا على منطل ات ع دية ماو خااة إن كا ا تابعي لنس ع دي لأ ءج ض تشكلأ السناب علنيهمو
لك مساحة هذا التأسيس م داره ءعيفة جدا ال تعد جفلة آيات ض مفارسة التفسير كفا يجده كل
اظر ض التفاسير التي اشتهر مؤلف ها باال تساش لنس ع دي معي كفا جده مثال عند اللمخشري اب
عطية بي حيان غيرهمو ما الفءا الرحب للففارسة التفسيرية إن أ ال يتأ ر بذلك ال يتشكل إ نا

=
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
للففسري سيتيح دراسة جه د الففسري ض التفسير م خالل معايير حاكفة م
داخل َرحم التفسنير كاتنأو هن منا يعني علنى بننا م قنم علفني منهجني إيا
ظرتنا للبعد الع ندي

نره ض مءنامي التفسنيرو ن يكن ن الحكنم ب جن د نر

لهذا البعد ض تشكيل الصناعة التفسيرية عند الففسر بنا مءنامي التفسنير عنند
الففسري ليس قائفنا علنى مجنرد معرإتننا بالفنذاهب الع دينة للففسنري إ ن و
إ فا م خالل دراسات جادة للنتاج التفسيري كاتنأ للففسنري و بننا األحكنا
على كل مفسر ض ء هذا الدَّ رس ال غيرو ه مر يفيد كذلك ض تعفين

عيننا

=
لأو بل إ أ يتشكل تبعا للبنية النظرية للتفسير التني اندر عنهنا الففسنر التني هني قءنايا تفسنيرية انرإة
تتعل بف قفأ م م ارد د ات التفسير كيفيات التعامل معها عند التعارس ما لأ ح الت ديم ما لأ
ح التأخير غير كلك مفا ال كبير مدخل للنس الع دي ض تشكيلأ َبلأ تص ر طميان حء ر هذا النس
الع دي إيأ .حتى مع حء ر كتابات تفسيرية قد ي رش ال ل بأيا تشنكلت إن منظن ر ع ندي معني
ككتابات الفالسفة مثالو إنن هذه الكتابات بالمة ال لة ال تفثل شيئا ض مد ة التفسير الفرتامية األرجا
ليس الفعن ل عليهنا ض النظنر لفيندان التفسنير كفنا هن معلن  .إن إكنرة حءن ر الع ائدينة ض التفسنير
بحاجة بات ض كاهتا ن تك ن مجال البحن

إشنكاليتأ التني يعالجهنا لنيس الصند ر عن انحتها

اعتفادا على فاكج غاينة ض ال َ لنةو اال طنالق تبعنا لهنا من تشنكل التفسنير ض ءن األبعناد الع ائدينةو
بالتننالي قننرا ة تنناري التفسننير ض ءن هننذه الع ائديننة باعتبننار حءن رها الطنناغي إيننأ تأ يرهننا الكبيننر
الجذري ض ساحتأ كفا ل كان مرا مسلفا .إن اد ر الكتناش عن هنذا الفنطلن ءنعيم الحءن ر ض
بالسلب ض ي ايا منات كثيرةَ .ع َّلنَا ن -إن شنا اه -ب نرا ة
التفسير ا
َ
عكس على الكتاش معالجتأ َّ
متكاملة لهذا الكتاش ت ي ملاياه إشكاالتأ.
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
بالصننناعة التفسننيرية بشننكل عننا استكشنناف العنااننر كات الث ننل الح ي نني ض
تشكيلها تك ينها.
الثالف :ترتيب تراجم المفسرين وف ًقا لطتقاتهم العلمي يف التفسير:
يجري ترتيب ككر تراجم الففسري -كفا َمر معنا -إ ا لحنر ف الفعجنم
الرتتيب اللمني ت سيم الففسري لطب ات قر ن ي در كل احدة منها بفائنة
عا و هذه الطرق م الرتتيب للرتاجم لهنا جاهتهنا إ ائندها بنال شنكو إال ن
البح ض الر َتب العلفية للففسري

ما يؤدي إليأ م ءب طب نات الففسنري و

إن أ من الففكن ن يعني علنى إ نرا ترتينب النرتاجم بطري نة خنر لهنا إ ائند
علفية مهفة ض النظر للففسري و هي الرتتيب إ ا للطب ات العلفية للففسنري
الفسارات الك

الفعبرة ع اشتمالهمو إحال كان لدينا مجف عة حلمة من

الطب ات العلفية الفعبرة ع مسارات اشنتمال الففسنري ض التفسنير كاتنأو إفن
الففكن -عننند الرتجفننة للففسنري  -ن يجننري ترتيننب ككنر تننراجم الففسنري
مباشننرة إ نا لهننذه الفسنناراتو يك ن ن عننرس الففس نري ض كننل طب ننة علفي نة
مسار اشتمال على حر ف الفعجم يمنيا بحسب درجاهتم العلفية ض هنذه
الطب نناتو لهننذا إ ائنند عدينندة إك تك ن ن طري ننة الرتتيننب العننرس للففس نري
عند الرتجفة لهم -دالة على طب اهتم العلفينة ض الفن فسنأ معيننة ض إكسناشالدارس خارطة االشتمال الحاالة ض ميدان التفسير األيمة الرئيسة لهنا ليكن ن
على عي هبا إهم أل اعها.
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
الرابع :بااء مسارا بكف مهم حبل مصافا التفسير:
مؤ َّل َف نات التفسننير مصنننفاتأ هنني محننل الثننر ة التفسننيريةو م ن ننم يعنند
االهتفا هبا دراسنتها من األمن ر بالمنة األهفينة ض سنياق تعاطيننا منع التفسنيرو
مؤلفات التفسير لم تطلها يد العناية عن التناري بالشنكل الفناسنبو إلنم َيجنر
بنا خارطنة لفسناراهتا تصننيفاهتا ال َمينل ر َتبهنا ال خدمنة مصننفاهتا الفركلينة
بالشرت التعلي و غينر كلنك من

جن ه العناينة الاليمنة بالفؤ َّلفنات العلفينة ض

الفن نو كذلك لم َتجر دراستها تحليلها استخراج مناهج رجالها...إلى آخنر
تلكم الفشاغل التي بريت ض ساحة البح الفعاار كفا ه معل .
ح لكني تبني ر َتنب الففسنري ض التفسنير إننن هنذا منر ينرتب

ال بند

كفنننا سننننبي  -بنننالنظر ض الفصننننفات التفسنننيرية للففسنننري و دراسنننة هنننذهمنر سنيؤدي
الفصنفات مساراهتا جه د الففسري ض تلكنم الفسناراتو هن
ٌ
بطبيعة الحال لبننا مسنار بحن حن ل مؤ َّلفنات التفسنير من حين هنيو إككنا
حركة البح

ح جه د مهفنة حن ل مؤ َّل َفنات التفسنير كالعناينة بتصننيم هنذه

الفؤ َّلفننات استكشنناف مسننارات اشننتمالهاو بنننا خارطننة تصنننيفات التفاسننيرو
غير كلكو يءا سيعي علنى الندَّ رس الفنهجني الفعفن لهنذه الفؤ َّلفنات من
جل استكشاف جه د الففسري
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تحديد ر َتبهم ض التفسير.

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
الفرع الثاين :آفاق العمل يف دراسة الرُّتَب العِلمية للمفسّرين:
إ نا ض ء ما ككر ا م إ ائد للعفل ض بينان الر َتنب العلفينة للففسنري و
إن نا سنبي هاهنا آإاق العفنل ض بينان الر َتنب العلفينة للففسنري

كيفينات حفنل

حالة البح ض هذا االتجاه ن يتم االهتفا هبا ض اقعنا الفعنرض حتنى حصنل
إ ائدها التي ككر ا.
ضء

جن د عندد هائنل من الففسنري إن ننا حتناج -كفنا ككر نا قبنل-

للتعرف عليهم م ج ا ب عدة منها معرإة تاري

الدهتم

إناهتم مصننفاهتم

افاهتم...إل و منها معرإة ر َتنبهم العلفينة ض التفسنيرو قند َمنر معننا كينم ن
التعريم بالففسنري

الرتجفنة لهنم هن مسنار قنائم بالفعنل لكن لنم تجنر إينأ

العناية ببيان الر َتب العلفية للففسري و لهذا سنباش تتَأمنل سنيأيت ككنر جا نب
منها.
م خالل ما ككر ا من العفنل ض بننا الر َتنب العلفينة للففسنري

حاجنة

البح ن ض كلننك منهجي نا لفعننايير طرائ ن اشننتمال محننددةو ف ة ن العمةةل يف ه ة ا
مسارا بكثيا خاصا ومستقّل يف مقاصده وأهدافه وماها مقاربته:
الجانب يمثل
ً
مسار كتابة خاانا مسنت ال ض اشنتمالأ
إنكا كا ت الرتجفة للففسري تفثل
َ
علنى الففسنري و إنننن بيننان الر َتنب العلفيننة للففسنري يفثنل مسننار كتابننة خاانا
كذلك ض العفل على مصنفات التفسير إبيان تلكم الر َتنب ينرتب علنى الح ي نة
بالنظر ض النتاج التفسيري للففسري
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تأمل هذا النتاج دراستأ إال يفكن تبني

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
قيفة عفل الففسر ض التفسنير درجتنأ العلفينة ض ملا لنة التفسنير إال من خنالل
النظر ض إر أ التفسيري إح

هذا ا رث.

إن تصنيفنا للنتاج التفسيري بيا نا لص ر الفشاغل الرئيسة لهذا النتناج هن
األساس لبنا الطب ات العلفينة للففسنري

مسنارات اشنتمالهم التفسنيري التني

سنبي رتبهم العلفية بحسب جه دهم إيها إفسارات تصنيفات كتنب التفسنير
النتاج التفسيري للففسري هي كاهتا مسارات اشتمال الففسنري

الفعبنرة عن

طب اهتم العلفية ض التفسير مفارستأ.
ومن هاهاا ف ن تثبير ا شتغال يف العمل يف بيةان الرتةب العلمية للمفسةرين
يتم من خّلل تثبير ا شتغال على المصافا والاتاج التفسيري للمفسةرين ،وأن
ةارا بكثي ةا ممتةةدا يف العمةةل علةةى
ينةةبن إاهةةار رت ةب المفس ةرين يف التفسةةير مسة ً
مؤلفا التفسير ونتاج المفسرين يف مكاضااا ومؤ ساتاا التكثية  ،بكيةف يا ة
تراكمةةا مةةع البق ة يعةةين علةةى التتص ةر
التكةةف يف هة ا ا تجةةاه ويتتةةابع ويكق ةق
ً
بالرتب العلمي لجميع المفسرين يف التفسير.
إن الخط ات ا جرائية الاليمة جناي هنذا الفسنار عفلينا تطبي ينا يفكن
ردها إجفناال لجنا بي

أحةدهما يتعلن بنأم ر تأسيسنية ال بند منهنا لتيسنير ا طالقنة

العفل .واآلخر يتصل بالعفل فسأ ض بيان ر َتب الففسري
الففسري
كلك:
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مسالك دراسنة جهن د

تحديد رتبهم م خالل البح ض مصنفاهتم التفسيرية .إيفا يأيت بيان

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
الجانب األول :األمبر التأ يسي إلطّلق المسار:
إن م هم األم ر ال اجبة جاي هذا الفسار إطالق شنرارة البحن إينأ منا
يأيت:

أو ً  :ضت الخارط العام للطتقا العلمي للمفسرين:
لكي تبي الر َتب العلفية للففسري ض التفسير إن نا بحاجة قبنل كلنك ال بند
لءنب خارطنة مسنارات اشنتمال الففسنري ض التفسنير (تحديند الطب نات العلفيننة
للففسري )و إبد ن ءب خارطة طب ات االشتمال التفسيري للففسري ض التفسير
يتعننذر علينننا ال ن ل ض الر َت نب العلفيننة للففس نري ض ملا لننة التفسننير مفارسننتأو
إتحديد الرتبنة العلفينة للففسنر ينتم ض ءن

ظر نا ض رتبنة الطب نات العلفينة التني

تف ءنع اشنتمالهم إيهننا م ندار هفيتهنا من حين هنيو كنذلك النظنر ض طبيعننة
الجهد العلفي الذي قطعأ كل مفسر منهم ض هذه الطب ة التي ينتفي إليها.
بنا خارطة الطب ات العلفية للففسري يتصنل كفنا ككر نا بفشنمل تصننيم
مؤلفات التفسير النتاج التفسنيري للففسنري
هي كاهتا مسارات اشتمال الففسري
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ألن هنذه التصننيفات للفؤ َّلفنات

الفع ة ع الطب ات العلفية لهم.

( )9مصنفات التفسير هي األساس ض إهم االشتمال التفسيري للففسري و م م سيأيت كالمنا مرتبطا هبنا
ض المالبو إال نا ذكر إءاإة لها حيا ا النتاج التفسيري للففسري ليشفل الكال النتاج التفسيري غير
الفكت شو ال سيفا

نأ انار عنا معاانرا للعفنل التفسنيري ض الفنرتة الفعاانرة لنبعض الفتصندي

للكال ض التفسيرو ستأيت ا شارة لذلك.
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
م هاهننا إفن الفهنم تثن ير البحن النظنري ض قءنية تصننيم التفاسنير
النتاج التفسيري للففسري

مستللمات النه س هبا كيفياتأو طبيعة الفعايير

الفنهجية التي حتاجها كي فارس هذا الفشمل البحثي الفهمو ال سيفا

أم

الفسارات العلفية التي لم تنش إيها حركة البح ض الرتاث ا سالمي كفا هن
معل ن و ن ن -ض ء ن هننذا النندرس النظننري -بتصنننيم التفاسننير تطبي ي نا
عفلياو بحين تتءنح لننا من خنالل هنذه التصننيفات طبيعنة الطب نات العلفينة
الناظفة لعفل الففسري ض التفسيرو قد حا لنا ض بح مسنت ل َطنرق م ءن
تصننننيم التفاسنننيرو حيننن

اقشننننا إينننأ التصننننيفات الفعاانننرة للتفاسنننير بينَّنننا

إشننكاالهتا الفنهجيننة قفنننا بن ننارة معيننار منهجنني لل يننا بالتصنننيمو انننفنا ض
ء ئأ عددا كبيرا من مصننفات التفسنيرو سنيأيت اسنتثفار ا لحصناده الح نا لبننا
خارطة الطب ات العلفية للففسري .
ثان ًيا :ضت البزن الابعي للطتقا العلمي للمفسرين:
للسير ض دراسة ر َتنب الففسنري = معرإنة ال يفنة
م األم ر الفهفة كذلك َّ
العلفينة للطب ننات التنني كا ننت مجنناال الشننتمالهم التفسننيريو إلهننذا ننره الكبيننر
بال شك ض الفهم العا ل يفنة مسنارات اشنتمال الففسنري و األمنر النذي يءنفي
بطبيعة الحال ال يفة العلفية على ر َتب الففسري و يك ن بفثابة السياج ا طار
الفعي على تبي
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جأ الففاءلة العامة بينها.

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
م هاهنا إنن معرإة قيفنة الطب نات العلفينة للففسنري ض التفسنيرو يهنا
حر بالت ديم م غيرها ه مر مهم لتيسير البح ض ر َتب الففسري .
إن ءننب النظننر منهجينا لهننذي األمننري ين إر األرءننية التأسيسننية الاليمننة
لحركة البح ض ر َتنب الففسنري

يعني علنى ا طالقتهنا ا ندإاعتها علنى حن

محرر.
الجانب الثاين :كيفيا درا

جهبد المفسرين يف التفسير:

دراسة كيفيات ءب جه د الففسري -م خالل مؤلفاهتم -بشنكل دقين
ءف هذه الطب ات العلفينة التني سنيظهرها تصننيم مؤ َّل َفنات التفسنيرو هن من
األمن ر التنني تحتنناج لخطن ات منهجيننة إجرائيننة كثيننرة تختلننم حيا نا بحسننب
طبيعة الطب ة التي ينتفي إليها الففسر كفا سيأيت معنناو لهنذا إن ننا سننركل ال ن ل
هاهنا إ

ض إ ارة بعض الج ا ب الرئيسة التني يجنب ن يت جنأ لهنا النظنر عنند

دراسة رت َبة الففسنرو تناركي لحركنة البحن الح نا ض هنذا الفسنار -من خنالل
تننراكم الجهنند التطبي نني العفلنني -بيننان الفسننالك ا جرائيننة التفصننيلية الخاا نة
بالعفل ض هذه الج ا ب:
أو ً  :ال بد لف يلج هذا الفءفار الفسار البحثي من ال نرا ة الفط لنة ض
التصنيم التفسيري للففسر الذي يعفل على بيان رتبتنأو ن تكن ن لدينأ كنذلك
خ ة بفسالك عفل الففسري ض مد نة التفسنير ألن َم َءن َع َة الففسنر ض طب نة
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
علفية َما يحتاج لفهنم معفن لطبيعنة اشنتمالأو كنذلك هن منر يجنري ض ءن
استحءار انيع ب ية الففسري ال سيفا َم يشارك أ كات الطب ة.
ثان ًيا :بنا الرت َبة العلفية للففسر إن مسنار مسنلك منهجني محكنمو ال
يك ن درسأ ق لنأ مرسنال شنكليا قائفنا علنى ا طباعنات عامنةو إ فنا يجنري
بناؤه إ مس غات علفية است را إحصا ات م اي نات علفينةو غينر كلنك
مفا يختلم س أ بحسب طبيعة كل طب ة كفا سيأيت معننا كلنك ن قينا الندَّ رس
ض ر َتب الففسري على ا ءباط منهجي ض مفارسة البح إيأ ه الذي سنيكفل
لهذا الفسار عفليا تح ي هداإنأ التملمنل الفعفن ض دراسنة النتناج التفسنيري
للففسري .
م هاهنا إنن الدارس لرت َبة الففسر يحتاج إلى حياية قدر جيد م الخ ة
البحثية ن يك ن لديأ دربة ض مفارسنة البحن

التعامنل منع الفنليق الفنهجينة

ت ليد ابتكار الحل ل الفنهجية التي تكفنل لنأ ال ان ل لماياتنأ بطري نة علفينة
منءبطة.
ثال ًثا :م األم ر الفهفة التني يحتناج الدارسن ن ض هنذا الفسنار إلنى النظنر
لف َءن َعة الففسنر ءنف إحند
إيها عند ملا لة الدَّ رس هي بنا معايير منهجينة َ
بعننض الففسننري -كفننا سننيأيت -لهننم اشننتمال يسننهل
الطب نناتو ال سننيفا ن َ
َم َء نعتأ ءننف هننذه الطب نناتو بعءننهم يننأيت اشننتمالأ مختلط نا ض ظنناهره مفننا
يجعل تحديد الطب ة التي ينتفي إليها بحاجة لتحرير الفسارات الءابطة لجه ده
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
م الف اي ة العلفينة بينهنا لبينان كثرهنا امتندادا علنى طن ل الففارسنة هبنذا تنتم
َم َء َعة الففسر منهجيا ض الطب ة التي تنتظم اشتمالأ األكثر بر يا عنده ض العفنل
التفسيري.
كننذلك بنننا معنننايير منهجيننة لبنننا ر َتنننب الففسننري -بحسننب تفنننا ت
جه دهم -داخل الطب ة ال احدةو ن يبي طبيعة الفحددات الفنهجية التي من
الفيل بي جهن د الففسنري و ال سنيفا ن الطب نة العلفينة ال احندة
خاللها سيتم َ
تكتنل -م حي هي مسار اشتمال -جفلنة من األمن ر األعفنال التني يتفنا ت
حء رها عند الففسري اكتفاال

الفين َل بني
صنا قن ة ءنعفاو من نم إننن َ

جه د الففسنري يسنتلل تفكينك االشنتمال ض كنل طب نة بحسنب طبيعنة الجهند
إيهاو تحليل هذا االشتمال للعناار التي يتألم منهنا بحين يجنري تأمنل اقنع
الففسري ض ء هذه العناار مد اكتفال حء رها عندهم كنذلك العفنل
على هذه العناار ق ة ءعفا عندهمو يتم َصب معايير منهجينة ءنابطة لنذلك
كلأ ليجري م خاللها تبني الر َتنب الداخلينة للففسنري داخنل الطب نة ال احندة
تص رها مسفى كل رتبة منهاو كذلك الحكم بت ند رتبنة مفسنر منا ض الطب نة
ال احدة على غيره م ب ية الففسري ض فس الطب ة.
إن اهتفا البح بفؤ َّل َفات التفسير تصنيفا لها دراسة لجهن د الففسنري
إيهننا ءننف هننذه التصنننيفات بيا نا لننر َتبهم التفسننيرية من خاللهنناو سننيؤدي مننع
ال قت ل
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ي الر َتب العلفية للففسري ض التفسنيرو ليكن ن ءن ت تلنك الر َتنب

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
يادا الح ا لرتاجم الففسري

مجاال م مجاالت االسنتفداد عنند الكتابنة إيهناو

بحيننن تنننؤدي النننرتاجم ظيف َتهنننا مننن طنننرت معل منننات متكاملنننة ض التعرينننم
بالففسري .
إن اشتفال ترجفة الففسر علنى منا يفيند ض بينان طب تنأ رتبتنأ العلفينة لنأ
هفيتننأ التنني ال تخفننى عننند التعننرف عليننأ كفننا ككر نناو من ننم إنننن عنند البيننان
ا جفالي لذلك ض تراجم الففسري -كفا منر معننا -هن من الفجن ات الكبينرة
التي ينبمي العفل على َسدهاو م الفهم ض سبيل كلك العناية بفؤ َّل َفات التفسير
بيان الر َتب العلفينة للففسنري من خنالل دراسنتها كفنا سنلفناو بحين يكن ن
نناتج النندرس -بعنند قنندر جي ند م ن الننرتاكم -م ن مجنناالت االسننتفداد الفهف نة
للكتابننات ض مسننار الرتجفننة للففسنري و ن تجننري إعننادة الرتجفننة للففسنري
إ م ررات تائج هنذا الندرسو بحين يكن ن لندينا تنراجم اإينة للففسنري
معبرة ع ر َتبهم العلفية ض الففارسة التفسيرية.
إناا ويف ضبء ما تق دع ألهفية العفل على مسار دراسة الر َتنب العلفينة
للففسري م خالل مصننفات التفسنيرو ن يكن ن كلنك مسنارا بحثينا مفتندا ض
الجامعات الفراكل البحثيةو بحي ينش إيأ البحن

يتتنابع يجنري التفكينر

ض كيفيات النه س بنأ ظرينا تطبي ينا بشنكل م سنعو كنذلك ندع  -طنالق
مسار آخر الح ا -يهتم بنعادة الرتجفة للففسري م ظفا م نررات تنائج مسنار
دراسة الر َتب العلفية للففسري ض إعداد الرتاجم.
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
وتجدر اإلشارة هاهاا ألمبر:
أو ً  :اهتفنننت بعنننض الكتابنننات الفعاانننرة ظرينننا بفكنننرة الكتابنننة حننن ل
بيان الطب ات اللمنية لهمو قد اع َت ت هذا الننف من الكتابنة علفنا

الففسري

مست ال تبنَّت الدع ة لذلكو هفية ال يا بدراسة الكتب ض طب ات الففسنري
()1
متفه َفنة بشنكل عنا ض ءن
مناهجها مفاهيفها...إل و هنذه ظنرة َّ

جن د

كتابننات ترا يننة مسننت لة تحننت عننن ان «طب ننات الففسننري »و كننذلك ض ءنن
ا ء ا معالجة طب ات الففسري -مثال -ءف

ن ا علن ال نرآنو منا يرشنح

العتبارها علفا مست ال()2و إال ن هذه ظرة غير مناسبة لنيس إ ن ض التعامنل منع
الكتابات ح ل الففسري و لك يءا ض التعامل منع الفعالجنات ال ائفنة حن ل
الففارسي للفعرإة ض ي مجال معرض إبمض النظر ع الف قم م الكتابنات
التي استعفلت ااطالت الطب ات ض عنا ينها مفا ين حي بأ ننا منا مسنار بحثني
مست ل مفا سنيأيت بينان إشنكالأو إننن األ إن ن تكن ن الكتابنة حن ل الففسنري

( )9م كلك مثال :علم طب ات الففسري
( )2تظل كتلة

شأتأ تط رهو محفد ب بكر آل عايد.

ا عل ال رآن بحاجة -بر ينا -لتفكيك إعادة ترتيب إن سن يننظم

اعهنا الخادمنة

لحيثيات اشتمال متفايلة يجعلها عل ما مست لةو يتم إلما إكرة عل ال رآن كاهتاو ليصبح عند ا بندال
عنها مجف عة عل ظاهرة التفايل االست اللو ينشن البحن إيهنا يشنتدو سنتك ن لننا كتابنة قريبنة
بنكن اه تعالى -ح ل هنذا األمنر ت نديم تصن ر ظنري تطبي ني لتفكينك كتلنة علن ال نرآن إعنادةتركيب
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اعها ض عل مست لة.

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
 كنذا الففارسني للفعرإنة ض ي ميندان معنرض -محن را تكفيلينا خادمنا لعلننمن

يعتني با طار العا الناظم لجه د الففسنري و هن التفسنير كاتنأ إفني ءن
ميندان التفسننير هن محننل اشننتمال الففسنري عفليناو إنننن معالجنة الحنندي عن

الففسري ض مفارسة التفسير ال بد ن ينء ي تحت إطار علنم يعتنني بالتفسنير
فسأ يعفل على خدمتأ ت ريبأ تيسير االتصال بنأ...إل
إبراي المايات الك

للكتابة ح ل الففسنري كاهتنا

()1

إهنذا عن ن علنى

ءن ت هنداإها د رهناو

ال سيفا يا إطار معل مايت مجرد ما لم يك مندرجا م ظفا ءف غاية كن
لها ل يتها إنن الحاجة لفعرإتأ ال تبد كات كبير هفيةو كلك بخالف ا ندراج
هنذه الكتابنات ض علننم التفسنير إك يكفننل لهنا هنذا اال نندراج ن َت َت َف َءن َع ءننف
سياق علم تك ن مح را م الفحا ر الخادمنة لماياتنأ م اانده إتظهنر بنذلك
هفيتهننا جنند

ا حاطننة بفءننامينها إننال تكتفننل معرإتنننا إحاطتنننا بالتفسننير

الفن نتَج بنند ن التعننرف علننى َم ن مارس ن ا التفسننير عفلي نا ع ن التنناري
بالتعرف العا عليهم معرإة ت اري م لدهم

كلننك

إياهتم طب اهتم اللمنينة...إل و

كذلك معرإة ر َتبهم الفعرإية ض مفارسة التفسنيرو هنذا التعنرف يفكنننا مننأ ض
سننياق علننم التفسننير ن يك ن ن العفننل علننى الففس نري مح ن را خاا نا ض العلننمو
( )9يراجع كالمنا على هذا العلم هفية تأسيسأ ض بحثنا :تأسيس علم التفسير سبابأ هفيتأو مع طرت
م اربة تأسيسيةو بح منش ر على م قع تفسير تحت الراب اآليت:
https://tafsir.net/research/72

()39

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
بذلك تنخرط الكتابات ح ل الففسري ءف سياج معرض لن ي ض تحصنيلأ
هنن التفسننيرو يصننبح لهننا د ر محنندد ض هننذا ا حاطننة هبننذا التفسننيرو هنني
التعريم بف

تجن ا التفسنير مارسن هو إتظهنر غاياهتنا الكن

تشنتد الحاجنة

لفطالعتها التعنرف علنى محت ياهتناو ال سنيفا إكا جنر تثن ير هنذه الفحت ينات
الفءامي بذكر الر َتب العلفية للففسري كفا ككر ا.
إن ا دراج الكتابة ح ل الففسري ض سياق علم التفسير يتيح كذلك تنشني
العفل ض هنذه الكتابنات مجنا ية حالنة ال لنة عند االهتفنا البحثني لك ينا
ستعا َلج ءف سياج علم قائم ح ل التفسير تكن ن لهنا غاينات م ااند كن
خادمة لهذا العلمو ه ما يؤدي بطبيعة الحال للفت األ ظار إليها هتيئة األج ا
لكثرة الف اربات البحثية الجه د العلفية إيها التفن ض عفل الرتاجم ترتينب
ككر الففسري بص ر مختلفة طرائ متعددة.
يءنا يعنني علننى ءنج الكتابننات كاهتننا حن ل الففسنري
الففس نري

إالكتابننة حن ل

الرتجفننة لهننم حنني تكن ن مرتبطننة بالتفسننير كاتننأ الننذي كننان محننال

الشتمال الففسري و إهذا منا ال يليند إحسنب من هفيتهنا معل ماتينا كفنا ككر نا
باعتبارها مفيدة ض سياق إهم التفسير الفنتَجو إ فا يدإعها لفليند من التعفن ض
تحصيل غراءها من التعرينم بالففسنري

إالرتجفنة للففسنري تنلداد ل نا ض

مءامينها مناهج ت سلها حي يك ن إعدادها مرتبطنا بالتفسنير كاتنأ ناظرا إلينأ
لد ر الففسر إيأ طبيعة رتبتأ العلفينةو إهنذا منا يجعنل الكتابنة ض هنذا الفسنار
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
تظهننر إيهننا معل مننات مءننامي خاا نة ن يك ن ن التعريننم إيهننا بالففس نري
متفايلا ع التعرينم بالففسنري ض كتنب النرتاجم بشنكل عنا كفعجنم البلندان
غيرهو كلك جرا قرا ة حيناة الففسنري ءنف سنياق التفسنير كاتنأ ينم َمن
الصن َعة التفسيرية.
مارس ا َّ
ثان ًيا :بيان طب ات الففسري يمنيا ه محض طري ة لل ا ل لماينة محنددة
هي ترتيب عرس الرتاجم ال غيرو فعقد التراجم هب المسار التكثي على الكقيقة
ال ي له غاياته ومقاصده وو ائله وآفاقهو ما ترتيب عرس الرتاجم سن ا علنى
حر ف الفعجم يمنيا إه مجرد سيلة لتيسير عرس الرتاجم التعاطي معهنا
ض الفؤ َّل َفاتو هي سيلة تختلم بحسب ال َك َتبة ض الرتاجم ظرهتم لد إن ض
الرتتيب م

جهة ظرهمو لنيس مسنارا خاانا لنأ آإناق معرإينة يحتناج لن إرة

تتابع الكتابات إيأ.
ومةةن هاهاةةا ف ناةةا نةةر أن ا ةةتعمال اصةةطّلط الطتقةةا يف النتابةةا حةةبل
المفسرين وتصديره يف العابن كما مر معاا يف المؤلفةا يف «طتقةا المفسةرين»
هب أمر م نل ياتغي عدم المتابعة فيةه إك ين حي بنأن الكتابنة ض هنذا البناش هني
مسار بحثي مست ل لأ م ااده مناهجأو هنذا غينر انحيح إالفسنار هن ع ند
الرتاجم كفا سلفناو إعداد هذه الرتاجم ه ما يختلم إينأ ال َك َت َبنة علنى مسنت
الفءامي اختصارا بسطاو كذلك ض طرق الرتتيب هنل يكن ن علنى حنر ف
الفعجم بالرتتيب اللمني.
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
كفنننا ن هنننذه العن نننة بالطب نننات تنننؤدي كنننذلك ال فصنننال بننني مءنننامي
الفؤ َّل َفات عنا ينها حيا ا حال قامت الفؤ َّل َفات الستعفال ترتيب الرتاجم على
حر ف الفعجم  -الذي ه ترتيب لأ مساغأ -كفا َمنر معننا ض كتنا َبي السني طي
الدا دي.
احيح ن إإراد الكال تجريده مباشنرة علنى الطب نات ال سنيفا اللمنينة
للففس نري

العلفننا ض ي إ ن قنند يك ن ن غايننة خاا نة لهننا إ ائنندها م ن سننرعة

إصنلنَا الكتابنة ض هنذه
التعرف على الطب ات اللمنية للففسنري منثالو إال ننا إكا َ
الطب ات اللمنية ع تراجم الففسري إنن مءنامينها سنتك ن قليلنة جندا يكفني
إيهننا رسننائل اننميرة جنندا ال غيننرو هن مننا يظهننر ب ءن ت ض بعننض كتننب علن
ال نرآن الفعااننرة التنني عالجننت م ءن
ترجفة للففسري و حي

طب نات الففسنري بصن رة لننيس إيهننا

حا بعءها يراد طب ات الففسري

ككنر سنفائهم ض

هذه الطب ات د ن الرتجفة لهم()1و علينأ جنا ت الفعالجنة لطب نات الففسنري
مختصرة جدا ض بءع افحات قليلة(.)2
( )9م كلك :كتاش( :مباح ض عل ال رآن)و منا ال طانو مكتبة الفعارف للنشر الت ييعو ط :الطبعة
الثالثة 9429هن 2999 -و ص 355ما بعدها .إ د رد هذا الكتاش ض كالمأ على التفسير شأتأ
حديثا خااا ع طب ات الففسري و قسم الطب ات إلى طب ة الففسري م الصحابة طب ة الففسري
م التابعي

طب ة الففسري الجامعي ألق ال الصحابة التابعي

طب ة َم انف ا تفاسير مشح ة بالف ائد اللم ية
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طب ة احاش التفاسير الفسندة

ج ه ا عراش...إل و طب ة َم اختصر ا

=

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
م ن هاهنننا إن نننا حتننى ل ن إرد ننا الكتابننة ض الطب ننات اللمنيننة للففس نري
بكتابات تح ي ا لبعض الف ائد رغم ءعم قيفة هذه الف ائد باألساسو إننن هنذا
ال يمي نر م ن األم نر شننيئاو إن الص ن اش عنند جاهننة إإننراد الكتابننة ض الطب ننات
التعامل معها كفا ل كا ت مسارا بحثيا مست ال تتابع إيأ الكتابات التلليم(.)3
ثال ًثا :ض ء

ج د عدد هائل كبير م الففسنري إ ند كنان من الفت قنع

جدا ج د ككر لر َتب الففسري ض سياق قرا تنا لنرتاجفهم ض مؤ َّل َفنات النرتاجم
طب ننات الففس نري و ن جنند مننا يفينند ض بيننان هننذه الر َت نب م ن خننالل تص ن ر
الفرتجفنني لعفننل اشننتمال الففسنري الننذي تصنند ا للكتابننة عنننهم الرتجفننة
لهمو ال َشك ن دراسة سباش عند جن د مثنل كلنك هني من األمن ر الفهفنة
التي تحتاج لبح و م باش تثن ير األإكنار ن ل :إن عند بنر ي الحندي عن

=
األسا يد

ل ا األق ال بمير إسنادو طب ة م

رد ا ض التفسير جفيع م شا ا بال تثبت تحريرو

طب ة م برع ا ض بعض الفن ن مد كل احد منهم تفسيره بالف الذي بر إيأو طب ة الففسري ض
عصر النهءة الحديثة .جدير بالنظر ن مفه الطب ة ض هذه الفعالجة ظاهر التش

ليس لأ حدة

جامعة يرتد إليها.
( )2بلمت الفعالجة لطب ات الففسري ض كتاش منا ال طان ربع افحات ال غير.
( )3ض ء ما ككر ا م إشكال إإراد الكتابة ض طب ات الففسري و إن نا ر

ن مسار الكتابة ض الطب ات

ض ب ية الح ل العلفية الرتا ية بحاجة لفراجعة كذلك ض كثير م ج ا بأو ه ما رتك تفصيل ال ل
إيأ ألهل االختصاص ض كل ح ل.
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
ر َتنب الففسنري ض التفسننير من الففكن إرجاعننأ -بر ينننا -لجفلننة من ر تتعلن
ب ءعية التفسير ض التاري

بعض ا شكاالت الفحتفة بأ منها:

 عدم انضتاط حيثي التفسير واختّل مضامياه ،وعدم وجبد ثمرة واحةدةللممار

التفسيري يتتابع المفسرون على خةدمتهاو كفنا ض العفنل الف هني منثال

الذي لأ فرة معر إة هي الحكم الف هيو إ فا الفنادة التفسنيرية تتشنكل لند
الففسري ض كثير م ج ا بها بحسب كل مفسر طبيعة م اادهو إهناك الففسنر
ال ااد لبيان الفعا و هناك ال ااد لالهتفنا بنذكر النكنات البيا ينة النح ينةو
هناك ال ااد لبيان الر اب

الفناسباتو هناك ال ااد لبيان الجا ب الهندائي

لل ننرآنو هننناك ال اانند السننتجال م قننم ال ننرآن إيا بعننض ال ءننايا الحياتيننة
االجتفاعية...إل .
إن عةةدم انضةةتاط حيثي ة التفسةةير جعةةل الممار ة التفس ةيري للمفس ةرين يف
التفسير تتدو متباردة من حيف هي على نقط ثابتة ومكةل اشةتغال عةام بيةاهم
وإن تتايا جهبدهم يف خدمته ،وعليه صار الااار يتعة ر عليةه اإلمسةاب بمعاقةد
اشتغال ثابت للمفسرين يف التفسير ،األمر ال ي بةد ماةه لتيةان رتةتهم العلمية يف
التفسير فتيان ه ه الرتب -كما يأتي معاا -يسةتلمم اإلمسةاب بأزمة المسةارا
والطتقا العلمي للعلماء ومبضع المفسر وبيان رتتته العلمي يف ضبء تصةبرنا
شتغاله ضمن ه ه الطتقا وأنه كان رأ ً ا يف طتق ماها أو مقد ًما فيها ،أو مقلةدً ا
وناقّل عاه ،وهن ا.
لغيره
ً
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
 -عدم حضبر علم التفسير يف التاريخ :إفني ءن

جن د مفارسنة تطبي ينة

هائلننة للتفسننير كننان م ن الطبيعنني ن ي ن علننم التفسننير ليك ن ن سننياجا معرإي نا
لفباحثة قءايا التفسير كفا ه الشأن ض علنم الف نأ اشنتمالأ بحصناد الففارسنة
الف هيننة ترتيننب التعنناطي معهنناو إال ن ال اقننع الفعننرض ض التفسننير لننم َيج نر إيننأ
حء ر مثنل هنذا العلنم (علنم التفسنير) خلنت مياديننأ من

جن د إطنار علفني

معننرض منننظم ض عنايتننأ بالتفسننير التطبي نني الفن نتَج خدمتننأ مباحثننة قءنناياه
متعل اتأ م خالل عدد م الفحا ر منها مصنفات التفسير(.)1
إن ج د مثل هذا العلم كنان من الطبيعني معنأ ن يظهنر إينأ اشنتمال علنى
مصنننفات التفسننير العنايننة بتصنننيفها َميلهننا بحسننب مشنناغلهاو ه ن مننا كننان
سيؤدي الستكشاف الطب ات العلفية للففسري ض مفارسة التفسير الفسنارات
الك ن

لعفلهننم إك مسننارات عفننل الفؤ َّلفننات ه ني ا عكنناس لفسننارات عفننل

الففسري كفا ككر او ض ء

ء ت هذه الفسارات كنان من الففكن حينهنا

على كتب الرتاجم ض ء خ ة رجالها بعفل الففسري مف ترتجم لهم -نتتصد لبيان الر َتب العلفية للففسري ض هذه الفسارات.
إن اإت اد التفسير لفثل هذا العلم مفا عان على إءعاف العناينة بفصننفات
التفسير عد بر ي محا الت لتصنيم التفاسير إال ض الفرتة الفعاانرة كفنا هن
( )9يراجع بحثنا :تأسيس علم التفسير سبابأ هفيتأو مع طرت م اربة تأسيسية.
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
معل ن ()1و كفننا إءننى كننذلك ءننعاف العنايننة بالرتجفننة لهننم بيننان طب نناهتم
اللمنية ه منا تنأخر ظهن ر الكتابنة الفسنت لة إينأ حتنى عصنر السني طي (ال نرن
العاشر).
إن حء ن ر العنايننة بفصنننفات التفسننير بالففس نري ءننف محننا ر علننم
التفسير كان م الفت قع معأ ن تظهر العناية بتصنيم التفاسنير ن يكن ن عنند ا
خارطة بالتالي لبيان الطب ات العلفية للففسري بي م خاللهنا الر َتنب العلفينة
للففسري و كذلك ن تك ن هناك مباحثات بي الدارسني حن ل كيفينات البننا
الفنهجنني لتصنننيم التفاسننير ءننب خارطننة مسننارات اشننتمال الففسنري علننى
التفسير ض ء إشكاالت التفسير كاتأ عد ا ءباط حيثيتأ ع التاري .
 عةدم حضةبر علةم ن ةري للعااية بالممار ة التفسةيري وأصةبلها علةةمأصبل التفسير) :إن جن د مفارسنة تفسنيرية مفتندة نتج عنهنا مئنات الفؤ َّل َفنات
التفسيرية يستلل من بني منا يسنتلل ءنر رة جن د علنم ظنري /علنم ان ل
التفسننير لي ن علننى العنايننة هبننذه الففارسننة ءننب ال يننا هبننا لننئال يك ن ن إهننم
كتاش اه -عل جل -تفسيره عر َءة للليغ المل .
إن ميدان التفسير لم ينلام تبلن ره -كفنا هن معلن  -حءن ر علنم ظنري
يعتني بأ (علم ا ل التفسير) يك ن للتفسير كأا ل الف أ بالنسبة للف أو هن

( )9كلك مع كتاش (التفسير الففسر ن) للدكت ر /محفد حسي الذهبي.
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
ما كا ت لأ سلبيات كثيرة على اقع التفسير كاتنأ إك د لتفندد التفسنير تطبي ينا
د ن ن تك ن ن لننأ حيثيننة ءننابطة ض االشننتمالو عليننأ تن عننت مءننامي التفسننير
-منننذ إننرتات بنناكرة ض التفسننير -بحسننب م اانند الففس نري

فسننهمو اإت نند

التفسير ن يك ن لأ فرة محنددة يتن ارد الففسنر ن علنى خندمتها تتنن

بيننهم

ا ر العناية هبا كفا ه الشأن ض الفن ن العلفية الفنءنبطة ض حيثينات االشنتمال
هبا كفيدان الف نأ منثالو مفنا د -الح نا بعند ا طالقنة التفسنير -لتعنذر انع بة
استكشاف مسارات اشتمال الففسري ض التفسير كفا سلفنا.
إن هذا ال اقع كان م الفت قنع عند حصن لأ حنال كنان لندينا علنم ان ل
التفسير ألن هذا العلم لكي ينجح ض غراءأ م ت ني مفارسة التفسنير ءنب
اقنع التفسنير السنالم -بفناقشنة

النه س هبا إن أ كان ال بد سني

-ض ءن

معاقد التفسير مرتكلاتأ ليس إ

لءب مسيرة التفسير فسأو إ فا يءنا ألن

ا ل التفسير حتى ت نا إنال بند من تحديند مفهن معني للففارسنة التفسنيرية
بحينن يجننري التأاننيل الفنهجنني لكيفيننات ال يننا هبننا ض سننياق علننم انن ل
التفسننير إيننتم ءننب من ارد هننذه الففارسننة النظننر ض ق اعنند تحصننيل التفسننير
منها...إل و ض ء

ن هذا الففه ل يتم بناؤه إال بالرتكيل على ما هن بفثابنة

الصنلب ال َع َصنب ض مءننامي التفسننير الفتن عننةو إنننن هننذا األمننر كننان سننيؤدي
بطبيعة الحال لتسلي الء على الثفرة الفركلية ض التفسير كاتأو بحين يفكن
للكتابننات ح ن ل الففس نري
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مصنننفات التفسننير اسننتثفارها كفرتكننل لتصنننيم

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
التفاسير إهم الطب ات العلفية للففسري و عليأ بيان الر َتب العلفية للففسري
بنا علنى النظنر ض جهن دهم من خنالل الطب نات التني عفلن ا علنى خدمنة هنذه
الثفرة م خاللها(.)1
بذلك ك ن قد يينا الحدي ع هفية االشنتمال آإاقنأ ض بينان الر َتنب
العلفي نة للففس نري ض التفسننيرو لن َّتجننأ لطننرت تص ن ر السننتجال الر َت نب العلفي نة
للففسري .

( )9جدير بالنظر أ قامنت محنا الت تأسيسنية لعلنم ان ل التفسنير من ق َبنل بعنض العلفنا و إال ن هنذه
الفحا الت سست هذا العلم على النظر ض الن
التفسيرية ال ائفة للن

الفف َّسر كاتأ كيفينة إهفنأ هن ال النظنر ض الففارسنة

ءب كيفيات ت نينهاو ه ما د البتعاد هنذا التأسنيس للعلنم عن ن يكن ن

مفيد ا ض تسلي الء على الثفرة الفركلينة لنناتج الففارسنة التفسنيرية .قند اقشننا هنذه الفحنا الت
كذلك الفحا الت الفعاارة ض تأسيس ا ل التفسير بينَّا إشكاالهتا ض بحثنا :تأسنيس علنم ان ل
التفسير قديفا حديثا قرا ة منهجية ض التأسيسو مع م اربة منهجية لتأسيس العلمو بح منشن ر علنى
م قع تفسير تحت الراب
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اآليتhttps://tafsir.net/research/67 :

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
املطلببب الثبباين :دراسببة الرتببب العمليببة للمفسّ برين؛ تصببور تيسيسببب للبببط لببوا
السري:
دراسننة الجهن د العلفينة للففسنري هن مسننار بحثنني مطن ل جنندا يحتنناج
لدراسات بالمة الكثرة ح ل مصننفات التفسنيرو إال ن هنذا الفسنار حتنى ينطلن
إن نا بحاجة -كفنا سنلفنا -ألن يكن ن بني يندينا ال تصن ر بخارطنة الطب نات
العلفينة للففسنري و كننذلك تصن ر لل يفننة الن عيننة لهننذه الطب ننات ض التفسننيرو
إبد ن كلك يتعذر السير ض دراسنة ر َتنب الففسنري باألسناسو من هاهننا إن ننا
سننننحا ل ض هنننذا الفطلنننب ت نننديم رؤينننة للخارطنننة العامنننة للطب نننات العلفينننة
للففس نري

كننذا الف اي ننة العلفي نة بنني هننذه الطب ننات قيفتهننا ض التفسننيرو مننع

ا شارة لجا ب م الر َتب العلفية لبعض الففسري ض بعض هذه الطب ناتو لفنا
السير التطبي ي ض هذا الفسار.
يفيده كلك ض ييادة استكناه ل اي َّ
و يات م المطلب يف ثّلث فروع:
الفرع األول :ءب خارطة الطب ات العلفية للففسري ض التفسير.
الفرع الثاين :الف اي ة بي الطب ات العلفية للففسري .
الفرع الثالف :ككر الر َتب العلفية لبعض الففسري .
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
الفرع األول :ضبط خارطة الطبقات العلمية للمفسرين يف التفسري:
خارطة الطب ات العلفية للففسري هي الفسارات الكلية الناظفة الشنتمال
الففسري ض التفسيرو ض هذا الفر سنحا ل تطبي يا بيان هذه الخارطنةو كلنك
بعد تفهيد سل إيأ الء على الف قم م الحصاد البحثني ض بينان الفسنالك
العامة الشتمال الففسري ض التفسير.
تمهيد :الكصاد التكثي يف بيان صبر اشتغال المفسرين يف التفسير ن را
تقبيمي :
اعتنت بعنض الكتابنات الفعاانرة حن ل التفسنير الففسنري ببينان جفلنة
مسنننالك تعبنننر عننن اشنننتمال الففسنننري ض التفسنننيرو مننن كلنننك( :التفسنننير
الففسر ن)()1و (اتجاهنات التجديند ض تفسنير ال نرآن الكنريم)()2و غينر كلنك
إفي سياق محا لة ت سيم هذه الكتابنات تصننيفها لفسنالك مسنارات التفسنير
مصنفاتأ ع التاري يجري بالتبع ت سنيم الففسنري للفسنارات فسنها ض هنذه
الكتاباتو إنكا كان عنند ا تفسنير هندائي دبني علفني بينا

حن ي إ هني

إلنندينا بننال َّت َبع مفسنر ن اننحاش ت جنأ هنندائي مفسننر ن اننحاش لعننة دبيننة
( )9التفسير الففسر نو محفد حسي الذهبيو دار الحدي  -ال اهرةو 9433هن. 2992 -
( )2اتجاهات التجديد ض تفسير ال رآن الكريمو محفد إبراهيم شريمو دار السال و ط :األ لىو 9421هن-
. 2998
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
مفسر ن هل ت جأ علفي بيا

ح ي إ هيو هكذاو إكا كان لدينا كتنب

تفسير بالفأ ر خر بالر ي إلدينا بال َّت َبع مفسر ن بالفأ ر مفسر ن بالر يو
إكا كنان لندينا كتننب تفسنير تعبنر عن لعننات ع دينة ككتننب التفسنير االعتلاليننة
األشننعرية...إل و إلنندينا كننذلك مفس نر ن اننحاش لعننة اعتلاليننة شننعريةو
هكذا(.)1
وإن الااار يف طريق تقسيم المفسرين إلى اتجاها على ه ا الاكب يجةدها
تعتر عن حقيق م اغل المفسرين يف التفسير وبيان صبر ه ه الم اغل ،وإنمةا
ةيما للمفسةرين يف ضةةبء الغالةةب مةةن مةةادة مصةةافاتهم
هةةي أقةةر ألن تنةةبن تقسة ً
وم اهتهم العقدي  ،فة اا كانة مةادة المصةاي التفسةيري يغلةب عليهةا األحنةام
صار المفسر ضمن ا تجاه الفقهي ،وإاا كان تغلب عليها الانا التياني صةار
المفسةر ضةةمن ا تجةةاه التيةةاين...إلخ ،وإاا كةةان المفسةر ياتمةةي لمدر ة عقدية
معيا -أو ي هر يف خياراته التفسيري ما يدل على ميله لمدر ٍ ما -جر تصةايفه
بكسب الك المعتقد.

( )9يالحه نا قد تتبعنا التصنيم الفعاار لكتب التفسير بينا إشكاالتأو يراجع بحثنا :تصنيم
التفاسير قرا ة ض التصنيم الفعاارو مع طرت معيار منهجي لتصنيم التفاسيرو بح

منش ر على

م قع تفسير تحت الراب اآليتhttps://tafsir.net/research/53 :و قد إد ا هاهنا م هذا الن د ض د ا
لت سيم الففسري الرتباط هذا الت سيم بتصنيم التفاسير كفا بينا.
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
إن ت سيم الففسري إلى اتجاهات بحسنب مءنامي مؤ َّلفناهتم منذاهبهم
الع ديننة ت سننيم ال يعبننر بصنن رة معياريننة منءننبطة عنن مشنناغل الففسننري ض
لفينل مشناغل الففسنري ض التفسنير يجنب ن ي ن
التفسيرو إالت سيم الفنهجني َ
على استحءار مسارات عفنل متفنايلة للففسنري علنى الفنادة التفسنيرية كاهتناو
ما الفذاهب الع دية للففسري إمينر منؤ رة هاهنناو كنذلك مءنامي التفسنير
إنيا قد تتشابأ ض ا رهتا تفرتق سبل اشتمال الففسنري عليهناو قند تفنرتق ض
انن رهتا تتحنند ض مسننالك اشننتمال الففسننري عليهنناو إعفننل الجفننع للفننادة
التفسيرية مثال ه مسلك اشتمال ال يؤ ر إيأ ا رة الفادة كاهتا هل هي بيا ينة
إالفيل الفنهجني لفسنالك عفنل الففسنري
ح ية غير كلكو هكذا م م َ
ض التفسير ال يفك ن يتم م خالل النظر ض طبيعة الفادة التفسيرية كاهتا.
إن ت سيم اشتمال الففسري بحسنب طبيعنة الفنادة التفسنيرية ض مصننفاهتم
مر ال يفكن ن تنءنب معنأ عفلينة الت سنيم بندا
بحسب مذاهبهم الع دية ه ٌ
ال ن يك ن لهذه العفلية حد ٌة معياري ٌة ض بنائهاو يتح

م خالل ال ينا هبنا

جفلننة مسننالك عفننل اءننحة تنننتظم إيهننا جه ن د الففس نري جفيعننا باعتبننارهم
مفسري و لك يك ن الت سيم بذلك عرءة للتشتت بحسب ا ر الفادة تعندد
الفذاهب الع دية.
كفننا ن هننذا الت سننيم َيسنن

منننأ د مننا -كفننا هنن ملحنن ظ لفنن يطننالع

الس ن َلمو إفنني ء ن عنند ت سننع
الكتابننات -الففس نر ن األ ائننل م ن مرحلننة َّ
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
الففسري م الس َلم ض مفه التفسير -كفا ه حاال م كثير م الففسنري
بعنندهم -ا صننباش تفسننيرهم علننى ت ريننر الفعننا و اننع بة َم َءن َعتهم ءننف
سياق مذهب ع دي الحن و إن نأ يتعنذر َم َءن َعتهم عنادة كففسنري ءنف هنذه
االتجاهات.
ض ءنن إشنننكال الحصنناد البحثننني الفعااننر ض بينننان مسننالك اشنننتمال
الففس نري ض التفسننير عنند إمكننان االعتفنناد عليننأ ض رسننم خارطننة الطب ننات
العلفية للففسري و إن نا سنحا ل إيفا ينأيت بينان هنذه الخارطنة رسنم مالمحهنا
العامة م خالل اشتمال ساب لنا على تصنيم مؤلفات التفسير.
ككر ا قبل ن تبي الطب ات العلفية للففسري مرتب بتصنيفنا لكتب التفسيرو
ن مسننارات عف نل الففس نري ض التفسننير مرتبطننة باألسنناس بتصنننيفنا لفسننارات
مؤ َّل َفات التفسيرو قد اعتنينا قبل بتصنيم التفاسير الكال على كيفيات بنا معيار
منهجي لتصنيم مؤ َّل َفات التفسيرو تف َّثل لدينا ض معيار الفعنى التفسيري

()1

كلنك

ن الفعنى التفسيري ه انلب َع َصنب مختلنم مءنامي التفسنير إبند ن ع نل
الفعنى ءبطأ بأي ا رة م الص ر ال يفك الخط إلى استنباط األحكا بينان
النكات البيا ية غير كلك م ا ر الفادة التفسيرية ض مصنفات التفسير مؤلفاتأ.

( )9يراجع بحثنا :تصنيم التفاسير قرا ة ض التصنيم الفعاارو مع طرت معيار منهجي لتصنيم التفاسيرو
ص 53ما بعدها.
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
كفا قفنا بطرت تصنيم عفلي للتفاسير ض ء هذا الفعيار بينَّا من خاللنأ
الفسارات الرئيسة للتفاسيرو ن منها التفاسير الجامعة للفعننى منهنا الفحنررة
للفعنننى منهننا الناقلننة للفعنننىو غيننر كلننك .إيفننا يننأيت سننن

ببيننان الطب ننات

العلفية للففسري م خالل استثفار ا لتصنيم التفاسيرو قبل الشنر

ض كلنك

يجدر ا باه إلى اآليت:
أو ً  :ح

إن كنا سنستثفر مسنارات تصننيم مؤ َّلفنات التفسنير باعتبارهنا

معبرة ع الطب نات العلفينة للففسنري و إال ننا عند ا النظنر ض تصننيفنا السناب
لفؤ َّلفننات التفسننير لفيننناه بحاجننة لننبعض التعننديالت اليسننيرة إفنني تصنننيفنا
رئيسنني تفننر عنهفننا تصنننيفات إرعيننة هننذان
باعتبنناري
للتفاسننير قسننفناها
َ
َ
االعتبنناران هفننا :تصنننيم التفاسننير ض ءنن

اقننع حءنن ر الفعنننى بننداخلهاو

تصنيم التفاسير بحسب اشتمالها العلفي على الفعنى .قند لفيننا ن الت سنيم
باعتبار االتصال بنالفعنى من عدمنأ ال لنأ ل يتنأ كاعتبنار خناص سناب علنى
باالعتبنناري السنناب َ ي إك يفينند ض بيننان ح ي ننة اقننع العفننل
ت سننيم التفاسننير
َ
التفسيري ن منأ ما ال يرتب كنف اشتمال بنالفعنى التفسنيري()1و كفنا حرر ناه

( )9قد د تجا ي ا لهذا االعتبار إلى بعض إشكاالت ض النظنر لنبعض الفصننفات التني عفلننا عليهنا ض
تصنيفنا لفؤلفات التفسيرو اعتبار بعض التفاسير غير الفشتملة بالفعنى اال كالظالل األسناس منثال
ءف التفاسير قاادة الت سع ض الفعنىو ه غير دقي .
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
ض تح يبنننا لتنناري التفسننير()1و عليننأ إن نننا سننن

ض بيا نننا للطب ننات العلفيننة

للففسري ب سفة هذه الطب ات م حي االرتباط بالفعنى التفسنيري من عدمنأ
ث ن ر بشننأيا بعننض الفلح ظنناتو ننم شننر ض كك نر تص ن ر الطب ننات العلفيننة
للففسري بحسب ان ر االشنتمال علنى الفعننى التني حرر اهنا قبنل ض تصننيفنا
بعض التعديالت اليسيرة ض بعض الفسارات بحسنب
للتفاسيرو إن كنا سندخل َ
ما يفرءأ علينا سياق ت ظيم الفسارات ض العفل على الففسري الذي يختلم
( )9يراجع :تح يب التفسير قرا ة ض التح يب الفعاارو مع طرت تح يب معياري للتفسيرو خليل محف د
اليفا و بح منش ر على م قع تفسير تحت الراب اآليتhttps://tafsir.net/research/60/ :و قد بتنا
ض هذا البح

ن التفسير قد َمر خالل التاري بثالث مراحل هي:

المرحل األولى :مرحلة االشتمال بتبيي الفعنى (بدايات ا طالقة التفسنير حتنى ياينات ال نرن السنادس
الهجري).
المرحل الثاني  :مرحلة االشتمال بتبيي الفعنى ما إ ق الفعنى (م آ اخر ال رن السادس الهجري
حتى يايات ال رن الرابع عشر).
المرحل الثالث  :مرحلة االشتمال بفا إ ق الفعنى (م

اخر ال نرن الرابنع عشنر الهجنري حتنى العصنر

الحالي).
الفرحلة الثا ية  -هي ط ل مراحل التفسير عفرا -إن لم تت يد بحيثية التبيي التي كا ت ض الفرحلنة
األ لى إنيا لم تنفلت منها كذلكو بل ظلت هذه الحيثية حاءرة بارية ض العفل التفسيري للففسري و
بلغ االشتمال هبا حيا ا لد بعض الففسري ا رة ق
الثالثنة تفثنل قطعنا تامنا منع حيثينة التبينني

مجنا ية لهنا بالكلينة من نم بنريت إيهننا لند الكثينر من

الكتابات مسالك اشتمال تفسيري جديدة ال ت
باألساس ءف العفل التفسيري.
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مفا كان ض الفرحلة األ لىو إال ن الفرحلة

على استحءار الفعا

الحاجة ل َبسن الكنال عليهنا

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
اقعهم قليال عند التطبي عن سنياق العفنل علنى التفاسنيرو ال سنيفا منع جن د
مفسننري بننال مصنننفات قننديفاو

جنن د تنناج تفسننيري غيننر مكتنن ش لننبعض

الفشتملي بالتفسير حديثاو غير كلك مفا سيأيت الكال عليأ.
ثان ًيا :كنا قد ت يد ا ض دراستنا لتصننيم التفاسنير بعندد محندد من التفاسنير
( 33تفسيرا)و إال نا هاهنا سن سع االشنتمال محنا لي ت نديم ان رة للخارطنة
العامننة الناظفننة للطب ننات العلفيننة للففسننري ض التفسننير الفعبننرة عنن سننائر
الفسارات التي ا تظفت اشتمالهم ض التفسير.
نار
ثال ًث ةا :ض ء ن عنند ج ن د دراسننات تجل ني بشننكل منهجنني منندق مسن َ
اشننتمال الففسننري

التفاسننير علننى الفعننا و إنننن تحدينند ا للخارطننة العامننة

للطب ات العلفية للففسري بنا على ا ر عفلهم على الفعا سيك ن بحسنب
ظر ا الخاصو ه ما يفك لحركة البح

الدرس بعد كلنك إ باتنأ تعديلنأ

تجننا يه كليننة بحسننب مننا ينتجننأ اقننع البحن و هننذا لننيس بفشننكل علننى مننا
سن

بأ م بيان لخارطة الطب ات العلفية للففسنري

أل نأ ال َيكنر علنى اتجنأ

خارطة الطب ات التي بداها لفسارات عفل الففسنري با بطنالو لكن غايتنأ
تعديل ءعية مفسر بنخراجأ م طب ة إدراجأ ض طب ة خر ال غير.
راب ًعا :هناك مفسر ن إ دت تفاسيرهمو لم نم عليهنا لنتبني طب ناهتم ض
التفسير م خاللهاو هذا ال يشكل ض شي على ما سن
العامة للطب ات العلفية للففسري كذلك إفءال ع
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بأ من بينان للخارطنة
نا عفل ض ءن الفتنات

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
النتاج التفسيري الفعلي الذي بي ينديناو إننن هنذا النتناج حنال ظهنر مننأ شني
جر إح

اشتمال ال ائم بأ م خالل الفعيار الذي ككر ا إنن غاية األمنر إمنا

ن تك ن الطب ة التي يندرج إيها عفل الففسر ءنف الطب نات التني ككر َناو ال
يك ن ن مننندرجا إيه ناو إيننتم تبع نا لدرسننأ ض ء ن الفعيننار الف ننرتت إءنناإة طب ننة
جديندة تعبنر عن اشنتمالأو لكننأ ال يفكن ن يكنر علنى خارطننة الطب نات التنني
سنذكر للففسري ض التفسير با لما ا بطال.
خامسةةاَ :م َءنن َعة مفسننر مننا ءننف طب ننة معينننة يحتنناج للنظننر ض جهننده
ً
التفسيري لذا سيك ن حديثنا منأط را بالففسنري مفن ب ني لهنم إرث تفسنيري
بي يدينا كان لهنم إرث مسنجل غينر مكتن شو هنذا غينر مشنكل علنى بيا ننا
لخارطة الطب ات العلفية للففسري ض شي إحال ظهر النتاج التفسنيري ألحند
الففسري إيفكننا بيان طب تأ ض ء دراسة تاجأ كفا بينَّا.
اد ً ا :هناك مصنف ن يجري اعتبارهم ءف السياق التفسيري رغنم ينم
لم يكتب ا مباشنرة ض التفسنير ككتنب معنا ال نرآن حكنا ال نرآنو قند درجننا
علننى إ بنناهتم ءننف الففس نري بحكننم طبيعننة التل ني التنناريخي العننا لكتابنناهتم
اعتبارها ءف التفسنيرو بمنض النظنر عن الف قنم من هنذه الكتابنات هنل
تندرج ءف التفسير م عدمأو إنن هذا ال يؤ ر منهجينا علنى عفلننا

اتجنأ ض

شي ألن بنا الطب ات العلفية للففسري يك ن إ ا ل را ة مسالك عفل تن ارد

()48

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
عليها مفسر ن كثر ض ء الفعينار الف نرتتو هن منا ال ينؤ ر ض اتجنأ حءن ر
بعض م الففسري

إخراجهم م بعض هذه الفسالك.

ةةاب ًعا :قنند اعتنينننا ض إحنند الكتابننات بن ننا

معاقنند التفسننير رجحنننا

ألسباش بنديناها -لنل ارتبناط حيثينة التفسنير بتبيني الفعننى الفنراد ال غينروعليننأ رجحنننا عنند جاهننة إطننالق ل ننب الففسنر علننى غيننر الفشنتمل بننالفعنى
السياقي()1و إال نا هاهنا ل عفل ض بنا الطب نات العلفينة للففسنري

إن هنذا

الرتجيحو إ فا سنبي هذه الطب ات بحسب اقع التفسير ع التناري و بالتنالي
إالنظر هاهنا ل يك ن منطل نا من تنرجيح معني إيا مفهن الففسنرو إ فنا هن
قننرا ة ل ءننعية اشننتمال الففسننري علننى الفعنننى ت سننيم لطب ننات اشننتمالهم
التفسيري على الفعنى ال غير .هذا ليس بفشكل على قرا تنا للطب نات العلفينة
للففس نري

ألن غايننة الن ننا

الالح ن لفعاقنند التفسننير تحدينند مفه ن معنني

للففسنر ن يحننذف بعننض الطب ننات يننر عنند جاهننة ا ب ننا عليهننا ض النظننر
للتفسيرو باعتبارها تفثل ءعية ال حتاج لب نا حالنة الفتابعنة عليهناو لكننأ لن
يكر على بنا الطب ات كاتأ با بطال(.)2

( )9يراجع م التنا :م اربة ض ءب معاقد التفسير محا لة لءب الفرتكلات الكلية للعلم معالجة بعض
إشكاالتأو هي منش رة على م قع تفسير.
( )2تجدر ا شارة هاهنا ألمري :
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=

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
وفيما يأتي نتين الخارط العام للطتقا العلمي للمفسرين يف التفسير:
ض ءننن معينننار الفعننننى التفسنننيري يفكننن لننننا قسنننفة الطب نننات العلفينننة
رئيسي
باعتباري
للففسري
َ
َ

ا عتتار األول :النظر للطب ات م حي االرتبناط

بالفعنى م عدمأ .ا عتتار الثاين :النظر للطب ات من حين طبيعنة العفنل علنى
الفعنى.
أو ً  :طتقا المفسرين من حيف ا رتتاط بالمعاى من عدمه:
م ن خننالل النظننر ض اشننتمال الففس نري علننى الفعنننى التفسننيري م نندار
ارتبنناط هننذا العفننل بننالفعنى التفسننيري م ن عدمننأ إننيفك لنننا ت سننيم الطب ننات
العلفية للففسري لطب تي :

=
األول :ض ء اعتفاد نا ض بننا الطب نات علنى معينار من داخنل رحنم التفسنير كفنا سنب

هن الفعننى

التفسيريو إنن قرا تنا الكشفية التي سن

هبا ل اقع الطب ات العلفية للففسري ست ي م تل نا فسنها

إشكال معاقد التفسير عد البت إيها

ج د مسارات متباينة ض كات الففارسة التفسنيرية يتعنذر معهنا

استفرار مسيرة التفسير بص رة منءنبطةو من نم سنتعي هنذه ال نرا ة علنى َحفنل الن نا

ض الفجتفنع

العلفنني ح ن ل معاقنند التفسننير مفه ن الففس نرو األمننر الننذي يفك ن الح نا ترتيننب الكثيننر ض الفشننهد
التفسيري برمتأ ض ء معطياتأ األكثر قب ال م ق َبل مجتفع الدارسي .
الثاين :سنشير بطبيعة الحال ض نايا الكال أل ر النظر لطب ات الففسنري ض ءن الرتجنيح النذي ككر نا
لحيثية التفسير مفه الففسرو ليسنهل تصن ره استحءنار تائجنأو لفنا يفينده كلنك ض الن عي بأهفينة
ا
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معاقد التفسير آ ارها ض النظر ل ءايا التفسير بشكل عا .

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
الطتق األولى :طتق المفسرين الم تغلين بالمعاى :هم الففسر ن النذي
يننرتب اشننتمالهم التفسننيري بننالفعنى ب َم نض النظننر ع ن ا ن رة هننذا االشننتمال
طبيعتأو هؤال هم جل الففسري ع التاري .
الطتق الثاني  :طتقة المفسةرين غيةر الم ةتغلين بةالمعاى :هنم الففسنر ن
الذي ال يرتب عفلهم بنالفعنى التفسنيري باألسناس حين ي صند ن لف ااند
خر ال ي ي إيها الفعنى التفسيري معالجتأ اللهم إال بص رة تابعة جدا.
وتجدر اإلشارة هاهاا لما يأتي:
أو ً  :الففسر ن ض الطب ة األ لى يفك قسفتهم لطب تي

الطتقة األولةى:

المقتصةةةرون علةةةى المعاةةةى :هنننم مننن ت يننند اشنننتمالهم بالفعنننا د ن ت سنننع
كالففسنري من السن َلم ال َك َت َبنة ض معننا ال ننرآنو َمن بعنندهم من الففسنري
كالط ي اب بي حاتم الفا ردي اب عطية اب الجن يي غينرهم .الطتقة
الثاني  :المتب عبن عةن المعاةى :هنم َمن اشنتمل ا بالفعنا منع اللينادة عليهناو
هؤال يفك قسفتهم لطب تي

المتب عبن يف الميادة على المعاى مف قصند ا

للت س نع معالج نة غننراس خننر غيننر الفعنننى كننالرايي ال رطبنني()1و وغيةةر
المتب عين يف الميادة علةى المعاةى مفن ت سنع ا بننيراد منادة يائندة عن الفعننى
بعلفي الهيئة النج و ككر
( )9إالرايي ظاهر النل ض تفسيره -كفا ه معل  -لفعالجة ما يتصل
َ
شبهات بعض التيارات الرد عليهاو ال رطبي ظاهر ال صد ض تفسيره لفعالجة الكال على األحكا .
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
د ن ال صد لفعالجة غراس خااة ض الففارسنة التفسنيرية مننهم :بن حينان
اب كثير اآلل سي غيرهم.
ثان ًي ةا :الففس نر ن ض الطب ننة الثا يننة ي صنند ن لف اانند مختلفننة ض العفننل
التفسننيريو ال يفث نل الفعنننى التفسننيري الكننال عليننأ مشننمال لهننم ض العفننل
التفسيري باألساسو إهم إن عالج ا الكال حيا ا علنى الفعنا ض م اءنع إال
ن هذا يأيت بال َّت َبع عندهم -باعتبار ن ع ل الفعننى ال بند من ءنبطأ لتح ين ي
م صنند تفسننيري -ال يفث نل الفعنننى علننى الح ي ننة مركليننة عننندهم ض العفننل
التفسننيري بننأي شننكل م ن األشننكال إ فننا تننأيت مفارسننتهم التفسننيرية تح ي نا
لمايات خر

إن تعددت إنينا ال تنرتب من حين مسنلك االشنتمال بنالفعنى

الكننال عليننأو إ فننا قنند يك ن ن استحءننار الفعننا مكتن نلا ض ع ننل الففننارس
للتفسير ال يذكره اال يعالج الحدي عنأ.
ثال ًثا :االشتمال التفسيري غير الفرتب بالفعنى ال ينحصر تاجنأ التفسنيري
الفتعارف عليأ ض التفسنير من كتابنة مصننفات تفسنيريةو إ فنا تحن ل
ض الطابع
َ
األمر إيأ إءاإة لذلك إلى كتابة مؤلفات تتنا ل م ء عا قرآ ينا منا كالرحفنة ض
ال رآنو الفر ة ض ال رآن...إل و كذا إعداد م ناالت بحن ث ض كات السنياقو
اعتبار كل كلك م باش التفسير.
ي ل الدكت ر /إبراهيم شريم ه يبني األ فناط الحديثنة لتفسنير ال نرآن
خالإنا لفننا كننان سننائدا إيننأ من الطري ننة الفتسلسننلة التنني تتبننع اآلي احنندة تل ن
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
خنننر « :مننن األشنننكال الفنينننة الطنننرق الجديننندة منننا يعنننرف باسنننم الطري نننة
الف ء عية الفنهج الف ءن عي كنأن يلتنل الففسنر -ال بلينات سن ر مرتبنة
يفسرها -بل بف ء

قرآ بعينأو يجفع اآليات ال اردة إيأ مرتبة حسب ل لهنا

برتتيب ت قيفهنا لنيخل

منهنا ض النهاينة بعند تحليلهنا تفسنيرها إلنى الكلفنة

ال رآ ية النهائية ض الف ء »(.)1
يءيم بعد كلنك إي ن ل « :من هنذه األشنكال يءنا منا يجفنع بني هنذه
الطري ننة الف ءن عية الجدينندة الطري ننة الت ليديننة ال ديفننة ض آن معنا ...كفننا ن
منها ما يسفى بالف النة التفسنيرية التني يندار الحندي إيهنا حن ل إكنرة بعينهنا
ر ي محدد يعتءد لأ بفا رد م آيات قرآ ية ض م ء عأ تشهد لفكرة الففسنر
ر يأ الفحدد»(.)2
ال َشك نا ما هذه النظرة للطرت التفسيري ك ن بصدد عدد كبير جدا
م الفشتملي بالتفسير م الكتابات التفسيرية بالمة التعدد.
راب ًعةا :الففسننر الفشننتمل بننالفعنى ظنناهر ض ا دراجننأ ض العفننل التفسننيريو
م نا الففسننر غيننر الفشننتمل بننالفعنى إن ننأ مفننا يحتنناج للنظننر ض م نندار جاهننة
اعتباره ءف يم َرة الففسري و إفي ء عند ت جنأ الففنارس للتفسنير للعناينة
( )9اتجاهات التجديد ض تفسير ال رآن الكريمو محفد إبراهيم شريمو ص.63
( )2اتجاهات التجديد ض تفسير ال رآن الكريمو محفد إبراهيم شريمو ص.63
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
بصلب التفسير احتكاكأ بأ بأي قدر ض مفارستأ التفسنيرية ا صنراإأ عن كلنك
ألغراس خر ال الة لها بالعفل على الفعنىو إال َشنك ن ككنره ءنف يمنرة
()1

هل هذا التفسير مفنا يحتناج لنظنر
شأ أ -بر ينا -مد

لنذا يحتناج هنذا الصننم خاانة للنظنر ض

جاهة إطالق ل ب الففسر عليأ باألساس(.)2

ثان ًيا :طتقا المفسرين من حيف صبر ا شتغال بالمعاى:
يفك لنا ت سيم طب ة الففسري الفشنتملي بنالفعنى إلنى خفنس طب نات
هي:
الطتق األولى :المفسرون الماتجبن للمعاى :هم الففسر ن الذي عفلن ا
علننى إ تنناج ت لينند الفعننا التفسننيرية من هننؤال ابن عبنناسو ابن مسننع دو
مجاهدو السديو م اتلو ابن ييندو اللجناجو بن عبيندةو اللمخشنريو

( )9كذلك الفحت

التفسيري الذي ينتج عن هنذه الففارسنةو إهنذا مفنا يحتناج لنظنر ض م ندار اعتبناره

تفسيرا باألسناسو إال إهنذا الفحتن

ي ن علنى ال طنع منع سن االشنتمال التفسنيري برمتنأ .يراجنع

كالمننا علننى كلنك ض بحثنننا :تح ينب التفسننير قنرا ة ض التح يننب الفعاانر مننع طنرت تح يننب معينناري
للتفسيرو ه منش ر على م قع تفسير.
( )2ي ي هاهنا هفية مناقشة اقع التفسنير ال سنيفا معاقنده الرئيسنةو ءنر رة البنت ض حيثيتنأ مفه منأ
مفه الففسر م ارد التفسير لكي يست يم مسار هذا الفن

يكن ن هنناك حندة ض تصن رهو يالحنه

نا هاهنا حال اعت ا غينر الفشنتمل بنالفعنى مفسنراو إننح لسننا بحاجنة لت سنيم الففسنري بننا علنى
ارتباط اشتمالهم بالفعنى م عدمأو إ فا سنلج مباشرة للت سيم باعتبار ا ر االشتمال على الفعنى.
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
ابن عطيننةو غيننرهم .هننؤال علننى طب تنني

الطتقة األولةةى :طتقة القاصةةدين

إلنتاج المعاين :هم َم قا اشنتمالهم التفسنيري علنى ت ليند الفعنا

إ تاجهنا

الس َلم ال َك َت َبة ض معا ال رآن غير كلك .الطتقة الثانية :
كبعض الففسري م َّ
طتق أصكا الجهبد يف إنتاج المعةاينو هنم من اعتنن ا بن تناج الفعنا

إن لنم

تك مفارستهم التفسيرية قائفة على كلك حده كاللمخشري غيره.
بحسب التماير ض مفه الفعنى التفسيري الفنتَجو إنن هذه الطب ة تن سنم
عفليا لثالث طب ات:
طتق الماتجين للمعاى المراد :هؤال الفشتمل ن بت ليند الفعننى الفنراد/
الفعنى السياقي الذي يعبر ع الف ص د الرتكيبني للكنال و هنم الففسنر ن من
الس َلم خااة.
َّ
طتق الماتجين للمعاى اللغبي :هؤال الفشتمل ن ببينان دالالت األلفناظ
لم ياو منهم اللجاج الفرا األخفش ب عبيدة غيرهم.
طتقةة الماتجةةين للمعاةةى اإلشةةاري :هننؤال الفشننتمل ن بننذكر الفعننا
ا شاريةو منهم التسرتي ال شيريو غيرهفا(.)1

( )9ض ء ترجيحنا ال ع اد التفسير على بيان الفعنى السنياقي إننن َمن يشنتمل ن بن تناج الفعننى اللمن ي
ا شاري ل يك
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ا ءف طب ات الففسري .

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
الطتقةة الثانيةة  :المفسةةرون المكةةررون للمعاةةى :هننم الففسننر ن الننذي
ا تصننب ا ض مفارسننتهم التفسننيرية للف اي ننة بنني الفعننا
ءعيفهاو هؤال على طب تني

بيننان اننحيحها منن

طتقة القاصةدين لتكريةر المعاةى :هنم من قنا

اشتمالهم التفسيري باألساس على غرس الف اي ة بني الفعنا

َمينل ق يهنا من

ءعيفها كالط ي اب عطيةو وطتق أصكا الجهبد يف تكريةر المعاةى :هنم
م كا ت لهم جه د ظاهرة ض الف اي ة إن لنم ينتصنب ا لهنا ض اشنتمالهم كنأبي
حيان اب جلي اآلل سي الش كا

اب عاش ر غيرهم.

الطتقة الثالثة  :المفسةرون الجةةامعبن للمعاةةى :هننم الففسنر ن مفن قننا
عفلهم التفسنيري علنى جفنع الفعنا و هنؤال علنى طب تني

طتقة القاصةدين

للجمع :هم م قا اشتمالهم التفسيري باألساس على غرس الجفع للفعنا
كاب الفنذرو يحيى بن سنال و ابن بني حناتمو الفنا رديو ابن الجن ييو
السنني طي .طب ننة اننحاش الجه ن د ض الجفننع :هننم َم ن كا ننت لهننم جه ن د
ظاهرة ض الجفع إن لم ينتصب ا لأ ض اشتمالهم كال احدي ض (البسي ).
الطتقة الرابعة  :المفسةرون المختصةرون للمعاةى :هننم الففسنر ن الننذي
اعتننن ا ض اشننتمالهم التفسننيري بفحا لننة اختصننار الفعننا

ت ريبهنناو منننهم:

ال احدي ض (ال جيل)و البيءا ي ا يجي الجاللي و غيرهم.
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
الطتق ة الخامسةة  :المفسةةرون الاةةاقلبن للمعاةةى :هننم الففس نر ن النَّ َ َلننة
ما يتصل هبا ع غيرهم من الففسنري  .الففسنر ن النناقل ن للفعننى

للفعا

على ا ر:
 رواة التفسةةير :ه نم الننذي ا حصننر جهنندهم ض مجننرد الر ايننة الفحءننةلبعض األق ال التفسيريةو هذا النف بري ض طب ة الس َلم خاانة إك جند إيهنا
َم ر َ بعض األق ال التفسيرية د ن ن يكن ن لنأ جهند تفسنيري خنارج كلنك
كأبي علبة الخشنيو بي الهند الداريو اهيبو عفنر بن عبسنةو الطفينل
ب ن عفننر و سننهل ب ن بنني حثفننة األ سنني األ صنناريو محفنند ب ن حاطننب
الجفحيو غيرهم.
 معلمب التفسير :هم م يشتمل ن بتعليم الفعاالعصر الحدي

َم

تدريسهاو س ا ض

رد ض كتب الرتاجم ككر اشتمالهم بالتفسير د ن التأليم

إيأ(.)1

( )9جدير بالنظر ن ما ككر اه قبل ع إشكالية الففسر غير الفشتمل بالفعنى هل ي َعند مفسنرا ال لنأ نر
هاهنا كذلكو إحال قلنَا بعد إطالق ل ب الففسر على غير الفشتمل بالفعنى إن نا سنسنتبعد الكثينر من
الفعااري مف يشتمل ن بتدريس التفسير لعد قيا تدريسهم على الفعنى غالباو إال ن يعرف حدهم
م خالل تاج خاص لأ مكت ش مسجل -باشنتمالأ بنالفعنىو كلنك بخنالف الففسنري الرتا ينيمف عرإ ا بتندريس التفسنير ض كتنب النرتاجمو إك سننتعامل معهنم كففسنري ناقلي إال ن يعنرف عن

=
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
 أصكا الجهبد يف خدم المعاى :هنؤال يعتفند ن الن نل عن غينرهمإيفننا يتعل ن بالفعننا

متعل اهتنناو تك ن ن لهننم بعننض الجه ن د العلفيننة ال ليلننة

الفتفرقننة ح ن ل الفعنننى كرتتيننب الفعننا ض م اءننع معينننة الف اي ننة بينهننا
التعلي ن عليهننا ض بعننض م اءننع م ن هننؤال ال ن ن جيو الس نعديو سننيد
طنطا يو الشعرا يو محفد علي الصاب

و

هبة اللحيليو غيرهم.

ويّلحظ ب أن ه ه الطتق ما يأتي:
أو ً  :هننناك إننارق بنني الففسننر غيننر الفشننتمل بننالفعنى الففسننر الناقننل
للفعنىو ال سيفا م احاش الجه د الفتفرقة ض خدمنة الفعننىو إناألخير ين ي
ض اشننتمالأ التفسننيري عن ٌني بننأمر الفعننا

العفننل علننى إيرادهننا

لهننا كك نر

الراجح منها...إل و كفنا يكن ن لنأ بعنض الجهن د العلفينة الفتفرقنة عنادة حن ل
الفعنى إن كان ناقال ض األانل للفعنا

منا يتعلن هبناو كلنك بخنالف األ ل

الذي ال يهتم هبذه ال ءية برمتها ال ي ي اشنتمالأ التفسنيري عينا اهتفامنا هبناو
ليس لأ جهد معت ض العناية بأمرها.

=
حدهم أ كان ال يشتمل بالفعنى تحديدا كلك ظرا لحء ر إكرة الفعنى ض االشنتمال التفسنيري ض
الرتاث عد اال فالت منها كلية ض التفسير كفا قع ض الح بة الفعاارة كفا سب ت ا شارة إليأ.
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
ثان ًيةةا :هننناك إننارق بنني الففس نري م ن اننحاش الجه ن د علننى الفعنننى ض
الطب ات السالفة الففسري الناقلي للفعا من انحاش الجهن د الفتفرقنة ض
خدمننة الفعنننىو إالففس نر ن ض األ ل هننم اننحاش جه ن د علفيننة كبيننرة علننى
الفعنى باألساس لك جه دهم لم تنتظم سياق اشتمال معي يسفح بتصننيفهم
مباشرة ءف طب ة ماو ما الففسر ن ض الثا إليسنت لهنم جهن د علفينة علنى
الفعنننى باألسنناسو إ فننا هننم َ َ َل نة كا ننت لهننم بعننض جهن د يسننيرة متنننا رة ال
ينتظفها سياق اشتمال محدد.
ثال ًثا :تتفا ت الجهن د ض خدمنة الفعننى بني الففسنري انحاش الجهن د
الفتفرقننة ض خدمننة الفعننا و يتصننل ءننبطنا لر َت نب هننؤال الففس نري ض طب ننة
الناقلي للفعنى -برغم اد رهم ع الن ل عن غينرهم للفعنا

منا يتعلن هبنا

بشكل عا  -بعفنل دراسنات تجلني حند د جهن دهم العلفينة علنى الفعنا من
خالل م ار نة تفاسنيرهم ض جا نب الفعنا بالتفاسنير التني لن ا عنهناو إهنذا منا
يكشم ب ء ت م دار ا ءاإات التي حظيت هبا الفعا عند كل مفسر منهم.
والر م التياين اآلتي يتين صبر طتقا المفسرين يف التفسير:
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث

ض ء ن مننا ككر ننا م ن الطب ننات العلفيننة الناظفننة لجه ن د الففس نري ض
التفسير إن نا سنحا ل إيفا يأيت الف اي ة بي هذه الطب ات بينان درجاهتنا ر َتبهنا
العلفية ض التفسير.
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
الفرع الثاين :املوا نة بني الطبقات العلمية للمفسرين:
تتفا ت بطبيعة الحال الطب ات العلفية للففسري م حي درجنة هفيتهنا
ض التفسيرو ح هاهنا سنحا ل الففاءلة العامة بني هنذه الطب نات من حين
هيو د ن الكال على الجه د العلفية داخنل الطب نة ال احندة الففاءنلة بينهناو
لحاجة كلك لدرس خاص.
ال َشك ن معرإة ال ين الن عي للطب ات العلفية للففسري هن منر ينرتب
باألساس بالتفسنير كاتنأ النذي كنان محنال الشنتمال الففسنري

م ندار نر هنذه

الطب نات ض خدمتنأ النهن س بنأو ض ءن معينار الفعننى التفسنيري كاتنأ مننا
للفعنننى م ن مركليننة ض التفسننيرو إيفكننننا الففاءننلة علفي نا بنني ر َت نب الطب ننات
العلفية للففسري ض التفسيرو والك من خةّلل تأمةل مقةدار إفادتهةا كطتقةا يف
خدم المعاى التفسيري وأثرها فيه ،فنلما كان طتق ا شتغال لها أهمي مةؤثرة
يف جانةةب المعاةةى ع م ة قيمتهةةاو هكننذاو إيفننا يننأيت بيننان لنندرجات طب ننات
الففسري م حي

هفيتها ض خدمة الفعنى التفسيري:

الناظر لطب ات الففسري م حين

رهنا ا عكاسنها علنى خدمنة الفعننى

التفسيري يجد يا إن كا ت جفيعها مهفة ض كلكم السياقو إال يا ليست علنى
درجة احدة م حي م دار األهفيةو إفا يتعلن منهنا ب نتةاج المعةاين التفسةيري
إه عالها هفية كثرها ل ينة ض التفسنير إن تناج معنا تفسنيرية جديندة هن
تكثيننر للفننادة الفركليننة للعلننم كاتننأ التنني تكنن ن ساس نا لالشننتمال للطب ننات

()69

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
إ جن د معننان تفسننيرية منتجننة هن األسنناس الننذي ين ر -من احيننة-

األخننر

حء َر ب ية الطب ات العفل إيهاو م َجفع الفعا

الف اي ة بينها اختصنارها

ت ريبهاو يب ني كنذلك -من احينة -حالنة البحن إيهنا حينة بحاجنة لفتابعنة
العفننل الفراكفننةو إفتابعننة ا تننناج للفعننا ض الففارسننة التفسننيرية يجعنننل
مسارات الجفع الف اي ة...إل تظل باستفرار ض تجددو الكتابات تعفنل إيهنا
لتالح جديد الفعا التفسيرية الفنتَجة.
قد ككر نا ن طب نة إ تناج الفعنا تكتننل نالث طب نات هنم :الفنتجن ن
للفعنى الفرادو الفنتج ن للفعنى اللم يو الفنتج ن للفعنى ا شاري.
ح ن هاهنننا مننا تمنناير تبنناي ض مفه ن الفعنننى التفسننيري كاتننأو ه ن
إشننكال ض الففارسننة التفسننيرية الفتصننلة بتبينني الفعننا بشننكل عننا و يننا لننم
تت اإ على مفه

احد ض الفعنى .ب َمض النظر ع رؤيتننا ض كلكنم ا شنكال

ن الفعنننى األلين بالتفسننير هن الفعنننى الفننراد /الفعنننى السننياقي ال غيننر كفننا
حرر اه مفصال ض غير هذا الف ءع()1و إنن طب ة إ تاج الفعنى الفراد هي األعلنى
رت َبةو لت ديفها لفعنى خاص يعي على إهم الف ص د الرتكيبي للكنال و بخنالف
الفعا اللم ية التي تبي مجرد دالالت األلفاظ د ن الفراد م مجف عهاو منا

( )9يراجع :م التنا :م اربة ض ءب معاقد التفسير محا لة لءب الفرتكلات الكلية للعلم معالجة بعض
إشكاالتأ.
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
الفعا ا شارية إهي ليست تفسيرا للن

باألساسو إ فنا هني إشنارات ك قينة

جدا ية(.)1
يلي طب ة إ تاج الفعا ض األهفية ض مفارسة التفسنير طب نة المبازنة بةين
المعةاين إبينان انحيح الفعننا

ءنعيفها هن األسنناس ض تحرينر تركنة الفعننا

التفسيرية إهفا لها ت جيهاو َميلا للراجح منها م الفرج ت معرإنة الصنحيح
م الس يمو ت نديم الح َجناج العلفني النالي لنذلكو بند ن هنذه الطب نة تب نى
الفادة التفسيرية مرك مة ال يعرف لها احيح م إاسدو من هاهننا كا نت لهنذه
الطب ة هفية كبيرة جدا ض االشتمال التفسيري تكاد تجعلها مسنا ية لطب نة إ تناج
الفعا و إال إالف اين حتى يحس عفلأ إن أ يست عب الفعا الفنتجة يرتبهنا
يستكنأ قرائ تأسيسها ما لم يكن مصنرحا هبنا هن األانل ض منادة الفعنا ض
التفسيرو يتعننى النظنر ض كيفينات تأسنيس الفعنا علنى إن الشنر ط العلفينة
للففارسة التفسيريةو م يص غ الفس غات العلفينة التني تن ي جاهنة قن ل د ن
غيره ض ء ما بداه ظرهو غير كلك م الجه د.

( )9مرة خر ي ي هفية البت ض إشكاالت التفسير ءب معاقده التي منها الخالف ض مفه الفعننىو
إحال ا طل نا م ن الفعنى الفراد ه الخلي بالتفسير إل تك ن لدينا طب نة إ تناج الفعنا اللم ينة ال
طب ة إ تاج الفعا ا شارية كفا ككر ا قبل.
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
تأيت بعد كلك طب نة جمةع المعةاين ألهفينة حءن ر هنذه الطب نة ض حفنه
مادة الفعا

ترتيب تركتها جفعها تحت يمة تب يبات تعبر عنهنا بحسنب منا

بينها م تماير اإرتاقو ه مر بالغ األهفية ض خدمنة الفعنا

ت رينب مادهتناو

تيسننير ا حاطننة هبننا التعننرف عليهننا الف اي ننة بينهننا حفظهننا اسننتظهارها
الفراكفة عليها...إلى آخر تلكم األغراس الفهفة.
تحل خيرا طب نة اختصةار المعةاين طب نة نقةل المعةاين لك يفنا مشنمال
عفليا ليس لأ نر مباشنر علنى الفعننىو إ فنا ترجنع إإادتنأ ض مليند من التيسنير
الت ريننب للفننادة العفننل علننى تنند يلها تعليفهنناو غيننر كلننك من األغننراس
الففيدة ض َخل حالة االهتفا بالفعنى ال عي بأ.
ض ء كلك إنن طب ات الففسري

إن كان لجفيعها د ٌر مهم إائدة ض

التفسننيرو إال ن طب ننة إ تنناج الفعننا هنني ر س الطب ننات جفيعنناو الففسننر ن
الفشتمل ن بن تاج الفعا هم على قفة الهر التفسيري على الح ي ة.
يلنني هننذه الطب ننة ض األهفيننة ض التفسننير طب ننة الف اي ننة بنني الفعننا و
الففسر ن الفشتمل ن بالف اي ة م احاش الف ا العالي جندا ض الفن و قند
يسنا ن -ال سننيفا َمن َسن َفت جهن دهم ض هننذه الطب نة -اننحاش طب ننة إ تنناج
الفعا .
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
يلي هاتي الطب تي ض األهفية الرتبة طب نة َجفنع الفعنا و تليهفنا َط َب َ تَنا
اختصار الفعا

الن ل للفعا (.)1

( )9تجدر ا شارة هاهنا لفا يأيت:
أو ً  :إكننرة الن ننل للفعننا مهفننا اتسننعت عننند الناقننل إنيننا ال تجعننل انناحبها م ن اننحاش الصننناعة
التفسيرية بحنالو إ فنا هن محنض اقنل للتفسنيرو إحيناية الصنناعة التفسنيرية تسنتلل عفنال اشنتماال
معرإيا ض الطب ات التي ككر ا قبل مفا لأ ا عكاس علفي مباشر على الفعنى.
ثان ًيا  :يالحه ض األيمنة الحالية كثرة الحفا ة بعفلية الن ل للفحت

العلفي ض الفن نو ال شك ن ل

مر مطل ش لتح ي الت اال الفعرض بي األجينال ض الفنن نو حيا نا تشنتد الحاجنة
الفعرإة لآلخري
ٌ
لهذا الفعل ال سيفا مع اءفحالل الفعنارف ض ال اقنع قلنة الفشنتملي هبناو غينر كلنكو إال ن هنذا ال
يجب بدا ن يحجبنا ع التص ر الصنحيح للفعرإنة الجهن د الاليمنة للنهن س هبناو ن الفعنارف ال
تتحرك ال تت د م حي هي إال بجه د علفية ض الفسارات التي لها ا عكاس علفي علنى محت ياهتناو
هننذا يسننتلل جهنندا ض اننناعة إننراد لهننم قنندرة علننى مسنناجلة الفعرإننة كاهتننا خن س غفننار قءنناياها
مباحثننة هننذه ال ءننايا متابعننة ال ن ل إيهنناو ن تك ن ن هننذه المايننة هنني الفشننمل الننرئيس للفهتف ني
بالفعارف النه س هبا .إن القيام باقل المعرف بدون ا تكضار رتت هة ا الفعةل ااتةه وأنةه مقدمة لغاية
نريد البصبل إليها ،يغيب الغاي نفسها والتفنير يف كيفيا الاهبض بها وصةااع األفةراد القةادرين علةى
مساجل المعرف  ،ويكبل فعل الاقل مةع البقة لمقصةد وغاية و من نم تتجنأ لنأ ظنار الفشنتملي ض
الفعارف ب ة تنحبس إيأ آمالهم يصبح معيار التفاءل بينهم مرتبطنا بنالجه د الفتعل نة بنأ من َسن َعة
الحفه االستظهار للفحت يات العلفية...إل و كفا يصبح ال ائم بالن نل -ض ظنار الفشنتملي  -كأ نأ
قد اار ض رتبة احاش الصناعات ض الفنن ن الجهن د العلفينة الرئيسنة إيهناو هن منر ظناهر الخلنل
ا شكال يؤدي مع ال قت لهف د العل على الح ي نة عند تفنددها ب ائهنا ض حالنة من االجنرتار
لفادهتا د ن الفراكفة الح ي ية على قءاياها متابعة حالة ا تناج العلفني ض د ائرهناو غينر كلنك من
ا شكاالت.
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
والر م اآلتي يتين درجا ورتب الطتقا العلمي للمفسرين يف التفسير:
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
الفرع الثالث :ذكر الرتب العلمية لبعض املفسرين:
بيننان ر َتنب درجننات الففسنري ض طب نناهتم يتعلن كفننا ككر ننا قبننل بءننب
الجه د التي قا هبا الففسر ن ض الطب ات التي ينتسب ن إليها الف اي ة بي هنذه
الجه ن دو ال شننك ن بيننان كلننك ه ن مسننار بحثنني مط ن ل -كفننا بين نا -يحتنناج
لدراسات م سعة جدا تختلم ض طبيعتها بحسب كل طب نةو ض ءن رغبتننا ض
السير العلفني ض دراسنة ر َتنب الففسنري و إن ننا
استحءار جا ب م مستللمات َّ
سنكتفي بذكر ر َتب بعض الففسنري -ال سنيفا النرؤ س الفن يي  -ض بعنض
الطب ات ال غيرو كفا نا سنذكر بعض الفس غات العلفية الفؤشرات الداعفنة
ل جهتنا ض الحدي ع الففسري رؤ س الطب ات التي سنعالج الحدي عنهاو
ما الف ي ن إستأيت حكامننا بشنأيم ض ءن
يفك لحركة البح

جهنة ظر نا الخاانةو هن منا

الدرس بعد كلك إ باتأ تعديلنأ بحسنب منا ينتجنأ اقنع

البح .
أو ً  :طتق المفسرين الماتجين للمعاين:
ككر ا قبل ن الففسري ض هذه الطب ة على طب َتي

طب ة ال اادي

تناج

الفعا و طب ة احاش الجه د ض إ تاج الفعا .
فأم ةا الطتق ة األولةةى إهننم َم ن َم َّثننل هنناجس إ تنناج الفعننا مشننمال تفسننيريا
الس َلم ال َك َت َبنة ض معنا
لففارستهم التفسيرية باألساس كبعض الففسري م َّ
ال رآنو غير كلك.
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
يعد المفسر عتد اهلل بةن عتةا

ﭭ ر س هنذه الطب نة طب نة الففسنري

الفنتجي للفعا قاطبنة إناب عبناس ت ن مفارسنتأ التفسنيرية باألسناس علنى
إ تنناج الفعننا و كفننا ننأ ننتج عننددا كبيننرا م ن الفعننا

إك بلمننت عنندد مر ياتننأ

التفسنننيرية -بحسنننب م سننن عة التفسنننير الفنننأ ر )8122( -قننن ال()1و هنننذه
الفر يات هي م اجتهاد اب عباس كاتأو اللهم إال ال لينل جندا()2و هن عند ٌد ال
قصنند ا تنناج ت لينند
ي ننرتش منننأ مفس نر -بحسننب اطالعنننا -مف ن تصنندَّ ا َ
الفعا التفسيرية ءف هذه الطب ة كا ت لهم جه د إيهاو هن منا يندل علنى
إمامة اب عباس ض هذه الطب ة عل كعبأ إيهاو كفنا ن الفعنا التني ردت عن
ابنن عبنناس إءننال عنن يننا تتسننم بالدقننة ض بنائهننا تع يننل الففسننري عليهننا
( )9م س عة التفسير الفأ رو مركل الدراسات الفعل مات ال رآ ية بفعهد ا ما الشاطبيو دار اب حل و
لبنانو ط :الثا يةو 9449هن 2991 -و (.)318 /9
( )2بلمت مر يات عبد اه ب عباس ض التفسير بحسب إحصنا دراسنة (الففسنر ن من الصنحابة جفعنا
دراسة افية) للدكت ر /عبد الرحف الفشد ( )6552ق الو قد ككر الدكت ر /عبد الرحف الفشند
ن اب عباس َر َ ع النبي ﷺ ( )24ق ال ض التفسيرو ع الصحابة ﭫ ( )6ق الو عن التنابعي
( )4ق ال .يراجع :الففسر ن م الصحابة جفعا دراسة افيةو عبد النرحف الفشندو مركنل تفسنير
للدراسات ال رآ يةو ( .)531 /9بمض النظر ع م دار ما ر اه اب عباس عن غينره هنل كنان ()24
ق ال إحسب

كثر مفا يرتب الفصل إينأ بفراجعنة مر ياتنأ ال سنيفا ض ا حصنا ات األكثنر ت سنعا ض

ءب هذه الفر ياتو إال ن هذا يعد مؤشرا اءحا علنى عناينة ابن عبناس بن تناج الفعنا و ن ق النأ
التي تجها باجتهاده هي األكثر ض مر ياتأو ه مر ظاهر مشتهر بشنكل عنا إيفنا يتعلن بناب عبناس
ﭭ.
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
اختيارها بخالف غينره مفن
الففسري

نتج معنا َ كثينرة لكنهنا كا نت محنال الستشنكال

كبعض اللم يي م مثال بي عبيدة ااحب (مجاي ال نرآن) غينرهو

إنن اب عباس يندرج ءف طب ة الفنتجي للفعنى الفراد األعلنى رتبنة من ب ينة
الس َلم الذي يشتهر ن -كفنا هن
طب ات إ تاج الفعا و إاب عباس م مفسري َّ
معل  -بن تاج الفعنى الفراد التفسير على الفعنى ال األلفاظ ا شارة.
ي ل اب ال يم « :تفسير الناس يد ر على ال ة ا ل :تفسير علنى اللفنه
ه ن الننذي ينح ن إليننأ الفتننأخر ن .تفسننيره علننى الفعنننى ه ن الننذي يننذكره
الس َلم .تفسير على ا شارة ال ياس ه النذي ينحن إلينأ كثينر من الصن إية
َّ
غيرهم»(.)1
ويّلحةةظ هاهاةةا أن ب نا عبينندة اعتفنند ض تفسننير ال ننرآن الكننريم م ن خننالل
معطيات اللمةو من نم كا نت تجربتنأ محنال لن ند الكثينري و لنيس بني يندينا
إحصا للفعا التي تجها بن عبيندةو إال ن هنذه الفعنا حتنى لن يادت علنى
اب عباس  -ه ما ستبعده -إال يفكن -ض ءن إشنكالها النذي ككر نا -رإنع
رتبتأ التفسيرية ع اب عباس ض طب ة إ تاج الفعا .

( )9التبيان ض قسا ال رآنو ت :حامد الف يو دار الفعرإة -بير تو ص71و بد ن تاري .
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
وأما طتق أصكا الجهبد يف إنتاج المعاينو إهؤال إن لم ت م مفارستهم
التفسيرية ر سا على غرس إ تناج الفعنا و إال ينم اهتفن ا هبنذا األمنر ض العفنل
التفسيريو حي قام ا بن تاج بعض الفعا التفسنيرية إبنان مفارسنتهم للتفسنيرو
قد تفا ت ا ض كلك ق ة ءعفا م بريهم ض إ تاج الفعا اللمخشنري ابن
عطية.
جندير بنالنظر ن تأسننيس درجنات الففسنري ض هننذه الطب نة ينرتب ب نندر
الفعا الفن َتجة عند كل مفسرو كذلك ف الفعا ض كاهتاو هذه م ر تحتناج
لت ظيم ا حصا بيان م دار حصيلة الفعا التي تجهنا كنل مفسنرو كنذلك
دراسة هذه الفعا

بيان هل كا ت لم ية سياقية إشارية.

ثان ًيا :طتق المفسرين المبازنين بين المعاين:
ين سم الففسر ن ض هنذه الطب نة -كفنا ككر نا -لطب تني طب نة ال ااندي
للف اي ةو طب ة احاش الجه د ض الف اي ة بي الفعا .
فأما الطتق األولةى فيعةد ابةن جريةر الطتةري علنى الففسنري رتبنة ض هنذه
الطب ننة طب ننة الف اي ننة بنني الفعننا كاهتننا كلننك ننأ تصنندَّ لفناقشننة الفعننا
التفسيرية بص رة بالمة العف

على ط ل امتنداد ال نرآن الكنريم كلنأو منع اعتننا

الس ن َلم -ككننر مسننتندات
باسننتيعاش الثننر ة األبننري ض الفعننا  -هنني ق ن ال َّ
إارس الفءنفار ض هنذه
التص يب التخطئة لدق الو كفا ن اب جرير إن كان
َ
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
الطب ة إك لم َين ي خلفنأ مفسنر قنا بالتصندي لفناقشنة َتركَنة الفعنا علنى كات
ال يان الذي كنان عننده =إن نأ ي َعند كنذلك رائند تشن ي هنذا الفسنار إك الصننيع
الف اين الذي قا بأ العفل على جفع الفعا

تب يبهنا تحنت يمنة جامعنة نم

مناقشننتها بص ن رة منهجيننة مدق ننة هن انننيع غيننر مسننب ق بننأ م ن حنند قبلننأ م ن
الففسري .
يلنني اب ن َ جريننر الط ن ي ض هننذه الطب ننة  -طب ننة الف اي ننة بنني الفعننا
كذلك -ابن عطي األندلسةي اناحب (الفحنرر الن جيل) إ ند اعتننى ابن عطينة
كفا الحال عند الط ي -بع د م اي نة بني الفعنا علنى طن ل التفسنيرو بينانانحيح الفعننا من ءننعيفها ككنر الفسننتندات العلفيننة للتءننعيم الرتجننيحو
هذا الجهد الذي قا عليأ اشتمال اب عطية ال ي جد لأ ظينر -بحسنب ظر نا-
ض مد ة التفسير بعده.
قد جعلنا ابن عطينة خلنم الطن ي ألن العفنل الفن اين عنند ابن عطينة
لنننيس ب ننن ة الطننن ي إننناب عطينننة منننثال ال يعتنننني بنننذكر مسنننتندات التءنننعيم
التصحيح على امتداد التفسير كفا يفعل الط ي.
ويّلحظ أناا إن َح َكفنَا بريادة الط ي

أ ر س هذه الطب ة ن اب عطية

يأيت خلفنأو إال ن هنذا ال يفننع من ن ابن عطينة كا نت لنأ ناط تفينل ض العفنل
الف اين يتف ق هبا علنى الطن يو ال سنيفا مسنألة ت جينأ الفعنا

بينان مسنالك

إهفهاو إلهذه الن طنة هفينة كبينرة ض اسنتيعاش الفعنا كاهتنا قبنل الحكنم عليهنا
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
بالصنحة الملن و هننذه الن طننة إن ظهننرت عنند ابن جريننرو إال ن ابن عطيننة
يعتني هبا اعتنا ظاهرا جدا ض تفسيره لأ إيها جه د كثيرة جدا(.)1
وأما طتق أصكا الجهبد يف العمل المةبازن بةين المعةاين إفن بنريهم:
الراييو ب حيانو اب جليو اآلل سيو الش كا و اب عاش ر.
يحتاج تأسنيس ر َتنب الففسنري ض هنذه الطب نة لتفكينك العفنل الفن اين
عنااره م عفلية استحءار الفعا

عفلينة الت جينأ الن ند الرتجنيح ككنر

الفستندات الفس غات العلفيةو غير كلكو دراسة جهن د الففسنري ض هنذه
العنااننر لءننبطها الو ننم ع نند الف ار ننات بينننهم ض هننذه الجه ن د ا ي نا علننى
مست

تكامليتها عف األدا إيها ق تأ.
ثال ًثا :طتق المفسرين الجامعين للمعاين:
ين سم الففسر ن ض هذه الطب ة -كفا ككر ا -إلى طب تي طب ة ال ااندي

للجفعو طب ة احاش الجه د ض جفع الفعا .
قد اختلفت طرائ الففسري ض الطب ة األ لى -كفا ه معلن  -إفننهم
م اقتصر على التفسير الفنأ ر كناب بني حناتم السني طيو مننهم من ت َّسنع
كالفا ردي اب الج ييو من الففسنري الفن يي ض َجفنع التفسنير الفنأ ر

( )9يراجع ض الكال على ظاهرة ت جيأ الفعا عند اب عطية :الصناعة الن دية ض تفسير اب عطيةو محفد
االح سليفانو مركل تفسير للدراسات ال رآ يةو 9437هن. 2996 -
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
(السيبطي) إك استطا لفلفة شتات التفسير الفأ ر استيعابأ بص رة إاقت َم
سب أ ض كلك م مثال الط ي اب بي حاتمو كلك ض كتابأ( :الندر الفنثن ر ض
التفسير الفأ ر)و إن كان لم يع َ برتتيب مادة األق ال كفا الحال عنند الطن يو
م الففسري الف يي ض َجفع الفعا بص رة عامة د ن الت يد بالفنأ ر (ابةن
الجبزي) ااحب (ياد الفسير) إك است عب -حتى يمنأ -عددا اإنرا من منادة
الفعا و اعتنى برتتيبها بنح جا ي إيأ َمن سنب أ كالفنا ردي اناحب (النكنت
العي ن) الذي يفرق مادة األق ال ال يص رها تحت يمة جامعة تع عنهنا كفنا
ه َبي ٌ لف يطالع كتابأ.
يحتنناج تأسننيس ر َت نب الففس نري ض هننذه الطب ننة لتفكيننك عفننل الجفننع
عناانره من عفلينة است صننا الفعننا

عفلينة ترتيبهننا بندمج الفتحنند إصننل

الففننرتق العنايننة بالتب يننبو غيننر كلننكو دراسننة جهنن د الففسننري ض هننذه
العنااننر لءننبطها الو ننم ع نند الف ار ننات بينننهم ض هننذه الجه ن د ا ي نا علننى
مسننت

تكامليتهننا عفنن األدا إيهننا ق تننأ إفنني جفننع األقنن ال هننناك ظننر

العتبارات كثيرة ض الف اي ة بي عفل الجامعي كفسألة تفييل ال ل الفسند عن
السن َلم خاانةو تحديند منا هن قن ل تفسنيري من غينرهو
غير الفسند ض قن ال َّ
كذلك إصنل األقن ال دمجهنا غينر كلنك مفنا تختلنم إينأ األ ظنارو كنذلك
تحديند ال نائلي بالفعنا

ءنبطهمو يءنا العناينة بنذكر الفعنا الراجحنة من

غيرهننا بيننان الفننرجحي و ككننر مسننتندات الن نند التءننعيمو بيننان الفعنننى
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
السياقي م الفعنى السياقيو غير كلنك من األمن ر التني هني بفثابنة إشنكاالت
الجفع للفعا ع نال ض
مركلية تحتم ب اقع الفعا ض التفاسيرو عليأ يتفاءل َ
ء جهد الجنامع ض التعناطي منع هنذه ا شنكاالت حلهنا بعءنها بحسنب
طبيعة ا طار الذي اتخذه لنفسأ ض العفل.
وأما طتق المفسرين المختصرين للمعاين إيحتاج تأسيس ر َتنب الففسنري
إيها للنظر لعفل االختصار كاتأ طبيعة األعفال الحاإة بأ منهجياتنأ الف اي نة
بنني الففس نري ض كلننكو وأمةةا طتق ة الاةةاقلين للمعةةاين إنحتنناج لتأسننيس ر َت نب
الففسري ض كل طب ة م الطب ات الداخلة تحتهنا إلنى النظنر ض طبيعنة األعفنال
الخااة بكل طب ة الف اي ة بي جه د الففسري إيها.
وتجدر اإلشارة هاهاا لآلتي:
أو ً َ :م َء َعة اشتمال الففسري ءنف الطب نات السنالفة من األمن ر التني
تحتاج لتأمل محددات منهجية ض بنائها كفا لفحننا قبنل إهنناك مفسنر ن لهنم
س اشتمال م السهل َم َءن َعتهم من خاللنأ ءنف إحند الطب نات السنالفةو
هناك مفسر ن  -هم عندد غينر قلينل ض مد نة التفسنير -ال يتءنح هنذا األمنر
معهمو إخالإا لبعض الففسري م احاش الجه د ال ليلة علنى الفعننى مفن
هم ض طب ة الناقلي و إنن هؤال احاش جه د ظاهرة على الفعننىو إال ن هنذه
الجه ن د متفرقننة ال ت ن ي ض مسننار اشننتمال معنني يفتنند علننى ط ن ل الففارسننة
التفسننيرية للففسننر إتجعلننأ مننثال ض طب ننة الجننامعي

()74

الفحننرري للفعنننى

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
الفختصنري و لكنهننا جه ن د مت يعننة ض كلننك كل نأ بعءننأو من هننؤال  :ب ن
حيانو اب كثيرو اآلل سيو اب عاش رو غيرهم.
البيان الفنهجي للطب ات العلفية لفثنل هنؤال الففسنري ي تءني دراسنة
تفاسيرهم دراسة م سعة لبيان مختلم جهن دهم علنى الفعننى ال نم الف اي نة
بينها ا ينا قن ة ءنعفا من حين الحءن ر ض الففارسنة التفسنيريةو بحين ينتم
َم َء َعتهم ض الطب ات ض ء مسنار الجهند األكثنر بنر يا األ سنع حءن را ض
تفاسيرهم.
ثان ًيةةاَ :مننر معنَننا كيننم ن االشننتمال ض الطب ننات ين سننم ل اانندي لهننذا
االشننتمال اننحاش جهنن دو ض ءنن

جنن د تفاسننير غيننر اءننحة ض فنن

اشتمالها كفنا ككر نا إن ننا حتناج لفعنايير منءنبطة إيفنا يتعلن بالفسنت

النذي

تتفننايل بننأ قصنندية االشننتمال عننند الففس نر ض الطب ننة ع ن ن يك ن ن الففس نر م ن
اننحاش الجهن د إيهنناو كنأن بنني مننثال  -ل ن بشننكل ت ريبنني -قنندرا معين نا من
االشنتمال ض كننل طب ننة متنى تن إر ض العفننل التفسنيري ألحنند الففسنري َح َكفنَنا
لصنناحبأ بنناال خراط ض طب ننة ال اا ندي للعفننل ض الطب ننة

ننأ م ن اننحاش

الجهن د إيهنناو إنحنندد مننثال َق ندرا م ن الفعننا الفن َتجننة م ن مفارسننة التحريننر
للفعا

دا ترجيحا...إل متنى قنع ض االشنتمال التفسنيري للففسنر اعت ناه

م هل قصدية االشتمال ض هذه الطب ةو إال كنان من طب نة انحاش الجهن دو
هكذا.
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
ثال ًثا :هناك مفسر ن إن جرت َم َءعتهم ض طب ات معينة ل

ي اشنتمالهم

ض اال خراط إيهاو إال ن جه دهم ض التفسير تجعل قابلينة َم َءن َعتهم ض طب نات
خننر

مننرا م ب ن ال سننائماو يظهننر كلننك مننثال مننع الففس نري الف ن اي ي بنني

الفعننا

إبعءننهم يعتننني بجفننع األقن ال ترتيبهننا يفكن َعنده مننع الجننامعي

السن َلمو بعءنهم لنأ تفينل ض إ تناج
كالط ي الذي بر ض جفع ترتينب قن ال َّ
الفعا

كاب عطية الذي يكثر م إيراد االحتفاالت التفسنيرية ض كتابنأو يظهنر

كذلك مع الففسري مف لف ا كثر م كتاش تفسنير لكنل منهنا م ااند اشنتمال
خااةو يءا مع الففسري م احاهبم الجه د ال َعلفية الفتفرقة مف ال ين ي
ض تفاسيرهم س اشتمال خاص يفك عده مباشرة ءف طب ة بعينها.
راب ًعةةا :يحتنناج الففس نر ن بشننكل عننا لدراسننة اشننتمالهم بعنايننة حتننى تننتم
َم َء َعتهم ض الطب ات التي َينتسب ن إليها بشكل دقين كفنا سنلفناو حتناج إيا
الففسري الناقلي للفعنا -خاانة انحاش الجهن د ض خدمنة الفعنا  -لبننا
معايير علفية لكيفيات بنا رتبهم العلفية ءف طب ة الناقلي .
خامسا :الفشتمل ن بالتفسير حديثا مف لهم تاج تفسيري غير مكتن ش()1و
ً
إهؤال يفكن إحن

تناجهم َم َءن َعتهم ءنف الطب نات التني ككر َناو كلنك

بخننالف م ن إ ند تفسننيره م ن الففس نري األقنندَ مي
( )9كالدر س الص تية الل ا ات الفص رة ح كلك.

()76

رد ض الننرتاجم اشننتمالأ

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
بتدريس التفسير تعليفأ د ن ن يك ن لأ مؤ َّلم تفسيريو كذا مجه ل الحنال
مفن َي نرد ككننرهم ض كتننب الننرتاجم باعتبننارهم مفسنري و إهننؤال جفيعنا يفكن
اعتبننارهم َعنندهم ءننف الففس نري ض كتننب الننرتاجم ال الطب ننات إك َم َء نعة
مفسر ما ءنف طب نة معيننة يحتناج للنظنر ض جهنده التفسنيري كفنا سنلفنا هن
متعذر ض هذه األح ال.
اد ً ةا :مناقشننة معاقنند التفسننير البننت إيهننا ت َعند ءننر رة معرإيننة ض ح ننل
التفسير ال غننى عنهنا حتنى تنءنب مسنيرة هنذه الففارسنة بالمنة األهفينة تنؤيت
كلهنناو إبحسننب النظننر لهننذه الفعاقنند يختلننم التعنناطي جننذريا مننع العدينند م ن
ال ءايا الفتصلة بالتفسيرو حي يفك -كفا َمر معنا -حذف طب ات مسنارات
عفل لبعض الفشنتملي باعتبارهنا مفنا ال يصنح إدراجنأ ض التفسنيرو كفنا يفكن
تميير مصنطلح التفسنير كاتنأ اختينار اانطالت يعبنر عن الحيثينة التني سنيجري
ت ريرها لهذه الففارسنة البيا ينة للنن

ال نرآ و من هاهننا إن ننا ندع الفراكنل

الفؤسسات البحثية لالهتفا بفناقشة معاقد التفسير البت إيهنا بحين يجنري
ترتيب مشهد التفسير برمتأ ض ء حاانل الرتجنيح الفختنار ض معاقند التفسنير
إعادة تأسيس التفسير كلية ض ء كلك(.)1

( )9جدير بالنظر نا دع ا قبل ض حد بح نا لتأسيس علم التفسيرو ليك ن سنياجا بحثينا للعناينة بالتفسنير
الفنتج لل رآن الكريمو قد راعينا ض كلك العلم استحءار اقع التفسير الفنتج كفنا هن ال إنرس رؤينة

=
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
خامتة:
ا ع نندت إشننكالية البح ن إيفننا سننلم علننى النظننر ض هفيننة االشننتمال ض
دراسة ر َتب الففسري ض التفسيرو كذلك آإاق العفل ض هذا الجا ب كيفينات
حفننل النندَّ رس لالشننتمال بدراسننة الر َتنب العلفينة للففسنري ض التفسننيرو طننرت
للسير ض دراسة الر َتب العلفية للففسري .
تص ر تأسيسي َّ
عرس البح للكتابات ح ل الففسري
بعد ن َ

ب َّي خل ها من كتابنات

تعتني بننبراي الر َتنب العلفينة للففسنري و َبن َّي هفينة استكشناف دراسنة الر َتنب

=
معينة عليأ لتفسير بعينأو على نا عت ن تأسيس العلم هبذه الص رة ه مرحلة مؤقتة لها ءر رهتا كني
يحصل م خاللها ال عي بالتفسير قءاياه إشكاالتأو يتهيأ معها ال اقع البحثي للفصل ض إشكاالت
التفسننير الفسننارات الفتباينننة لففارسننتأو إال إ ننح ننر -ض ء ن مننا رجحنننا م ن حيثيننة التفسننير
اختصااها بتبيي الفعنى الفراد -ن ااطالت التفسير لنيس هن الفناسنب للتعبينر عن تلكنم الحيثينة
إ فا ااطالت التأ يل ه األإءلو عليأ إالعلم الذي يجب ن يك ن ه علم التأ يل ال علم التفسيرو
كل مسارات االشتمال التي قامت ض النرتاث لنيس لهنا تعلن بالحيثينة التني ككر نا منا نتج عنهنا من
تطبي ات إيجب -ب َمض النظر ع ت يفنا لهذه التطبي ات كيفيات استثفارها ا إادة منها -إخراجهنا
م دائرة الن ظر لهذا العلمو كلك حتى تست يم مسيرة هذا العلم تنءب

فرتأ مفه مأ مفه ال ائم

بأو يجري إقامة العلم النظنري الءناب لففارسنتأ (علنم التأ ينل) النذي يحتناج ض إقامتنأ كفنا ككر نا
لففارسة لها مفه محدد حتى يحرر م اردها كيفيات ءب الففارسة م خالل هذه الف ارد .يراجع
ض بيان هذه الرؤية للتفسير م التنا :م اربنة ض ءنب معاقند التفسنير محا لنة لءنب الفرتكنلات الكلينة
للعلم معالجة بعض إشكاالتأ.
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
العلفي نة للففس نري ض التفسننير آ ارهننا إ ائنندها الفعرإيننةو كيننم يننا تننؤدي
لءنننب الطب نننات العلفينننة للففسنننري و االهتفنننا بفصننننفات التفسنننير بننننا
محددات مفه الففسرو غير كلك م الف ائد الفعرإية الفهفة.
تأسيسا على هفية البح ض الر َتب العلفية للففسري إ د حا ل البح
بيان آإاق االشنتمال هبنذه الفكنرة َبن َّي ينا مرتبطنة بالفصننفات التفسنيريةو ن
إحفا البح إيهنا ينأيت من خنالل جعلهنا مسنارا بحثينا مسنت ال ض العفنل علنى
التفاسير لينش إيها البح

يتتابعو كذلك ا َد البح بأهفية ن يك ن هنناك

مسار آخر عادة كتابة تراجم الففسنري الح نا ض ءن

تنائج البحن ض مسنار

دراسة الر َتب العلفية للففسري .
م اتجأ البح بعد كلك ل َطرت تص ر تأسيسني لءنب بعنض األمن ر التني
تحتاجهننا ا طالقننة حركننة البح ن ض دراسننة الر َت نب العلفي نة للففس نري و إعفننل
البحنن علننى ت ننديم م اربننة تطبي يننة لبنننا انن رة خارطننة الطب ننات العلفيننة
للففسري و قد استهل البحن كلنك ببينان الجهن د البحثينة الفعاانرة ض ءنب
ا ر اشنتمال الففسنري ض التفسنير بني عند جاهتهنا منهجينا ض ءنب هنذه
الص ر.
قد قسم البح الطب ات العلفي َة للففسري من حين االرتبناط بنالفعنى
م عدمأ إلى طب تي  :طب ة الفشتملي بالفعنى طب ة غير الفشنتملي بنالفعنىو
قسم الطب ة األ لى إلى طب ة الف تصري علنى الفعننى طب نة الفت سنعي عن
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
الفعنىو كذلك جعل األخيرة على طب تي  :طب ة غير الفت سعي ض الليادة عن
الفعنىو طب ة الفت سعي ض الليادة ع الفعنى.
كذلك قسم البح الطب ات العلفي َة للففسري م حي ا ر االشتمال
بالفعنى إلى خفس طب ات:
أو ً  :طتق ة الماتج ةين للمعاةةى جعلهننا علننى طب تنني  :طب ننة ال اانندي
تاج الفعنا و طب نة انحاش الجهن د ض إ تناج الفعنا  .من حين مفهن
الفعنى قسم هذه الطب ة إلى الث طب ات:
طب ة الفنتجي للفعنى الفنرادو طب نة الفنتجني للفعننى اللمن يو طب نة
الفنتجي للفعنى ا شاري.
ثان ًيا :طتق المكررين للمعاى قسفها لطب تني  :طب نة ال ااندي لتحرينر
الفعنىو طب ة احاش الجه د ض تحرير الفعنى.
ثال ًثا :طتق الجامعين للمعاى جعلها على طب تي  :طب ة ال اادي لجفع
الفعنىو طب ة احاش الجه د ض جفع الفعنى.
راب ًعا :طتق المختصرين للمعاى.
خامسا :طتق الااقلين للمعاى قسفها لثالث طب ات :طب ة ر اة التفسنيرو
ً
طب ة معلفي التفسيرو طب ة احاش الجه د ض خدمة الفعنى.
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
قد بي البح

ن رإع هذه الطب ات درجة هي طب ة إ تناج الفعنا و يليهنا

طب ة تحرير الفعنا و نم طب نة جفنع الفعنا و إطب تَني اختصنار الفعنا

الن نل

للفعا .
ككر البح

ن ابن عبناس هن ر س طب نة إ تناج الفعنا و ن ابن جرينر

الط ي ه ر س طب ة تحرير الفعا و يليأ اب عطية األ دلسي.
إن هفيننة دراسننة الر َت نب العلفي نة للففس نري ض الففارسننة التفسننيرية م ن
مسننارات البحن التنني يتح ن بالعفننل إيهننا العدينند من الف ائنند الفعرإيننة بال َمنة
األهفيةو م الفأم ل ن يك ن هذا البحن م اربنة مفيندة ض هنذا الصندد تفنتح
البننناش للتفننناكر ض شنننأن هنننذا الفسنننار هفيتنننأ ا طنننالق شنننرارة العفنننل إينننأو
اه الف إ .
│
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
قائمة املصادر واملراجع:
أو ً  :كتب ومؤلفا :
 التفسننير الففس نر نو محفنند حسنني الننذهبيو دار الحنندي  -ال نناهرةو9433هن. 2992 -
 اتجاهات التجديد ض تفسنير ال نرآن الكنريمو محفند إبنراهيم شنريمو دارالسال و ط :األ لىو 9421هن. 2998 -
 -علم طب ات الففسري

شأتأ تط رهو بكنر آل عايندو دار الطنرإي للنشنر

الت ييع -الطائمو 9439هن.
 الصناعة الن دية ض تفسير اب عطيةو محفند انالح سنليفانو مركنل تفسنيرللدراسات ال رآ يةو 9437هن. 2996 -
 طب ننات الففسننري و السنني طيو ت :علنني محفنند عفننرو مكتبننة هبننة-ال اهرةو ط :األ لىو 9316هن.
 طب ات الففسري و شفس الدي الدا ديو دار الكتب العلفية -بينر توبد ن تاري .
 طب ننات الففس نري و حفنند ب ن محفنند األدر و ت :سننليفان ب ن اننالحالخننليو مكتبننة العلنن
. 9117
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الحكننم -السننع ديةو ط :األ لننىو 9497هننن-

للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
 مباح ض عل ال رآنو مننا ال طنانو مكتبنة الفعنارف للنشنر الت يينعوط :الطبعة الثالثة 9429هن. 2999 -
 معجم الففسري م ادر ا سال حتى العصر الحاءرو عادل ن يهضومؤسسة يهض الث اإية للتأليم الرتجفة النشنرو بت نديم الشني حسن
خالد (مفتي لبنان)و ط :الثالثةو 9491هن. 9118 -
 م س عة التفسير الفأ رو مركل الدراسنات الفعل منات ال رآ ينة بفعهندا ما الشاطبيو دار اب حل و لبنانو ط :الثا يةو 9449هن. 2991 -
 الففسر ن من الصنحابة جفعنا دراسنة انفيةو عبند النرحف الفشندومركل تفسير للدراسات ال رآ يةو ط :األ لىو 9437هن. 2996 -
 يننل السننائري ض طب ننات الففسننري و محفنند طنناهر البنجبيننريو مكتبننةاليفان -باكستانو ط :الثالثةو 9429هن. 2999 -
ثان ًيا :بكبث ومقا

:

 تأسيس علم التفسير سنبابأ هفيتنأو منع طنرت م اربنة تأسيسنيةو خلينلمحف د اليفا و بح منش ر على م قع تفسير.
 تأسيس علم ا ل التفسير قديفا حديثا قرا ة منهجية ض التأسنيسو منعم اربة منهجية لتأسيس العلمو خليل محف د اليفنا و بحن منشن ر علنى
م قع تفسير.
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للمفِّسِين
للس ْري يف رراسة ال ُّرت بب ال ِعلْ ِميّة
بناء ال ُّرتب ال ِعلْ ِميّة
ر
للمفِّسين يف التفسري؛ األهمية واآلفاق ،مع طرح تص ّور تأسييس َّ
ر

بحوث
 تصنيم التفاسير قنرا ة ض التصننيم الفعاانرو منع طنرت معينار منهجنيلتصنيم التفاسيرو خليل محف د اليفا و بح منش ر على م قع تفسير.
 تح يب التفسير قرا ة ض التح يب الفعاانرو منع طنرت تح ينب معيناريللتفسيرو خليل محف د اليفا و بح منش ر على م قع تفسير.
 عرس كتاش «معجم الففسري م ادر ا سال حتى العصر الحاءر»وت رير منش ر على مراد تفسير.
 م اربة ض ءب معاقد التفسير محا لنة لءنب الفرتكنلات الكلينة للعلنممعالجة بعض إشكاالتأو خليل محف د اليفا و هي منش رة على م قع
تفسير.
│
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