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

مفرسو نيسابور
ترجامت
نبذة تعريفية مبارتن جنوين:Martin Nguyen ،
مارتن نجوين أستاذ مشارك يف التقاليد الدينية اإلسالمية يف جامعة فيرفيلدد
ومدددير نرندداما اراسددال العددال اإلسددالما نددنوه الجامعددة و ددو ا د

لد

الدكتوراه يف اراسال وتاريخ الشرق األوسط من جامعة ارفرا.
ترتكز ا تماماته يف التوسير والتصوف والال ول اإلسالما له يف ذا دا
من الكتب؛ أ مها:
Modern Muslim Theology: Engaging God and the World with
Faith and Imagination, Rowman & Littlefield, 2018

الال ول اإلسالما الحديث :اهلل يف العال

رب اإليمان والخيال.

Sufi Master and Qur'an Scholar: Abū'l-Qasim al-Qushayrī and
the Latā'if al-Ishārāt

المعل الصويف و ال القرآن :أنو القاس القشيري و(لطائف اإلشارال).

()2

مفرسو نيسابور
ترجامت
مقدمة(:)1
يهت معظد الادا ين الغدرنيين المعا درين يف اراسدته للتوسدير نمحاولدة
تجاوز التصنيوال االستشراقية الكالسديكية لهدذا الحقد

ومحاولدة ننداة دور

أك ر اقة للتوسدير يف مختلدف مرا لده؛ سدواة مر لتده الماكدر أو الكالسديكية أو
الوسدديطة ومحاولددة توسددعة مسددا ال الدددرس لتشددم األ مددال المخطو ددة
والمدارس التوسيرية غير المهت هبا من أجد رسد يريطدة أك در اقدة لتطدورال
التوسير.
ويع دد مددن األ رو ددال المهم دة يف ددذا السددياق درح وليددد ددالل ددول
المدرسة النيسانورية يف التوسير؛ يث يعترب دالل أن ثمدة مدرسدة توسديرية لهدا
مالمددل واةددحة يف نيسددانور تتميددز ناألسدداس نالتكامليددة الهرمنيو يقيددة أي:
نداالنطالق مدن الددما ندين دددا مدن المقارندال التوسديرية المتنو دة (التقليديددة
اللغوية الويلولوجية الكالمية )...وأن ذه المدرسة لها أ مية كايدر يف التقليدد
التوسدديري وتطددوره وإن كددان ددذا ال يظهددر -نحسددب ددالل -يف الدراسددال
المعا در نسدداب تاندا آراة شددائعة يف الوكدر اإلسددالما أو يف الدراسددال الغرنيدة
ول تاريخ التوسير ومرجعياته الكربى ولحظاته الحاسمة.
( )1قام نكتانة المقدمة وكذا التعريف ناأل الم الوارا يف نص الرتجمة مسؤولو قس الرتجمال نموقع
توسير.

()3

مفرسو نيسابور
ترجامت
ذه الورقة لمارتن نجوين ا محاولة للسير يف مسار درح وليدد دالل
ديال؛ يددث يحدداول نجددوين أن يقدددم ددور ً ددن تقليددد أك ددر
مددع ر ى أك ددر توصد ً
اتسددا ً ا ممددا ذكددر ددالل فيحدداول توس دعة إ ددار ددذه المدرسددة لتشددم نع د
التوسيرال الصوفية والكراميدة يف محاولدة لايدان الددور األكدرب الدذي لعاتده دذه
المدرسددة يف تواسددير نيسددانور ويف الت د ثير ل د التوسددير ال ًق دا كمددا أندده يحدداول
توسددعة االشددتغال لدد نع د

األسددماة يف ددذه المدرسددة التددا لدد تحددظ -يف

تصوره -نا تمام كاير ليربز أثر ا يف التوسير ويف لوم القرآن كذلك.
لددذا يقددوم نجددوين ندراسددة ل الثددة أ ددالم د  :انددن ايددب وانددن فددورك
رة دا أولي دا أل مدداله المخطو ددة يف التوسددير
و اددد القددا ر الاغدددااي فيقدددم ً
ً
محاوال نيدان ارتاا دام مدع المدرسدة النيسدانورية لد مسدتوى
و لوم القرآن
التلمذ أو الاناة المنهجا التوسيري كما يحاول إنراز أثر
الموسرين و ل نع

الال ق ل نعد

الكتانال المهمة يف لوم القرآن.

إن األ مية الكاير لرتجمة ذه الورقة ا كوهنا تكشف ن ا تمام غرندا
متنددام ندراسددة المدددونال التوسدديرية غيددر المدروسددة ومحاولددة ي ددة السددت مار
معظ المسا ال يف إ اا نناة تصور ن تداريخ التوسدير وننائده وتطوراتده و دو
ا تمام من المه أن نتعرف ليه يف السياق العرنا و ل أنرز مشاغله.

()4

مفرسو نيسابور
ترجامت
الدراسة

()3()2()1

املدرسة النيسابورية:
كدان إلقلدي يراسدان ومديندة نيسددانور تد ثير كايدر يف تشدكي

قد التوسددير

الكالسيكا .وقدد كدان القرندان الراندع الهجدري /العاشدر المديالاي والخدامه
الهجري /الحااي شر الميالاي مهمدين لد نحدو يدا

يف تطدوير وتعريدف

واما العديد من تقاليد التوسير الرئيسة للقرآن .تركز دذه الورقدة نشدك يدا
لدد ثالثددة مددن لمدداة القددرآن النيسددانوريين الددذين انخر ددوا نقددو يف النشددا
التوسيري يالل تلك الحقاة و  :أنو القاس نن ايدب (ل)1014 /404 :
وأنو نكر نن فورك (ل )1015 /404 :وأنو منصور اد القا ر الاغدااي (ل:
.)1031 /424
( )1ذه الماا ا ترجمة لد:
Exegetes of Nishapur: A Preliminary Survey of Qur’anic Works by Ibn Ḥabīb (d. 406/
1016), Ibn Fūrak (d. 406/ 1015) and ʿAbd al- Qāhir al- Baghdādī (d. 429/ 1037).

المنشور يف  Journal of Qur’anic Studiesام 2012م.
( )2أجري الاحث يف ذه الدراسة ند

من لجنة أنحاث أ ضاة يئة التدريه نجامعة فيرفيلد

واألكاايمية األمريكية للدين وزمالة األنحاث متعدا الالدان التانعة لمجله مراكز الاحوث األمريكية
يف الخارج .وقد رةت نسخة أولية من ذه الورقة يف مؤتمر العام ( :2011القرآن :النص
والمجتمع وال قافة) الذي قدته مدرسة الدراسال الشرقية واألفريقية يف لندن.
( )3مرتج

()5

ذه الماا  :مصطو الوقا نا ث ومرتج له دا من األ مال المنشور .

مفرسو نيسابور
ترجامت
أك ددل العديددد مددن الدراسددال التددا تناول دت إقلددي يراسددان و /أو مدينددة
نيسانور ل أ مية (اإلقلي ) من أج تعميق فهمنا التاريخا لحقد التوسدير .يف
مدال جينالوجيدا أساسديا للمدرسدة النيسدانورية
ً
ام 2004م قددم وليدد دالل
المورتةة من يالل تتاع السلسلة العلمية التا تادأ ن نا القاس نن ايدب (ل:
مرورا ن نا إسدحاق ال علادا (ل )1035 /421 :انتهداة ند نا
)1014 /404
ً
الحسن الوا دي (ل.)1()1014 /442 :
نتيجة لذلك يضدع كد مدن ال علادا والوا ددي -اللدذين يلودا وراة مدا
مصنوال توسيرية مؤثر  -لدراسال مهمدة .ارس كد مدن وليدد دالل ومحمدد
اكف كوج  Mehmet Akif Koçتوسير ال علادا( :الكشدف والايدان) يف دين
يضع كتاب( :قصص األناياة) لل علاا المسم ندد( درائه المجداله) لدراسدة
ماريانا كالر  Marianna Klarوترجمه ويليام نرينر .)2(William Brinner

( )1يتوسع وليد

الل يف رض المدرسة النيسانورية يف الموسو ة اإليرانية

 Iranicaومع ذلك ركزل معالجة الل ل

the Encyclopaedia

ؤالة الموسرين ال الثة.

Saleh, Formation of the Classical Tafsīr Tradition, pp. 4, 28; Saleh, ‘The Last of the
Nishapuri School’, pp. 225- 6; Saleh, art. ‘Exegesis VIII. Nishapuri School‘’.

()2

Saleh, Formation of the Classical Tafsīr Tradition; Koç, ‘A Comparison of the

References to Muqātil b. Sulaymān’,pp. 69- 101; Klar, Interpreting al- Thaʿlabī’s Tales
of the Prophets; al- Thaʿlabī, ‘Lives of the Prophets’.

()4

مفرسو نيسابور
ترجامت
ونطريقددة مماثلددة تم دت اراسددة تواسددير الوا دددي ال الثددة الااقيددة نواسددطة
الل

()1

ناإلةافة إل كتانه األساسا ن أسااب النزول والدذي ارسده أنددرو
()3

رياددين( . Andrew Rippin )2نالمقارنددة لد يحددظ انددن ايددب و ددو الحلقددة
( )1نا ث لاناين ولد يف كولومايا أستاذ نقس الدين وقس اراسال الشرق األوسط نجامعة تورنتو
الكندية ارس اللغة واألاب العرنا يف الجامعة األمريكية نايرول ث

ص

ل الدكتوراه من جامعة

يي األلمانية وجامعة اماورغ األلمانية.
ترتكز ا تماماته يف القرآن وتاريخ التوسير واللغة العرنية واألانيال الال وتية يف اإلسالم له دا من
المقاالل واألوراق يف ذا السياق ناإلةافة لكتانه األشهر( :تشك التقليد التوسيري الكالسيكا
توسير القرآن لل علاا) والمشاركة يف نع

الكتب المهمة.

وقد ترجمنا اراسة له ةمن ملف التوسير نعنوان( :تواسير القرآن) ترجمة :ارق مان ناإلةافة
لعرض لكتانه( :تشك التقليد التوسيري الكالسيكا) كتاه مر لا أون اغا ترجمة :مصطو

ندي

وغير ا من أ مال يمكن مطالعتها ةمن الرتجمال نموقع توسير( .قس الرتجمال).
()2

Saleh, ‘The Last of the Nishapuri School’, pp. 223- 43; Rippin, ‘The Exegetical Genre

Asbāb al- nuzūl’, pp. 1- 15.

( )3أندرو رياين  )2014 -1450( Andrew Rippinو نا ث كندي من أ

نريطداين ولدد يف لنددن

وقددد م د كاا ددث زمي د يف معهددد الدراسددال اإلسددما يلية نلندددن منددذ ددام 2013م قا د وفاتدده يف
2014م وا تمامددده الدددرئيه يتعلدددق ندراسدددة اإلسدددالم الماكدددر واراسدددة توسدددير القدددرآن يف العصدددور
الكالسيكية له دا من المؤلوال التا قام نت ليوها أو المشاركة يف إ داا ا م :
Guide to Islam, co- authored with David Ede, Leonard Librande, Donald P.
Little,
Richard Timmis, and Jan Weryho, Boston 1983.

الي إل اإلسالم مع ايويد إيدي ليونارا واونالد ليت ريتشارا.
كما رر كتا ًنا مهما نعنوان:
Approaches to the history of the interpretation of the Qurʾān (ed.), Oxford 1988

=

()1

مفرسو نيسابور
ترجامت
األول د المهم دة يف سلسددلة المدرسددة النيسددانورية إال نا تمددام ةددئي  .وسددوف
أناقش ذه الوجو ال ًقا.
()1
فهمدا أشددم
قاد اراسدال دالل قددم كلددوا جيليدو Claude Gilliot
ً

لددد(المدرسددة النيسددانورية) المورتةددة .يف اراسددتين ددن موس دري القددرآن يف آسدديا
الوسط ويراسدان ههرتدا داما  1444و 2000لد التدوالا تحددث جيليدو
ددن (مدرسددة يراسددان يا ددة يف مدينددة نيسددانور) وقددام نسددرا لمدداة تلددك

=
«مقارنال يف تاريخ توسير القرآن».
و و كذلك محرر الدلي المه :
Blackwell companion to the Qurʾan (ed.), Oxford 2006.

(قس الرتجمال).
( )1كلوا جيليو ( )... -1440مستشرق فرنسا وأ د اآلناة الدومنيكان و و أستاذ الدراسال العرنية
واإلسالمية يف جامعة إكه أون نروفانه -مارسيليا نورنسا منذ ام  1424و ت تقا ده يف ام
 2004ولد جيليو يف السااس من يناير ام  1440وقد ص

ل اكتوراه الدولة يف ساتمرب ام

( )1422من جامعة السورنون  Paris-111وكانت أ رو ته نعنوان« :جوانب المخيال اإلسالما
الجمعا من يالل توسير الطربي» والتا أشرف ليه فيها أستاذه :محمد أركون وقد م نا ًا يف
ومحررا لعدا من
معهد األنحاث والدراسال ول العال العرنا واإلسالما ( )IREMAMومشر ًفا
ً
المجالل الاح ية المتخصصة؛ كمجلة أرانيكا ( )Arabicaوله إنتاج غزير و دا كاير من الكتانال
ول تاريخ القرآن والتوسير وأشرف ل العديد من الرسائ األكاايمية واأل مال العلمية( .قس
الرتجمال).

()2

مفرسو نيسابور
ترجامت
المدرسة( .)1وفيما يتعلق نذكر لماة تلك الحقادة محد الدراسدة أوايدر القدرن
الرانع الهجري /العاشدر المديالاي وأوائد القدرن الخدامه الهجدري /الحدااي
شر الميالاي يقول جيليو :انن ايدب وتلميدذه ال علادا وأندو ادد الدر من
الحريددري النيسددانوري (ت دويف نعددد  )1032 /430وأنددو مددان الصددانوين (ل:
 )1051 /444والوا دي و لا نن سه النيسدانوري الشدافعا (ل/441 :
 .)2()1042وتحت ناوين منوصلة أيدرى غيدر مرتاطدة نموهومده دن المدرسدة
النيسانورية يذكر جيليو اثنين من موسري الكرامية؛ أنا الحسن الهي ندن محمدد
(ل )1015 /441 :والسرآنااي (ل )1100 /444 :ث يسوق م دالين لد
موسري الصوفية؛ أندا ادد الدر من السدلما (ل )1021 /412 :وأندا القاسد
القشيري (ل .)3()1012 /445 :و ل الدرغ مدن أن تنداول جيليدو لكد

دال

سددالف الددذكر كددان مقتضدد ًاا إال أن اراسدداته تويدددنا يف رسدد الخددرائط العامددة
للمسا مة النيسانورية يف ق التوسير وإثاال أن إنتاج مصنوال ن القرآن كان
ً
ونددال مدن أن تقتصدر لد اندن
تقليدً ا لميا مستدا ًما للعديد من لمداة المديندة.
ايب وال علاا والوا دي فحسب يمكن -ن يناغا لندا -أن نتصدور المدرسدة
النيسانورية يف توسير القرآن ل نحو أوسع نك ير.
)(1

Gilliot, ‘L'exégèse du Coran’, p. 138; Gilliot, ‘Qur’anic Exegesis’, p. 103.

()2

Gilliot, ‘L'exégèse du Coran’, pp. 139- 42; Gilliot, ‘Qur’anic Exegesis’, pp. 104- 5.

(Gilliot, ‘L'exégèse du Coran’, pp. 146, 162- 3; Gilliot, ‘Qur’anic Exegesis’, pp. 107, 115- 6. )3

()4

مفرسو نيسابور
ترجامت
يف الواقع قددم ددا مدن الادا ين المزيدد مدن الدراسدال المعمقدة لداع
ؤالة الموسرين اآليرين يف نيسانور .يقدم تدرافه زااه  Travis Zadehاراسد ًة
اقيقة للتوسير الوارسا (تداج الدرتاج ) ومؤلوده الشدافعا األشدعري أندا المظودر
شدددددا وور اإلسدددددورايينا (ل .)1014 /411 :ويشدددددير زااه إلددددد أن توسدددددير
()1
أيضددا ارس
يددرا لتوسددير ال علاددا (الكشددف والايددان) ً .
اإلسددورايينا مدددين ك ً

جير ددارا نددويرينا  Gerhard Böweringقددائق التوسددير وزيددااال قددائق
التوسدير للسددلما( .)2كمددا قمددت مددع أنانيد كيلددر  Annabel Keelerوكريسددتين
ساندز  Kristin Sandsندراسة ايعدة توسدير القشديري (لطدائف اإلشدارال)(.)3
ويف مقدمة اراسة القطب الصويف والعل القدرآين أقددم يريطدة موسدعة ومعدلدة
لمدرسة التوسير النيسانورية نناة ل سياق السير الذاتية للقشيري( .)4ناإلةدافة
إل ذلك فقد تعرفت ل مخطو تا توسير منسونتين للقشيري .وكمدا تجداال
الدراسة فإن ذه الاقايا المورتةدة مدن كتداب (التوسدير الكايدر) للقشديري دا
ل األقد

مدن أ د نيسدانوري وترجدع إلد القدرن الخدامه /الحدااي شدر

(Zadeh, Vernacular Qur’an, pp. 331- 418, especially 382- 90. )1

()2

al- Sulamī, al- Ziyādāt ḥaqāʾiq al- tafsīr; Böwering, ‘The Major Sources of Sulamī’s

Minor Qurʾān Commentary’, pp. 35- 56; Böwering, ‘The Qurʾān Commentary of AlSulamī’, pp. 41- 56.

()3

;Keeler, ‘Ṣūfī tafsīr as a Mirror’, pp. 1- 21; Nguyen, Sufi Master and Qur’an Scholar

Nguyen and Chiabotti, ‘Textual Legacy’, pp. 363- 7, 387- 8.

()4

()10

Nguyen, Sufi Master and Qur’an Scholar, pp. 12- 4, 88- 94.

مفرسو نيسابور
ترجامت
()2

تقري ًاددا( .)1ونددذال الطريقدددة قددام جوزيدددف فددان إس

وآرون زيسدددو Aron

 Zysowوتدددرافيه زااه( )3ندراسدددة المصدددنوال القرآنيدددة التدددا كتاهدددا لمددداة

()1

Nguyen, ‘Al- Tafsīr al- kabīr’, pp. 17- 45; Nguyen and Chiabotti, ‘Textual Legacy’, pp.

387- 8.

جدير نالذكر أن إ دى ذه المخطو ال يضعت للدراسة من قا ناللغة الرتكية:
Özgel, ‘Ebu’l- Kasım el- Kuşeyrî’, pp. 273- 292.

( )2جوزيف فان إس  )... -1443( Josef van Essمستشرق ألماين ا تماماته الرئيسة ترتكز يف الوقه
وتاريخ الوكر اإلسالما

ا

ل

الدكتوراه من جامعة نون وكانت رسالته ن التصوف

اإلسالما أستاذ الدراسال اإلسالمية يف جامعة توننغن منذ  1442وإل تقا ده ام  1444وكانت
رسالته لني األستاذية ول نظرية المعرفة اإلسالمية
جامعة كاليوورنيا والجامعة األمريكية نايرول .أ

م ك ستاذ زائر يف نع

الجامعال؛ م

كتاه و كتانه ن تاريخ الوكر اإلسالما الواقع يف

يمسة أجزاة وقد ترج إل العرنية الجزة األول وال اين منه «

Theology and Society in the

 Second and Third Century of the Hijraل الكالم والمجتمع يف القرن ال اين وال الث للهجر »
ترجمه :سالمة الل و در ن اار الجم

كولونيا (ألمانيا) نغداا

 2002 1وقد كتب يف ام

 2004كتا ًنا نعنوان »The Flowering of Muslim Theology« :ازا ار ل الكالم اإلسالما
كتلخيص لألجزاة الخمسة( .قس الرتجمال).
( )3ترافيه زااه  Travis Zadehأستاذ الدراسال اإلسالمية نجامعة ارفرا وجامعة ننسلوانيا و و
ا

ل اكتوراه يف األاب المقارن من جامعة ارفرا ومجاالل ا تماماته تتعلق ناإلسالم

الماكر والدراسال القرآنية و ل االسكاتولوجا «األيرويال» والشعائر والجغرافيا المقدسة
ومن كتاناته:
-The Vernacular Qur’an: Translation and the Rise of Persian Exegesis. Qur’anic
Studies Series, 7. New York: Oxford University Press in association with the Institute
of Ismaili Studies, 2012

«القرآن العاما الرتجمة و عوا التوسير الوارسا»
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=

مفرسو نيسابور
ترجامت
الكراميددة و ددا ركددة تقويددة شددعاية أسسددها أنددو اددد اهلل محمددد نددن كددرام (ل:
 )244 /255وكددان زا دددً ا ينسددب إلد

قيددد اإلرجدداة الماكدر ( .)1لوددت زيسددو

االنتااه إل مصنف توسيري معنون ندد(كتداب الماداين لدنظ المعداين) الدذي كتاده
مصنف كراما ت تعريوه ال ًقا ل أنه أنو محمد امد نن أ مد ندن جعودر ندن
نسطام ( والا  .)2()1032 /424وقد ارس جيليو مقدمدة الدنص نعنايدة( .)3أمدا

=
رةا لهذا الكتاب ترجمة :دى اد الر من النمر منشور ل
وقد ترجمنا ً

ذا الرانط:

https://tafsir.net/translation/100/

- Mapping Frontiers across Medieval Islam. Geography, Translation and the ‘Abbasid
Empire, Londres, I.B. Tauris, 2011

«رسددد الحددددوا يف العصدددور الوسدددط لفسدددالم الجغرافيدددا والرتجمدددة والدولدددة العااسدددية»( .قسددد
الرتجمال).
()1

van Ess, Ungenützte Texte zur Karrāmīya; Zysow, ‘Two Unrecognized Karrāmī

Texts’, pp. 577- 87; Zadeh, Vernacular Qur’an, p.

ولمراجعة األ ول التاريخية للكرامية انظر:
Bosworth, ‘The Rise of the Karrāmiyya,’ pp. 5- 14.

( )2كان الاا ث اإليراين سن أنصاري قما ( سن األنصاري) أول نا ث ديث يعين مؤلف كتاب
المااين كما ال ظ ك من جيليو وزااه.
Zysow, ‘Two Unrecognized Karrāmī Texts’, pp. 577- 9; Anṣārī Qummī, ‘Mulāhezatī
chand darbāre- ye mirāth- e bar jāy mānde- ye Karrāmiyya’, p. 80; Gilliot, ‘Une
Reconstruction critique du Coran’, p. 49; Zadeh, Vernacular Qur’an, p. 483- 4.
(Gilliot, ‘Les sciences coranique’, pp. 18- 81. )3
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مفرسو نيسابور
ترجامت
العال الكراما سانق الذكر أنو نكدر تيدق ندن محمدد السدرآنااي فقدد قددم زااه
اراسة لتوسيره الوارسا للقرآن المسم ( :توسير التوسير)(.)1
نددالنظر إلدد ك ددر ددؤالة الموسددرين المددرتاطين نمدينددة نيسددانور يصددال
التعريددف العملددا لمدرسددة نيسددانور للتوسددير القددرآين موات ًيدا .يعمد جيليددو لد
دائال« :كددان إقلدي يراسددان ويا دة مدينددة
تقددي فهد أوسددع نسدايا للمدرسددة قد ً
نيسددانور منا ًت دا يص د ًاا لموس دري القددرآن »...ونعددد ذلددك قددام نرس د العالقددال
الجدير نالمال ظة نين الشيوخ والتالمذ من مختلف الموسرين الدذين تنداوله
نالدراسة( .)2إذن يعترب المكان وتلقا العل معيارين أساسيين لدى جيليو .نينمدا
قائال:
يقدم الل تعري ًوا أك ر اقة لمدرسة نيسانور ً
«من يالل تسميتها (مدرسة) ال أقصد أن أشير إل أن ذه المجمو دة قدد
هنجددا وا دددً ا يف توسددير القددرآن ندد أقصددد ندداأل رى و ددف الجهددوا
اتاعددت ً
المشددرتكة التددا نددذلها ددؤالة العلمدداة للتعددا ا مددع إشددكالية معدداين القددرآن لد
يلوية الصراع ندين التوسدير التقليددي والتوسدير اللغدوي والتوسدير الكالمدا...
كددان ت د ثير ددذه المدرسددة منتشد ًدرا إل د ارجددة أن التقليددد التوس ديري يف العصددور

(Zadeh, Vernacular Qur’an, pp. 464- 555. )1
(Gilliot, ‘L'exégèse du Coran’, p. 138; Gilliot, ‘Qur’anic Exegesis’, p. 103. )2
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مفرسو نيسابور
ترجامت
الوسدددط يصدددال ندددال معنددد اون أن ن يدددذ يف دددين اال تادددار مسدددا مة دددؤالة
العلماة»(.)1
يمكدددن اسدددتنتاج دددد نقدددا مهمدددة مدددن تعريدددف ددداللً :
أوال :المدرسدددة
منهجا مو دً ا) .يمكننا الع ور ل ايتالفال ت ويلية مهمدة
النيسانورية ال تلتزم ( ً
نددين الموسددرين ممدددن كددانوا شد ً
دديويا و ال ًنددا( .)2ويف الواقدددع يمكددن أن تظهدددر
االيتالفال يف المنها اايد أ مدال المؤلدف الوا دد الدذي تختلدف ا تماماتده
ا تمدا ًاا لد الجمهدور أو السدياق أو مر لتده العمريدة التدا كدان يكتدب فيهدا(.)3
ثان ًي دا :القاس د المشددرتك نددين ددؤالة الموس درين ددو أهن د يصددطنعون ددد ًاا مددن
المقارنال التوسيرية المختلودة ورنمدا المتنافسدة يف محداوالم الخا دة لتقددي
فه أفض للنص المقدس .ندذكر منهدا لد وجده التحديدد (التوسدير التقليددي
والتوسددير الويلولددوجا والتوسددير الكالمددا) ولكددن يمكددن إةددافة مقارنددال
توسيرية أيرى ل نحو حيل؛ م د المقارندة الوقهيدة والو ظيدة والرتنويدة
وغير ذلك .يف الحقيقة كما يذكر الل يف موةع آير فإن التوسير نشدك

دام

« و أانيال متكاملة» مما يعنا أن تد ويالل التوسدير القدرآين تكدون يف ك يدر مدن

(Saleh, ‘Nishapuri School’, p. 226. )1
(Saleh, ‘The Last of the Nishapuri School’, pp. 239- 43. )2

()3

Saleh, ‘The Last of the Nishapuri School’, pp. 236- 8; Nguyen, Sufi Master and Qur’an

Scholar, pp. 94- 111; Nguyen, ‘Al- Tafsīr al- kabīr’, pp. 17- 45.
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مفرسو نيسابور
ترجامت
األ يان ادار دن مجمو دة متنو دة مدن المقارندال التوسديرية( .)1ثال ًدا :تعدرف
مدرسة نيسانور نت ثير دا الواسدع لد (التقاليدد التوسديرية القروسدطية) األوسدع
نطا ًقا .ويمكدن قيداس دذا التد ثير إلد
الاياليوغرافية يث نع ر لد

دد كايدر مدن يدالل مراجعدة المصدنوال

القدال التلمدذ وكدذلك مدن يدالل اإلشدارال

الضمنية والصريحة الوارا يف التواسير الال قة ونشر المخطو ال.
ل نحو ال يمكن إنكاره يسدتهدف تعريدف دالل تتادع مدا ا تدربه الخدط
الجيندددالوجا األساسدددا للمدرسددددة النيسدددانورية :انددددن الحايدددب وال علاددددا
نظرا إلمكانية تطايدق معدايير دالل نشدك
والوا دي .ومع ذلك ً

دام واتاا ً دا

لمقارندة جيليدو األك در شدمولية فدإننا أجداال ند ن موهدوم المدرسدة النيسدانورية
ً
شموال إل
يمكن ويناغا أن يكون أك ر

دد كايدر .ولن يدذ لد سداي الم دال

الة أنا القاس القشيري .نينما يصنف جيليو القشيري كموسدر دويف مسدتق
أي :غير مندرج تحت موهوم المدرسة النيسانورية أز

أنه يجب أن يوه

لد

أيضدا .فقدد اسدتوا القشديري العديدد مدن
أنه ضو مه يف المدرسدة النيسدانورية ً
المعايير )1 :تتلمذ ل يد انن ايب )2 .افظ ل روانط لميدة مدع كد مدن

( .Saleh, ‘Preliminary Remarks’, p. 20 )1وفيما يتص ن نواع األانيال الدينية قدم شهاب أ مد يف
ً
تحليال موجزً ا ومميزً ا للتوسير الماكر كنوع.
اراسته لقصة اآليال الشيطانية
.Orthodoxy, pp. 19- 33
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Ahmed, Before

مفرسو نيسابور
ترجامت
يدرا
ال علاا والوا دي )3 .تدل ت ويالته ل نز ة يرمينو يقيدة تكامليدة )4 .ك ً
مدا يحيد الموسدرون الال قدون -مددن نيسددانور ويارجهدا -لد توسدديره .ونعددد
استقصاة المصنوال التاريخية والنصو

المتا دة لغيدره مدن موسدري نيسدانور

أقرتح توسيع ددوا المدرسدة النيسدانورية لتشدم موسدري الصدوفية والكراميدة
آنوا الذكر (س تناول األساس المنطقا إلاراج الكرامية ال ًقدا) ناإلةدافة إلد
دددا معتددرب مددن الموس درين اآليددرين .ل د وجدده التحديددد أوا أن أةدديف إل د
األ ددالم المددذكور سددان ًقا :انددن فددورك و اددد القددا ر الاغدددااي وكددذلك اإلمددام
الشافعا أنا سده الصدعلوكا (ل )420 /344 :والتقليددي الشدافعا أندا نكدر
الايهقا (ل )1044 /452 :والقاةا الشافعا الادارز المداوراي (ل/450 :
شدطرا مدن ياتده والصدويف الخرجوشدا (ل:
 )1052الذي اش يف نيسدانور
ً
 1015 /404أو  )1014 /401والوقيدده الشددافعا أن دا محمددد الجددوينا و ددو
أيضا والد إمام الحرمين المشدهور أندا المعدالا الجدوينا (ل)1041 /432 :
ً
والددوا ظ الحنوددا أنددا الحسددن الصددندلا (ل .)1041 /424 :دداش ددؤالة
العلمددداة جمي ًعدددا يف القدددرنين الراندددع الهجدددري /العاشدددر المددديالاي والخدددامه
الهجري /الحدااي شدر المديالاي و دنووا يف /أو نسداوا إلد
ونينما تختلف المنا ا التا ا طنعها ك

قد التوسدير.

ال مدن دؤالة يف قد التوسدير إال

أهن أسهموا جمي ًعا ننشا يف الايئة المدرسية المنتعشة ننيسانور التا انا قت دن
لددوم القددرآن .مددن يددالل االنضددمام إلد

()14

ددذا النددوع مددن الدراسددة القرآنيددة كددان

مفرسو نيسابور
ترجامت
أولئك العلماة يقدمون شدهاا ا تمداا

العلمدا ويصدنوون أنوسده نو دوه

لمدداة نيسددانوريين نامتيدداز وينضددمون إل د الخطدداب الدددينا الددذي دداز مكانددة
إنستمولوجية مرموقة يف المدينة .ل يكن توسير القرآن مجدرا نشدا فكدري ند
كان مس ًع مرتا ًطا ن مية اجتما ية  -سياسية لاع

()11

الوئال يف مدينة نيسانور.

مفرسو نيسابور
ترجامت
أبو القاسم بن حبيب (ت:)0004 /604 :
قاددد الشدددروع يف معالجدددة الحلقدددال (األ ددددث) مدددن سلسدددلة المدرسدددة
النيسدددانورية؛ اندددن فدددورك و ادددد القدددا ر الاغددددااي يجددددر التعدددرض للحلقدددة
الجينالوجية األول للمدرسة التا ظيت نا تمام أكاايما محدوا والمتم لدة
يف أنا القاس الحسدن ندن محمدد ندن ايدب .يف جميدع مصدنوال الدرتاج التدا
تناولددت انددن ايددب كددان اللقددب األنددرز الددذي ارتدداط نسدديرته ناسددتمرار ددو
()1
الما قرآنيا يف المقام األول ناإلةدافة
(الموسر)  .تكمن شهرته إذن يف كونه ً

إل ال علاا لكونه أشهر تالمذته يف ذا الحق  .ومع ذلدك تدذكر كتدب الدرتاج
أيضا أن انن ايب كان إما ًما يف الحقدول التكميليدة األيدرى؛ كداألاب والنحدو
ً
أيضدا
والسير وقصدص األنايداة والمغدازي .يتميدز إرث اندن ايدب المكتدوب ً
هبذا التنوع .كما يذكر مصنوو كتب الدرتاج أ مالده يف مختلدف العلدوم :قدراةال
القددرآن والتوسددير واألاب .يف الواقددع كتددب كدد مددن الصددودي (ل/144 :
 )1343والسيو ا (ل )1505 /411 :نعد د قرون أن توسدير اندن ايدب

()1

al- Sahmī, Tārīkh Jurjān, p. 78; al- Fārisī, ‘Kitāb al- Siyāq’, fol. 2b; al- Fārisī, al-

Mukhtaṣar, p. 6; al- Ṣarīfīnī, al- Muntakhab, p. 179; Ibn al- Ṣalāḥ al- Shahrazūrī, Ṭabaqāt
al- fuqahāʾ al- Shāfiʿiyya, vol. 1, p. 539, vol. 2 p. 565; al- Dhahabī, Tārīkh al- islām, vol.
28, p. 141; al- Dhahabī, Siyar al- aʿlām al- nubalāʾ, vol. 17, p. 237; al- Ṣafadī, Kitāb alWāfī bi’l- wafayāt, vol. 12, pp. 149- 50; al- Suyūṭī, Ṭabaqāt al- mufassirīn, p. 11; alDāwūdī, Ṭabaqāt al- mufassirīn, vol. 1, p. 146.
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مفرسو نيسابور
ترجامت
دهورا»( .)1ولألسددف ال يادددو أن ددذا
ديرا مشد ً
قددد لقددا استحسددا ًنا كايد ًدرا «كددان توسد ً
التوسير قد نقا نصدرف النظدر دن ذكدره يف مصدنوال الوهدارس( .)2ومدع ذلدك
نقيددت آثدداره يف اقتااسددال الموس درين الال قددين ويا دة ال علاددا( .)3ولحس دن
الح دظ و د إلينددا مصددنوان آيددران النددن ايددب؛ كتدداب ( :قددالة المجددانين)
وكتاب( :التنايه ل فض

لوم القرآن) .يتعلق العم األول الدذي تد تحقيقده

د مرال ن قوال محكمة منسونة إل المجانين( .)4ويمكن لهدذا العمد يف دد

()1

al- Ṣafadī, Kitāb al- Wāfī bi’l- wafayāt, vol. 12, p. 150; al- Suyūṭī, Ṭabaqāt al-

mufassirīn, p. 11.

( )2ال ظ الل يف الاداية أن (الوهرس الشام ) ندا وك نه يشير إل وجوا مخطو تين من توسير انن
ايب محووهتين يف أرشيوال إسطناول .لألسف ثات منذ ين أن ذا غير حيل .فقد اكتشف
كوج أن المخطو ال المشار إليها ا يف الواقع من مصنوال نظام الدين الحسن نن محمد نن الحسين
النيسانوري وت فهرستها نالخط ل أهنا من مصنوال انن ايب .ونينما كنت غير مطلع ل جهوا
كوج تو لت إل نوه النتائا نشك مستق أثناة إجراة الاحث يف إسطناول.
Koç, ‘A Comparison of the References to Muqātil b. Sulaymān’, pp. 96- 7, fn. 187.

( )3يمكن الع ور ل مواا إةافية النن ايب يف نصو

أيرى .ل ساي الم ال استشهدل

مخطو ة رق  MS Laleli 198نإيجاز ن نا القاس نن ايب مر وا د  .كما استشهد ال علاا نالسطور
ذاما يف توسيره .ويف توسيره نق انن ايب رأي أنا منصور [محمد نن أ مد] األز ري .كما يستشهد
السيو ا نانن ايب مر وا د يف ت ريخه آلية يف (التحاير يف لوم التوسير).
MS Laleli 198, fol. 311b; al- Thaʿlabī, al- Kashf wa’l- bayān, vol. 4, p. 138; al- Suyūṭī,
al- Taḥbīr, p. 98.

()4

Ibn Ḥabīb, ʿUqalāʾ al- majānīn, ed. Muḥammad Baḥr al- ʿUlūm; Ibn Ḥabīb, ʿUqalāʾ al-

majānīn, ed. ʿUmar al- Asʿad; Ibn Ḥabīb, ʿUqalāʾ al- majānīn, ed. ʿAbd al- Amīr
Muhanna.
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مفرسو نيسابور
ترجامت
مصدرا مويدً ا لمعرفدة يرمينو يقدا اندن ايدب إذا ارس مدن زاويدة
ذاته أن يكون
ً
كيوية توهيف انن ايب ألك ر من ثمانين آيدة مدن القدرآن يف العمد المشدار إليده.
نينما يدور العمد اآليدر لد أ رو دة يف ( لدوم القدرآن) ويتنداول فيده ترتيدب
السور من يث زمن الو ا و يغ الخطاب المختلوة الوارا يف القرآن .ويعتدرب
اكف كوج و الاا ث الو يد الذي قام نتحلي

دذا العمد

مشديرا
تد اآلن
ً

إليدده يف اراسددته ددن مقاتد نددن سددليمان وال علاددا( .)1وأوا أن أسددلط المزيددد مددن
الضوة ل

نظدرا أل ميتهدا يف فهد إسدهام اندن ايدب يف
دذه الرسدالة المدوجز
ً

لوم القرآن.
قا أن أنتق إل تحليد الدنص ثمدة نقطدة مهمدة دن يدا اندن ايدب مدا
زالت تستد ا اراسة اقيقة و ا التحول المز وم النن ايب من الكرامية إل
المذ ب الشافعا .ذكر ذا األمر للمر األول

ند السمعاين يقول« :يف الادايدة

كان أنو القاس نن ايب ً
أوال كراما المذ ب ث أ ال شدافعيا»( .)2وقدد سدل
الاا ون يف العصر الحديث إلد
الشددافعية م دد

دد كايدر نصدحة مقالدة تحدول اندن ايدب إلد

مددر األسددعد محقددق اعددة ددام  1421مددن كتدداب ( قددالة

المجددانين) .ونظد ًدرا للطايعددة القرآنيددة لمصددنوال انددن ايددب وارتاا دده نالدددوائر
(Koç, ‘A Comparison of the References to Muqātil b. Sulaymān’, pp. 94- 6. )1

()2

al- Samʿānī, al- Ansāb, vol. 3, p. 385 under ‘al- Shāmātī.’ See also al- Ṣafadī, al- Wāfī

bi- al- wafayāt, vol. 12, p. 150; al- Suyūṭī, Ṭabaqāt al- mufassirīn, p. 11.

()20

مفرسو نيسابور
ترجامت
العلمية الدينية يف صره يعتقد األسعد أن انن ايدب قدد دور «نز دة دوفية يف
يطانه ومجالسه وشعره» ثد يستشدهد ن م لدة مدن شدعره لي ادت أن التحدول إلد
المددذ ب الشددافعا -الددذي كددان وثيددق الص دلة يف ذلددك الوقددت نالصددوفية -أمد ًدرا
ً
معقوال(.)1
ومع ذلك كان وليد الل أول نا ث معا در يشدكك يف تحدول اندن ايدب
إل الشافعية .من يالل قراة كتب الرتاج يجداال دالل ند ن التحدول المز دوم
إل المذ ب الشافعا كان «محاولة مت ير واةدحة إل داا الت يد » وذلدك ننداة
ل د نقطتددين )1 :يددذكر الددذ اا نشددك مقتضددب أن المحدددث الشددافعا الحدداك
النيسانوري (ل« )1015 /405 :تكل يف انن ايب»( )2 .)2ال تقدم كتب اقال
الشافعية ترجمد ًة الندن ايدب .وفيمدا يتعلدق نالنقطدة األولد

يشدير دالل إلد أن

الحاك المحدث قد واجهتده محدن مدع الكراميدة يدالل ياتده .ونحسدب مدا ورا
تعرةت له جما ة من الكرامية إل

د منعه من مغداار منزلده .وندافرتاض العدداة

المتااال يتكهن الل أن «الكالم يف انن ايب» كان ل األرجل نساب يلويتده
الكرامية و ا نظر -نحسب االفرتاض -ما كانت لتوجد لو أن انن ايب قد ترك
 -د ًقا -مذ ب الكرامية وتحول إل مذ ب الحاك الشافعا.

(Ibn Ḥabīb, ʿUqalāʾ al- majānīn, ed. ʿUmar al- Asʿad, p. 7. )1
(Saleh, Formation, p. 47. )2
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مفرسو نيسابور
ترجامت
ونظد ًدرا أل ميددة الكراميددة يف المدرسددة النيسددانورية فقددد اولددت أن أتتاددع
نشك كام قدر اإلمكان معن

اار « :تكل فيه» المنسدونة إلد الحداك  .تقدول

العاددار الكاملددة التددا جدداةل يف (سدير أ ددالم الندداالة) للددذ اا« :وقددد تكلد فيدده
الحاك يف رقعة نقلها نده مسدعوا ندن لدا السدجزي فداهلل أ لد »( .)1ونحسدب
قراة

دالل فإنده يوسدر كلمدة (رقعدة) المدذكور ن هندا (ورقدة) ال ندد أن يكدون

الذ اا قد ا لع ليهدا ولكنده ال يريدد إ داا سدرا افدرتاةال موجهدة ةدد دال
مناهر فايتار أال يذكر ايعة النقد الذي تكل نه الحاك
يخت كالمه نعاار « :اهلل أ ل » الدالة ل ترااه .ونينما تم

ل اإل الق و كدذا
ذه القراة وجهدة

نظر معقولة إال أنه من المه أن ن يذ يف اال تاار ذه الرقعة التدا نقلهدا مسدعوا
انن لا السجزي (ل )1042 -1044 /434 -432 :و دو دال نيسدانوري
شهير يف الحديث وتلميدذ للحداك ( .)2يف الواقدع تكمدن شدهر السدجزي نشدك
أساسا يف العم الذي كتاه الحاك للسجزي نعنوان( :سؤاالل مسعوا نن لا
السجزي مع أسئلة الاغداايين ن أ وال الروا ) .و ذا العم يف األساس ادار
ددن مجمو ددة مددن إجانددال الحدداك

لد سلسددلة مددن أسددئلة السددجزي المتعلقددة

ن وال مختلف روا الحديث أو نعاار أيرى و مصنف يف الجرح والتعدي .
( « )1وقد تكل فيه الحاك يف رقعة نقلها نه مسعوا نن لا السجزي فاهلل أ ل » .الذ اا سير أ الم
الناالة مجلد11 :

.232

(al- Sarīfīnī, al- Muntakhab, p. 432. )2
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مفرسو نيسابور
ترجامت
وأ تقد أن تلدك الرقعدة التدا ذكر دا الدذ اا تشدير إلد (مال ظدة) وارا يف دذا
العم أو شاة من ذا القاي  .ونالاحث يف (السؤاالل) يظهر اسد
()1

مرال

ايدب أرندع

ل الرغ من دم التطانق الدقيق نين أي منها واسد أندا القاسد ندن

ايب .يف إ ددى دذه المدرال تحددث الحداك

دن شدخص اسدمه أندو أ مدد

الحاياددا نشددك س ديئ للغايددة يقددول الحدداك « :كددان يكددذب م د الس دكر»( .)2يف
الواقع تراا ذه المقولة تحديدً ا والتا تقول« :سمعت مسعوا نن لدا يقدول:
س لت الحاك أندا ادد اهلل دن أندا أ مدد الحايادا »...مقالدة الدذ اا دن اندن
ايب .وأنا أز

أنه إما أن يكدون )1 :الدذ اا قدد قدرأ (السدؤاالل) ويلدط ندين

الحاياا وانن الحايدب .أو  )2أن نسدخة (السدؤاالل) التدا قرأ دا الدذ اا كاندت
توتقددد الكنيددة المميددز ألنددا أ مددد .و ددذا االسددتنتاج مددا ددو إال اقددرتاح نددالطاع
كدداقرتاح ددالل األ ددلا .ويف النهايددة مددن األفضد أال نودر يف تحليد العاددار
ت نتمكن من الع ور ل الي أك ر تحديدً ا لشدرح إشدار الدذ اا إلد الرقعدة
( )1ذه المرال األرنع ا :أنو أ مد الحاياا

ايب نن أنا ثانت أنو الحسين محمد نن الحسين نن

ايب الواا ا و ايب .كما ت الاحث ن ايتالفال أيرى يف اس أنا القاس نن ايب ولكنها
أيضا ل ينتا نها ارتاا ال محدا  .الحاك النيسانوري سؤاالل مسعوا نن لا السجزي مع أسئلة
ً
الاغداايين ن أ وال الروا

.234 225 121 14

( )2تقول العاار نصا« :سمعت مسعوا نن لا يقول :س لت الحاك أنا اد اهلل ن أنا أ مد الحاياا
فقال :كان يكذب م

السكر» .الحاك النيسانوري سؤاالل مسعوا نن لا السجزي مع أسئلة

الاغداايين ن أ وال الروا
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مفرسو نيسابور
ترجامت
التا نقلها مسعوا نن لدا السدجزي دن الحداك يف كالمده دن أندا القاسد ندن
ايب.
و كذا فدإن النقطدة الو يدد المتاقيدة مدن جداج دالل ةدد تحدول اندن
ايب من الكرامية إل الشافعية ا أن انن ايدب و دو أ دد العلمداة المهمدين
يف لوم القرآن يغيب تما ًما ن كتب الطاقدال الشدافعية .و دذا دحيل لكنهدا
ليسددت ج دة اامغددة .ال تددذكر مصددنوال الددرتاج التددا تددرتج النددن ايددب أي
إسهامال مصنوة يف الوقه الشافعا أو أ ول الوقه .إةدافة إلد ذلدك يشدار إلد
تالمذتدده نو ددوه منتمددين إل د

قد التوسددير ال الوقدده .ددالو لد ذلددك مددن

المحتم د أن يكددون تحولدده إل د الم دذ ب الشددافعا دددث يف فددرت مت د ير مددن
ياته نعد أن أنجز نالوعد الك يدر مدن مصدنواته يف لدوم القدرآن ونشدر تعاليمده.
و ت لو افرتةنا أنه تحدول إلد الشدافعية يف وقدت ماكدر مدن ياتده فدال يوجدد
ساب يجعلنا نتخي أن مدرسته يف التوسير ستحتاج نالضرور إلد تغييدر جدذري
ال تماا ا لدى غير الكراميدة .وكمدا يجداال دالل نوسده كدان ال علادا مطمئندا
تما ًمدا إلد األيددذ ددن انددن ايددب الكرامددا .ويمكننددا أن نتخيد نسددهولة أن انددن
ايب الدذي تحدول إلد المدذ ب الشدافعا كدان ينظدر إلد مصدنواته القرآنيدة يف
المر لة الكرامية نا تاار ا مصنوال الحة ونويسة نالنساة إل وةدعه الجديدد
كعال شافعا.
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مفرسو نيسابور
ترجامت
وأييرا فإن الحجة األقوى لتحول انن ايب إلد المدذ ب الشدافعا دا
ً
التوا ي التا ت التغاةا نها والتا نجدد ا يف مصددر ماكدر يدؤرخ لحيدا اندن
ايددب .يف كتدداب (الس دياق) لعاددد الغددافر نددن إسددما ي الوارسددا (ل/524 :
 )1134سدداط أ ددد تالميددذ انددن ايددب و ددو أن دو القاس د القشدديري يددذكر أن
القاةا أنا مر الاسدطاما (ل )1011 -1014 /402 -401 :دل نالنداس
ال الجناز ل انن ايب( .)1ل يكدن أندو مدر الاسدطاما شخصدية محايدد
يف المشهد االجتما ا -السياسا المشحون لنيسدانور .فقدد كدان شديخ الشدافعية
زمن وفا انن ايب( .)2ومن المؤسف أن ذه التوا ي المهمة لد يدت تدداولها
يف كتب الرتاج الال قة التا ترجمت النن ايب .ويمكن توسير ذه المعلومة
توقيرا أل د لماة المدذ ب الشدافعا
نإ دى ريقتين )1 :إما أن الموقف يعترب
ً
يف نيسانور )2 .أو أن فكر «أ

السدنة» يف ذلدك الوقدت كاندت ال تدزال موتو دة

نما فيه الكواية نحيث كان من الممكن ا تاار الكرامية جز ًةا من أ

السنة كمدا

يجدداال ددالل( .)3يف الواقددع كمددا أشددار زااه كددان العديددد مددن العلمدداة غيددر

(Al- Fārisī, ‘Kitāb al- Siyāq’, fol. 3a. )1

أيضا من العائلة الصعلوكية والتا كان أنو سه الصعلوكا
( )2كان القاةا أنو مر الاسطاما
متزوجا ً
ً
من كاار الشافعية فيها قا جيلين وسا د يف تو ين األشعرية والصوفية يف مدينة نيسانور.
Bulliet, Patricians of Nishapur, pp. 117- 8.
(Saleh, Formation, p. 48. )3
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مفرسو نيسابور
ترجامت
الكراميين نما فيه األشا ر

لد اسدتعداا تدام لالنخدرا يف اوائدر الكراميدة

والعكه حيل(.)1
و كددذا نينمددا مددا زال ممكنًدا أن نوك در يف أن روايددة تحددول انددن ايددب إلد
الشافعية كانت رواية مختلقة يف فرت ال قة فإن ما أ م

ل إنرازه اآلن دو أن

مصنوال انن ايب القرآنية يالل ذا الوقت نو وه كراميا كانت قانلة للتداول
إن ل تكن مقاولة تما ًما لدى غيدر الكراميدة كمدا كدان يوا د التددريه والتد ثير
ل غير الكراميين .و ذا أمدر مهد يف دد ذاتده؛ ألن دد ًاا مدن الدراسدال التدا
ساق االستشهاا هبا قد أثاتت نالوع أن كرامية نيسانور كانوا مسا مين مهمين يف
الايئددة التوسدديرية للمدينددة( .)2وكددانوا يصددنوون تعليقددال موسددعة لدد القددرآن
ناإلةافة إل رسائ يف لوم القرآن .إذن من المحتم جدا أن انن ايب -وال
سدديما يف نداياتدده التكوينيددة -قددد تعددرض يددالل مسدديرته العلميددة وت د ثر نجوانددب
مختلوة من ذا التقليد الكراما يف المعرفة القرآنية و و ما كان سيستمر نطريقدة
أو ن يرى نغ
يمكن أن يورثه إل

()1

النظر ن تغييدر مذ اده يف سدنواته األييدر ثد نعدد ذلدك كدان
النه الشافعيين أ ًال.

Zadeh, Vernacular Qur’an, pp. 464- 9, 483- 96. For the relationship between Karrāmīs

and Sufis see Chabbi, ‘Remarques sur le développement historique’, pp. 5- 72.

()2

Gilliot, ‘L'exégèse du Coran’, pp. 146, 162- 3; Gilliot, ‘Qur’anic Exegesis’, pp. 107,

115- 6; Saleh, Formation, p. 85; Zadeh, Vernacular Qur’an, pp. 464- 555.
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مفرسو نيسابور
ترجامت
كتاب ابن حبيب( :التنبيه على فضل علوم القرآن):
يختلف كتاب (التنايه) النن ايب ن غيره من األ مدال األيدرى المشدار
إليها يف تلك الورقة الحالية من يث كونده أ رو دة تددور لد ( لدوم القدرآن)
وليه ل توسير اآليال آي ًة آي ًة .نف انن ايب كتانه يف أواير القرن الراندع/
العاشددر أو أوائ د القددرن الخددامه /الحددااي شددر و ددو مصددنف ماك در نسددايا
نالنساة إل ( لوم القرآن) يا ة لدى مقارنته ن شهر ملين مصنوين يف ( لدوم
القرآن) و ما :كتاب الزركشا (ل( )1342 /144 :الرب ان يف لوم القرآن)
وكتاب السيو ا (ل( )1505 /411 :اإلتقان يف لوم القرآن) وقدد ههدر كد
منهمددا نعددد أرنعددة أو يمسددة قددرون مددن كتدداب انددن ايددب .يف الواقددع ي سددف
السيو ا يف مقدمة (اإلتقان) ل قلة األ مال السانقة المصنوة يف لوم القرآن
يا ة ند المقارنة نك ر المصنوال يف ( ل الحدديث) .يدذكر السديو ا دد ًاا
ديال مددن النصددو
قلد ً

التددا كانددت متا ددة لدده وا لددع ليهددا قادد تدد ليف كتاندده:

(اإلتقان) فيذكر كتانين ل يسمهما الثنين من كاار معا ريه؛ أنا اد اهلل محيدا
الدين الكافيجا (المتوف أوائ القرن التاسع /الخامه شر) وقاةا القضدا
جددالل الدددين الالقينددا (ل )1421 /224 :ث د ذكددر السدديو ا كتا ًن دا أقدددم لدده
نعنوان( :التحاير يف لوم التوسير) .ومن يث شدمولية تلدك المصدنوال وجدد
السدديو ا أهنددا جمي ًعدا ال توددا نددالغرض .ويعلدق السدديو ا ند ن كتدداب الزركشددا
(الرب ان يف لوم القرآن) كان و ده ذا قيمة يف ذا الااب ويقرر أنه ا تمد ليده
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مفرسو نيسابور
ترجامت
يف تصددنيف (اإلتقددان)( .)1و كددذا مددن وجهددة نظددر السدديو ا ال تكدداا توجددد
مصنوال يف « لوم القرآن» نشك

دام يدال األرنعدة التدا ذكر دا .تاددو الصدور

التاريخية التا رسمها السيو ا قاتمة جدا وك هنا أرض جدناة.
ال يعنا ذا نالطاع أن لوم القرآن ل تعدالا لد نحدو مناسدب قاد زمدن
الزركشددا والسدديو ا .فكمددا ذكرنددا آن ًودا يادددو أن الكددراميين يف القددرن الخددامه
الهجددري /الحددااي شددر المدديالاي ل د األق د قددد اةددطلعوا هبددذه المهم دة.
ً
شموال يف لوم
ناإلةافة إل النص الذي نين أيدينا النن ايب ثمة مقدمة أك ر
القدرآن كتاهددا أنددو محمددد امددد نددن أ مددد ندن جعوددر نددن نسددطام وقددد ذكددر فيهددا
أيضدا كاندت نداك أ مدال مصدنوة يف أندواب فر يدة
مختلف أنواب لوم القرآنً .
نعينها من لوم القرآن؛ م غريب القرآن أو أسااب النزول .كمدا ولجدت دذه
األنواب يف اروس التوسدير أو يف المصدنوال المتخصصدة يف الحقدول األيدرى
م الملخصال الوقهية ومدونال الحديث .تشهد لد

دذه الحقدول األيدرى

التا ولجت فيها أنواب لوم القرآن هناية مقدمة كتاب (اإلتقان) ذاتده إذ يقددم
السيو ا قائمدة قيمدة وغنيدة نالمصداار التدا ا تمدد ليهدا يف تد ليف كتانده( .)2يف
الواقددع يددذكر السدديو ا العديددد مددن لمدداة القددرآن النيسددانوريين المشددهورين:

(al- Suyūṭī, al- Itqān, vol. 1, pp. 4- 13. )1

(al- Suyuti, al- Itqān, vol. 1, pp. 18- 21. )2

()22

مفرسو نيسابور
ترجامت
الوا دددي والقشدديري وإمددام الحددرمين الجددوينا وأنددا امددد الغزالددا (ل:
 .)1111 /505وكما و متوقع تظهدر مجمو دة متنو دة مدن التواسدير القرآنيدة
ومصنوال لوم القرآن المتخصصة ولكن ال تظهر معالجة سانقة شاملة لعلدوم
القرآن يمكن مقارنتها ند(الرب ان) للزركشا أو (اإلتقان) للسديو ا .كمدا ال يد
ل ذكر انن ايب إ ال ًقا.
ال يناغددا أن تؤيددذ مقدمددة السدديو ا التددا تقددرل ذامددا ل د أهنددا انعكدداس
ااق للحقائق التاريخية؛ ألننا نجد نعد المقدمة مااشدر نا ًندا يف (معرفدة المكدا
والمدين)

يث يستشهد فيه السيو ا أول ما يستشهد نكتاب انن ايب (التنايه

ل فض

لوم القدرآن) .يف الوقدر االفتتا يدة مدن الاداب يعيدد السديو ا نقد

فقر انن ايب كاملة والتا تتحدث ن «أشرف لوم القدرآن»( .)1و دذه الوقدر
تتطانق تحديدً ا مع نص كتاب (التنايه)( .)2ولكن لماذا إذن يستاعد السديو ا اندن
ايب من قائمة المصاار التا ذكر ا يف المقدمة إذا كان ينق

نده درا ة ندا

ال يرجل أن يكون الماةا الكرام الندن ايدب دو السداب .فدرغ كد شداة
ترجيحا نا دو أن
أ ال السيو ا إل العديد من لماة المعتزلة .التعلي األك ر
ً
السيو ا ل يقرأ كتاب انن الحايب مطل ًقا أو لد األقد لد يطلدع ليده كدنص
()1

al- Suyuti, al- Itqān, vol. 1, p. 22.

(MS Köprülü/ Ahmed Paşa 15, fol. 2b; Kāẓim al- Rāḍī, ed., ‘Kitāb al- Tanbīh’, )2
p. 307.
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مفرسو نيسابور
ترجامت
منوص ً .
وندال من ذلك يادو أنه قام نالنق

دن استشدهاا أ دول نقلده الزركشدا

يف (الرب ددان) .يف الواقددع نع ددر يف الوصدد ال دداين مددن النددوع التاسددع يف كتددداب
(الرب ان) ل استشهاا وي من كتاب انن ايدب( .)1يف اعدة اار الوكدر لعدام
 1422من كتاب (الرب ان) للزركشا يمتد ذا الدنص المقتداه ليغطدا يمده
شر

وحة مطاو ة و و إل

د كاير نسخة مطانقة أل

النص الموجدوا يف

كتاب (التنايه)( .)2و ند مقارنة ذا النص ن ول نسخة محووهة لدينا مدن كتداب
(التنايه) نجد أن الزركشا قد نق أك ر من ثل ا النص .و ذا يدل ل أن كتاب
انن ايب -أو جزة منه ل األق  -قد ت

وظه وتناقله إلد زمدن الزركشدا يف

القرن ال امن الهجري /الرانع شر الميالاي.
ونصدددرف النظدددر دددن االستشدددهاا الدددوارا يف كتددداب (الرب دددان) نددداك
مخطو تان من كتاب (التنايه) .المخطو ة األول محووهدة يف إسدطناول MS

 Köprülü/ Ahmed Paşa 15وتتكون مدن سدت أوراق فقدط .و دا ال تحمد
مدال مدن أ مدال
ً
نوان الكتاب( :كتاب التنايه) ولكن الناسخ دنوها نو دوها
ترتيدددب الندددزول المكدددا والمددددين .و دددذه دددا المخطو دددة األقصدددر مدددن ندددين

(al- Zarkashī, al- Burhān, vol. 1, pp. 248- 62. )1

( )2االقتااس شاه كام من الكتاب ناست ناة نع
يغير ياغة سطور أيرى.
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المواةع التا يحذف فيها الزركشا نضعة أسطر أو

مفرسو نيسابور
ترجامت
المخطدو تين مدن يدث ددا األوراق و جد الدنص .نينمدا توجدد المخطو ددة
األيرى يف امشق المكتاة الظا رية رق  /24ام 3143 /وتتكدون مدن اثنتدا
ً
اكتمدداال .ناإلةددافة إلدد ذلددك قددام محمددد
شددر ورقددة و ددا الددنص األك ددر
اد الكري كاه الراةا نتحرير مخطو ة امشق من يالل الرجوع إل نسدخة
ةوئية محووهة يف اار الكتب نجامعة الكويت .وقد نشدرل نسدخته دام 1422
يف المجلددة األكاايميددة العراقيددة (المددورا)( .)1و لد الددرغ مددن نشددر ا فقددد تد
تجا

ذه الطاعة من كتاب (التنايه) تما ًما يف الدراسال الغرنية.
ال يعل الراةا الذي اشتغ

لد المخطو دة الدمشدقية فحسدب مدا إذا

كان المؤلف انن الحايب «ل يت كتانه مكتو ًيدا هبدذا القددر» أم أن مدا و د إليندا
و ذا الجزة من الكتاب فقط .ومن غيدر الواةدل مدا إذا كدان ندص المخطو دة
يم

كدامال أم أنده مجدرا ندايدة لمصدنف أ دول نك يدر .لسدوة
ً
مد اندن ايدب

الحظ ال تجدي اإل الة إل مخطو ة إسطناول؛ ألهنا تحتوي ل قدر أق من
النص مقارنة نمخطو ة امشق .ويستند و وا لعم انن ايب لد المراو دة
نين مخطو تا إسطناول وامشق.
تغطا كلتا النسختين من النص الماا ذاما التا تتناول موةدو ين رئيسدين
مددن موةددو ال لددوم القددرآن :مس د لة ترتيددب نددزول القددرآن وأوجدده الخطدداب
(Kāẓim al- Rāḍī, ed., ‘Kitāb al- Tanbīh’, pp. 305- 22. )1
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مفرسو نيسابور
ترجامت
القرآين (المخا اال) .ند وةع مخطو ة إسطناول جن ًاا إل جنب المخطو ة
ايتصارا .توتقد مخطو ة إسدطناول العديدد مدن
الظا رية يتضل أن األول أك ر
ً
األنيال الشعرية الوارا يف مخطو ة امشق .إةافة إل ذلك تحتوي مخطو دة
امشددق ل د جددزة إةددايف يف آيددر الددنص يغيددب ددن المخطو ددة األيددرى .ددذا
الجزة الدذي يد

مااشدر نعدد تعدداا أندواع الخطداب يف القدرآن دو دوا إلد

موةوع اآليال القرآنية المكية والمدنية ومناقشة مدوجز لمناسداة ندزول إ ددى
وأييرا يظهر انن ايب يف ذا الجدزة اإلةدايف ولدع الكراميدة نإ صداة
اآليال.
ً
وذكر دا اآليال والكلمال والحروف لسور معينة.
أيض دا ل د سلسددلتا إسددناا مختلوتددين لنق د الددنص
تحتددوي المخطو تددان ً
ن كمله .تقدم مخطو دة امشدق سلسدلة اإلسدناا التداريخا األ دول ممدا يدوفر لندا
فهما أوةل لزمان ومكان قراة الدنص .ومدن تلدك المعلومدال الدوارا يف ندص
ً
المخطو ة نعل أن كتاب (التنايه) قدر يف شدهر رنيدع اآليدر سدنة ( 420يوليدو
وأييدرا
 )1021ويف شهر جمااى اآلير سدنة ( 524مدارس /أنريد )1135
ً
يف جددامع امشددق المعمددور يف محددرم ( 443ايسددمرب  .)1243نينمددا تقدددم لنددا
اسما وا دً ا مختل ًودا يف سلسدلة اإلسدناا دن سلسدلة اإلسدناا
مخطو ة إسطناول ً
الموجددوا يف مخطو ددة امشددق .إذ إن آيددر شخصددية تاريخيددة نقل دت الددنص يف
مخطو ة إسطناول و الشيخ أنو الربكال اد الملك نن أ مد نن الشدهرزوري
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مفرسو نيسابور
ترجامت
المقر ﭬ( .)1ث توا

كلتا المخطو تين سلسدلة اإلسدناا المشدرتكة التاليدة

التا تؤاي يف النهاية إل انن ايب:
[ ]5أيربنا الشيخ اإلمام أنو نصر أ مد نن مسرور نن اد الو اب
المقر (ل )1051 -1050 /442 :ﭬ
[ ]4دثنا أنو الوض إسما ي نن أ مد نن اد اهلل الجرجاين (/431
)1044 -1045
[ ]3دثنا أنو نصر محمد نن إنرا ي األااما الجرجاين
[ ]2دثنا أنو نكر محمد نن أنا منصور اد الوا د الحيري النيسانوري
الوا ظ قال:
[ ]1قال األستاذ الواة أنو القاس الحسن نن محمد نن ايب ﭬ.
مددن غيددر المودداجئ أن ينتشددر الددنص نددين العلمدداة يف مدينددة جرجددان منددذ أن
زار ا انن ايب يف ام  324جريا 1444 /ميالايا وقي إنه قوند نحوداو يف
ذلك الوقت من قا

لمائها(.)2

(MS Köprülü/ Ahmed Paşa 15, fol. 2b. )1
(al- Sahmī, Tārīkh al- Jurjān, p. 78. )2
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مفرسو نيسابور
ترجامت
تكشددف الموةددو ال التددا الجهددا كتدداب (التنايدده) ددن قدددر كايددر مددن
اال تمامدددال التدددا يادددديها اندددن ايدددب ندددد اراسدددته القدددرآن .ناإلةدددافة إلددد
الموةددو ال المعتدداا المتعلقددة نرتتيددب السددور ومددا نددزل يف مكددة ومددا نددزل يف
أيضا ما ي :
المدينة يتناول انن ايب ً
 ما نزل نمكة و كمه مدين. ما نزل يف المدينة وحكمه مكا. ما يشاه تنزي المدنية يف السور المكية. ما يشاه تنزي مكة يف السور المدنية. ما نزل يف الجحوة. ما نزل يف نيت المقدس. ما نزل يف الطائف. ما نزل يف الحدياية.ليال.
 ما نزل ً ما نزل مشي ًعا [نالمالئكة]. اآليال المدنيال يف السور المكية. -اآليال المكيال يف السور المدنية.
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مفرسو نيسابور
ترجامت
 ما م من مكة إل المدينة. ما م من المدينة إل مكة. ما م من المدينة إل أرض الحاشة.مجمال.
ً
 ما نزل ما نزل موس ًرا.مرموزا(.)1
 ما نزلً
وجها من أوجه الخطاب القرآين.
 يمسة شر ًأيضا نعدا من المصاار
ناإلةافة إل األنيال الشعرية يستشهد انن ايب ً
الكالسيكية :انن ااس (ل 422 -421 /42 :ثالث مرال) والضحاك نن
مزا

(ل 123 /105 :مرتين) و طاة نن أنا رناح (ل132 /114 :

مرتين) ومجا د (ل 123 -122 /105 -104 :مرتين) ومقات نن
سليمان (ل 141 /150 :مرتين) وقتاا (ل )135 /111 :ومحمد نن
كعب القرها (ل .)121 -124 /102 :كما يظهر مصدران مت يران :الشا ر

( )1و ناك م االن ما :ه (سور

ه )1 :ويه (سور يه )1 :وكال ما يصنف تقليديا لدى

الموسرين نو وهما رو ًفا مقطعة.
Cf. Nguyen, ‘Exegesis of the Ḥurūf al- Muqaṭṭaʿa’, pp. 1- 28.
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مفرسو نيسابور
ترجامت
()1

العااسا أنو العتا ية (ل)222 /213 :

وأنو نكر محمد نن مر الوراق

()2
أيضا سلسلة إسناا وا د فقط يف النص:
(ل . )1005 /344 :كما نرى ً

أنو الحسن محمد نن الحسين نن محمدد الاغدوي قدال :أيربندا أندو النضدر
محمد نن أ مد الحلواين قال :دثنا الما ر ندن الحكد ندن سدان الكرانيسدا
ن لا نن الحسين نن واقد ن أنيه.
تدد اآلن قمددت فقددط نددإجراة تحليدد أولددا مقددارن مددع مقدمددة كتدداب
(المااين) للمصدنف الكرامدا والدذي نددأ يف دام  .1033 /425وقدد كدان مدن
ش ن انن ايب أن يعد من كاار العلمداة مندذ وفاتده قاد نحدو قددين مدن الزمدان
ام  .1014 /404ومع ذلدك تكشدف مراجعدة سدريعة للعلمداة المدذكورين يف
كتاب (المااين) غياب اس انن ايب مطل ًقدا .الدرانط الو يدد الدذي يمكدن تتاعده
نين المصنوين و االقتاداس الدوارا يف كتداب (الماداين) ألندا الحسدن الكدارزي
أ د أساتذ انن ايب المشهورين( .)3الو ل ذلك ند مقارنة مداا ترتيدب
النزول يف كتداب (التنايده) نالمداا المقانلدة يف كتداب (الماداين) تظهدر ايتالفدال
(al- Khaṭīb al- Baghdādī, Tārīkh madīnat al- salām, vol. 7, pp. 226- 38. )1
(al- Khaṭīb al- Baghdādī, Tārīkh madīnat al- salām, vol. 4, p. 57. )2

( .Gilliot, ‘Les sciences coranique’, p. 37 )3ندما مقارنة استشهااال انن الحايب الوارا يف
التواسير األيرى م

(الكشف والايان) لل علاا ومخطو ة رق  MS Laleli 198مع كتاب

(المااين)؛ يظهر الشيخ المشرتك أنو منصور األز ري كحلقة و

()34

مشرتكة أيرى.

مفرسو نيسابور
ترجامت
كاير ومهمةً .
أوال :يقدم العمالن ترتي ًاا زمنيا مختل ًودا للسدور؛ إذ يختلدف ترتيدب
انن ايب ن اال تمالين الواراين يف كتاب (المااين) وأ د ما منسدوب الندن
ااس واآلير ينسب إل

لا ندن أندا الدب .ثان ًيدا :يقددم كتداب (التنايده) مداا

أكرب وأك در تنو ً دا مدن أوجده ترتيدب الندزول لد تدت معالجتهدا يف العمد اآليدر.
وأ د التوسيرال المحتملة لذلك و و مجرا تخمين و أنه إذا كان انن ايدب
قددد تحددول نالوع د إل د المددذ ب الشددافعا قا د وفاتدده فرنمددا فقدددل مصددنواته
ظوما لدى نع

زمالئه من الكرامية الااقين ل قيد الحيا .

من المؤكدد أن نسداة اندن ايدب المز ومدة إلد المدذ ب الشدافعا سدواة
اورا يف نشدر أ مالده .ونغد
أكان ذلك قيقيا أم ال كاندت سدتلعب ً

النظدر دن

ذه النقطة التاريخية فقدد تد تناقد كتداب (التنايده) و وظده لعدد قدرون

تد

أييرا إل المصنوال الشاملة الال قة يف لوم القرآن ند الزركشدا
وجد ريقه ً
والسيو ا .وسيكون من المويد للغاية اراسة كتداب (التنايده) الندن ايدب جن ًادا
إلددد جندددب األ مدددال المتا دددة لمعا دددريه مدددن لمددداة الكراميدددة والنيسدددانورية
ً
شدموال تاريخيدا لمصدنوال لدوم القدرآن.
اآليرين ناإلةافة إل التقليد األك ر
أيضا نقطة ارتكاز مهمة إلجدراة مسدل شدام للتطدور
ورنما يكون كتاب (التنايه) ً
التاريخا ألانيال لوم القرآن والذي ال يزال مطل ًاا مهمدا يف دد ذاتده يف قد
الدراسال القرآنية.
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مفرسو نيسابور
ترجامت
ابن فورَك (ت )0001 /604 :وتفسريه:
أنو نكر محمد نن الحسن نن فدورك األنصداري األ داهاين المشدهور ندانن
فددورك مددن أئمددة األشددا ر األوائ د  .تتلمددذ ل د يددد التالمددذ المااشددرين ألنددا
الحسدددن األشدددعري (ل )434 -435 /324 :إلددد جاندددب رفاقددده مدددن كادددار
األشدددا ر ؛ م ددد أندددا إسدددحاق اإلسدددورايينا (ل )1021 /412 :وأندددا نكدددر
اورا مهمدا يف تمديدد
الااقالين (ل .)1013 /403 :من جاناه لعدب اندن فدورك ً
المددذ ب األشددعري شددر ًقا مددن نغددداا إل د يراسددان .وترك دزل مسدديرته العلميددة
نشك أساسا يف ل الكالم وانخر يف مناقشال كالمية ملته مدن مديندة إلد
أيرى .ونساب األ مال العدائية التا واجهها يف مديندة الدري قاد ا دو نعد
نخب نيسانور لالستقرار يف مدينته

يث شدرع يف التددريه لعددا مدن العلمداة

والصوفيين الادارزين وشداركه معظمهد االنتمداة إلد المدذ ب الشدافعا .ومدع
ذلك أاى افا ه المستميت ن العقيدد األشدعرية إلد

دراع مدع الكراميدة (يف

مناقضة واةحة لحيا انن ايب) و و األمر الذي أجرب انن فورك لد الددفاع
ن نوسه أمام الدولة الغزنوية مم لة يف السلطان محموا .وأثناة واته إل مديندة
نيسددانور يف ددام  1015 /404ت دويف مسددمو ًما و ددا جريمددة ارتكاهددا يصددومه
الكرامية إذا كان نإمكاننا تصديق تاريخ الواقعة.
ترك انن فورك وراةه د ًاا من األ مال المهمة تعينندا لد فهد األشدعرية
الماكدر يا دة .لوددت اانييد جيميريدده  Daniel Gimaretانتاا نددا إلد كتدداب:
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مفرسو نيسابور
ترجامت
(مجرا مقاالل الشيخ أنا الحسدن األشدعري) الندن فدورك والدذي يعدرض فيده
نطريقددة تربيريددة معتقدددال أن دا الحسددن األشددعري نحسددب فه د انددن فددورك(.)1
ناإلةافة إل

()2

ذا الكتاب ناك( :مقدمة يف نكت أ دول الوقده)

و دو كتداب

تمهيددي مختصدر أل دول الوقده وكتدداب( :الحددوا يف األ دول) و دو معجد
()3

كالمددا وفقهددا

()4

وكتدداب( :مشددك الحددديث ونياندده)

يددث يتندداول فيدده

األ اايث الناوية المتشاهبة .ومع ذلك فإن العم الذي تد إ مالده الندن فدورك
و توسيره للقرآن .تظهر أقدم إشار إل
والايان)

ذا التوسير يف مقدمة توسدير( :الكشدف

يث يدرج ال علاا توسير انن فورك ك د مصااره .ل يكتف ال علادا

أيضدا منهجده العدام .ونحسدب
نسماع التوسير مااشر من انن فدورك ند و دف ً
ال علاددا« :أمدداله [انددن فددورك] لينددا مددن أولدده إل د آيددره .ث د اسددت نف ولحددق
واقتصر ل األسئلة واألجونة ت فرغ منه»( .)5ويادو أن انن فورك ندأ توسديره

()1

Daniel Gimaret, ‘Un Document majeur’, pp. 185- 215; Ibn Fūrak, Mujarrad.

(Ibn Fūrak, ‘al- Ūlā min uṣūl al- shāfiʿiyya’, pp. 3- 15. )2

()3

Abdel Haleem, ‘Early Islamic Theological and Juristic Terminology’, pp. 5- 41; Ibn

Fūrak, Kitāb al- Ḥudūd fi’l- uṣūl.

()4

Ibn Fūrak, Mushkil al- ḥadīth wa- bayānuh; Ibn Fūrak, Kitāb Mushkil al-

ḥadīth.
(al- Thaʿlabī, Qur’anic Commentary in the Eastern Islamic Tradition, p. 51; al- )5
Thaʿlabī, Muqaddimat al- kashf wa’l- bayān, p. 101.

()34

مفرسو نيسابور
ترجامت
نطريقة أك ر نظامية أو ريقة نقاشية ل األق

ولكنه توقدف يف مر لدة مدا ثد

ايتصارا.
است نف العم نطريقة أك ر
ً
نالنظر إل المخطو ة التا نين أيدينا ياددو أن توسدير اندن فدورك لد يصد
إليندددا إال يف مخطو دددة وا دددد ومددداا دددذه المخطو دددة غيدددر كاملدددة .تتكدددون
المخطو ددة المحووهددة يف المكتاددة الو نيددة يف إسددطناول

MS Feyzullah

 Efendi 50من  224ورقة .تكشف الورقة األول مدن المخطو دة أن دذا دو
أيضدا المجلدد
المجلد ال الث مدن توسدير اندن فدورك .و دذا المجلدد ال الدث دو ً
األيير من التوسير ويادأ نتوسير سور (المؤمندون) ويسدتمر تد آيدر القدرآن.
ولسوة الحظ فإن نيانال نسخ المخطو ة مقتضاة ال تكشدف دن اسد الناسدخ
أو تاريخ النسخ .وتستند نتائا الاحدث التدا أقددمها ندا إلد

ملدا لد نسدخة

مرقمنة من المخطو ة .ومع ذلك فقد ت تحقيدق المخطو دة جزئيدا ندين داما
 2004 -2002مدددن يدددالل ثدددالث رسدددائ ماجسدددتير منوصدددلة يف جامعدددة أم
القرى(.)1

( )1قام الل اد القاار نندويش نتحقيق جزة من التوسير مدن أول سدور (المؤمندون) و تد آيدر سدور
(السجد ) تحت إشدراف الددكتور /غالدب ندن محمدد الحامضدا و قدق دا ف ندن كامد ندن دالل
نخاري من أول سور (األ زاب) و ت يتام سور (غافر) تحت إشدراف الددكتور /ادد اهلل ندن لدا
الغامدددي و ققددت سددهيمة ننددت محمددد سددعيد محمددد أ مددد نخدداري مددن سددور (نددوح) و تد سددور

=

()40

مفرسو نيسابور
ترجامت
ند قراة توسير انن فورك سر ان ما يتضل أنه متوافق تما ًمدا مدع الو دف
الذي قدمه ال علاا .نينما نوتقد نددايال التوسدير الموصدلة والمسدهاة المورتةدة
ايتصدارا نشدك كايدر إذ يظهدر المحتدوى يف
يعد ذا المجلد ال الث ن كمله أك ر
ً
شك سؤال وجدواب .يف نددايال توسدير السدور يقددم اندن فدورك نوانًدا يسدميه
«مس لة»

يدث يدت سدرا سلسدلة مدن الموةدو ال التدا يجدب نح هدا يف تتدانع

سريع ث يقدم نوا ًنا يسم «الجواب»

يث يعالا المواةيع المدذكور سدان ًقا

نشك منهجا ونالرتتيب .و دذه دا ريقدة «األسدئلة -األجوندة» التدا و دوها
ال علاا آن ًوا .إةافة إل ذلك فإن ننية التوسير يف ثل ه األيير ل األق

دا يف

األساس ننية جدلية تعكه االشتغال العلما النن فورك كمتكل .
وفيما يتعلق نماا التوسير فإن توسير انن فورك -كغيره من معظ التواسير
األيدرى -يعدرض مجمو دة متنو دة مددن المشداغ التوسديرية .يسدرا اندن فددورك
جميع المسائ ذال الصلة يف السور القصدير مدر وا دد ثد يشدرع يف اإلجاندة
ليها .أما فيما يتعلق نالسور األ ول يقس انن فورك توسير السور إل قسدمين
أو أرنعة أقسام من المسائ واألجونة من أجد إاار
يف قس المسائ

جد المدواا قيدد التوسدير.

يركز انن فورك داا لد الكلمدال أو العادارال أو المودا ي

=
(الناس) تحت إشراف الدكتور /أمين محمد طيدة ناشدا .ننددويش (توسدير القدرآن العظدي ) .نخداري
ا ف (توسير القرآن العظي ) .نخاري سهيمة (توسير القرآن العظي ).

()41

مفرسو نيسابور
ترجامت
توةيحا أو تشير إل مسائ مرتاطة نكيويدة توسدير اآليدة أو
التا تتطلب شر ً ا أو
ً
ال ترا كلمدة (كودر) مطل ًقدا يف

السور ( .)1ل ساي الم ال يف سور اإليال

السور ولكن نساب مناقشة مس لة تو يدد اهلل ينتهدز اندن فدورك الور دة لطدرح
()2

مس لة «ما و الكور »

كما أنه سوف يلودت انتاداه القدراة مدن دين آليدر إلد

المسددائ الكالميددة الجدليددة ويس د ل( :مددا ددو الي د ) ددذا القددول أو ذاك( .)3ال
يعددرض انددن فددورك مقاالتدده الخا ددة نالضددرور ولكندده يقدددم مقدداالل الوددرق
المناوئددة .لدد سدداي الم ددال يسددما يف مواةددع مختلوددة المعتزلددة ومددذ ب
المجسمة نشك

ريل .ويف ذه الحاالل يمكن أن تكون معالجدة اندن فدورك

للمسائ الكالمية ذال ايعة جدلية اا .
منتظمدا إلد
أمدرا
ً
نينما يعترب نحث المسائ الكالميدة ً

دد مدا يف توسدير اندن

اائما أنه ال يحدث ناستمرار .ومع ذلك فإن ذا التحلي يعزى إل
فورك يادو ً
د كاير إل ةياع ال ل ين األولين من التوسير .لد سداي الم دال نالنسداة إلد

( )1من األم لة ل ذلك توسير كلمة الصمد يف سور اإليال

(ما و الصمد ) ومعن العزيز

الحكي من أسماة اهلل يف مطلع سور الحديد وما و (الخشوع) المذكور يف اآلية ال انية من سور
(المؤمنون) والكلمة الوارا نصا يف اآلية ا {ياشعون} وليه (الخشوع).
(MS Feyzullah Efendi 50, fols. 227a- b. )2

( )3ل ساي الم ال يف توسير أول آية من سور اإليال
مقان التوسيرال الاا لة للمجسمة

()42

يقول :ما و الدلي

ل أنه {أ د} يف

مفرسو نيسابور
ترجامت
اآليال المتعلقة نالعرش ل يتطرق انن فورك مطل ًقا إل المضدامين التجسديمية.
ونالنظر إل منهجيدة اندن فدورك يف توسديره وكمدا دا الحدال يف معظد التواسدير
القرآنية األيرى فإن أكرب الظدن أن يكدون المؤلدف قدد تطدرق إلد الموةدوع يف
وقت سانق يف توسديره ندد أول موةدع يدذكر فيده العدرش( .)1ومدا لد نع در لد
المزيد من توسير اندن فدورك يجدب أن يعتمدد فهمندا الحدالا لت ويالتده الكالميدة
والقرآنية ل نصو ه المتا ة.
ومع ذلك فإن الجزة المتاح من المخطو ة يوفر لنا ماا مهمدة لوهد

ددا

من المسائ نشك أفض ً :
أوال :ارس ال علاا توسير انن فورك ومدن المحتمد
أنه أثر ل غيره من الموسرين اآليرين يف مدينة نيسدانور ومدا ولهدا .فقدد كدان
القشيري والايهقا من تالمذ انن فورك و نف كال ما أ ً
ماال يف التوسير .ثمدة
مخطو ة أيرى من أ

نيسدانوري مخطو دة رقد  MS Laleli 198تنسدب

ل األرجل لصا ب (التوسير الكاير) أنا القاس القشديري تستشدهد درا ة
نانن فورك يف تسعة مواةع ل األق  .ومن ش ن المقارندة ندين مداا توسدير اندن
( )1يمكننددا ر يددة سددانقة لهددذا األمددر يف كيويددة تعام د الموس درين المسددلمين نشددك متطددانق مددع الحددروف
المقط عة .أول ههور لهذه الحروف يف اآلية األول من سور الاقر وسدر ان مدا يدت اسدتد اة التوسدير
ذاته ند ههور تلك الحروف ال ًقا يف مواةع أيرى من القرآن ذا إذا ت التعرض لها نالتوسير أ ًال
فيما نعد.
Nguyen, ‘Exegesis of the Ḥurūf al- Muqaṭṭaʿa’, pp. 1- 28.
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مفرسو نيسابور
ترجامت
فددورك ومدداا ددذه التوسدديرال أن تسددمل لنددا نوه د أ مددق لت د ثيره ل د التقليددد
التوسدديري نشددك

ددام وكددذلك لدد التقليددد التوسدديري الناشددئ يف نيسددانور.

نداارا
ثان ًيا :تقدم لنا المخطو ة م ًاال مهما لد التوسدير الكالمدا وتدوفر
مقياسدا ً
ً
يمكن مقارنته مع التواسير الكالمية األيرى سواة أكاندت للمعتزلدة أو الكراميدة
أييدرا تعتدرب المخطو دة نصدا أساسديا لوهد الكدالم
أو األشا ر أو الماتريديدة.
ً
األشعري الماكر يا ًة أهنا توةل مكانة النص المقدس يف ياغة العقيد مدن
منظور تربيري وجدلا.

()44

مفرسو نيسابور
ترجامت
عبد القاهر البغدادي (ت )0001 /624 :وتفسريه:
و أنو منصور ادد القدا ر ندن دا ر الاغددااي اندن أل دد أثريداة التجدار
تراا ل الدوائر العلمية واالجتما ية ذاما التا تراا ليهدا العالمدان السدانقان.
دارزا مددن كاددار أئمددة
كددان الاغدددااي م د انددن فددورك أشددعري العقيددد وإما ًمددا ند ً
الشددافعية يف نيسددانور .ومددع ذلددك ارتدداط الاغدددااي ارتاا ً ددا وثي ًقددا ن د نا إسددحاق
اإلسورايينا (ل )1021 /412 :أك ر من اندن فدورك؛ لكدون اإلسدورايينا شديخ
الاغدااي يف العقيد  .ويف وقت ال ق من ياته ندما اجتاح األتراك السدالجقة
متجها وب إسورايين
المنطقة ترك الاغدااي نيسانور
ً

يث تويف نداك وافدن

إل جوار شيخه السانق يف العقيد أنا إسحاق اإلسورايينا.
متاحدرا ندرع يف سداعة شدر
المدا
ً
يصف مصنوو الرتاج الاغدااي ن نه كان ً
لمدا مختل ًودا( .)1وا تددرب إما ًمدا يف الوقدده والكددالم و لد الحسدداب والرياةدديال.
ً
ومددن نددين األ مددال الااقيددة المنسددونة إليدده مددالن رياةدديان :كتدداب (التكملددة يف
()2

الحساب)

()1

()3

وكتاب (اإليضاح دن أ دول دنا ة المسداح)

ناإلةدافة إلد

al- Fārisī, al- Mukhtaṣar, p. 255; al- Ṣarīfīnī, al- Muntakhab, p. 360; Ibn ʿAsākir,

Tabyīn kadhib al- muftarī, p. 195; al- Dhahabī, Siyar al- aʿlām al- nubalāʾ, vol. 17, p.
572; al- Ṣafadī, Kitāb al- Wāfī bi- l- wafayāt, vol. 19, p. 32; al- Subkī, Ṭabaqāt alShāfiʿiyya al- kubrā, vol. 3, p. 143; al- Dāwūdī, Ṭabaqāt al- mufassirīn, vol. 1, p. 333.

()45

()2

al- Baghdādī, al- Takmila fī al- ḥisāb.

()3

al- Baghdādī, Kitāb al- Īḍāḥ.

مفرسو نيسابور
ترجامت
()1

أ رو تدده يف العقيددد كتدداب (أ ددول الدددين)
()2

اإلسالمية( :الورق نين الورق)

واثنددين مددن مصددنواته يف الو درق

()3
أيضدا
وكتاب (المل والنح )  .وقد نقدا لده ً

مددالن مرتاطددان نددالنص القددرآين يسددتحقان المزيددد مددن الاحددث و مددا كتدداب
(الناسخ والمنسوخ) و دو ادار دن أ رو دة دول نسدخ آي القدرآن وكتداب
(توسير أسماة اهلل الحسن ) و و تعليق ل أسدماة اهلل الحسدن ( .)4ومدع ذلدك
يركز استقصا نا الحالا ل توسير القرآن المنسوب إل الاغدااي والذي يادو
أنه نجا جزئيا يف مخطو ة وا د (.)5
فيما يخص توسير الاغدااي ذكر العديد من مصنوا الرتاج التوسير الدذي
كتاه الاغدااي ل الرغ من أن اإلشار األقددم لده التدا نجدد ا ندد الصدودي
(ل )1343 /144 :تعترب مت ير نسايا( .)6إةافة إل ذلدك ياددو أن السديو ا
قد ا لع ل التوسير المقصوا .يف مقدمة كتانه (اإلتقدان يف لدوم القدرآن) يدذكر
(al- Baghdādī, Uṣūl al- dīn. )1
(al- Baghdādī, al- Farq bayna al- firaq. )2
(al- Baghdādī, Kitāb al- Milal wa’l- niḥal. )3

()4

al- Baghdādī, al- Nāsikh wa’l- mansūkh; Ms British Library OR 7547; MS

Süleymaniye Kütüphanesi, Istanbul, Reşid Efendi 497.

( )5أوا أن أتوجه نالشكر إل اال كورا  Dale Correaلتسهي الو ول إل المخطو ة.
()4

al- Ṣafadī, Kitāb al- Wāfī bi- al- wafayāt, vol. 19, p. 33; al- Subkī, Ṭabaqāt al-

Shāfiʿiyya al- Kubrā, vol. 3, p. 144; al- Dāwūdī, Ṭabaqāt al- mufassirīn, vol. 1, pp. 3326.
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مفرسو نيسابور
ترجامت
السيو ا توسير أنا منصور اد القدا ر ندن دا ر التميمدا (الاغددااي) مدن ندين
مصنوال أ كام القرآن التا أفاا منها( .)1ومع ذلك ال نع ر ال ًقا ل أية إ الدة
ريحة إل

ذا التوسير يف كتاب (اإلتقان).

وفيما يتعلق نمخطو ة الاغدااي يشير (الوهدرس الشدام للدرتاث العرندا
اإلسالما المخطو ) إل ا تمالية وجوا نسخة مخطو ة من التوسير محووهدة
يف أوزنكسددتان( .)2ويشددير فهددرس مكتاددة المعهددد الايددروين للدراسددال الشددرقية يف
شقند إل المخطو ة رق  3114المعنية نو وها توسير اد القدا ر .وتوةدل
نالتوصي أن التوسير المتاقا نين أيدينا ال يغطا سوى النصف األول مدن القدرآن
ت سدور األنودال وقدد نسدخه محمدد ندن محمدد الغجددواين يف سدنة (/441
.)1250 -1244
ومع ذلك فإن اال الع ل المخطو ة يدفعنا إل إجدراة تصدحيل فدوري
وا د ل األق يف و وها :تغطا المخطو ة توسير القدرآن مدن سدور الواتحدة
ت هناية سور التونة وليه سور األنوال .تتكون المخطو دة مدن  251ورقدة
وتحم

د ًاا من األيتدام التدا تشدير إلد أهندا جدزة مدن مجمو دة وقدف محمدد

(al- Suyūṭī, al- Itqān, vol. 1, p. 19. )1
(al- Asad, et al., eds., al- Fahras al- Shāmil, p. 165. )2
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مفرسو نيسابور
ترجامت
نارسددا( .)1كمددا نع ددر ل د مال ظتدين مكتددونتين نخددط يددد مختلددف ددن يددط يددد
الناسخ يف األوراق التدا تسداق التوسدير .يوجدد يف الورقدة رقد  b1سدطر فارسدا
مختصر يقول« :جزة من توسير السيد اد القدا ر» ويف الورقدة  a2فقدر تصدف
المخطو ة التا تدراوح ندين اللغتدين الوارسدية والعرنيدة وتاددأ ندالعنوان« :توسدير
السيد اد القا ر» .إةافة إل ذلدك نداك مال ظدال ك يدر مدوندة لد

دول

وامش األوراق الخمه األول للمخطو ة .تمأل تلك المال ظدال الصدوحة
وتدددؤ ر الدددنص األ دددلا نالكامددد  .نعدددد ذلدددك يتوا ددد

ضدددور الهدددامش يف

المخطو ة ولكن نشك متقطع وناار نسايا .كمدا أن الهدوامش المتد ير ليسدت
ممتد النطاق كما ا الحال يف األوراق األول من المخطو ة.
توسديرا لكد آيدة لد
يتاع توسير الاغدااي ريقة منهجيدة تقددم
ً

دد مدن

نص القرآن .و ل الرغ مدن تصدنيف السديو ا لتوسدير الاغددااي ةدمن كتدب
(أ كام القرآن) والتا يقصد هبدا ذلدك الندوع مدن التوسدير الدذي يهدت نمعالجدة
مدال مدن أ مدال
أ كام الوقه اإلسالما فإن نص التوسير الذي نين أيدينا لديه ً
أ كام القرآن فحسب .إذ نطالع فيه المنا ا التوسيرية التقليدية و ا مستخدمة
ل نطاق واسدع يف جميدع مداا التوسدير .يوةدل المؤلدف الكلمدال الغامضدة

( )1ل ترق أوراق المخطو ة أو تحدا نواسطة األرشيف .ويستند ترقي األوراق المذكور يف ذه المقالة
إل ترقيما الخا

()42

لصوحال المخطو ة.

مفرسو نيسابور
ترجامت
ويعددرف المصددطلحال ويقدددم توسدديرال مختصددر ل يددال ويستشددهد ن نيددال
أيضدا إلد أسدااب
الشعر مت ا ترب ا وثيقدة الصدلة نالمداا الموسدر  .كمدا يشدير ً
النددزول والسددياقال المكي دة والمدنيددة ل يددال والقددراةال المختلوددة و دداالل
أيض دا نشددك اوري يف
الناسددخ والمنسددوخ يف الددنص القددرآين .يتعم دق الاغدددااي ً
المسائ النحوية مستشهدً ا إما ن قوال نع

النحدا المعيندين أو ند قوال مدرسدتا

الاصر والكوفة نشك أ .
يكشف المسل األولا للمصاار المدذكور يف مداا مخطو دة شدقند دن
المزيدد مدن التوا دي

ددن المؤلدف و صدره و ايعددة التوسدير .فداخالف تواسددير

القرآن الموسدو ية المدؤثر كدالطربي (ل )423 /311 :وال علادا فدإن توسدير
الاغدااي ال يذكر نشك منهجا سالس الروا الخا دة نمصدااره .ومدع ذلدك
يذكر لنا العديدد مدن المراجدع التوسديرية التدا تدرتاوح ندين دحانة النادا محمدد
وشخصيال ماكر ومعروفة تنتما إل

قول معينة من األانيدال الدينيدة تشدم

نارزا
الما ً
السير والمغازي والتوسير والوقه .كما نع ر ل أسماة أك ر من ً 150
يف ذا المجلد األول من التوسير .ومن غير الموداجئ أن يكدون اسد اندن اداس
(ل )422 -421 /42 :الددذي يددذكر نو ددوه أ ددد أ مددد التقليددد التوس ديري
الماكر و أك ر األسماة ورو ًاا يف التوسير إذ نع ر ليده يف دوالا  140موةد ًعا
من النص .يف الواقع جميدع األسدماة التدا يدت االستشدهاا هبدا نشدك متكدرر يف
التوسير ا مرجعيال معروفة يف التقليد التوسيري الماكر:

()44

مفرسو نيسابور
ترجامت
 السدي (ل :)145 /122 :والا  53مر . قتاا (ل :)135 /111 :والا  44مر . مجا د (ل :)123 -122 /105 -104 :والا  41مر . الحسن الاصري (ل :)132 /121 :والا  44مر . انن مسعوا (ل :)453 -452 /32 :والا  30مر . -الضحاك نن مزا

(ل :)123 /105 :والا  24مر .

 الكلاا (ل :)143 /144 :والا  21مر . سعيد نن جاير (ل :)112 -111 /45 -44 :والا  11مر . طاة نن أنا رناح (ل :)132 /114 :والا  14مر . الشعاا (ل :)122 /110 -121 /103 :والا  12مر . الرنيع نن أنه (ل :)154 /134 :والا  12مر . كرمة (ل :)4 -123 /105 :ما يقرب من شر مرال. مقات نن سليمان (ل :)141 /150 :والا تسع مرال.من الواةل أن مصنف مخطو ة شدقند كدان لد ارايدة ندنوه المراجدع
التوسدديرية التددا أ ددال إليهددا المصددنوون األوائ د للتواسددير القرآنيددة الموسددو ية.
يمكن للمرة أن يسدتنتا مدن دذه األسدماة و دد ا أن المصدنف قدد قدرأ أو تد
ارس لدددد يددددد الطددددربي (ل )423 /311 :أو ال علاددددا اللددددذين اكتسددددات

()50

مفرسو نيسابور
ترجامت
ثيرا سري ًعا نعد تصنيوها .من السده نسدايا إثادال ذلدك نالنسداة إلد
توسيرامما ت ً
األول؛ إذ يحي المصنف إل الطدربي درا ة يف أرنعدة مواةدع نقولده جريدر أو
كامال :محمدد ندن جريدر الطدربي( .)1لد النقدي
ً
انن جرير أو نذكر االس

مدن

ذلك فإن لة المصدنف ندال علاا أقد ت كيددً ا .فدإذا كاندت نداك أيدة إ الدة إلد
ال علاا يف المخطو ة فسيكون ذلك يف در التوسير يف سور آل مدران يدث
يشير المصنف إل (أنا إسحاق) .ومع ذلدك فمدن غيدر الواةدل سدواة نالنسداة
إل األقوال المستشهد هبا أو التوسير الال ق ما إذا كان أندو إسدحاق المشدار إليده
()2

و أنو إسحاق أ مد نن محمد ال علاا أم أنه شخص آير يحم الكنية ذامدا .
ولكن ت من اون النص الصريل ل االستشهاا نتواسير الطدربي أو ال علادا
فددإن جميددع المراجددع التوسدديرية المددذكور أ دداله تددرا نك ددر يف تواسددير ددذين
الموسرين.
يقدم لندا تحليد المراجدع األيدرى المستشدهد هبدا مزيددً ا مدن الرتكيدز لد
ايعددة المخطو ددة ومؤلوهددا .فااإلةددافة إل د الطددربي ثمددة مؤريددون آيددرون
معروفددون وأقدددمون ذكددروا ددد مددرال يف الددنص ونالتحديددد أولئددك الددذين
يصددنوون يف قدد السددير والمغددازي :محمددد نددن إسددحاق (ل)141 /150 :

()1

MS al- Biruni Institute of Oriental Studies 3116, fols.4a, 7a, 12a, 152b.

(MS al- Biruni Institute of Oriental Studies 3116, fol. 95a. )2
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مفرسو نيسابور
ترجامت
والواقدي (ل )222 /201 :وانن شدام (ل 222 /213 :أو .)233 /212
كمددا يحي د إل د و ددب نددن منادده (ل 122 /110 :أو  )132 /114المعددروف
نإسهاماته يف ق قصدص األنايداة يف تسدعة مواةدع منوصدلة لد األقد  .كمدا
ههددر المصددنف الموسددو ا انددن قتياددة (ل)224 /214 :

ددا ب المؤلوددال

المهمة يف التوسير واألاب يف أرنعة مواةع ل األق  .جدير نالذكر أنده يدد
أيضا يف تواسير قرآنية أيرى من
(القتياا) يف المخطو ة و ا تسمية نع ر ليها ً
نيسددانور كتاددت يف أوايددر القددرن الرانددع الهجددري /العاشددر المدديالاي أو أوائ د
الخامه الهجري /الحااي شر الميالاي(.)1
و ندما يكون التوسير متعل ًقا نمسائ فقه اللغة والنحدو يظهدر لندا ددا مدن
العلماة الراسخين يف ذه الحقول .سدب ددا مدرال التكدرار يد

لد ذكدر

الزجدداج (ل( )423 /311 :ثددالث شددر مددر ) والوددراة (ل)222 /201 :
(ست مرال) وأنا ايد (ل( )225 -224 /204 :أرنع مرال) وأندا ايدد
القاس نن سدالم األنصداري (ل( )232 /224 :ثدالث مدرال) وسدياويه (ل:
( )141 -114 /115 -140مرتين) واأليوش األوسدط (ل/221 -210 :
( )235 -225مرتين) والمؤرج نن مرو السدوسا (ل :أواير القرن ال اين/
( )1ناك م االن معروفان يشيران إل انن قتياة ناس القتياا و ما ال علاا والمؤلف النيسانوري
لمخطو ة رق .MS Laleli 198
Nguyen, ‘Al- Tafsīr al- kabīr’, p. 40, fn. 84.
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مفرسو نيسابور
ترجامت
أوائ القرن التاسع) (مر وا د )( .)1كما يتعدرض لقدراةال مختلودة للقدرآن مدن
يالل شخصيال متوقعة ترتاط تقليدديا ندالقراةال م د اندن مسدعوا (ل/32 :
 )453 -452وسعيد نن المسيب (ل.)115 /44 :
ومع ذلك فإن تصنيف السيو ا لتوسير الاغدااي أنده ةدمن كتدب أ كدام
القرآن ال ينطاق تما ًمدا لد مخطو دة شدقند .إلد جاندب المندا ا والمصداار
أيضا نعدا من العلماة المعدروفين يف
التوسيرية المذكور أ اله يستشهد التوسير ً
المقددام األول نإس دهامام يف تطددوير الخطدداب الوقهددا .ل د سدداي الم ددال ت د
االستشهاا ناثنين من فقهداة الكوفدة األوائد

دوال الدنص؛ الشدعاا (ل/103 :

 )122 /110 -121الذي ذكرناه سان ًقا وتمت اإل الدة ليده اثنتدا شدر مدر
ل األق

وإنرا ي النخعدا (ل )113 /45 :الدذي يحدال إليده ثمداين مدرال

ل األقد  .كمدا يظهدر اسد

دال كدويف آيدر و دو سدويان ال دوري (ل/141 :

توسدديرا مددا زال موجددو ًاا ولكندده غيددر
 )112يف موةددعين وقددد ددنف ال ددوري
ً

( )1فيما يتعلق نعم المؤرج يعلق الل نقوله« :و ده ال علاا و الذي وظ لنا ذا العم » .ل
وجه الخصو

ههر المؤرج يف مخطو ة  MS Leiden Or. 811ومخطو ة شقند و و ما قد يشير

انتشارا لكوهنا محووهة يف موةعين نشك منوص  .ويف مقالة سانقة
إل أن أقواله التوسيرية كانت أك ر
ً
أيط ل يف و ف المؤرج ن نه إناةا.
Saleh, Formation, p. 249, Nguyen, ‘Al- Tafsīr al- kabīr’, p. 30; MS al- Biruni Institute
of Oriental Studies 3116, fol. 62b.
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مفرسو نيسابور
ترجامت
مكتم ( .)1جدير نالذكر أن ال وري يعترب مؤسه المذ ب ال وري يف الوقه و دو
المذ ب الذي شدا ل أ مية حة األ اايث التا يعتمد ليهدا يف تخريجاتده
الوقهية األمر الذي سيجله لمداة الشدافعية الال قدون .و دذه اإلشدار األييدر
إل الشافعية مهمة؛ ألن مدينة نيسانور يف أواير القدرن الراندع الهجدري /العاشدر
الميالاي وأوائ القرن الخامه /الحااي شدر كاندت منقسدمة نوعد التحدزب
االجتما ا -السياسدا الدذي شدهد يصدومة كايدر ندين أتاداع المدذ ب الحنودا
()2
أيضدا نكد مدن
وأتااع المذ ب الشافعا  .يستشدهد مصدنف مخطو دة شدقند ً

أنددا نيوددة (ل )141 /150 :والشددافعا (ل )220 /204 :لد الددرغ مددن
دم تكافؤ دا مرال االستشدهاا هبمدا .فقدد استشدهد ند نا نيودة سداع مدرال
نينما يذكر الشافعا ثالث مرال فحسب .و ل الدرغ مدن أن أندا نيودة يحظد
نا تمددام أكددرب إال أن ذلددك ال يعنددا نالضددرور أن مصددنف التوسددير كددان نالم د
نوا المذ بً .
ندال من ذلك قد ينظر إل الخيارال الوقهية ألنا نيوة وغيدره
مددن الحنويددة لد أهنددا شدداذ أو غرياددة أو غيددر م لوفددة لد األقد لدددى التالميددذ
المجتمعين ند ال شافعا يصنف يف التوسير .ومن ثد فدإن مقداالل الحنويدة
أيضدا يسدا دنا دذا
ً
سوف تسرت ا ا تما ًمدا أكدرب وتتطلدب شدر ً ا أك در
توصديالً .

(Versteegh, Arabic Grammar & Qurʾānic Exegesis, p. 111. )1
(Nguyen, Sufi Master and Qur’an Scholar, pp. 36- 40. )2
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مفرسو نيسابور
ترجامت
التعلي يا ة لذكر الوقهاة يف توسير الاغدااي يف توسير الموةدع الو يدد الدذي
تناقش فيه آراة الوقيه الحنوا الطحاوي (ل.)1()433 /321 :
ونغ

النظر ما إذا كانت دذه األسدماة تشدير إلد اتاداع المصدنف أل دد

المدذ اين؛ الشدافعا أو الحنودا أم ال فإهندا تشدير إلد الهويدة السدنية للمصددنف.
تد

اإلشارال المتكرر للمصنف إل

حانة معيندين للنادا محمدد م د أندا

نكددر و مددر و مددان و لددا و ائشددة وأنددا ريددر واسددتخدامه للمسددميال
التحقيرية للورق م الخوارج والرواف
أقول :إن ذه اإلشارال تدد
محدددا يحددر

لو ف الشرا والشيعة ل التدوالا

ويدة المصدنف السدنية .تد

ندد مناقشدة نحلدة

المصددنف لد اسددتخدام المسددم التحقيددري األوسددع .ل د

ساي الم ال يتحدث المصنف ن األزارقة نو وه  :الخوارج واإلسدما يلية
نو وه  :الرواف

.

فيما يتعلق نتحديد تاريخ مخطو ة شقند يمكن تحديد تاريخ تقرياا لها
نناة ل أ مار العديد من العلماة الذين ساق ذكر  .إن ذكر أسماة م

انن

قتياة والطربي والطحاوي يضع المر لة األول لتصنيف التوسير يف الرنع ال اين
من القرن الرانع الهجري /العاشر الميالاي .وإذا فهمت اإلشار الو يد إل
أنا إسحاق الوارا يف التوسير ل أهنا تشير إل ال علاا و و أمر ما زال غير
()1

()55

MS al- Biruni Institute of Oriental Studies 3116, fol. 234b.

مفرسو نيسابور
ترجامت
مؤكد نعد فإهنا ستنق تاريخ التوسير إل قرن ال ق .نالنظر إل

ذه المجمو ة

من الايانال وتوسيرا لها المذكور أ اله أ تقد أن مس لة تصنيف اد القا ر
الاغدااي لهذا التوسير تصال أك ر من معقولة إن ل تكن مرجحة .ومع ذلك
فإن المعالجة السانقة ليست سوى نظر أولية للتوسير .ونالطاع ستكشف قراة
أك ر ت ن ًيا للمخطو ة و قد مقارنال إةافية مع المصنوال ذال الصلة ن
المزيد من التوا ي الملموسة فيما يتعلق نالمقاالل الجو رية يف التوسير
والهرمنيو يقا والتصنيف .ل ساي الم ال قام

هر الاغدااي شا وور

ونظرا لعالقتهما
اإلسورايينا نتصنيف توسير فارسا يسم (تاج الرتاج )(.)1
ً
الشخصية الوثيقة فإن إجراة قراة مقارنة نين مخطو ة شقند وتاج الرتاج
قد تزيد ترسخ أو تد

جة تصنيف الاغدااي للتوسير.

(Zadeh, Vernacular Qur’an, pp. 338- 41. )1
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مفرسو نيسابور
ترجامت
خامتة:
ل يهدف االستقصاة السانق للمصنوال القرآنية النن ايب واندن فدورك
و اددد القددا ر الاغدددااي إل د لوددت مزيددد مددن االنتادداه إل د نصددو

ثالثددة غيددر

أيضا رس يريطة أفض للمدرسة النيسانورية يف
مدروسة فحسب .ن استهدف ً
ماكرا نسايا لمصدنوال لدوم القدرآن التدا
التوسير .يقدم لنا نص انن ايب م ًاال ً
رفدل نشك مااشر المسا ا المتوا لة للزركشا والسيو ا نعدد دد قدرون.
أيضا تشير يا انن ايدب ونصده إلد القواسد المشدرتكة فيمدا يتعلدق نمسدائ
ً
( لوم القرآن) نين التقاليد الكرامية والشافعية يف مدينة نيسانور ل الرغ من
أن ج الت ثير والت ثر ال يدزال غيدر واةدل .أمدا نالنسداة إلد توسدير اندن فدورك
يوفر لنا ما تاق من توسيره نافذ قيمة لال الع ل كيويدة تد ثير الهويدة الكالميدة
لهددذا العددال األشددعري المتقدددم لدد ت ويالتدده القرآنيددة والعكدده نددالعكه.
ناإلةافة إل ذلك يوسع ذا التوسير من مجم األ مال التا يجب النظر فيهدا
أييددرا يعتددرب التوسددير
نددد تقيددي األ ميددة الوكريددة والتاريخيددة النددن فددورك.
ً
المنسددوب إل د

ددرا مهم دا لوه د أفض د للتوجهددال
اددد القددا ر الاغدددااي مصد ً

األوسدع يف التوسدير الناشدئة مندذ القدرن الراندع الهجدري /العاشدر المديالاي إلد
الخددامه الهجددري /الحددااي شددر المدديالاي .يكشددف التحلي د الجينددالوجا
للتوسير ن المنهجيال المختلوة المستخدمة واألشخا
أثناة ملية تصنيوه.

()51

واأل مال المعا ر

مفرسو نيسابور
ترجامت
وفيما يتعلق نالمدرسة النيسانورية يف التوسير فإن كدال مدن دذه النصدو
أيضددا شددهاا لد األ ميددة الوكريددة واالجتما يددة التددا ةددمنها االشددتغال
تعتددرب ً
القرآين ألولئك المشاركين نشك وثيق يف إنتداج دذا الخطداب الددينا تحديددً ا.
كان االنخرا الجاا يف اراسة القرآن جز ًةا ال ينوص

مدا يعنيده أن يكدون المدرة

مرجعيددة مقدددر اايدد اوائددر لميددة معينددة يف نيسددانور ويا ددة نددين لمدداة
الشافعية .ومع ذلك ما زال ناك المزيد من العم التحليلا الدذي يجدب القيدام
ددذه النصددو

ندده ل د

ال الثددة ناإلةددافة إل د أ مددال الموس درين اآليددرين يف

نيسددانور .يتا ًمدا س شددير إلد إ دددى ددذه األم لددة .تددذكر نعد

أقدددم مصددنوال

الدرتاج التدا تدرتج ألندا محمدد الجدوينا والدد إمدام الحدرمين الجدوينا أندده
رئيسدا للقدرآن (التوسدير الكايدر) يقدال إنده يقددم شدر أندواع مدن
نف
توسديرا ً
ً
التوسددير لتوسددير ك د آيددة ل د الددرغ مددن دددم ذك در ددذه األنددواع مددن التوسددير
المذكور يف الرتاج ( .)1ونحسب (الوهدرس الشدام للدرتاث العرندا اإلسدالما

( )1ل الرغ من أن إرث االنن إمام الحرمين أنا المعالا الجوينا قد فاق نك ير إرث والده أندا محمدد
مدوقرا يف ذاتده .دالو لد ذلدك
الجوينا تشهد مصنوال الرتاج أن أنا محمدد الجدوينا كدان ل ًمدا
ً
و

إلينا دا قلي مدن أ مالده .اثندان منهمدا مدن المصدنوال الوقهيدة :كتداب التاصدر وكتداب الجمدع

والورق.
al- Fārisī, Kitāb al- Siyāq, fol. 31a; al- Fārisī, al- Mukhtaṣar, p. 166; al- Ṣarīfīnī, alMuntakhab, pp. 276- 7; Ibn ʿAsākir, Tabyīn kadhib al- muftarī, pp. 197- 8; al- Subkī,
Ṭabaqāt al- Shāfiʿiyya al- kubrā, vol. 3, pp. 101- 4; al- Suyūṭī, Ṭabaqāt al- mufassirīn, p.
15, al- Dāwūdī, Ṭabaqāt al- mufassirīn, vol. 1, pp. 258- 60.
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المخطو ) توجد نسخة من ذه المخطو دة محووهدة يف جامعدة إسدطناول(.)1
ومع ذلك فإن تلك المخطو ة كغير دا مدن المصدنوال األيدرى يف األرشديف
التوسيري النيسانوري ما زالت غير معهوا نالعناية.
│

()1

al- Fahras al- Shāmil li’l- turāth al- ʿarabī al- Islāmī al- makhṭūṭ, ʿulūm al- Qurʾān,

makhṭūṭāt al- tafsīr, vol. 1, p. 171.
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